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 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة 

Alinma Retail REIT Fund  

  صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية

 مدير الصندوق

 شركة اإلنماء لالستثمار

 
 أمين الحفظ 

 شركة البالد المالية

 
 

 ريال سعودي 1,180,000,000 حجم الصندوق

 وحدة 35,400,000 عدد الوحدات المطروحة

 ريال سعودي  354,000,000 إجمالي قيمة الوحدات المطروحة

 %30 نسبته الوحدات من حجم الصندوق

 

 
 
 مليييي ولية دو دي

 
ال تعطييييئ  يليييية اللييييوق المالييييية دي تهذيييييد يتعأييييق بدهيييية  ييييئا الملييييتند دو اذتمالييييي وت أييييئ ال يليييية نفليييي ا ميييي  دي

 شيييييزء منييييييص ويجييييي  عأيييي  اليييييرا  ي  فيييييئ اال ييييترا  فيييييئ و يييييدا  ال يييييندوق 
 
خلييييارت تنيييييت  عميييييا ورد    ييييئا المليييييتند دو االعتمييييياد عأيييي  دي

تعييييئر ف ييييت م تويييييا   وفييييئ  ييييالصيييي ة المعأومييييا  المتعأقيييية بالو ييييدا  م ييييل الطيييير ص المطرو يييية بموشيييي   ييييئا الملييييتند ت ييييري مييييد  

  ليييي
 
يييييرخ

 
هييييراءت الشييييروم وار  يييييام  ي، ذمييييا تجييييدر اإل ييييارت الييييي   ييييرورت ييييئا الملييييتند يجيييي  عأييييي ت ارخيييييئ بمشييييورت ملتشييييار مييييالئ م

 صالعقاري المتداول والملتندا  ارخر  ل ندوق االستثمار

 

لقطييياع التجزئييية عأييي  دنييي  صيييندوق اسيييتثمار عقييياري متيييداول متوافيييق ميييع المعيييايير الشيييرعية المجيييا ت  رييييت صيييندوق اإلنمييياءتيييت اعتمييياد 

 م  ِه ل لجنة الرهابة الشرعية المعينة ل ندوق االستثمار العقاري المتداولص

 

بتيييياري  ت ييييديي عأي يييا آخييير شيييير  ذميييا م(، 2018مييييار   7 ييييي والموافيييق 1439شميييياد  الثانيييية  19الشييييروم وار  يييام فييييئ تييياري   هصيييدر   يييئ

تمييييت موافقيييية  يليييية اللييييوق المالييييية فييييئ الممأ يييية العربييييية اللييييعودية عأيييي  تهسييييي  ، م 2023 ف راييييير 15الموافييييق  ييييي 1444رشيييي   24

 بتاري  
ً
 عاما

ً
 م(ص2017ديلم ر  28 ي والموافق 1439الثانئ  ربيع 10 ئا ال ندوق وطر  و داتي طر ا
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 إشعار هام

 لقطاع التجزئةت توي  ييئه الشييروم وار  ام عأيي  معأومييا  تف يأييية تتعأييق ب ندوق اإلنماء ريت 

"(ص وعند تقديت طأ  لال ترا  فئ الو دا ، الوحدات"( وبعمأييية طيير  الو ييدا  فئ ال ندوق و"الصنــدوقو"

عامل الملتثمرون عأي  دن ت هد تقدموا بناًء عأ  المعأومييا
 
  الييواردت فييئ  ييئه الشروم وار  ام، سي

"( مدير الصندوقو" لالستثماروالتييئ تتوفر نل  من ييا عأيي  الموهييع اإلل ترونئ لشرذة اإلنماء 

" دو الهيئةو" (، والموهييع اإلل ترونئ ل يليية اللييوق المالية اللعوديةwww.alinmainvestment.comو

( دو الموهييع اإلل ترونئ لشرذة تداول اللعودية و رذة تابعة www.cma.org.sa"( وهيئة السوق المالية"

 (صwww.saudiexchange.com.sa"( والسوقوممأوذة بال امل لمجموعة تداول اللعودية( و"

ي  هراءت  ييئه الشييروم وار  ام بش ل ذامل ه ل  راء الو دا  فئ يج  عأ  الملتثمري  الم تمأ

ال ندوق  يي ينطوي االستثمار فئ ال ندوق عأ  بعض الم اطر، وهد ال يناس  شميع الملتثمري ص ذما 

يج  عأ  الملتثمري  دن ي ون لدي ت االستعداد لت مل الم اطر المرت طة باالستثمار فئ ال ندوق، 

 "ص مخاطر االستثمار في الصندوق( م   ئه الشروم وار  ام والمتعأقة بي"10فئ المادت ووالوارد وصف ا 

مقفأة،  تت إعداد  ييئه الشييروم وار  ام بواسطة مدير ال ندوق، باعت اره  رذة ملا مة سعودية

، وم سلة سوق مالية 1010228782ملجأة فئ اللجل التجاري بالممأ ة العربية اللعودية ت ت رهت 

 ر  ام الئ ة صناديق االستثمار العقاري 37-06034مرخ  ل ا م  ه ل ال يلة بموش  الترخي  رهت 
ً
، وفقا

 ي والموافق 19/06/1427الم رخ فئ  2006-193–1ال ادرت ع  مجأ  إدارت ال يلة بموش  القرار رهت 

الم رخ فئ  2021-22–22م( والمعدلة بناًء عأ  هرار مجأ  إدارت ال يلة بموش  القرار رهت 15/07/2006

 "(صالئحة صناديق االستثمار العقاريم( و"24/02/2021ه والموافق 12/07/1442

  

http://www.cma.org.sa/
http://www.saudiexchange.com.sa/
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 المحتويات فهرس  .1
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 واألحكام الشروط في الواردة المصطلحاتقائمة  .2

"الهيئة" أو "هيئة السوق 

 ”المالية

الن ، دي لجنة، تعنئ  يلة اللوق المالية بالممأ ة العربية اللعودية  امأة  يثما يلمح  :

 دو لجنة فرعية، دو موظف، دو وذيل يم   دن يتت تفويضي رداء دي وظيفة م  وظائف ال يلةص

الئحة مؤسسات السوق 

 المالية

-1م سلا  اللوق المالية ال ادرت ع  مجأ   يلة اللوق المالية بموش  هرار رهت  الئ ة :

-75-2م، والمعدلة بموش  القرار رهت 28/06/2005 ي الموافق 21/05/1426وتاري   83-2005

 م، ودي تعديال  دخر  هد تطرد عأي اص12/08/2020 ي الموافق 22/12/1441وتاري   2020

الئحة صناديق االستثمار 

 العقاري

-193–1الئ ة صناديق االستثمار العقاري ال ادرت ع  مجأ  إدارت ال يلة بموش  القرار رهت  :

م والمعدلة بناًء عأ  هرار مجأ  15/07/2006 ي الموافق 19/06/1427الم رخ فئ  2006

ه الموافق 12/07/1442الم رخ فئ  2021-22–22إدارت ال يلة بموش  القرار رهت 

 ي تعديال  دخر  هد تطرد عأي اصم، ود24/02/2021

( 2006-219-1بموش  القرار و الئ ة صناديق االستثمار ال ادرت ع  مجأ   يلة اللوق المالية : الئحة صناديق االستثمار

( بتاري  2021-22-2 ي المعدل بقرار مجأ   يلة اللوق المالية رهت و 03/12/1427بتاري  

 صودي تعديال  دخر  هد تطرد عأي ا  ي 12/07/1442

التعليمات الخاصة بصناديق 

 االستثمار العقارية المتداولة

تعنئ التعأيما  ال اصة ب ناديق االستثمار العقارية المتداولة ال ادرت ع  مجأ   يلة  :

 ص، والتئ تت دمج ا ال قا مع الئ ة صناديق االستثمار العقارياللوق المالية

أو  "لالستثمار شركة اإلنماء "

 "مدير الصندوق"

قيدت باللجل  :
 
تعنئ  رذة اإلنماء لالستثمار، و ئ  رذة ملا مة سعودية مقفأة والم

رخ ة م   يلة اللوق المالية بموش  الترخي  الرهت و1010269764التجاري رهت و
 
 -37(، والم

غيل ال ناديق" والترتي  نشام التعامل وال فظ واإلدارت "إدارت االستثمارا  وتش( لمزاولة 09134

 وتقديت المشورت فئ دعمال اروراق المالية"ص

"شركة سويكورب " أو "مدير 

 "السابق الصندوق

تعنئ  رذة سوي ورب،  رذة سعودية ملا مة م تأطة، بموش  اللجل التجاري رهت  

وترخي  ال يلة  م(2007مايو  23 ي والموافق 1428شماد  ارول   6وتاري   1010233360

" بموش  ترخي   يلة م سلة سوق ماليةومرخ ة ذي" 10030104289العامة لالستثمار رهت 

 ص12161 – 37اللوق المالية رهت 

عي  دعضاءه  : مجلس إدارة الصندوق
 
 لالئ ة صناديق االستثمار ومدير ال ندوق، م  ه ل  و مجأ  إدارت ي

ً
وفقا

 لمراه ة دعمال مدير ال ندوق وسير دعمال ال ندوقص ،العقاري

والت ويت عأ   يوإبداء آرائي عأ  ممارسة م ام  و عضو مجأ  إدارت ال ندوق القادر : عضو مجلس إدارة مستقل

تل ت  التئاذ القرارا  اللأيمة  عأ  اتمجأ  اإلدارت  يعي  بما، و وعية و يادبمالقرارا  

باالستقاللية التامة؛ ومما مجأ  اإلدارت الملتقل عضو  يتمتع، ال ندوقم الح قيق فئ ت 

 ينافئ االستقاللية، عأ  س يل المثال ال ال  ر ما يهتئ:

   لد  مدير ال ندوق دو تابٍع لي، دو دي مدير صندوق م  ال اط  دو دمي 
ً
دن ي ون موظفا

عالهة تعاهدية مع  فظ ال ندوق، دو مدير ارمال  دو تابع لي، دو لديي عمل شو ري دو 

 مدير ال ندوق دو دي مدير صندوق م  ال اط  دو دمي   فظ ذلك ال ندوقص

 دن ي ون م  ذ ار التنفيئيي  خالل العامي  الما يي  لد  مدير ال ندوق دو لد  تابع ليص 

  دن ت ون لي صأة هرابة م  الدرشة ارول  مع دي م  دعضاء مجأ  اإلدارت دو ذ ار

 ر ال ندوق دو دي تابع ليصالتنفيئيي  لد  مدي

   ل    سيطرت لد  مدير ال ندوق دو لد  دي تابع لي خالل العامي 
ً
دن ي ون مال ا

 الما يي ص

 لما نل تي و 
ً
%( دو دذثر م  و دا  ال ندوق دو م  و دا  صندوق آخر ت ت 5دن ي ون مال ا

  .ئه النل ةإدارت نف  مدير ال ندوق دو لي صأة هرابة م  الدرشة ارول  بم  يمأك  

 ل 
ً
%( دو دذثر م  و دا  ال ندوق 5نل تي و   ذي صفة اعت ارية يمأك ما شدن ي ون ممثال

  .دو م  و دا  صندوق آخر ت ت إدارت نف  مدير ال ندوق

 لش   ذي صفة اعت ارية يمأك ما نل تي و 
ً
%( دو دذثر م  دس ت مدير 5دن ي ون ممثال

  .ال فظ دو تابع رمي  ال فظ ال ندوق دو تابع لمدير ال ندوق دو دمي 
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  دن ت ون لي صأة هرابة م  الدرشة ارول  بهي م  دعضاء مجأ  اإلدارت فئ ال ندوق دو

 صندوق آخر ت ت إدارت نف  مدير ال ندوق
 
  .دي

 طرف ذي عالهة بال ندوق 
 
   .دن ت ون لي صأة هرابة م  الدرشة ارول  بهي

 خالل العامي 
ً
  الما يي  لد  مدير ال ندوق دو دي طرف دن يعمل دو ذان يعمل موظفا

 ل    سيطرت لد  دي م  تأك ارطراف خالل 
ً
ذي عالهة بال ندوق دو دن ي ون مال ا

  .العامي  الما يي 

 دن يتقا   م الغ مالية م  ال ندوق عالوت عأ  م افهت عضوية مجأ  اإلدارتص 

لتقوم بإدارت العقارا  م ل استثمار ال ندوق ش ة دو عدت ش ا  يعين ا مدير ال ندوق  : مدير األمالك

وت ون مل ولة ع  شميع ال دما  المتعأقة بإدارت العقارا  وم   من ا عأ  س يل المثال: 

 إدارت وتشغيل العقارا  وصيانت ا وخدما  التهشير وت  يل اإليجارص

 اإلنماء لالستثمار  مل ول المطابقة وااللتزام لد   رذة  : مسؤول المطابقة وااللتزام
ً
الئ ة لالئي يتت تعييني وفقا

 م سلا  اللوق الماليةص

 صاإلنماء ريت لقطاع لتجزئة يعنئ صندوق  : الصندوق

لمدد  لأتمديدسنة ت دد م  تاري  إدراج الو دا  فئ تداول، هابأة  99مدت ال ندوق  ئ  : مدة الصندوق 

 موافقة  يلة اللوق الماليةمماثأة وفق تقدير مدير ال ندوق وبعد دخئ 

 ص : 

 صمقابل إدارت دصول ال ندوق التعويض والم اريف وارتعاب التئ يتت دفع ا لمدير ال ندوق : رسوم إدارة الصندوق

 لشروم  : اشتراك
ً
 و ما يقدمي المشتر  م  مقابل نقدي دو عينئ لغرض االستثمار فئ ال ندوق وفقا

 ال ندوق ود  اميص

وتعامل  ،المال ي  فئ دي صندوق استثمار يت ون م  و دا  بما فئ ذلك دشزاء الو دت   ة : الوحدة

 صذل و دت عأ  دن ا تمثل   ة مشاعة فئ دصول صندوق االستثمار

"مالك وحدة" أو "مالك 

 وحدات "

  ندوقالم طأ ا  مترادفة، ويلت دم ذل من ا لإل ارت إل  الش   الئي يمأك و دا  فئ  :

 صعة فئ صافئ دصول ال ندوقتمثل   ة مشا

 يق د بي دي م  ال اال  اآلتية:  : التغييرات األساسية

 التغيير الم ت فئ د داف ال ندوق دو ط يعتي دو فلتيص 

   التغيير الئي هد ي ون لي تهثير سأ ئ وشو ري عأ  مال ئ الو دا  دو عأ

  قوه ت فيما يتعأق بال ندوقص

  درشة الم اطر لأ ندوقصالتغيير الئي ي ون لي تهثير فئ 

 االنل اب الطوعئ لمدير ال ندوق م  من   مدير ال ندوقص 

  دي تغيير ي دي فئ المعتاد إل  دن يعيد مال ئ الو دا  النظر فئ مشارذت ت

 فئ ال ندوقص

  دي تغيير ي دي إل   يادت المدفوعا  م  دصول ال ندوق إل  مدير ال ندوق دو

 دوق دو دي تابع ري من ماصدي عضو م  دعضاء مجأ  إدارت ال ن

 م  المدفوعا  التئ تلدد م  دصول ال ندوقص 
ً
 شديدا

ً
 دي تغيير يقدم نوعا

  دي تغيير يزيد بش ل شو ري دنواع المدفوعا  ارخر  التئ تلدد م  دصول

 ال ندوقص

 التغيير فئ تاري  است قاق دو إن اء ال ندوقص 

 لا ما  نقدية دو عينية دو  يادت إشمالئ هيمة دصول ال ندوق م  خالل ه ول م

 ذأي ماص

 صال ندوق مدير ب ا وت أغ آلخر  ي  م  ال يلة تقرر ا  خر د  اال  دي 

 ل ئه الشروم وار  امص : الطرح
ً
 يعنئ الطر  العام لأو دا  وفقا

أصول إجمالي قيمة 

 الصندوق

 ل يفية تقييت ارصول  :
ً
المئذورت فئ تعنئ هيمة دصول ال ندوق التئ يتت تقييم ا وفقا

  روم ود  ام ال ندوق
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 من ا ال  وميعنئ  : الصندوق صافي قيمة أصول
ً
 صإشمالئ هيمة دصول صندوق االستثمار م  وما

كل صافي قيمة األصول ل

 وحدة

 دسا   هيمة الو دت عأ  :
ً
 عأ  إشمالئ عدد الو دا  القائمةصصافئ هيمة ارصول مقلوما

الئي يتت فيي  لاب صافئ هيمة دصول ال ندوق، ويتت التقييت ذل ستة يق د بي اليوم  : يوم التقويم

 ديلم ر م  ذل سنة ميالديةص 31يونيو و 30د  ر فئ 

 دي الريال اللعودي، العمأة الرسمية لأممأ ة العربية اللعوديةص : "ريال" أو "ريال سعودي"

االستثمار فئ اروراق المالية ه يرت ارشل و ئ صناديق استثمار يتمثل  دف ا الو يد  : صناديق أسواق النقد

 لالئ ة صناديق االستثمارص
ً
 وصفقا  سوق النقد وفقا

 ص  و تعنئ الودائع وعقود التمويل التجاري ه يرت ارشل : صفقات سوق النقد

 بمديونية وت ون هابأة لأتداول، ت در ا  : أدوات الدين
ً
الشرذا  ددات تنشه بموش  ا مديونية دو تش ل إهرارا

 :اآلتئ دو ال  ومة، دو ال يلا  العامة، دو الم سلا  العامة، ويلتثن  من ا

 بي، وي ون  ئا الدي  مقابل هيمة واش ة  ص1
ً
ددات ت دي ال  نشوء دي  دو تش ل إهرارا

الدفع بموش  عقد لتوريد سأع دو خدما ، دو مقابل دموال مقتر ة لتلوية هيمة واش ة 

 سأع دو خدما صالدفع بموش  عقد لتوريد 

  يك دو ذم يالة، دو  يك م رفئ دو خطاب اعتمادص ص2

ورهة نقدية، دو ذشف ي ي  رصيد  لاب م رفئ، دو عقد إيجار، دو دي ددات دخر  إلث ا   ص3

 ت رف فئ ممتأ ا ص

 عقد تهمي ص ص4

العمأيا   ئ اللنة الميالدية والمدت الزمنية التئ يتت فئ بدايت ا توثيق وتلجيل شميع  : السنة المالية

ص 12المالية لأ ندوق وفئ ن ايت ا يتت إعداد القوائت المالية والتئ تت ون م  
ً
 ميالديا

ً
   را

مدت ثالثة د  ر م  ذل سنة مالية تنت ئ فئ اليوم ارخير م  ار  ر ومار / يونيو/  : الربع

 س تم ر/ ديلم ر( م  ذل عامص

، ت ون فيي ال نو  مفتو ة لأعمل فئ الممأ ة العربية اللعوديةيوم العمل الرسمئ الئي  : "اليوم" أو "يوم عمل"

وفيما يتعأق بتقديت التقارير والقوائت المالية فيق د باليوم  و يوم العمل الرسمئ ل يلة 

 صاللوق المالية

 الم روفا يق د بي إشمالئ عوائد ال ندوق بما فئ ذلك الدخل التهشيري بعد خ ت إشمالئ  : صافي أرباح الصندوق

 باستثناء م ونا  الدخل الشامل اآلخرص التئ ت مأ ا ال ندوق والرسوم

 بق د بي دي م  اآلتئ: : طرف ذو عالقة

 مدير ال ندوق دو مدير ال ندوق م  ال اط ص ص1

 دمي  ال فظ دو دمي  ال فظ م  ال اط ص ص2

 المطور والم ت  ال ندسئص ص3

 مدير ارمال ص ص4

 المقيت المعتمدص ص5

 مراشع ال لابا ص ص6

 مجأ  إدارت ال ندوقص ص7

دعضاء مجأ  اإلدارت دو دي م  المديري  التنفيئي  دو الموظفي  لد  دي م  ارطراف  ص8

 ذوي العالهةص

 %( م  صافئ دصول ال ندوقص5دي مالك و دا  تتجاو  مأ يتي و ص9

 دي     تابع دو مليطر عأ  دي م  ار  اص اللابق ذذر تص ص10

 % دو دذثر م  و دا  ال ندوقص5نل تي     يمأك ما   وحدات الكبيرالمالك 

 تعنئ اللوق المالية اللعوديةص : تداول

فئ الممأ ة العربية اللعودية ودو سيتت ترخي ي ال قا(  مرخ ة تعملتعنئ دي سوق مالية  : السوق

 صالمالية اللعودية وتداول( اللوقومن ا عأ  س يل المثال 
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 :باستثناءذل م  يمأك و دت فئ ال ندوق  : الجمهور 

 صو دا  ال  يرالمالك  ص1

 صمدير ال ندوق وتابعيي ص2

 صدعضاء مجأ  إدارت ال ندوق ص3

لفترت  منية م ددت وال يترت  عأ   راء  ق االنتفاع اذتلاب المأ ية  بارصل راء  ق االنتفاع  : عقد المنفعة

 التامة لألصل ب يي ت ق  تأك المأ ية مع مال  ا ارساسئص

الم ا رت و ير الم ا رت، والمتعأقة بهنشطة ارصول ، بما  تعنئ ذافة الم اريف التشغيأية، : مصاريف التشغيل 

تشغيل وصيانة ارصول ، والم اريف  وم اريففئ ذلك م اريف إدارت ارمال  وإيجار اررا ئ 

اإلدارية العامة وتشمل عأ  س يل المثال ال ال  ر ت اليف المرافق، وت اليف ال دما ، وت اليف 

إلصال  وال يانة، وت اليف هطع الغيار، وت اليف الجرد والتوريد، وم اريف الم يعا  والتلويق، ا

وت أفة دي     يقدم خدما  وبما فئ ذلك خدما  ارم  واالستشارا ( ، ورسوم الت اريح 

والموافقا  النظامية، وم اريف التهمي  عأ  االستثمارا ، وم اريف الملط ا  ال ضراء ، 

ضرائ  المتعأقة بتشغيل ارصول العقارية، وم اريف وت اليف االت اال ، ودي ت اليف وشميع ال

 .دخر  مق ولة عادت ذم اريف تشغيأية

 صلالستثمار اإلنماء  رذة لد لجنة الرهابة الشرعية  يعنئ   الشرعية الرقابة لجنة

تعنئ الشرذة اللعودية ذا  المل ولية الم دودت التئ يتت تهسيل ا وتمأ  ا م  ه ل   :"شركة ذات غرض خاص"

 دمي  ال فظ لال تفاظ بمأ ية دصول ال ندوقص 

 ر  ام نظام   "المقيم المعتمد":
ً
    ذو صفة ط يعية دو اعت ارية مرخ  لي بمزاول م نة التقييت وفقا

 ي والئ تي التنفيئية 9/7/1433( وتاري  43وم/المقيمي  المعتمدي  ال ادر بالمرسوم المأ ئ 

 وفرع تقييت العقارا (ص

ص"ضريبة القيمة المضافة": فرض عأ  شميع اللأع وال دما  التئ يتت  راؤ ا وبيع ا م  ه ل   
 
 ئ  ري ة  ير م ا رت ت

 لنظام  ري ة القيمة المضافة ال ادر بموش  
ً
المنشآ ، مع بعض االستثناءا ص وذلك وفقا

 ي والئ تي التنفيئية، ودي تعديال  هد تطرد 02/11/1438( وتاري  113المرسوم المأ ئ رهت وم/

 صعأيي

تعنئ الضري ة التئ يتت فر  ا عأ  شميع الت رفا  العقارية التئ تشمل عأ  ال يع الوصية   "ضريبة التصرفات العقارية":

االنتفاع طويأة ارمد التئ تزيد مدت ا والتهشير التمويأئ واإلشارت المنت ية بالتمأيك وعقود 

 لما  و متفق عأيي بي  50عأ  و
ً
، وت تل   ئه الضري ة بناًء عأ  هيمة العقار وفقا

ً
( عاما

( 84ال ائع والمشتري، وتت فرض  ري ة الت رفا  العقارية بناًء عأ  ارمر المأ ئ رهت ود/

 يص 17/02/1442ه بداية م  يوم ار د الموافق 14/02/1442وتاري  

 يتطأ  موافقة مال ئ الو دا  الئي  تمثل نل ة مأ يت ت دذثر م    قرار صندوق عادي
ً
% م  50يعنئ هرارا

 دم 
ً
مجموع الو دا  ال ا ر مالذ ا فئ اشتماع مال ئ الو دا  سواٌء دذان  ضور ت    يا

 بالوذالة دم بواسطة وسائل التقنية ال ديثةص

% دو دذثر م  75يتطأ  موافقة مال ئ الو دا  الئي  تمثل نل ة مأ يت ت يعنئ دي هرار   قرار صندوق خاص

 دم 
ً
مجموع الو دا  ال ا ر مالذ ا فئ اشتماع مال ئ الو دا  سواًء دذان  ضور ت    يا

 ممثأي  بوذيل دم بواسطة وسائل التقنية ال ديثةص
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 دليل الصندوق .3

 شركة اإلنماء لالستثمار  مدير الصندوق

 20الدور  الثانئ،العنود برج 

 طريق المأك ف د

  11544الرياض  ،55560صص بص 

 الممأ ة العربية اللعودية

.comalinmainvestmentwww. 

 

 شركة البالد المالية أمين الحفظ

 الطابق ارول –سمار  تاور 

 تقاطع  ارع الت أية مع طريق المأك ف د

 140 صصبص

 11411الرياض 

 الممأ ة العربية اللعودية

capital.com-www.albilad 

 

 اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون مراجع الحسابات

 طريق دبو ب ر ال ديق -التعاون 

 الرياض 

 الممأ ة العربية اللعودية 

 966112694419 : اتف

 966112693516 :فاذ 

www.aca.com.sa 

 

 التجزئة شركة عقارات مدير األمالك

 91220صص بص

  11633الرياض 

 الممأ ة العربية اللعودية

 www.rrc.sa 

 

 المستشار القانوني
 شركة محمد أحمد الضبعان لالستشارات القانونية 

 الرابع، الدور ال يو  الم ت ية

 العروبةطريق ال يو  الم ت ية، 

 12334الرياض 

 الممأ ة العربية اللعودية

www.aldhabaan-es.com 

 

              

 مقيم األولال المقيمون العقاريون
 شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

 شدت ارع م مد ملعود  – ئ اللالمة 

  الممأ ة العربية اللعودية

http://www.sa-abaad.com/ 

 

المقيم  المقيمون العقاريون

 الثاني

 شركة فاليو إكسبرتس للتقييم العقاري

 طريق أبو بكر الصديق –حي النرجس 

 الرياض 

 المملكة العربية السعودية

https://valuexperts.net/ 

 

 هيئة السوق المالية الجهة المنظمة

 طريق المأك ف د

 

http://www.swicorp.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.aca.com.sa/
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 عن الطرحملخص  .4

 تتداول و داتي فئ اللوق متوافق مع د  ام الشريعة  صندوق استثمار عقاري : نوع الصندوق
ً
 عاما

ً
مقفل مطرو  طر ا

اإلسالمية تت إنشاؤه فئ الممأ ة العربية اللعودية بموش  الئ ة صناديق االستثمار العقاري والتعأيما  

 ال اصة ب ناديق االستثمار العقارية المتداولةص

 الريال اللعوديص : عملة الصندوق

لمدد مماثأة وفق تقدير مدير ال ندوق  لأتمديدسنة ت دد م  تاري  إدراج الو دا  فئ تداول، هابأة  99 : مدة الصندوق

 وبعد دخئ موافقة  يلة اللوق الماليةص

األهداف 

االستثمارية 

 للصندوق

داخل الممأ ة العربية اللعودية وهابأيية لت قيق دخل ي دف ال ندوق ال  االستثمار فئ دصييول عقارييية  :

 90تهشيري دوري، وتو يع ما ال يقل ع  
ً
وهد يلتثمر ال ندوق بش ل  % م  صافئ دربا  ال ندوق سنويا

 :ثيانوي دصول ال ندوق فيئ مشياريع التطيوير العقاري  ريطة

ورت التيئ توليد دخيل دوري عي  دال تقيل دصول ال يندوق المليتثمرت فيئ ارصول العقاريية المطي ص1

 آلخر هوائت مالية مدهقة، و75
ً
 ٪ مي  إشميالئ دصول ال يندوق وفقا

 دال يليتثمر ال يندوق دصولي فئ درا ئ بيضاءص ص2

 ريال سعوديص 1,180,000,000 : حجم الصندوق

 رياال  سعوديةص 10  : سعر الوحدة

" م   ئه الشروم وار  ام لمعرفة التفاصيل ع  10"رهت متوسطة إل  عالية ويرش  مراشعة المادت  : درجة المخاطر

 الم اطر المرت طة باالستثمار فئ ال ندوق(ص

الحد األدنى 

 لالشتراك

 إلي ا هيمة رسوم اال ترا ،  500 :
ً
" م   ئه الشروم 11ويرش  مراشعة المادت "ريال سعودي مضافا

 وار  ام(

توزيع  سياسة

 األرباح

%( م  صافئ دربا  90سيتت تو يع دربا  عأ  مال  الو دا  وفئ  ال ت ققت( ال تقل ع  تلعي  بالمائة و :

 بش ل ن ف سنوي، ذما يم   لمدير ال ندوق إشراء تو يعا  إ افية خالل العامصال ندوق 

عدد مرات 

 التقويم

:  
ً
 ديلم ر م  ذل سنة ميالدية(ص/31يونيو و/30لأ ندوق وذل ستة د  ر م  اللنة المالية  -مرتان سنويا

يتت التعامل بالو دا  ع ر نظام وتداول( عند اإلدراج، بنف  طريقة تداول دس ت الشرذا  المدرشة   تداول الوحدات

 صوو دا  صناديق االستثمار العقارية المتداولة فئ اللوق المالية اللعودية وتداول(

 

  :اسم الصندوق ونوعه .5

 تتداول و داتي فئ اللوق 
ً
 عاما

ً
صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة، و و صندوق استثمار عقاري مقفل مطرو  طر ا

متوافق مع د  ام الشريعة اإلسالمية تت إنشاؤه فئ الممأ ة العربية اللعودية بموش  الئ ة صناديق االستثمار 

 صالعقاري

 87171صصب 

 11642الرياض 

 www.cma.org.sa :الموهع اإلل ترونئ

 info@cma.org.saال ريد اإلل ترونئ: 

http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
mailto:info@cma.org.sa
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 :اإللكترونيوموقعه عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق .6

  رذة اإلنماء لالستثمار : االست

 55560، طريق المأك ف د، منطقة العأيا، صصب: 20، الطابق رهت 2-برج العنود : العنوان

 الممأ ة العربية اللعودية 11544الرياض 

 + 96612185999 : رهت ال اتف

 +966112185900 : رهت الفاذ 

  www.alinmainvestment.com : الموهع اإلل ترونئ

 :مدة الصندوق .7

لمدد مماثأة وفق تقدير مدير  لأتمديدسييييييينة ت دد م  تاري  إدراج الو دا  فئ تداول، هابأة  99مدت ال يييييييندوق  ئ 

 ال ندوق وبعد دخئ موافقة  يلة اللوق الماليةص

 وأهدافه مع بيان سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات:وصف لغرض الصندوق  .8

خيييييالل الو يييييدا  وذليييييك مييييي   لميييييال ئدخيييييل دوري سييييينوي  لأ يييييندوق  يييييو تيييييوفيرئ الرئيلييييي االسيييييتثماري إن ال يييييدف

  مطييييورت تطييييويرا عقاريييييةاالسييييتثمار فييييئ دصييييول 
ً
بشيييي ل رئيلييييئ  وتقييييعدوري تييييهشيري وهابأيييية لت قيييييق دخييييل  إنشييييائيا

عأيييي  مييييال ئ  % ميييي  صييييافئ دربييييا  ال ييييندوق90العربييييية اللييييعودية ب يييييي يييييتت تو يييييع مييييا ال يقييييل عيييي   الممأ ييييةفييييئ 

وميييي  المم يييي  دن ، إشييييراء تو يعييييا  إ ييييافية خييييالل العييييامبشيييي ل ن ييييف سيييينوي، ذمييييا يم يييي  لمييييدير ال ييييندوق  الو ييييدا 

يعييييا  ميييي  ه ييييل مييييدير يييييتت إعييييادت اسييييتثمار الم ييييالغ النقدييييية ال ييييافية المت قييييية ميييي  اسييييتثمارا  ال ييييندوق بعييييد التو  

 لشروم ود  ام ال ندوقص
ً
 ال ندوق وفقا

 

  االستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه:ملخص  .9

 مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق:  صد

 االستثمارنوع 

 منالحد األدنى 

 أصول قيمة إجمالي

 بحسب وذلك الصندوق

 مالية قوائم آخر

 مراجعة

 منالحد األعلى 

 أصول قيمة إجمالي

 بحسب وذلك الصندوق

 مالية قوائم آخر

 مراجعة

 
 
 وقابلة لتحقيق دخل تأجيري  عقارات مطورة تطويرا

 
إنشائيا

 ودوري
75% 100% 

العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم  التطوير

 تكن
0% 25% 

 %25 %0 العقارات تطوير وإعادة تجديد

http://www.alinmainvestment.com/
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 %25 %0 اتفاقيات إعادة شراء العقار 

التي  )يشمل ذلك صفقات سوق النقد حكمه في وما النقد

تكون مع جهات خاضعة لتنظيم وترخيص البنك المركزي 

 ،(أو الجهات التنظيمية المشابهة في دولة المصدر السعودي

 مدارة)سواء  الهيئة من المرخصة االستثمار صناديق ووحدات

 والشركات(، آخرين مدراء قبل من أو الصندوق مدير قبل من

 العقارية

0% 25% 

الم درت م  ش ا  مرخ ة م  ال نك ال زينة ووحدات  *أدوات الدين

 المرذزي اللعودي دو الج ا  التنظيمية المشاب ة فئ دولة الم در
0% 25% 

 %25 %0 المنفعة حقوق

 
 
 وقابلة لتحقيق دخل تأجيري  عقارات مطورة تطويرا

 
إنشائيا

 ودوري خارج المملكة العربية السعودية
0% 25% 

، ويقوم مدير ال ييندوق عأ  ت أيل ددوا  BBيلييتثمر ال ييندوق فئ ددوا  الدي  الم يينفة بما ال يقل ع  الت يينيف   *

ال فاظ عأ  ددن  ملتو  مم   الدي  الغير م نفة م   يي العوائد والم اطر لضمان ت قيق دفضل عائد مم   مع 

% م  إشمالئ هيمة دصييييول 5م  الم اطر عأ  دن ال يتجاو  ال د ارعأ  م  االسييييتثمار فئ ددوا  الدي  الغير م يييينفة 

 صال ندوق ب ل  آخر هوائت مالية مراشعةص

 وصف للقطاعات التي سوف يستثمر فيها الصندوق:  صب

هابأيييييييييييييييية لت قيق دخل تهشيري دوري والتئ م  المتوهع دن تدر يلت دف ال ندوق ت وي  م فظة استثمارية عقارية 

عوائد عأ  رد  المال الملتثمر بما يتما   مع استراتيجية استثمار ال ندوقص وتترذز استثمارا  ال ندوق الم دئية 

وعأ   (صنورتفئ هطاع المراذز التجارية داخل الممأ ة العربية اللييعودية وباسييتثناء مدينتئ م ة الم رمة والمدينة الم

 بتنويع الم فظة االسيييييتثمارية العقارية م  خالل تمأك دصيييييول عقارية 
ً
الر ت م  ذلك، فقد يقوم ال يييييندوق مليييييتق ال

بشيي ل ذامل دو شزئئ، م ا يير ع  طريق االسييت واذ عأ  دصييول عقارية  دو  ير م ا يير ع  طريق االسييتثمار فئ صييناديق 

اسيييييتثمار فئ  يييييرذا  عقارية تتمأك دصيييييول عقارية وذلك ع  طريق  عقارية مدرت لأدخل دو صيييييناديق عقارية عامة دو

مثل القطاع الليييي نئ والقطاع ال ييييناعئ وهطاع الضيييييافة داخل الممأ ة  م تأفة رض خاص، فئ هطاعا    ييييرذة ذا 

 العربية اللعودية وباستثناء مدينتئ م ة الم رمة والمدينة المنورت( وهد يلتثمر ال ندوق بش ل ثيييانوي دصولي فيييئ

 مشياريع التطيوير العقاريص

 

 بيان تفصيلي عن األصول المراد تملكها:  صج

 عدد/قيمة الوصف

 3 عدد العقارات المراد االستحواذ على ملكيتها بشكل تام

 1 عدد العقارات المراد االستحواذ على منفعتها 

 4 العقارات المطورة تطوير كامل
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 0 عدد العقارات قيد اإلنشاء

 %100 المدرة للدخل من مجموع األصولنسبة العقارات 

 0 نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

 1,013,184,062 التكلفة االجمالية لشراء العقارات من دون عقد المنفعة )ريال سعودي(

 166,815,938 التكلفة االجمالية لشراء عقد المنفعة )ريال سعودي(*

 1,180,000,000 إجمالي حجم الصندوق )ريال سعودي(

 ص2017نوفم ر15شميع اررهام المو  ة دعاله ذانت  ل  آخر درهام م دثة بتاري  

 

 :معلومات العقارات صد

 محافظة حفر الباطن –المكان مول  العقار األول:

 وصف العقار 

 الوصف د ت العناصر

  فر ال اط  –الم ان مول  است العقار

 لالستثمار رذة وابل العربية  مال  العقار 

 ع دالعزيز ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 ع دالأي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 من ور ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 متع  ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 ع داإللي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 ترذئ ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

  يفاء بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

  ال بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

  ادت بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 سأم  بنت م مد ب  خأيف المطيريص

 سأطان ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 تجاري نوع العقار 

 الممأ ة العربية اللعودية - فر ال اط  المدينة / الدولة 

 طريق المأك ع دالعزيز - ئ الريان ال ئ/ الشارع 

 الموهعذروذئ 

 
 متر مربع 126,700 والئ  ملا ة اررض
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 متر مربع 127,594 والئ  ملا ا  ال ناء

 دور وميزاني  عدد اردوار 

دنواع الو دا  

 ودعداد ا 

 و دت، مقلمة إل  و دا  م ال  تجزئة ومنطقة دطعمة   231

نل ة إ غال 

 15العقار و ت  

نوفم ر م  عام 

 م(2017

 97.46%  

تاري  إتمام إنشاء 

 الم ن  

 م2016تت إتمام بناء المجمع فئ يونيو م  سنة 

 ريال سعودي 470,205,991  ت أفة  راء العقار

ن ئت ع  عقود 

اإليجار ال الية 

نوفم ر  15و ت  

 م *(2017م  عام 

مدت نظرا لط يعة  ئا العقار وتنوع ملتهشريي وبل   ذثرت عقوده فقد تت عمل مأ   لأعقود  ل  

 العقد ذما  و مو ح ددناه:

 عدد العقود 2017عام –*اإليجار اللنوي  مدت العقود ال الية

  26 13,550,525  سنوا  فهذثر 10

 26 9,776,645  سنوا  9 - 5

  87  17,902,052  سنوا  4 - 3

 32 10,142,000  سنوا  3دهل م  

  171 51,371,222  المجموع
 

إيرادا  اخر ثالث 

 سنوا  

 اإليجارا  اللابقة ل ل عقار/منفعة( عوائدنرشو االطالع عأ  الفقرت "و" م   ئه المادت و

 

أية ن ئت ع  عم

االست واذ عأ  

 ارصل العقاري

تجدر اإل ارت إل  دن الم ان مول الواهع فئ م افظة  فر ال اط  تت بناؤه عأ  در ي  متجاورتي  

ا فقط ملجل باست  رذة وابل العربية لالستثمار، وهد هامت  رذة مملتقأي  د د ملجأتي  ب  ي  

 هامة المجمع التجاري والم ان مول(ص استلجار اررض المجاورت رر  ا إلوابل العربية لالستثمار ب

بإبرام اتفاهيتي  ملتقأتي  د د ما  اللابق وبناًء عأ   ي ل المأ ية المئذور دعاله، هام مدير ال ندوق

مع  رذة وابل العربية لالستثمار لشراء اررض الممأوذة لشرذة وابل العربية لالستثمار باإل افة إل  

 وهام مديرص و ق منفعتيم  ه أ ا  واررض الملتهشرتالم ن  القائت عأ  اررض الممأوذة ل ا 

والممأوذة تهشرت م  ه ل  رذة وابل العربية لالستثمار المل و راء اررضال ندوق بتوهيع اتفاهية بيع 

 مشاع لأل  اص التالية دسماؤ ت:  بش ل
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 ع دالعزيز ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 ع دالأي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 من ور ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 متع  ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 ع داإللي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 سأطان ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 ترذئ ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

  يفاء بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

  ال بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

  ادت بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 سأم  بنت م مد ب  خأيف المطيريص

 
 

د ت  روم 

اتفاهية االست واذ 

عأ  ارصل 

 العقاري

و رذة وابل العربية لالستثمار  اللابق ال يع والشراء الم رمة بي  ذل م  مدير ال ندوقا تمأت اتفاهية 

 عأ  د  ام و روم م  د م ا:

  م افظة  فر ال اط  وويشمل ثم   راء هيمة اررض الملجأة باست  –ثم   راء الم ان مول

ا واررض  رذة وابل العربية لالستثمار وهيمة الم ن  القائت عأ  اررض الممأوذة ل 

ريال سعوديص ويتت سداد ثم  عأ  الن و 390,205,991 الملتهشرت م  ه أ ا و ق منفعتي(:

 اآلتئ: 

 ريال سعودي131,167,977م أغ نقدي يلاوي  -د

ريال سعودي ولأمزيد  259,038,014 ت  ي  و دا  فئ ال ندوق ذا ترا  عينئ م  ه ل ال ائع بقيمة -ب

 11رهت    ي  ا ل ائع ارصول العقارية، الرشاء الرشوع إل  المادتم  المعأوما  ع  عدد الو دا  وآلية ت

 م   ئه الشروم وار  ام(

 

 والممأوذة بش ل العربية لالستثمارالملتهشرت م  ه ل  رذة وابل  و راء اررضوا تمأت اتفاهية بيع 

 عأ  د  ام و روم م  د م ا: لعدد م  ار  اصمشاع 

  ريال سعودي يتت سداده عأ  الن و اآلتئ:  000ص000ص80: اررضثم   راء 

ريال سعودي يتت سداده عأ  ال ائعي  ذل  ل    تي  000ص000ص24م أغ نقدي يلاوي  -د

 المشاعة فئ اررض

ريال  000ص000ص56ت  ي  و دا  فئ ال ندوق ذا ترا  عينئ م  ه ل ال ائعي  بقيمة    -ب

سعودي لأ ائعي  ذل  ل    تي المشاعة فئ اررض ولأمزيد م  المعأوما  ع  عدد 

م   ئه الشروم  11رهت الو دا  وآلية ت  ي  ا ل ائعئ اررض، الرشاء الرشوع إل  المادت 

 وار  ام(

دي معأوما  

 يةإ اف

 

  شروم لعقار  التجزئة التئ يتت تعيين ا وفقا   رذةستتت إدارت  ئا ارصل العقاري م  ه ل

 صود  ام ال ندوق

م مد النمر  رذاء م ا ري  و ير م ا ري  في ل الع دال ريت وارستاذ/ ارستاذ/دن تجدر اإل ارت إل   إف ا 

وعأ  التوالئ( فئ  رذة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ارصول العقارية الم دئية لأ ندوق، 

 هد تتعارض دنشطت ت م  وهت آلخر مع دنشطة وم الح ال ندوقوبالتالئ 

، ي ذد مدير ال ندوق عأ  دني وفيما عدا ما ذذر دعاله وما تت اإلف ا  عني م   ئه الشروم وار  ام

ال يوشد تعارض لم الح بائعئ ارصول العقارية دو مدير ال ندوق دو مدير ارمال  مع مدير ال ندوق 

فيما يتعأق ب ئا ارصل العقاريص ذما ي ذد مدير ال ندوق عأ  دني ال يوشد تعارض لم الح مدير 

% دو دذثر م  العوائد اإليجارية اللنوية 10 ا ال ندوق مع م الح دي ملتهشر رصول عقارية تش ل عوائد

 ل ئا ارصل العقاريص 
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 م اريف التشغيل
مأيون ريال  8ص9 م م أغ2019لأعام  م افظة  فر ال اط  –مول  م اريف تشغيل الم انبأغت 

 سعوديص

التقارير هد تتغير م اريف التشغيل الفعأية ع  الم اريف المتوهعة وسوف يتت االف ا  ع  ذلك فئ 

 المالية اللنوية لأ ندوق

  ت  
ً
 م2017نوفم ر م  عام  15* تت ا تلاب اإليجارا  بناء عأ  عقود اإليجار الم رمة  اليا

 

 

 مدينة الرياض –المكان مول  العقار الثاني:

 وصف العقار 

 الوصف د ت العناصر

 الرياض –الم ان مول  است العقار

 لالستثمار رذة وابل العربية  مال  العقار 

 تجاري نوع العقار 

 الممأ ة العربية اللعودية –الرياض  المدينة/ الدولة  

 طريق ارمير م مد ب  سعد  – ئ المأقا  ال ئ/ الشارع 

  ذروذئ الموهع

  

 متر مربع 37,293 والئ  ملا ة اررض

 متر مربع  43,178 والئ  ملا ا  ال ناء

 3 عدد اردوار 

 و دت  م ال  تجزئة ومنطقة دطعمة   74 دنواع الو دا  ودعداد ا 

 15نل ة إ غال العقار و ت  

 م(2017نوفم ر م  عام 

 93.14%   

 م2016م  سنة  تت إتمام بناء المجمع فئ ديلم ر ري  إتمام انشاء الم ن ات

 ريال سعودي 323,560,874 ت أفة  راء العقار

ال الية ن ئت ع  عقود اإليجار 

نوفم ر م  عام  15و ت  

 م(2017

نظرا لط يعة  ئا العقار وتنوع ملتهشريي وبل   ذثرت عقوده فقد تت عمل مأ   لأعقود 

  ل  مدت العقد ذما  و مو ح ددناه:
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 عدد العقود 2017عام  –اإليجار اللنوي مدت العقود ال الية

 20 13,078,365  سنوا  فهذثر 10

 14 3,324,904  سنوا  9 - 5

 13  2,072,220  سنوا  4 - 3

 16 6,651,700  سنوا  3دهل م  

  63  25,127,189  المجموع
 

 نرشو االطالع عأ  الفقرت "و" م   ئه المادت وعوائد اإليجارا  اللابقة ل ل عقار/منفعة( إيرادا  اخر ثالث سنوا  لأعقار

د ت  روم اتفاهية االست واذ 

 العقاريعأ  ارصل 

و رذة وابل  اللابق ا تمأت اتفاهية ال يع والشراء الم رمة بي  ذل م  مدير ال ندوق

 العربية لالستثمار عأ  د  ام و روم م  د م ا:

  ريال سعوديص ويتت سداد  323,560,874.2 الرياض:مدينة  –ثم   راء الم ان مول

 ثم  عأ  الن و اآلتئ: ال

 ريال سعودي106,775,088م أغ نقدي يلاوي  -د

ت  ي  و دا  فئ ال ندوق ذا ترا  عينئ م  ه ل ال ائع بقيمة  -ب

ريال سعودي ولأمزيد م  المعأوما  ع  عدد الو دا  وآلية  216,785,786

م   ئه  11ت رهت عقارية، الرشاء الرشوع إل  المادت  ي  ا ل ائع ارصول ال

 الشروم وار  ام(

 

 ت ويل  ق المأ ية صفة المأ ية

عقارا  التجزئة التئ يتت تعيين ا    رذةستتت إدارت  ئا ارصل العقاري م  ه ل   معأوما  إ افيةدي 

 لشروم ود  ام ال ندوقص
ً
 وفقا

م مد النمر  رذاء م ا ري  و ير  وارستاذ/ارستاذ/في ل الع دال ريت اإل ارت إل  دن تجدر  إف ا 

لالستثمار ال ائع ل عض ارصول العقارية   وعأ  التوالئ( فئ  رذة وابل العربية م ا ري

الم دئية لأ ندوق، وبالتالئ هد تتعارض دنشطت ت م  وهت آلخر مع دنشطة وم الح 

  ال ندوق

وفيما عدا ما ذذر دعاله وما تت اإلف ا  عني فئ  ئه الشروم وار  ام، ي ذد مدير ال ندوق 

و مدير ال  دو مدير ارمال  مع عأ  دني ال يوشد تعارض لم الح بائعئ ارصول العقارية د

مدير ال ندوق فيما يتعأق ب ئا ارصل العقاريص ذما ي ذد مدير ال ندوق عأ  دني ال يوشد 

% دو 10تعارض لم الح مدير ال ندوق مع م الح دي ملتهشر رصول عقارية تش ل عوائد ا 

 دذثر م  العوائد اإليجارية اللنوية ل ئا ارصل العقاريص

 غيلم اريف التش
مأيون ريال  7ص4 م م أغ2019مدينة الرياض لأعام  –مول  م اريف تشغيل الم انبأغت 

 سعوديص

هد تتغير م اريف التشغيل الفعأية ع  الم اريف المتوهعة وسوف يتت االف ا  ع  ذلك 

 فئ التقارير المالية اللنوية لأ ندوق
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  ت  * تت ا تلاب اإليجارا  بناء عأ  عقود اإليجار الم رمة 
ً
 2017عام  م  نوفم ر 15 اليا

 

 

 مدينة تبوك –المكان مول  العقار الثالث:

 وصف العقار 

 الوصف د ت العناصر

 ت و  –الم ان مول  است العقار

  رذة وابل العربية لالستثمار مال  العقار 

  رذة اروائل لالستثمار العقاري

 تجاري نوع العقار 

 الممأ ة العربية اللعودية  –مدينة ت و   المدينة/ الدولة  

 طريق المأك خالد  – ئ الفي أية الشامية  ال ئ/ الشارع 

  ذروذئ الموهع

  

 متر مربع 21,596 والئ  ملا ة اررض

 متر مربع  25,570 والئ  ملا ا  ال ناء

 3 عدد اردوار 

دنواع الو دا  

 ودعداد ا 

 و دت  مقلمة إل  و دا  م ال  تجزئة ومنطقة دطعمة   93

نل ة إ غال 

 15العقار و ت  

نوفم ر م  عام 

 م(2017

  96.72%   

تاري  إتمام انشاء 

 الم ن 

 م2016تت إتمام بناء المجمع فئ مار  م  سنة 

 ريال سعودي 219,417,197 ت أفة  راء العقار

ن ئت ع  عقود 

اإليجار ال الية 

نوفم ر  15و ت  

 (2017م  عام 

نظرا لط يعة  ئا العقار وتنوع ملتهشريي وبل   ذثرت عقوده فقد تت عمل مأ   لأعقود  ل  مدت 

 العقد ذما  و مو ح ددناه:



 

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة  19 

 عدد العقود 2017عام  –اإليجار اللنوي مدت العقود ال الية

 14 7,579,650  سنوا  فهذثر 10

  15 3,097,450  سنوا 9 - 5

 30 5,447,895  سنوا  4 - 3

 16 5,062,000  سنوا  3دهل م  

  75 21,186,995  المجموع
 

ايرادا  آخر ثالث 

 سنوا  لأعقار

 نرشو االطالع عأ  الفقرت "و" م   ئه المادت وعوائد اإليجارا  اللابقة ل ل عقار/منفعة(

ن ئت ع  عمأية 

االست واذ عأ  

 ارصل العقاري

مول الواهع فئ مدينة ت و  هائت عأ  درض ملتهشرت م  ه ل  رذة وابل تجدر اإل ارت إل  دن الم ان 

 العربية لالستثمار وممأوذة م  ه ل  رذة اروائل لالستثمار العقاريص

 

 بإبرام اتفاهيتي  ملتقأتي   اللابق وبناًء عأ   ي ل المأ ية المئذور دعاله، هام مدير ال ندوق

 ص مدينة ت و  ومنفعتي –لشراء م ن  الم ان مول د د ما مع  رذة وابل العربية لالستثمار 

 

 روم  د ت

اتفاهية االست واذ 

عأ  ارصل 

 العقاري

و رذة وابل العربية لالستثمار  اللابق ا تمأت اتفاهية ال يع والشراء الم رمة بي  ذل م  مدير ال ندوق

 عأ  د  ام و روم م  د م ا:

  مدينة ت و  وويشمل ثم  الشراء هيمة الم ن  القائت الملتهشرت م   –ثم   راء الم ان مول

 ريال سعوديص ويتت سداد ثم  عأ  الن و اآلتئ:  ص69,417,197ه أ ا فقط(: 

 ريال سعودي27,407,675م أغ نقدي يلاوي  -د

ريال 42,009,522ت  ي  و دا  فئ ال ندوق ذا ترا  عينئ م  ه ل ال ائع بقيمة  -ب

سعودي ولأمزيد م  المعأوما  ع  عدد الو دا  وآلية ت  ي  ا ل ائع ارصول العقارية، 

 م   ئه الشروم وار  ام( 11رهت  المادتالرشاء الرشوع إل  

و رذة اروائل لالستثمار العقاري عأ  اللابق وا تمأت اتفاهية ال يع والشراء بي  مدير ال ندوق 

 د  ام و روم م  د م ا:

  ريال سعودي يتت سداده عأ  الن و اآلتئ:  000ص000ص150: اررضثم   راء 

 ريال سعودي، 000ص000ص45م أغ نقدي يلاوي  -د

ريال  000ص000ص105ت  ي  و دا  فئ ال ندوق ذا ترا  عينئ م  ه ل ال ائع بقيمة  -ب

سعودي ولأمزيد م  المعأوما  ع  عدد الو دا  وآلية ت  ي  ا ل ائعئ اررض، الرشاء 

 م   ئه الشروم وار  ام( 11رهت  المادتالرشوع إل  

 

م مد النمر  رذاء م ا ري  و ير م ا ري   ارستاذ/في ل الع دال ريت وارستاذ/تجدر اإل ارت إل  دن  إف ا 

وعأ  التوالئ( فئ  رذة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ارصول العقارية الم دئية لأ ندوق، 

 وبالتالئ هد تتعارض دنشطت ت م  وهت آلخر مع دنشطة وم الح ال ندوق 

وار  ام، ي ذد مدير ال ندوق وفيما عدا ما ذذر دعاله وما تت اإلف ا  عني فئ المادت  ئه الشروم 

عأ  دني ال يوشد تعارض لم الح بائعئ ارصول العقارية دو مدير ال ندوق دو مدير ارمال  مع مدير 

ال ندوق فيما يتعأق ب ئا ارصل العقاريص ذما ي ذد مدير ال ندوق عأ  دني ال يوشد تعارض لم الح 
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% دو دذثر م  العوائد اإليجارية 10عوائد ا مدير ال ندوق م الح دي ملتهشر رصول عقارية تش ل 

 اللنوية ل ئا ارصل العقاريص

 م اريف التشغيل
 مأيون ريال سعوديص 67ص3 م م أغ2019مدينة ت و  لأعام  –مول  م اريف تشغيل الم انبأغت 

 هد تتغير م اريف التشغيل الفعأية ع  الم اريف المتوهعة وسوف يتت االف ا  ع  ذلك فئ التقارير-

 المالية اللنوية لأ ندوق

  ت  
ً
 م2017نوفم ر م  عام  15* تت ا تلاب اإليجارا  بناء عأ  عقود اإليجار الم رمة  اليا

 

 محافظة الدوادمي –عقد منفعة المكان مول  العقار الرابع:

 وصف العقار 

 الوصف د ت العناصر

 م افظة الدوادمئ–الم ان مول  است العقار

العقار ع ارت ع  عقد منفعة وتعود مأ ية عقد المنفعة إل   رذة وابل العربية ، وتعود مأ ية  مال  العقار 

 العقار ارصأية إل  دمانة م افظة الدوادمئ  

 تجاري نوع العقار 

 الممأ ة العربية اللعودية  -ة الدوادمئظم اف المدينة/ الدولة  

  طريق المأك ع دالعزيز - ئ الريان ال ئ/ الشارع 

  ذروذئ الموهع

  

 متر مربع 72,678 والئ  ملا ة هطعة اررض

 متر مربع 36,380 والئ  ملا ا  ال ناء

 و دت  مقلمة إل  و دا  م ال  تجزئة ومنطقة دطعمة   123 دنواع الو دا  ودعداد ا

 دور وميزاني  عدد اردوار 

 و دت مقلمة إل  و دا  م ال  تجزئة ومنطقة دطعمة   114 دنواع الو دا  ودعداد ا 

  %97.25 نل ة إ غال العقار

 تاري  إتمام انشاء الم ن 

 

 م2015سنة  نوفم رتت إتمام بناء المجمع فئ 
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ت أفة  راء العقار وعقد 

 المنفعة(

 ريال سعودي 166,815,938

إيرادا  اخر ثالث سنوا  

 لأعقار

 الفقرت "و" م   ئه المادت وعوائد اإليجارا  اللابقة ل ل عقار/منفعة(نرشو االطالع عأ  

ن ئت ع  عقود اإليجار 

نوفم ر  15ال الية و ت  

 م(2017م  عام 

نظرا لط يعة  ئا العقار وتنوع ملتهشريي وبل   ذثرت عقوده فقد تت عمل مأ   لأعقود 

  ل  مدت العقد ذما  و مو ح ددناه:

 عدد العقود *2017عام  –اإليجار اللنوي مدت العقود ال الية

 15 8,018,985  سنوا  فهذثر 10

 20 4,406,275  سنوا  9 - 5

  56 9,289,180   سنوا  4 - 3

  23  4,851,000  سنوا  3دهل م  

  114  26,565,440  المجموع
 

  

د ت  روم اتفاهية 

االست واذ عأ  ارصل 

 العقاري

العربية  و رذة وابل اللابق بي  ذل م  مدير ال ندوق والشراء الم رمةا تمأت اتفاهية ال يع 

 د م ا: و روم م لالستثمار عأ  د  ام 

  ريال سعوديص 166,815,938 الدوادمئ:م افظة  –ثم   راء عقد منفعة الم ان مول

 ويتت سداد ثم  عأ  الن و اآلتئ: 

 ريال سعودي55,049,260م أغ نقدي يلاوي  -د

ريال 111,766,678ت  ي  و دا  فئ ال ندوق ذا ترا  عينئ م  ه ل ال ائع بقيمة  -ب

سعودي ولأمزيد م  المعأوما  ع  عدد الو دا  وآلية ت  ي  ا ل ائع ارصول 

 م   ئه الشروم وار  ام( 11 رهت العقارية، الرشاء الرشوع إل  المادت

 ي وتنت ئ فئ تاري  1/11/1433مدت  ق المنفعة خملة وعشرون سنة ت دد م  تاري   - 

 ص ي1/11/1458

 

التجزئة التئ يتت تعيين ا وفقا ستتت إدارت  ئا ارصل العقاري م  ه ل  رذة عقارا    دي معأوما  إ افية

 قصود  ام ال ندوشروم ل

النمر  رذاء م ا ري  و ير  م مد  ارستاذ/في ل الع دال ريت وارستاذ/تجدر اإل ارت إل  دن  إف ا 

م ا ري  وعأ  التوالئ( فئ  رذة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ارصول العقارية الم دئية 

 لأ ندوق، وبالتالئ هد تتعارض دنشطت ت م  وهت آلخر مع دنشطة وم الح ال ندوق 

 ذد مدير ال ندوق وفيما عدا ما ذذر دعاله وما تت اإلف ا  عني فئ  ئه الشروم وار  ام، ي

عأ  دني ال يوشد تعارض لم الح بائعئ ارصول العقارية دو مدير ال ندوق دو مدير ارمال  مع 

مدير ال ندوق فيما يتعأق ب ئا ارصل العقاريص ذما ي ذد مدير ال ندوق عأ  دني ال يوشد تعارض 

% دو دذثر م  10لم الح مدير ال ندوق مع م الح دي ملتهشر رصول عقارية تش ل عوائد ا 

 العوائد اإليجارية اللنوية ل ئا ارصل العقاريص
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 مأيون 6.42 والئ م أغ  م  2019مدينة الدوادمئ لأعام  –مول  م اريف تشغيل الم انبأغت  م اريف التشغيل

 ريال سعوديص

هد تتغير م اريف التشغيل الفعأية ع  الم اريف المتوهعة وسوف يتت االف ا  ع  ذلك فئ -

 التقارير المالية اللنوية لأ ندوق

 مص2017نوفم ر م  عام  15* تت ا تلاب اإليجارا  ال الية بناء عأ  عقود اإليجار الم رمة  ت  

 

 عأ  االست واذ وهت المتوفرت ال يانا  باعت ار  ئ "معأوما  العقارا فئ بند " المو  ة ال يانا  دن ال  اإل ارت تجدر

 العقارا ص

 سياسات تركز االستثمار:  صه

 فئ مجموعة م  ارصول العقارية المتو عة م  النا ية الجغرافية داخل الممأ ة العربي -
ً
 ةيلتثمر ال ندوق  اليا

 صول مرذزت فئ هطاع التجزئةصاللعودية وباستثناء مدينتئ م ة الم رمة والمدينة المنورت(، وتعد  ئه ار

  :صكوك الملكية 

 تاريخه تسلسل الصك األصل 

 432509022899 م افظة  فر ال اط  -الم ان مول

332509022898 

  ي05/06/1444

   ي05/06/1444

  ي02/06/1444 293523006267 مدينة الرياض -الم ان مول

  ي17/06/1444 650117003543 مدينة ت و   –الم ان مول 

  ييصال ينط ق عأ ال ند دعاله مدينة الدوادمئ ملتهشر بعقد منفعة وبئلك فإن –* الم ان مول 

 عقار/منفعة والمستهدفة لكلعوائد اإليجارات السابقة  صو

است العقار / 

 المنفعة

2016* 2017* 2018** 2019** 2020**   

  

عوائد 

اإليجارا  

ومأيون 

ريال 

 سعودي(

 النل ة

عوائد 

اإليجارا  

ومأيون 

ريال 

 سعودي(

عوائد  النل ة

اإليجارا  

الملتي

دفة 

ومأيون 

ريال 

سعود

 ي(

 النل ة
عوائد 

اإليجارا  

الملت د

فة 

ومأيون 

ريال 

 سعودي(

 النل ة

عوائد 

اإليجارا  

الملت دف

ت ومأيون 

ريال 

 سعودي(

 النل ة
  

وعائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارا  

لنف  

 اللنة(

وعائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارا  

لنف  

 اللنة(

وعائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارا  

لنف  

 اللنة(

وعائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارا  

لنف  

 اللنة(

وعائد اإليجار 

مجموع  /

اإليجارا  

لنف  

 اللنة(

متوسط عوائد 

اإليجارا  

الملت دفة 

لأ ندوق 

( 2020- 2018و

ومأيون ريال 

 سعودي(

 –الم ان مول 

م افظة  فر 

 ال اط  

 44,15 %43ص41 45 %85ص41 44,65 %98ص41 42,79 %17ص42 41,86 %70ص52 5ص29

-الم ان مول 

 مدينة الرياض
 20,91 %01ص20 21,73 %76ص19 21,08 %54ص19 19,92 %02ص19 18,88 %90ص2 6ص1

 –الم ان مول 

 مدينة ت و  
 18,48 %56ص17 19,07 %37ص17 18,53 %48ص17 17,82 %63ص17 17,49 %40ص11 375ص6

 –الم ان مول 

م افظة 

 الدوادمئ 

 22,20 %99ص20 22,80 %01ص21 22,42 %99ص20 21,39 %18ص21 21,02 %10ص33 525ص18

 105,74 %100 108,60 %100 106,68 %100 101,92 %100 99,26 %100 56 المجموع
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العائد اإلشمالئ 

 الملت دف***
 %96ص8 %20ص9 %04ص9 %60ص8            

رسوم إدارت 

 ال ندوق
 %75ص0 %75ص0 %75ص0 %75ص0            

رسوم و 

 ت اليف دخر 
 %15ص0 %15ص0 %15ص0 %15ص0            

معدل رسوم وت اليف ال ندوق م  نل ة 

 إشمالئ دصول ال ندوق
 %9ص0 %9ص0 %9ص0 %9ص0    

العائد ال افئ 

الملت دف****

   

 %06ص8 %30ص8 %14ص8 %70ص7            

 

ديضا عدم اذتمال م ن  الم ان مول فئ ت و  و 2016اض وتشغيأي  ت  ن اية عام ال  عدم اذتمال م ن  الم ان مول فئ الري 2017و عام  2016يعود الفرق فئ العوائد ب ي  عام  *

 ص2016عام وتشغيأي بعد الربع ارول م  

مأيون ريال سعودي التئ هامت  رذة وابل العربية لالستثمار بتقديمي لتغطية  18بقيمة  رمرال  سند  باإل افةالملت دفة بناء عأ  عقود اإليجار الم رمة  2017* تت ا تلاب عوائد 

 ت  ن اية الن ف ارول م   –%ص و يي ت أغ ت اليف التشغيل20 ل  الجدول دعاله( وافتراض ت أفة تشغيل و 2019و 2018ئ مجموع عوائد اإليجارا  الملت دفة لعامئ دي ه ور ف

 % م  عوائد ارصول العقارية18لألصول العقارية  والئ   -م 2017عام 

 صيجار الم رمة وبناء عأ  تقديرا  نمو م  ه ل ملتشار دراسة الجدو تت ا تلاب العوائد الملت دفة بناء عأ  عقود اإل**

 *العائد اإلشمالئ الملت دف:**

 ريال سعوديص 1,180,000,000لغة تت ا تلاب العائد اإلشمالئ الملت دف عأ  دسا  سعر الو دت والمتمثل بعشرت رياال  لأو دت الوا دت وذلك ب ل  هيمة دصول ال ندوق وال ا

 اإلشمالية المئذورت فئ الجدول دعاله تت ا تلاب ا ه ل خ ت شميع الرسوم والم اريف المتعأقة بال ندوقصالعوائد 

ر فئ العائد اإلشمالئ الملت دفص مدتإن بعض العوائد واإليجارا  المتعأقة بال ندوق ودصولي والمئذورت فئ الجدول دعاله عر ة لأتغيير خالل 
 
 ال ندوق مما يترت  عأيي تغي

 *العائد ال افئ الملت دف:***

اريف  ير النقدية ذم   ا  اإل ال  العوائد ال افية المئذورت فئ الجدول دعاله تت ا تلاب ا بعد خ ت شميع الرسوم والم اريف النقدية المتعأقة بال ندوق ولت يتت خ ت الم 

 لألصول الثابتةص

 ال ندوق مما يترت  عأيي تغير فئ العائد ال افئ الملت دفص مدتإن بعض الرسوم والم اريف النقدية المتعأقة بال ندوق معر ة لأتغيير خالل 

 صعأ  عوائد اإليجارا  الم ققة م  خالل االطالع عأ  التقارير الدورية والقوائت المالية االطالعذما يم   

 سة مدير الصندوق في ممارسة هذه الصالحية:صالحية االقتراض للصندوق وسيا ص 

تتعد  نل ة  وال الشرعية والضوابطالمعايير  معلمدير ال ندوق، نيابة ع  ال ندوق ال  ول عأ  تمويل متوافق  يجو 

بعد ال  ول و مراشعة مالية هوائت آخر ب ل  وذلك%( م  إشمالئ هيمة دصول ال ندوق 50التمويل المت  ل عأيي نل ة و

 موافقة مجأ  إدارت ال ندوق لتمويل ت اليف االست واذ عأ  ارصول العقارية وم اريف ال ندوقصعأ  

ب يي تعتمد الموافقة عأ  آلية است دام التمويل وشدو  ال  ول عأيي عأ  اعت ارا  خاصة بترتي  التمويل وظروف اللوق 

  لأ ندوقي ق و ،ت اليف المترت ة عأ  التمويلالوسيت مل ال ندوق شميع  ،اللائدت
ً
 الغرض ذا  الشرذة خالل م  دو م ا رت

 وذلكبرام عقود التمويل مع الج ا  المرخ  ل ا بممارسة نشام التمويل وال نو  والم ارف و رذا  التمويل( إ ال اص

دو  ال اليةعقارية الصول ارعأ   االست واذعند ال اشة لتوفير النقد الال م إلتمام عمأيا   تمويل ديال  ول عأ   بغرض

 دو للداد دي م  التزاما  ال ندوق دو ري س   آخر يراه مدير ال ندوق و يقره مجأ  إدارت ال ندوقص
ً
 اإل افية ملتق ال

 و رذا  والم ارفاإل ارت إل  دني يجو  ر   دصول ال ندوق ل الح دي م  الج ا  الممولة لأ ندوق وال نو   وتجدر

 اتفاهية  روم مع يتوافق بما التمويل ل ئا الضمان س يل عأ عند ال اشة  تمويل ديال  ول عأ   بغرض وذلك( التمويل

 صالعالهة ذا  وارنظمة التمويل

التوهيع عأ  سندا  رمر ل الح الج ا  الممولة  ال اص الغرض ذا  الشرذة خالل م  ال ندوق د قية إل  اإل ارت تجدر ذما

تقديت  مانا  لأتمويل وم   من ا ر   ارصول العقارية و/دو ال  و  و(، التمويل و رذا  والم ارفلأ ندوق وال نو  

 الج ا التنا ل ع  الدخل دو اإليجارا  ل الح الج ا  الممولة، وفتح  لابا  تجميعية ل الح و الممولة، الج ا العقارية ل الح 

 صعن ا المتنا ل واإليرادا  الدخلالممولة( إليداع 

فإن  اإلنماءم رف  فإني فئ  ال ذان الممول  و  رذة تابعة وممأوذة بال امل لم رف اإلنماءمدير ال ندوق يعد و يي دن 

 وسيتت اعتماد ا م  مجأ  إدارت ال ندوقصعأ  دسا  ملتقل تمويل سيتت التفاوض عأي ا ال روم 

 

 وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق ص 
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 م  المرخ ة االستثمار صناديق وو دا ه يرت ارشل  عمأيا يجو  لمدير ال ندوق استثمار النقد المتوافر ال ندوق فئ 

مع المعايير  ةمتوافقال( آخري  مدراء ه ل م  دو -مع ا تلاب رسوم إدارت عأي ا– ال ندوق مدير ه ل م  مدارتوسواء  ال يلة

  م %( 25الشرعية وبنل ي ال تتعد  و والضوابط
ً
إشمالئ هيمة دصول ال ندوق وذلك ب ل  آخر هوائت مالية مراشعة، عأما

بهن مدير ال ندوق سي تار  ئه ال ناديق بناًء عأ  عدت عوامل مثل خ را  مديري ال ناديق واستراتيجيا  االستثمار وارداء 

 اللابق ل ل صندوق ملت دفص

 

 

 متحصالت الطرح:  صم

ست دام المت  ال  النقدية م  طر  و دا  ال ندوق خالل فترت الطر  ارولئ للداد الجزء النقدي م  ثم   راء ارصول ا

 العقارية الم دئية  ل  الجدول التالئ:

 قيمة الجزء النقدي من ثمن الشراء )ر.س.( األصل العقاري

 141,061,797 م افظة  فر ال اط   –الم ان مول 

  97,068,262     مدينة الرياض –الم ان مول 

 65,825,159 مدينة ت و  –الم ان مول 

 50,044,781 م افظة الدوادمئ –عقد منفعة الم ان مول 

 354,000,000 المجموع

 

 مالكي الوحدات ونسبة االشتراكات العينية من إجمالي قيمة أصول الصندوق صي

 االشتراك طريقة الصندوق أصول قيمة إجمالي من النسبة .س.ر الوحدات قيمة الوحدات عدد المشتركين

 عينئ %53.36 629,600,000 62,960,000  رذة وابل العربية لالستثمار

 عينئ %90ص8 105,000,000 10,500,000  رذة اروائل لالستثمار العقاري

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 ع دالعزيز ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 ع دالأي ال انئع دالأي ب  خأيف ب  

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 من ور ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 متع  ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ ورثة

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 ع داإللي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 ع دالأي ال انئسأطان ب  خأيف ب  

 عينئ %49ص0 5,764,698 576,470 ترذئ ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 عينئ %24ص0 2,882,349 288,235  يفاء بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 عينئ %24ص0 2,882,349 288,235  ال بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 عينئ %24ص0 2,882,349 288,235 ال انئ ادت بنت خأيف ب  ع دالأي 

 عينئ %59ص0 7,000,070 700,007 سأم  بنت م مد ب  خأيف المطيري

 نقدي %00ص3 35,400,000 3,540,000  رذة سوي ورب

 نقدي %00ص30 354,000,000 35,400,000 الجم ور

   %100 1,180,000,000 118,000,000 المجموع
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 مخاطر االستثمار في الصندوق .10

 المخاطر المتعلقة بالصندوق

  تركز استثمارات الصندوق في قطاع المراكز التجاريةمخاطر 

م  خالل تمأك ثالثة دصييييول عقارية وعقد انتفاع  التجزئةعند تهسييييي  ال ييييندوق، تترذز اسييييتثمارا  ال ييييندوق فئ هطاع 

وا د تت ون م  مجمعا  تجاريةص ونتيجة لئلك، فإن إيرادا  ال ييييييندوق وصييييييافئ الدخل ترت ط بالطأ  عأ  الملييييييا ا  

 فئ 
ً
التجارية فئ المدن التئ تقع في ا تأك ارصولص وهد ي ثر دي   وم فئ ملتو  الطأ  لأملا ا  التجارية عامة

عأ  دداء ال ييندوق وهيمة و داتي بشيي ل دذ ر مما لو ذانت اسييتثمارا  ال ييندوق فئ دصييول عقارية مو عة  تأك المدن

 عأ  هطاعا  م تأفةص

  عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوقمخاطر 

  الملييييتثمري  الم تمأي  م  التن   بارداء 
 
 دون ما ييييئ تشييييغيأئ سييييابق يم 

ً
تت تهسييييي  ال ييييندوق  ديثا

وقص ذما دن النتائ  اللييييابقة ل ييييناديق مماثأة دو ارداء اللييييابق لألصييييول العقارية م ل الملييييتق أئ لأ ييييند

 عأ  دداء ال ييندوق فئ الملييتق لص وبالتالئ، فإن  داثة نشييهت 
ً
اسييت واذ ال ييندوق ليلييت بالضييرورت م  ييرا

 ال ندوق هد ت ثر بش ل سأ ئ عأ  توهعا  مدير ال ندوق وبالتالئ عأ  عوائد الو دا ص

  العتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوقامخاطر 

سييييعتمد ال يييندوق عأ  خدما  اإلدارت واالسيييتشيييارا  التئ يقدم ا موظفئ مدير ال يييندوقص وهد ي ون م  ال يييع  

اسييت دال بعض الموظفي  الرئيليييي ، وخاصيية فئ اإلدارت العأيا لمدير ال ييندوقص وفئ  الة تر  د د   الء الموظفي  

 عأ  إيجاد بديل مناس  لي/ل ا، فإن دداء دعمال ال ندوق هد تتهثر بش ل سأ ئص العمل ولت ي  
ً
 مدير ال ندوق هادرا

 مخاطر السيولة 

يقوم الملتثمرون عادت فئ اإلبقاء عأ  استثمارات ت واالعتماد عأ  العوائد الملت قة عأ  رد  المال الملتثمرص 

 لعوامل ذثيرت، بما فئ ذلك إيرادا  ول   فئ  اال  دخر  ير   بعض المليييييييتثمري  فئ تلييييييييي
ً
ل اسيييييييتثمارات ت ت عا

 رن ذمية اللييييولة 
ً
وهيمة ارصيييول العقارية، وارداء العام لأ يييندوق والليييوق ال اص بهدوا  اسيييتثمار مماثأةص ونظرا

الم تمل  لو دا  صناديق االستثمار العقارية المتداولة هد ت ون دهل م  نظيرت ا رس ت الشرذا  المتداولة، فإني م 

الليييعر الئي يعر يييي ذلك بدن يواشي المليييتثمر فئ و دا  ال يييندوق صيييعوبة بالت ارج وتليييييل و داتي فئ ال يييندوق 

 الملتثمر مما هد ي دي إل  ت ارج الملتثمر م  ال ندوق بقيمة دهل م  القيمة اللوهية رصول ال ندوقص

 مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية 

 عأ  هييد يتعرض تييداول 
ً
الو ييدا  لعوامييل ت دي إل   ييدوث تقأ ييا  فئ هيمت ييا من ييا العوامييل التئ هييد ت ثر سيييييييأ ييا

دسيييييواق ارسييييي ت الم أية والعالمية والظروف االهت يييييادية الليييييائدت والمتوهعة ومعدال  الفائدت وت اليف التمويل 

ال ييييندوقص وبناًء عأيي، فإن  ييييراء  واتجا ا  الملييييتثمري  والظروف االهت ييييادية العامة وعمأيا  ال يع ال  يرت لو دا 

لك هد ذالو دا  مالئت فقط لأمليييييييتثمري  الئي  يم ن ت ت مل الم اطر المرت طة ب ئه االسيييييييتثمارا  ال سييييييييما ودن 

 صي دي إل  صعوبة ت ارج الملتثمر م  ال ندوق دو ت ارشي بقيمة دهل م  القيمة اللوهية رصول ال ندوق
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 مخاطر زيادة رأس مال الصندوق 

فئ  ال هرر مدير ال ييندوق مع مال ئ الو دا   يادت رد  مال ال ييندوق م  خالل إصييدار و دا  شديدت سييواًء مقابل 

ذلك ال ي  ال ندوق فئ إل  ت فيض ال    النل ية لمال ئ الو دا  فئ  ذلك ي ديفلا تراذا  عينية دو نقدية، 

 يادت ، ذما دني فئ  ال يدت مقابل ا يييتراذا  عينيةمال ال يييندوق م  خالل إصيييدار و دا  شد فئ  ال  يادت رد  وذلك

إل  ت فيض ال  ييي   ذلك ي ديفيم   دن  ابل ا يييتراذا  نقديةمقرد  مال ال يييندوق م  خالل إصيييدار و دا  شديدت 

ما لت يمار  مال ئ الو دا  فئ ذلك  ذلك ال ي  إل   د ما وذلك ال يييييييندوق فئ النلييييييي ية لمال ئ الو دا  فئ

، وهد ت دي  يادت رد  المال إل  تهثر هيمة الو دا  بشييي ل سيييأ ئ مما الجديدت بالو دا   يييترا االبال ي   قوه ت 

 ي ثر بش ل سأ ئ عأ  استثمارا  مال ئ الو دا ص

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار 

سيييينجح فئ ل  ي ون  نا  دي  يييمان بهن ارعمال التشيييغيأية رصيييول ال يييندوق سيييت ون مدرت لألربا ، دو دن ال يييندوق 

تجن  ال لييائر، ذما ل  ي ون لأ ييندوق بشيي ل عام دي م ييدر لألموال ليدفع من ا تو يعا  عأ  مال ئ الو دا  ب الف 

العوائد م  اإليجارا  والعائدا  الردسييييييمالية التئ م  المم   دن تهتئ م  دو بيع بعض دو ذل دصييييييوليص وبالتالئ فإني ال 

وائد عأ  اسييتثمارا  مال ئ الو دا  فئ ال ييندوق ودني م  المم   دن يوشد  ييمان بهن ال ييندوق سيييقوم بت قيق ع

 ي لر الملتثمري  فئ ال ندوق ذل دو بعض رؤو  دموال ت الملتثمرت فئ ال ندوقص

  المصالح:  تعارضمخاطر 

مع ارطراف ذوي دو مدير ال يييندوق دو دعضييياء مجأ  إدارت ال يييندوق  هد تنشيييه  اال  تتعارض في ا م يييالح ال يييندوق

ا عأ  استثمارا  ال ندوق وعوائده وتو يعاتيصدو مع ال ندوق لعالهةا
ً
 ص مما هد ي ثر سأ 

 تعيين مدير صندوق بديل:  مخاطر 

م بعزل مدير 30/11/2021 ييييييييييي الموافق 25/02/1443تاري   المالية فئصييييدر هرار م  مال ئ الو دا  و يلة اللييييوق 

ال ييندوق اللييابق وتعيي   ييرذة اإلنماء لالسييتثمار ذمدير صييندوق بديل، هد يواشي مدير ال ييندوق ال ديل صييعوبة فئ 

والوثائق المعأوما  وال يانا   وذفاية عدم دهة الليييييييابقة دوات اذ بعض القرارا  نظرا لعدم توافر ذافة المعأوما  

اللييييييابق مما هد ي ثر فئ هدرتي عأ  ات اذ هرار بشييييييهن إدارت ال ييييييندوق، ذما دن مدير  ال ييييييندوق المقدمة م  مدير

 ت  تاري  عزل مدير  م  تاري  تهسي  ال ندوق التئ ات ئ دو الت رفا  القرارا   مل ولية ال ندوق ال ديل ال يت مل

 ص وما يترت  عن ا م  م اطر دو خلائر ال ندوق اللابق

 لمخاطر المتعلقة بأصول الصندوقا (أ)

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري 

ي ون العائد عأ  االسييييتثمارا  العقارية عر يييية لأعديد م  العوامل المترابطة فيما بين ا، بما في ا التغييرا  اللييييأ ية 

ية، والظروف المالية فئ الظروف االهت ييييادية الم أية دو اإلهأيمية دو الدولية، والظروف اللييييأ ية فئ اللييييوق الم أ

قواني  اللملييييتهشري ومشييييتري وبائعئ العقارا ، والتغييرا  فئ م ييييروفا  التشييييغيل، والقواني  والأوائح ال يلية، و

ال  ومية واللييييييياسييييييا  المالية، ودسييييييعار الطاهة، والتغيرا  فئ مد  اإله ال النليييييي ئ عأ  م تأف دنواع ومواهع 

اد عأ  التدفقا  النقدية ومشييييياذل وم اطر التشيييييغيل ، باإل يييييافة إل  الظروف العقارا ، والم اطر الناتجة ع  االعتم
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 م   .القا رت، وال لييييائر  ير القابأة لأتهمي  و ير ا م  العوامل ال ارشة ع  سيييييطرت مدير ال ييييندوق
 
هد يلييييا ت دي

ا عأ  هيمة دصييييول ال ييييندوق وهدرت ال ييييندوق عأ  توليد دي 
ً
ر سييييأ 

 
 ئه العوامل فئ التليييي   بم اطر شو رية ت ث

 عوائد عأ  استثماراتيص

  التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولةمخاطر 

 ذا  الليييييولة المتدنيةتعت ر العقارا  م  فلة ارصييييول 
ً
 لأطأ  والر  ة فئ  ئا النوع م  ، وتتقأ  درشة سيييييولت ا ت عا

ي ون سعر فئ وهت  ير مناس ، فقد  دو شزء من ا االستثمارا ص وإن ذان ال ندوق ب اشة لتلييل استثماراتي العقارية

دهل م  القيمة الدفتريةص وبالتالئ، فإن دي تهخير دو صيييعوبة هد يواش  ا ال يييندوق فئ الت يييرف فئ دصيييولي هد  ال يع

ا وبش 
ً
ر سأ 

 
 ل ذ ير عأ  العائد الئي ي  ل عأيي مال ئ الو دا صت ث

  إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقاريةمخاطر 

فإن  ، لئاصييي و  المأ ية ال تمثل بالضيييرورت ذامل  قوق الت يييرف فئ مأ ية العقار وهد ت ون عر ييية لأطع إن سيييالمة 

ري منا عا  هانونية تتعأق بمأ ية تأك ارصول والتئ  ارصول العقارية التئ يلت وذ عأي ا ال ندوق هد ت ون عر ة

ف فئ ارصيييول العقارية دو نقأ ا بشييي ل خالئ م  الر   والقيود، وهد 
 
هد تضيييعف بدور ا هدرت ال يييندوق عأ  الت ييير

  ذلك فئ بعض ال اال  ب لييارت ال ييندوق لمأ ية ارصييول العقارية التئ اعتقد بهن االسييت واذ عأي ا تت ب ييورت 
 
يتليي 

 ع  ذلك، هد ت ثر  ئه المنا عا  وال الفا   ول المأ ية بشيييي ل شو ري عأ  هيمة ارصييييول العقارية، ه
ً
انونيةص فضييييال

 وبالتالئ عأ  هيمة الو دا  فئ ال ندوقص

  الطبيعة التنافسية في قطاعي التجزئة والمراكز التجارية في المملكة مخاطر 

تتلت بقوت التناف  فئ هطاع التجزئة بش ل عام وفئ هطاع المراذز تقع بعض ارصول العقارية الم دئية فئ مناطق 

التجارية بش ل خاصص وباإل افة إل  ذلك، فقد يتت تطوير وإنشاء مراذز تجارية تقع م ا رت بالقرب م  ارصول العقارية 

وهيمت ا  مما ي دي إل  خأق تناف  م ا ييييييير مع ارصيييييييول العقاريةص وفئ  يييييييوء ذلك، فإن عوائد ارصيييييييول العقارية

اللييوهية سييتعتمد عأ  هدرت ارصييول العقارية فئ التناف  عأ  الملييتهشري  مع المنافلييي  اآلخري ص وبالتالئ، فإن 

نجا  المنافليييييي  اآلخري  فئ اسيييييتقطاب واإلبقاء عأ  المليييييتهشري  هد ي ثر عأ  عوائد ارصيييييول العقارية لأ يييييندوق 

 وق، والو ع المالئ والتدفقا  النقدية ونتائ  التشغيلصوالتئ ي ون ل ا دثر سأ ئ شو ري عأ  دعمال ال ند

 ص 

  اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين وإدارته مخاطر

 الفعالة لألصول العقارية 

 عأ  اشتئاب واإلبقاء عأ  ملييتهشال 
ً
 لأشييروم وارو يياع يوشد دي  ييمان بهن ال ييندوق سييي ون هادرا

ً
ري  مالئمي  وفقا

التئ يليييع  إلي اص وعالوت عأ  ذلك، فإن االسيييتقرار المالئ لأمليييتهشري  لد  ال يييندوق هد ي ثر عأ  ارداء المالئ 

لأ يييندوقص ذما دن االسيييتقرار المالئ لأمليييتهشري  هد يتغير بمرور الوهت نتيجة لعوامل تت يييل م ا يييرت بالمليييتهشري  دو 

لأممأ ة، مما هد ي ثر عأ  هدرت ت عأ  دفع م الغ اإليجارص باإل يييييافة إل  ذلك، هد يت  د ال يييييندوق  االهت ييييياد ال أئ

ت اليف ذا  صييييأة باإلبقاء عأ  الملييييتهشري  ال اليي  واشتئاب ملييييتهشري  شدد، والت اليف والوهت الئي يتطأ ي تط يق 

فئ ذلك ت اليف اإلخالء وإعادت التهشير، والتئ هد  ال قوق المن ييوص عأي ا فئ عقد اإليجار مع الملييتهشر المتعثر، بما

ت ون ذ يرتص وهد ي ون لإلخفاق فئ اشتئاب واإلبقاء عأ  المليييييييتهشري  المناسييييييي ي  دثر سيييييييأ ئ شو ري عأ  دعمال 

 عأ  هيمة ارصول العقاريةص
ً
 ال ندوق، والو ع المالئ والتدفقا  النقدية ونتائ  التشغيل، ذما هد ي ثر سأ ا



 

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة  28 

  رة المستأجرين الرئيسيين في األصول العقارية خسامخاطر 

فئ  ال هرر بعض دو ذل الملييييتهشري  الرئيليييييي  عدم االسييييتمرار فئ دو عدم تجديد عقود التهشير ال اصيييية ب ت، فقد 

ي دي ذلك إل   غور ملا ا  إيجارية هد ت ون ذ يرت مما هد ي خر إيجاد ملتهشر بديل إل غال تأك الملا ا  بش ل 

وبالتالئ هد ي ثر إن اء عقود دي م  الملتهشري  الرئيليي  دو عدم تجديد ا بش ل سأ ئ عأ  الو ع المالئ سريعص 

 عأ  هيمة ارصول العقاريةص
ً
 والتدفقا  النقدية ونتائ  التشغيل، ذما هد ي ثر سأ ا

  لألسعار السائدة في السوق  مخاطر 
 
 عدم ضمان اإلبقاء على أسعار التأجير وفقا

سعار التهشير لألصول العقارية عأ  عدت عوامل، بما فئ ذلك دون   ر، دو اع العرض والطأ  اللائدت وشودت تعتمد د

وت اميت ارصول العقاريةص وال يوشد  مان بهن مدير ال ندوق وم  خالل مدير ارمال ( سيتم   م  تهمي  عقود إيجار 

 رسييعار التهشير اللييائ
ً
دتص وبالتالئ فإن فشييل مدير ال ييندوق وم  خالل مدير ارمال ( شديدت دو تجديد تأك القائمة وفقا

 فئ تهمي  ذلك هد ي ون لي تهثير شو ري سأ ئ عأ  دعمال ال ندوق والو ع المالئ ونتائ  التشغيلص

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

التشييييغيأئ الئي سيييييرد إل  ال ييييندوق نتيجة لأتغيرا  اللييييأ ية الم تأفة التئ ت ثر عأ   هد تن فض اإليجارا  والدخل

ارصييول العقارية دو الملييتهشري  لد  ال ييندوقص وتجدر اإل ييارت إل  دن بعض النفقا  الرئيلييية لأ ييندوق بما فئ ذلك 

 الن فاض اإليرادا ص وبالتالئ، إذا رسيييوم اإلدارت وت اليف ال ييييانة والت اليف التشيييغيأية لألصيييول العقارية ل  ت فض ت
ً
 عا

ان فضيييييت اإليجارا  والدخل التشيييييغيأئ بينما ظأت الت اليف ذما  ئ، فإن إيرادا  ال يييييندوق وارموال المتا ة لأتو يع 

 صدو تنعدم عأ  مال ئ الو دا  هد تن فض

  مستأجرة كهربائية مولدات اعتماد بعض األصول العقارية على مخاطر 

العقارية  ير مرت طة بشيي  ة ال  رباء ال اصيية بشييرذة ال  رباء اللييعودية،  يي يتت تزويد تأك ارصييول ارصييول بعض إن 

بالطاهة ال  ربائية م  خالل مولدا  ذ ربائية مليييييييتهشرت م   يييييييرذة مرخ ييييييية م  ه ل  يلة تنظيت ال  رباء واإلنتاج 

فئ  ييال تت إن يياء اتفيياهييية ايجييار المولييدا  المزدوج لتوليييد ال  ربيياء م  و ييدا  متنقأييةص وتجييدر اإل ييييييييارت إل  دنييي 

ال  ربائية، فإن مدير ال يييييندوق وم  خالل مدير ارمال ( سييييييضيييييطر لأ  ي ع  مزود مولدا  ذ ربائية بديلص وعأيي فإن 

تهخر مدير ال ييندوق وم  خالل مدير ارمال ( فئ إيجاد مزود مولدا  ذ ربائية، دو فشييأي فئ إيجاد بديل، هد ي ثر عأ  

ارصييول العقارية والئي بدوره هد ي ثر بشيي ل سييأ ئ عأ  الو ييع المالئ والتدفقا  النقدية ونتائ  التشييغيل تشييغيل 

 لأ ندوقص

  اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األمالكمخاطر 

 التفاهية إدارت وتشييييغيل عقار موهعة بي  ذل م  
ً
سييييتتت إدارت ارصييييول العقارية بواسييييطة  ييييرذة عقارا  التجزئة وفقا

التجزئةص وهد ي ون لتهخر دو فشييل  ييرذة عقارا  التجزئة فئ الوفاء بالتزامات ا  تهثير شو ري  و ييرذة عقارا ال ييندوق 

 صتشغيلسأ ئ عأ  دعمال ال ندوق والو ع المالئ ونتائ  ال

  األثر السلبي لعدم وجود أو عدم االلتزام بالموافقات التنظيمية ومتطلبات الترخيص على األصول العقاريةمخاطر 

ص وال يم    ييييمان ال  ييييول المراذز التجارية يج  ال  ييييول عأ  شميع الموافقا  التنظيمية والتراخي  الال م لتشييييغيل

صول العقارية دو تجديد ا فئ الوهت المناس ص وعالوت عأ  ذلك، هد عأ  شميع الموافقا  التنظيمية ذا  ال أة بار

ي دي انت ا   ييروم دي م   ئه الموافقا  التنظيمية إل  إلغائ ا دو سيي   ا، دو تعأيق ا دو فرض  راما  مالية م  
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ئمة هد تفرض ه ل اللييييييأطا  التنظيمية ذا  ال ييييييأةص باإل ييييييافة إل  ذلك، فإن دي تعديال  عأ  القواني  والأوائح القا

ا يييييييتراطا   ير متوهعة ودذثر ت أفة ب يي ينت  ع  التزام ال يييييييندوق ب ئه القواني  دو الأوائح ت  د نفقا  ردسيييييييمالية 

ذ يرت دو التزاما  دو مليي وليا  دخر ، والتئ هد ي ون ل ا تهثير سييأ ئ شو ري عأ  دعمال ال ييندوق والو ييع المالئ 

 والتدفقا  النقدية ونتائ  التشغيلص

 إمكانية خضوع األصول العقارية لضرر جوهري بسبب الكوارث الطبيعية وأسباب أخرى خارجة عن سيطرة مدير اطر مخ

 
 
 الصندوق والتي قد ال يكون التأمين )في حال وجد( عليها كافيا

هد ت ون ارصييول العقارية عر يية لأضييرر المادي الناشت ع   ريق دو عواصييف دو  ال ل دو  ير ا م  ال وارث الط يعية، دو 

رسييي اب دخر  مثل اال يييطرابا  الليييياسييييةص وفئ  الة وهوع دي  دث م   ئا الق يل، هد ي لييير ال يييندوق رد  المال 

وهعةص باإل يافة إل  ذلك، ال يم   إعطاء  يمان عأ  دن ال ليائر المليتثمر فئ ارصيول العقارية، وذئلك اإليرادا  المت

 
ً
الناتجة وبما فئ ذلك خليييييارت دخل اإليجار( هد يتت تعويضييييي ا بال امل ت ت  طاء التهمي  وفئ  ال وشد( و نالك دنواعا

ال رب دو بعض معينة م  الم اطر وال لييائر وعأ  سيي يل المثال، ال لييائر الناشمة ع  اال ييطرابا  اللييياسييية، ودعمال 

قد فال وارث الط يعية( هد ال يم   تهمين ا م  النا ية االهت ييادية دو بشيي ل عامص وفئ  ال وهوع دي م  تأك ار داث 

 تهثير شو ري سأ ئ عأ  دعمال ال ندوق، والو ع المالئ والتدفقا  النقدية ونتائ  التشغيلص ل اي ون 

 مخاطر نزع ملكية األصول العقارية 

سييييييي يل المثال ال  عأ - ، م  ذلكالعامةإني م   ق الدولة و يييييييع اليد اإلش اري عأ  عقار لت قيق المنفعة 

، ف نا  خطر ع  نزع المأ ية م  ا تمالية دفع تعويض وعأ  الر تبناء الطرق و المرافق العامةص   -ال  ييير

يتمثل فئ دن ي ون هيمة التعويض  ير ذافية بالمقارنة مع  جت االسيييييييتثمار دو الربح الفائت دو الزيادت فئ 

يمة التو يعا  لمال ئ الو دا ، وهيمة وسعر ت قق نزع المأ ية، فقد تن فض ه وفئ  الهيمة االستثمارص 

 .الملتثمر د  المالر  م  شزء دو ذل الو دا  هد ي لر مال ئالتداول لأو دا  و

 مخاطر السياسات الحكومية 

دو   يييييري ة القيمة المضيييييافةالتعديال  فئ فئ المليييييتق ل لأدعت ع  ال  رباء والمياه فئ الممأ ة، وإن دي ت فيض 

م  ملييييتويا  الطأ  عأ   وهد تقأليقأل م  الدخل المتا   هد ييييرائ  شديدت  فرض ديدو   ييييري ة الت ييييرفا  العقارية

 .لو دا  ال ندوق والقيمة اللوهيةالنقدية  وبالتالئ التو يعا ارصول العقارية التابعة لأ ندوقص 

 مخاطر اعتبارات االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية 

 الأجنة ت دد ا والتئ اإلسالمية الشريعة  وابط مع المتوافقة االستثمارية الفرص فئ سيلتثمر ال ندوق دن  يي

 يتعأق فيما لأ ندوق الشرعية الأجنة ت دد ا التئ اإلسالمية الشريعة بضوابط االلتزام ذلك فئ بما لأ ندوق، الشرعية

 عأ  ال ندوق هدرت م  ذلك ي د دن يم   وبالتالئ ال ندوق، ت   التئ الجوان  وذافة والتمويل اإلدارت بعمأيا 

 سعئ م  الر ت وعأ  ، الشريعة مع المتوافقة  ير الفرص بعض تفويت فئ ذلك ي ثروهد  معينة استثمارا  تنفيئ

 المعايير عأ   مانا  توشد ال دني إال اإلسالمية الشريعة لضوابط ةمطابق االستثمارا  ذل ت ون دن  مان عأ  ال ندوق

 صآلخر  رعئ ملتشار م  المعايير ت تأف  يي الشرعية الأجنة ه ل م  المق ولة

 

 التجارة اإللكترونية المحيط التنافسي ألعمال التجزئة التقليديةر يتغي مخاطر 

يعتمد ملييتهشري الم ال  التجارية فئ ارصييول العقارية الم دئية بشيي ل رئيلييئ عأ  عمأيا  ال يع التقأيدية م  خالل 
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د المأ وظ لأمتاشر منافئ ال يع القائمة فئ ارسييييييواق التجاريةص وهد تتهثر تأك ارعمال التقأيدية بشيييييي ل سييييييأ ئ بالتزاي

بإه ال ذ ير م  الملييت أ ي  وبائعئ منتجا  التجزئة،  نشييهاإلل ترونية التئ تلييت دم  يي  ة االنترنت ذمن يية ل ا، والئي 

 يي هد ي دي ذلك إل  تقأ  هاعدت عمالء الم ال  التجارية التقأيدية ومرتادي المراذز التجارية والئي يم   دن 

   دعمال ال ندوق والو ع المالئ ونتائ  التشغيلصي ون لي تهثير سأ ئ شو ري عأ

 العقاري التطوير مخاطر 

التهخير فئ االنت اء م   :يتضيييم  تطوير وتليييويق مشيييروع عقاري شديد عدت م اطر، من ا عأ  سييي يل المثال ال ال  ييير

ارعمال فئ الوهت المناسييييي ، وتجاو  الت اليف الم ددت، و يييييعف شودت ارعمال، وعدم القدرت عأ  ت قيق الم يعا ، 

والقوت القا رتص إن ال دء فئ مشييييروع شديد ينطوي ديضييييا عأ  م اطر دخر ، م  بين ا تهخر ال  ييييول عأ  الموافقا  

تطوير، و ير ييا م  الموافقييا  والت يييييييياريح ال  ومييية ارخر  المطأوبيية، وب  ت دن والت يييييييياريح ال  ومييية الال ميية لأ

االسييتثمار فئ الو دا  بال ييندوق  و اسييتثمار  ير م ا يير فئ دي مشييروع تطوير عقاري يقوم ال ييندوق باالسييتثمار 

 .ال ندوق فيي، فإن دي تطوير لمشروع عقاري وفئ  ال وشد( سي ون لي تهثير م ا ر وذ ير عأ  هيمة و دا 

 مخاطر التمويل 

 دو االست واذ عأ  عقارا  إ افية، والئي دصولي، تطوير لتمويل م رفئ تمويل عأ  ال ندوق ي  ل دن المم   م 

 ارتفاع مثل دخر  عوامل إل  واسيييييييتثماراتي ال يييييييندوق تعريض إل  ي دي وهد الم اطر، م  عالية درشة عأ  ينطوي

 ي ثر مما التمويأية ارربا  دسيييعار ارتفاع  ال فئ ال يييندوق عأي ا ي  يييل التئ التمويل ت أفة تزداد هدو التمويل ت أفة

 يطال  وهد ، لأتمويل المان ة الج ا  إل  ال يييييييندوق دصيييييييول ر   يتت هد فإني ذلك عأ  عالوت ،(ددائي عأ  سيييييييأ ا

  ييروم عأ  ذئلك يعتمد والئي ال ييندوق م  اللييداد ع  ت أف دي  دوث عند ارصييولالتنفيئ عأ  ب الممول الم ييرف

 صالتمويل ذلك

 مخاطر االستثمار في صناديق أسواق النقد  

 ال ندوق في ا يلتثمر هد التئ النقد دسواق صناديق فئ االستثمار لم اطر المماثأة الم اطر شميع  ئ

 فئ يتل   هد مما التعاهدية بالتزاماتي الوفاء فئ النقد ل ندوق مدي  دي إخفاق فئ تتمثل والتئ

  ي ثر هد بدوره والئي مني، شزء دو التعامال   ئه فئ الملتثمر الم أغ لجميع ال ندوق خلارت
ً
 عأ  سأ يا

 ص ال ندوق دداء

 التقلب في التوزيعات مخاطر 

 ال ندوق عأ  يفرض المالية اللوق  يلة مجأ  ع  تال ادر  العقاري االستثمار صناديق لالئ ة وفقا دني م  الر ت عأ 

 الم الغ  ول  يييييييمان يوشد بشييييييي ل سييييييينوي، فال الو دا  مال ئ عأ  دربا ي صيييييييافئ م  ارهل عأ % 90 بتو يع يقوم دن

  ير بلييي   د داث تو يعا  بهي القيام عأ  هادر  ير ال يييندوق ي ون وهد ، ال يييندوق شان  م  تو يع ا يتت التئ الفعأية

 النطاق واسيييييييعة تجديد بهعمال القيام  ال فئ الردسيييييييمالية النفقا  ذلك فئ بما الت اليف فئ  يادت إل  ت دي متوهعة

 تهخر  الة اللنوية فئ اإليجارا  ت  يل تدنئ  ال فئ ذما اإليرادا  فئ ان فاض مفاشئ دو دو بش ل عاشل وذلك وم أفة

 تعمدهص دو إرادتي ع  خارج س   ري اإليجار دفع م  عدم تم ني دو وهتي فئ اإليجار دفع الملتهشر
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  الخسائر غير المؤمنةمخاطر 

 شميع تغطئ التئ التهمي  دنواع م  و ير ا المأ ية عأ  وتهمي  التجارية لأمل ولية بتهمي  ال ندوق ي تفظ سوف

 الم اطر إل  بالنظر ومناس ة ذافية دن ا يعتقد التئ وال دود بالنوع وذلك ال ندوق ويدير ا يمأ  ا التئ الممتأ ا 

 التهمي  ديضا المم   وم  الجيدت ال ناعة ممارسا  تط يق مع المناس ة، التغطية وبت أفة العقار عأ  تنط ق التئ النل ية

 تتجاو  مادية خلائر يت  د هد ال ندوق فإن لئاص التهمي  وثائق هيود بين ا م  العقود بعض مراعات مع معينة خلائر  د

 واشي فإذا تجاريا معقولة بهسعار التهمينية التغطية عأ  ال  ول فئ االستمرار عأ  هادر  ير ي  ح وربما التهمي  عائدا 

 م  فإني دذثر، دو العقارا  إ د  بمأ ية يتعأق فيما التهمينية  دوده تتجاو  خلارت دو عأي ا م م   ير خلارت ال ندوق

 م  المتوهعة الملتق أية العائدا  ع  فضال المتضررت الممتأ ا  فئ الملتثمر المال رد  ال ندوق ي لر دن الم تمل

 عمأياتي ونتائ  المالية ال ندوق  الة عأ  سأ ا ت ثر دن المرشح م  الق يل  ئا م  خلارت دي فإن وبالتهذيدص الممتأ ا   ئه

 صالو دا  لمال ئ مالية تو يعا  تقديت عأ  ال ندوق هدرت ثت وم  عني، الناتجة النقدية والتدفقا 

 

 المخاطر األخرى (ب)

 الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية  مخاطر اعتماد 

سوف تتهثر نتائ  ال ندوق وو عي المالئ ب الة االهت اد فئ الممأ ة وارو اع االهت ادية العالمية التئ 

ت ثر عأ  اهت يييياد الممأ ةص عأ  الر ت م  نموه فئ القطاعا  ارخر ، إال دن االهت يييياد اللييييعودي ال يزال 

سييعر النفط والغا  فئ ارسييواق العالمية، وبالتالئ فإن االن فاض فئ دسييعار النفط والغا  هد يعتمد عأ  

 عأ  الطأ  فئ 
ً
ي طئ دو يعطل االهت يياد اللييعودي، ذما دن التهثير النات  عأ  الليييولة يم   دن ي ثر سييأ ا

مل االهت اد ال أئ، مثل هطاع العقارا ص وباإل افة إل  ذلك، فإن دي تغيير سأ ئ فئ وا د دو دذثر م  عوا

سيييييعر ال يييييرف، ودسيييييعار العموال ، والتضييييي ت، ومليييييتويا  ارشور، وال طالة، واالسيييييتثمار ارشن ئ والتجارت 

 الدولية، يم   دن ي ون لي تهثير سأ ئ وشو ري عأ  دعمال ال ندوق والو ع المالئ ونتائ  التشغيلص

 

  القانونية للتغيرات المستمرةاستمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية ومخاطر 

ت ضييييع ال يلا  اللييييياسييييية واالهت ييييادية والقانونية فئ الممأ ة لأتطورا  الملييييتمرتص هد ي ون لأتطورا  االشتماعية 

واالهت يييادية والليييياسيييية الليييأ ية فئ الممأ ة والدول المجاورت دو  ير ا فئ المنطقة تهثير سيييأ ئ وشو ري عأ  

 لئ والتدفقا  النقدية ونتائ  التشغيلصدعمال ال ندوق، والو ع الما

 :)مخاطر التقاضي مع الغير )األطراف الثالثة 

 دتعاب ال ندوق يت مل وسوف الغير، مع هضائية نزاعا  فئ الدخول رخطار ي تمل تعر  ا ال ندوق دصول دنشطة إن

 م  وي فض ال ندوق، دصول عأ  ي ثر دن  هني م  الئي ارمر ار  ام، دو التلويا  وم الغ الغير مطال ا   د الدفاع

 صالم تمأة التو يعا 

 

 مة االستثماراتئمال 

 لجميع الملييتثمري ص يج  دن ي دد ذل ملييتثمر م تمل فئ الو دا  مد  مالءمة 
ً
 مالئما

ً
هد ال ت ون الو دا  اسييتثمارا
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  :م تمل ما يأئ  ئا االستثمار فئ  وء ظروفي ال اصةص وعأ  وشي ال  وص، ين غئ دن ي ون ل ل مالك و دت

المعرفة وال  رت ال افيتي  إلشراء تقييت  قيقئ لأو دا ، ومزايا وم اطر االستثمار فئ الو دا  والمعأوما   -

 .الواردت فئ  ئه الشروم وار  ام

وصول ومعرفة باردوا  الت أيأية المناس ة لأتقييت، فئ سياق و عي المالئ ال اص، واالستثمار فئ  -

 . دا  عأ  الم فظة االستثمارية بش ل ذأئالو دا  وتهثير الو

 .ي ون لديي الموارد المالية والليولة ال افية لت مل شميع م اطر االستثمار فئ الو دا  -

 .الف ت الدهيق لأشروم وار  ام والدراية بط يعة الم  را  وارسواق المالية ذا  ال أة -

 عأ  تقييت وسواء بمفرده دو م  خالل دخئ  -
ً
المشورت م  ملتشار مالئ مرخ  م   يلة اللوق دن ي ون هادرا

المالية( الليناريو ا  الم تمأة لأعوامل االهت ادية و ير ا م  العوامل التئ هد ت ثر عأ  االستثمار، 

 .وهدرتي عأ  ت مل الم اطر القابأة لأتط يق

 

 البيانات المستقبلية -

 اللابق تت است دام ا م  ه ل مدير ال ندوق لقد تت إعداد  ئه الشروم وار  ام عأ  دسا  افترا ا  معينة

 ل  خ رتي فئ ارسواق والقطاعا  التئ يعمل ب ا، باإل افة إل  معأوما  اللوق المتا ة لأعامةص وهد ت تأف 

، وبالتالئ فإني ال يوشد  مان دو تع د فيما يتعأق اللابقة ظروف التشغيل الملتق أية ع  االفترا ا  الملت دمة

 ل دي م   ئه االفترا ا صبدهة دو اذتما

تش ل دو م  المم   اعت ار بعض اإلفادا  الواردت فئ  ئه الشروم وار  ام دن ا تش ل "إفادا  ملتق أية"ص وم  

المم   دن يلتدل عأ   ئه اإلفادا  الملتق أية م  خالل است دام بعض ال أما  الملتق أية مثل "تعتزم" دو 

"يتوهع" دو "يلت دف" دو "ملت دف" دو "م  المم  " دو "سي ون" دو "يج " دو "تقدر" دو "تعتقد" دو "تتوهع" دو 

توهع" دو ال يغ النافية ل ئه المفردا  و ير ا م  المفردا  المقاربة دو المشاب ة ل ا فئ المعن ص وتع   
 
"م

 فيما يتعأق بار داث الملتق أية، 
ً
  ئه اإلفادا  الملتق أية وش ة نظر مدير ال ندوق  اليا

ً
ول ن ا ال تش ل  مانا

لألداء الملتق أئص و نا  العديد م  العوامل التئ هد ت دي إل  اختالف ذ ير ع  النتائ  الفعأية دو ارداء الفعأئ 

ص وت توي المادت "
ً
 دو  منا

ً
 صرا ة

ً
" وم اطر 10دو اإلنجا ا  الفعأية التئ ي قق ا مدير ال ندوق عما ذان متوهعا

 ل عض الم اطر والعوامل التئ يم   االستثمار فئ ال ندوق( 
ً
م   ئه الشروم وار  ام عأ  وصف دذثر تف يال

دن ت دي إل  مثل  ئا ارثرص وإذا ت قق وا د دو دذثر م   ئه الم اطر دو ارمور  ير الم ذدت دو إذا ث ت عدم ص ة 

ع  النتائ  المئذورت فئ  ئه  دو دهة دي م  االفترا ا ، فإن النتائ  الفعأية لأ ندوق هد ت تأف ب ورت شو رية

الشروم وار  ام عأ  دن ا مقدرت دو معتقدت دو متوهعة دو م طط ل اص وعأيي فيج  عأ  الملتثمري  الم تمأي  

 صف   شميع اإلفادا  الملتق أية عأ   وء  ئه التفليرا  مع عدم االعتماد عأ  تأك اإلفادا  بش ل دساسئ

 

 :تنبيه بشأن االستثمار في الصندوق -

فئ ال ندوق  الو دا  مال ئط يعة استثمار  دن ذما ،االستثمار فئ ال ندوق ال يعنئ  مان الربح دو عدم ال لارت 

فئ ال ندوق  و دا  مالكت ون بالمشارذة، دي دن ت قيق ارربا  دو ت مل ال لائر سي ون ب ل  نل ة مشارذة ذل 

 وتناس (، وبناء عأيي فإن مدير ال ندوق ال يقدم دي  مانا  لت قيق ال ندوق ر دافي االستثمارية ول  
ً
ونل ة

ن اء إلقيمة استثمار ت ارصأية عند بيع و دات ت دو عند  الو دا  مال ئت ون  نا  دي  مانا  السترداد 

 ال ندوقص
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 عأ  نجا  ال ندوق وال العقارية وصناديق االستث ارصولإن دداء 
ً
مار العقاري ارخر  فئ الممأ ة لي  م  را

 لي، بل إن العوائد التئ ت قق ا 
ً
العقارية وصناديق االستثمار العقاري ارخر  فئ الممأ ة يم   دن  ارصول مانا

ل  ائ  الل انية يتهثر بعوامل خاصة من ا عأ  س يل المثال ال ال  ر: ا عقاري دصلتتفاو  بدرشة ذ يرت، إذ دن ذل 

فادت م  شان  مدير إوالتوهيت والعوامل ال يلية والت ميت والمقاولي ص ذما دني لي   نا  دي  مان دو تهذيد دو 

 دصولالتئ  ققت ا  ك قق نف  النتائ  دو نتائ  مماثأة لتأتس لأ ندوق التابعة العقارية ارصولال ندوق بهن 

إن نجا  المشاريع دو ال ناديق المماثأة لي    يي ،نفئ  فئ الممأ ة عقارية دو صناديق استثمار عقاري مماثأة

 عأ  دية عوائد فئ الملتق لص 
ً
 م  را

يت مل مال و الو دا  المل ولية ذامأة ع  دي خلارت مالية هد تترت  عأ  االستثمار فئ ال ندوق إال فئ ال اال  

 عمد م  مدير ال ندوقص التئ ت ون في ا ال لارت ناتجة ع  إ مال شليت دو تق ير مت

 
ً
ل ناديق دخر  ل ا نف  د داف ال ندوق، وم   نا فقد ينت  دن ي ون لد   يجو  لمدير ال ندوق دن يعمل مديرا

فئ المل ولية دو الم الح بي  ال ندوق وال ناديق ارخر ، وفئ  تعارضمدير ال ندوق فئ سياق عمأي  اال  

فئ الم الح عأ  دس  عادلة ومن فة لجميع  التعارضا  ئه ال الة سوف يلع  مدير ال ندوق ل ل  ئ

م تمل فئ الم الح لمجأ  إدارت ال ندوق  تعارضال ناديق ذا  العالهة، وسوف يف ح مدير ال ندوق ع  دي 

 وي  ل عأ  موافقت تص

 االشتراك .11

 تاريخ بدء االشتراك ونهايته: صد

جمع م أغ نقدي ي أغ ب وهد نجحريال سعودي لأو دت  10و دت بلعر  35,400,000بطر   اللابق مدير ال ندوق هام

 م19/03/2018 ي الموافق 02/07/1439فترت الطر  ارول  م  تاري :  بدد ريال سعودي خالل فترت الطر  ارولئص  354,000,000

 صم08/04/2018 ي الموافق 22/07/1439 ت  تاري  

المت  ال  النقدية م  طر  و دا  ال ندوق خالل فترت الطر  ارولئ للداد الجزء النقدي م  ثم   راء  تت است دام

 ارصول العقارية الم دئية  ل  الجدول التالئ: 

 

 قيمة الجزء النقدي من ثمن الشراء )ر.س.( األصل العقاري

 141,061,797 م افظة  فر ال اط   –الم ان مول 

  97,068,262     مدينة الرياض –الم ان مول 

 65,825,159 مدينة ت و  –الم ان مول 

 50,044,781 م افظة الدوادمئ –عقد منفعة الم ان مول 

 354,000,000 المجموع

 

 

  (:عينيا في الصندوق ونسب ملكيتهم )هذه البيانات بتاريخ االشتراك اشتركوامعلومات مالك العقار الذين  صب

 

 البائع
عدد 

 الوحدات

قيمة 

 الوحدات

 )ريال(

نسبة ملكية كل 

 مشترك من الصندوق

 عند التأسيس

العقار/المنفعة المشترك بها بشكل عيني 

 بالصندوق
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 رذة وابل 

 %53.36 629,600,000 62,960,000 العربية لالستثمار 

 مدينة الرياض –الم ان مول -

 مدينة ت و   –الم ان مول  -

 م افظة  فر ال اط   –الم ان مول  -

 م افظة الدوادمئ  -الم ان مول  -

 رذة اروائل 

لالستثمار 

 %8.90 105000000 10500000 العقاري 

 ذامل درض الم ان مول فئ مدينة ت و   -

ع دالعزيز ب  

خأيف ب  ع دالأي 

 ال انئ

 %49ص0 5,764,698 576,470

  ة مشاعة فئ ذامل اررض المجاورت لألرض الممأوذة  -

لالستثمار والتئ يقع عأي ا شزء م  لشرذة وابل العربية 

 الم ان مول فئ م افظة  فر ال اط 

-  

ع دالأي ب  خأيف 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %49ص0 5,764,698 576,470

من ور ب  خأيف 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %49ص0 5,764,698 576,470

ورثة متع  ب  

خأيف ب  ع دالأي 

 ال انئ

 %49ص0 5,764,698 576,470

ب  خأيف ع داإللي 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %49ص0 5,764,698 576,470

سأطان ب  خأيف 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %49ص0 5,764,698 576,470

ترذئ ب  خأيف 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %49ص0 5,764,698 576,470

 يفاء بنت خأيف 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %24ص0 2,882,349 288,235

 ال بنت خأيف ب  

 ع دالأي ال انئ
 %24ص0 2,882,349 288,235

 ادت بنت خأيف 

 ب  ع دالأي ال انئ
 %24ص0 2,882,349 288,235

سأم  بنت 

م مد ب  خأيف 

 المطيري

 %59ص0 7,000,070 700,007

 - %67 790,600,000 79,060,000 المجموع

 مأ يت ا إل  الشرذاء التالية دسمائ ت:تعود  - رذة ذا  مللولية م دودت–وتجدر اإل ارت بهن  رذة وابل العربية لالستثمار 

 نسبة الملكية اسم الشريك

 %20  رذة نو  العربية لالستثمار  ص1

 %20  رذة الرهي  القابضة ص2

 %14,4  رذة مرود لأعقارا  ص3

 %11,2  رذة عاج لالستثمار العقاري ص4

 %8,6 الشريك سأيمان ع دالأي الض يان ص5
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 %8 الشريك م مد ع دالم ل  الع دال ريت ص6

 %8 الشريك م مد ع دالأي النمر ص7

 %3,92 الشريك م مد ع دالر م  ال ضير ص8

 %3,48 الشريك ف د م مد المق ل ص9

 %2,4  رذة النمر لالستثمار التجاري القابضة ص10

 إل  الشرذاء التالية دسمائ ت: - رذة ذا  مللولية م دودت–وتعود مأ ية  رذة اروائل لالستثمار العقاري 

 الملكيةنسبة  اسم الشريك

 %66 صا   اللمو المأ ئ ارمير نايف ب  سأطان ب  ع دالعزيز آل سعود ص1

 %34 صا   اللمو المأ ئ ارمير من ور ب  سأطان ب  ع دالعزيز آل سعود ص2

 تفاصيل مأ ية شميع المشترذي :

 عدد المشتركين

 الوحدات

 الوحدات قيمة

 .س.ر

 الصندوق أصول قيمة إجمالي من النسبة

 عند التأسيس

 %53.36 629,600,000 62,960,000  رذة وابل العربية لالستثمار

 %90ص8 105,000,000 10,500,000  رذة اروائل لالستثمار العقاري

 %49ص0 5,764,698 576,470 ع دالعزيز ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %49ص0 5,764,698 576,470 ع دالأي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %49ص0 5,764,698 576,470 ب  ع دالأي ال انئمن ور ب  خأيف 

 %49ص0 5,764,698 576,470 متع  ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ ورثة

 %49ص0 5,764,698 576,470 ع داإللي ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %49ص0 5,764,698 576,470 سأطان ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %49ص0 5,764,698 576,470 ترذئ ب  خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %24ص0 2,882,349 288,235  يفاء بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %24ص0 2,882,349 288,235  ال بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %24ص0 2,882,349 288,235  ادت بنت خأيف ب  ع دالأي ال انئ

 %59ص0 7,000,070 700,007 سأم  بنت م مد ب  خأيف المطيري

 %00ص3 35,400,000 3,540,000 سوي ورب رذة 

 %00ص30 354,000,000 35,400,000 الجم ور

 %100 1,180,000,000 118,000,000 المجموع

 

 

 بيان تفصيلي عن قيمة اشتراك مدير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطرح: صج

مأيون ريال، ذما دن  34,400,000فئ ال ندوق م  ه ل مدير ال ندوق اللابق فئ فترت الطر  ارولئ بقيمة  اال ترا تت 

 ذما ي ق لمدير ال ندوق" رذة اإلنماء لالستثمار" لت يشتر  فئ ال ندوق خالل فترت الطر  ارولئ،  ال ندوق ال الئمدير 

 يشتر  فئ دي طر  لأو دا  اإل افية  م  عم دنال الئ 
ً
أية  يادت إشمالئ هيمة دصول ال ندوق مت  تقرر ذلك وفقا

 لأمتطأ ا  النظامية ب ئا الشهنص

 

 نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره:  صد
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يأتزم مدير ال ندوق فئ شميع اروها  بالأوائح وارنظمة التئ ت  ت مأ ية العقارا  فئ الممأ ة العربية اللعودية، بما فئ 

  ير اللعوديي  لأعقار واستثمارهص ذلك نظام تمأك

 

 الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك:  صه

ريال سييعودي، ، ذما اني م  المم   ت  ييي  م أغ دهل م  ال د اردن  لال ييترا  فئ  ال ذان  500ال د اردن  لال ييترا   و 

و دا  دهل م  ال د اردن  مشيييييييتر ، ب يي يتت فئ  ئه ال الة ت  يييييييي   708,000عدد المشيييييييترذي  م  الجم ور يتجاو  

لال ييترا  عأ  دسييا  تناسيي ئ ل ل مشييتر  نليي ة إل  هيمة ا ييتراذي الم دئئ وذلك مع عدم اإلخالل فئ رسييوم اال ييترا  

، يج  لال ييترا أغ دعأ  م  ال د اردن   التئ يتت خ ييم ا بناًء عأ  هيمة اال ييترا  الفعأئ، وفئ  ال الر  ة باال ييترا  بم

 إلي ا م أغ رسوم اال ترا ص 100م  مضاعفا  م أغ   لال ترا دت ع  ال د اردن  دن ت ون  ئه الزيا
ً
 ريال   مضافا

ندوق وبقيمية  5,900,000عأ  لأت  يييييييي  لمليييييييتثمر وا د م  الجم ور  و سيييييييي ون ال د ارذما  و دت م  و دا  ال ييييييي

 (ص% م  و دا  ال ندوق5ريال سعودي ودي ما يلاوي ب د ده   ما نل تي  59,000,000

 :االشتراككيفية التقدم بطلب  صو

 الج ا  الملتأمة  دومدير ال ندوق  خاللم   بال ندوق اال ترا  بطأ  التقدميتت 
ً
 :يأئ لما وفقا

 ارفراد .1

يشمل ار  اص الط يعيون مم  ي مأون الجنلية اللعودية ومواطنئ مجأ  التعاون ال أيجئ بما ال ي ل بنظام 

 صالممأ ة فئ المقيمي  ارشان  إل  باإل افة ،تمأك العقار لغير اللعوديي 

 الملتندا  المطأوبة لألفراد: -

  سارية المفعولص وطنية وية 

  صالمالية اللوق م سلا توفر م فظة استثمارية نشطة لد  د د 

  توفر رهت  لاب بن ئ آي ان ملجل باست المشتر  الئي ير   باال ترا  فئ ال ندوق، عأ  دن يقوم

 مني واسترداد الفائض وإن وشد( إليي بعد الت  ي ص اال ترا المشتر  بت ويل هيمة 

   ذامأة والشروم وار  ام موهعة اال ترا تقديت ملتندا،  
ً
 ذامال

ً
صورت  ،نموذج اال ترا  مع ه وموهعا

 (صالملتثمرموهعة م   الوطنيةال وية  م  صورت ،ال والة ال ن ية

 

 

 

 (االعت اريةوار  اص  ال يانا  .2

القائمة فئ  االعت اريةيشمل الم سلا  والشرذا  وصناديق االستثمار والج ا  ال  ومية و ير ا م  ال يانا  

 ارشان  الملتثمرون إل  باإل افة االعت ارية،ة الممأ ة العربية اللعودية، والملتثمري  ال أيجيي  ذوي الش  ي

 ع  ال ادرت المالية اروراق فئ الم  أة ارشن ية المالية الم سلا  الستثمار المنظمة القواعد بموش  الم  أي 

 صال يلة

 :لأشرذا الملتندا  المطأوبة  -

 التجاري اللجل   ادت م  صورت. 

 وشد إنو ارساسئ والنظام التهسي  عقد م  صورت). 

  لأمفوض  ال ال يا ومنح  االستثماري ال لابعأ  فتح  بالموافقة ال اصدو هرار الشرذاء  اإلدارت مجأ هرار
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 .االستثماري ال لاب تشغيلإلي ت 

 ار  اص المفوض إلي ت تشغيل ال لاب االستثماريص بهسماء هائمة 

 دعضاء مجأ  اإلدارت وذ ار اإلداريي ص بهسماء هائمة 

 

 االستثمارية: لأ ناديق المطأوبة الملتندا  -

 ال ندوقص لمدير التجاري اللجل   ادت م  صورت 

 ال ندوقص لمدير ارساسئ والنظام التهسي  عقد م  صورت 

 ال ندوقص نشام اإلدارت لمدير ممارسة ترخي  م  صورت 

 بال ندوقص ال اصة وار  ام الشروم م  صورت 

 ال ندوقص طر  عأ  المالية اللوق  يلة موافقة ا عار م  صورت 

   لأمفوض ال ال يا  ومنح االستثماري ال لاب فتح عأ  وهرار الموافقةصورت م   وية المفوض بالتوهيع 

 صإلي ت

 :االستثمارية لأم افظ المطأوبة الملتندا  -

 االستثماريةص الم فظة صا    وية م  صورت 

 الم فظةص لمدير التجاري   ادت اللجل  م صورت 

 الم فظةص لمدير ارساسئ والنظام التهسي  عقد م  صورت 

 الم فظةص لمدير النشام ممارسة ترخي  م  صورت 

 االستثماريةص الم فظة إدارت اتفاهية م  صورت 

 بالتوهيعص المفوض  وية م  صورت 

 

 : االشتراكشرح تفصيلي عن طريقة  ص 

 ال  ول عأ  الشروم وار  ام –ال طوت ارول   .1

 ئه الشروم وار  ام م  خالل  يارت الموهع  م عأ  نل ة  ال  ول اال ترا الرا  ي  بيشترم عأ  المشترذي  

دو م  خالل  يارت  لألوقاإلل ترونئ لمدير ال ندوق دو الموهع اإلل ترونئ ل يلة اللوق المالية دو الموهع اإلل ترونئ 

 دو م  خالل الج ا  الملتأمةص  ال ندوق مديرمقر 

 اال ترا ة نموذج تع ل –ال طوت الثانية  .2

 م  خالل  يارت الموهع اإلل ترونئ 
ً
دو تع لة نموذج  ال ندوق لمديريقوم المشتر  بتع لة نموذج اال ترا  ذامال

 م  خالل  يارت مقر  اال ترا 
ً
 دو م  خالل الج ا  الملتأمةص ال ندوق مديريدويا

 الموافقة عأ  الشروم وار  ام –ال طوت الثالثة  .3

 عأ  الشروم وار  ام إ، يتت الموافقة ال ندوق لمديرطريق القنوا  اإلل ترونية  ع  ترا اال فئ  ال ذان 
ً
ل ترونيا

 بقراءت ا 
ً
 والموافقة عأ  ما ورد في اص  وف م ا يي يعت ر إهرارا

 وتقديم ا مع نموذج ال ندوق مديرطريق مقر  رذة  ع  اال ترا وفئ  ال ذان 
ً
، يتت توهيع الشروم وار  ام يدويا

 لمدير ال ندوقص اال ترا 

 وتقديم ا مع نموذج الملتأمة الج ا طريق  ع  اال ترا وفئ  ال ذان 
ً
، يتت توهيع الشروم وار  ام يدويا

  دو الملتأمة لأج ة اال ترا 
ً
  إل ترونيا

ً
ال ندوق م  خالل الج ا   ئف اال ترا و ددناه إليي اإل ارت تمت لما وفقا

 الملتأمة(ص
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  اال ترا ت ويل م أغ  –ال طوت الرابعة  .4

 دو إي ان" م هت خاص ب ل مشتر  م  ه ل مدير ال ندوق سواء ا تر  آسوف يتت ارسال رهت  لاب بن ئ "
ً
ل ترونيا

 المراد اال ترا أغ دو م  خالل الج ا  الملتأمة ثت يقوم المشتر  بت ويل ذامل م  ال ندوق مديرع  طريق مقر 

ملاًء لأتوهيت الم أئ  (5و اللاعة فئ ده   الطر  ذ د ن اية فترت ،  يي دن آخر موعد لأت ويل  و ه لبي اال ترا 

 فئ الممأ ة العربية اللعوديةص

  اال ترا تهذيد استالم طأ   –ال طوت ال املة  .5

ع ر رسالة ن ية إل  رهت الجوال دو ع ر  لأمشتر ال ندوق  فئ اال ترا سيقوم مدير ال ندوق بإرسال تهذيد طأ  

 ال ريد اإلل ترونئص

  اال ترا ه ول طأ   –ال طوت اللادسة  .6

وفئ  ال عدم استيفاء طأ   اال ترا ،عمل م  تاري  تهذيد استالم طأ   ديام( 3و ثالثة خالل اال ترا يتت مراشعة طأ  

م  خالل رسالة ن ية دو ال ريد اإلل ترونئ الست مال الطأ ا   تر المشدو وشود دي مال ظا ، يتت إ عار  ذامل اال ترا 

 
ً
ص اال ترا بق ول طأ   المشتر سيتت إ عار  خالل يوم عمل وا د م  إ عار المشتر ص وفئ  ال ذان الطأ  م تمال

رد م أغ  بمشتر  ما، يتت ال اص اال ترا رفضيص وفئ  ال تت رفض م أغ  دو اال ترا ي ق لمدير ال ندوق ه ول طأ  

 صالطر  فترت انت اء( ديام عمل م  تاري  10لأم فظة االستثمارية لأمشتر  فئ  ضون عشرت و اال ترا 

 ا عار الت  ي  –ال طوت اللابعة  .7

وه ول اال تراذا ، سيتت ت  ي  الو دا  لأمشترذي  وفقا آللية الت  ي  الم ددت فئ  الطر  فترت انت اءبعد تاري  

، سيتت ا عار  يلة اللوق المالية وإعالن نتائ  الطر  الن ائئ وت  ي  الو دا  م  خالل وار  ام الشروم  ئه

 صالطر  فترت انت اء( ديام عمل م  تاري  10وذلك خالل عشرت و ،الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق

 رد الفائض واإلدراج  –ال طوت الثامنة  .8

ذي  دون دي  لت وذلك بعد خ ت هيمة الو دا  الم   ة بعد إعالن الت  ي  الن ائئ سيتت رد الفائض لأمشتر

 اللوق م سلا عأ  دن يتت إدراج الو دا  الم   ة فئ الم افظ االستثمارية لأمشترذي  لد  د د  اال ترا ،

 صالطر  فترت انت اء( عشرت ديام عمل م  تاري  10وذلك خالل و المالية،

 :الصندوق من خالل الجهات المستلمة في االشتراك .9

ة استثمارية ظوم ف الملتأمة الج ا  د ددن ي ون لديي  لاب بن ئ لد    ريطة اال ترا بإم ان الملتثمر 

خالل القنوا   م  اال ترا ص وسيقوم الملتثمر بال يلةم  ه ل  مرخ ة مالية سوق م سلةنشطة لد  

الملتأمة بعد  الج ا بعد الموافقة عأ  الشروم وار  ام دو م  خالل فروع  الملتأمة لأج ا اإلل ترونية 

 وار  امص لشرومتقديت نل ة موهعة م  ا

   وفئ  الة عدم وشود  لاب يج  فتح الملتأمة  الج ا وشود  لاب شاري باست الم تت  الرئيلئ لد

 (صالملتأمة الج ا  لاب شاري لد  

  صال يلةم  ه ل  مرخ ة مالية سوق م سلةوشود م فظة استثمارية باست الم تت  الرئيلئ لد  دي 

  صال ندوق والموافقة عأي ا م  خالل الموهع اإلل ترونئ لأج ة الملتأمة ود  اماالطالع عأ  الشروم 

  م  بداية فترت 
ً
  طريق الموهع (، وذلك عاال ترا تقديت طأ  ا ترا  واذتتاب( فئ ال ندوق واعت ارا

" لقطاع التجزئةصندوق اإلنماء ريت م  خالل صف ة اال ترا  واالذتتاب( فئ " الملتأمة لأج ا اإلل ترونئ 
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 وتع لة نموذج اال ترا  واالذتتاب( فئ ال ندوق خالل فترت الطر ص

  اال ترا طريق الفروع يشترم إرفاق ال وية الوطنية لألفراد دو سجل ارسرت إذا ذان  ع  اال ترا فئ  ال ذان 

 واالذتتاب( يشمل التابعي ص

  طريق الموهع اإلل ترونئ ال يشترم إرفاق ال وية الوطنية لألفراد دو سجل ارسرت  ع  اال ترا فئ  ال ذان

 واالذتتاب( يشمل التابعي ص اال ترا إذا ذان 

 وذلك اال ترا تع لة وإنما يم ني إلغاء  بعد اال ترا العميل تعديل ال يانا  الواردت فئ نموذج  ول  يلتطيع

 ( ملاًءص5بالتواصل مع الج ة الملتأمة ه ل ن اية فترت الطر  ذ د ده   فئ اللاعة و

 

  بالصندوق:شرح عن طريقة اشتراك التابعين والقصر  ص 

ر فيئ ال نيدوق 
 
 
 
 يتيت ه يول ا يتراذا  التابعيي  والق

ً
 :يأئ لما وفقا

 ا ترا  التابعيي  بال ندوق: .1

 تف  بتع لة نموذج ا ترا  وا د ل ل مشتر  رئيلئ يشتر  لنفلي ورفراد عائأتي المقيدي  فئ سجل ارسرت إذا 
 
ي

  ا المشتر  الرئيلئ، ويترت  عأ  ذلك ما يأئ:ذان دفراد العائأة سيشترذون بنف  عدد الو دا  التئ يتقدم بطأ 

 يتت تلجيل شميع الو دا  الم   ة لأمشتر  الرئيلئ والملتثمري  التابعي  باست المشتر  الرئيلئص -

 تعاد الم الغ الفائضة وإن وشد ( ع  الو دا   ير الم   ة إل  المشتر  الرئيلئ والمشترذي  التابعي ص -

ذامل دربا  الو دا  المو عة ع  الو دا  الم   ة لأمشتر  الرئيلئ ي  ل المشتر  الرئيلئ عأ   -

 ولأمشترذي  التابعي  وفئ  ال عدم بيع الو دا  دو نقل مأ يت ا(ص

ر وفاهدي ار أية بال ندوق: .2
 
 
 
 ا ترا  الق

 إرفاق الوثائق التالية: -

صورت م   وية مقيت  صورت م  ال وية الوطنية لألعوديي  دو مواطنئ دول مجأ  التعاون ال أيجئ دو -

( سنة  جرية دو سجل ارسرت لم  18و إل ( سنة  جرية 15لأمقيمي  سارية المفعول لأقاصري  لم  دعمار ت م  و

 ( سنة  جريةص15دعمار ت دون و

صورت م  ال وية الوطنية لألعوديي  دو مواطنئ دول مجأ  التعاون ال أيجئ دو صورت م   وية مقيت  -

 ل لولئ ارمر سارية المفعولصلأمقيمي  سارية المفعو

 فئ  ال ذان الولئ  ير والد القاصر فيتت إرفاق صك الواليةص -

يج  تنفيئ  والة بن ية ملتقأة ل ل فرد هاصر م  نف  ال لاب ال ن ئ لولئ القاصر فئ  ال عدم وشود  لاب  -

 بن ئ دو م فظة لأقاصرص

ع   اال ترا ( سنة  جرية 18 ت دون س  و لم  را اال تالقاصري : يجو   لألفراد اال ترا تف يل ل عض  اال   -

  ،طريق الولئ دو الوصئ
ً
 :يأئ لما وفقا

 الوصئص دو الولئ  وية مع لأقاصر، ال وية م  صورت عأ  ال  ول  جرية سنة (18و دون الئي لأقاصر 

 القاصر فيي المضاف ارسرت سجل إرفاق يج   جرية سنة (15و م  ودهل ذان العميل سعودي الجنلية إذا 

 .الوصئ دو لأولئ الوطنية ال وية وبطاهة

 م  ال ادرت الوصاية صك م  صورت إرفاق يج  الوصاية ت ت  جرية سنة (18و دون مم  العميل ذان إذا 

 .الم ت ة الم  مة

  م فظة ار أية فاهد لأعميل ي ون دن بشرم الوصئ دو الولئ بواسطة االذتتاب ار أية لفاهد يجو 

 .المالية اللوق م سلا  د د لد  استثمارية

  بهسماء اال ترا  سعودي  ير  وج م  ه ر دوالد ل ا التئ اررمأة دو المطأقة اللعودية لأمردت يجو 
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 .ه ر روالد دمومت ا يث ت وما درمأة دو مطأقة بهن ا يث ت ما تقدم دن بشرم ل ال  ا دوالد ا

 

 آلية تخصيص الوحدات للمشتركين:  صم

ديام عمل م  تاري  انت اء فترت  10سيييتت إخطار الملييتثمري  الئي  هاموا بتقديت طأ ا  اال ييترا  فئ ال ييندوق خالل 

 ودي الجزء الفائض فئ  ال تجاو  طأ  اال ييترا  الجزء 
ً
 دم شزئيا

ً
الطر  ارولئ بق ول طأ  اال ييترا  دو رفضييي سييواًء ذأيا

ضييييييم  م أغ اال ييييييترا  الموافق عأيي وذلك فئ  ال تت ه ول طأ  الم  يييييي (ص ويتت إرسييييييال تهذيدا  لأمشييييييترذي  تت

، سيتت رد الجزء  ير المق ول 
ً
 دم شزئيا

ً
الفائض م  اال ترا  ورسوم  دواال ترا ص دما فئ  ال رفض اال ترا  سواًء ذأيا

 الو دا  ت  يييييييي   الة ع  اإلعالنديام عمل م  تاري  10اال يييييييترا  ذا  العالهة لأ لييييييياب ال ن ئ لأمليييييييتثمر خالل 

رسييوم  واال  م ييرفية دو رسييوم صييرف العمأة( وسيييقوم مدير ال ييندوق بإ ييعار  وي  ييتو ال ييندوق فئ لأمشييترذي 

 عمل م  تاري  انت اء فترت الطر  ارولئص ديام 10ال يلة بنتائ  الطر  وت  ي  الو دا  خالل 

و دت ل ائعئ ارصيييييول  83,080,000% م  إشمالئ الو دا  فئ ال يييييندوق ال الغ عدد ا 67ت  يييييي  ما نلييييي تي  ويتت

 صالعقارية الم دئية مقابل ا تراذ ت العينئ فئ ال ندوق

مع ا تراذا  الملتثمري  م  الجم ور عأ   بالتعاملسيقوم مدير ال ندوق  العينئ،وعند اذتمال متطأ ا  اال ترا  

 :الن و اآلتئ: ت  ي  الو دا  بعد انت اء فترت الطر  ارولئ عأ  الش ل اآلتئ

ريييال  354,000,000 ع  يقييل الجم ور م  المليييييييتثمري فئ  ييال ذييان إشمييالئ م ييالغ اال يييييييترا  التئ تقييدم ب ييا  (1و

رد ذافة م الغ اال ييترا  لأملييتثمري  ودون دي م يياريف دو دربا  دو فوائد عدا رسييوم و الطر  إلغاءسييعودي، يتت 

 فئ لأمشييترذي  الو دا  ت  ييي   الة إعالن تاري ديام عمل م  10 واال  م ييرفية دو رسييوم صييرف العمأة( خالل 

 صال ندوق

ريال  000,000ص354فئ  ال ذان إشمالئ م الغ اال يييييييترا  التئ تقدم ب ا المليييييييتثمري  م  الجم ور يتجاو  م أغ  (2و

 فيتت ت  ي  الو دا  لأجم ور عأ  الن و اآلتئ: سعودي،

 م  مشيييييييتر  ل ل و دت 50 ي ت  ييييييي ال الة  ئه فئ يتت: مشيييييييتر  708,000دهل م    نالك ال ذان  فئ (دو

 صاال ترا  هيمة مع تناس ئ دسا  عأ ( وشد وإن  إ افية و دا  دي ت  ي  ويتت الجم ور،

 ورد الجم ور م  مشيييتر  ل ل و دت 50 ت  يييي  ال الة  ئه فئ يتت: مشيييتر  708,000  نالك ال ذان  فئ (بو

 فئ لأمشيييترذي  الو دا  ت  يييي   الة إعالن تاري  م  عمل ديام 10 خالل الجم ور ا يييترا  م الغ م  الفائض

 صال ندوق

: يتت فئ  ئه ال الة ت  يييييي  و دا  بالتلييييياوي عأ  شميع مشيييييتر  708,000 ال ذان  نالك دذثر م   فئ (جو

 و دتص   50المشترذي  م  الجم ور وبالتالئ ال يضم  مدير ال ندوق ت  ي  ال د اردن  م  اال ترا  ال الغ 

و دت م  و دا  5,900,000االعأ  لأت  يييي  لمليييتثمر وا د م  الجم ور  و وفئ شميع اال وال سيييي ون ال د 

 % م  و دا  ال ندوق(ص5 نل تي ما ده   ب د يلاوي ماريال سعودي ودي  59,000,000ال ندوق وبقيمة 

 

 :الصندوق أصول قيمة إجمالي زيادة ةآلي صي

موافقة  يلة الليييوق المالية ومال ئ الو دا (، فئ  ال هرر مدير ال يييندوق  يادت رد  مال ال يييندوق وبعد ال  يييول عأ  

 ارنظمة   الوارد ذذر ا فئابالضييييييوابط واآللي يأتزم مدير ال ييييييندوق وسيييييي فأي القيام بئلك م  خالل ه ول ا ييييييتراذا  نقدية

  يادت رد  مالي وبعد ال  ييييول ي ق لمدير ال ييييندوقذما والأوائح والتعأيما  ال ييييادرت ع   يلة اللييييوق الماليةص 
ً
عأ   ديضييييا

 موافقة  يلة اللوق المالية ومال ئ الو دا ( ع  طريق ملا ما  عينيةص
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 يوضح المدد الزمنية المتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات:جدول زمني  ص 

 المدة الزمنية المتوقعة  اإلجراء

 [ يوم عمل15] فترت الطر  ارولئ

تت التمديد بعد ال  ول عأ  موافقة  يلة  تمديد فترت الطر  ارولئ وفئ  ال

 اللوق المالية(
 [ ديام عمل10]

[ ديام عمل م  انت اء فترت الطر  10] إصدار بيان بنتائ  الطر  ل يلة اللوق المالية

 ارولئ دو دي تمديد ل ا

[ ديام عمل م  انت اء فترت الطر  10] اإلعالن ع   الة ت  ي  الو دا  لأمشترذي 

 دي تمديد ل ا ارولئ دو

المرفو ة ودموال المشترذي  فئ  ال عدم شمع ال د  واال تراذا رد الفائض 

 اردن  المطأوب
 يوم عمل بعد إعالن الت  ي 10

إفراغ ص و  ارصول العقارية ونقل عقد المنفعة لأ ندوق وم  خالل دمي  

ال فظ( وذلك بعد شمع ال د اردن  م  المقابل النقدي إلذمال عمأية 

 االست واذ عأ  ارصول العقاريةص

 يوم عمل بعد إعالن الت  ي  45

 2018خالل الربع الثانئ م  عام  بدء تداول و دا  ال ندوق باللوق المالية اللعودية وتداول(

 تداول وحدات الصندوق:  .12

 الصندوق في الوحداتتداول  طريقة صد

 م  تنفيئ ال فقة  تداول و دا  ال ندوق م  خالل اللوقيتت 
ً
خالل آلية مت امأة تغطئ عمأية التداول ذامأة بدءا

عد  راء مال ئ الو دا  ري و دت م  ذلك و، بتلويت ا وانت اًء 
 
دون ال اشة إل  الرشوع لمدير ال ندوق، ولئلك في

 ر  ام 
ً
الئ ة صناديق االستثمار و دا  ال ندوق بمثابة إهراٍر باالطالع والموافقة عأ   روم ود  ام ال ندوق، وفقا

يجو  لمال ئ الو دا  والملتثمري  التداول خالل ساعا  التداول المعأ  عن ا م  ه ل اللوق، ذما تتت وص  العقاري

 خالل اليوم، دي دن نقل مأ ية الو دا  تتت م ا رت بعد تنفيئ ال فقةص
ً
 تلوية ال فقا  آليا

 

 :اإلدراج غاءإلأو /و الصندوق تعليق فيها يتم التي الحاالت صب

، وفئ دي م  ال اال  
ً
يجو  لأ يلة تعأيق تداول و دا  ال ندوق دو إلغاء إدراش ا فئ دي وهت  ل ما تراه مناس ا

 التالية:

 لأملتثمري  دو لأم افظة عأ  سوق منظمةص ص1
ً
  ماية

ً
 إذا رد  ذلك  روريا

 االلتزام بالنظام ولوائ ي التنفيئيةإذا دخفق مدير ال ندوق دو دمي  ال فظ إخفاها تراه ال يلة شو ريا فئ  ص2

 إذا رد  دن ال ندوق دو دعمالي دو ملتو  عمأياتي دو دصولي لت تعد مناس ة الستمرار إدراج و داتي فئ اللوقص ص3

 فئ االلتزام بالنظام ولوائ ي  ص4
ً
 تراه ال يلة شو ريا

ً
إذا رد  دن دمي  ال فظ دو صانع اللوق و يثما ينط ق( دخفق إخفاها

 وهواعد اللوقص التنفيئية
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 عند انت اء ال ندوقص ص5

 إذا لت تلتوف متطأ ا  الليولة الم ددت فئ هواعد اإلدراجص ص6

 دو إلغاء إدراش ا، عأ  دن يتضم   ص7
ً
 تعأيق تداول و دا  ال ندوق م هتا

ً
يجو  لمدير ال ندوق دن يطأ  م  ال يلة ذتابيا

ول الطأ  دو رفضي دو ه ولي بشروم وهيود  ل ما تراه الطأ  ارس اب الم ددت لطأ  التعأيق دو اإللغاء، ولأ يلة ه 

 
ً
 صمالئما

 تعأق اللوق تداول و دا  ال ندوق فئ دي م  ال اال  اآلتية: ص8

ع  معأوماتي المالية الدورية وفق الأوائح التنفيئية ذا   ف ا لإلعند عدم التزام ال ندوق بالمواعيد الم ددت  (د

 العالهةص

 عأ  القوائت المالية لأ ندوق ردي معارض دو امتناع ع  إبداء الرديص عند تضمي  تقرير مراشع ال لابا  (ب

 

 ( دعاله، ي ضع رفع تعأيق التداول المشار إليي فئ  ئه الفقرت وب( لالعت ارا  اآلتية:8باستثناء الفقرت و

 لأملتثمري صص  معالجة ارو اع التئ دد  إل  التعأيق بش ل ذاف، وعدم وشود  رورت الستمرار التعأيق  ماية 1

 ص دن رفع التعأيق م  المرشح عدم تهثيره فئ النشام العادي لألوقص2

 ( دعاله بعد مضئ شألة تداول وا دت تأئ انتفاء س   التعأيقص8لألوق رفع التعأيق المشار إليي فئ الفقرت و يجو 

 سياسة توزيع األرباح: .13

مال ئ  ال يييندوق عأ % م  صيييافئ دربا  90تقل ع   بنلييي ة ال دربا ي دف مدير ال يييندوق بهن يقوم بتقديت تو يعا  

  صوذلك بش ل ن ف سنوي، ويم   لمدير ال ندوق إشراء تو يعا  إ افية خالل العام الو دا 

 إنهاء الصندوق وتصفيته .14

 الصندوق: انتهاءالحاالت التي تؤدي إلى  صد

 مدت ال ندوق ارساسية دو الممددتص انت اءفئ  ال  ص1

المتطأ ا  النظامية ارخر  دو تغييرا   لقرارا  ال  ومية ذا  العالهة دوا ودفئ  ال دي تغيير لألنظمة دو الأوائح  ص2

 عأ  ظروف اللوق العقاري فئ الممأ ة العربية اللعودية واعت ر مدير ال ندوق ذلك س   
ً
شو رية م ثرت سأ ا

 مية ب ئا ال  وصصم رر إلن اء ال ندوق مع مراعات ذافة المتطأ ا  النظا

فئ  ال الت رف ب افة دصول ال ندوق، وتت تو يع شميع العوائد م   ئه الت رفا  لأملتثمري  مع مراعات ذافة  ص3

 المتطأ ا  النظامية ب ئا ال  وصص

فئ  ال ر  ة مدير ال ندوق بإن اء ال ندوق فيئ  يير ال اال  المو  ية فيئ  يئه الشيروم وار  ام مع مراعات  ص4

 لمتطأ ا  النظامية ب ئا ال  وصصذافة ا

سي ئل مدير ال ندوق الج د الال م إلتمام عمأية بيع ارصول وتو يع ملت قا  مال ئ الو دا  ه ل انت اء مدت  -

ذافة  مراعاتال ندوق، ذما يجو  لمدير ال ندوق تمديد مدت ال ندوق إلتمام مر أة بيع ارصول دو ري ظرف دخر مع 

 المتطأ ا  النظامية فئ  ئا ال  وصص

  والخطة الزمنية للتصفيةتصفية الصندوق واإلجراءات المتبعة إلنهاء  صب

إعييييييداد خطيييييية وإشييييييراءا  إن يييييياء ال ييييييندوق بمييييييا ي قييييييق م ييييييأ ة مييييييال ئ الو ييييييدا ، بال ييييييندوق  سيييييييقوم مييييييدير -

 ال طة المقتر ةص  وال  ول عأ  موافقة مجأ  إدارت ال ندوق عأ 
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اإلعييييالن فييييئ موهييييع مييييدير ال ييييندوق والموهييييع االل ترونييييئ لألييييوق المالييييية عيييي  تفاصيييييل خطيييية وإشييييراءا  ت سيييييت  -

إن ييياء ال يييندوق فيييييي ودون ارخيييالل بشييييروم  ميييي  التييياري  المزمييييع ( يوميييا21إن ييياء ال يييندوق ه ييييل ميييدت ال تقييييل عييي  و

 صمجأ  إدارت ال ندوقود  ام ال ندوق، ذما سيأتزم ب طة وإشراءا  إن اء ال ندوق الموافق عأي ا م  

ت اإلعييييالن فييييئ موهييييع مييييدير ال ييييندوق والموهييييع االل ترونييييئ لألييييوق المالييييية عيييي  بانت يييياء ال ييييندوق وذلييييك سيييييت -

 صم  انت اء مدت ال ندوق م( ديا10خالل و

ميييي   ييييئه الشييييروم  14فييييئ  ييييال انت يييياء ال ييييندوق بنيييياء عأيييي  دي ميييي  ال يييياال  الييييواردت فييييئ ال نييييد ود( ميييي  المييييادت   -

والموهييييع االل ترونييييئ لألييييوق المالييييية  اإلعييييالن فييييئ موهييييع مييييدير ال ييييندوقو إ ييييعار ال يليييية تت، فليييييوار  ييييام

 صال دث المعي  الئي يوش  ان اء ال ندوق( ديام م  وهوع 5خالل و

يجيييو  لميييدير ال يييندوق تمديييييد ميييدت ال يييندوق وذليييك إلتمييييام مر أييية بييييع ارصيييول دو ري ظييييرف دخييير وفقيييا لأل  ييييام  -

 النظامية فئ  ئا الشهنص

ولييييت يييييتت مييييدير ال ييييندوق مر أيييية بيييييع دصييييول ال ييييندوق  (ددتمييييوارساسييييية والم  ييييال انت يييياء مييييدت ال ييييندوقفييييئ  -

ميييال ئ الو يييدا  عأيييي ت خيييالل مييييدت  خيييالل مدتيييي فيجييي  عأييي  ميييدير ال يييندوق ت يييفية ارصيييول وتو ييييع مليييت قا 

 د  ر م  تاري  انت اء مدت ال ندوقص (6وال تتجاو  

عأيييييي  موافقيييييية مجأيييييي  إدارت ال ييييييندوق عأيييييي  خطيييييية وإشييييييراءا  ت ييييييفية سيييييييقوم مييييييدير ال ييييييندوق بال  ييييييول  -

، وذميييييا سييييييأتزم ميييييدير ال يييييندوق ب طييييية وإشيييييراءا  ت يييييفية ال يييييندوق ه يييييل القييييييام بيييييهي إشيييييراء فيييييئ  يييييئا الشيييييهن

 ال ندوق الموافق عأي ا م  ه ل مجأ  إدارت ال ندوقص

لأليييييوق "تيييييداول" بانت يييييياء  اإلل ترونييييييئ اإلل ترونيييييئ والموهيييييعسييييييقوم ميييييدير ال ييييييندوق بييييياإلعالن فيييييئ موهعييييييي  -

 ص( ديام م  انت اء ت فية ال ندوق وفقا لأمتطأ ا  النظامية فئ  ئا الشهن10ت فية ال ندوق خالل و

 سيعامل مدير ال ندوق شميع مال ئ الو دا  بالملاوات دثناء عمأية إن اء وت فية ال ندوقص -

وق دو ت يييييفيتي دون تيييييهخير بميييييا ال سييييييتت تو ييييييع مليييييت قا  ميييييال ئ الو يييييدا  عأيييييي ت فيييييور انت ييييياء ميييييدت ال يييييند -

 ود  ام ال ندوقص  ممال ئ الو دا  و رو م أ ةيتعارض مع 

تقرييييير إن يييياء ال ييييندوق  المالييييية عيييي سيييييتت اإلعييييالن فييييئ موهييييع مييييدير ال ييييندوق والموهييييع االل ترونييييئ لألييييوق  -

العقيييياري  االسييييتثمار( يومييييا ميييي  تيييياري  اذتمييييال إن يييياء ال ييييندوق دو ت ييييفيتي وفقييييا ر  ييييام الئ يييية صييييناديق 70خييييالل و

 مرفقا فيي القوائت المالية الن ائية المراشعةص 

لأ يلييية عيييزل ميييدير ال يييندوق عييي  عمأيييية الت يييفية فيييئ  يييال صيييدر هيييرار خييياص لأ يييندوق مييي  ميييال ئ الو يييدا ، عأييي   -

التيييئ تيييت فييييي الت يييويت عأييي  عيييزل ميييدير ال يييندوق مييي  عمأيييية  دن ييييتت تعييييي  م يييفئ بيييديل فيييئ نفييي  االشتمييياع

 الت فيةص

  ييييال عييييزل مييييدير ال ييييندوق ميييي  عمأييييية الت ييييفية، عأيييييي التعيييياون لنقييييل المليييي وليا  اليييي  الم ييييفئ ال ييييديلفييييئ  -

( يييييوم ميييي  صييييدور 20خييييالل و وشميييييع الملييييتندا  المرت طيييية بال ييييندوق والتييييئ تم نييييي ميييي  إتمييييام عمأييييية الت ييييفية

 بديل عزل مدير ال ندوقب ال يلة هرار
ٍّ

 ص وتعيي  م ف

صييييدور هييييرار ال يليييية ت اإلعييييالن فييييئ موهييييع مييييدير ال ييييندوق والموهييييع االل ترونييييئ لألييييوق المالييييية فييييئ  ييييال سيييييت -

اإلعييييالن فييييئ موهييييع مييييدير ال ييييندوق إ ييييعار ال يليييية و سيييييتت ، ذميييياوتعيييييي  م ييييفئ بييييديلعييييزل مييييدير ال ييييندوق ب

 وقص  فية ال ندتوالموهع االل ترونئ لألوق المالية ع  دي ملتجدا  شو رية فورا خالل فترت 
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 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة .15

 الرسوم التي يتحملها الصندوق

 لئلك والتئ يقع بعض ا ت ت م اريف التشغيل، و ،يت مل ال ندوق شميع الرسوم والم اريف المئذورت ددناه
ً
يت مأ ا ت عا

 مال ئ الو دا  و ئ ذالتالئ:

 دتعاب دعضاء مجأ  اإلدارت وم روفات ت ص1

يت مل ال ندوق ذافة ت اليف اللفر واإلهامة الفعأية التئ يت  د ا ذل 

 ال ندوقعضو م  ارعضاء فئ س يل  ضور االشتماعا 
ً
 ، ويت مل ديضا

 التئ تقت ر عأ  دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق الملتقأي  م افهت  ضور

ال يزيد مجموع ب د ده   و ريال سعودي لالشتماع الوا د5,000وبواهع 

( والم افآ  ولألعضاء الملتقأي (لت اليف  ئه ا
ً
ع   ولألعضاء شميعا

100,000  
ً
الملت دف   جت ال ندوق% م  008ص0وو ئ تمثل  ريال سنويا

وهد ت تأف النل ة  ل  إشمالئ دصول ال ندوق المدارت(ص  ول  يتقا   

دعضاء المجأ  م  موظفئ مدير ال ندوق دي بدال  او م افآ  نظير 

 عضويت ت فئ مجأ  إدارت ال ندوقص

 الملتقأي    ير ويت مل مدير ال ندوق م افهت دعضاء مجأ  اإلدارت

 

 دتعاب دعضاء مجأ  اإلدارت

 رست يدفعي مال و الو دا  عند  راء و دا  ال ندوق  ص2
 
 دي

ت  ت رسوم اال ترا  م  إشمالئ م أغ اال ترا  وبعد ت  ي  الو دا ، 

م  إشمالئ م أغ اال ترا ص وسيقوم مدير  ذ د ده   %1وبقيمة 

ال ندوق بالتنا ل/ لت ذامل رسوم اال ترا  ل ائعئ االصول العقارية 

" م   ئه الشروم 11اردت بيانات ت فئ المادت "واال ترا  العينئ( الو

 وار  امص

 رسوم اال ترا 

 دتعاب ملت قة لمدير ال ندوق م  دصول ال ندوق مقابل اإلدارت ص3

 م  صافئ هيمة دصول 0,75عأ  دسا  ت تل  رسوم اإلدارت 
ً
% سنويا

بش ل ربع م  دصول ال ندوق وتدفع  ربع سنويال ندوق، وت ل  بش ل 

 سنوي لمدير ال ندوقص

 إدارت ال ندوقرسوم 

 مقابل ال دما  المقدمة م  دمي  ال فظ ص4

م  صافئ هيمة دصول ال ندوق، وتدفع  %0,025 ب د دعأ رسوم سنوية 

وهد   جت ال ندوق الملت دف% م  025ص0 وو ئ تمثل بش ل سنوي

 ت تأف النل ة  ل  إشمالئ دصول ال ندوق المدارت(ص

 رسوم ال فظ

 مراشع ال لابا مقابل ال دما  المقدمة م   ص5

ريال  70,000 ال تتجاو دتعابا سنوية  لمراشع ال لابا يدفع ال ندوق 

 وهد ت تأف جت ال ندوق الملت دف  % م 006ص0وو ئ تمثل  سعودي

النل ة  ل  إشمالئ دصول ال ندوق المدارت(ص والتئ هد تتغير م  وهت 

ب يي يتت اإلف ا  ع  ذلك التغيير فئ التقارير المقدمة لمال ئ  آلخر

  ئه الشروم وار  ام صل وفقا الو دا  

 مراشع ال لابا دتعاب 

  التمويلالعموال  الناتجة ع   ص6
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يت مل ال ندوق ذافة ت اليف التمويل وارتعاب والنفقا  والم اريف 

 يتت والتئالمتعأقة بترتي  و ي أة التمويل ال اص بال ندوق وإن وشد( 

 بهني ل   سداد ا لأج ة الممولة
ً
وب ل  اللعر اللائد باللوق، عأما

%( م  القيمة اإلشمالية رصول 50يتجاو  تمويل ال ندوق ما نل تي و

 ال ندوق وذلك ب ل  آخر هوائت مالية مدهقةص

 االهراض م اريف

% م  1باإل افة إل  م اريف التمويل، يت مل ال ندوق رسوم ترتي  تعادل 

والتئ يتت سداد ا  صافئ هيمة التمويل الئي سي  ل عأيي ال ندوق

لمدير ال ندوق وذلك مقابل هيامي بترتي  تمويال  متوافقة مع الضوابط 

 لأ ندوق الست دام ا لتغطية ت اليف االست واذ والتطويرالشرعية 

 صوتشغيل ال ندوق وسداد دي تو يعا  عأ  مال ئ الو دا 

 رسوم الترتي 

 رسوم التلجيل وال دما  اإلدارية ارخر ص ص7

سوف يت مل ال ندوق رسوم مقابل ال دما  المقدمة م  اللوق المالية 

 الن و التالئ:اللعودية وتداول(، وت ون الرسوم عأ  

 رسوم التلجيل: صد

  ريال  50,000خدمة إنشاء سجل مال ئ الو دا : م أغ

ريال سعودي ل ل ملتثمر وب د  2سعودي باإل افة إل  

 ريال سعوديص 500,000اه   م أغ 

  رست سنوي ل دمة إدارت سجل مال ئ الو دا : م أغ

ريال سعودي سنويا، وهد تتغير  ئه الرسوم م   400,000

 ب ل  هيمة رد  مال ال ندوقص وهت آلخر

 رسوم اإلدراج: صب

  ريال  50,000خدمة اإلدراج ارولئ لو دا  ال ندوق: م أغ

 سعودي

  :م   0,03رست سنوي ل دمة إدراج و دا  ال ندوق: م أغ %

ريال سعودي  50,000القيمة اللوهية لأ ندوق، ب د ددن  

 .سعودي ريال 300,000و د دعأ  هدره 

 جيلرسوم اإلدراج والتل

ص وستقلت الرسوم  7,500دفع م أغ مقطوع وهدره 
ً
ريال سعودي سنويا

 عأ  عدد ديام اللنة، ويتت دفع الرسوم الملت قة ذل 
ً
   ر 12تناس يا

الملت دف وهد ت تأف النل ة   جت ال ندوق% م  0006ص0وو ئ تمثل 

  ل  إشمالئ دصول ال ندوق المدارت(صص

ل يلة الرسوم الرهابية التئ يتت سداد ا 

 اللوق المالية

 لقاء نشر المعأوما   5,000دفع م أغ مقطوع وهدره 
ً
ريال سعودي سنويا

 عأ  عدد ديام اللنة، ويتت 
ً
عأ  موهع تداولص وستقلت الرسوم تناس يا

% م  ال جت 0004ص0وو ئ تمثل    ر 12دفع الرسوم الملت قة ذل 

 المدارت(صصالملت دف وهد ت تأف النل ة  ل  إشمالئ دصول ال ندوق 

 رسوم نشر المعأوما  عأ  موهع تداول

يدفع ال ندوق بش ل دوري رسوم مقابل تقديت ال دما  اإلدارية 

المتعأقة بال ندوق، وتعد  ئه الرسوم شزء م  بند الم اريف ارخر  

 "وبئلك فإني  ئه الرسوم ل  تتجاو  ال د المئذور فئ بند "م اريف دخر 

ستثمار تقديت شزء دو ذل ال دما  اإلدارية وهد تتول   رذة اإلنماء لال

  صمقابل رسوم تعادل الرسوم اللائدت فئ اللوق

 رسوم ال دما  اإلدارية 
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 اتعاب مدير ارمال   ص8

شميع ارصول العقارية  ارمال  بإدارتو/ دو مديرو  سيقوم مدير ارمال 

وت  يل اإليجارص  وخدما  التهشيروذلك يشمل خدما  إدارت ارصول، 

مدراء وسيقوم ال ندوق بدفع م اريف ادارت ارصول العقارية لمدير دو 

% م  إشمالئ اإليرادا  اللنوية لألصول العقاريةص 10  ال يتجاوبما  ارمال 

ووال يشمل ال د المئذور الرسوم الت فيزية التئ تدفع لمدير ارمال  

 اليي  واستقطاب ملتهشري  مقابل  نجا ي فئ تمديد عقود الملتهشري  ال

 شدد(ص

 دتعاب مدير ارمال 

 رسوم دخر  يدفع ا مال و الو دا  دو ت  ت م  دصول ال ندوقص ص9

% م  سعر ال يع ال اص ب ل دصل عقاري 1ي  ل مدير ال ندوق عأ  نل ة 

% م  سعر الشراء 1يتت بيعي م  ه ل ال ندوقص وي  ل ذئلك عأ  نل ة 

ه م  ه ل ال ندوق وذلك مقابل هيام ؤ را يتت ال اص ب ل دصل عقاري

مدير ال ندوق بإشراء التق ئ الال م والتفاوض عأ   روم الشراء دو ال يع 

وإتمام العمأيةص وت ون رسوم التعامل ملت قة اللداد بعد إتمام عمأية 

ي و ل  تنط ق رسوم التعامل عأ  الشراء دو ال يع ال اصة ب ل دصل عقار 

 لأ ندوقص  راء ارصول الم دئية

 رسوم التعامل

، سيت مل ال ندوق شميع م اريف رسوم التعاملباإل افة إل  

المت  دت لغرض  ، الم ا رت و ير الم ا رت،  التعامل/التعامال  وت اليف

دي دصول دو و دا   فئ صناديق   ال يع والشراء واالست واذ عأ  

ال دما   ير تدفع لمقدمئ   ير مدارت م  ه ل مدير ال ندوق استثمار

الت اليف الئي يشمل عأ  س يل المثال ال ال  ر و مدير ال ندوق

التابعة وم اريف التقييت وم اريف العناية االستشارية والقانونية 

شميع و الواش ة وذل الم اريف الم دئية والمتعأقة ب ا وت اليف اللفر

 بهن تأك ال النفقا  التئ تعت ر  رورية 
ً
يف م ار ل ئا ارمر ، عأما

% م  سعر ال فقة 1ل  تتجاو  ما نل تي  وت اليف التعامل/التعامال 

 راء دو بيع  دووسواًء ذانت  راء دم بيع رصل عقاري م  ه ل ال ندوق 

استثمارية  ير مدارت م  ه ل مدير ال ندوق( ، صناديق  و دا  فئ 

 بهني ل  يط ق عأ  عمأية  راء ارصول الم دئية لأ ندوق دي 
ً
عأما

 ف تعاملصت الي
 

 ت اليف التعامل

فئ  ال استثمار ال ندوق بمشاريع التطوير العقاري، سيت  ل المطور 

عأ  دتعابي نظير هيامي باإل راف/بالعمل عأ  تطوير المشروع عأ    ل 

نل ة ملوية م  ت اليف انشاء المشروع، وب ل  اللعر اللائد باللوق 

تئ تشمل عأ  س يل وال  % م  ت اليف انشاء المشروع7 ده  وب د 

 اليف اإلنشاء والت اليف اإلدارية والت اليف المرت طة تالمثال ال ال  ر 

بال دما  العامة ودراسا  اللوق ورسوم الدراسا  ورسوم الت ميت 

 وشميع الت اليف ارخر  التئ هد يتت ت  د ا لتطوير ارصولص

 دتعاب التطوير

العقاري  وب ل  اللعر اللائد  المقيمي يت مل ال ندوق ذافة ت اليف 

 باللوق، وفئ شميع اال وال ل  يتت خ ت إال الم اريف والرسوم الفعأيةص
 العقاريي  الملتقأي  المقيمي  دتعاب 
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يت مل ال ندوق الم اريف الفعأية المتعأقة بال دما  الفنية وال ندسية 

ر وإن وشد ( التئ هد ي تاش ا مدير ال ندوق لأتهذد م  دعمال مدي

ارمال /المطور/ دو دي م  المتعاهدي  وعأ  س يل المثال ال ال  ر: التهذد 

م  سير عمل المشروع، شودت تنفيئ االعمال، المطال ا ، صصصص ال ص وفئ شميع 

وب ل  اللعر اللائد  ار وال ل  يتت خ ت اال الرسوم والم اريف الفعأية

 باللوقص

الفنية دتعاب مقدمئ ال دما  ال ندسية 

 ستشاريةواال

ريال  37,500بقيمة دتعابا سنوية  لأجنة الرهابة الشرعيةيدفع ال ندوق 

ص
ً
وهد ت تأف  ال ندوق الملت دف جت % م  003ص0وو ئ تمثل  سنويا

 الرسوم  ئه تدفع وهد ،النل ة  ل  إشمالئ دصول ال ندوق المدارت(

 الشرعية الرهابة لجنة اتعاب دفع تولت  ال فئ لالستثمار االنماء لشرذة

  صال ندوق ع  نيابة

 الأجنة الرهابة الشرعيةدتعاب 

% وذ د ده  ( م  هيمة دي استثمار عقاري 5ص2 ما نل تييدفع ال ندوق 

يتت االست واذ عأيي وتدفع  ئه القيمة لأوسيط وذلك مقابل هيامي بجأ  

الفرص وت ون  ئه الرسوم ملت قة عأ  العقارا  المراد االست واذ 

 وتدفع م ا رت بعد افراغ العقارعأي ا ملتق 
ً
فئ دصول دو عند االستثمار  ال

وسيتت اإلف ا  ع  تأك دو ذما يتت االتفاق عأيي بي  ارطرافص  عقارية

 الم اريف وفئ  ال وشد ( فئ مأ   اإلف ا  المالئ فئ ن اية ذل سنةص

 م اريف الوسيط العقاري

ذور صرا ة فئ  ئه مع عدم اإلخالل بالرسوم وارتعاب والت اليف المئ

يت مل ال يندوق ذافية الرسيوم والم اريف والنفقا  الشروم وار  ام، 

ال اصة بهنشطة واستثمارا  ال ندوق، ذما يت مل الم اريف والرسوم 

الناتجية عي  التعيامال  وال دما  المقدمة م  الغير دو م  االطراف ذوي 

والملتشاري   خر ار العالهة مثل ال دما  القانونية واالستشارية

العقاريي  ذا  العالهيية وديية خيدما  م نيية دو فنية او تقنية دخير  بميا 

برسوم الت ويل ما بي  ال لابا  ال ن ية دو  فيئ ذليك الم ياريف المتعأقية

االستثمارية، إ افة إل  دية  رائ  دو رسوم وإن وشد ( دو دية م اريف 

لمثال ال ال  ر، م اريف وت اليف نثرية دخر  ووالتئ تشمل عأ  س يل ا

تهسي  ال ندوق، والم اريف المتعأقة بط اعة وتو يع التقارير اللنوية 

لأ ندوق ودية م اريف دو دتعاب دخر  ملت قي ر  اص يتعامأون مع 

ال ندوق فيما يتعأق ب دما  اإلدارت والتشغيل، وم اريف اشتماعا  

%مي  0.5 يئه الت ياليف عي   مال ئ الو دا (ص ومي  المتوهيع دال تزييد

، وفئ شميع اال وال ل  يتت خ ت إال 
ً
إشميالئ هيمية دصول ال ندوق سنويا

وم  المم   دن تدفع  ئه الرسوم لشرذة  الم اريف والرسوم الفعأية

 صاإلنماء لالستثمار فئ  ال تولت سداد  ئه الم اريف دو شزء من ا

 م اريف دخر 

بدًء  ل يلة الزذات و الضري ة و الجمار مدير ال ندوق بتوريد الزذات  يأتزم

 مص2020م  عام 
 الزذات

اإلنماء إن الرسوم المئذورت والعموال  والم روفا  الملت قة لشرذة 

 ،دو ارطراف ارخر  ال تشمل الرسوم ال  ومية/الضرائ  لالستثمار

وسيت مل ال ندوق الرسوم ال  ومية/الضرائ  بش ل منف ل وفقا 

ومن ا عأ  س يل المثال  ري ة  ،التنفيئية ذا  العالهة والأوائحلأتشريعا  

 الرسوم ال  ومية/الضرائ 
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 صو ري ة الت رفا  العقارية القيمة المضافة

وفئ شميع  بتشغيل ارصوليت مل ال ندوق الم اريف الفعأية المتعأقة 

ل  يتت خ ت اال الرسوم والم اريف الفعأية وب ل  اللعر اللائد ار وال 

 باللوقص

 م اريف التشغيل

 ال ندوق دصول هيمة إشمالئ إل  ال ندوق ت اليف نل ة  ص10

صافئ والجزء االخر ع ارت ع  نل ة ت تل  م   تم ددال يم   ذذر  ئا ال ند نظرا رن شزء م  الرسوم  ئ ع ارت ع  م الغ 

 بعضذما ودن  ،ذما ودن اشمالئ هيمة دصول ال ندوق متغيرت بش ل دوري ،دصول ال ندوق دو م  اشمالئ دصول ال ندوق

 الرسوم المئذورت مرت طة ب دوث ا داث م ددت وم  المم   ان ال تت ققص 

 ت قا  المئذورت دعالهال اال  دو ارو اع التئ ي ون لمدير ال ندوق في ا ال ق فئ التنا ل دو  لت دي م  المل: 

، وفئ ذل ال يتوهع مدير ال ندوق دي تنا ل دو  لت ع  دي ملت قا  دو رسوم ملت قة لي م  ه ل ال ندوق

 صي ق لمدير ال ندوق ال لت دو التنا ل ع  دتعابي دو شزء من ا مت  ما دراد ذلكار وال، 

 

 

 

 طريقة  لاب الرسوم بتاري   ئه الشروم وار  ام: 

 النل ة المفرو ة نوع الرست
الم أغ المفروض 

 وريال سعودي(
 الرسوم ت رار دفع طريقة ال لاب

م افآ  دعضاء 

 مجأ  اإلدارت

يت مل ال ندوق ذافة ت اليف اللفر واإلهامة الفعأية التئ يت  د ا ذل عضو م  ارعضاء فئ 

 ال ندوقس يل  ضور االشتماعا 
ً
التئ تقت ر عأ  دعضاء مجأ   م افهت  ضور ، ويت مل ديضا

ال يزيد ب د ده   و ريال سعودي لالشتماع الوا د5,000وبواهع  إدارت ال ندوق الملتقأي 

( والم افآ  ولألعضاء الملتقأي (مجموع  ئه الت اليف 
ً
  100,000ع   ولألعضاء شميعا

ً
 ريال سنويا

الملت دف وهد ت تأف النل ة  ل  إشمالئ دصول   جت ال ندوق% م  008ص0وو ئ تمثل 

اإلف ا  ع  تأك  است قاه ا وسيتتو يتت الدفع بعد االشتماع دو عند (، ال ندوق المدارت

 الم اريف فئ مأ   اإلف ا  المالئ فئ ن اية اللنةص

 رسوم

 اال ترا 
1% - 

ت  ت رسوم اال ترا  م  

 إشمالئ م أغ اال ترا 

وإشمالئ م أغ اال ترا  

 Xوبعد ت  ي  الو دا  

 النل ة الملوية(

تدفع مرت وا دت عند 

 اال ترا 

إدارت رسوم 

 ال ندوق 
0,75% - 

 ربع سنويت ل  بش ل 

م  صافئ هيمة دصول 

هيمة  صافئال ندوق و

 النل ة الملوية( Xارصول 

 ربع تدفع 
ً
 سنويا

 - %0,025 رسوم ال فظ
، ربع سنويت ل  بش ل 

م  خالل تقليت الرسوم 
 
ً
 تدفع سنويا
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تناس يا عأ  عدد ديام 

 اللنة

دتعاب مراشع 

 ال لابا 
- 70,000 

م أغ مقطوع يدفع إلصدار 

القوائت المالية ارولية 

والقوائت المالية اللنوية 

 المدهقة

 
ً
 تدفع سنويا

م اريف 

 االهتراض

 ذل ب ل  اللعر اللائد باللوق 
ً
سيتت اإلف ا  ع  تأك الم اريف د  ر و 6دو  3وتدفع دوريا

 فئ مأ   اإلف ا  المالئ فئ ن اية اللنة فئ  ال وشد ص

 - %1 رسوم الترتي  

ت ل  رسوم الترتي  عند 

  ول ال ندوق عأ  

تمويل وصافئ هيمة 

التمويل التئ يت  ل عأيي 

النل ة  Xال ندوق 

 ية( الملو

تدفع مرت وا دت عند 

 ال  ول عأ  التمويل

 - %0,03 اإلدراجرسوم 
القيمة اللوهية لأ ندوق 

X النل ة الملوية 
 
ً
 تدفع سنويا

رسوم اإلدراج 

 عند التهسي 
- 50,000 

تدفع مقدما ويت مأ ا 

 مال ئ الو دا 

تدفع مرت وا دت عند 

 التهسي 

رسوم نشر 

المعأوما  

عأ  موهع 

 تداول

- 5,000 
ي ون دفع ا ذم أغ 

 مقطوع 
 
ً
 تدفع سنويا

الرسوم 

الرهابية التئ 

يتت سداد ا 

ل يلة اللوق 

 المالية

- 7,500 
ي ون دفع ا ذم أغ 

 مقطوع
 
ً
 تدفع سنويا

رسوم 

ال دما  

 اإلدارية

يدفع ال ندوق بش ل دوري رسوم مقابل تقديت ال دما  اإلدارية المتعأقة بال ندوق، وتعد 

تجاو  ال د المئذور  ئه الرسوم شزء م  بند الم اريف ارخر  وبئلك فإني  ئه الرسوم ل  ت

 فئ بند "م اريف دخر " ص

دتعاب مدير 

 ارمال 
10% - 

إشمالئ االيرادا  لعقود 

النل ة  Xارصول العقارية 

 الملوية

 

 ن ف تدفع 
ً
 سنويا

رسوم 

 التعامل
1% - 

ت ل  رسوم التعامل عند 

 بيع دو  راء دي دصل عقاري

دو و دا  فئ صناديق 

تدفع مرت وا دت عند 

 الشراء دو ال يع
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وإشمالئ سعر  عقارية

الشراء دو ال يع ال اص ب ل 

النل ة  Xدصل عقاري 

 الملوية(

 ت اليف

 التعامل
 - ب د ده   1%

التعامل عند  ت اليفت ل  

بيع دو  راء دي دصل عقاري 

وإشمالئ سعر الشراء دو 

ال يع ال اص ب ل دصل 

 النل ة الملوية( Xعقاري 

وا دت عند تدفع مرت 

 الشراء دو ال يع

 عادت ما تدفع خالل فترت التطويرصر  ل  اتفاهيا  التطوي دتعاب التطوير

دتعاب 

 المقيمي  

العقاريي  

 الملتقأي 

 صم  نطاق العمليتت الدفع بن ف ارتعاب ه ل إعداد التقييت ويتت دفع المت قئ بعد االنت اء 

دتعاب 

مقدمئ 

ال دما  

ال ندسية 

الفنية 

 واالستشارية

 ويتت دفع المت قئ بعد االنت اء 
ً
 صم  نطاق العمليتت الدفع بن ف ارتعاب مقدما

لجنة دتعاب 

الرهابة 

 الشرعية

- 37,500 

ت ل  بش ل يومئ، م  

خالل تقليت الرسوم 

تناس يا عأ  عدد ديام 

 اللنة

 
ً
 تدفع سنويا

م اريف 

الوسيط 

 العقاري

 صيدي استثمار عقار   راء % وذ د ده  ( م  هيمة5ص2 نل تيما يتت دفع 

  %0.5 م اريف دخر 
ً
 صويتت دفع ا عند االست قاق مي  إشميالئ هيمية دصول ال ندوق سنويا

 1,180 ال يييندوق  جتوبافتراض  االفترا يييئ اال يييترا  م أغ دسيييا  عأ  ال يييندوق عأ  ت ميأ ا يتت التئ الم ييياريف 

 سعودي:  ريال مأيون

 ال ندوق  جت 1,180,000,000ريال 

 االفترا ئ اال ترا  م أغ 1,000,000ريال

 % 0,75 اإلدارت دتعاب 7,500ريال  

 %0,025  ال فظ رسوم 250ريال  

 اه    د ريال 100,000 اإلدارت مجأ  دعضاء م افآ  81ريال  

 ريال 37,500 الشرعية ال يلة م افآ  30ريال  

 تداول التلجيل و اإلدراج رسوم 645ريال  
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 ريال 7,500 الرهابية الرسوم 6ريال  

 %0,05 اخر  رسوم 590ريال  

 18,548,840الم اريف التشغيأية  15,720

 المت ررت اللنوية الم اريف و الرسوم إشمالئ 24,822ريال  

 

في ا  ري ة القيمة المضافة إن شميع الرسوم وارتعاب والم روفا   ير  امأة ري  رائ  دو رسوم   ومية مفرو ة، بما 

 لما ي دده النظام م  وهت آلخرص
ً
 دو  ري ة الت رفا  العقارية، و ير ا، وسيتت ا تلاب م أغ الضري ة دو الرسوم وفقا

 ئه الفقرت تمثل شميع الرسوم المفرو ة عأ  ال ندوق ودن مدير ال ندوق  المئذورت فئيقر مدير ال ندوق بهن الرسوم 

ئذرص 
 
 رست لت ي

 
 سيت مل دي
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 التأمين .16

 تغطية التأمين   تفاصيل التأمين  األصل 

 –الم ان مول 

  م افظة  فر ال اط 

تغطية  د الم اطر الرئيلية  ل  بولي ة التهمي  والتئ  

 تشمل عأ  س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ردا  ودنظمة الت ريد -

 خلائر اإليرادا -المعدا  ودنظمة ال ريق -

 مدت التغطية التهمينية: 

  24/12/2023ال   25/12/2022م  

 ريال سعودي  348,000,000

مدينة -الم ان مول 

 الرياض

تغطية  د الم اطر الرئيلية  ل  بولي ة التهمي  والتئ 

 تشمل عأ  س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ردا  ودنظمة الت ريد -

 المعدا  ودنظمة ال ريق -

 خلائر اإليرادا -

 مدت التغطية التهمينية: 

 28/12/2023ال   29/12/2022م  

 ريال سعودي 156,000,000

 –الم ان مول 

  م افظة الدوادمئ

تغطية  د الم اطر الرئيلية  ل  بولي ة التهمي  والتئ 

 تشمل عأ  س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ردا  ودنظمة الت ريد -

 المعدا  ودنظمة ال ريق  -

 خلائر اإليرادا -

 مدت التغطية التهمينية: 

 13/07/2023ال   14/07/2021م  

 ريال سعودي  108,000,000

مدينة  –الم ان مول 

 ت و 

تغطية  د الم اطر الرئيلية  ل  بولي ة التهمي  والتئ 

 تشمل عأ  س يل المثال ال ال  ر: 

 الم ن  -

 الم ردا  ودنظمة الت ريد -

 المعدا  ودنظمة ال ريق  -

 خلائر اإليرادا -

 مدت التغطية التهمينية: 

 28/12/2023ال   29/12/2022م  

 ريال سعودي  143,000,000

 (15* م اريف التهمي  عر ي لأتغيير م  وهت آلخر، و ئ مشمولة فئ د  ام الم اريف ارخر  المئذورت فئ ال ند  و
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 أصول الصندوق .17

 آلية تسجيل أصول الصندوق:  (أ)

سيتت تلجيل دصول ال ندوق باست الشرذة ذا  الغرض ال اص والم سلة م  شان  دمي  ال فظ لغرض  فظ وتمأك  ص1

 دصول ال ندوق(ص 

 لشروم ود  ام اتفاهية التمويل مع ش ة التمويل، وبما  لم أغ ارصول ذضمان ر  يتت يم   دن  ص2
ً
التمويل، وفقا

 يتوافق مع المتطأ ا  النظامية لأ نك المرذزي و يلة اللوق الماليةص

دصول ال ندوق ممأوذة لمال ئ الو دا  مجتمعي  ومأ ية مشاعة(، ولي  لمدير ال ندوق دو مدير ال ندوق م   ص3

 م أ ة فئ دصول ال ندوق دو ال اط  دو دمي  ال فظ دو دمي  ا
 
ل فظ م  ال اط  دو مقدم المشورت دو المو ع دي

مطال ة في ا، إال إذا ذان مدير ال ندوق دو مدير ال ندوق م  ال اط  دو دمي  ال فظ دو دمي  ال فظ م  ال اط  دو 

 
ً
 لو دا  ال ندوق وذلك فئ  دود مأ يتي، دو ذان ملمو ا

ً
ب ئه المطال ا  بموش  مقدم المشورت دو المو ع مال ا

فِ ح عن ا فئ  روم ود  ام ال ندوق، ذما ال يجو  لدائنئ مدير ال ندوق 
 
د  ام الئ ة صناديق االستثمار العقاري ود

دو مدير ال ندوق م  ال اط  دو دمي  ال فظ دو دمي  ال فظ م  ال اط  دو مقدم المشورت دو المو ع دي  ق فئ دي 

 ال ندوق ودصوليص مطال ا  دو ملت قا  فئ دموال

 

 تقييم أصول الصندوق: (ب)

 دسماء المقيمي  المعتمدي  رصول ال ندوق  ص1

 يت الثانئ المق المقيت ارول 

  رذة دبعاد لأتقييت العقاري

-http://www.saالموهع االل ترونئ: 

abaad.com/?lang=ar 

  فاليو إذل رت  لأتقييت العقاري رذة 

 /https://valuexperts.netالموهع االل ترونئ: 

 

 .ال ندوق * م  المم   دن يتت تغيير المقيمي  دعاله خالل فترا  التقييت القادمة عأ  ان يتت ت ديي دسمائ ت فئ الت ديثا  القادمة لشروم ود  ام

 تقييم أصول الصندوق: كيفية ص2

ي   سيييييقت مدير ال ييييندوق دصييييول ال ييييندوق م  خالل ال  ييييول عأ  متوسييييط تقويت معد م 
َ
  ملييييتقأ

َ
مقيمي  اثني

معتمدي  م  ه ل ال يلة اللييييييعودية لأمقيمي  المعتمدي  مرت ذل سييييييتة د يييييي ر عأ  ارهل، عأ  دن يشييييييتمل تقرير 

 المقيمي  ب د ددن  عأ  اآلتئ:

 دسأوب التقييت وطريقتي واالفترا ا  التئ بنئ عأي اص (دو

 أ  واتجاه اللوقصت أيل لأمتغيرا  ذا  العالهة باللوق العقاري مثل العرض والط (بو

 تفاصيل ارصول العقارية ودوصاف اص (جو

 ص بالعقار م ل التقييتالم اطر المتعأقة  (دو

 

 قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيه  .3

 الشراءهيمة  است العقار/ المنفعة 

 المعتمدت

  فر ال اط  م افظة  –الم ان مول  
470,205,991 

 323,560,874 مدينة الرياض –مولالم ان 
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 عدد مرات التقييم وتوقيته:  ص4

 عأ  ارهل وبالت ديد فئ 
ً
م  ذل سنة ميالدية م  خالل  ديلم ر 31ويونيو  30سيتت تقييت دصول ال ندوق مرتي  سنويا

مي  المعتمدي  عأ  ، مقيمي  اثني  ملتقأي  معتمدي  م  ه ل ال يلة اللعودية لأمقيمي  المعتمدي 
 
يتت نشر تقارير المقي

 م  إصدار تأك التقارير، عأ  دن15الموهع االل ترونئ لمدير ال ندوق، والموهع االل ترونئ لألوق، خالل مدت ال تتجاو  و
ً
 ( يوما

مي  اثني  معتمدي ، يج  عأ  مدير 
 
 لإليجارا  اللوهية و يثما ينط ق(، وفئ  ال وشود دذثر م  مقي

ً
تتضم  التقارير تقييما

 ال ندوق نشر شميع تقارير المقيمي  المعتمدي ص

 

 

 وحدة لكل األصول قيمة صافي عن اإلعالن (ج)

عالن ع  صافئ هيمة دصول ال ندوق م  خالل التقارير الدورية، وت ون  ئه المعأوما  مدير ال ندوق باإل يقوم

 صوموهع مدير ال ندوق"تداول"  المالية لألوقمتا ة عأ  الموهع اإلل ترونئ 

الو دت االسيييتثمارية بال يييندوق م  خالل طر  إشمالئ التزاما  ال يييندوق م  إشمالئ دصيييول  صيييافئ هيمةيتت  لييياب 

 تقييتال ندوق ويقلت النات  عأ  عدد و دا  ال ندوق لأفترت نفل اص ذما ل  يعتمد مدير ال ندوق عأ  دي تقرير 

 المقيمي ر ال يييندوق تغيير مضييي  عأ  إعداده دذثر م  ثالثة د ييي ر عند  يييراء دو بيع دي دصيييل لأ يييندوقص وي ق لمدي

 وبما ي قق م أ ة ال ندوق والملتثمري  بيص
ً
  ل ما يراه مناس ا

يمثل إشمالئ التزاما  ال يييندوق دي التزاما  نا يييلة ع  تمويل ال يييندوق وإن وشد ( دو دي رسيييوم وم يييروفا  عأ  

 
ً
، يأئ ذلك االلتزاما  المتغيرت ال ندوق ملت قة و ير مدفوعة خالل فترت ال لاب، ويتت خ ت الم الغ المقطوعة دوال

 ب ل  صافئ هيمة دصول ال ندوقص

والقيمة  اررصيييييييدت المدينةيمثل إشمالئ ارصيييييييول مجموع شميع ارصيييييييول العقارية والم الغ النقدية، وذئلك شميع 

 بهن و دا  صيييناديق اال
ً
سيييتثمار الليييوهية لجميع االسيييتثمارا  باإل يييافة إل  ري دصيييول دخر  يمتأ  ا ال يييندوق، عأما

ب ا سيييييييتت تقويم ا  ليييييي  آخر سييييييعر معأ  لأو دت االسييييييتثمارية ه ل يوم التقويت ال اص بال ييييييندوق،  الملييييييتثمر

وسيمار  مدير ال ندوق تقديره المعقول فيما يتعأق بت ديد هيمة ارصول وااللتزاما   ريطة دن ي ون تقدير مدير 

 ب ل  نية ودن ي   فئ م أ ة ال ندوق 
ً
 صال ندوق صادرا

 

 : العقارات محل االستحواذ تفاصيل تقييم (د)

 219,417,197 ت و  مدينة  –الم ان مول 

 الدوادمئ م افظة  –الم ان  مول 
166,815,938 

 1,180,000,0000 المجموع 

 قيمة الشراء معدل التقييمات   رذة ب مة   رذة بارذود 

 المعتمدة

تاريخ تقرير  التقييم اسم العقار/ المنفعة

 التقييم

  تاريخ تقرير التقييم التقييم

م افظة  –الم ان مول 

  فر ال اط  
504,458,434 10/10/2017 515,953,548 01/11/2017 

510,205,991 
470,205,991 
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 مجلس إدارة الصندوق .18

دعضاء ال يقل  ثمانية يشرف عأ  إدارت ال ندوق مجأ  إدارت يعيني مدير ال ندوق ويت ون مجأ  إدارت ال ندوق م 

عدد الملتقأي  من ت ع  اثني  دو ثأي عدد دعضاء المجأ ، دي ما دذثر، وسيجتمع مجأ  إدارت ال ندوق مرتي  عأ  

 م  تاري  تعييني وت أغ مدت مجأ  إدارت ال ندوق سنة وا دت 
ً
ص ي ا ر مجأ  إدارت ال ندوق م امي اعت ارا

ً
ارهل سنويا

ص 
ً
 تتجدد تأقائيا

دوق بهن شميع دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق تنط ق عأي ت متطأ ا  الته يل الواردت فئ لوائح  يلة ويقر مدير ال ن

اللوق المالية وهواعد ا، ودن دعضاء المجأ  الملتقأي  ينط ق عأي ت تعريف عضو مجأ  إدارت صندوق ملتقل 

إبالغ المجأ  ع  م ال  ت الش  ية ذما يأتزم دعضاء مجأ  االدارت ب ،الوارد فئ الئ ة صناديق االستثمار العقاري

الم ا رت دو  ير الم ا رت فئ االعمال والعقود التئ تتت ل لاب ال ندوق عأ  دن يلجل فئ م ضر اشتماع مجأ  

 صأ  القرارا  ال ادر فئ  ئا الشهنإدارت ال ندوقص ول  يشتر  العضو/ارعضاء ذوي الم أ ة فئ دي ت ويت ع

 

 تشكيل مجلس إدارة الصندوق 18.1

 و ت:   ملتقأي  دعضاء 3 من ت ال ندوق مدير يعين ت دعضاء 8 م  ال ندوق إدارت مجأ  هلفيت صد

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

 فئ المجاال   20 و الرئي  التنفيئي والعضو المنتدب لشرذة اإلنماء لالستثمار وخ رتي العمأية تمتد رذثر م  
ً
عاما

المالية واالستثمارية، و غل العديد م  المناص  القيادية ذان آخر ا رئي  االستثمارا  بشرذة االنماء لالستثمارص وي مل 

 2000لوريو  فئ المالية م  شامعة المأك ف د لأ ترول والمعادن فئ العام ارستاذ/ ما ن فوا  بغدادي درشة ال  ا

م ويمأك االستاذ ما ن بغدادي خ رت ذ يرت ومتنوعة فئ المجال الم رفئ واالستثمار وتشمل خ راتي إدارت الم افظ 

 ي  وارسواق ارمري يةصوإدارت ال ناديق االستثمارية وت أيل دسواق ارس ت فئ الممأ ة العربية اللعودية ودول ال أ

  )عضو غير مستقل(                                                                                                       األستاذ/ سلطان بن توفيق القصير

  المت دت، ويتمتع ب  رت  اصل عأ  درشة ال  الوريو  فئ المالية والعقار واالهت اد م  شامعة فيالنوفا فئ الواليا

 من   رئي  إدارت االستثمارا   عشرتزيد ع  
ً
سنوا  فئ مجال صناديق االستثمار والم افظ االستثمارية، ذما يشغل  اليا

ال ديأة فئ  رذة االنماء لالستثمار، عمل االستاذ سأطان الق ير ه ل انضمامي لشرذة اإلنماء لالستثمار فئ إدارت 

 ل م   رذة سوي ذورب المالية و رذة بأوم لالستثمار و رذة نعيت لالستثمار ولدية إطالع واسع صناديق االستثمار ب

 بمجال ال ي أة المالية وتشريعا  اروراق الماليةص

  )عضو غير مستقل(                                                             محمد بن سليمان العيسى                                         األستاذ/

م  شامعة بانقور فئ الممأ ة المت دت، ويتمتع والم رفية  الماليةي مل درشة الماشلتير فئ إدارت ارعمال بت    

 من    سنةب  رت تزيد ع  ا د  عشر 
ً
فئ مجال التمويل وصناديق االستثمار والم افظ االستثمارية، ذما يشغل  اليا

       

ميييدينييية  –الم يييان مول

 الرياض
325,640,788 10/10/2017 321,480,960 01/11/2017 

323,560,874 
323,560,874 

ميييدينييية  –الم يييان مول 

 ت و  
212,492,888 10/10/2017 224,359,430 01/11/2017 

218,426,159 
219,417,197 

م افظة  –الم ان  مول 

 الدوادمئ 
191,754,565 10/10/2017 181,877,311 01/11/2017 

186,815,938 
166,815,938 

 1,180,000,0000 1,239,008,962  1,243,671,249  1,234,346,675 المجموع
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االستثمارا  ال ديأة فئ  رذة االنماء لالستثمار، عمل االستاذ م مد العيل  ه ل انضمامي لشرذة مدير و دت فئ إدارت 

اإلنماء لالستثمار فئ إدارت تمويل الشرذا  فئ ال نك العربئ الوطنئ ولدية إطالع واسع بمجال ال ي أة المالية 

 وتشريعا  اروراق الماليةص

 )عضو غير مستقل(                                                                                                   العبدالكريممحمد  بن فيصل /األستاذ

التجارية  فئ العمل فئ مجال تجارت التجزئة وتطوير المراذز والعالما  ةمت    ةسن 20يمأك في ل الع دال ريت خ رت 

 يشغل ووالضيافةص  الترفييعدت مجاال  من ا مجاال   فئ الم سلئ افة ل  رتي فئ مجال االستثمار والتطوير باإل

 م  ذل مجال  وعضوية لالستثمار العربية وابل لشرذة المديري  ومجأ  التنفيئي اإلدارت مجأ  عضو من    اليا

 الع دال ريتصعص م و رذة والتجزئة لأتجارت  ريتالع دالصعص م و رذة القابضة الع دال ريت ع دالم ل  م مد  رذة

 باإل افة وذلك ،لأمطاعت العربية الضيافة دار و رذة لأترفيي دساطير  رذة و لأتلويق اذيد و رذة العقاري لأتطوير

 .لالستثمار الدولية وارف لشرذة التنفيئي والرئي  والتجزئة لأتجارت الع دال ريتصعص م لشرذة المنتدب العضو لمن  

في ل   ادت  ي مل .ذملتشار تمويل سنة 11 لمدت اللعودي ال ناعئ التنمية صندوق فئ في ل عمل دن وس ق

دورت متقدمة م  الممأ ة المت دت  35 إل  إ افةنظت المعأوما  م  شامعة المأك سعود  إدارتال  الوريو  فئ 

  ص والت طيط واالستثمار دارتفئ مجاال  اإل

 )عضو غير مستقل(                                                                                                                 المطوع سليمان فهد األستاذ

التجارية  العثيتمن   المدير العام لقطاع ارسواق فئ مجموعة   غلف د المطوع خ رت فئ هطاع التجزئة  يي  لد 

لعدت مارذا  عالمية لمالب   وذيلدنوال المت دت لأتجارت والتئ  ئ  لشرذةباإل افة إل   غأي لمن   المدير العام 

الشرذة  ودنشه غل من   المدير العام لشرذة وابل العربية لالستثمار  يي دس   وهدالنلاء وارطفال و ير ا، 

 جمعا  تجارية فئ الممأ ة، يشغل بإنشاء وإدارت م المت   ةلأتطوير العقاري و
ً
الرئي  التنفيئي لشرذة   من  اليا

 لالستثمار والتطوير العقاريص العثيتمجموعة 

 مستقل()عضو غير         محمد عبدالله النمر                                                                                                            األستاذ

 من   الرئي    و
ً
رشل دعمال م س  لعدت  رذا  تعمل فئ هطاعا  م تأفة ومل ول ع  إدارت ا، ويشغل  اليا

التابعة  والعالمية الم أية الشرذا  م  عدد إدارت مجأ  فئ مشارذتي إل  باإل افة لالستثمارالتنفيئي لشرذة مرود 

لعقارا ، ذما س ق ودن عمل فئ ال نك اللعودي ال ريطانئ و و لشرذة مرود التئ تعمل فئ هطاع الترفيي، ار ئية وا

 الماشلتير فئ الغدارت م  ذأية ذا  لألعمال فئ لندن    ادت اصل عأ  

  (عضو مستقل)                                                                                                                   هيثم بن حسين حكيم /األستاذ

م، وي مل درشة الماشلتير فئ 2003م ر عام  –دذتوبر   6 اصل عأ  درشة ال  الوريو  فئ إدارت االعمال م  شامعة 

بال  رت فئ القطاع العقاري وشميع دنواع ال  و  وبهنظمة الجودت   يثتتمتع ارستاذ مص ي2009إدارت الجودت عام 

وتط يق ا، ويمتأك عدت دورا  فئ تقييت االصول والت أيل المالئ وإدارت المشاريع اال ترافيةص ذما  غل عدت مناص  

ي ب  ع د العزيز لألعمال اإلنلانية، وعضويا ،  يي ذان ملتشار لعقارا  م سلة خادم ال رمي  الشريفي  المأك ع د الأ

و ريك م س  رذال العقارية، و و عضو  يلة التقييت العقاري، وعضو فئ م ت  ورثة ارمير م مد ب  سعود ال  ير، 

 وعضو فئ  رذة نوامئ الزراعية، و و الرئي  التنفيئي وعضو مجأ  المديري  لشرذة رس  القابضةص

 )عضو مستقل(                                                                                                   دالوتيعبدالله  بن المهندس/ سليمان

ودرشة ال  الوريو  فئ العمارت م   2002دينفر فئ عام  –ي مل درشة الماشلتير فئ العمارت م  شامعة ذولورادو 

 ت  االن ذ ير الم ندسي  المعماريي  فئ ال ندوق اللعودي  1414م ويعمل منئ عام 1987شامعة المأك سعود 
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المعماري لالستشارا  ال ندسية ويقدم خدما  ارعمال  ي  ت  تاري ي المدير العام لم ت  الف  1415لأتنمية ومنئ عام 

االستشارية م  ت اميت وا راف ودراسا  ل افة المشاريع ال ندسية المتنوعة ذالم انئ ال اصة واالستثمارية 

 صوال  وميةص و ضر العديد م  الدورا  التدري ية داخل الممأ ة وخارش ا

 )عضو مستقل(                   حسين االستاذ/ معاذ بن ابراهيم ال

 اصل عأ  درشة ال  الوريو  فئ الشريعة م  شامعة اإلمام م مد ب  سعود ودرشة الماشلتير فئ القانون م  شامعة سوثرن 

ميثوديلت والدذتوراه فئ القانون م  شامعة ريتشموند، ويتمتع ب  رت ذ يره  يي عمل فئ عدت ش ا  من ا  رذة المياه الوطنية 

 ذة الرائدت لأتمويل ويشغل  اليا من   مدير عام الش ون القانونية فئ  رذة مطارا  الرياضو رذة سابك و ر

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق صب

ذل عضو م  ارعضاء فئ س يل  ضور االشتماعا ،  يت مل ال ندوق ذافة ت اليف اللفر واإلهامة الفعأية التئ يت  د ا

 ال ندوق م افهت  ضور التئ تقت ر عأ  دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق الملتقأي  وبواهع 
ً
ريال 5,000ويت مل ديضا

( والم افآ  ولألعضاء الملتقأي ( 
ً
سعودي لالشتماع الوا د ب د ده   وال يزيد مجموع  ئه الت اليف ولألعضاء شميعا

، ول ريال  100,000ع  
ً
يتقا   دعضاء المجأ  م  موظفئ مدير ال ندوق دي بدال  او م افآ  نظير عضويت ت  سنويا

 فئ مجأ  إدارت ال ندوقص

 

 

  الصندوق:الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة  صج

ذلك الموافقة عأ  شميع العقود والقرارا  والتقارير الجو رية التئ ي ون ال ندوق طرفا في ا، ويشمل  -

عأ  س يل المثال ال ال  ر الموافقة عأ  عقود تقديت خدما  اإلدارت لأ ندوق، وعقود تقديت خدما  

ال فظ، وال يشمل ذلك العقود الم رمة وفقا لأقرارا  االستثمارية فئ  هن دي استثمارا  هام ب ا 

 ال ندوق دو سيقوم ب ا فئ الملتق لص

 اعتماد سياسة م توبة فيما يتعأق ب قوق الت ويت المتعأقة بهصول ال ندوق  -

 ذلك مناس ا الموافقة دو الم ادهة عأ  دي تعارض م الح يف ح عني مدير ال ندوق  ومت  ذاناإل راف  -

االشتماع مرتي  سنويا عأ  ارهل مع لجنة المطابقة وااللتزام لد  مدير ال ندوق دو مل ول المطابقة  -

عأ  س يل -، ويشمل ذلك لتزام لديي لمراشعة التزام ال ندوق بجميع الأوائح وارنظمة ذا  العالهةواال

 المتطأ ا  المن وص عأي ا فئ الئ ة صناديق االستثمار العقاريص -المثال ال ال  ر

ل ميع التغييرا  المن وص عأي ا فئ الئ ة صناديق االستثمار العقاري، وذلك ه ل   وشالموافقة عأ   -

 مدير ال ندوق عأ  موافقة مال ئ الو دا  وال يلة دو إ عار ت و يثما يط ق( 

د اخر وسواء دذان عقدا دم  يره( يتضم  اف ا ا  نالتهذد م  اذتمال ودهة  روم ود  ام ال ندوق ودي ملت -

الئ ة س ق مع د  ام  ومدير ال ندوق وإدارتي لأ ندوق، إ افة ال  التهذد م  توافق ما تتعأق بال ندوق

 صناديق االستثمار العقاريص 

التهذد م  هيام مدير ال ندوق بمل ولياتي بما ي قق م أ ي مال ئ الو دا  وفقا ر  ام الئ ة صناديق  -

 االستثمار العقاري و روم ود  ام ال ندوقص 

 و ل  نية وا تمام وم ارت وعناية و رص وبما ي قق م أ ة مال ئ الو دا ص  ةالعمل بهمان -

تدوي  م ا ر االشتماعا  التئ تشتمل عأ  شميع وهائع االشتماعا  والقرارا  التئ ات ئ ا مجأ  إدارت  -

 ال ندوقص 

االطالع عأ  التقرير المتضم  تقييت دداء وشودت ال دما  المقدمة م  ارطراف المعنية بتقديت ال دما   -

 ئه م   تعشر  التاسعةم  المادت ( جرت و( م  الفق6المشار إليي فئ الفقرت الفرعية و الجو رية لأ ندوق
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وذلك لأتهذد م  هيام مدير ال ندوق بمل ولياتي بما ي قق م أ ي مال ئ الو دا  الشروم وار  ام 

 ص وما ورد فئ الئ ة صناديق االستثمار العقاري وفقا لشروم ود  ام ال ندوق

ال ندوق وفقا للياسا  وإشراءا  مدير تقييت آلية تعامل مدير ال ندوق مع الم اطر المتعأقة بهصول  -

 ال ندوق  يال رصد الم اطر المتعأقة بال ندوق وذيفية التعامل مع ا

الفقرت الفرعية  االطالع عأ  التقرير المتضم  شميع الش او  واإلشراءا  المت ئت  يال ا المشار الي ا فئ -

، وذلك لأتهذد م  هيام مدير ال ندوق وار  ام ئه الشروم  عشر م  تاسعة( م  المادت الج( م  الفقرت و12و

بمل ولياتي بما ي قق م أ ة مال ئ الو دا  وفقا لشروم ود  ام ال ندوق وما ورد فئ الئ ة صناديق 

 االستثمار العقاريص

 

 

 صناديق أخرى يشرف على إدارتها أعضاء مجلس إدارة الصندوق صد

  ددناه: ما ذذر باستثناء صدي من   فئ صناديق استثمار دخر  التجزئة اإلنماء ريت لقطاعال يشغل دعضاء مجأ  إدارت صندوق 

مازن بغدادي / األستاذ  نوع الصندوق أسم الصندوق سلطان القصير / األستاذ  سليمان الوتيد / المهندس  محمد العيسى / األستاذ   هيثم حكيم / األستاذ 
األستاذ/ معاذ آل 

 حسين

مستقل عضو غير طرح خاص صندوق اإلنماء العقاري  --------- --------- --------- عضو مستقل --------- 

 --------- --------- --------- عضو مستقل --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق دانية مكة الفندقي

 --------- --------- --------- عضو مستقل --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء الثريا العقاري

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق القيروان اللوجيستي

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء المدر للدخل األول

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق ضاحية سمو العقاري

 --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء مشارف العوالي

 عضو مستقل --------- --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء منطقة اإلنماء اللوجيستي

 --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول

 --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني

 --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء المحمدية العقاري 

 --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق مجمع اإلنماء اللوجيستي 

مستقلعضو غير  طرح خاص صندوق االنماء رياض فيو  --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل 

 --------- عضو مستقل --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء عناية الوقفي

 --------- عضو مستقل --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء بر الرياض الوقفي

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام

األصولصندوق اإلنماء المتوازن متعدد   --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام 

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 --------- --------- --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

 --------- عضو مستقل --------- --------- عضو غير مستقل عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء الجزيرة األول

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة 

قصيرة األجل –السعودية المحلية   
 --------- --------- --------- عضو غير مستقل طرح عام

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

 --------- --------- عضو غير مستقل عضو مستقل --------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق االستثمار في قطاع الحج والعمرة

 --------- --------- --------- --------- ------- عضو غير مستقل طرح عام صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق

 --------- --------- --------- --------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء ضاحية الرياض العقاري

1-صندوق االنماء الخاص لألسهم مستقلعضو غير  طرح خاص   ------- --------- --------- --------- --------- 

 --------- --------- --------- --------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص الصندوق العائلي الخاص

 

 أهلية أعضاء مجلس إدارة الصندوق  صه

 الته يل التالية:يقر مدير ال ندوق بهن شميع دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق تنط ق عأي ت متطأ ا  

 ري دعاو  إفال  دو إعلارص ص1
ً
 دو خا عا

ً
 دن ال ي ون مفألا

 وي عأ  ا تيال دو ت رف م ل بالنزا ة وارمانةصطلت يل ق لي ارت اب م الفة تن ص2

 دن يمتأك الم ارا  وال  را  الال مةص ص3

 إقرار مدير الصندوق بشأن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين: صو
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" الوارد فئ عضو مجلس إدارة صندوق مستقلدعضاء المجأ  الملتقأي  ينط ق عأي ت تعريف "يقر مدير ال ندوق بهن 

 صوهواعد ا يلة الفئ لوائح  الملت دمةهائمة الم طأ ا  

 

 مدير الصندوق .19

 اسم مدير الصندوق وعنوانه. صد

 شركة اإلنماء لالستثمار

، 20، الطابق رهت 2 برج العنود

 طريق المأك ف د العأيا

 11544الرياض  55560صصب 

 الممأ ة العربية اللعودية 

 الموهع اإلل ترونئ: 

www.alinmainvestment.com 

 

 ترخيص مدير الصندوق صب

(، 1010269764و رهت التجاري اللجل   ادت بموش  والملجأة ، رذة ملا مة سعودية مقفأة ، رذة اإلنماء لالستثمار

ترخي   يلة  بموش  وذلك المالية، اللوق م سلا  الئ ة بموش  مالية سوق ذم سلة ال يلة ه ل م  ومرخ ة

نشام التعامل وال فظ واإلدارت "إدارت االستثمارا   لمزاولة ي 23/06/1430وتاري  ( 09134 -37اللوق المالية رهت و

 فئ دعمال اروراق الماليةصوتشغيل ال ناديق" والترتي  وتقديت المشورت 

 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: صج

 :ما يأئفيمدير ال ندوق  م ام تتأ  

 و ع إشراءا  ات اذ القرارا  الواش  ات اع ا لتنفيئ الجوان  الفنية واإلدارية لمشاريع ال ندوق ودعماليص .1

 الممأ ة ذا  العالهة بعمل ال ندوقصااللتزام بجميع ارنظمة والأوائح والتعأيما  اللارية فئ  .2

 تط يق برنام  مراه ة المطابقة وااللتزام لأ ندوق، وتزويد ال يلة بنتائ  التط يق عند طأ  اص .3

و ع اللياسا  واإلشراءا  لرصد الم اطر التئ ت ثر فئ استثمارا  ال ندوق، و مان سرعة التعامل مع ا، عأ  دن  .4

 يام بعمأية تقييت الم اطر بش ل سنوي عأ  ارهلصتتضم  تأك اللياسا  واإلشراءا  الق

التعاون مع شميع ار  اص المعنيي  بهداء م ام لأ ندوق بما فئ ذلك دمي  ال فظ ومراشع ال لابا ، وتزويد ت  .5

 لالئ ة صناديق 
ً
 العقاريص االستثماربجميع ما يأزم رداء واش ات ت وم ام ت وفقا

 رد .6
ً
 دما  الجو رية اء وشودت ال دما  المقدمة م  ارطراف المعنية بتقديت الإعداد تقرير سنوي يتضم  تقييما

، ويج  دن يقدم مدير ال ندوق التقرير - ل ما ينط ق-بم  فئ ذلك دمي  ال فظ والمطور ومدير ارمال  لأ ندوق 

 المشار إليي فئ  ئه الفقرت إل  مجأ  إدارت ال ندوقص

 لشروم ود  ام ال ندوقصإدارت دصول ال ندوق بما ي قق م أ ة مال .7
ً
  ئ الو دا  وفقا

 التهذد م  نظامية وسالمة العقود التئ ت رم لم أ ة ال ندوقص .8

االلتزام به  ام الئ ة صناديق االستثمار العقاري، سواء دد  مل ولياتي وواش اتي بش ل م ا ر دم ذأف ب ا ش ة  .9

 العقاري والئ ة م سلا  اللوق الماليةص االستثمارخارشية بموش  د  ام الئ ة صناديق 

http://www.alinmainvestment.com/
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 العقاري عند التقدم بطأ ا  الموافقة دو اإل عارا  لأ يلةص االستثمارااللتزام بما ورد فئ الئ ة صناديق  .10

 التقيد ب ئه الشروم وار  امص .11

لتقرير المشار إعداد تقرير سنوي يتضم  شميع الش او  واإلشراءا  المت ئت  يال ا، ويج  دن يقدم مدير ال ندوق ا .12

 إليي فئ  ئه الفقرت إل  مجأ  إدارت ال ندوقص

 االلتزام بما ورد فئ التعأيما  ال اصة بإعالنا  ال ناديق االستثماريةص .13

 اال تفاظ بدفاتر وسجال  ال ندوقص .14

اال تفاظ بجميع اروها  بلجل لجميع الو دا  ال ادرت والمأغات، وبلجل م دث يو ح رصيد الو دا  القائمة  .15

  ندوقصلأ

( سنوا  10العقاري مدت عشر و االستثماراال تفاظ بجميع الدفاتر واللجال  ذما  و من وص عأيي فئ الئ ة صناديق  .16

ما لت ت دد ال يلة خالف ذلك، وفئ  ال وشود دعو  هضائية دو مطال ة وبما فئ ذلك دي دعو  هائمة دو م دد 

دفاتر واللجال  مدت دطول وذلك إل   ي  انت اء تأك الدعو  بإهامت ا( دو دي إشراءا  ت قيق هائمة تتعأق بتأك ال

 القضائية دو المطال ة دو إشراءا  الت قيق القائمةص

 ل ئه الشروم وار  امص .17
ً
 إدارت دصول ال ندوق العقارية وارصول ارخر  ل الح مال ئ الو دا  وفقا

 تنفيئ استراتيجيا  االستثمار المو  ة  م   ئه الشروم وار  امص .18

 ترتي  التمويل مع المعايير والضوابط الشرعية، والتفاوض بشهني، وتنفيئه، وذلك نيابة ع  ال ندوق ولم أ تيص .19

ال  ول عأ  موافقة لجنة الرهابة الشرعية ب  وص توافق  ئه الشروم وار  ام وشميع عقود ال ندوق ووثائقي  .20

 وتعامالتي مع المعايير والضوابط الشرعيةص

   ومزودي خدما  م نية آخري  لأ ندوق بما فئ ذلك الملتشار القانونئصتعيي  مراشع  لابا .21

 اإل راف عأ  دداء مديري ارمال ص .22

 صدو إن ائي ترتي  بيع و/دو ت فية ال ندوق عند انت اء مدت ال ندوق  .23

 صوفقا ر  ام الئ ة صناديق االستثمار العقاري تقديت التقارير إل  مال ئ الو دا إعداد و .24

 رإطالع مال   .25
ً
متطأ ا  الئ ة   ام وئ الو دا  ع  دي وهائع شو رية دو تطورا  هد ت ثر عأ  دعمال ال ندوق وفقا

 صناديق االستثمار العقاريص

 ندوق وفقا ر  ام ومتطأ ا  الئ ة أال  ول عأ  موافقة ال يلة ومال ئ الو دا  عأ  التغييرا  ارساسية ل .26

 صناديق االستثمار العقاريص

التشاور مع دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق م  وهت آلخر لضمان االلتزام بهنظمة  يلة اللوق المالية اللعودية   .27

 والشروم وار  امص

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: صد

 لتعيي  مدير صندوق ب -د
ً
ديل لأ يلة عزل مدير ال ندوق فيما يتعأق بال ندوق وات اذ دي إشراء تراه مناس ا

 م  ال اال  اآلتية:
 
، وذلك فئ  ال وهوع دي

ً
 لأ ندوق دو ات اذ دي تدبير آخر تراه مناس ا

توهف مدير ال ندوق ع  ممارسة نشام إدارت االستثمارا  وتشغيل ال ناديق دون إ عار ال يلة بئلك بموش  الئ ة  ص1

 م سلا  اللوق الماليةص

االستثمارا  وتشغيل ال ناديق دو س   دو تعأيقي م  ه ل  إلغاء ترخي  مدير ال ندوق فئ ممارسة نشام إدارت ص2

 ال يلةص

 تقديت طأ  إل  ال يلة م  مدير ال ندوق إللغاء ترخي ي فئ ممارسة نشام إدارت االستثمارا  وتشغيل ال ناديقص ص3

  –إذا رد  ال يلة دن مدير ال ندوق هد دخل  ص4
ً
 التنفيئيةص بااللتزام بالنظام دو لوائ ي –بش ل تراه ال يلة شو ريا

وفات مدير الم فظة االستثمارية الئي يدير دصول ال ندوق دو عجزه دو استقالتي مع عدم وشود     آخر ملجل  ص5

 لد  مدير ال ندوق هادر عأ  إدارت دصول ال ندوق الئي ذان يدير ا مدير الم فظة االستثماريةص

 ال يلة عزل مدير ال ندوقصصدور هرار خاص لأ ندوق م  مال ئ و دا  ال ندوق يطأ ون فيي م   ص6
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 دن ا ذا  د مية شو ريةص –دس  معقولة   بناًء عأ –دي  الة دخر  تر  ال يلة  ص7

( م  الفقرت 5يج  عأ  مدير ال ندوق إ عار ال يلة بهي م  ال اال  الوارد ذذره فئ الفقرت الفرعية و -ب

 خالل يومي  م  تاري   دوث اص لمادت ئه االفقرت ود( م  م   د(والفرعية 

( م  7( و و5( و و4( وو3( وو2( و و1عند عزل مدير ال ندوق وفق لأ اال  المن وص عأي ا فئ الفقرا  الفرعية و -ج

، توشي ال يلة مدير ال ندوق المعزول لأدعوت الشتماع المادت ئه  الفقرت ود( م  ( م دوالفرعية الفقرت 

  تاري  صدور هرار ال يلة بالعزل؛ وذلك لتعيي  دمي  ال فظ دو دي ش ة ( يوما م15مال ئ الو دا  خالل و

دخر ، م  خالل هرار صندوق عادي، لأ  ي والتفاوض مع مدير صندوق بديل وت ديد المدت الم ددت لأ  ي 

 والتفاوضص

 ( م دوالفرعية ( م  الفقرت 6عند عزل مدير ال ندوق وفقا لأ الة المن وص عأي ا فئ الفقرت الفرعية و -د

است دار هرار صندوق عادي فئ نف  االشتماع الئي تت    مدير ال ندوق، يج  عأالمادت ئه  الفقرت ود(

فيي ت ويت مال ئ الو دا  عأ  طأ  عزل مدير ال ندوق؛ وذلك لتعيي  دمي  ال فظ دو ش ة دخر  لأ  ي 

 والتفاوض مع مدير صندوق بديل وت ديد المدت الم ددت لأ  ي والتفاوضص

 الفقرت ود( م   ئه المادت،وج( و ود( م  الفرعيتي  عند ت قق دي م  ال التي  المن وص عأي ما فئ الفقرتي   -ه

 يج  عأ  مدير ال ندوق دن يشعر ال يلة بنتائ  اشتماع مال ئ الو دا  خالل يومي  م  تاري  انعقادهص

 لما  و وارد فئ  ئه الفق -و
ً
رت، فيتعي  عأ  مدير ال ندوق التعاون إذا مارست ال يلة ديا م  صال يات ا وفقا

بش ل ذامل م  دشل الملاعدت عأ  تل يل النقل اللأ  لأمل وليا  إل  مدير ال ندوق ال ديل وذلك خالل 

 ارول  م  تعيي  مدير ال ندوق ال ديل ويج  عأ  مدير ال ندوق المعزول دن ينقل،  يثما ذان 60و
ً
( يوما

 لتق
ً
 ووفقا

ً
 ومناس ا

ً
دير ال يلة الم ض، إل  مدير ال ندوق ال ديل شميع العقود المرت طة ذلك  روريا

 بال ندوقص

ي ق لمال ئ الو دا  طأ  ت فية ال ندوق م  خالل هرار خاص لأ ندوق إن لت يعي  مدير صندوق بديل خالل  - 

  ئه المادتص( م  7المدت الم ددت ل  ي والتفاوض المشار إلي ا فئ الفقرتي  الفرعيتي  وج( وود( م  الفقرت و

 

 أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس اإلدارة أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق: صه

دو مدير  فئ الم الح ري م  دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق سيشرف مجأ  إدارت ال ندوق عأ   ل وتلوية دي تعارض

ال ندوق م الح مرت طة بمجموعة ذ يرت م  ارنشطة  دعضاء مجأ  إدارتري م  لمدير ال ندوق دو ؛  يي هد ي ون ال ندوق

 ص ئه ارنشطة م  وهت آلخر مع م الح ال ندوق العقارية و ير ا م  ارنشطة التجاريةص وهد تتعارض

 الع دال ريت ع دالم ل  م مد في لم مد النمر وارستاذ// ال ندوق ارستاذمجأ  إدارت  عضودن تجدر اإل ارت ال   ذما 

م  دصول م ل  لجزء  الملتهشريم   هد ت ونبعض الشرذا  التئ  إدارت ت ت ت تندرجدو  يمأ ونو المطوع والستاذ/ف د

 ص استثمار ال ندوق

ويت مل دعضييياء مجأ  إدارت ال يييندوق واش ا  تجاه المليييتثمري  بموش  الملييي وليا  المئذورت فئ  ئه الشيييروم وار  ام، 

الج ود ل ل وتليييييوية شميع  اال  تعارض الم يييييالح ع  طريق تقدير ت لألمور ب لييييي  نية بما فئ ذلك وسيييييوف ي ئلون شميع 

باالمتناع ع  الت ويت عأ  دي ملهلة تشتمل عأ  تعارض فئ  تعارضالتزام دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق الئي  ل ت عالهة بال

 الم الحص
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  أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها:وصف ألي تعارض جوهري في المصالح من شانه التأثير في  صو

هد يدخل ال ندوق فئ معامال  مع مدير ال ندوق دو الشرذا  التابعة لي دو الشرذا  التئ ذانت تابعة لي فئ اللابق، 

 م ا رت دو  ير م ا رت، 
ً
وعأ  س يل دو مع  ير ا م  ال يانا  ارخر  التئ تمتأك في ا  رذة اإلنماء لالستثمار  قوها

المثال فقد تقدم  رذة اإلنماء لالستثمار دو بعض الشرذا  التابعة ل ا خدما  معينة لأ ندوق، وعأ  وشي ال  وص 

هد يقدم فريق الم رفية االستثمارية بشرذة اإلنماء لالستثمار خدما  استشارية بشهن ترتي  التمويال  لأ ندوق، 

دي معامأة تمويل، وسيتت اإلف ا  لمجأ  إدارت ال ندوق ع   وسي  ل عأ  رسوم ملت قة لأ ندوق عند تنفيئ

تتت ما بي  ال ندوق هد  -عأ  س يل المثال ال ال  ر- التئ التئ تنطوي عأ  تعارض فئ الم الح، و شميع المعامال 

 م ا رت 
ً
دو  ير ومدير ال ندوق والشرذا  التابعة لي وال يانا  التئ تمتأك في ا  رذة اإلنماء لالستثمار  قوها

 م ا رتص

، وسوف ي ئلون شميع لد  مدير ال ندوقفئ الم الح  تعارضوسيشرف مجأ  إدارت ال ندوق عأ   ل وتلوية دي 

 الج ود ل ل وتلوية شميع  اال  تعارض الم الح ع  طريق تقدير ت لألمور ب ل  نيةص

 تجدر اإل ارت إل  بعض  اال  تعارض الم الح والتئ م  المم   ت قق ا: ذما

 المشاريع المشابهة لمشاريع شركة اإلنماء لالستثمار: .1

 رذة اإلنماء لالستثمار تدير ال لابا  ال اصة ب ا باإل افة إل  االستثمارا  وال لابا  ذا  ار داف المماثأة 

لأ ندوق وم  المتوهع دن تلتمر فئ إدارت ا، وم  بي   ئه االستثمارا  برام  االستثمار الجماعئ ارخر  التئ 

م   دن تدير ا  رذة اإلنماء لالستثمار دو ترعا ا، والتئ هد تمتأك  رذة اإلنماء لالستثمار دو إ د   رذات ا ي

 التابعة في ا   ة م  رد  المالص

 لأقيود المن وص عأي ا فئ  ئه الشروم وار  ام يجو  لشرذة اإلنماء لالستثمار 
ً
باإل افة إل  ذلك، فإني وفقا

فئ صناديق  المشغلفئ الملتق ل القيام بدور مدير ال ندوق، دو مدير االستثمار دو والشرذا  التابعة ل ا 

 ال ندوقص في ا يلتثمراستثمارية دخر ، ويجو  دن يلتثمر وا د من ا دو دذثر فئ مشاريع مشاب ة لتأك التئ 

 :اإلنماء مصرف .2

 عأ  تمويل  ال ندوق ي  ل هد
ً
 م  توفيره يتت هد التمويل و ئا، وار  ام الشروم  ئه فئ وارد  و لما وفقا

 رذة اإلنماء لالستثمار  دن إل  اإل ارت تجدر وعأيي،وهد ي ون م رف اإلنماء د د الملتهشري   اإلنماء، م رف خالل

ومدير ال ندوق( ممأوذة بال امل لم رف اإلنماء وعأ  الر ت م  ذلك فإن دي معامال  بي  مدير ال ندوق 

وسيتت إشرائ ا عأ  دسا  ملتقل وتجاري صرف بعد اعتماد ا م  مجأ  إدارت  تتت سوفوم رف اإلنماء 

 ال ندوقص

 

 :تكليف أطراف ثالثة ص 

يم   لمدير ال ندوق تعيي  الج ا  المزودت لأ دما  وتغيير ا وإعادت ت أيف ا، ويشمل ذلك عأ  س يل المثال: 

لأ ندوق، وذلك بما ي قق م أ ة مال ئ  ال لابا  ومراشعمدير ارمال  والمقاول والملتشاري  ودمي  ال فظ 

 الو دا ص
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 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات: ص 

مأيون ريال،  34,400,000فئ ال ندوق م  ه ل مدير ال ندوق اللابق فئ فترت الطر  ارولئ بقيمة  اال ترا تت 

ذما ي ق لالستثمار" لت يشتر  فئ ال ندوق خالل فترت الطر  ارولئ، " رذة اإلنماء  ال ندوق ال الئذما دن مدير 

دو  دن يشتر  فئ دي طر  لأو دا  اإل افية  م  عمأية  يادت إشمالئ هيمة دصول ال ندوقال الئ  لمدير ال ندوق

 لأمتطأ ا  النظامية ب ئا الشهنص م  خالل اللوق ءالشرا
ً
وسيقوم مدير ال ندوق باإلف ا  ع   مت  تقرر ذلك وفقا

تفاصيل استثماراتي فئ و دا  ال ندوق ن اية ذل ربع سنة فئ موهعي اإلل ترونئ، والموهع اإلل ترونئ لألوق دو 

دي موهع آخر متا  لأج ور ب ل  الضوابط التئ ت دد ا ال يلة، وذئلك فئ التقارير التئ يعد ا مدير ال ندوق 

 شري  م  الئ ة صناديق االستثمار العقاريصوفق المادت ال املة والع

 

 

 : الصندوق مدير عن نبذه -1

 رذة اإلنماء لالستثمار،  رذة ملا مة سعودية مقفأة، والملجأة بموش    ادت اللجل التجاري رهت 

(، ومرخ ة م  ه ل ال يلة ذم سلة سوق مالية بموش  الئ ة م سلا  اللوق المالية، وذلك بموش  1010269764و

نشام التعامل وال فظ واإلدارت "إدارت   ي لمزاولة23/06/1430( وتاري  09134 -37 يلة اللوق المالية رهت و ترخي 

 االستثمارا  وتشغيل ال ناديق" والترتي  وتقديت المشورت فئ دعمال اروراق الماليةص

 

 

 : مدير الصندوق وإدارة األصول هيكل -2

 

 

 ريال سعودي تقري ا  68,152,000,000 إشمالئ هيمة ارصول ت ت اإلدارت 

 صندوق  12 عدد ال ناديق العامة 
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 ريال سعودي تقري ا  18,941,000,000  جت ال ناديق العامة 

 موظف  40 واالستثمارا  ال ديأةعدد موظفئ إدارت ارصول 

 

 المستشار القانوني: .20

 والملتشار رذة م مد د مد الض عان لالستشارا  القانونية  االست

 القانونئ ال الئ(

 ال يو  الم ت ية العنوان

 العروبةطريق 

 12334صصب 

 الممأ ة العربية اللعودية الرياض،

 www.aldhabaan-es.com   الموهع اإلل ترونئ

 

 الحفظأمين    .21

 أمين الحفظ وعنوانه وترخيصه: اسم (د

 المالية رذة ال الد  االست

 الطابق ارول –سمار  تاور  العنوان

 المأك ف دطريق 

 140صصب 

 الممأ ة العربية اللعودية الرياض،

 

 www.albilad-capital.com الموهع اإلل ترونئ

 ترخيص أمين الحفظ

 ص(08100-37ذة ال الد المالية  ئ  رذة مرخ ة م  ه ل  يلة اللوق المالية ترخي  رهت و ر

 واجباته ومسؤولياته:ومهام امين الحفظ  (ب

  ص1
ً
 دمي  ال فظ مل وال

 
عد

 
ع  التزاماتي وفقا ر  ام الئ ة صناديق االستثمار العقاري، سواٌء دد  مل ولياتي بش ل  ي

 
 
عد

 
 بموش  د  ام الئ ة صناديق االستثمار العقاري والئ ة م سلا  اللوق الماليةص وي

ً
 ثالثا

ً
م ا ر دم ذأف ب ا طرفا

 تجاه مدير ال ندوق ومال ئ الو دا  ومجأ  إدارت 
ً
ال ندوق ع  خلائر ال ندوق الناشمة دمي  ال فظ مل وال

 بل   ا تيالي دو إ مالي دو سوء ت رفي دو تق يره المتعمدص

سيلجل دمي  ال فظ مأ ية ارصول م ل استثمار ال ندوق م  خالل الشرذة ذا  الغرض ال اص الم سلة ل فظ  ص2

 لأتمويل الئي سيقدم 
ً
 لأ ندوق ومت  ما انط ق ذلك(صدصول ال ندوق ور ن ا لد  الم رف الممول وذلك  مانا

 ع   فظ دصول ال ندوق و مايتي ل الح مال ئ الو دا ،  ص3
ً
 دمي  ال فظ مل وال

ُّ
عد

 
م  خالل سياسة يضع ا مدير ي

و و مل ول ذئلك ع  ات اذ شميع اإلشراءا  اإلدارية الال مة فيما يتعأق ب فظ دصول ال ندوق فئ  ئا الشهن، 

 ال ندوقص
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، ودن ت دد تأك ارصول بش ل اآلخري  ودصول عمالئيدصولي وع  دصول مدير ال ندوق ف ل دصول ال ندوق ع   ص4

 ملتقل م  خالل تلجيل  ئه ارصول باست دمي  ال فظ ل الح ال ندوقص

 فتح  لاب منف ل لد  بنك م أئ باسمي والتو يح فئ است ال لاب دني ل الح ال ندوقص ص5

 ال فظص  بئل العناية الم نية الواش ة عند تقديت خدما  ص6

فئ ال لاب ال ن ئ ال اص بال ندوق، ذما ي  ت م  ذلك ال لاب  الم الغ النقدية العائدت لأ ندوقايداع شميع  ص7

 لالئ ة 
ً
شميع الم الغ الملت دمة لتمويل االستثمارا  وتغطية م اريف إدارت ال ندوق وم اريف عمأياتي وفقا

قا ا دمي  ال فظ م  مدير ال ندوق والعقد الئي عي  صناديق االستثمار العقاري والشروم وار  ام التئ تأ

 بموش ي لأقيام بهعماليص

 فظ شميع الملتندا  والوثائق المتعأقة بال ندوق عأ  س يل المثال ال ال  ر: وص و  مأ ية ارصول العقارية،  ص8

 هرارا  االستثمار، شميع العقود الجو رية ال اصة بال ندوق، تقارير التقييت(ص

 لمال ئ الو دا  مجتمعي  وال ي ون ي ون صافئ ا ص9
ً
مي  ال فظ دي م أ ة دو مطال ة ررصول فئ ال ندوق ممأوذا

 بتأك المطال ا  ومف  داال إذا ذان 
ً
عن ا فئ  روم ود  ام  امي  ال فظ مالك لو دا  فئ ال ندوق دو ذان ملتثمرا

دي  ق فئ دي مطال ة دو ملت قا   -إن وشد-، ذما ال ي ون لدائنئ دمي  ال فظ دو دمي  ال فظ م  ال اط  ال ندوق

صولي، باستثناء و دا  ل ندوق الممأوذة رمي  ال فظ دو مي  ال فظ م  ال اط 
ً
 صفئ دموال ال ندوق ود

 

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق: (ج

 لأ فظ م  ال اط  لأ ندوق الئي يتول  يجو  رمي  ال فظ ت أيف طرف ثالي دو دذثر دو دي م  تابعيي بالع
ً
مل دمينا

 فظ دصولي، ويدفع دمي  ال فظ دتعاب وم اريف دي دمي   فظ م  ال اط  م  موارده ال اصة، ويظل دمي  ال فظ 

 ر  ام الأوائح التنفيئية ال ادرت ع  ال يلة والشروم وار  ام 
ً
 ع  التزاماتي وفقا

ً
سواء دد   وعقد تعيينيمل وال

ص الواردتياتي وواش اتي مل ول
ً
 ثالثا

ً
 في ا بش ل م ا ر دم ذأف ب ا طرفا

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله:  (د

  ال وهوع دي م  ال اال  اآلتية: ص1
ً
 لأ يلة عزل دمي  ال فظ المعي  م  مدير ال ندوق دو ات اذ دي تدبير تراه مناس ا

 دون إ عار ال يلة بئلك بموش  الئ ة م سلا  اللوق الماليةص ال فظتوهف دمي  ال فظ ع  ممارسة نشام  -

 دو س   دو تعأيقي م  ه ل ال يلةص ال فظإلغاء ترخي  دمي  ال فظ فئ ممارسة نشام  -

 تقديت طأ  إل  ال يلة م  دمي  ال فظ إللغاء ترخي  فئ ممارسة نشام ال فظص -

 بش ل تراه ال يل –إذا رد  ال يلة دن دمي  ال فظ هد دخل  -
ً
 بالتزام النظام دو الأوائح التنفيئيةص –ة شو ريا

 دن ا ذا  د مية شو ريةص –بناًء عل دس  معقولة  –دي  الة دخر  تر  ال يلة  -

 فئ  ال وهوع  -
ً
إن م  صال يا   يلة اللوق المالية عزل دمي  ال فظ واست دالي دو ات اذ دي إشراء تراه مناس ا

 دعالهصلتئ تت ذذر ا دي م  ال اال  المئذورت فئ الفقرا  ا

( دعاله، فيج  عأ  مدير ال ندوق المعنئ تعيي  دمي   فظ 1إذا مارست ال يلة ديا م  صال يات ا وفقا لأفقرت و ص2

 لالئ ة صناديق االستثمار العقاري، ذما يتعي  عأ  مدير ال ندوق ودمي  ال فظ المعزول التعاون بش ل 
ً
بديل وفقا

( 60النقل اللأ  لأمل وليا  إل  دمي  ال فظ ال ديل وذلك خالل اللتي  وذامل م  دشل الملاعدت عأ  تل يل 

 
ً
 ارول  م  تعيي  دمي  ال فظ ال ديلص ويج  عأ  دمي  ال فظ المعزول دن ينقل،  يثما ذان ذلك  روريا

ً
يوما

 وفقا لتقدير ال يلة الم ض، إل  دمي  ال فظ ال ديل شميع العقود المرت طة بال ندوقص
ً
 ومناس ا

 ال ندوق: مدير ه ل م  ال فظ دمي  زلع ص3

 عزل دن معقول بش ل إذا رد  ذتابئ إ عار بموش  ه أي م  المعي  ال فظ دمي  عزل ال ندوق لمدير يجو  -

  بئلك إ عار ال يلة مدير ال ندوق وعأ  الو دا ، مال ئ فئ م أ ة ال فظ دمي 
ً
 ذتابئص وبش ل فورا
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 م  تلأت دمي  ال فظ 30ال فظ تعيي  بديل لي خالل ثالثون ويج  عأ  مدير ال ندوق إذا عزل دمي   -
ً
( يوما

 لما ورد دعاله م   ئه الفقرت، ويج  عأ  دمي  ال فظ المعزول التعاون بش ل 
ً
اإل عار ال تابئ ال ادر وفقا

 ال فظ دمي  عأ  ويج  ال ديل، ال فظ دمي  إل  لأمل وليا  ذامل مع مدير ال ندوق لتل يل النقل اللأ 

  ذلك ذان  يثما - دن ينقل المعزول
ً
   روريا

ً
 .بال ندوق العقود المرت طة شميع ال ديل ال فظ دمي  إل  - ومناس ا

 موهع آخر  -
 
 فئ موهعي اإلل ترونئ، والموهع اإلل ترونئ لألوق دو دي

ً
يج  عأ  مدير ال ندوق اإلف ا  فورا

  ق( ع  هيامي بتعيي  دمي   فظ بديل لأ ندوقصمتا  لأجم ور ب ل  الضوابط التئ ت دد ا ال يلة و يثما ينط

 

 

 

 

  األمالك إدارة تتولى التي الشركة .22

 الشركة التي تتولى إدارة األمالك وعنوان  اسم صد

  رذة  عقارا  التجزئة االست

 91220صص بص العنوان

 11633 الرياض 

 الممأ ة العربية اللعودية

 

 عأ  دن 
ً
مدير ال ندوق باإلشراءا   يأتزمي ق لمدير ال ندوق تغيير مدير االمال  لأ ندوق مت  رد  ذلك مناس ا

 النظامية ذا  العالهةص 

  األمالك:الشركة التي تتولى إدارة مهام ومسؤوليات وواجبات  صب

 تشمل مسؤوليات مدير األمالك على سبيل المثال ال الحصر التالي: 

 صوالتعامل مع الملتهشري  العقار وصيانتي، وخدما  التهشير، وت  يل اإليجار إدارت -1

 وآلية التلعيرالتشغيأية  ال طةوال  ر تقديت خطة عمل سنوية لألصول ت ت اإلدارت تشمل عأ  س يل المثال ال  -2

 ص(وخطة التلويق

عا  اللنوية لأعوائد اإليجارية هال  ر التول عأ  س يل المثال ال اإلدارت وتشم ارصول ت تتقديت دراسة مف أة ع   -3

 والم اريف التشغيأية والردسمالية لألصولص 

 صذا  العالهة ارنظمةومراشعة  ل   تالنظامية ال اصة بارصول ملتوفا التهذد م  دن شميع الملتندا  -4

 صبارصول التهشير ال اصةاال تفاظ بدفاتر وسجال  وعقود  -5

 

 :ت الصندوق وقيمة هذه االستثماراتوحدا االستثمار فيإدارة األمالك تنوي  التي تتولى ركةشاإلفصاح عما إذا كانت ال صج

يشتر  فئ دي  ال الئ دن لمدير ارمال ال ندوق خالل فترت الطر  ارولئ، ذما ي ق  فئالتجزئة  رذة عقارا   تشتر لت 

  دو الشراء م  اللوق طر  لأو دا  اإل افية  م  عمأية  يادت إشمالئ هيمة دصول ال ندوق
ً
 مت  تقرر ذلك وفقا

 لأمتطأ ا  النظامية ب ئا الشهنص
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 مراجع الحسابات  .23

  الحسابات وعنوان مراجع اسم .أ

   م اس ون هانونيونالأ يد والي ي االست

 التعاون طريق دبو ب ر ال ديق  العنوان

 الممأ ة العربية اللعودية الرياض،

 00966112694419: اتف

 00966112693516:فاذ 

 سؤوليات مراجع الحسابات: ممهام و .ب

 لمعايير الم اسييييييي ة  ة القوائت المالية وإبداء الردي  يال امراشع
ً
ع  ال يلة الليييييييعودية لأم اسييييييي ي   المتعمدتوفقا

 ر العقاري، و روم ود  ام ال ندوقالقانونيي ، ود  ام الئ ة صناديق االستثما

، بناًء عأ  موافقة مجأ  إدارت ال ندوقص 
ً
 عأ ي ق لمدير ال ندوق تغيير مراشع  لابا  ال ندوق مت  رد  ذلك مناس ا

 ص العالهة ذا  النظامية باإلشراءا  ال ندوق مدير يأتزم دن

 القوائم المالية .24

م  تهسي  ال ندوق، والتئ سوف ديلم ر م  ذل عام، باستثناء اللنة ارول   ٣١يناير  ت   ١ت دد اللنة المالية م  

 .م2018ديلم ر  31ت دد في ا اللنة المالية فئ تاري  انت اء فترت الطر  ارولئ وتنت ئ فئ 

ِعد مدير ال ندوق القوائت المالية لأ ندوق
 
أمعايير الم اس ية ل اوفق وتف  بش ل ن ف سنوي، و، بالأغة العربية ي

يجو  إعداد نلييي  إ يييافية بأغا  دخر ، وفئ  ال وشود دي  ،والم اسييي ي لأمراشعي    ال يلة الليييعودية م المعتمدت

 تعارض بي  تأك النل ، ي خئ بالن  العربئص

 المعتمدتلمعايير الم اس ية  اوفق تدهيق القوائت المالية بواسطة مراشع ال لابا  ال اص بال ندوقمراشعة وويتت 

ل يلة اللوق  ة القوائت المالية ارولية لأجم ور بعد ف   اويتت إتا  ،لأمراشعي  والم اس ي   ال يلة اللعودية م

 فترت( يوم م  ن اية 30المالية وإعالن ا لمال ئ الو دا  وم  دون دي رسوم( فور اعتماد ا خالل مدت ال تتجاو  و

 وذلك وفئ الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق والموهع اإلل ترونئ لألوقص القوائت المالية ارولية 

دون  التئ تشيييمأ ا القوائت المالية اللييينوية المراشعة التقارير اللييينوية فترتد ييي ر م  ن اية  3 مدت ال تتجاو  وخالل

 وذلك م  خالل نشر ا عأ  الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق والموهع اإلل ترونئ لألوقص مقابل

 تعارض المصالح .25

ر ا م  ال يانا  ارخر  التئ تمتأك في ا  رذة اإلنماء لالستثمار دو  ي هد يشار  مدير ال ندوق، والشرذا  التابعة لي

فوه وعمالؤه ومديرو ت ومل ولو ت وموظفو ت  قوها م ا رت دو  ير م ا رت
 
، ومديروه، ومل ولوه، وموظ

 ووذالئ ت ودعضاء مجأ  إدارت ال ندوق فئ استثمارا  مالية دو دعمال م نية دخر  والتئ هد ي ون م   هن ا د يان
ً
ا

دن ت دي إل  تعارض فئ الم الح مع ال ندوق، وإذا واشي مدير ال ندوق دو دي م  دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق 

 فئ دهرب وهت مم  ص 
ً
 مناس ا

ً
 فئ الم الح مع ال ندوق، فإن مدير ال ندوق سيف ح ع  ذلك إف ا ا

ً
 شو ريا

ً
 تعار ا



 

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة  68 

و يي دن  رذة االنماء لالستثمار ممأوذة بال امل لم رف االنماء، فتجدر اإل ارت ال  دن م رف االنماء  و د د 

فإن  روم التمويل سيتت التفاوض لأ ندوق ذان م رف اإلنماء  و الممول الملتهشري  فئ دصول ال ندوق، فئ  ال 

 دوقصعأي ا عأ  دسا  ملتقل وسيتت اعتماد ا م  مجأ  إدارت ال ن

ذما تجدر اإل ارت ال  دن ارستاذ/ م مد النمر وارستاذ/ في ل الع دال ريت، وارستاذ/ف د المطوع، يمأ ون دو تقع ت ت 

م  وهت آلخر مع الشرذا   ئه  م الح تتعارضوهد ادارت ت  رذا  استهشر  دو هد تلتهشر شزء م  دصول ال ندوق، 

 صم الح ال ندوق

دي تعارض م   ئا النوع ع ر تط يق اإلشراءا  المت عة م  مدير ال ندوق بش ل عادل، وسيلع  مدير ال ندوق ل ل 

بما فئ ذلك التزام دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق باالمتناع ع  الت ويت عأ  دي ملهلة تشتمل عأ  تعارض فئ 

 الم الحص

 

تعارض م تمل و/دو فعأئ سيتت ذما دن اللياسا  واإلشراءا  التئ سوف تت ع لمعالجة  اال  تعارض الم الح ودي 

 تقديم ا عند طأ  ا دون مقابلص

 

 المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة (دو

تعارض دي  اإلف ييييا  ع  يتتعأ  دن  فئ صييييفقا  مع ارطراف ذوي العالهة -م  وهت آلخر-يم   دن يدخل ال ييييندوق 

لعالهة بش ل فوري فئ الموهع اإلل ترونئ م الح الموافق دو الم ادق عأيي م  ِه ل مجأ  إدارت ال ندوق ذي الأ

 موهع آخر متا  لأجم و
 
 ا مدير  ر،لمدير ال ندوق والموهع اإلل ترونئ لألوق دو دي

 
ِعد

 
وفئ تقارير ال ندوق التئ ي

 ال ندوقص

 

 

 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات:  .26

ألوق ويف ح ع  المعأوما  لالموهع اإلل ترونئ و ئاإلل ترون يموهع عأ  تقارير مال ئ الو دا  يرفع مدير ال ندوق

 التالية:

 اإلفصاح عن التطورات الجوهرية: (د

يج  عأ  مدير ال ندوق دن يشعر ال يلة ويف ح لمال ئ الو دا  م  دون تهخير ع  دي تطورا  شو رية تندرج فئ 

وخ ومي دو فئ و عي المالئ دو إطار نشاطي، وال ت ون معرفت ا متا ة لعامة النا ، وهد ت ثر عأ  دصول ال ندوق 

فئ الملار العام رعمالي دو دي تغيير ي ون لي تهثير فئ و ع ال ندوق دو ي دي النل اب طوعئ لمدير ال ندوق م  

 فئ 
ً
 مأ وظا

ً
من   مدير ال ندوق، ويم   بدرشة معقولة دن ي دي إل  تغير فئ سعر الو دت المدرشة دو دن ي ثر تهثيرا

 لوفاء بالتزاماتي المتعأقة بهدوا  الدي صهدرت ال ندوق عأ  ا

 

 اإلفصاح عن أحداث معينة: (ب

يج  عأ  مدير ال ندوق دن يشعر ال يلة ويف ح لمال ئ الو دا  م  دون تهخير ع  دي م  التطورا  اآلتية وسواء 

 لأفقرت ود( دعاله المتعأقة 
ً
 ت  (: اإلف ا  ع  التطورا  الجو رية" دعاله دم لت“بي دذانت شو رية وفقا
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٪( م  صافئ دصول ال ندوق 10دي صفقة لشراء دصل دو بيعي دو تهشيره دو ر ني دو إيجاره بلعر يلاوي دو يزيد عأ  و ص1

 آلخر هوائت مالية دولية مف وصة دو هوائت مالية سنوية مراشعة، دي ما د دثص
ً
 وفقا

 آلخر هوا10دي خلائر تلاوي دو تزيد عأ  و ص2
ً
ئت مالية دولية مف وصة دو هوائت ٪( م  صافئ دصول ال ندوق وفقا

 مالية سنوية مراشعة، دي ما د دثص

دي نزاع، بما فئ ذلك دي دعو  هضائية دو ت  يت دو وساطة إذا ذان م أغ النزاع دو المطال ة يلاوي دو يزيد عأ   ص3

 آلخر هوائت مالية دولية مف وصة دو هوائت مالية سنوية مراشعة،5و
ً
 دي ما د دثص %( م  صافئ دصول ال ندوق وفقا

 آلخر هوائت مالية دولية مف وصة 10الزيادت دو النق ان فئ صافئ دصول ال ندوق بما يلاوي دو يزيد عأ  و ص4
ً
٪( وفقا

 دو هوائت مالية سنوية مراشعة، دي ما د دثص

 آلخر هوائت مالية سنوي10الزيادت دو النق ان فئ إشمالئ دربا  ال ندوق بما يلاوي دو يزيد عأ  و ص5
ً
 ة مراشعةص%( وفقا

دي صفقة بي  ال ندوق وبي  طرف ذي عالهة دو دي ترتي  يلتثمر بموش ة ذل  م  ال ندوق وطرف ذي العالهة فئ  ص6

 لي إذا ذانت  ئه ال فقة دو الترتي  ملاوية دو تزيد عأ  و
ً
٪( م  إشمالئ إيرادا  1دي مشروع دو دصل دو يقدم تمويال

 آلخر هوائت مالية سنوية مرا
ً
 شعةصال ندوق وفقا

٪( م  إشمالئ إيرادا  5دي انقطاع فئ دي م  النشاطا  الرئيلة لأ ندوق يلاوي ارثر المترت  عأيي دو يزيد عأ  و ص7

 آلخر هوائت مالية سنوية مراشعةص
ً
 ال ندوق وفقا

   دن إصدار   ت دو هرار دو إعالن دو دمر م  م  مة دو ش ة هضائية سواء فئ المر أة االبتدائية دم االستلنافية، يم ص8

 فئ استغالل ال ندوق ري شزء م  دصولي تزيد هيمتي اإلشمالية عأ  و
ً
٪( م  صافئ دصول ال ندوق 5ي ثر سأ ا

 آلخر هوائت مالية دولية مف وصة دو هوائت مالية سنوية مراشعة، دي ما د دثص
ً
 وفقا

 دي تغيير مقتر  فئ إشمالئ هيمة دصول ال ندوقص ص9

( ديام م  ن اية الربع 10ربع سنوي فئ ذل سنة مالية، خالل مدت ال تتجاو  عشرت و ابيانمدير ال ندوق قدم سي (ج

المعنئ، وذلك فئ الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق والموهع اإلل ترونئ لألوق دو دي موهع آخر متا  

 لأجم ورص

 هع اإلل ترونئ لألوقتقارير سنوية ونشر ا فئ الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق والمو سيعد مدير ال ندوق (د

وفقا لمتطأ ا  الئ ة صناديق االستثمار العقاري، ودون  سيتيح مدير ال ندوق القوائت ارولية لأجم ور بعد ف   ا (ه

 صم  ن اية فترت القوائت المالية يوما( 30خالل مدت ال تتجاو  و دي مقابل،

( د  ر م  3خالل مدت ال تتجاو  و (اللنوية المراشعةالقوائت المالية متضمنة اللنوية وسيتيح مدير ال ندوق التقارير   (و

ن اية فترت التقرير، وذلك فئ ارماذ  وبالوسائل الم ددت فئ  روم ود  ام ال ندوق وفئ الموهع االل ترونئ 

دو دي موهع اخر متا  لأجم ور ب ل  الضوابط التئ ت دد ا  يلة الموهع االل ترونئ لألوق لمدير ال ندوق و

 يةصاللوق المال

 اجتماع مالكي الوحدات:  .27

دعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: الظروف (د
ُ
 التي ي
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يتعارض مو وع الدعوت  يجو  لمدير ال ندوق، بناًء عأ  م ادرت مني، الدعوت لعقد اشتماع لمال ئ الو دا ، عأ  دن ال ص1

 مع مل وليا  مدير ال ندوق وواش اتي بموش  الئ ة صناديق االستثمار العقاريص

( ديام م  استالم طأ  ذتابئ م  دمي  10يج  عأ  مدير ال ندوق الدعوت الشتماع مال ئ الو دا  فئ  ضون و ص2

 ال فظص

( ديام م  استالم طأ  ذتابئ م  د د 10 ضون ويج  عأ  مدير ال ندوق الدعوت لعقد اشتماع لمال ئ الو دا  فئ  ص3

 ٪( عأ  ارهل م  هيمة و دا  ال ندوقص25مال ئ الو دا  دو دذثر، الئي  مجتمعي  دو منفردي  و

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: (ب

دوق والموهع اإلل ترونئ ت ون الدعوت الشتماع مال ئ الو دا  باإلعالن ع  ذلك فئ الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ن ص1

( ديام عأ  ارهل م  10لألوق ودي موهع آخر متا  لأجم ور ب ل  الضوابط التئ ت دد ا ال يلة، ه ل عشرت و

 ه ل االشتماع، وسي دد اإلعالن تاري  االشتماع وم اني ووهتي 21االشتماع وبمدت ال تزيد ع  إ د  وعشري  و
ً
( يوما

 ا  المقتر ة، وسيتت إرسال نل ة مني إل  ال يلةصص بي والقرار اوشدول ارعمال ال 

المو وعا  التئ ير    االعت اريج  عأ  مدير ال ندوق عند إعداد شدول دعمال اشتماع مال ئ الو دا  دن يهخئ فئ  ص2

%( عأ  ارهل م  هيمة و دا  ال ندوق 10مال ئ الو دا  فئ إدراش ا، وي ق لمال ئ الو دا  الئي  يمأ ون و

ع دو دذثر إل  شدول دعمال اشتماع مال ئ الو دا ،  ريطة دال يتداخل المو وع المقتر  مع مل وليا  إ افة مو و

 الئ ة صناديق االستثمار العقاريصمدير ال ندوق وواش اتي بموش  د  ام 

( دعاله، 1وشدول دعمال اشتماع مال ئ الو دا  خالل فترت اإلعالن المشار إلي ا فئ الفقرت يجو  لمدير ال ندوق تعديل  ص3

عأ  دن يعأ  ع  ذلك فئ الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق والموهع اإلل ترونئ لألوق ودي موهع آخر متا  

( ديام عأ  ارهل م  االشتماع وبمدت ال تزيد ع  إ د  10لأجم ور ب ل  الضوابط التئ ت دد ا ال يلة، ه ل عشرت و

 ه ل االشتماعص21وعشري  و
ً
 ( يوما

عأ  دي م  القرارا  المقتر ة فئ اشتماع مال ئ الو دا ، واستأزم ذلك تعديل  الو دا ة مال ئ فئ  ال موافق ص4

 لأقرار الموافق عأييص
ً
  ئه الشروم وار  ام، فعأ  مدير ال ندوق تعديل  ئه الشروم وار  ام وفقا

 إال إذا  ضره عدد م  مال ئ الو دا  يمأ ون  ص5
ً
%( عأ  ارهل م  25مجتمعي  وال ي ون اشتماع مال ئ الو دا  ص ي ا

 هيمة و دا  ال ندوقص

( دعاله، فيج  عأ  مدير ال ندوق الدعوت الشتماع ثاٍن باإلعالن ع  ذلك 5إذا لت يلتوف الن اب المو ح فئ الفقرت و ص6

فئ الموهع اإلل ترونئ لمدير ال ندوق والموهع اإلل ترونئ لألوق ودي موهع آخر متا  لأجم ور ب ل  الضوابط 

( ديام عأ  ارهل، ويعد االشتماع 5ه ل موعد االشتماع الثانئ بمدت ال تقل ع  خملة و وذلك ت دد ا ال يلة التئ

 ذانت نل ة مأ ية الو دا  الممثأة فئ االشتماعص
ً
 ديا

ً
 الثانئ ص ي ا

 طريقة تصويت مالكي الوحدات، وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: (ج

 وذيل لي لتمثيأي فئ اشتماع مال ئ الو دا ص يجو  ل ل مالك و دا  تعيي  ص1

 يجو  ل ل مالك و دا  اإلدالء ب و  وا د فئ اشتماع مال ئ الو دا  ع  ذل و دت يمتأ  ا وهت االشتماعص ص2

ال يجو  لمالك الو دا  ال  ير الت ويت فئ اشتماع مال ئ الو دا  عأ  القرار الئي يتعأق باالست واذ عأ  دصول  ص3
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 مأ يت ا دو منفعت ا إلييصعقارية تعود 

% و يثما ينط ق( 75% دو دذثر م  50ي ون القرار نافئا بموافقة مال ئ الو دا  الئي  تمثل نل  مأ يت ت دذثر م   ص4

م  مجموع الو دا  ال ا ر مالذ ا فئ اشتماع مال ئ الو دا  سواء ذان  ضور ت    يا دم وذالة دو بواسطة 

 وسائل التقنية ال ديثةص

  يجو  عقد
ً
اشتماعا  مال ئ الو دا  والمشارذة فئ مداوالت ا والت ويت عأ  هرارات ا بواسطة وسائل التقنية ال ديثة وفقا

 لأضوابط التئ تضع ا ال يلةص

 حقوق مالكي الوحدات:  .28

 ي ق لمال ئ الو دا  ممارسة ذافة  قوه ت المن وص عأي ا فئ  ئه الشروم وار  ام، بما فئ ذلك:

 ر  ام الموافقة عأ  الت ص1
ً
 الئ ة صناديق االستثمار العقاريصغيير ارساسئ المقتر  م  خالل هرار صندوق عادي وفقا

 ر  ام  ص2
ً
الئ ة صناديق الموافقة عأ  التغيير فئ تاري  است قاق دو إن اء ال ندوق خالل هرار صندوق خاص وفقا

 االستثمار العقاريص

 ق الت ويت فئ اشتماعا  مال ئ  -عأ  س يل المثال ال ال  ر  –ك ممارسة شميع ال قوق المرت طة بالو دا  بما فئ ذل ص3

 الو دا ص

  ق  ضور اشتماعا  مال ئ الو دا ص ص4

 ال  ول عأ  التو يعا   ل   ئه الشروم وار  امص ص5

دون  والت ديثا  بما يتوافق مع الئ ة صناديق االستثمار العقاري و ئه الشروم وار  ام اللنويةال  ول عأ  التقارير  ص6

 صدي مقابل

 دي  قوق دخر  تقر ا الأوائح والتعأيما  ذا  العالهةص ص7

 

 المعلومات األخرى:  .29

 األموال غسل كافحةم (د

والت قق م   وية  والئ تي نظام م اف ة  لل ارموالب التزامامعأوما  دو ملتندا  إ افية  دوهد يأزم تقديت وثائق 

 
ً
بال ق فئ طأ  ما يأزم م  وثائق دو  ال ندوق مديري تفظ وبهن  ئه المعأوما  ست ق  سرية،  الملتثمر، عأما

 اال ترا معأوما  إ افية ويم   دن ي دي الفشل فئ تقديت وثائق إث ا  ال وية بما يقنع مدير ال ندوق إل  رفض 

 صال ندوق فئ

 ندوق  ير ناتجة ع  م ادر مش و ة دو  ير مشروعة، الو دا  بهن الم الغ الملت دمة لال ترا  بال ئوب ئا يقر مال 

 لال ت اه فئ الم در القانونئ لألموال المرت طة بال فقا  االستثمارية لأملتثمر، فإني 
ً
وإذا وشد مدير ال ندوق س  ا

ره والئي بدو ال ندوق مديرمل ول اإلبالغ ع   لل ارموال وتمويل اإلر اب لد   سيعأق العمأية دو يرفض تنفيئ ا

سيقوم بمراشعة ظروف ال الة لت ديد ملو ا  اال ت اه، وعأيي سيقرر اإلبالغ دو عدم اإلبالغ لأج ة التنظيمية بالممأ ة 
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الم ت ة بم اف ة  لل ارموال وتمويل اإلر اب، ذئلك تجدر اإل ارت إل  دني م   ير الملمو  لمدير ال ندوق بموش  

 و دا  بالعمأيا  المشت ي في ا والم أغ عن اصنظام م اف ة  لل ارموال إعالم مال ئ ال

 

 معلومات:السرية  (ب

تدار دعمال ال ندوق بهه   درشا  اللرية فئ شميع اروها ، وال ين غئ تفلير ذلك بهني ي د م  اطالع اللأطة 

عأ  سجال  ال ندوق واللأطا  والج ا  ال  ومية والم ت ة ذا  العالهة التنظيمية لأ ندوق و يلة اللوق المالية( 

عمأياتي وااللتزام بارنظمة  وتنفيئر راض اإل راف النظامئ، وسيتت مشارذة المعأوما  الال مة لفتح  لاب الملتثمر 

بما فئ ذلك مقدمئ  المط قة عأ  ال د الال م بي  مدير ال ندوق وارطراف ارخر  الم تارت م  مدير ال ندوق

 ال ما تنفيئ د راض ال ندوق وعمأياتيال دما  لأ ندوق  ل ما ي ون ذلك 
ً
عأ  دن  ئه  ، ويوافق مالك الو دا  ديضا

 المعأوما  هد يتت مشارذت ا مع الج ا  الرهابية الم ت ةص

 إجراءات الشكاوى: (ج

 إذا ذان لد  الملتثمر دي   و  بالنل ة لأ ندوق ين غئ عأيي إرسال ا إل  العنوان التالئ: 

 info@alinmainvest.com، ال ريد االل ترونئ: 8004413333رهت التواصل:  –اإلنماء لالستثمار   رذة–إدارت العناية بالعميل 

، ذما ي ق لأمشتر  إيداع   واه لد  لجنة الف ل الملتثمري   مايةإدارت  -ي ق لأمشتر  إيداع   واه لد  ال يلة 

ش و  لد  ال يلة، إال إذا دخطر  ال يلة مقدم ( يوم عمل م  تاري  إيداع ال90فئ منا عا  اروراق المالية بعد مضئ و

 الش و  بجوا  إيداع ا لد  الأجنة ه ل انقضاء  ئه المدتص

 صحة المعلومات: (د

 مع ت التواصل ودرهامعناوين ت ال ريدية المعأوما  الضرورية وولي  ع  تزويد مدير ال ندوق ب ي ون المشترذون مل

 بهي تغيير ال ريدية العناوي  ذلك فئ بما
ً
ص وفئ  ال يطرد عأي ا اإلل ترونية ال  ي ة فئ ذافة اروها  وت أيغي فورا

عدم تزويد المشترذي  لمدير ال ندوق بالعنوان ال  يح دو الطأ  م  مدير ال ندوق عدم إرسال ال ريد بما فئ ذلك 

ئا عأ   ماية مدير ال ندوق اإل عارا  المتعأقة باستثمارات ت فئ ال ندوق فإن المشترذي  يوافقون بموش   

وإعفائي م  دي مل ولية والتنا ل ع   قوه ت دو مطال ات ت  د مدير ال ندوق والنا لة بش ل م ا ر دو  ير م ا ر 

ع  عدم تزويد ت بال يانا  واإل عارا  دو دية معأوما  دخر  تتعأق باالستثمار دو تأك التئ تنشه ع  عدم القدرت عأ  

  ة المعأوما  دو ت  يح دية دخطاء دو دخطاء مزعومة فئ دي م  ال شوفا  دو اإل عارا صالرد دو التهذد م  ص

 :مسؤولية إخالء (ه

دو دي  دو مشورت إن دية معأوما  دو سجال  دو إ عارا  يقدم ا مدير ال ندوق لي  المق ود من ا تقديت دية ن ي ة

ص فئ و دا  ال ندوق ي مشتر  دو ملتثمر بهن يلتثمرويج  دال تعت ر ذتوصية ردو بيان لأجدو  االستثمارية،  تقييت

 ع  القيام  وال يقدم مدير ال ندوق دي ن ي ة لأمشتر  تتعأق بال ندوق دو باالستثمار فييص وي ون ذل ملتثمر مل
ً
وال

ي  بت رياتي الملتقأة وتقييمي لمالءت ال ندوق واالستثمار فييص ذما يوصئ مدير ال ندوق ذافة الملتثمري  الم تمأ

 العمل لأ  ول عأ  المشورت م  ملتشاري مالئ ملتقل مرخ  ليص

 

 استقاللية ار  ام: ( 

 ري م  مة دو  يلة تنظيمية 
ً
إذا ت ي  دن دي   ت دو بند م   ئه الشروم وار  ام  ير صالح دو  ير هابل لأتنفيئ ط قا

لأتنفيئ ت ق  هاصرت عأيي فقط، ول  تتهثر ص ة ار  ام دو  ير ذلك، فإن انعدام صال ية ذلك ال ند دو ال  ت، دو عدم هابأيتي 

المت قية بئلك، ويلتمر تنفيئ  ئه الشروم وار  ام ذما لو ذانت ال تشتمل دي   ت دو بند  ير صالح دو  ير هابل لأتنفيئ، 

 مصوإذا ت ي  دي تعارض بي   ئه الشروم وار  ام و ير ا، تلود الشروم الواردت فئ  ئه الشروم وار  ا
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 الشرعية  لجنة الرقابة .30

 أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم  صد

 رئيسا للجنة: –الشيخ د. محمد بن علي القري  -

دستاذ سابق لالهت اد اإلسالمئ بجامعة المأك ع د العزيز بجدت، والمدير اللابق لمرذز دب اث االهت اد اإلسالمئ، فئ 

االهت اد م  شامعة ذاليفورنيا، و ائز عأ  الجائزت العالمية فئ الجامعة نفل ا،   ل عأ  درشة الدذتوراه فئ 

، عضو المجأ  الشرعئ ب يلة 2004ال دما  الم رفية والمالية اإلسالمية م  ال نك اإلسالمئ لأتنمية لأعام 

الم اس ة والمراشعة لأم سلا  المالية اإلسالمية "ديوفئ"، وعضو فئ العديد م  الأجان الشرعية فئ عدد م  

 .ال نو  والم سلا  المالية الم أية والدولية

 عضوا: -الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي  -

دستاذ الفقي المقارن بالمع د العالئ لأقضاء،   ل عأ  درشة الدذتوراه فئ الفقي المقارن م  المع د العالئ لأقضاء، 

اإلسالمية "ديوفئ"، وعضو فئ العديد م  عضو المجأ  الشرعئ ب يلة الم اس ة والمراشعة لأم سلا  المالية 

 .صالأجان الشرعية فئ عدد م  ال نو  والم سلا  المالية الم أية والدولية

 عضوا: -الشيخ ياسر بن عبدالعزيز المرشدي  -

ارمي  العام لأجنة الشرعية ومدير عام هطاع الشرعية بم رف اإلنماء، وعضو لجنة دراسة المعايير الشرعية فئ  يلة 

اس ة والمراشعة لأم سلا  المالية اإلسالمية "ديوفئ"، ويتمتع ب  ره تزيد ع  عشري  عاما بمجال الم رفية الم 

 صاإلسالمية

 أدوار لجنة الرقابة الشرعية، ومسؤولياتها:  صب

  ئ المل ولة عأ  وشي ال  وص ع  ارنشطة اآلتية: لجنة الرهابة الشرعية

وار داف واللياسا  االستثمارية لأ ندوق باإل افة إل  دي عقود ير   دراسة ومراشعة  روم ود  ام ال ندوق  ص1

 ص المعايير والضوابط الشرعيةالتعامل ب ا لضمان تقيد ال ندوق ب

 ص المعايير والضوابط الشرعيةتقديت الردي الشرعئ إل  مدير ال ندوق فيما يتعأق بال ندوق بشهن التقيد ب ص2

والتئ يجو  لمدير ال ندوق دن  المعايير والضوابط الشرعيةا  المتوافقة مع ت ديد معايير مالئمة الختيار العمأي ص3

 لما  و مو ح فئ  ئه الشروم وار  امص
ً
 يلتثمر في ا الليولة المتوفرت لأ ندوق ذاستثمارا  ه يرت ارشل وفقا

 تقديت معايير مالئمة لمدير ال ندوق ب  وص استقطاعا  الت أ  إن وشدص ص4

 الم ددتص  المعايير والضوابط الشرعيةعأ   وء مراه ة االستثمارا   ص5

 إبداء الردي الشرعئ فيما يتعأق بالتزام ال ندوق بار  ام الشرعية إلدراش ا فئ التقرير اللنوي لأ ندوقص  ص6

 

 أعضاء اللجنة الشرعية:  مكافئات صج

المم   ان تدفع  ئه الرسوم وم  ، ( ريال سعودي سنويا37,500هدر ا و سنويةيلت ق دعضاء الأجنة الشرعية دتعابا  -

 الأجنة الشرعيةص رعضاءالملت قة  الم افلا تولت سداد  لشرذة االنماء لالستثمار فئ  ال

  

 : الوحدات خصائص .31

مثل الو دا  فئ ال ندوق   ة تناس ية فئ صافئ دصول ال ندوق، شميع ا م  فلة وا دت متلاوية فئ الواش ا  
 
ت

 مشاعة متلاوية فئ دصول ال ندوقصوال قوق  يي تمثل ذل و دت   ة 
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 تعديل شروط الصندوق وأحكامه  ص32

 خاللعأ  مدير ال ندوق ال  ول عأ  موافقة مال ئ الو دا  فئ ال ندوق عأ  التغيير ارساسئ المقتر  م   يج 

 صعادي صندوق هرار

عأ  مدير ال ندوق ال  ول عأ  موافقة مال ئ الو دا  فئ ال ندوق عأ  التغيير ارساسئ فئ تاري   يج  صد

 ر  ام 
ً
 صالعقاري االستثمار صناديق الئ ةاست قاق دو إن اء ال ندوق خالل هرار صندوق خاص وفقا

 لأفقرتي  ود – ال ندوق مدير عأ  يج  صب
ً
عأ   ال  ول –( ووب( دعاله بعد ال  ول عأ  موافقة مال ئ الو دا  وفقا

 موافقة ال يلة عأ  التغيير ارساسئ المقتر  لأ ندوقص

  يردو تغيير دساسئ  تغيير دي إشراء ه ل ال ندوق إدارت مجأ  موافقة عأ  ال  ول ال ندوق مدير عأ  يج  صج

الفرعية ( م  الفقرت 10و، ويق د بالتغيير  ير ارساسئ دي تغيير ال يقع  م  التغييرا  المشار إلي ا فئ الفقرت دساسئ

 ص( م   ئه المادت و

 اإلل ترونئ موهعي فئ ارساسية التغييرا  تفاصيل ع  واإلف ا  الو دا  مال ئ إ عار ال ندوق مدير عأ  يج  صد

 م  ديام( 10و ه ل ال يلة ت دد ا التئ الضوابط ب ل  لأجم ور متا  آخر موهع ودي لألوق اإلل ترونئ والموهع

 صالتغيير سريان

 ر  ام  يج  صه
ً
 صناديق الئ ةبيان تفاصيل التغييرا  ارساسية فئ تقارير ال ندوق التئ يعد ا مدير ال ندوق وفقا

 صالعقاري االستثمار

 اإلل ترونئ موهعي فئ دساسية  ير تغييرا  دي تفاصيل ع  واإلف ا  الو دا  مال ئ إ عار ال ندوق مدير عأ  يج  صو

 م  ديام( 10و ه ل ال يلة ت دد ا التئ الضوابط ب ل  لأجم ور متا  آخر موهع ودي لألوق اإلل ترونئ والموهع

 صالتغيير سريان

 ر  ام  يج  ص 
ً
 صناديق الئ ةبيان تفاصيل التغييرا   ير ارساسية فئ تقارير ال ندوق التئ يعد ا مدير ال ندوق وفقا

 صالعقاري االستثمار

 إقرارات مدير الصندوق: ص 

 بما -الشروم وار  ام  ئهذما فئ تاري  إعداد - ال ندوق مدير يقر ،وار  ام الشروم  ئه فئ الواردت اإلهرارا  إل  إ افة

  وذلك يأئ
ً
 :العقاري االستثمار صناديق الئ ة م ( 10و رهت المأ ق لمتطأ ا  وفقا

 لالئ ة صناديق االستثمار العقاري  دعد هد  لقطاع التجزئةيقر مدير ال ندوق دن  روم ود  ام صندوق اإلنماء ريت  ص1
ً
وفقا

 صالمالية اللوق  يلة ع  ال ادرت

 ل  عأمي واعتقاده، دني ال توشد دي وهائع دخر  يم   بالت ريا  المعقولة ذافة، ويقر مدير ال ندوق، بعد دن دشر   ص2

 المالية اللوق  يلةدن ي دي عدم تضمين ا فئ  ئه الوثيقة إل  شعل دي إفادت واردت في ا مضأأةص وال تت مل 

 و رذة اللوق المالية اللعودية دي مل ولية ع  م تو   ئه الشروم وار  امص

 م  االستفادت عدم فئ تتل   هد دو تمنع نظامية م الفا  دي ارصول العقارية م  ب أو واللابق(  ندوقال مدير هرد ص3

  ارصول العقارية الملت دفة سالمة عأ  تشغيأ ا، وذئلك ارصول العقارية دو
ً
 ا فنيا

 
 عيوب دو خأل دي م  وخأو

 تتل   هد دو تشغيأ ا، دو والم انئ العقارية م  ارصول االستفادت عدم فئ تتل   هد دو تمنع هد رئيلية  ندسية

 .م أفة رئيلية وتغييرا  إصال ا  إشراء فئ بدور ا

 : ير ما  و مف ح عني بي  دي م  اآلتئ م ا ر  ير م ا ر/ م الح تعارض وشود يقر مدير ال ندوق بعدم ذئلك ص4

 .ال ندوق مدير (د

 .بال ندوق المرت طة العقارا  مديري/مدير (ب

 .بال ندوق المرت طة العقارا  مال /مالك (ج

 .لأ ندوق اللنوية االيجار عوائد م  دذثر دو %(10و عوائد ا تش ل عقارية دصول ملتهشري /ملتهشر (د

 المقيت المعتمدص (ه
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م الح م ا ر/ ير م ا ر بي  بائعئ  تعارضبقيامي بالعناية الال مة لأتهذد م  عدم وشود واللابق( هر مدير ال ندوق د ص1

 لأ ندوق والمقيمي  المعتمدي صارصول العقارية 

شراءا  إفال  إري دعاو  إفال  دو إعلار دو  ي ضعوايقر مدير ال ندوق بهن شميع دعضاء مجأ  إدارت ال ندوق لت  ص2

ة بالشرف دو تنطوي عأ  الغش، ولت يل ق ل ت ارت اب  ،دو ت فية
 
ولت يل ق ل ت ارت اب دي دعمال ا تيالية دو م أ

 تيال دو ت رف م ل  بالنزا ة وارمانة، ودن ت يتمتعون بالم ارا  وال  را  الال مة التئ دي م الفة تنطوي عأ  ا

 ت  أ ت لي ونوا دعضاء بمجأ  إدارت ال ندوقص 

يقر مدير ال ندوق بهن ارعضاء الملتقأي  ينط ق عأي ت تعريف "عضو مجأ  إدارت صندوق ملتقل" الوارد فئ هائمة  ص3

سينط ق ذلك عأ  دي عضو ملتقل يعيني مدير ووهواعد ا،  المالية اللوق  يلةح الم طأ ا  الملت دمة فئ لوائ

 ال ندوق خالل مدت ال ندوقص

ة دخر  م أ ة دو عمل نشاطا  دي توشد ال بهني ال ندوق مدير يقر ص4
 
 ال ندوق ي تمل مدير إدارت مجأ  رعضاء م م

 .ال ندوق م الح مع اتعار  

 تجاه واش اتيل ال ندوق مدير دداء فئ ت ثر دن  هن ا م  الم الح فئ عارضلت  اال  توشد ال دني ال ندوق مدير يقر ص5

 .ال ندوق

 المادتالمئذور فئ  وارتعاب الرسوم شدول فئ المئذورت الرسوم  ير دخر  رسوم دي توشد ال هنيب ال ندوق مدير يقر ص6

 .وار  ام الشروم  ئه ( م 15و

ال ندوق دو  ارصول العقارية ل الح مأ ية نقل عمأية إتمام عند إال يدرج ل  ال ندوق دناللابق( و ال ندوق مدير هرد ص7

 وار  ام، الشروم  ئه ( م 11و المادتبعد اذتمال فترت الطر  المو  ة فئ  ذلك عدم إذمال  ال وفئ نقل منفعتي،

 .لأمشترذي اال ترا   م الغ ذامل سترد

 فئ م ا رت  ير دو م ا رت م أ ة لي ي ون دن اإلدارت مجأ  دعضاء م  عضو ري يجو  ال هنيب ال ندوق مدير يقر ص8

 .ال ندوق ل لاب تتت التئ ارعمال والعقود

 دف ح هد بهني - ل ما ما تت تزويده بي عند تعييني مديرا لأ ندوق- ال الئمدير ال ندوق اللابق و ال ندوق مدير هرد ص9

اال ترا  دو  فئ هرارا  الملتثمري  فئ ت ثر هد والتئ بال ندوق عالهة ل ا التئ واالتفاهيا  العقود شميع ع 

 .وار  ام الشروم  ئه فئ ذذر ما  ير واتفاهيا  عقود توشد ال ال ندوق فئ  ئه الشروم وار  ام، ودني فئ التداول

  التئ الملائل عأ  الت ويت الو دا  لمال ئ ي ق بهني ال ندوق مدير يقر ص10
َ
طر

 
 .الو دا  مال ئ اشتماعا  فئ عأي ت ت

دذثر  دو%( 50و م  دذثر نل تي ما يمأ ون الئي  الو دا  مال ئ د أ ية موافقة عأ  ال  ول يتت ذلك، إل  وباإل افة

، صال ندوق عأ  دساسئ تغيير دي بإشراء يتعأق فيما الو دا  ال ا ر مالذ ا، مجموع %( و يثما ينط ق( م 75م  و

 يشمل التغيير ارساسئ ما يأئ:و

 فئ د داف ال ندوق دو ط يعتي دو فلتيص الم ت التغيير (د

 صبال ندوق يتعأق فيما  قوه ت عأ  دوي ون لي تهثير سأ ئ وشو ري عأ  مال ئ الو دا   هدالتغيير الئي  (ب

 التغيير الئي ي ون لي تهثير فئ درشة الم اطر لأ ندوقص (ج

 صال ندوق مدير من   م  ال ندوق لمدير الطوعئ االنل اب (د

 صال ندوق فئ مشارذت ت فئ النظر الو دا  مال ئ يعيد دن إل  المعتاد فئ ي دي تغيير دي (ه

 صال ندوق دصول م  تلدد التئ المدفوعا  إشمالئ شو ري بش ل يزيد الئيالتغيير  (و

 صال ندوق إن اء دو است قاق تاري  فئ التغيير ( 

 صذأي ما دو عينية دو نقدية ملا ما  ه ول خالل م  ال ندوق دصول هيمة إشمالئ  يادت ( 

 صال ندوق مدير ب ا وت أغ آلخر  ي  م  ال يلة تقرر ا خر ا  اال  دي (م

ال رص  مع واعتقاده عأمي  ل ب وذلك الو دا  مال ئ لم أ ة الال مة ال طوا  شميع سيت ئ هنيب ال ندوق مدير يقر ص11

 نوالتابع نووالملتشار  والوذالء والموظفي  والمل ولي  والمديرون ال ندوق مدير وسيعمل ل،والمعقو الواش 

 المعقول والج د ال رص بئل عأ  ال ندوق، إدارت ومجأ  الشرعئ والملتشار ال فظ ودمي  والشرذا  التابعة لي،

 ار  ال م    ل بهي  لارتل ال ندوق يتعرض هد دني إال الو دا ، مال ئ م الح ت قيق س يل نية، فئ ب ل  والت رف
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ف القيام بهي بل  
 
 ،ال ندوق   ون بإدارت بقيام ت يتعأق فيما المئذورت ارطراف م  دي ع  ي در متعمد  ير ت ر

  ارطراف يت مل   الء ال فعند ا
ً
ف هد ي ون دن بشرم ال لارت تأك ع  مل ولية

 
ة ب ل  ت ر

 
ت - ني

 
 فئ النية  ل  ويث 

عتقد وبش ل -الت رف  بئلك لأقيام اللأ ية بالنتائ  مل ٍق  عأٍت  عأ  تدل مراسال  دو هرار دو ت رف وشود دي عدم  ال
 
 ي

ف ي ون ودن ،ارمثل بالش ل ال ندوق م الح ي دم دني
 
ف سوء دو اال تيال دو الفاد  اإل مال عأ  ينطوي ال الت ر

 
 الت ر

د
 
 .المتعم

  ص12
ً
ت المعتمد دن نطاق العمل عأ  تقارير التقييت يج  دن ي ون مالئما

 
  لأمقي

 
 مدير ال ندوق دني هد بي

 
لغرض طأ  يقر

 وتضمي  القيمة اإليجارية اللوهية إذا ذانت م تأفة ع  
ً
 عاما

ً
 لالست دام بغرض طر ي طر ا

ً
مدير ال ندوق وصال ا

 .القيمة اإليجارية التعاهدية فئ عقود إيجارا  ارصول العقارية

 النظام المطبق .33

صندوق االستثمار العقاري المتداول ومدير ال ندوق خا عان لنظام اللوق المالية ولوائ ي التنفيئية وارنظمة  يعد

قة  والأوائح
 
 و اللعودية،الممأ ة العربية فئ ارخر  ذا  العالهة المط 

 
دن الج ة القضائية الم ت ة بالنظر فئ دي

 ف ل فئ منا عا  اروراق الماليةصر العقارية المتداولة  ئ لجنة النزاع نا ئ م  دو ع  االستثمار فئ صناديق االستثما

 

 التاري :       التوهيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تص
 
 وبالأي التوفيق وصأ  الأي عأ  ن ينا م مد وعأ  آلي وص  ي وسأ
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