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 الشروط واألحكام

 

   صندوق اإلنماء مكة العقاري
 

 Alinma Makkah Real Estate Fund 
 

صندوق استثمار عقاري مدر للدخل مغلق ومطروح طرحاً عاماً، ومتوافق مع المعايير والضوابط 
 الشرعية

 
 الصندوقمدير 

 شركة اإلنماء لالستثمار
 

 أمين الحفظ
 شركة البالد المالية

 سعوديلاير مليون  ٦,٠٩٠حجم الصندوق: 
 ةسعودي ترياال ١٠القيمة االسمية للوحدة: 

 ن وحدةييمال ٦٠٩عدد الوحدات المطروحة: 
 

"روجعت شــــــروط وأحكام الصــــــندوق من قبل مجلس إدارة الصــــــندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق 
الشروط في وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المســــــؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة 

الشروط  في إدارة الصـندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة ويقر ويؤكد أعضــــــاء مجلس واألحكام.
 ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة". كذلك يقرون ،واألحكام

تويات حمسـؤولية عن ميئة أّي لهتتحمل اال العقاري.  االستثمارعلى طرح وحدات صــــندوق  المالية"وافقت هيئة الســــوق 
 ،تمهما كان نفســها صــراحة من أي مســؤوليةلها، وتخلي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتما تعطي والشـروط وأحكام الصـندوق 

 الماليةتعطي هيئة الســوق  والعلى أّي جزء منها.  االعتمادعن  ومن أّي خســـارة تنتج عما ورد شـــروط وأحكام الصـــندوق أو
الصـــــندوق توصـــــيتها  موافقتها على طرح وحدات عدمه، وال تعنيالصــندوق من  في ســتثمارالجدوى اأن شتوصــية ب يّ أ

الصندوق يعود  في ستثماروتؤكد أن قرار اال ،واألحكامروط شال في علومات الواردةمأو تأكيد صـــــحة ال هســـــتثمار فيباال
 يمثله".من  للمستثمر أو

 

لجنة تم اعتماد صندوق اإلنماء مكة العقاري على أنه صندوق استثمار عقاري متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قِبل 

 االستثمار العقاري. لصندوقالمعينة  الرقابة الشرعية
فهم محتوياتها،  "ننصح المستثمرين بقراءة محتويات الشروط واالحكام والمستندات األخرى للصندوق وفهمها. وفي حال تعذر

 ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني"
  م07/2022/ 03بتاريخالشروط واألحكام على وتم آخر تحديث  م20/08/2017 صدرت هذه الشروط واألحكام في

 م18/09/2017وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االنماء مكة العقاري بتاريخ 
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 إشعار هام

ً تم تأسيس صندوق اإلنماء مكة العقاري )"الصندوق"(، كصندوق استثمار عقاري  طبقاً لالئحة صناديق  الشرعيةمتوافق مع المعايير والضوابط  ،مدر للدخل مغلق ومطروح طرحاً عاما

همة ر الصندوق )"مدير الصندوق"(، وهي شركة مسااالستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية )"الهيئة"(. وتقوم شركة اإلنماء لالستثمار بدور مدي

والمسجلة في السجل التجاري برقم  09134-37سعودية مقفلة، تعمل وفق األنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة العربية السعودية، بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 هـ.23/07/1430تاريخ  1010269764

هـ الموافق 23/1/1438بتاريخ  2016-130-6الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم طبقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري  واألحكامتم إعداد هذه الشروط 
نظام السوق المالية الصادر  م بموجب 2021/  2/  24هـ الموافق  1442/  7/  12وتاريخ  2021 - 22 - 2، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م24/10/2016

  هـ.2/6/1424( المؤرخ في 30رقم )م/ي بالمرسوم الملك
بتاريخ  2016-130-6إعفاء من الفقرة )أ( من المادة العاشرة من الئحة صناديق االستثمار العقاري. الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم  حصل الصندوق على

 م.24/10/2016هـ الموافق 23/1/1438
 

اإلنماء مكة العقاري )"الصندوق"( والمدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار. عند التقدم بطلٍب لالشتراك في الصندوق،  اٍت تفصيلية تتعلق بصندوقتوفر هذه الشروط واألحكام معلوم

حكام مرين المحتملين قراءة كامل هذه الشروط واألسوف يُعاَمل المستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام. ولذلك، يتوّجب على المستث

الموقع و   www.alinmainvestment.comلمدير الصندوق  اإللكترونيحكام على الموقع فر نسخ من الشروط واألاباالستثمار في الصندوق. وسوف تتو بعناية قبل اتخاذ أّي قرارٍ 

 .الموقع االلكتروني للسوق و لهيئة السوق المالية اإللكتروني

الحال في تاريخ هذه الوثيقة، فإن هناك جزءاً كبيراً  حكام، كما هيوفي حين أن مدير الصندوق قد قام بجميع عمليات التقصي المعقولة بشأن دقة المعلومات المشمولة في هذه الشروط واأل

 لشروط واألحكام بخصوص سوق وقطاع العقارات والسياحة والفندقة قد تم استخالصه من مصادر خارجية. وفي حين أنه ليس لدى مدير الصندوق أي  من المعلومات الواردة في هذه ا

ال يقدم أي تعهٍد معلومات بشكل مستقل، ومن تلك ال سبٍب يدعوه لالعتقاد أن أياً من معلومات السوق والقطاع هي معلومات غير دقيقة بشكٍل ملموس، فإن مدير الصندوق لم يقم بالتحقق

 أو تأكيٍد بخصوص دقة أو اكتمال أّيٍ من تلك المعلومات.

ويجب على الراغبين باالشتراك في الصندوق بموجب هذا  ،على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار محتويات هذه الشروط واألحكام بمثابة توصية لالشتراك بالوحدات في الصندوق

حكام يجب عليهم اآلخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له. ويتعيّن تعذر فهم محتويات هذه الشروط واألحال وفي  الطرح،المستند تحري صحة المعلومات المتعلقة بالورقة المالية محل 

واألحكام بدقة وتمعّن والحصول على المشورة الخاصة فيما يتعلق بالشؤون القانونية والمالية والمتعلقة بالزكاة والضريبة قبل اتخاذ  على المستثمرين المحتملين قراءة كامل هذه الشروط

 أي قرار بشأن االستثمار.

الطالع بدقة وعناية على تفاصيل المخاطر المذكورة في الشروط يعلم المستثمرون المحتملون بأن االستثمار في الصندوق يعتريه مخاطر متعددة، لذا ينبغي على المستثمرين المحتملين ا

ً صندوق، وأن االستثمار يتناسب مع أهدافه ووضعه الماليواألحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار باالستثمار في ال  ، وأن لديه القدرة على تحّمل خسارة رأس المال المستثمر جزئيا

 ً  .أو كليا

كاة والضريبة، فيما ن المحتملين إجراء تحرياتهم الخاصة بشأن الفرصة االستثمارية المتاحة لهم بموجب هذه الوثيقة، وعليهم استشارة مستشاريهم في شؤون الزكما يجب على المستثمري

 يتعلق باآلثار الضريبية والزكوية المترتبة على شراء الوحدات، أو حيازتها، أو استردادها، أو التصرف بها بأي شكل اّخر.

ويمكن تمييز تلك العبارات من خالل استخدامها لكلماٍت توحي بنظرةٍ  بارها "عباراٍت تتعلق بالمستقبل"،ل بعض اإلفادات الواردة في هذه الشروط واألحكام، أو ينظر إليها باعتتمثـّ 

ي لتلك الكلمات والعبارات، أو أي أو "يجب"، أو "متوقع"، أو "قد يكون"، أو صيغة النف مستقبلية مثل "يخطط"، أو "يقدر"، أو "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو يتنبأ"، أو "قد...."، أو "سوف"،

اناً ألّيِّ أداٍء مصطلحاٍت مشابهة. وتعكس تلك العبارات التي تشير للمستقبل الرؤية الحالية لمدير الصندوق بخصوص وقائع مستقبلية، إال أنها ال تشكل ضم تغييراٍت أخرى فيها، أو أي

فة اختالفاً جوهرياً عن أية نتائج أو أداء أو تقبل. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على النتائج أو األداء أو المنجزات الفعلية للصندوق، األمر الذي قد يجعل النتائج مختلفي المس

بشكٍل أكثر  التي يمكن أن يكون لها ذلك األثر صف بعٍض من تلك المخاطر والعواملو منجزاٍت مستقبلية يكون قد تم اإلعراب عنها أو ذكرها ضمناً في اإلفادات المستقبلية. وقد جرى

لتوقعات أو التقديرات الواردة في هذه األحكام تفصيالً في أقساٍم أخرى من هذه الشروط واألحكام. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من ا

 مخطط لها، أو متنبأً بها.إن النتائج الفعلية للصندوق قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه الشروط واألحكام كما هي متوقعة، أو معتقدة، أو مقّدرة، أو والشروط، ف

والتي قد تتحقق أو قد ال  ،والتي تعتمد على الظروف المستقبلية ،المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام قد تحتوي عوائد ودراسات كمية متوقعة للعقارات محل استحواذ الصندوق

 وقد تتغير من دون إشعار. ،حكامتاريخ هذه الشروط واألحتى  لتقديرات الواردة هنا تمثل رأيناالممكنة.  كما أن جميع ا األحداثتتحقق، وهي ليست دراسات كاملة لجميع 

)ب( المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات واألشخاص لون الجنسية السعودية، واألشخاص الطبيعيون ممن يحم: )أ( تراك في الوحدات متاح للفئات اآلتيةاالش
 ية الطرح هذه وبيع الوحداتاألحكام االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية فيما يخص عملو الشروط ويجب على كل من يستلم هذه ئمة في المملكة العربية السعودية،االعتبارية القا

مارس  8هـ )3/4/1432بتاريخ  22نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والمرسوم الملكي رقم  وفقمدير الصندوق أن الطرح  سيتأكدو ذات الصلة،كافة القيود  ومراعاة
2011.) 
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 يقر مدير الصندوق بالتالي:

العقود المتعلقة بالصندوق و هذه الشروط واألحكام، هي معلومات دقيقة، وتنطوي على إفصاح كامٍل وصادٍق وصحيح عن جميع الحقائق الجوهريةإن جميع المعلومات التي تنطوي عليها 

ؤكد مدير الصندوق، على حد وي، األحكامويتحمل مدير الصندوق كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه الشروط و اعتباراً من تاريخ هذه الوثيقة، ذات العالقة واالتفاقيات

 أو غير صحيح. ، مما قد يجعل أي نص في هذه الوثيقة مضلالً واألحكامبعد إجراء جميع الدراسات المعقولة، أنه لم يتم إغفال أية حقائق من هذه الشروط علمه و

و قد تتسبب في أأي مخالفات نظامية أو مشاكل قانونية قد تمنع بأن األصول محل االستثمار خالية من  شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية بيع وشراء عقار مع خيار الشرط الموقعة مع تفيد

ا، أو قد و قد تتسبب في عدم االستفادة من المباني أو تشغيلهأو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أسالمة األصول فنياً وخلوها من أي خلل إلي  باإلضافةعدم االستفادة من العقار أو تشغيله، 

ً وبموجب االتفاقية أ وتغييرات رئيسية مكلفة. إصالحاتجراء إتتسبب بدورها في  تتحمل شركة جبل عمر للتطوير أية مطالبات أو دعاوى قضائية فيما يتعلق بالعقار من قبل أي  يضا

بتأكيد شركة جبل عمر للتطوير بأن األصول محل الضمان خالية  نفيدكممشتري. لمطالبات التي يتعرض لها الوكذلك في مواجهة جميع الخسائر أو التكاليف أو األضرار أو ا ،شخص

 .و قد تتسبب في عدم االستفادة منهاقضايا أو مشاكل قانونية قد تمنع أمن أية 

هم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق في استثمارات ووكالؤديروهم ومسؤولوهم وموظفوهم قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التابعة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموّظفوه وعمالؤه وم

دوق والتي قد يكون من شأنها أحياناً أن تؤدي إلى تعارض في المصالح مع الصندوق، وإذا واجه مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة الصن ،مالية أو أعمال مهنية أخرى

 ً دوق سيفصح عن ذلك إفصاحاً مناسباً في أقرب وقت ممكن، وسيزود مدير الصندوق حاملي الوحدات بالسياسات واإلجراءات جوهرياً في المصالح مع الصندوق، فإن مدير الصن تضاربا

تاريخ  مصالح حتىتعارض حكام ال يوجد أي ما تم ذكره في الشروط واأل باستثناء فعلي وذلك عند طلبها دون مقابل. التي ستتبع لمعالجة المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو

  .النشرة

 تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. نظامليطرح مدير الصندوق الوحدات وفقاً 
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 قائمة المصطلحات

 
 تعني المملكة العربية السعودية. "المملكة" أو "السعودية":

 هـ.11/5/1433( وتاريخ 31: يعني نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/"نظام مكافحة غسل األموال"
أو إعادة إصداره  هـ وتعديالته2/6/1424( وتاريخ 30ملكي رقم )م/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم ال"نظام السوق المالية )النظام(": 

 وإنفاذه من وقت آلخر.
( بتاريخ 113)م / الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ”( VAT“يعني نظام ضريبة القيمة المضافة) "(:VAT"نظام ضريبة القيمة المضافة )"

م 2018يناير  1"(، تم البدء بتطبيقه اعتباراً من GAZT)" الزكاة والضريبة والجمارك هيئةم إصداره مع الالئحة التنفيذية لهـ والذي ت2/11/1438
 ت.)"تاريخ السريان"(، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآ

 2005 – 83 –1: أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار "الئحة مؤسسات السوق المالية"
 2/6/1424( وتاريخ 30بموجب نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ م( 28/6/2005)الموافق  هـ 21/5/1426بتاريخ 

المعاد أو  م بصيغته المعدلة12/8/2020الموافق هـ 22/12/1441وتاريخ  2020-75-2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
 من وقت آلخر. إصدارها

بتاريخ  2006 – 193 – 1أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  "الئحة صناديق االستثمار":
)الموافق  هــ16/8/1437وتاريخ  2016 – 61 – 1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م(  15/7/2006)الموافق  هـ 19/6/1424
م الملكي إصدارها من وقت آلخر، بناًء على نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسو المعادأو  م( بما في ذلك صيغتها المعدلة23/5/2016

 من وقت آلخر. م(، بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها 31/7/2003هـ )الموافق  2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/
 هي شخص مرخص له من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال األوراق المالية."مؤسسة السوق المالية": 

 2006 –193 –1ر رقم أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرا "الئحة صناديق االستثمار العقاري":
م( وتعديالتها أو إعادة إصدارها وإنفاذها من وقت آلخر بموجب نظام السوق المالية السعودي 15/07/2006هـ )الموافق 19/06/1427بتاريخ 

 م( وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفاذه من وقت آلخر.31/7/2003هـ )الموافق 2/6/1424خ ( وتاري30ملكي رقم )م/الصادر بالمرسوم ال
شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو  : تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية"هيئة السوق المالية"

 .ائف الهيئةوكيل يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظ
تعني شركة اإلنماء لالستثمار، وهي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة بالسجل التجاري رقم  ":"مدير الصندوق أو"شركة اإلنماء لالستثمار" 

واإلدارة "إدارة نشاط التعامل والحفظ ( لمزاولة 09134 -37(، والُمرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الترخيص الرقم )1010269764)
  االستثمارات وتشغيل الصناديق" والترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية

هـ الموافق 25/09/1427وتاريخ  63/تعني شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م "شركة جبل عمر للتطوير":
 دية.م والمدرجة في السوق المالية السعو 18/10/2006

، والُمرخصة (1010240489)شركة البالد لالستثمار، وهي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة بالسجل التجاري رقم  تعني ":"أمين الحفظ
نشاط التعامل، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ، إدارة االستثمارات  ( لمزاولة08100-37من هيئة السوق المالية بموجب الترخيص الرقم )

  وتشغيل الصناديق، إدارة االستثمارات في األوراق المالية.
، أو أي شركة محاسبة  (LYCAتركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبد هللا اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون ) تعني شركة ":مراجع الحسابات"

 . أخرى يعينها مدير الصندوق من وقت آلخرقانونية 
  

 .تعني مصرف اإلنماء، وشركة اإلنماء لالستثمار، وموظفيهم"مجموعة اإلنماء": 
تعني الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة التي يتم تأسيسها وامتالكها من قبل أمين الحفظ لحفظ وتسجيل ملكية  "شركة ذات غرض خاص":

 أصول الصندوق.
 تعني أتعاب اإلدارة الواجبة الدفع من الصندوق لمدير الصندوق. "أتعاب اإلدارة":

 ، وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه مدير الصندوق طرح وحدات الصندوق للمستثمرين.م18/09/2017تعني  "تاريخ بدء الطرح":
 أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة العربية السعودية."الشخص": 

ً عاماً، صندوق اإلنماء مكة العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري مد ": يعني"الصندوق متوافق مع المعايير ر للدخل مغلق ومطروح طرحا

 التابعة لشركة اإلنماء لالستثمار، وتديره شركة اإلنماء لالستثمار. لجنة الرقابة الشرعيةوالضوابط الشرعية المجازة من 

ً في أرباح البرنامج، ويديره مدير  "صندوق االستثمار": برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا
 الصندوق مقابل رسوم محددة.

ً "صناديق أسواق النقد"  لالئحة : صندوق استثمار هدفه الوحيد االستثمار في الودائع واألوراق المالية قصيرة األجل وعقود تمويل التجارة وفقا
 صناديق االستثمار.
 .العقاري وفقاً لالئحة صناديق االستثمار وذلك يعني سجل المستثمرين في الصندوق، "سجل الصندوق":
 تعني مدة الصندوق المحددة في هذه الشروط واألحكام. "مدة الصندوق":
الصندوق، والذي سيتم عند إكمال مدير الصندوق جمع كامل حقوق تعني التاريخ الذي سيتم فيه إقفال قبول للمستثمرين في "تاريخ اإلقفال": 

 .م17/10/2017اوز وق( المطلوبة للصندوق على أال يتجالملكية )رأس مال الصند
لإلشراف على أعمال مدير  العقاري هو مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لالئحة صناديق االستثمار"مجلس إدارة الصندوق": 

 الصندوق.
 عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل المثال ال الحصر:  "عضو مجلس إدارة مستقل":
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ً أن يكون موظفاً لدى مدير الصندوق أو تابع (1 و لديه عمل جوهري أو عالقة له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أ ا

 تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له. (2

ع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو م (3

 تابع له.

 ن الماضيين.وق أو في أي تابع له خالل العاميأن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى مدير الصند (4

 .ت السوق الماليةمؤسسامسؤول المطابقة وااللتزام لدى شركة اإلنماء لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقاً لالئحة "مسؤول المطابقة وااللتزام": 
 التعويض والمصاريف واألتعاب التي يتم دفعها لمدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق."رسوم إدارة الصندوق": 

المنتج ام بها مدير الصندوق لترتيب وهيكلة واالستشارية والتنظيمية التي ق اإلداريةهي المصاريف واألتعاب مقابل األعمال  :هيكلة رأس المال" أتعاب"

 لمدير الصندوق. لصالح مرة واحدة من أصول الصندوق عالرسوم نسبة مئوية تدف وتكون تلكوذلك قبل تشغيل الصندوق،  ،االستثماري
 أي اللاير السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. :"لاير"

"شروط . والتي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمارلالستثمار اإلنماء  شركةللجنة الرقابة الشرعية تعني ": الشرعية لجنة الرقابة"

بغرض  ، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات"صندوق اإلنماء مكة العقاريهذه الشروط واألحكام المتعلقة بـ"تعني  وأحكام الصندوق":
 االشتراك في الصندوق. 

عامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في حدات بما في ذلك أجزاء الوحدة وتـُ استثمار يتكون من و": حصة المالكين في أي صندوق "الوحدات
 االستثمار.صندوق أصول 

 : مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يمتلك وحدة أو أكثر من وحدات الصندوق."مالك الوحدة/ العميل"
 ،القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوماً منها قيمة الخصوم والمصاريف: "صافي قيمة األصول للوحدة"

 ثم يقسم الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقويم.
ئح هيئة السوق المالية وقواعد مكافحة ": النموذج المستخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوا"نموذج طلب االشتراك

 شريطة اعتماد مدير الصندوق. ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها العميل بغرض االشتراك في وحدات الصندوق
تها يتم إعداد القوائم الية للصندوق وفي نهايوالمدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات الم هي السنة الميالدية "السنة المالية":

ً  12التي تتكون من المالية والميزانية العمومية، و  .شهراً ميالديا
: مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو/ سبتمبر/ ديسمبر( من كل عام، وسيكون أول ربع هو "الربع"

 بدء نشاط الصندوق.الذي يقع فيه تاريخ 
 ": يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية."اليوم" أو "يوم عمل

 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال."يوم تقويمي": 
ن أن تتأثر أصول الصندوق سلباً بشكل غير يقصد بها الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه في حال حدوثها من الممك"الظروف االستثنائية": 

 معتاد نظراً لعدة عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية.
 "األطراف ذوو العالقة": 

 .ومدير الصندوق من الباطن مدير الصندوق (1

 .وأمين الحفظ من الباطن أمين الحفظ (2

 .مدير األمالك (3

 .المقيم المعتمد (4

 .مراجع الحسابات (5

 .أو الموظفين لدى أي من األطراف أعاله التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديرين  (6

  .%( من صافي أصول صندوق االستثمار العقاري5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) (7

 .أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم (8

 مجلس إدارة الصندوق. (9

األصول العقارية واالستثمارات األخرى صافي أرباح الصندوق ناقص األرباح الرأس المالية الناتجة عن بيع القابلة للتوزيع":  األرباح"صافي 
 محصلة زائد االستهالكات واإلطفاءات والمخصصات.الغير ناقص اإليجارات 

 تشمل المؤسسات وهي كالتالي:"المؤسسات": 
ؤسسات العامة في المملكة، على أن يشمل الشركات المملوكة بالكامل من قبل حكومة المملكة تشمل مجموعة من الجهات الحكومية والم (1

 العربية السعودية.
صناديق االستثمار المؤسسة في المملكة والمطروحة طرحاً عاماً والتي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق إذا كانت شروط  (2

 لتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع اال
شروط وأحكام أحكام المنصوص عليها في مدرجة القائمة في المملكة العربية السعودية مع االلتزام بشروط والغير والشركات المدرجة و (3

 .الصندوق
 بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، شريطة االلتزام بأدنى متطلبات الكفاية المالية. مؤسسات السوق المالية المرخص لها (4

% من مجموع الوحدات الحاضر مالكها  50: يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من "قرار صندوق عادي"
 .صياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثةفي اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخ

من مجموع الوحدات الحاضر مالكها أو أكثر %  75: يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم "قرار خاص للصندوق"
 .الحديثةفي اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية 

بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق وااللتزامات هي االتفاقية التي ستبرم مع شركة جبل عمر للتطوير  :"اتفاقية الصفقة" 
  (.1" والملحق رقم )أهم بنود االتفاقية"ولمزيد من التفاصيل االطالع على بند  ،المرتبطة بها
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مثل بأسهم عادية في شركة جبل عمر للتطوير المدرجة في السوق المالية تويعني المقابل غير النقدي، والمني": "العوض العيني" او "المقابل العي
  ووفقاً التفاقية الصفقة. المقدم لمدير صندوق اإلنماء مكة العقاريالمعّدل الرئيسي، عبر معامل مبادلة محدد، وذلك حسب العرض الغير ملزم 

 أياً من الحاالت اآلتية: " تعنيالتغييرات األساسية"
 .أو فئته التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته (1
 . المغلق التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق (2
 المخاطر للصندوق.  درجةالتغيير الذي يكون له تأثير في  (3
 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق.  (4
 .المغلق يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوقأي تغيير  (5
و أي أي تغيير يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق المغلق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أ (6

 تابع ألي منهما.
 أي تغيير يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق المغلق. (7
 أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق المغلق. (8
 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق. (9

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

  



 

 

 58من  8صفحة 

 دليل الصندوق
 

مدير 
 الصندوق

 شركة اإلنماء لالستثمار

 

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

 11544الرياض  55560ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 + 966112185999هاتف: 
 +966112185970فاكس: 

 :اإللكترونيالموقع 
www.alinmainvestment.com  

المدير 
 اإلداري

 أمين الحفظ

 شركة البالد المالية

 

 11411 الرياض 140طريق الملك فهد، ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 + 966 11 2039888هاتف: 
 + 966 11 2039899فاكس: 

 :اإللكترونيالموقع 
capital.com-www.albilad  

مراجع 
 الحسابات

 

 ناليحيى محاسبون ومراجعو اللحيد وصالح عبد هللا نشركة تركي عبد المحس 

 (LYCA) نقانونيو

 حي المحمدية –طريق الملك فهد  8428

 4250-12363الرياض  55وحدة رقم 

 00112693516تلفون: 

 00966114889639فاكس: 

www.lyca.com.sa 

 

الجهة 
 المنظمة

 هيئة السوق المالية
 

 مقر هيئة السوق المالية
 طريق الملك فهد

 87171ص.ب 
 11642الرياض 

800-245-1111 
 00966112053000االتصال: مركز 

 :اإللكترونيالموقع 
www.cma.org.sa  

 المستأجر

 شركة جبل عمر للتطوير

 

 مخطط الحمراء، طريق الدائري الثالث
 21955مكة المكرمة  56968ص.ب. 

 + 966 12 5478888هاتف: 
 + 966 12 5479998فاكس: 

 اإللكتروني:الموقع 
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 ملخص الصندوق
 

 صندوق اإلنماء مكة العقاري. اسم الصندوق

 نوع الصندوق
ومتوافق مع المعايير والضوابط  ،عاماً  صندوق استثمار عقاري مدر للدخل مغلق ومطروح طرحاً 

 الشرعية.

 اللاير السعودي. عملة الصندوق

 .سنوات قابلة للتمديد 5  مدة الصندوق

 درجة المخاطر
يرجى مراجعة مخاطر االستثمار بالصندوق في الجزء المخصص من الشروط  – مرتفعة 

 واألحكام لمعرفة التفاصيل.

 سعودي.لاير  6,090,000,000  رأس مال الصندوق

 هدف الصندوق
االستحواذ على عدد من األصول التشغيلية الواقعة ضمن  يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في

المرحلة األولى من مشروع جبل عمر بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة لتوفير دخل دوري 
 .للمستثمرين في الصندوق

 .ةسعودي ترياال 10 القيمة االسمية للوحدة

 ن وحدة.ييمال 609 عدد الوحدات المطروحة 

 لاير سعودي. 10,000 الحد األدنى لالشتراك في الطرح 

 في الطرح الحد األعلى لالشتراك
  للمشترك الواحد

 لاير سعودي. 5,000,000,000

 لاير سعودي. 6,090,000,000 س مال الصندوقالحد األعلى لجمع رأ

 لاير سعودي. 6,090,000,000 س مال الصندوقالحد األدنى لجمع رأ

ً  عدد مرات التقويم  كل ستة أشهر من السنة المالية للصندوق. -مرتان سنويا

 تعاب هيكلة رأس المالأ
تعاب بعد تشغيل وسيتم خصم هذه األ ،واحدة تدفع مرة % من إجمالي رأس مال الصندوق1.5

  .لاير 9.9قيمتها  % لتصبح1.5عكس ذلك بانخفاض قيمة الوحدة بنسبة نيوس ،الصندوق

 .وتدفع بشكل ربع سنوي، % سنوياً من صافي أصول الصندوق0.75 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
 وتدفع بشكل ، لاير سعودي 700,000الصندوق وبحد أعلى أصول % من صافي قيمة 0.015
 سنوي. نصف

 دارية والتشغيلية  المصاريف اإل
( 9)فقرة  الصندوق )للتفاصيل يرجى الرجوع إلى% من صافي قيمة أصول 0.05بحد أعلى 

 الخاصة بالرسوم ومقابل الخدمات والعموالت(.

 سيتحمل الصندوق مصاريف تحويل األرباح حسب األسعار السائدة في السوق.  رسوم تحويل األرباح

 لاير سنوياً.65,000  تعاب مراجع الحسابات الخارجيأ

  لاير عن السنة المالية بحد أقصى لكل عضو مستقل. 100,000 مجلس اإلدارة أعضاءتعاب أ

 .لاير عن السنة المالية بحد أقصى  50,000 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

 م.18/09/2017هـ الموافق 27/12/1438 تاريخ بداية فترة الطرح

 م.17/10/2017هـ الموافق 27/01/1439 تاريخ نهاية فترة الطرح

 .م09/11/2017هـ الموافق 19/02/1439  تاريخ تشغيل الصندوق

 من شروط وأحكام الصندوق.  23د في الفقرة روفقا لما ويحق لمالكي الوحدات التصويت  حقوق التصويت

 الزكاة
ن، وتقع على مالك الوحدة ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمري

 خراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية.مسؤولية إ

 اإلطار الزمني المتوقع

 األصول العقاريةاالستحواذ على 

 يوم 90خالل  *فك الرهن -نقل ملكية األصول ً من تاريخ  ا
إقفال الطرح لوحدات 

 .الصندوق

 يوم 90خالل  توقيع عقد اإليجار واالتفاقيات ذات العالقة ً    .من الموافقة ا

 .10الرجوع للصفحة  الرجاء *
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 األصول العقاريةتفاصيل 

من ضمن تقع  ،أبراج فندقية ومجمعين تجاريين فاخرينستة سيستحوذ صندوق اإلنماء مكة العقاري بشكل مباشر على 

ستتكون  من المسجد الحرام بمكة المكرمة. قربالب ر بمدينة مكة المكرمة، والذي يقعالمرحلة األولى من مشروع جبل ُعم

مجمعين تجاريين، كما سيتم توضيحها في  من فئة الخمس نجوم باإلضافة ٕالى األصول العقارية للصندوق من ثالثة فنادق

هذه الشروط واألحكام. تجدر اإلشارة إلى أن شركة جبل عمر للتطوير هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير 

ج والعمرة وبخدمة ضيوف بيت هللا الحرام وتطوير المناطق المجاورة للحرم العقاري والتي تهتم بشكل أساسي بصناعة الح

 المكي الشريف.

حيث أبرم الصندوق اتفاقية شراء مع خيار الشرط مع شركة جبل عمر للتطوير "البائع" لشراء الملكية والحقوق القانونية و

 6,000,000,000 سعودي )يبلغ ستة مليارات لايرللعقارات المستهدفة من قبل الصندوق مقابل ثمن شراء المتعلقة بها 

وذلك اعتباراً من بداية السنة تم توقيع تعهد بيع العقار للبائع، المشتري" بأن يما تم االلتزام من قبل الصندوق "كلاير(، 

ة للصندوق منح البائع بموجبها حق إعادة شراء األصول العقاريالسادسة لتاريخ االستحواذ حتى السنة العاشرة، حيث سيُ 

 90سيعمل الصندوق على إتمام عملية االستحواذ خالل مدة لاير، و اتبنفس مبلغ الشراء )البيع األولي( والبالغ ستة مليار

يوم عمل من تاريخ إقفال الطرح لوحدات الصندوق. تبعاً لذلك، سيتم إعادة تأجير األصول العقارية محل االستحواذ بعقد 

 يتم توقيعه بين البائع والمشتري.البائع" ولمدة عشر سنوات بموجب عقد إيجار سر للتطوير "ألجل على شركة جبل عمطويل ا

ً مربع اً متر 15,962عليها العقار محل االستحواذ  جمالية لألراضي المبنيتبلغ المساحة اإل منها  ،قطعة( 111من  )مكونة ا

ً )صك 73متر مربع مسجلة باسم شركة جبل عمر للتطوير من خالل  9,133.89 مسجلة تبلغ الغير قطعة(، و 63ا

 قطعة( 48مربع ) متر 6,828.11

من  ةمستقلة من مراحل أخرى من أرض المشروع للصندوق مكون بنقل ملكية صكوك أراٍض  جبل عمر سوف تقوم شركة

اآلن إلى المسجلة باسم الشركة حتى غير كافية كقيمة كضمان لألراضي  ²م8,537.02 إجمالية تبلغوبمساحة  اً،صك 38

ومن ثم باسم  ،جراءات تحويل باقي صكوك األراضي الواقعة تحت العقار محل االستحواذ باسمهاحين قيام الشركة بإكمال إ

 الصندوق.

لمنطقة المخصصة لشركة جبل عمر للتطوير )بمساحة شاملة قدرها هـ تم إصدار صك كامل ل23/11/1441كما في تاريخ 

"الصك الشامل"، وهو صك تم إصداره بعد تأسيس  ملكية عام لكامل المنطقة، باسمتحمل صك حيث ( 2م235,869.11(

، وهو صٌك تنظيمي ال يعارض ملكية الصندوق هـ23/11/1441وتاريخ  62826الصندوق بموجب األمر الملكي ذي الرقم 

 .لعقارات أصول الصندوق
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 أهم بنود اتفاقية شراء العقار 
 

 الوصف البند
 م. 21/3/2017الموافق هـ، 22/6/1438يع االتفاقية بتاريخ تم توق االتفاقيةتاريخ 

 .( لاير سعودي6,000,000,000ستة مليارات ) ثمن الشراء

   .اتفاقية بيع وشراء مع خيار الشرط نوع االتفاقية

 محل االستحواذ اتالعقار

التجارية المتصلة بها فندق أجنحة هيلتون، فندق حياة ريجنسي، فندق كونراد والمجمعات 

ً مربع اً متر 15,962المقامة على أرض مساحتها  في مشروع جبل عمر بمكة المكرمة،  ا

وباستثناء  الوحدات السكنية الخاصة الواقعة من ضمن العقار المملكة العربية السعودية )

 .(وحدة 93والمكونة من 

 تأجير العقار
التي تم االتفاق على سنوات و 10للبائع لمدة ي العقار تتضمن االتفاقية تأجير المشتر

 يجار(.  منفصل )عقد اإلبنودها في عقد 

 حق إعادة الشراء

، يمنح المشتري تعّهد ببيع عقار"“واتفاقية بموجب اتفاقية "بيع وشراء مع خيار الشرط" 

نهاية السنة العاشرة وقت من بداية السنة السادسة إلى  في أيحق إعادة الشراء للبائع 

أن شريطة  ،( لاير سعودي6,000,000,000ستة مليارات )بنفس قيمة الشراء والبالغة 

أشهر على األقل من تاريخ  6شعار مدير الصندوق بالرغبة لشراء هذه األصول قبل يتم إ

عملية الشراء، وسيسقط االلتزام بالبيع لشركة جبل عمر للتطوير بعد انتهاء فترة العشر 

  .أو في حال اتفق الطرفان على إنهاء ذلك التعهد قبل نهاية المدة، واتسن
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 شركة جبل عمر للتطوير  معأهم بنود االتفاقية الملزمة التي سيتم إبرامها 

 )"اتفاقية الصفقة"(

 "اتفاقية الصفقة"أهم بنود 

 الوصف البند

 هيكل الصفقة

مال شركة جبل عمر للتطوير عن طريق تحويل (  سيتم تنفيذ الصفقة من خالل زيادة رأس 1

الديون وذلك من خالل قيام شركة جبل عمر للتطوير بتسوية جميع االلتزامات المستحقة 

 للصندوق و/أو األطراف المعنية بالصندوق )"الدين"( إلى أسهم عادية.

(  سيشمل الدين جميع االلتزامات المستحقة على شركة جبل عمر للتطوير للصندوق، 2

والمتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات اإليجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب االتفاقيات 

المتعلقة بالصندوق )بما في ذلك أي دفعات مستحقة وغير مدفوعة كما في تاريخ تقديم 

 العرض(، والتي ستصبح جميعها حالة ومستحقة بحلول تاريخ نفاذ الصفقة.

ديدة في شركة جبل عمر للتطوير لمالكي وحدات، سيتم تحويل (  كمقابل إلصدار األسهم الج3

ملكية أصول الصندوق لشركة جبل عمر للتطوير والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق 

االتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول 

بالصندوق، باإلضافة إلى فك الرهن عن الصندوق يتمتع بها الصندوق أو األطراف المعنية 

العقارات المرهونة وإلغاء الضمانات المقدمة من قبل شركة جبل عمر للتطوير لصالح 

 الصندوق.

( لن يتم إصدار أسهم جديدة لشركة جبل عمر للتطوير مقابل الوحدات التي تملكها في 4

 الصندوق بموجب الصفقة.

ت وااللتزامات المستحقة على الصندوق تجاه مزودي ( سيقوم الصندوق بسداد كافة المصروفا5

 الخدمات للصندوق، وذلك بتاريخ نفاذ الصفقة أو قبل ذلك.

( ستعد الصفقة في حال إتمامها تسوية شاملة لجميع الحقوق وااللتزامات بين شركة جبل عمر 6

يات المتعلقة والصندوق و/أو األطراف المعنية بالصندوق فيما يتعلق بالصندوق وبموجب االتفاق

 .بالصندوق.

 المقابل المعروض

[ سهم جديد لمالكي وحدات 225,134,162ستقوم شركة جبل عمر للتطوير بإصدار ] (1

[ 0.4423الصندوق )باستثناء شركة جبل عمر للتطوير بصفتها مالك وحدات(، أي ما يعادل ]

 الصندوق.سهم جديد في شركة جبل عمر للتطوير مقابل كل وحدة من وحدات 

بإتمام الصفقة سيتم إنهاء جميع االلتزامات التعاقدية بين الصندوق وبين شركة جبل عمر  (2

للتطوير وبين   األطراف المعنية بالصندوق وشركة جبل عمر للتطوير، ويشمل ذلك إنهاء جميع 

األطراف االتفاقيات ذات الصلة التي تم إبرامها بين الصندوق و شركة جبل عمر للتطوير و/أو 

 المعنية بالصندوق.

 شروط الصفقة

تخضع االتفاقية الملزمة لعدد من الشروط التي يجب استيفاءها لغرض إتمام الصفقة، وفيما يلي 

 ملخص ألهم شروط االتفاقية الملزمة:

 الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.( 1

( الحصول على الموافقات التنظيمية األخرى الالزمة لتنفيذ الصفقة وفق ما تحدده شركة جبل 2

 عمر للتطوير أو مدير الصندوق. 

الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على طلب إدراج األسهم الجديدة وأي موافقات ( 3

 أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.



 

 

 58من  13صفحة 

 لحصول على موافقات أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة.ا( 4

الحصول على موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة جبل عمر للتطوير على الصفقة ( 5

والقرارات المتعلقة بها من خالل جمعية عامة غير عادية يتم عقدها وفقاً للمتطلبات النظامية 

 ذات الصلة. 

مدير الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير باتخاذ خطوات التنسيق الالزمة مع وزارة  ( قيام6

العدل وذلك لغرض نقل صكوك ملكية أصول الصندوق إلى شركة جبل عمر للتطوير أو إلغائها 

 )بحسب الحال( وذلك بحلول تاريخ نفاذ الصفقة. 

( عدم قيام الصندوق بدفع أو توزيع أي مبالغ نقدية )ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال 7

الحصر، دفع أو توزيع أي مبالغ نقدية على مالكي الوحدات( إال فيما يتعلق بدفع التكاليف 

المتعلقة باألطراف المعنية بالصندوق ومقدمي الخدمات، وذلك من تاريخ إبرام االتفاقية الملزمة 

 تاريخ نفاذ الصفقة.  وحتى

( عدم تحمل الصندوق أي ديون إضافية باستثناء أي ديون أو مستحقات متعلقة باألطراف 8

المعنية بالصندوق ومقدمي الخدمات، وذلك من تاريخ إبرام االتفاقية الملزمة وحتى تاريخ نفاذ 

 الصفقة.

 ( عدم وقوع أي حدث سلبي جوهري واستمراره.9

ق و/أو األطراف المعنية بالصندوق باستكمال جميع اإلجراءات النظامية ( قيام مدير الصندو10

 الالزمة التي تسبق عملية نقل أو إلغاء صكوك ملكية أصول الصندوق )بحسب الحال(. 

( عدم اإلخالل بأي من الضمانات الواردة في االتفاقية الملزمة )مالم يقم الطرف المخل 11

 للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قابالً للتصحيح(. بتصحيح اإلخالل المعني بشكل مقبول

 ( عدم صدور أو تنفيذ أي قرار من أي جهة حكومية بمنع الصفقة وفقاً ألحكام االتفاقية الملزمة.12

تشكيل مجلس إدارة شركة 

 جبل عمر للتطوير

مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي شركة جبل عمر 

للتطوير، تضمنت االتفاقية الملزمة اتخاذ الخطوات الالزمة إلجراء تعديالت على تشكيل مجلس 

إدارة  شركة جبل عمر للتطوير عند تاريخ نفاذ الصفقة، وذلك للسماح بتعيين عضوين يرشحهم 

وق لشغل مقعدين شاغرين في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بعد نفاذ الصفقة مدير الصند

% من مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير(، على أن 20ن  ال يقل تمثيلهم عن نسبة أ)على 

 يكون توفير المقاعد لألعضاء الجدد من خالل أي طريقة تحددها  شركة جبل عمر للتطوير.

إلتمام اإلجراءات الالزمة 

 الصفقة

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في االتفاقية الملزمة، تتمثل أبرز 

 اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة فيما يلي:

 شركة جبل عمر للتطوير. مع ( توقيع اتفاقية الصفقة 1

لصفقة وفق ( قيام شركة جبل عمر للتطوير بالدعوة للجمعية العامة غير العادية الخاصة با2

 األنظمة واللوائح ذات الصلة ووفق أحكام النظام األساس لشركة جبل عمر للتطوير.

( اتخاذ شركة جبل عمر للتطوير كافة اإلجراءات الالزمة إلصدار األسهم الجديدة لمالكي 3

وحدات الصندوق المستحقين وإدراجها في محافظهم االستثمارية بتاريخ نفاذ الصفقة وفق 

 معامل المبادلة المتفق عليه.  

دة كافية من تاريخ (        قيام مدير الصندوق بتعليق التداول في وحدات الصندوق قبل م4

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر وبما ال يتجاوز يوم عمل من تاريخ انعقاد 

الجمعية، وذلك لتقديم قائمة مالكي الوحدات المستحقين لألسهم الجديدة في شركة جبل عمر 

 للتطوير بموجب الصفقة. 
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تكمال كافة اإلجراءات النظامية الالزمة ( قيام شركة جبل عمر للتطوير ومدير الصندوق باس5

التي تسبق عملية نقل أو إلغاء صكوك ملكية أصول الصندوق )بحسب الحال( ويشمل ذلك 

 التنسيق مع وزارة العدل. 

 ( قيام مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بعد تاريخ نفاذ الصفقة.6

 قيود ممارسة األعمال

ً على شركة جبل عمر للتطوير والصندوق باالمتناع عن أي  تضمنت االتفاقية الملزمة التزاما

تصرف يخالف قيود محددة في االتفاقية الملزمة )والتي تخضع الستثناءات وحدود معينة( تتعلق 

بكيفية ممارسة شركة جبل عمر للتطوير والصندوق أعمالهما خالل الفترة الواقعة من تاريخ توقيع 

 االتفاقية الملزمة وحتى تاريخ نفاذ الصفقة.  

 شهًرا من تاريخ نفاذ الصفقة، بالتالي: 12تتعهد شركة جبل عمر للتطوير بأن تلتزم خالل 

٪ من أعمالها العقارية خارج مكة 20)أ( لن تقوم شركة جبل عمر للتطوير بإجراء أكثر من  

 المكرمة؛ أو

 6و  5)ب( لن تقوم شركة جبل عمر للتطوير بتطوير قطع األراضي الواقعة ضمن المناطق  

 بجبل عمر بمكة المكرمة. أو 7و 

مليار لاير  16.11)ج( لن تقوم شركة جبل عمر للتطوير بتحمل أي مديونية مالية تتجاوز  

 سعودي )أو ما يعادله بأي عملة أخرى(.

 زمة عدداً من الضمانات االعتيادية المقدمة من الطرفين فيما يتعلق بالصفقة.     تضمنت االتفاقية المل الضمانات

 التواريخ ذات العالقة

 ( تاريخ "اتفاقية الصفقة". 1

 يقصد به التاريخ الذي يتم فيه توقيع االتفاقية الملزمة. 

 ( تاريخ نفاذ الصفقة 2

يقصد به تاريخ اصدار وتخصيص األسهم على مالكي الوحدات بناًء على ما نصت عليه اتفاقية 

 الصفقة. 

 ( التاريخ المستهدف3

يقصد به التاريخ المستهدف إلتمام جميع شروط الصفقة واإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة 

 معي تاريخ يتفق عليه ميالدية من تاريخ توقيع "اتفاقية الصفقة" أو أ أشهروهو مرور أربع 

 شركة جبل عمر. 

 ( تاريخ انتهاء "اتفاقية التصفية":4

أشهر من تاريخ إبرام االتفاقية أو أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه  ستةيقصد به تاريخ مرور مدة 

  .كتابياً بين الطرفين

 
  (1)رقم على ملحق االطالع الرجاء ولمزيد من التفاصيل 
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 لتنفيذ الصفقةالنطاق الزمني  

 

 

  

الحصول على كافة الموافقات -7
واإلجراءات الالزمة إلصدار األسهم 
الجديدة وتشمل تلك الموافقات على
لبية سبيل المثال ال الحصر موافقة األغ

المطلوبة من مساهمي شركة جبل عمر 
.  وديةللتطوير وموافقة شركة تداول السع

إصدار األسهم الجديدة لمالكي -8
ا وحدات الصندوق المستحقين وإدراجه
فاذ في محافظهم االستثمارية بتاريخ ن

.  الصفقة

ق نقل صكوك ملكية أصول الصندو-9
و قيام إلى شركة جبل عمر للتطوير

مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بعد
تاريخ نفاذ الصفقة

الحصول على جميع الموافقات -4
ما المطلوبة من هيئة السوق المالية في

.يتعلق بالصفقة

قيام شركة جبل عمر بالدعوة -5
مر للجمعية غير العادية لشركة جبل ع

للتطوير 

ة انعقاد الجمعية غير العادية لشرك-6
يق جبل عمر للتطويرعلى أن يتم تعل
عد التداول في وحدات الصندوق قبل مو
انعقاد الجمعية بمدة كافية وبما ال 
يتجاوز يوم عمل من تاريخ انعقاد 

الجميعة

موافقة مالكي الوحدات على -1
كام التغييرات األساسية في شروط وأح

الصندوق

موافقة هيئة السوق المالية على -2
كام التغييرات األساسية في شروط وأح

الصندوق

ية اتفاق"توقيع االتفاقية الملزمة -3
مع جبل عمر للتطوير " الصفقة
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 صورة لموقع األصول العقارية:
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تتضمن  اً،مربع اً متر 15,962 المساحة اإلجمالية لألراضي المبني عليها العقار محل االستحواذتبلغ 
 ستة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين:

 أوالً: الفنادق

 الفنادق

 كونراد ريجينسيحياة  هيلتون لألجنحة الفندقية الفندق

 الشعار

   

 الموقع

مكة  –براهيم الخليل إطريق 

 المكرمة

مكة  –براهيم الخليل إطريق 

 المكرمة

مكة  –براهيم الخليل إطريق 

 المكرمة

 نجوم 5 نجوم 5 نجوم 5 الفئة

 2 2 2 عدد األبراج

 47,619 49,778 49,446 مسطحات البناء

 20 20 20 عدد الطوابق المتكررة

 438 657 484 عدد الغرف

 م2016 –يونيو  م2015 –يونيو  م2014 –سبتمبر  تاريخ التشغيل

شغال للعام نسبة اإل

 %37 %64 %68 م2016

 

 )سوق الخليل( ن ان التجاريثانياً: المجمعا
كما  ،باإلضافة إلى الفنادق المذكورة أعاله، فإن األبراج الستة محل االستحواذ تضم مجمعين تجاريين

 هو موضح أدناه:

 (ان )سوق الخليلن التجارياالمجمع
 المجمع التجاري الثاني المجمع التجاري األول المجمع التجاري

 مكة المكرمة -براهيم الخليل إطريق  مكة المكرمة -براهيم الخليل إطريق  الموقع

 4 4 عدد الطوابق المتكررة

 67 100 عدد المحالت

 4,480 13,257 (2المساحة التأجيرية )م

 م2017 –مايو  م2013 –يونيو  تاريخ التشغيل
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 أهم شروط عقد اإليجار
 

 الوصف الشرط
 شركة جبل عمر للتطوير. المستأجر

 من تاريخ  تشغيل الصندوق. تاريخ بدء عقد اإليجار

 سنوات ميالدية. 10 مدة العقد

بعقد  االتفاقية الملحقة 

 يجار اإل

صالحات اللتزامات المتعلقة بالتأمين واإلجميع ابالمستأجر اتفاقية تتضمن توكيل 

وال  ،والصيانة وجميع الضرائب المنطبقة أو التي قد تنطبق على العقار في المستقبل

أي مصاريف تشغيلية المترتبة على أو  من االلتزامات المذكورة ايتحمل الصندوق أي  

  لألصول العقارية.

 فنادق ومجمعات تجارية. االستخدام المسموح به

إجمالي قيمة اإليجار 

 )السنوي(
 مليون لاير سعودي. 540

 .من تشغيل الصندوق ، تبدأيدفع على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر طريقة دفع اإليجار

متحصالت الضمان  

 اإليجارية

ضمان لدى مصرف مباشرة إلى حساب  الفنادقمن  سيتم تحويل المتحصالت اإليجارية

 .اإلنماء
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 الشروط واألحكام
 

 اسم الصندوق ونوعه: (1
ومتوافق مع األحكام والضوابط  ،وهو صندوق استثمار عقاري مدر للدخل مغلق ،"صندوق اإلنماء مكة العقاري"

ً لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية  ،الشرعية ً وفقا ً عاما مؤسس ومطروح طرحا
 )"الهيئة"(. 

 

 عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق: (2
 شركة اإلنماء لالستثمار االسم

الرياض  55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان
 المملكة العربية السعودية. 11544

 +966112185999 هاتف
 +966112185970 فاكس

الموقع 
 اإللكتروني

www.alinmainvestment.com 

  

 مدة الصندوق: (3
مدة كل فترة  ،لفترة مماثلة )خمس فترات(خمس سنوات، ويمكن لمجلس إدارة الصندوق وفق تقديره المطلق تمديدها  

 ، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك وفقاً لهذه الشروط واألحكام. منهما سنة واحدة
 

 أهداف الصندوق: (4
والواقعة ضمن المرحلة األولى  ،يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في االستحواذ على عدد من أصول عقارية مدرة للدخل

أن  الصندوق، علىلتوفير دخل دوري للمستثمرين في  ،من مشروع جبل عمر بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة
% سنوياً من صافي األرباح 90ال تقل عن  -مرتين كل عام ميالدي-نقدية نصف سنوية  يقوم الصندوق بتوزيع أرباح

 القابلة للتوزيع.
 

 :، وسياسة توزيع االرباح على مالكي الوحداتصندوق وأهدافه االستثماريةوصف لغرض ال (5
  تحقيق دخل تأجيري دوري من خالل االستثمار في عدد من األصول التشغيلية الواقعة إلى يسعى الصندوق

  .ضمن المرحلة األولى من مشروع جبل عمر بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة

 في التطوير العقاري أو االستثمار في األراضي البيضاء. لن يقوم الصندوق باالستثمار 

 :سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات 
% من 90يسعى مدير الصندوق بأن يقوم بتقديم توزيعات نقدية سنوية على مالكي الوحدات بنسبة ال تقل عن 

النقدية الصافية المتبقية من استثمارات  صافي األرباح القابلة للتوزيع، ومن الممكن أن يتم إعادة استثمار المبالغ
الصندوق بعد التوزيعات من قبل مدير الصندوق، على أن يتم توزيع األرباح خالل شهرين بحد أقصى من 

 استحقاقها.
 

 

 :لتحقيق أهدافه الصندوقالتي سيتبعها ستراتيجيات لالملخص  (6
 وق:أنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصند /وصف لنوع (أ

االستحواذ على عدد من األصول التشغيلية الواقعة ضمن المرحلة األولى من مشروع جبل عمر يعتزم الصندوق 
حيث سيتم إعادة تأجير تلك األصول )على شركة جبل عمر للتطوير( لمدة  جوار المسجد الحرام بمكة المكرمة،ب

لاير( ستة مليارات  6,000,000,000بالغة )( سنوياً من قيمة االستحواذ ال9سنوات بعائد ثابت وقدره )% 10
ً لكل فترة ،نصف سنوية إيجاريه، وبدفعات لاير سعودي ، بما ال يتعارض مع خالل مدة الصندوق تدفع مقدما

 "اتفاقية الصفقة" في حال نفاذها.

http://www.alinmainvestment.com/
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كما تجدر اإلشارة إلى أن من شروط عملية االستحواذ على األصول محل استثمار الصندوق، أن يلتزم الصندوق 
لشركة جبل عمر للتطوير )البائع( بإعادة بيع هذه األصول العقارية بعد مرور خمس سنوات على عملية االستحواذ، 

اشرة بنفس قيمة االستحواذ والبالغة السنة العنهاية وذلك في أي وقت من بداية السنة السادسة إلى 
شراء في شعار مدير الصندوق بالرغبة ، شريطة أن يتم إلاير( ستة مليارات لاير سعودي 6,000,000,000)

أشهر على األقل من تاريخ عملية الشراء، وسيسقط االلتزام بالبيع لشركة جبل عمر للتطوير  6هذه األصول قبل 
بما ال يتعارض  أو في حال اتفق الطرفان على إنهاء ذلك التعهد قبل نهاية المدة.فترة العشر سنوات،  بعد انتهاء

 مع "اتفاقية الصفقة" في حال نفاذها.
 : )بداية الصندوق( بيانات صكوك مليكة العقارات محل المشروع

عمر بمكة تم بناء األصول العقارية للصندوق والتي سيتم االستحواذ عليها من المرحلة األولى مشروع جبل 
 48قطعة أرض منفصلة، جزء من صكوك هذه القطع ليست مسجلة بعد باسم البائع ) تمثل  111المكرمة على 

قطعة( نظراً لعدم قيام بعض مساهمي الشركة العينيين بنقل ملكية هذه الصكوك، ولكنها تعتبر جزءاً من أصول 
 الشركة حسب قائمة األصول بالمركز المالي للشركة.

ماية حقوق مالك وحدات الصندوق، سوف تقوم الشركة بنقل ملكية صكوك أراٍض مستقلة من مراحل ومن أجل ح
أخرى من أرض المشروع للصندوق كافية كضمان لألراضي غير المسجلة باسم الشركة حتى اآلن إلى حين قيام 

باسمها، ومن ثم باسم  الشركة بإكمال إجراءات تحويل باقي صكوك األراضي الواقعة تحت العقار محل االستحواذ
الصندوق كصك شامل، وبذلك يكون الصندوق بحوزته ضمان مقبوض في حال عدم التزام الشركة بنقل جميع 

 الصكوك باسم الصندوق، مما قد يقلل من مخاطر عدم نقل الملكية.
هـ تم إصدار صك كامل للمنطقة المخصصة لشركة جبل عمر للتطوير )بمساحة 23/11/1441كما في تاريخ 
( حيث تحمل صك ملكية عام لكامل المنطقة، باسم "الصك الشامل"، وهو صك 2م235,869.11 شاملة قدرها 

هـ، وهو صٌك 23/11/1441وتاريخ  62826تم إصداره بعد تأسيس الصندوق بموجب األمر الملكي ذي الرقم 
 تنظيمي ال يعارض ملكية الصندوق لعقارات أصول الصندوق.

 
 سياسة تركز االستثمار في األصول العقارية: (ب

صول عقارية بمدينة مكة المكرمة في قطاع الفندقة والضيافة والمراكز التجارية سيتركز استثمار الصندوق في أ
حيث تشهد مدينة مكة المكرمة حركة تجارية لمرحلة األولى من مشروع جبل عمر، والواقعة ضمن ا، ذات الدخل

يرة باإلضافة إلى إنشاء وتنفيذ مجموعة كبمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، عالية في هذين القطاعين لخد
ة المقدسة من قبل مما سيسهم في زيادة اإلقبال على االستثمار العقاري في العاصممن المشاريع التنموية الضخمة، 

الشركات والمستثمرين من داخل وخارج المملكة، ونتيجة لذلك أصبحت السوق العقارية في مكة المكرمة تستحوذ 
 على نسبة كبيرة من االستثمارات العقارية على مستوى المملكة بشكل عام.

 
األدنى والحد األعلى لنسبة جدول يوضح نوع مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق، وبيان بالحد  (ج

 االستثمار: 

 الحد األعلى  الحد األدنى  مجال االستثمار 

 %100 %80 أصول عقارية

 %20 %0 أسواق النقد والمرابحات 

 
 : وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصالحيات صالحيات االقتراض للصندوق (د

شريطة أال يتجاوز إجمالي مبلغ ذلك التمويل  ،الشرعيةلضوابط ا متوافق مع يجوز للصندوق الحصول على تمويل 
اسم المصرف الممول % من إجمالي قيمة أصول الصندوق، مما قد يتوجب تسجيل صكوك ملكية العقار ب30نسبة 

 وليس أمين الحفظ.
 

 :استثمار النقد المتوافر في الصندوقوسائل وكيفية  (ه
قصيرة األجل المتوافقة  نقدية للصندوق في مرابحات مباشرةالفوائض اليجوز لمدير الصندوق أن يستثمر السيولة أو 

مع المعايير والضوابط الشرعية والمصدرة من جهات سعودية خاضعة إلشراف البنوك المركزية في السعودية 
ئة بعملة اللاير السعودي أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع معايير والضوابط الشرعية والمرخصة من قبل هي

ً عاماً، السوق المال ً بأن مدير الصندوق سيختار هذه الصناديق بناًء على عدة ية المطروحة وحداتها طرحا علما
 واألداء السابق لكل صندوق مستهدف. عوامل مثل خبرات مديري الصناديق واستراتيجيات االستثمار
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 مخاطر االستثمار في الصندوق: (7
 

عليها االستثمار في الصندوق، والتي من شأنها أن تؤثّر في استثمارات ملخص بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي  (أ
 :الصندوق وأّي ظرف آخر قد يؤثّر في قيمة صافي أصول الصندوق وعائد استثماره

الشروط واألحكام  وحدات الصندوق، يجب عليهم قراءة المعلومات الواردة في هذه في المستثمرين اشتراكقبل 
خاطر المبينة في هذه الفقرة، مع العلم بأن المخاطر الموضحة قد تم ذكرها على سبيل سيما المبحرص وتمعن، ال

المثال ال الحصر، وعليه فمن المحتمل وجود مخاطر أخرى غير معروفة أو محددة أو مرئية في الوقت الراهن 
 .استثمارات الصندوقمن مدير الصندوق، من شأنها التأثير على 

اإلضرار مادياً وبشكل كبير  في-الصندوقوأي مخاطر أخرى محتملة لم يحددها مدير -قد تتسبب المخاطر المبينة 
باالستثمارات أو بالصندوق و/أو بالمستثمرين، كما أن االستثمار في الوحدات مناسب فقط للمستثمرين القادرين 

 ي خسائر قد تنجم عنها.المصاحبة لهذه االستثمارات، ممن يمتلكون الموارد الكافية لتحمل أعلى تقييم المخاطر 
هو مناسب فقط للمستثمرين ذوي الخبرة واإلمكانات و ،من المخاطر عالي وي االستثمار في الصندوق على قدرينط

المالية الكبيرة الذين ليس لديهم حاجة ماسة لسيولة المبلغ المستثمر خالل فترة االستثمار، وكذلك الذين يستطيعون 
تحمل احتمالية خسارة جميع استثماراتهم أو جزء كبير منها، علماً بأن قيمة الوحدات في الصندوق تعتمد بشكل 

والتي قد تنخفض بأي أثر  ،مستقبالً  صولاألبيع إلى باإلضافة  ،والعوائد الدوريةر على قيمة أصول الصندوق كبي
سلبي للمخاطر المذكورة في هذه الفقرة، كما أن أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة لالستثمارات 

والتي قد تؤثر على صافي أصول الصندوق والعوائد المستهدفة، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن  ،العقارية
قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن أهداف االستثمار 

ي ضمان يقدم للمستثمر بشأن المبلغ األساسي ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أ
الُمستثمر، أو بشأن أي عوائد مستقبلية من المتوقع أن تنشأ عنه، وبهذا الخصوص فإنه يتوجب على المستثمرين 
أن يدرسوا بعناية المخاطر اآلتية المرتبطة بالصندوق، وغيرها من المخاطر قبل اإلقدام على االستثمار في 

 الصندوق:

 وعدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار ستثمارطبيعة اال: 

عملية االستثمار في الصندوق تتطلب التزاماً من قبل المستثمرين وفق ما هو موضح في هذه 
للمستثمرين على رأس المال  عوائدالشروط واألحكام، وليست هناك أي ضمانات لتحقيق 
بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق المستثمر، وعالوة على ذلك فلن يكون هناك أي ضمان 

عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت المناسب أو في أي وقت على اإلطالق، وقد ال تكون 
التصرف فيها، أو قد ال تكون هناك إمكانية تأجيرها أو هناك إمكانية لبيع أصول الصندوق أو 

بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه  الصفقة"و بموجب "اتفاقية أ -إذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع-
وبناًء على  ،يمثل القيمة العادلة لها أو أْن يتم بيعها خالل اإلطار الزمني الذي ينشده الصندوق

 ما سبق فإن الصندوق قد ال يتمكن أبداً من تحقيق أي عائدات على أصوله.
أو أن تتناسب  هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد للمستثمرين، وليس

العوائد التي سيتم تحقيقها مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة المعامالت الواردة في 
هذه الشروط واألحكام، ومن الممكن أن تنخفض قيمة الوحدات في الصندوق، كما أنه من 
المحتمل أن يخسر المستثمرون جميع رأس المال المستثمر في المشروع أو بعضه، ولن يكون 

 ناك أي ضمان بأن يحقق الصندوق العوائد المستهدفة.ه

 للصندوق التاريخ التشغيلي السابق: 

لذا فال يوجد للصندوق  ،ولم تبدأ بعد عملية تشغيل الصندوق ،الصندوق حديث النشأة والتأسيس
. في المستقبل أي سجل أداء سابق يمكن لمالكي الوحدات من خالله الحكم على أداء الصندوق

الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق االستثمارية، فإن وعلى 
وكذلك طبيعة المخاطر المرتبطة بها قد تختلف بشكل  ،طبيعة استثمارات الصندوق المستقبلية

 وإن جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها مدير الصندوق في السابق،
لصناديق المشابهة، أو األداء السابق لألصول العقارية، كل ذلك ال يشكل لالنتائج السابقة 

 في المستقبل.الصندوق  بالضرورة مؤشراً على أداء
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 العقاري تغير ظروف السوق: 

سوف يعتمد األداء المستقبلي للصندوق بشكل كبير على التغييرات التي تطرأ على ظروف 
سواق قطاع السياحة والضيافة واأل بشكل عام، وفي قاراتالعرض والطلب فيما يتعلق بقطاع الع

على وجه الخصوص، والتي يمكن أْن تتأثر بالظروف االقتصادية  التجارية بمدينة مكة المكرمة
التي يمكن أْن تؤدي ، والمنافسة المتزايدة وموسمية الحج والعمرة والسياسية اإلقليمية والمحلية

ً  إيجاراتها،و إلى انخفاض في قيمة العقارات على  مما يخفض صافي قيمة الوحدات ويوثر سلبا
 .مالكي الوحدات

 :تغير الوضع المالي او التشغيلي لشركة جبل عمر للتطوير -
و التشغيلي لشركة جبل عمر للتطوير أعلى الوضع المالي  الصندوق أداءن يعتمد أالممكن  من
سبيل المثال ال  على التأثير يشملبصفتها مستأجراً ألصول الصندوق، ومن الممكن ان  -

 العوض العينيأو في قيمة التوزيعات  انخفاضو أو/ الوحدات قيمة صافيفي  انخفاضالحصر 
. 

 ين:يواالعتماد على الموظفين الرئيس دارة الصندوقإ 

 -في ذلك أعضاء مجلس إدارة الصندوقبما -إن نجاح الصندوق يعتمد على أداء فريقه اإلداري 
سواٌء أكان هذا الفقدان -لذا فإن فقدان خدمات أي عضو من أعضاء فريقه اإلداري بشكل عام 

وعدم قدرة الصندوق على استقطاب وتعيين موظفين جدد، وعدم  -بسبب االستقالة أم غير ذلك
القدرة على المحافظة على الموظفين الذين هم على رأس العمل، كلها أمور من شأنها أن تؤثر 

 لى أعمال الصندوق وعلى فرص نجاحه.سلباً ع

 :التوزيعات 

الن يكون هناك أي ضمان بأن تشغيل أ لألرباح المستهدفة  صول الصندوق أو بيعها سيكون مدر 
من مدير الصندوق، أو أن الصندوق سينجح في تجنب الخسائر، أو أن النقد الناتج عن عملياته 

لن يكون للصندوق أي مصدر لألموال ليدفع سيكون متاحاً للتوزيع على مالكي الوحدات، كما 
منها توزيعات على مالكي الوحدات بخالف العائدات التشغيلية والعائدات الرأسمالية التي من 
الممكن أن تأتي من  تأجير أصول الصندوق أو بيعها، باإلضافة إلى ذلك فإن إجراء مدير 

ل الصندوق أي توزيعات على مالكي الوحدات قد يكون مقيداً ب شروط قد يفرضها البنك الممّوِّ
 في حال حصول الصندوق على تمويل لالستحواذ على أصوٍل عقارية أخرى.

 مخاطر التخارج بصورة عامة: 

ال يوجد ضمان بأن عملية التخارج وفق "اتفاقية الصفقة" وغيرها سينتج عنها أرباحاً أو عائداً 

على االستثمار وقد ينتج عنها تأثيرات سلبية متمثلة في الخسائر و/ أو انخفاض في قيمة رأس 

 المال المستثمر على سبيل المثال ال الحصر. وقد تعتمد عملية التخارج على الظروف السوقية

ن مسؤولية مدير أوتقديرات متخذ القرارات، وتلك التقديرات قد تصيب أو تخطئ، مع العلم 

، وال يحق القرارات االستثمارية هباتخاذ ببذل العناية الواجبة تجاه مالكي الوحدات هيالصندوق 

خسائر  اال في حال كانت و التعويضألمالكي الوحدات الرجوع على مدير الصندوق للمطالبة 

ن موافقة إوعليه ف ناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمددوق الصن

بناء على كانت تعديالت وما تضمنته من شروط وأحكام الصندوق مالكي الوحدات على 

لذلك  والمخاطر المصاحبة المتمثلة في استثمارهم في الصندوق دراستهم للفرصة االستثمارية

  .االستثمار

 الثابتة: التكاليف 

التكاليف اإلدارية، وأتعاب إدارة الممتلكات التشغيلية، ونفقات إدارة  :معينة، مثلهناك نفقات 
تشغيل الممتلكات، وتكاليف الصيانة، والمصاريف والرسوم ذات الصلة، يجب أن يتحملها 

، بصرف النظر عن إذا نصت عقود االجارة على غير ذلكإال  الصندوق طيلة مدة الصندوق
ارتفاع  حققه الصندوق، ما لم تنص عقود اإليجار غير ذلك، مما يؤدي إلىمستوى الدخل الذي ي

 وقد يؤثر سلباً على صافي قيمة الوحدة. ،التكاليف
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  المحتمل للمصالح:التعارض 

-لمصالح نظراً ألن مدير الصندوق قد يكون الصندوق معرضاً لحاالت تعارض مختلفة في ا
وشركاته التابعة، ومديري كّلٍ منها،  -عضاء في مجلس إدارة الصندوقن األهو من يقوم بتعيي

ومسؤوليها والمشاركين فيها، من هم في الوقت الحاضر، أو قد يصبحون في المستقبل، 
قد يتعامل و عقارية واألنشطة التجارية األخرى،منخرطين في مجموعٍة واسعة من األنشطة ال

مع أشخاٍص، أو منشآت، أو مؤسسات، أو شركات مشاركين مع  الصندوق، من وقٍت آلخر
ن مصالح استثمارية، وفي ظل تلك الظروف فإالشركات التابعة للصندوق بحثاً عن فرٍص 

بعة، قد أعضاء المجلس غير المستقلين، أو إدارة الصندوق والمشاركين، أو الشركات التا
الشركة كيفية التعامل مع قضايا وسوف يحل ميثاق حوكمة  تتعارض مع مصالح الصندوق،

 . تعارض المصالح، وضمان الحفاظ على مصالح مالكي الوحدات في المرتبة األولى

 :المخاطر السياسية 

 ً ما تعرف المخاطر السياسية باعتبارها مخاطر العواقب السلبية الناشئة عن األحداث  غالبا
مكان استثمارات الصندوق، والتي السياسية غير المتوقعة ضمن النطاق المحلي أو اإلقليمي ل

وإن الطبيعة غير المتوقعة لمثل تلك األحداث  لها آثار مباشرة و/أو غير مباشرة،يمكن أن تكون 
وينشئ المناخ السياسي مخاطر  وك، وبالتالي من مخاطر االستثمار،تزيد من عدم اليقين والشك

ات لتغير المستمر في الحكومنظراً لحالة عدم االستقرار وا ،على أصول الصندوق وعوائده
وعادة ما يؤثر ذلك بشكل مباشر للغاية على القطاعات واألنظمة والعالقات السياسية، 

ذلك سلباً االقتصادية والتجارية، بما في ذلك العقارات محل استثمار الصندوق، ويمكن أن يؤثر 
 على أداء الصندوق.

  النقد االستثمارية: أسواقمخاطر االستثمار في صناديق 

مرخصة من قبل هيئة هي جميع المخاطر المماثلة لمخاطر االستثمار في صناديق أسواق النقد ال
خرى التي قد يستثمر فيها الصندوق، والتي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األالسوق المالية، 
تعاقدية مع الطرف المتفق بالتزاماته ال بالوفاءأي مدين لصندوق النقد  أن يخفقوالتي تتمثل في 

لمبلغ المستثمر في هذه التعامالت، ا لكامل أو جزء منمما قد يتسبب في خسارة الصندوق  ،معه
ً والذي بدوره قد يؤثر   قيمة الوحدة. انخفاضوبالتالي على أداء الصندوق،  سلبا

 :محدودية حق الرجوع 

االستثمار في الصندوق ليس بمثابة وديعة في المصرف أو غيره من مؤسسات اإليداع المؤمنة، 
وتمثل الوحدات ملكية مشاعة في صافي قيمة أصول الصندوق، وسيتخذ مدير الصندوق و/أو 
أمين الحفظ إجراءات كافية لفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى، وتشمل هذه 

إنشاء حساب مصرفي منفصل للصندوق، وحفظ  -ل ال الحصرعلى سبيل المثا-اإلجراءات 
دفاتر المحاسبة وسجالت األصول العقارية وغيرها، وال يلتزم مدير الصندوق لمالكي الوحدات 

 وعوائده اإليجاريةأصول الصندوق بيع بأي عوائد أو عمولة، كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن 
ت أو لضمان أنَّ مالكي الوحدات سيستردون جميع ستكفي لسداد جميع العوائد المتوقعة للوحدا

 أموالهم.

 :حق التعويض 

من الظروف التي يمكن فيها تحميل أي مسؤولية تجاه الصندوق  إن هذه الشروط واألحكام تحدّ 
كاتهم التابعة، بما في ذلك مسؤولوهم، ومديروهم، لمدير الصندوق، ]والمستشارين[ وشر

ن. ونتيجة لذلك، يتمتع المستثمرون وأعضاؤهم ووكالؤهم اآلخرووالشركاء فيها، وموظفوهم، 
وإضافة  بحق مقاضاة أكثر محدودية، في حاالت معينة، مما كان سيتاح لهم في غياب ذلك القيد.

حكام على أن الصندوق سوف يعوض مدير الصندوق إلى ذلك، تنص الشروط واأل
أ عن أنشطته بالنيابة ينة، فيما ينش]والمستشارين[ عن مطالبات وخسائر وأضرار ونفقات مع

ً  وقد تؤثر التزامات التعويض تلك تأثيراً  عن الصندوق،  على عائدات المستثمرين. ملموسا
 
 

  :تركز االستثمار في منطقة واحدة 
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سوف تتأثر نتائج الصندوق ومركزه المالي باألوضاع االقتصادية في المملكة العربية السعودية، 
العالمية التي تؤثر على االقتصاد السعودي، وسوف تتركز استثمارات والظروف االقتصادية 

الصندوق باالستحواذ على عقارات مدرة للدخل بمدينة مكة المكرمة، وبالتالي فإن أي انكماش 
كة المكرمة على وجه الخصوص في قطاع السياحة والضيافة واألسواق التجارية بمدينة م

ً على أداء الصندوق،  ثر سلباً سوف يؤ  كما أن التأثير الناتج على السيولة من شأنه أن يؤثر سلبا
ن أي تغير سلبي في لقوة الشرائية. إضافة إلى ذلك، فإعلى الطلب في إطار القطاع العقاري وا

 قطاع الحج والعمرة، له أثر سلبي على أعمال الصندوق، ومركزه المالي، ونتائج عملياته.

 شريعة اإلسالمية:عدم ضمان توافق الصندوق مع أحكام ال 

إن المستشارين الشرعيين، والمحاكم السعودية، واللجان القضائية قد تعطي آراء مختلفة بشأن 
القضايا المشابهة المتعلقة بااللتزام بأحكام الشريعة، وبالتالي فإن مختلف مالكي الوحدات قد 

آرائهم، إذا وجدوا ذلك لى يرغبون في استشارة مستشاريهم القانونيين والشرعيين للتعرف ع
مستندات المتعلقة بالصندوق، فإن قد قامت بمراجعة ال لجنة الرقابة الشرعيةورغم أن  مناسباً،

راءها ووجهة نظرها، بشأن التزام الصندوق بمبادئ الشريعة اإلسالمية، قد ال تكون ملزمة آ
وسوف تتمتع كل محكمة أو لجنة قضائية سعودية بحق  اكم أو اللجان القضائية السعودية،للمح

بأنظمة المملكة  خيارها الخاص التخاذ قرارها بشأن فيما إذا كان أم لم يكن الصندوق ملتزماً 
 لجنة الرقابة الشرعيةرئيات فإن م سعودية ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وبناًء عليهالعربية ال

اإلسالمية، تخضع للتغير واالختالف مع فقهاء بخصوص التزام الصندوق بمبادئ الشريعة 
 ً مع  الشريعة اآلخرين، وليس هناك من تأكيد بأن الصندوق سوف ينظر إليه باعتباره متوافقا

 . لجنة الرقابة الشرعيةالشريعة اإلسالمية من قبل أي شخص غير
 ً ية، وفق سالملمبادئ الشريعة اإل إضافة إلى ذلك، فإنه يجب أن تكون استثمارات الصندوق طبقا

لة االستثمار وعلى أنشطة وتسري تلك المبادئ على هيك . لجنة الرقابة الشرعيةما تحدده
طر الصندوق إلى التصرف في أصل ما أو جزء فقد يض الصندوق، وألجل التقيد بتلك المبادئ

أو هيكلة االستثمار المتصلة بذلك األصل، تشكل مخالفة لمبادئ  منه، إذا كان ذلك األصل
شريعة اإلسالمية ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، ولدى التقيد بالمبادئ الشرعية، قد يفقد ال

الصندوق فرصاً استثمارية إذا كانت الهيئة الشرعية قد قررت أن االستثمار المقترح ال يراعي 
مبادئ الشريعة اإلسالمية، وبالتالي ليس بمقدور الصندوق النظر فيه. وفي ظل ظروف معينة، 

ً  تب على تلك العوامل أثراً قد يتر على أداء الصندوق أو أصوله، مقارنة بالنتائج التي  معاكسا
 كان من الممكن تحقيقها في غياب المبادئ الشرعية المطبقة على استثمارات الصندوق.

 :المقاضاة من جانب الغير 

وقد يترتب على نفقات المدافعة في مواجهة  ،قد يتعرض الصندوق لقضايا يتقدم بها الغير
ً  مطالبات من جانب الغير، وسداد أيال لتسويات أو أحكام، انخفاض في أصول  مبالغ طبقا

ويحق لمدير الصندوق أو من يعينهم  لمتاح للتوزيع على مالكي الوحدات،الصندوق والنقد ا
من الصندوق، ويخضع ذلك ألداء مهام أو وظائف تتعلق بتلك القضايا الحصول على تعويض 

 لقيود معينة.

 :اإلفادات ذات الطابع المستقبلي 

لية قد تشتمل هذه األحكام والشروط على إفادات ذات طابع مستقبلي، فيما يتعلق بوقائع مستقب
يمكن تحديد اإلفادات ذات الطابع المستقبلي  أو أداء الصندوق في المستقبل، وفي بعض الحاالت

"يتوقع"، أو "يعتقد"، أو "يستمر"، أو "يقدر"، أو "يعتزم"، أو  من خالل مصطلحات مثل
طلحات أو أية عبارات "قد..."، أو "يحقق"، أو "ينبغي"، أو "سوف"، أو صيغة النفي لتلك المص

وال تعدو تلك اإلفادات كونها توقعات، وقد تكون الوقائع أو النتائج الفعلية مختلفة  أخرى مشابهة،
ً  اختالفاً  النظر في مختلف  يجب على المستثمرين تحديداً  لدى تقويم تلك اإلفادات،. وجوهريا

العوامل، بما في ذلك المخاطر الموضحة في هذا البند )ز(. وقد تتسبب تلك العوامل في أن 
 ً ً  تأتي الوقائع أو النتائج الفعلية مختلفة اختالفا عن اإلفادات ذات الطابع المستقبلي. وال  جوهريا

ندوق أي واجب فيما يتصل بتحديث أي من اإلفادات ذات الطابع المستقبلي يتحمل مدير الص
 ً لمطابقة تلك اإلفادات للنتائج الفعلية، أو التغيرات  بعد تاريخ هذه األحكام والشروط، وذلك سعيا

 في التوقعات.



 

 

 58من  25صفحة 

 :قلة التنوع 

ً  قد يتملك الصندوق أصوالً  فإن سوء  بالتاليكنسبة من رأسمال الصندوق، و قليلة وكبيرة نسبيا
ً  أداء عدد صغير من األصول في رأسمال  أو أصل واحد، قد يؤدي إلى انخفاض أعلى نسبيا

 الصندوق مما لو كان قد تم توزيع رأس المال على عدد أكبر من األصول.

 :المخاطر العامة لالستثمار في العقارات 

وامل المترابطة، بما في ذلك بشكل عام، يخضع العائد على االستثمار في العقارات لعدد من الع
التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية اإلقليمية أو المحلية أو الدولية، والظروف السلبية في 
السوق المحلي، والظروف المالية لمستأجري ومشتري وبائعي الممتلكات، وشغور العقارات 

التمويل )في حال حصول لفترات طويلة، والتغيرات في توفر التمويل، والتغيرات في تكلفة 
الصندوق على تمويل(، ومعدالت الضرائب العقارية، وغيرها من النفقات التشغيلية واألنظمة 
والقوانين واللوائح البيئية، واألنظمة والقوانين ذات العالقة بالحج والعمرة، والقواعد الحكومية 

ميزة النسبية  التغيرات فيية، وأسعار الطاقة، ووالسياسات المالية األخرى، والمطالب البيئ
ألنواع ومواقع ممتلكات الصندوق، والمخاطر الناجمة عن االعتماد على تدفقات نقدية، والتأخر 

، والخسائر غير القابلة للتأمين، وعوامل القوة القاهرةفي تحصيل اإليجارات، وكذلك حوادث 
 أخرى خارجة عن سيطرة مدير الصندوق.

وامل، أو أي مجموعة منها مجتمعة، إلى مخاطر جسيمة تؤثر وقد يؤدي حدوث أي من هذه الع
 عائدات على استثماراته. وعلى قدرة الصندوق على توليد أي سلباً على قيمة األصول العقارية،

 :مخاطر التدفقات النقدية لألصول العقارية 

في ليس من الممكن تقديم ضمانات بتحصيل مبلغ اإليجار السنوي ألصول الصندوق بالكامل 

حينه، في حال حدث أي تأخر من قبل شركة جبل عمر للتطوير في سداد التزاماتها التأجيرية. 

ً ثابت اً كما أنه ليس هناك ضمان بأن تحقق األصول عائد وذلك الرتباط  ،% سنوياً 9 بمقدار ا

بسداد عائد الدخل المباشر بأداء أصول الصندوق، علماً بأن شركة جبل عمر للتطوير ملتزمة 

% سنوياً طوال فترة عقد اإليجار بموجب عقد اإليجار الموقع بين الصندوق 9بمقدار  ثابت

. كما أنه في حال قيام مدير الصندوق ببيع األصول العقارية لشركة وشركة جبل عمر للتطوير

حسب تعهد بيع العقار للبائع الموقع بين الصندوق والبائع فلن يكون هنالك  ،جبل عمر للتطوير

أن على المستثمرين معرفة يجب  كذلك سمالي للصندوق من بيع أصول الصندوق.أي عائد رأ

  .ال يعد إيداعا لدى أي بنكاالستثمار في الصندوق 

  صول العقارية:قيمة األ 

 ً دورات وتقلبات كبرى في القيمة، ويمكن أن يؤدي أي تغيير في  شهد قطاع العقارات تاريخيا
قيمة السوقية إلى تراجع في الد السعودي وفي منطقة مكة المكرمة، على وجه التحديد، االقتصا

وقد يؤدي هذا التراجع إلى تقلص عوائد الصندوق، والحيلولة دون  الستثمارات الصندوق،
تمكن الصندوق من تنفيذ استراتيجيته االستثمارية بنجاح، والتسبب في قيام الصندوق ومدير 

اراته مع ستراتيجية االستثمار، أو قد يدفع الصندوق إلى التصرف في استثمالصندوق بتغيير ا
ستهدف قطاع وباإلضافة إلى ذلك، تخضع االستثمارات في العقارات التي ت تكبد بعض الخسائر.

لمخاطر األنظمة والقوانين ذات  سواق التجارية بمدينة مكة المكرمةالسياحة والضيافة واأل
بوجه عام، ويشمل ذلك الموسمية والتغيرات االقتصادية والقانونية العالقة بالحج والعمرة 

ويمكن أن يؤثر عامل واحد أو أكثر  ف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار،الخاصة بضيو
 من هذه العوامل سلباً على نتائج عمليات الصندوق أو حالته المالية.

 :المخاطر غير المؤمن ضدها 

يستحوذ عليها الصندوق عرضةً لعدد ال يحصى من سوف تكون األصول العقارية التي 
المخاطر، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الزالزل، والفيضانات، واالنهيارات، 

دانات، والتي ال يكون قد تم التأمين ضد العديد منها أو لحرائق، واألعمال اإلرهابية، واإلوا
يترتب على أي من تلك المخاطر تأثير جوهري  كلها، أو التي كان من الالزم التأمين ضدها، وقد

فيما إذا حدثت تلك المخاطر أثناء مدة  ،معاكس على قيمة األصول العقارية للصندوق وعوائده
 الصندوق.
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  تتعلق بمحدودية عدد االستثماراتمخاطر: 

 ً  ال يستثمر الصندوق إال في أصول عقارية مؤجرة، ونتيجة لذلك، قد يتأثر أداء الصندوق سلبا
وبشكل ملموس باألداء السلبي لتلك االستثمارات المحدودة من حيث العدد والنوع، والتي تتركز 

 في فئة معينة من العقارات، وهي العقارات التجارية المدرة للدخل.

 :الطبيعة غير السائلة لالستثمارات العقارية 

بة بشكل عام والمرتبطة تمثل العقارات فئة غير سائلة من األصول، مع درجة من السيولة المتذبذ
وإذا اضطر الصندوق إلى تصفية استثماراته  يتها،بالطلب على تلك االستثمارات ومدى جاذب

العقارية، في وقت غير مناسب أو بعد مدة الصندوق، فإن عائدات الصندوق قد تكون أقل بكثير 
ا الصندوق في ههتأخيرات أو صعوبات يواج مة الدفترية اإلجمالية لممتلكاته، وإن أيمن القي

التصرف في أصوله العقارية قد تؤثر بشكل جوهري على العائدات النهائية التي يتلقاها 
 المستثمرون، إن وجدت تلك العائدات.

 :مخاطر إدارة األمالك 

عدة مخاطر، منها على سبيل المثال ال  ،عقاري مالك والتشغيل لمشروعتتضمن إدارة األ
 الحصر:
 .العوائد اإليجاريةتحصيل التأخير في  (1

 للصيانة والتشغيل. تجاوز التكاليف المحددة (2

 اإلدارة.ضعف جودة  (3

 .شغال(دق بطاقتها االستيعابية )نسبة اإلتشغيل الفناعدم القدرة على  (4

 عدم القدرة على تسويق األصول وتنويع المستأجرين. (5

 القوة القاهرة. (6

 ً على مخاطر أخرى، من بينها تأخر الحصول على  إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا
، وغيرها من الموافقات والتصاريح الحكومية للتشغيلالموافقات والتصاريح الحكومية الالزمة 

، وبحكم أن االستثمار في الوحدات بالصندوق هو استثمار إلدارة األمالك األخرى المطلوبة
تأثير مباشر وكبير على قيمة وحدات  سيكون له تشغيل األصولغير مباشر في المشروع، فإن 

 .في حال تعثر أو تأخير تحصيل العوائد اإليجارية الصندوق

  على مستأجرين  واإلبقاءاعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب

 مالئمين وإدارته الفعالة للعقارات:

ل الصندوق العقارية، وال يوجد يتمثل جزء كبير من دخل الصندوق في إيرادات إيجار أصو
أي ضمان بأن الصندوق سيكون قادراً على اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين وفقاً 
للشروط واألوضاع التي يسعى إليها، وعالوة على ذلك فإن االستقرار المالي للمستأجرين قد 

ين قد يتغير بمرور الوقت يؤثر على األداء المالي للصندوق، كما أن االستقرار المالي للمستأجر
خصوصاً قطاع السياحة  ،نتيجة لعوامل تتصل مباشرة بالمستأجرين أو االقتصاد الكلي للمملكة

والضيافة والمراكز التجارية، مما قد يؤثر على قدرتهم على دفع مبالغ اإليجار، وباإلضافة إلى 
تأجرين الحاليين واجتذاب ذلك فقد يتكبد الصندوق أيضاً تكاليف ذات صلة باإلبقاء على المس

مستأجرين جدد، والتكاليف والوقت الذي يتطلبه تطبيق الحقوق المنصوص عليها في عقد 
اإليجار مع المستأجر المتعثر، بما في ذلك تكاليف اإلخالء وإعادة التأجير، والتي قد تكون 

أثر سلبي جوهري كبيرة، وقد يكون لإلخفاق في اجتذاب المستأجرين المناسبين واإلبقاء عليها 
على أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل، كما قد يؤثر سلباً على 

 قيمة األصول العقارية.

 ي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات:إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة الت  

الصندوق نتيجة ألي تغير قد يؤثر على قد تنخفض اإليجارات والدخل التشغيلي الذي سيرد إلى 
وقد ال تنخفض بعض النفقات الرئيسية  ،األصول العقارية أو المستأجرين لدى الصندوق
يجار يلية لألصول العقارية )ما لم تغّطِّ عقود اإلللصندوق، بما في ذلك الصيانة والتكاليف التشغ

ضت اإليجارات والدخل التشغيلي ذلك( ونفقات التمويل عند انخفاض اإليرادات، وإذا ما انخف
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بينما ظلت التكاليف كما هي، فإن إيرادات الصندوق واألموال المتاحة للتوزيع على مالكي 
 الوحدات قد تنخفض تباعاً.

 :إمكانية الطعن في ملكية األصول العقارية للصندوق 

ال توجد سجالت تثير ملكية العقارات في المملكة عدداً من المسائل القانونية المحتملة، حيث 
عقارية مركزية فعالة وملزمة في المملكة، كما أن صكوك الملكية قد ال تمثل بالضرورة حقوق 

حيث إن المحاكم السعودية ال تعترف  ،التصرف الكاملة في ملكية العقار وقد تخضع للطعن
 بدفاع المشتري "حسن النية" ضد المطالبات العقارية، عالوة على ذلك فليس من الضروري

مطالبة اآلخر بإعادة ملكية أصل عقاري، وعليه من وجود عقد بين شخصين ليتمكن أحدهما 
فإن المنازعات القانونية قد تنشأ فيما يتعلق باألصول العقارية التي سيستحوذ عليها الصندوق 
)من خالل مدير الصندوق(، مما قد يضعف قدرة الصندوق )من خالل مدير الصندوق( على 

ل األصول بملكية خالية من الرهن والقيود، وقد يتسبّب في بعض الحاالت التصّرف أو نق
بخسارة الصندوق لملكية األصول العقارية التي اعتقد بأن االستحواذ عليها تم بصورة قانونية، 
فضالً عن ذلك قد تؤثر هذه المنازعات والخالفات بشأن الملكية جوهرياً على قيمة األصول 

 ى قيمة الوحدات في الصندوق.العقارية، وبالتالي عل

 :النزاعات القانونية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية المستحوذ عليها 

 ً  تؤدي ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية إلى نشوء عدد من المسائل، وخصوصا
لعدم وجود سجل مركزي لألراضي،  ونظراً  نزاعات بخصوص تعدد ادعاء الملكية،بعض ال

فر إثبات قاطع على الملكية فيما اوقد ال يتو إلى نزاعات على الحيازة والملكية،فقد يؤدي ذلك 
عن ذلك، فقد تنشأ نزاعات  وفضالً  قارية التي يقوم الصندوق بشرائها،يتصل باألصول الع

وق، األمر الذي قد يضعف من قانونية فيما يتصل باألصول العقارية التي يستحوذ عليها الصند
قدرة الصندوق على التصرف باألصول العقارية أو نقلها مع توفير حق ملكية واضح، وقد 
يؤدي األمر، في بعض الحاالت، إلى فقدان الصندوق لملكية أراٍض كان يعتقد أنه قد استحوذ 

 عليها بصورة قانونية.
ولى مشروع حواذ عليها من المرحلة األستتم بناء األصول العقارية للصندوق والتي سيتم اال

قطعة أرض منفصلة، جزء من صكوك هذه القطع ليست  111جبل عمر بمكة المكرمة على 
ن بنقل م قيام بعض مساهمي الشركة العينييلعد ( نظراً قطعة 48تمثل مسجلة بعد باسم البائع )

ألصول بالمركز من أصول الشركة حسب قائمة ا اً ولكنها تعتبر جزء ،ملكية هذه الصكوك
 المالي للشركة.

 قوم الشركة بنقل ملكية صكوك أراٍض ومن أجل حماية حقوق مالك وحدات الصندوق، سوف ت
المسجلة غير كضمان لألراضي  كافية مستقلة من مراحل أخرى من أرض المشروع للصندوق
األراضي جراءات تحويل باقي صكوك باسم الشركة حتى اآلن إلى حين قيام الشركة بإكمال إ

وبذلك يكون  الصندوق كصك شامل، باسمومن ثم  ،الواقعة تحت العقار محل االستحواذ باسمها
الصندوق بحوزته ضمان مقبوض في حال عدم التزام الشركة بنقل جميع الصكوك باسم 

 مما قد يقلل من مخاطر عدم نقل الملكية. ،الصندوق
نطقة المخصصة لشركة جبل عمر هـ تم إصدار صك كامل للم23/11/1441كما في تاريخ 

( حيث تحمل صك ملكية عام لكامل 2م235,869.11 للتطوير )بمساحة شاملة قدرها 
المنطقة، باسم "الصك الشامل"، وهو صك تم إصداره بعد تأسيس الصندوق بموجب األمر 

هـ، وهو صٌك تنظيمي ال يعارض ملكية 23/11/1441وتاريخ  62826الملكي ذي الرقم 
 عقارات أصول الصندوق.الصندوق ل

 رهن صكوك الملكية:
 ً من خالل مدير الصندوق( مستقبالً  فيما يتصل بالتمويل اإلسالمي، قد يعمد الصندوق )متصرفا

، أو شركاتها التابعة، مولةإلى رهن أو نقل الملكية القانونية لألصول العقارية إلى البنوك الم
 ً وإلى حين اإلفراج عن ذلك الضمان من جانب  التمويل،لتزاماته فيما يتصل بذلك ال وذلك ضمانا

ً الممولالبنك  قدرته على نقل  ، أو شركاته التابعة، وفق ما تكون الحالة، يفقد الصندوق فعليا
 تجاه الجهة الممولة.صول العقارية للوفاء بالتزاماته األ
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ً أن تمت إعادة سداد التمويل اإلسالمي من قب وإذا حدث أثناء مدة الصندوق  ل الصندوق )متصرفا
من خالل مدير الصندوق(، فسوف يتم تسجيل األصول العقارية باسم كيان يشكل لغرض خاص 

 )الكيان الخاص(، بالنيابة عن الصندوق.
أن األصول العقارية ملك للصندوق، بالرغم من لزوم التأشير على صك الملكية بما يفيد وعلى 

لعدل المعني، الذي يمارس سلطته التقديرية بشأن فإن ذلك التسجيل يقع ضمن مسؤولية كاتب ا
ومن الممكن أن يمتنع كاتب العدل المعني  أو فيما إذا كان يجب القيام بذلك،كيفية القيام بذلك، 

 عن تسجيل التأشير على صك الملكية بخصوص ملكية الصندوق لألصول العقارية.
التأشير بها، قد تؤثر على قدرة الصندوق وإن أية صعوبات في نقل الملكية، أو تسجيلها، أو 

ن قت المناسب، أو عدم قدرته على اإلطالق، وبالتالي فإعلى شراء األصول العقارية في الو
 ذلك يؤثر بشكل جوهري على أداء الصندوق.

 :حق المنافسة 

الصناديق، وسوف يتنافس أصحاب  يرييتنافس قطاع العقارات مع العديد من المطورين ومد
وق ات مع الصندوق في البحث عن مستأجرين، وقد تكون بعض ممتلكات منافسي الصندالممتلك

فرة لدى الصندوق. وإن وجود مالكين اصول العقارية المتوفي مواقع أفضل من موقع بعض األ
متنافسين قد يفضي إلى تأثير سلبي على قدرة الصندوق على تأجير مساحة من ممتلكاته، ويمكن 

 ً خرى، وزيادة يادة منافسة صناديق االستثمار األيرادات الصندوق، كما أن زعلى إ أن يؤثر سلبا
 عار الشراء وانخفاض العائد عليها،إلى ارتفاع أس انالرغبة في االستثمار في الممتلكات، ستؤدي

وهناك منافسة شديدة على شراء الممتلكات العقارية المؤجرة، ولربما كان لدى بعض المنافسين 
من تلك التي يكون الصندوق  متلكات بسعر أعلى، أو بشروط أدنىة في شراء مالقدرة أو الرغب

 لقبولها. مستعداً 

  والضمانات: التمويلمخاطر 

ً  قد يتم تمويل االستحواذ مستقبالً  ويل خارجي أثناء مدة من خالل تم على أصول عقارية جزئيا
 ،ومن المتوقع أن يتم تأمين تمويل متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية خارجي الصندوق،
نقل األصول العقارية  -على سبيل المثال ال الحصر-على أصول الصندوق، ويشمل ذلك  بضمان

وتخضع تكلفة ذلك التمويل لتقلبات تكلفة األموال، األمر  إلى المصرف الممول )أو من يسميه(،
يرادات من األصول العقارية ما يكفي من إ ، وقد ال ينتجالتمويللى زيادة تكاليف الذي قد يؤدي إ

لتغطية هذه التكاليف، ويتم استخدام عائدات تأجير األصول العقارية، وبعد ذلك بيع األصول 
ثانوية، إن  العقارية، لخدمة تمويل الخارجي المقدم للصندوق )وغيرها من التزامات تمويل

التمويل،  لتغطية تكاليفوإذا لم تكف هذه المبالغ  ة أي أموال لمالكي الوحدات،وجدت(، قبل إعاد
 أو في حالة حدوث واقعة تقصير فيما يتعلق بالتمويل.

سوف يتمتع الممول بحق تصفية أصول الصندوق إلى الحد الذي يفي بحقوق الممول، وفقاً 
 ع على مالكي الوحدات.على الدخل الموز التفاقية التمويل، األمر الذي يؤثر سلباً 

 :تقويم العقارات 

تقويم  قد يصعب تحديدها، حيث يتممختلفة العقارية على عوامل االستثمارات  يعتمد تقويم

مستقلين، كما أن األصول العقارية للصندوق بناًء على الحسابات والتقديرات المعدة من مثمنين 

ل للقيمة التي يمكن الحصو دقيقاً عملية تقدير لقيمة األصول وليست مقياساً  تعتبرالتقويم عملية 

تقييم األصول العقارية من قبل مقيّمين مستقلين معروفين  سيتم وكما عليها عند بيع تلك األصول،

وإذا حدد المقيّمون قيمة أقل من القيمة التي  العقارية،النشاط  بالخبرة والصدق والمعرفة في

التي يتوقع أن يحققها العوائد قد يؤثر بشكل جوهري على معدل ذلك  فإنالصندوق،  يتوقعها

 الصندوق.

 :المخاطر التنظيمية الخاصة بالعقارات 

تشكل التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات مخاطر تتهدد أصحاب العقارات، ويجب على 
ات في البيئة التنظيمية أصحاب العقارات النظر والتخطيط للمخاطر المرتبطة بالتغير

والتشريعية، وتمثل التغيرات في لوائح تقسيم المناطق، وأنظمة وقوانين المحاسبة والضرائب، 
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واألنظمة والقوانين البيئية، تشكل أمثلة على اللوائح المحلية والحكومية ذات التأثير الكبير على 
 قيمة الممتلكات والجدوى االقتصادية من األصول العقارية.

جزء من تشغيل األصول العقارية، من الضروري الحصول على جميع الموافقات النظامية وك
وليس هناك من ضمان للحصول على جميع الموافقات  والتراخيص المطلوبة لذلك التشغيل،

كما أن مخالفة  ،النظامية المتعلقة باألصول العقارية بالسرعة المطلوبة، أو الحصول عليها ابتداء
تلك الموافقات النظامية قد تؤدي إلى إلغاء أو سحب تلك الموافقات، أو تعليق أحكام أي من 

لنظامية. وإضافة سريانها، أو فرض عقوبات مالية و/أو غير مالية من جانب تلك السلطات ا
تعديالت تطرأ على األنظمة والقوانين واللوائح الحالية قد تفرض متطلبات  إلى ذلك، فإن أي

لفة، والتزام الصندوق بتلك األنظمة والقوانين واللوائح قد يتطلب تكبد غير متوقعة وأكثر تك
 ً بصورة  نفقات رأس مالية كبيرة، أو التزامات أو مسؤوليات أخرى، من شأنها أن تؤثر سلبا

 جوهرية على أعمال الصندوق، وحالته المالية، وتدفقاته النقدية، ونتائج عملياته.

 المالي:نهاء المستأجرين واالستقرار إ 

 ً عائدات الصندوق إذا تعذر على عدد كبير من مستأجري المركز التجاري في  سوف تتأثر سلبا
أو إذا تعذر تأجير مساحات كبيرة  ،األصول العقارية الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقود اإليجار

ً امتو  ولدى انتهاء أي من عقود ،فرة في األصول العقارية وفق شروط إيجار منافسة تجاريا
وقد تكون  ر بآخر،اإليجار، ال يمكن أن يكون هناك أي تأكيد بتجديد اإليجار أو استبدال المستأج

 ح الصندوق من عقد اإليجار الحالي، وفي حالأحكام أي عقد إيجار الحق أقل خدمة لمصال
فرض بعض القيود، فقد تكون هناك تأثيرات، أو قد تـُ  حدوث أي تقصير من جانب المستأجر

 أجل حماية استثمار الصندوق.لمؤجر، وقد يتم تكبد تكاليف باهظة من لق بتنفيذ حقوق افيما يتع

  قد تتعرض األصول العقارية ألضرار مادية جوهرية بسبب كوارث طبيعية، وألسباب أخرى

خارجة عن سيطرة الصندوق، التي قد ال يكفي التأمين لتغطيتها، حيث قد تكون بعض الخسائر 

 غير قابلة للتأمين:

قد تتعرض األصول العقارية ألضرار مادية كبرى ناجمة عن حرائق، أو عواصف، أو زالزل، 
وفي حال حدوث أي من  سباب أخرى مثل الهجمات اإلرهابية،أو كوارث طبيعية أخرى، أو أل

يرادات ره في األصول العقارية، وكذلك اإلذلك، فقد يفقد الصندوق رأس المال الذي استثم
الرغم من ذلك، لتي كانت مرجوة من تلك األصول، وعلى والزيادة في رأس المال االمتوقعة، 

 ً ى األصول العقارية في حال بتسديد التمويل المتعلق باالستحواذ عل يظل الصندوق ملزما
ئر ال يمكن تقديم أي ضمان بأنه سيتم بشكل كامل تعويض تلك الخسا  عن ذلكوفضالً  وجودها،

ً يرادات التأجيرية( من خالل التأمين، كما أن هناك أنواعارة اإلالناتجة )بما في ذلك خس معينة  ا
من المخاطر والخسائر )مثل الخسائر الناتجة عن اإلرهاب أو الحروب، أو كوارث طبيعية 

 ً وغير مؤمن ضدها بوجه عام. وفي حال وقوع أي من تلك  معينة( ليست قابلة للتأمين اقتصاديا
بالخسائر غير المؤمن عليها، أو التي ال يمكن التأمين عليها، أو الحوادث، وخصوصا ما يتعلق 

التي تكون فيها عائدات التامين غير كافية إلصالح أو استبدال الممتلكات المتضررة أو المدمرة، 
ً  فإنه من شأن كل ذلك أن يرتب أثراً  ً  سلبيا على أعمال الصندوق، وحالته المالية،  جوهريا

 ج عملياته.وتدفقاته النقدية، ونتائ

  /بيع األصول العقارية بشروط منافسة:مخاطر عدم القدرة على التخارج 

دير الصندوق سوف يعمل الصندوق على التصرف بممتلكاته وأصوله األخرى عندما يعتقد م
وتعتمد قدرة الصندوق على التصرف بالممتلكات، وفقاً ألحكام على  أنه وقت مناسب للبيع،

فر تمويل جذاب اويشمل ذلك المنافسة بين بائعين واحتمال توعوامل خارجة عن سيطرته، 
وإذا تعذر على الصندوق التصرف في أصوله بموجب شروط يراها مناسبة،  لمشترين محتملين،

 أو في التوقيت الذي يقرر فيه مدير الصندوق التصرف بأي شكل آخر باألصول، فقد تتأثر سلباً 
الحالة المالية للصندوق، ونتائج عملياته، وتدفقاته المالية، وقدرته على إجراء توزيعات على 

 المستثمرين.

 :السعودة 

قطاع  وتشغيل قد تشترط حكومة المملكة توظيف نسبة عالية من مواطني المملكة في تطوير
أي مدى سوف  ومن غير الواضح في هذه المرحلة إلىعقارات بالمملكة "سياسة السعودة"، ال
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يُطلب من الصندوق واستثماراته تنفيذ سياسات السعودة، ذلك ألن السعودة قد تتطلب توظيف 
موظفين إضافيين أو تقديم تدريب إضافي، وهذه التكاليف األخرى قد تتسبب في ارتفاع تكاليف 

 التشغيل عما هو متوقع باألساس.

 :)مخاطر التقاضي مع الغير )األطراف الثالثة 

طة أصول الصندوق تعرضها ألخطار الدخول في نزاعات قضائية مع الغير، وسوف إن أنش
يتحمل الصندوق أتعاب الدفاع ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو األحكام، األمر الذي من 

 شأنه أن يؤثر على أصول الصندوق، ويخفض من التوزيعات المحتملة.

 :مخاطر نزع الملكية 

نه من حق بعض الجهات الحكومية في المملكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق المنفعة إ
العامة )على سبيل المثال ال الحصر، توسعة الحرم المكي أو بناء الطرق والمرافق العامة(. 

وفي حال نزع  ما عادة ما يساوي للقيمة السوقية،ومن الناحية العملية، يكون سعر الشراء لعقار 
ن لملكية يتم االستحواذ اإلجباري على العقار بعد فترة إخطار غير محددة نظامياً، وذلك ألا

يض، فهناك خطر يتمثل وعلى الرغم من احتمالية دفع التعو اعتمادها يقوم بموجب نظام خاص،
ئت أو الزيادة كون قيمة التعويض غير كافية بالمقارنة مع حجم االستثمار أو الريح الفافي أن ت

وفي حال تحقيق خطر نزع الملكية، قد تنخفض قيمة التوزيعات لمالكي  قيمة االستثمار، في
ل أو جزء من رأس المال الوحدات، وقيمة وسعر التداول للوحدات وقد يخسر مالكي الوحدات ك

 المستثمر.

 مخاطر قبول العوض العيني: 

مراحل تم اكمال جدر اإلشارة الى ان مشروع شركة جبل عمر للتطوير يتكون من سبع ت

المرحلة األولى، وتم البدء بتطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة ولم يتم االنتهاء منها بعد، 

على البيانات المالية الحالية لشركة جبل  باإلضافة الى عدم البدء في المراحل األخرى، وبناء

رونا خالل والسلبي لجائحة كعمر للتطوير فمن المحتمل أن تتأثر اإليرادات سلبا نتيجة األثر 

األعوام القادمة. ويمكن لمالك الوحدة االطالع على تقارير الشركة المعلنة للعامة لبناء تقديرات 

. وتم التطرق الى عدة مخاطر على المتعلقة باالستثمار في الصندوق مدى المخاطر االستثمارية

 سبيل المثال ال الحصر كالتالي:

  :وقدرتها االئتمانيةمخاطر استدامة الشركة  -1

قام مراجع الحسابات لشركة جبل عمر للتطوير بلفت انتباه وفق ألحدث قوائم مالية مصدرة 

م يظهر لفت االنتباه مخاطر استمرارية الشركة كمنشأة قائمة بسبب 2021سبتمبر30بتاريخ 

ة لتلك الديون تكبد الديون وعدم قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية لتغطية الدفعات المجدول

خالل فترة االثنى عشر شهر القادمة. مما قد يترتب عليه دخول الشركة تحت مظلة نظام 

ً اإل وبشكل  فالس أو تنفيذ الجهات المقرضة على ضمانات متمثلة بأصول عقارية تأثر سلبا

 جوهري على القيمة العادلة لشركة جبل عمر للتطوير.

 :للتطوير مخاطر األداء المالي لشركة جبل عمر -2

تعتمد شركة جبل عمر للتطوير على بناء وتطوير فنادق وأسواق تجارية في المنطقة المركزية 

والمنطقة المحيطة بها في مكة المكرمة. تعتبر دورة الشركة في مرحلتها األولى حيث لم يتم 

ى االنتهاء من مراحل التطوير مما يضعف قدرة الشركة على التحول الى الربحية خالل المد

المستقبلي المتوسط. ومن المحتمل أن يستمر الضغط على اإليرادات نتيجة األثر السلبي لجائحة 

كرونا خالل األعوام القادمة. ويمكن لمالك الوحدة االطالع على تقارير الشركة المعلنة للعامة 

 مخاطر االستثمارية.اللبناء تقديرات مدى 

 :لتطويرمخاطر التعاقدات مع المقاولين وعمليات ا -3

عمر للتطوير قد ينتج عن عمليات التطوير ارتفاع في التكاليف  شركة جبللطبيعة أعمال  نظراً 

إدارة شركة جبل ناتج عن تغيرات في األنظمة أو تغيرات في متطلبات السوق أو تقديرات 

. كما أن طبيعة التعاقدات مع المقاولين ومقاولي الباطن قد تتسبب في قضايا عمر للتطوير
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قانونية ينتج عنها تكبد خسائر مالية جوهرية تأثر على مستويات الدين والتدفقات النقدية. يجدر 

عند مدير الصندوق  اقتصاراإلشارة الى أن طبيعة تداول الشركة في سوق األسهم نتج عنه 

 قانونية والمالية على تقارير الشركة المعلنة للعامة. تنفيذ الدراسة ال

 :مخاطر تذبذب طبيعة العوض العيني )أسهم شركة جبل عمر للتطوير( -4

 ً وعرضة لالنخفاض نتيجة  من المحتمل أن يكون سعر السهم لشركة جبل عمر للتطوير متذبذبا

جة أداء عمليات الشركة قبول العوض العيني لطبيعة أسواق األسهم وللفترة المستقبلية نتي

 والظروف المحيطة االقتصادية.

لية العوض العيني لتخارج الصندوق وإغالقه فسيترتب على قبول العوض آوفي حال اعتماد 

 للصندوق االلتزامات المستحقة جميع تسوية العيني مقابل الوحدات الحالية لحاملي الوحدات

 .على شركة جبل عمر للتطوير

في المخاطر والذي يساهم بارتفاعها وذلك الختالف طبيعة  جوهرياحيث يعد هذا التغير تغيرا 

 العوائد المستقبلية المتوقعة. 

تجدر اإلشارة الى أن هيكلة الصندوق االستثماري الحالية تتيح لمالكي الوحدات عوائد دورية 

فمن المتوقع ان تتغير تلك العوائد  "اتفاقية الصفقة"تنفيذ  وفي حالنتيجة أعمال التأجير، 

الدورية الى أرباح أو خسائر رأس مالية في المدى المتوسط أو البعيد وذلك بناًء على أداء 

شركة جبل عمر للتطوير. كما أن ملكية مالك الوحدة من الممكن ان تنخفض في األصول نتيجة 

 .لالستحواذ وقبول العوض العيني

 
 المحتمل بأن االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.يجب أن يعلم المستثمر  (ب
 :تصنيف المخاطر الصندوق ج(

من المخاطر، وهو مناسب فقط للمستثمرين ذوي الخبرة واإلمكانات  عاليينطوي االستثمار في الصندوق على قدر 
المالية الكبيرة الذين ليس لديهم حاجة ماسة لسيولة المبلغ المستثمر خالل فترة االستثمار، وكذلك الذين يستطيعون 

عتمد بشكل تحمل احتمالية خسارة جميع استثماراتهم أو جزء كبير منها، علماً بأن قيمة الوحدات في الصندوق ت
مستقبالً، والتي قد تنخفض بأي أثر  والعوائد الدورية، باإلضافة إلى بيع األصولكبير على قيمة أصول الصندوق 

 .سلبي للمخاطر
 

 االشتراك (8

 تاريخ بداية االشتراك ونهايته:معلومات االشتراك و (أ
سعودية، أي بقيمة رياالت  10( بسعر 609,000,000يطرح مدير الصندوق ستمائة وتسعة ماليين وحدة )

( وهو ما يمثل الحد المطلوب لجمع 6,090,000,000إجمالية قدرها ستة مليارات وتسعون مليون لاير سعودي )
 رأس مال الصندوق.

من تاريخ بدء الطرح وحتى تاريخ م، وسوف يتم طرح الوحدات ابتداًء 18/09/2017تبدأ فترة الطرح بتاريخ 
 يمكن لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح لفترة مماثلةلمدة شهر، و م17/10/2017إقفال فترة الطرح بتاريخ 
  وذلك بعد موافقة الهيئة.

 كيفية االشتراك: (ب
 يتوجب على المستثمر الذي يرغب في شراء وحدات في الصندوق ما يأتي: 

وبإمكان تقديم نسخة معبأة وموقعة من نموذج االشتراك لدى أي فرع من فروع شركة اإلنماء لالستثمار،  .1
المشتركين االشتراك عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة لشركة 

 في حال توافرها. اإلنماء لالستثمار
 سداد مبلغ االشتراك كامالً إلى الحساب المصرفي للصندوق قبل تاريخ اإلقفال. .2
ل األموال، ويمكن لمدير الصندوق رفض إكمال إجراءات التحقق "اعرف عميلك" وإجراءات مكافحة غس .3

مشاركة أي مستثمر في الصندوق، إذا كانت هذه المشاركة قد تتعارض مع شروط وأحكام الصندوق أو 
 اللوائح التنظيمية أو التعليمات التي تفرضها هيئة السوق المالية من وقت آلخر.

 الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك: (ج
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ة( سعوديرياالت سعودية )عشرة رياالت  10بسعر  أو مؤسسات اً فرادسواء أ ثمرينطرح الوحدات على المستتـُ 
والحد األعلى لاير سعودي(،  لاير سعودي )عشرة آالف 10,000ويبلغ الحد األدنى لالشتراك لكل وحدة، 

 لاير سعودي )خمس مليارات لاير سعودي(. 5,000,000,000
 قبول اشتراك مقابل حق عيني: (د

عمر للتطوير "البائع" االشتراك العيني في الصندوق، وذلك من خالل فترة الطرح، وبحد أقصى  يجوز لشركة جبل
 % من حجم الصندوق(.16.42مليار لاير سعودي من إجمالي حجم الطرح )

 يتعهد مدير الصندوق بااللتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. (ه
 اإللغاء وإعادة المبالغ: (و

طرح وتتم عندها إعادة قيمة مبالغ االشتراك إلى المستثمرين، وذلك في حال عدم استيفاء/ جمع الحّد يجوز إلغاء ال
 ( لاير سعودي. 6,090,000,000األدنى من االشتراكات بقيمة )

يوم عمل  15في حال إلغاء الطرح، تتم إعادة مبالغ االشتراك كافة التي تّم استالمها إلى حساب كل مشترك خالل 
 يخ اإللغاء )بعد خصم أي رسوم بنكية، أو رسوم تحويل، أو رسوم صرف عملة(. من تار

 مالكو الوحدات، ونسبة االشتراكات العينية في الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق. (ز
  للتقاعد.بحد أدنى ما قيمته مليار لاير للمؤسسة العامة  سيتم تخصيص الً:أو

 % من الوحدات المطروحة لمجموعة اإلنماء.10سيتم تخصيص  ثانياً:
سيتم تخصيص المتبقي من الوحدات المطروحة للمستثمرين )سواء أفراداً أو مؤسسات( على أساس تناسبي  ثالثاً:
وحدة،  1000لكل مشترك نسبة إلى قيمة اشتراكه المبدئي، وذلك بعد توزيع الحد األدنى لكل مستثمر وهو  رابعا:
 لاير. 10,000دل قيمتها تعا

يجوز لشركة جبل عمر للتطوير "البائع" االشتراك العيني في الصندوق، وذلك من خالل فترة الطرح، وبحد أقصى 
 % من حجم الصندوق(.16.42مليار لاير سعودي من إجمالي حجم الطرح )

تاريخ اإلقفال بقبول طلب يوم عمل من  15سيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 
 االشتراك أو رفضه.

وسيقوم مدير الصندوق برد أي أموال تتعلق بالوحدات المشترك بها والتي لم يتم تخصيصها إلى المشتركين 
 المعنيين، وذلك بإيداعها في حساباتهم لدى اإلنماء لالستثمار.

 :تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق  (ح
 الصندوق في: يتم استخدام متحصالت طرح

لاير( ستة مليارات لاير  6,000,000,000بقيمة تبلغ ) المدرة للدخلاالستحواذ على عدد من األصول 
 ، وسداد اتعاب هيكلة رأس المال. سعودي

 
 لرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارةا (9

الرسوم المفروضة على الصندوق، رة في هذه الفقرة تشتمل على جميع ويقر مدير الصندوق بأن الرسوم المذك
 تتلخص رسوم الصندوق والمصروفات التقديرية فيما يأتي: وأن مدير الصندوق سيتحمل أي رسم لم يذكر.

 

الرسوم، األتعاب، العموالت، النسبة المفروضة، المبلغ المفروض، طريقة الحساب، تحمل دفع الرسوم وتكرار دفع 

 الرسوم

 البند

جميع الرسوم 

والعموالت 

 وأتعاب اإلدارة

 الحد األعلى للرسوم تحمل دفع الرسوم آلية احتساب األتعاب
تكرار دفع 

 الرسم

أتعاب هيكلة رأس   .1

 المال

نسبة من إجمالي قيمة 

رأس مال الصندوق، 

أو عند جمع أي مبالغ 

اشتراك أخرى، سواء 

 نقدياً أو عينياً 

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

% مرة 1.5دفع سوف يتم 

واحدة بعد إقفال جمع رأس مال 

 الصندوق

تدفع مرة  

واحدة بعد 

إقفال جمع 

رأس مال 

 .الصندوق
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رسوم تداول   .2

وحدات الصندوق 

)في حال الرغبة 

في بيع / شراء 

الوحدات خالل 

 عمر الصندوق( 

يتم دفع الرسم من  نسبة من قيمة الصفقة

قبل مالكي 

 الوحدات

عند  سوف يدفع مالكو الوحدات

% بحد أعلى 2الشراء أو البيع 

 من قيمة الصفقة عند التنفيذ

تدفع مرة  

واحدة بعد 

إتمام 

 الصفقة.

نسبة من صافي قيمة  أتعاب االدارة  .3

 أصول الصندوق. 

 وتحسب مع كل تقييم

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

سوف يدفع الصندوق أتعاب 

إدارة لمدير الصندوق بمقدار 

صافي قيمة ن % م0.75

 أصول الصندوق سنوياً.

بشكل ربع 

 سنوي.

أتعاب مقابل   .4

خدمات الحفظ أو 

أي خدمة أخرى 

مقدمة من أمين 

 الحفظ

نسبة من صافي 

أصول الصندوق 

ألف  700وبحد أعلى 

 لاير سعودي.

 وتحسب مع كل تقييم

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

سوف يدفع الصندوق أتعاب 

% 0.015 رسوم الحفظ بمقدار

من صافي أصول الصندوق 

ألف لاير  700وبحد أعلى 

 سعودي.

بشكل 

نصف 

 سنوي.

أتعاب مراجع   .5

 الحسابات 

مبلغ مقطوع لمراجعة 

القوائم المالية 

 للصندوق.

 وتحسب مع كل تقييم 

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

مبلغاً سوف يدفع الصندوق 

 لمراجعة القوائم الماليةمقطوعاً 

لاير سعودي 65,000  بقيمة

بشكل سنوي. تحتسب وتدفع 

عند إصدار القوائم المالية  

والتي قد تتغير من وقت إلى 

 آخر

 بشكل

 سنوي.

المصاريف   .6

اإلدارية 

 والتشغيلية  

نسبة من صافي قيمة 

 أصول الصندوق. 

 وتحسب مع كل تقييم

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

سوف يدفع الصندوق مصاريف 

إدارية وتشغيلية بحد أعلى 

% من صافي أصول 0.05

 .الصندوق

ال  وتشتمل على سبيل المثال

: تكاليف إعداد وطباعة الحصر

التقارير وتسليمها لمالكي 

الوحدات والهيئة، إعداد تقارير 

التقويم ألصول الصندوق، 

أتعاب مراجع الحسابات، مكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء لجنة  المستقلين، مكافأة

وتكاليف  الرقابة الشرعية،

المراسالت والتعقيب والرسوم 

الحكومية واالستشارات 

القانونية والفنية والمحاسبية 

المتعلقة بالصندوق، تكاليف 

االستحواذ، مصاريف ترتيب 

 بشكل

 سنوي
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حضور اجتماعات مجلس 

اإلدارة، وأي مصاريف أو 

أتعاب أخرى مستحقة ألشخاص 

يتعاملون مع الصندوق فيما 

يتعلق بخدمات اإلدارة والتشغيل 

 والتحصيل.

أتعاب أعضاء   .7

مجلس اإلدارة 

 ومصروفاتهم

مبلغ مقطوع وبحد 

 100,000أعلى 

 لاير للعضو المستقل. 

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

يدفع الصندوق مكافأة أعضاء 

مجلس إدارة مستقلين بقيمة 

ألف للعضو المستقل  25,000

لكل اجتماع وبحد أعلى الواحد 

 لاير سعودي. 100,000

 بشكل

 سنوي

مكافآت أعضاء   .8

لجنة الرقابة 

 الشرعية

مبلغ مقطوع وبحد 

لاير  50,000أعلى 

 سعودي.

يتم دفع الرسم من 

قبل أصول 

 الصندوق

يدفع الصندوق مكافأة أعضاء 

لجنة الرقابة الشرعية مبلغاً 

ً بحد أعلى   50,000مقطوعا

 .لاير سعودي

 بشكل

 سنوي

رسوم تحويل   .9

 األرباح

مبلغ مقطوع وبحد 

لاير  25أعلى 

 سعودي.

سيتحمل 

الصندوق 

مصاريف تحويل 

األرباح حسب 

األسعار السائدة 

 في السوق.

سوف يدفع مالكو الوحدات مبلغ 

لاير  25حد أعلى مقطوع وب

 سعودي لكل عملية.

عند 

استحقاق 

 األرباح

 .%1.15الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق هي حوالي نسبة تكاليف  نسبة تكاليف الصندوق 

  جميع الرسوم والمصاريف غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، علماً أن ضريبة القيمة المضافة متغيرة بحسب

 ما تحدده الدولة من وقت آلخر

  الصندوق دون استثناء.جميع الرسوم المذكورة بالجداول هي المفروضة والمحسوبة على الصندوق خالل مدة 

  ،هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المصروفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق

 ويُعد مدير الصندوق مسؤوالً مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في الجدول أعاله.

 عابه متى ما أراد ذلك، وفيما يخص رسوم مزودي الخدمات فإن أي يحق لمدير الصندوق الحسم أو التنازل من أت

 .حسم أو تنازل هو بموجب أسباب تعاقدية وفق العقود المبرمة مع تلك الجهات

جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق، على مستوى الصندوق ومالك الوحدة، 

  .ن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررةوذلك خالل عمر الصندوق، على أ

ألف لاير سعودي لم تتغير طوال  609لغ بالجدول اآلتي يبين مثاالً افتراضيا وتوضيحياً الشتراك عميل في الصندوق بم

 906نة ومقسمة إلى لاير سعودي ولم يتغير طوال الس مليار 6.090السنة، وبافتراض أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو 

 مليون وحدة: 

 نوع الرسوم
المبلغ المحسوب على 

 الصندوق

المبلغ المحسوب على 

 مالك الوحدة
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 سنوات 5%( تم تجزئتها على 1.5)رسوم هيكلة 
- 1,827 

 % سنوياً(0.75رسوم أتعاب إدارة الصندوق )
45,675,000 4,568 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
50,000 5 

 الخارجيأتعاب مراجع الحسابات 
65,000 6.5 

 % سنويا (0.015أتعاب أمين الحفظ  ) 
913,500 91 

  لجنة الرقابة الشرعيةمكافآت أعضاء 
- - 

 %(0.05المصاريف اإلدارية والتشغيلية )
3,045,000 305 

 *إجمالي المصاريف و الرسوم
49,748,500 6,801.5 

 نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق
0.82 % 1.11% 

ضريبة القيمة المضافة متغيرة بحسب ، علماً أن * جميع الرسوم والمصاريف غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

ألنها تنطبق بحاالت  أعاله نظراً  بالجدولرسوم تداول لم يتم احتساب كما أنه  .ما تحدده الدولة من وقت آلخر

 .التداول فقط

 أصول الصندوقتقييم  (10
 أصول الصندوق:تقييم كيفية  (أ
 مستقلَيناثنيَن مقيّمين صول على متوسط تقويم معد من مدير الصندوق أصول الصندوق من خالل الحسيقيم  -

( مرة كل ستة أشهر على األقل، على أن يشتمل حاًصالً على زمالة الهيئة السعودية للمقيميّن المعتمدين) معتمدين
 بحد أدنى على اآلتي:المقّيمين تقرير 

 ني عليها.وطريقته واالفتراضات التي بُ التقييم أسلوب  (1)
 مثل العرض والطلب واتجاه السوق. ،تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري (2)
 تفاصيل العقار وأوصافه. (3)
 .  محل التقييم المخاطر المتعلقة بالعقار (4)

ويجوز لمن استنفذ هذه المدة  يجب على مدير الصندوق تغيير المقيمين المعتمدين كل خمس سنوات بحد أقصى
 أن يعاد تعيينه بعد مضي سنة من تاريخ آخر تعاقد.

 إلى مستوى العوائد الفعلية للصفقات المتعاقد عليها في يوم التقويم. يتم تقويم أسعار صفقات المرابحة استناداً  -
المستثمر فيه، مضافاً لها يتم تقويم وحدات الصناديق االستثمارية استناداً إلى آخر سعر وحدة معلن للصندوق  -

 أي أرباح موزعة أو مستحقة بنهاية ذلك اليوم.
التزامات بما في ذلك أي  ،يتم حساب سعر الوحدة االستثمارية بالصندوق بطرح إجمالي التزامات الصندوق -

أو أي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة خالل فترة الحساب ناشئة عن تمويل الصندوق، 
من إجمالي  -يتم خصم المبالغ المقطوعة أوالً، يلي ذلك االلتزامات المتغيرة بحسب صافي قيمة أصول الصندوق-

ً للوحدة عدد وحدات الصندوق للفترة نفسها،  أصول الصندوق، ويقسم الناتج على ويُعد ذلك سعراً استرشاديا
 االستثمارية في الصندوق.

ل العقارية والمبالغ النقدية، واألرباح المتراكمة، وكذلك جميع يمثل إجمالي األصول مجموع جميع األصو -
باإلضافة إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى وقية لجميع االستثمارات )األصول(، المستحقات والقيمة الس

يمتلكها الصندوق، علماً بأن وحدات صناديق االستثمار المستثمر بها سيتم تقويمها حسب آخر سعر معلن للوحدة 
ً بأن صافي أصول الصندوق مملوك لمالكي وحدات  االستثمارية قبل يوم التقويم الخاص بالصندوق، علما
الصندوق مجتمعين، وليس لمدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة أو مطالبة على هذه األصول، كما أنَّه لم 

أي مصلحة أو مطالبة على هذه  يتم تحميل أي ديون على الصندوق قبل تاريخ التشغيل، وليس لمدير الصندوق
ً له بتلك المطالبات ومفصحاً عنها في هذه  ً لوحدات في الصندوق، أو كان مسموحا األصول إال إذا كان مالكا
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الشروط واألحكام، كما سيلتزم أمين حفظ الصندوق بفصل األصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى 
 بشكل مستقل.

 :تثمين األصول العقارية للصندوق -
كما تم  ،عمر للتطوير )البائع( لديها الحق في إعادة شراء األصولجبل كما تمت اإلشارة إليه سابقاً بأن شركة 

البائع  قام مع خيار الشرط وبسعر محدد يبلغ ستة مليارات لاير سعودي في حال ،االتفاق عليه في عقد الشراء
عشر سنوات من تاريخ االستحواذ على األصول. بناًء والبالغة  ،بإعادة شراء األصول خالل المدة المحددة لذلك

قصى طوال فترة احتفاظ شركة جبل عمر ات لاير بحد أعلى ذلك فإن قيمة األصول لن تتجاوز الستة مليار
 للتطوير بحق إعادة شراء األصول أو انتهاء مدة العشر سنوات من تاريخ االستحواذ.

من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للقيام بتثمين مستقل وعين مدير الصندوق مثمنين معتمدين ومرخصين 
 ،ويتكون العقار من أبراج فندقية )ثالثة فنادق مشغلة( ية محل االستحواذ من قبل الصندوق،لألصول العقار

 صول العقارية(.كما هو موضح في وصف األالمجمعين التجاريين )

 *الشركتين لألصول العقارية تقييم ملخص 

 التقييم  التقييمتاريخ  المقيم

 لاير 8,003,634,842 م2017أبريل  إنتماء

 لاير 7,605,600,000 م2017ابريل   نايت فرانك
 . (Income Capitalization) الدخل رسملة* التثمين بطريق                

 وتوقيته:التقييم عدد مرات  (ب
 ً يونيو من كل سنة ميالدية، ويجوز  30ديسمبر و 31وبالتحديد في  ،سيتم تقييم أصول الصندوق مرتين سنويا

 يم أصول الصندوق.بعد موافقة الهيئة تأجيل موعد تقيلمدير الصندوق 
، خالل للسوق يتم نشر تقارير المقّيمين المعتمدين على الموقع االلكتروني لمدير الصندوق، والموقع االلكتروني

ً لإليجارات السوقية )حيثما ( يوماً من 15مدة ال تتجاوز ) إصدار تلك التقارير، على أن تتضمن التقارير تقييما
وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين  ينطبق(،

 المعتمدين.
 طريقة احتساب سعر الوحدة: (ج

 للصندوق وفق المعادلة اآلتية:  يتم حساب سعر الوحدة بناًء على صافي قيمة األصول
إجمالي قيمة أصول الصندوق )بما في ذلك أي أرباح و/أو حقوق مستحقة إن وجدت( ناقصاً إجمالي الخصوم بما 

في ذلك أي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة مقسومة على إجمالي عدد وحدات 
 الصندوق باللاير السعودي.الصندوق القائمة. ويتم تقويم صافي قيمة أصول 

 كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة: (د
( يوماً من نهاية فترة 30مدة ال تتجاوز ) سيعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة وصافي أصول الصندوق خالل

ي تضمينها فوسيتم  ،( أشهر من نهاية القوائم المالية السنوية3القوائم المالية األولية، وخالل مدة ال تتجاوز )
والموقع االلكتروني موقع مدير الصندوق تكون متاحة على ، كما سالدورية المرسلة لمالكي الوحدات التقارير
 .للسوق

 اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير. (ه
ل خاطئ، فسيقوم في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشك -

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
٪ أو أكثر من سعر الوحدة  0.5سيتم إبالغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  -

 .فوراً في الموقع االلكتروني لمدير الصندوقواإلفصاح عن ذلك 
 

 

 تداول وحدات الصندوق (11
  :وحدات الصندوق أو شرائهااأليام التي يسمح فيها بقبول أوامر بيع  (أ

 سيتم قبول طلبات بيع وشراء الوحدات في أيام العمل الرسمية للصندوق.
  :إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها (ب

غبين في بيع وشراء وحدات الصندوق. حيث سيطلع سيحتفظ مدير الصندوق بسجل يحتوي على طلبات الرا
في شراء أو بيع وحدات الصندوق بسجل أوامر البيع والشراء، وسيتم قبول مدير الصندوق المستثمرين الراغبين 

طلبات بيع وشراء الوحدات في أيام العمل الرسمية للصندوق، وسيكون مدير الصندوق هو المخّول في نقل ملكية 
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ق في الوحدات بين المشتري والبائع وتحديث سجل مالكي الوحدات، حسب السعر المتفق عليه بينهما، وله الح
% من قيمة 2الحصول على عمولة وساطة من القيمة اإلجمالية للوحدات، ويبلغ الحد األعلى من قيمة الرسوم 

الوحدات لكل عملية نقل، ولن يكون مدير الصندوق ملزماً بتنفيذ عملية بيع وشراء الوحدات في حال عدم وجود 
 مشتٍر أو بائع للوحدات ذات العالقة.

 :الوحدات إلى مستثمرين آخريناألحكام المنظمة لنقل  (ج
سيحتفظ مدير الصندوق بسجل لمالكي وحدات الصندوق وسيحتوي السجل على أسماء جميع مالكي الوحدات 

وعناوينهم وعدد الوحدات التي يمتلكها كل منهم، باإلضافة إلى حركة العمليات التي تتم من قبل مالكي الوحدات، 
الصندوق إال عندما تكون مسجلة وموثقة في سجل مالكي وحدات الصندوق، علماً بأنه لن يتم نقل ملكية وحدات 

 ويكون سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
  .سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه  (د
ت ونقل ملكيتها حسب ما ورد في شروط وأحكام هيل تداول الوحداسسيبذل مدير الصندوق الجهد المعقول لت (ه

 الصندوق. 
 

 أصول الصندوق  (12
 آلية تسجيل أصول الصندوق: (أ

 .تسجل ملكية أصول الصندوق. باسم "شركة ذات غرض خاص" والتي يتم تأسيسها وامتالكها من قبل أمين الحفظ
وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من  ،أصول الصندوق مملوكة لمالك الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة( (ب

أّي مصلحة في أصول الصندوق أو  الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع
إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو  ،مطالبة فيها

حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب  في أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق وذلك مقدم المشورة
ح عنها في شروط وأحكام الصندوق.صناديق أحكام الئحة   االستثمار العقاري وأُفصِّ

 
 

 مجلس إدارة الصندوق (13
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من ستة أعضاء منهم  ،يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق

عضوين مستقلين، وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين على األقل سنوياً. يباشر مجلس إدارة الصندوق مهامه 
 اعتباراً من تاريخ تعيينه ويستمر في ممارسة أعماله حتى انتهاء أعمال الصندوق.

 تشكيل مجلس اإلدارة: (أ
إدارة الصندوق من ستة أعضاء يعينهم مدير الصندوق، ويتمتع كل عضو من أعضاء مجلس سوف يتألف مجلس 

 ما هو مبين فيما يأتي. إدارة الصندوق بخبرة في القطاع المالي واالستثمار العقاري حسب
 يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

  )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل(                                  األستاذ / مازن بن فواز بغدادي
ً في  19لشركة اإلنماء لالستثمار وخبرته العملية تمتد ألكثر من والعضو المنتدب  هو الرئيس التنفيذي عاما

المجاالت المالية واالستثمارية، وشغل العديد من المناصب القيادية كان آخرها رئيس االستثمارات بشركة االنماء 
هد للبترول جامعة الملك ف المالية منويحمل األستاذ/ مازن فواز بغدادي درجة البكالوريوس في  لالستثمار.

م ويملك االستاذ مازن بغدادي خبرة كبيرة ومتنوعة في المجال المصرفي واالستثمار  2000والمعادن في العام 
وتشمل خبراته إدارة المحافظ وإدارة الصناديق االستثمارية وتحليل أسواق األسهم في المملكة العربية السعودية 

 ودول الخليج واألسواق األمريكية.
 )عضو غير مستقل(                                              الد بن محمد العمودي                   األستاذ / خ

م، وقد تولى 2019نوفمبر  1يشغل األستاذ خالد العمودي منصب الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير منذ 
قبل ذلك منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية باإلضافة إلى كونه 

عاماً  20ستاذ خالد العمودي بخبرة تمتد إلى المشرف العام على برنامج سكني المقدم من وزارة اإلسكان. يتمتع األ
في مجاالت اإلدارة والتمويل والتسويق والتطوير العقاري حيث عمل كنائب أول للرئيس ورئيس دائرة التمويل 

سامبا المالية. واألستاذ خالد  مجموعةالعقاري في البنك األهلي التجاري كما وقد عمل مديراً لقسم المنتجات في 
 على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في اإلدارة الصناعية والتسويق. العمودي حاصل

 )عضو مستقل(                                                                   هيثم بن حسين حكيماألستاذ / 
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م، ويحمل درجة 2003مصر عام  –أكتوبر  6حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة 
م. يتمتع األستاذ هشام بالخبرة في القطاع العقاري وجميع أنواع الصكوك 2009الماجستير في إدارة الجودة عام 

وبأنظمة الجودة وتطبيقها، ويمتلك عدة دورات في تقييم االصول والتحليل المالي وإدارة المشاريع االحترافية. 
حيث كان مستشار لعقارات مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا  كما شغل عدة مناصب وعضويات،

بن عبد العزيز لألعمال اإلنسانية، وشريك مؤسس ركال العقارية، وهو عضو هيئة التقييم العقاري، وعضو في 
مكتب ورثة األمير محمد بن سعود الكبير، وعضو في شركة نوامي الزراعية، وهو الرئيس التنفيذي وعضو 

 مجلس المديرين لشركة رسن القابضة.
 )عضو مستقل(                                     المهندس / عصام بن أحمد كلثوم                                

ً  21لديه أكثر من  ً  13من الخبرة في المناصب التنفيذية العليا، وأكثر من  عاما ة التنفيذية والهندسية في اإلدار عاما
عمل مع  الحكومية، ففي القطاع الخاصشبه في القطاع الخاص وفي القطاعات  عمل المهندس كلثوم والصناعية،

العديد من الشركات الكبرى مثل: مجموعة سمامة، ومجموعة السيف االستثمارية، وشركة كريستال لصناعة ثاني 
مدير فقد شغل منصب نائب ال شبه الحكومي، وشركة الشامية لتطوير العمراني، أما في القطاع أكسيد التيتانيوم

يشغل منصب العضو المنتدب لشركة بوابة مكة )شركة مملوكة بالكامل ألمانة  وحالياً  العام للهيئة الملكية بينبع،
حيث يقوم بإعداد برنامج العمل، وعناصر استراتيجية الشركة، الخطة المالية للشركة، والتوجيه  ،العاصمة المقدسة

لك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة كة مع المطورين وإدارة التطوير، تخرج من جامعة المراالعام للش
 ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف. ،م1981العربية السعودية في عام 

 )عضو مستقل(                                                                    ذ / فؤاد بن عبدهللا الراشد    األستا
المتقدمة في  الومم والدب1992حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة الملك سعود عام 

ً ، يشغل األ1996ية كولورادو األمريكية عام المحاسبة من المعهد االقتصادي بمدينة بولدار بوال  ستاذ فؤاد حاليا
م منصب الرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة وهي واحدة من الشركات المتخصصة في 2012ومنذ عام 

م كنائب رئيس للشؤون المالية واإلدارية 2012م وحتى عام 2007األنشطة العقارية، كما أنه عمل في الفترة بين 
وبذات المنصب  ،م2007حتى عام م و2004بشركة محمد الحبيب العقارية، ومدير مالي في شركة مدن من عام 

كما عمل األستاذ فؤاد في منصب المراجع  م،2004، وحتى عام م2002في شركة الرياض للتعمير من عام 
ً ماليم، ومحلالً 2002م و2000سكري في الفترة بين الداخلي في مستشفى الخرج الع  البنك المركزي السعوديفي  ا

جمعية المحاسبين السعوديين وعضو سابق في هيئة المراجعين  م، وهو عضو في2000وحتى عام  1992من عام 
 الداخليين، كما أنه عضو لجنة المراجعة في شركة وفا للتأمين.

 مستقل(غير )عضو توفيق القصير                                                             بن سلطان  /االستاذ 
حاصل على درجة البكالوريوس في المالية والعقار واالقتصاد من جامعة فيالنوفا في الواليات المتحدة، ويتمتع 

ً  عشر سنواتبخبرة تزيد عن  إدارة رئيس في مجال صناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية، كما يشغل حاليا
االستاذ سلطان القصير قبل انضمامه لشركة اإلنماء االستثمارات البديلة في شركة االنماء لالستثمار، عمل 

لالستثمار في إدارة صناديق االستثمار بكل من شركة سويكورب المالية وشركة بلوم لالستثمار وشركة نعيم 
 لالستثمار ولدية إطالع واسع بمجال الهيكلة المالية وتشريعات األوراق المالية.

 :لس اإلدارة خالل مدة الصندوقمجموع المكافآت المتوقع دفعها ألعضاء مج (ب
سيتحمل الصندوق النفقات الفعلية للسفر واإلقامة التي يتكبدها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في 

 2,000سبيل حضوره لالجتماعات المتعلقة بأنشطة الصندوق، ويبلغ الحد األعلى لنفقات السفر واإلقامة المعنية 
لاير سعودي عن االجتماع  25,000ن مكافأة مالية قدرها ح األعضاء المستقلواجتماع، وسيُمن لاير سعودي لكل

ً للعضو المستقل 100,000الواحد، وبحد أعلى  ومن المتوقع أن تكون مجموع المكافآت  لاير سعودي سنويا
وال  ،لاير سعودي 1,200,000 ( شاملة مدة التمديد)  المتوقع دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل مدة الصندوق
 يحصل أعضاء المجلس غير المستقلين على أي مكافآت.

 :وصف لطبيعة الخدمات المقَدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ج
 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي 

  على  -الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، ويشمل ذلك
الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال  -سبيل المثال ال الحصر 

أّي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن 
 المستقبل 
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  االطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية
حكام للصندوق؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأ

 .الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري

  .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق 

  الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق  -متى كان ذلك مناسباً  -اإلشراف، و 

 اسية والتغييرات غير األساسية، وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة الموافقة على جميع التغييرات األس
 مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم. 

  التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان عقد أم غيره( يتضمن إفصاحات
أكد من توافق ما سبق مع الئحة صناديق تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى الت

 االستثمار العقاري.

 .الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها 
  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار

 العقاري وشروط وأحكام الصندوق. 
 ل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً السياسات وإجراءات مدير الصندوق تقييم آلية تعام

 حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها. 

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

 الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق  االطالع على التقرير المتضمن جميع
بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار 

 العقاري.

 .اعتماد القرارات المتعلقة بتوزيع أرباح مالكي الوحدات 

  والتشغيل، الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للصندوق الذي يرشحه مدير اعتماد خطة إدارة األصول
 الصندوق.

 .تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس 
 

 :بيان بأَي صندوق استثمار آخر يشرف عليه أَي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق (د

 الصندوقنوع  اسم الصندوق

  األعضاء

االستاذ / مازن 
 بغدادي

األستاذ/ فؤاد 
 الراشد

االستاذ/ سلطان 
 القصير

األستاذ / هيثم 
 حكيم

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص صندوق اإلنماء العقاري

صندوق دانية مكة 
 الفندقي

 ------- ------- عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص

اإلنماء الجزيرة صندوق 
 األول

 عضو مستقل عضو غير مستقل ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق اإلنماء الثريا 
 العقاري

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق القيروان 
 اللوجستي

 ------- ------- عضو مستقل عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق اإلنماء المدر 
 االول للدخل

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق ضاحية سمو 
 العقاري

 ------- ------- عضو مستقل  عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق اإلنماء مشارف 
 العوالي

 ------- عضو غير مستقل ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق االنماء للتطوير 
 االول

 ------- عضو غير مستقل ------- مستقلعضو غير  طرح خاص

صندوق االنماء للتطوير 
 الثاني

 -------  عضو غير مستقل -------  عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق منطقة اإلنماء 
 اللوجستي

 ------- عضو غير مستقل ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق اإلنماء مدينة 
 جدة االقتصادية العقاري

 ------- ------- عضو مستقل ------- طرح خاص

صندوق اإلنماء 
 المحمدية العقاري

 ------- عضو غير مستقل ------- عضو غير مستقل طرح خاص
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صندوق مجمع اإلنماء 
 اللوجيستي

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق االستثمار في 
 قطاع الحج والعمرة

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح خاص

صندوق اإلنماء وريف 
 الوقفي

 عضو مستقل ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء عناية 
 الوقفي

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء الوقفي 
 لرعاية االيتام

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء الوقفي 
 للمساجد

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق بر الرياض 
 الوقفي 

 عضو مستقل ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء المتوازن 
 متعدد االصول

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء للسيولة 
 باللاير السعودي

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء لألسهم 
 السعودية

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء 
 لإلصدارات االولية

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

صندوق اإلنماء المتداول 
لصكوك الحكومة 
 –السعودية المحلية 

 قصيرة األجل

 ------- ------- ------- عضو غير مستقل طرح عام

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

 غير مفلسين أو خاضعين ألي دعاوى إفالس أو إعسار. (1
 احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة.لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على  (2
 يمتلكون المهارات والخبرات الالزمة. (3

 إن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل الوارد في قائمة (و
 المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

 

 مدير الصندوق (14
 ق وعنوانه:اسم مدير الصندو (أ

 شركة اإلنماء لالستثمار االسم
 55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 المملكة العربية السعودية. 11544الرياض 

 + 966112185999 هاتف
 +966112185970 فاكس

 www.alinmainvestment.com اإللكترونيالموقع 
 ترخيص مدير الصندوق: (ب

شركة اإلنماء لالستثمار "مدير الصندوق" مؤسسة مالية مرخص لها بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية 
االستثمارات وتشغيل لمزاولة نشاط التعامل والحفظ واإلدارة "إدارة  09134-37بموجب الترخيص رقم: 

شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة الصناديق" والترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية، وهي 
 .1010269764العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

 خدمات مدير الصندوق: (ج
 ما يأتي: -دون حصر-بما في ذلك ، وخدمات أخرى للصندوق، سوف يُقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية اآلتية

 وفقاً لهذه الشروط واألحكام.األخرى لصالح مالكي الوحدات، إدارة أصول الصندوق العقارية واألصول  (1)
تنفيذ استراتيجيات االستثمار الموضحة ضمن هذه الشروط واألحكام، ومراقبة امتثال الصندوق مع جميع  (2)

 واألحكام. األنظمة واللوائح المعمول بها، ولهذه الشروط

http://www.alinmainvestment.com/
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 تحديد إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق. (3)
 التصرف كوكيل االشتراك للصندوق في المملكة. (4)
 االحتفاظ بسجل مالكي الوحدات في الصندوق. (5)
وضوابطها، والتفاوض بشأنه، وتنفيذه، وذلك نيابة عن  لجنة الرقابة الشرعيةر يترتيب التمويل الموافق لمعاي (6)

 لصالح مالكي الوحدات.الصندوق و
بخصوص توافق هذه الشروط واألحكام وجميع عقود الصندوق  لجنة الرقابة الشرعيةلحصول على موافقة ا (7)

 ووثائقه وتعامالته مع المعايير والضوابط الشرعية.
 بما في ذلك المستشار القانوني.مزودي خدمات مهنية آخرين للصندوق، تعيين مراجع حسابات و (8)
وض مع جميع الجهات ذات العالقة بأنشطة عقارات الصندوق من مطورين عقاريين ومقاولين الترتيب والتفا (9)

 ويتابع كذلك أداءها ألعمالها. ،واستشاريين وجهات هندسية وتسويقية وتشغيلية أخرى
 ترتيب االستحواذ على أصول عقارية جديدة. (10)
 دوق.ترتيب تأجير وإدارة األصول وتصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصن  (11)
 ترتيب زيادة رأس مال الصندوق. (12)
 إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق. (13)
التشاور مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام بأنظمة هيئة السوق المالية   (14)

 السعودية والشروط واألحكام.
 ومسؤولياته:مهام مدير الصندوق، واجباته،  (د

 والئحة مؤسسات السوق ة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري أن يعمل لمصلح
 المالية وشروط وأحكام الصندوق.

  يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق
نة تجاه مالكي الوحدات الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المالية بما في ذلك واجب األما

 المعقول. 

  .يجب أن تكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة 
 

  :التزامات مدير الصندوق 
  وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية واإلدارية لمشاريع الصندوق

 وأعماله. 
  .االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق 
  ئج التطبيق عند طلبها. صندوق وأن يزود الهيئة بنتاللتطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام 
  وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة

التعامل معها على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي 
 على األقل. 

 ا في ذلك أمين الحفظ ومراجع التعاون مع جميع األشخاص المعنيين بأداء مهام للصندوق بم
 ً لالئحة صناديق االستثمار الحسابات وتزويدهم بجميع ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقا

 . العقاري
  إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييًماً ألداء وجودة الخدمات المقّدمة من األطراف المعنية بتقديم

ويجب أن يقّدم مدير  –ظ ومدير األمالكبمن في ذلك أمين الحف –الخدمات الجوهرية للصندوق 
 الصندوق التقرير المشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.

   .إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق 
   .التأكد من نظامية وسالمة العقود التي تُبَرم لمصلحة الصندوق 
  سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم الئحة صناديق االستثمار العقاري االلتزام بأحكام

كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة مؤسسات السوق المالية. ويُعَّد مدير 
و الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أ

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد. 
 ( من 12االلتزام بما ورد في الملحق )طلبات الموافقة  ئحة صناديق االستثمار العقاريال(

 . واإلشعارات المقدمة إلى الهيئة(
   .عند التقدم بطلبات الموافقة أو اإلشعارات للهيئة 
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  .التقيد بالشروط واألحكام الخاصة بالصندوق 
  جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها ويجب أن يقّدم مدير الصندوق تقرير سنوي يتضمن

 التقرير المشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق. 
 .االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية 

 
 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله: (ه

الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير للهيئة عزل مدير 
 صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً وذلك في حال وقوع أّي من الحاالت اآلتية:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق دون إشعار الهيئة بذلك  .1
 بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية.  

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

نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل في ممارسة  همدير الصندوق إللغاء ترخيصتقديم طلب إلى الهيئة من  .3
 .الصناديق

ً  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4 بالتزام النظام أو اللوائح  –بشكل تراه الهيئة جوهريا
 التنفيذية.

ه أو استقالته مع وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار العقاري أو عجز .5
عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار العقاري 

 .أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية

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

 أنها ذات أهمية جوهرية -بناًء على أسس معقولة -أخرى ترى الهيئة أي حالة  .7
 

( 5( و)4( و)3( و)2( و)1عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحاالت المنصوص عليها الفقرات الفرعية ) .أ
( 15تّوّجه الهيئة مدير الصندوق المعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) أعاله( من الفقرة 7و)

تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى من خالل قرار صندوق يوماً من 
 عادي للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض. 

مادة من هذه ال أعاله( من الفقرة 6عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحالة المنصوص عليها   الفقرة الفرعية ) .ب
يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس االجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب 

عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل 
 وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض. 

من خالل قرار خاص للصندوق إن لم يُعيَّن مدير صندوق يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق  .ت
 ( من هذه المادة. ب( و)أبديل خالل المدة المحددة للبحث والتفاوض المشار إليها في الفقرتين )

حتمل تعارضه مع عمل أو مصلحة مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُ أي نشاط  (و
  :قمصالح الصندو

% 16.6أحد أعضاء مجلس اإلدارة الغير مستقلين هو الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، والتي تملك 
 من وحدات الصندوق كما أنها هي مستأجر أصول الصندوق والمالكة لحق إعادة شراء األصول. 

جاه الصندوق وصف ألي تعارض جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته ت (ز
 وتنفيذها:

قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التابعة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموّظفوه وعمالؤه ومديروهم ومسؤولوهم 
والتي قد يكون  ،هم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق في استثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرىووكالؤ وموظفوهم
ً -من شأنها  في المصالح مع الصندوق، وإذا واجه مدير الصندوق أو أي من أعضاء أن تؤدي إلى تعارض  -أحيانا

جوهرياً في المصالح مع الصندوق، فإن مدير الصندوق سيفصح عن ذلك إفصاحاً تعارضاً مجلس إدارة الصندوق 
من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات  تعارضوسيسعى مدير الصندوق لحل أي  مناسباً في أقرب وقت ممكن،

المتبعة من مدير الصندوق بشكل عادل، بما في ذلك التزام أعضاء مجلس إدارة الصندوق المرشحين والممثلين 
 في المصالح. تعارضللمالك و/أو مدير األمالك باالمتناع عن التصويت على أي مسألة تشتمل على 

  :ف مدير الصندوق طرفاً ثالثاً بهالَ أي مهمة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق يك (ح
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مل ذلك على سبيل المثال: يمكن لمدير الصندوق تعيين الجهات المزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها، ويش
للصندوق، وذلك بما  ومراجعي الحساباتمدير األمالك والصيانة والمكتب الهندسي، والمستشارين، وأمين الحفظ، 

 يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
 اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات الصندوق، وقيمة هذه االستثمارات: (ط

و شراء الوحدات من مالكي يمكن لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق من خالل االشتراك في فترة الطرح، و/أ
وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق نهاية كل سنة مالية  الوحدات بعد فترة الطرح،
 .في ملخص اإلفصاح المالي

 تقرير العناية المهني: (ي
اء مبصفتنا مدير الصندوق لـ "صندوق اإلنماء مكة العقاري" فيما يخص طرح استثمار عقاري باسم "صندوق اإلن

لالستثمار" نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء مكة العقاري"، نحن "شركة اإلنماء 
التحريات الالزمة على الصندوق، أن الصندوق قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل وحدات الصندوق 

ير العناية واستوفى جميع المسائل االخرى التي تطلبها هيئة السوق المالية )"الهيئة"( حتى تاريخ إصدار خطاب تقر
 المهني.

م إلى الهيئة جميع  وتؤكد "شركة اإلنماء لالستثمار" أنه، بحسب علمها وفي حدود صالحيتها مديراً للصندوق، قد قُدِّ
المعلومات والتوضيحات بحسب الصيغة وخالل الفترة الزمنية المحددة وفقاً لما طلبته الهيئة لتمكينها من التحقق 

 قد التزما بنظام السوق المالية والئحة صناديق االستثمار العقاري. من أن مدير الصندوق والصندوق
 وبصفة خاصة تؤكد شركة اإلنماء لالستثمار ما يلي:

  م جميع الخدمات ذات العالقة التي تفتضيها الئحة صناديق االستثمار العقاري، بالعناية والخبرة أنه قد قُدِّ
 المطلوبة.

 أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق يفهمون طبيعة ومدى  أنه تم اتخاذ خطوات معقوله للتحقق من
 مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 :أنه قد تم التوصل إلى رأي معقول، يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية، بأن 
ا في الصندوق قد أستوفى جميع المتطلبات ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار العقاري )بم -

 ذلك األحكام المتعلقة بالشروط واألحكام(؛
جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق المرشحين تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في  -

لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وأن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ينطبق عليهم تعريف 
مصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة ال

 السوق المالية وقواعدها واللوائح التنفيذية؛
أو االصول العقارية خالية من أّي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب في عدم االستفادة منها،  -

قد تتسبب في عدم االستفادة منها، أو قد تتسبب بدورها في إجراء إصالحات وتغييرات رئيسة 
 مكلفة؛

المسائل المعلومة لـ "شركة اإلنماء لالستثمار" التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين  جميع -
 االعتبار عند دراستها لطلب الطرح قد أُفصح عنها للهيئة.

   
 

 أمين الحفظ (15
 اسم أمين حفظ الصندوق، وعنوانه، ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة.  (أ
 

 شركة البالد المالية.  االسم
 المملكة العربية السعودية. 11411الرياض  140الملك فهد، ص.ب. طريق  العنوان

 + 966 11 2039888هاتف: 
 + 966 11 2039899فاكس: 

 capital.com-www.albilad اإللكترونيالموقع 
وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة والُمقيدة بالسجل التجاري  ،ستعمل شركة البالد المالية كأمين حفظ ألصول الصندوق

نشاط  ( لمزاولة 8100-37(، والُمرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم )1010240489رقم )
، ية.التعامل، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ، إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق، إدارة االستثمارات في األوراق المال
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محل استثمار الصندوق لدى أمين حفظ الصندوق أو المصرف  يعلماً بأن مدير الصندوق سيسجل ملكية صك األراض
وذلك كضمان للتمويل الذي سيقدم للصندوق، وسيفصل أمين الحفظ األصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول  ،الممول

 أخرى بشكل مستقل.
 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: (ب

يجب على أمين الحفظ حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق التي تشمل على سبيل المثال  (1
 المستندات والوثائق اآلتية: 

محاضر  -دجميع العقود الجوهرية المتعلقة بعمل الصندوق.  -جقرارات االستثمار.  -بصك العقار.  -أ (2
 لمقيمين المعتمدين. تقارير ا -هـاجتماعات مجلس إدارة الصندوق. 

ويُعَّد أمين الحفظ مسؤوالً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله  (3
 أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد. 

يُعَّد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول صندوق االستثمار العقاري وحمايتها لصالح مالكي الوحدات؛ من  (4
 خالل سياسة يضعها مدير الصندوق في هذا الشأن. 

يكون صافي األصول في الصندوق مملوكاً لمالكي الوحدات مجتمعين وال يكون لمدير الصندوق أو أمين الحفظ  (5
أي مصلحة أو مطالبة   هذه األصول إال إذا كان مدير الصندوق مالكاً لوحدات في الصندوق أو كان مسموحاً 

 َصًحاً عنها في شروط وأحكام الصندوق. بتلك المطالبات ومف
باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين  (6

الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع وحدود ما يملكه المدين ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق 
أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق    أو مدير الصندوق من الباطن

 أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله. 
يجوز رهن أصول عقارية لصندوق االستثمار العقاري لجهة مرخص لها   في تقديم قروض قدمت قرضاً  (7

 لمصلحة الصندوق.
 طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار العقاري.المهام التي كلف بها أمين الحفظ  (ج
 
 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:  (د

ً في حال وقوع أي من  .أ للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا
 الحاالت اآلتية: 

الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار  .1
 المالية. 

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.  .2
 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.   .3
ً بشكل تراه الهيئة جوه -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4 بااللتزام بالنظام أو لوائحه  -ريا

 التنفيذية. 
 أنها ذات أهمية جوهرية.   -بناًء على أسس معقولة-أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5

فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين الفقرة إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه  .ب
ويتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة 

( يوماً 60من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ)
حيثما كان ذلك ضرورياً  -األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 

ً لتقدير الهيئة المحض ومنا ً ووفقا إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار  -سبا
 العقاري ذي العالقة. 

 عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق: .ت
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى ب كل معقول  .1

أن عزل أمين الحفظ   مصلحة مالكي الوحدات وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات 
 بذلك فوراً وبشكل كتابي. 

( يوماً من تسلم أمين الحفظ 30)يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل  .2
ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل الفقرة اإلشعار الكتابي الصادر وفقاً للفقرة )أ( من هذه 

كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل ويجب على أمين 
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ً  -الحفظ المعزول أن ينقل  ً حيثما كان ذلك ضروريا إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود  - ومناسبا
 المرتبطة بصندوق االستثمار العقاري ذي العالقة. 

يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فوراً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق أو أّي  .3
ه بتعيين أمين موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( عن قيام

 حفظ بديل. 
 

 المطور (16
 ستثمار في تطوير عقاري أولي أو إنشائي خالل مدة الصندوق.لن يقوم الصندوق باال

 

 المكتب الهندسي  (17
 لن يقوم الصندوق باالستثمار في تطوير عقاري أولي أو إنشائي خالل مدة الصندوق.

 

 مراجع الحسابات (18
 اسم مراجع الحسابات للصندوق، وعنوانه.  (أ

كة تركي عبدالمحسن  :االسم   (.LYCA)اللحيد وصالح عبدهللا اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون  شر

 :العنوان

 
 85453 ص.ب.حي المحمدية  برج، طريق الملك فهد، قراند  الثاني عشرالدور 
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 بيان مهام مراجع الحسابات، وواجباته، ومسؤولياته  (ب

وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية وإبداء الرأي حيالها إعداد القوائم المالية ومراجعتها 
 ، وأحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري، وشروط وأحكام الصندوق. للمحاسبين القانونيين

 

 القوائم المالية (19
 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى من تأسيس الصندوق، والتي ٣١يناير حتى  ١تبدأ السنة المالية من  (1

 م.2017ديسمبر  31سوف تبدأ فيها السنة المالية في تاريخ اإلقفال وتنتهي في 

تعَّد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على األقل وتفحص وفقاً لمعايير المحاسبة  (2
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى وفي حال وجود 

 أي تعارض بين تلك النسخ يؤخذ بالنص العربي. 

يجب مراجعة القوائم المالية السنوية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  (3
من خالل مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق وبناء على  -القانونيين كذلك يجب على مراجع الحسابات 

قد يتبين له من مخالفات ألحكام الئحة صناديق االستثمار أن يُضّمن في تقريره ما  -ما يقَّدَّم إليه من معلومات 
 العقاري أو شروط وأحكام الصندوق. 

يجب على مدير الصندوق إتاحة القوائم المالية األولية للجمهور بعد فحصها دون أّي مقابل خالل مدة ال   (4
لكتروني لمدير الصندوق والموقع ( يوماً من نهاية فترة القوائم المالية األولية وذلك وفي الموقع اإل30تتجاوز )

 اإللكتروني للسوق. 

يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( دون أّي مقابل  (5
( أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع 3خالل مدة ال تتجاوز )

 (.  تداولكتروني للسوق )اإلل
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 رفع التقارير لمالكي الوحدات (20
ً لمتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار العقاري  (أ سيقدم مدير الصندوق بياناً نصف سنوي من وفقا

( أيام من نهاية النصف وذلك في موقعه اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع 10خالل مدة ال تتجاوز )
 اإللكتروني للسوق.

والموقع اإللكتروني للسوق وفقاً للمتطلبات  لمدير الصندوق اإللكترونيالموقع إعداد تقارير سنوية ونشرها في  (ب
 . ( أشهر من نهاية فترة التقرير3وذلك خالل مدة ال تتجاوز ) الواردة في الئحة صناديق االستثمار العقاري

وفي حال  ،لعناوين المراسلة وتحديثها باستمرار على مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق بالمعلومات الصحيحة
هذه العناوين الصحيحة فإنهم يوافقون بموجب هذا البند على حماية مدير الصندوق من أي متطلبات بتزويدهم 
وإعفائه والتنازل عن حقوقهم أو متطلباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن  ،مستقبلية

أو التي قد تنشأ عن عدم المقدرة على  ،معلومات أخرى تتعلق باالستثمار يانات واإلشعارات او أيةيدهم بالبتزو
 التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أي أخطاء فيها.

 

 سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات: (21
% من 90ال تقل عن يسعى مدير الصندوق بأن يقوم بتقديم توزيعات نقدية سنوية على مالكي الوحدات بنسبة 

صافي األرباح القابلة للتوزيع، ومن الممكن أن يتم إعادة استثمار المبالغ النقدية الصافية المتبقية من استثمارات 
الصندوق بعد التوزيعات من قبل مدير الصندوق، على أن يتم توزيع األرباح خالل شهرين بحد أقصى من 

 استحقاقها.
 

 المصالحتعارض  (22
 :المنطوية على تعارض في المصالحالتعامالت  (أ

الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، والتي تملك أحد أعضاء مجلس اإلدارة الغير مستقلين هو 
 . والمالكة لحق إعادة شراء األصول % من وحدات الصندوق كما أنها هي مستأجر أصول الصندوق16.42

المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و / أو فعلي ستقدم السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض  (ب
 .عند طلبها دون مقابل

قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التابعة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموّظفوه وعمالؤه ومديروهم 
ووكالؤهم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق في استثمارات مالية أو أعمال مهنية  وموظفوهمومسؤولوهم 
ً -ي قد يكون من شأنها أخرى، والت أن تؤدي إلى تعارض في المصالح مع الصندوق، وإذا واجه مدير  -أحيانا

جوهرياً في المصالح مع الصندوق، فإن مدير تعارضاً الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
ً في أقرب وقت ممكن، وبما أنَّ مدير الصندوق  ً مناسبا ومدير األمالك الصندوق سيفصح عن ذلك إفصاحا

والمبيعات قد يشتركون في الصندوق فسيزود مدير الصندوق حاملي الوحدات بالسياسات واإلجراءات التي 
 ستتبع لمعالجة المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي، وذلك عند طلبها دون مقابل.

تبعة من مدير الصندوق من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات المتعارض وسيسعى مدير الصندوق لحل أي 
بشكل عادل، بما في ذلك التزام أعضاء مجلس إدارة الصندوق المرشحين والممثلين للمالك و/أو مدير األمالك 

 في المصالح.تعارض باالمتناع عن التصويت على أي مسألة تشتمل على 
 المصالح اآلتية:تعارض الصندوق نقاط  مديروبدايةً فقد حدد 

 مشاريع شركة اإلنماء لالستثمار:المشاريع المشابهة ل (أ
شركة اإلنماء لالستثمار تدير الحسابات الخاصة بها باإلضافة إلى االستثمارات والحسابات ذات األهداف 
المماثلة للصندوق، ومن المتوقع أن تستمر في إدارتها، ومن بين هذه االستثمارات برامج االستثمار 

اإلنماء لالستثمار أو ترعاها، والتي قد تمتلك شركة اإلنماء  الجماعي األخرى التي يمكن أن تديرها شركة
 لالستثمار أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس المال.

ً للقيود المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام يجوز لشركة اإلنماء  باإلضافة إلى ذلك، فإنه وفقا
بدور مدير الصندوق، أو مدير االستثمار أو الشريك  لالستثمار والشركات التابعة لها في المستقبل القيام

العام في صناديق استثمارية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو أكثر في مشاريع مشابهة لتلك التي 
 يطورها الصندوق.

 المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له:تعارض  (ب



 

 

 58من  47صفحة 

مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو الشركات التي كانت تابعة  قد يدخل الصندوق في معامالت
له في السابق، أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها شركة اإلنماء لالستثمار حقوقاً مباشرة 
أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال فقد تقدم شركة اإلنماء لالستثمار أو بعض الشركات التابعة لها 

دمات معينة للصندوق، وعلى وجه الخصوص قد يقدم فريق المصرفية االستثمارية بشركة اإلنماء خ
لالستثمار خدمات استشارية بشأن ترتيب التمويالت للصندوق، ويجدر بالذكر أن شركة اإلنماء لالستثمار 

- ً ق عن جميع هي أحد مستشاري شركة جبل عمر للتطوير، وسيتم اإلفصاح لمجلس إدارة الصندو -حاليا
المعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها 

 شركة اإلنماء لالستثمار حقوقاً مباشرة أو غير مباشرة.
 المصرف الممول: (ج

وبحكم يعتزم الصندوق الحصول على تمويل من المصارف ألجل تمويل عمليات االستحواذ المستقبلية، قد 
أن شركة اإلنماء لالستثمار مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء، وعلى الرغم من ذلك فإن أي معامالت 
بين مدير الصندوق ومصرف اإلنماء قد تمت وسيتم إجراؤها على أساس مستقل وتجاري صرف بعد 

 اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.
 مجلس إدارة الصندوق: (د

في المصالح ألي من أعضاء مجلس إدارة تعارض ى حل وتسوية أي سيشرف مجلس إدارة الصندوق عل
الصندوق؛ حيث قد يكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مصالح مرتبطة بمجموعة كبيرة من 

هذه األنشطة من وقت آلخر مع مصالح تتعارض األنشطة العقارية وغيرها من األنشطة التجارية، وقد 
دارة الصندوق واجبات ائتمانية تجاه المستثمرين بموجب المسؤوليات الصندوق، ويتحمل أعضاء مجلس إ

تعارض المذكورة في هذه الشروط واألحكام، وسوف يبذلون جميع الجهود لحل وتسوية جميع حاالت 
 المصالح عن طريق تقديرهم لألمور بحسن نية.

 المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة: (ه
في صفقات مع األطراف ذوي العالقة، شريطة أن يتم اإلفصاح  -آلخرمن وقت -يمكن أن يدخل الصندوق 

عن تلك الصفقات لمجلس إدارة الصندوق، وأن تتم بناًء على شروط السوق السائدة، وإذا رغب أحد 
في الدخول في صفقة  -بما في ذلك أي صندوق تم تأسيسه من قبل مدير الصندوق-األطراف ذوي العالقة 
الصندوق سيحصل على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويجب أن يكون سعر  مع الصندوق فإن مدير

 الشراء المدفوع أو المستلم متوافقاً مع التقييمات المستقلة وأفضل الممارسات في السوق.
 

 اجتماع مالكي الوحدات  (23
 الظروف التي يدعى فيها الى عقد اجتماع لمالكي الوحدات  (أ

 تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. (1
المشتركين بالوحدات الذين يملكون مجتمعين أو مالكي الوحدات تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من  (2

 قيمة وحدات الصندوق. األقل منعلى  %25منفردين 
يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته  أالمبادرة من مدير الصندوق، على  (3

 العقاري.  بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار

 :اجراءات الدعوة الى عقد اجتماع لمالكي الوحدات (ب
تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وأي  (1

موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي 

ً قبل ( 21أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد على )( 10قبل )الوحدات وأمين الحفظ  يوما

االجتماع، ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الخاص به 

 والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة منه إلى الهيئة.

ول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن المشار إليها في يجوز لمدير الصندوق تعديل جد (2

الفقرة أعاله، على أن يعلن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع االلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار 

أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد  (10)كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل 

 ماً قبل االجتماع. يو (21على )
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ً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  (3 ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 %( على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25)

( اعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع 3إذا لم يُستوَف النصاب الموضح في الفقرة رقم ) (4

ي موقعه اإللكتروني وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي ثاٍن باإلعالن عن ذلك ف

تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني 

  .( أيام. ويعد االجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع5بمدة ال تقل عن )

 
 :طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات (ج

 تعيين وكيل شرعي للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات.مالك وحدات  يجوز لكل (1
 مجلس إدارة الصندوق للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات. / توكيل يجوز لكل مالك وحدات تفويض (2
الكبير التصويت في اجتماع مالكي الوحدات على القرار الذي يتعلق باالستحواذ  لمالك الوحدات ال يجوز (3

 .على أصول عقارية تعود ملكيتها أو منفعتها إليه
كل وحدة يمتلكها وقت عن  يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات (4

 االجتماع.
في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك  (5

 التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
%( أو أكثر من 50يكون القرار نافذاً بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من ) (6

لوحدات سواء أكان %( )حيثما ينطبق( من مجموع الوحدات الحاضر مالّكها في اجتماع مالكي ا75)
 حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 

  :حقوق مالكي الوحدات (24

حق التصويت في -على سبيل المثال ال الحصر–ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك  .1
 اجتماعات مالكي الوحدات.

 حضور اجتماعات مالكي الوحدات. .2
 الصندوق بالتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات.تفويض مجلس إدارة  .3
في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق عن القوائم المالية األولية  إتاحة بيان نصف سنوي واالفصاح .4

 .والموقع االلكتروني للسوق
في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية المراجعة(، إتاحة .5

 ..والموقع االلكتروني للسوق
 الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة من خالل قرار صندوق عادي. .6
 ( أيام من تاريخ التغيير.10إشعار مالكي الوحدات عن أي تغييرات أساسية أو غير أساسية قبل ) .7
 

 

  :مسؤولية مالكي الوحدات (25
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق او جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون 

 والتزامات الصندوق. 
 

 إقرارات مدير الصندوق:  (26
ّدت قدصندوق االنماء مكة العقاري  وأحكام شروط بأن الصندوق مدير يقر ً  أُعِّ  صناديق لالئحة وفقا

 .السعودية المالية السوق هيئة عن الصادرة العقاري االستثماري
 أخرى وقائع أيّ  توجد ال أنه واعتقاده هعلم وبحسب كافة المعقولة التحريات أجرى أن بعد الصندوق مدير يقر
 السوق هيئة تتحمل وال .مضللة فيها واردة إفادة أيّ  جعل إلى الوثيقة هذه في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن
 واألحكام روطشال محتوى عن مسؤولية أيّ  السعودية المالية السوق وشركة المالية
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 أو العقار من االستفادة عدمفي  تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أيّ  من العقار بخلو الصندوق مدير يقر
ً  العقار سالمة على تشغيله وكذلك  في تتسبب قد أو تمنع قد رئيسة هندسية عيوب خلل أو أي من وخلّوه فنيا

 .مكلفة رئيسة وتغييرات إصالحات إجراءفي  بدوره تتسبب قد أو أو تشغيله المبنى من االستفادة عدم
 أي بين- عنه مفّصح هو ما غير - مباشر غير/مباشر مصالح تعارض وجود بعدم الصندوق مدير يقر كذلك
 :اآلتي من

 الصندوق مدير. 

 بالصندوق المرتبطة العقارات مديري/مدير. 

 بالصندوق المرتبطة العقارات مالك/مالك. 

 عقارية أصول مستأجري/مستأجر. 

 المعتمد المقيّم. 

 بين مباشر غير/مباشر مصالح تعارض وجود عدم من للتأكد الالزمة بقيامه بالعناية الصندوق مدير يقر 
 .المعتمدين والمقيّمين للصندوق العقارات بائع

 أو إعسار أو إفالس دعاوى أليّ  يخضعوا لم الصندوق إدارة مجلس أعضاء جميع بأن الصندوق مدير يُقر 
 على تنطوي أو بالشرف ُمخلّة أو أعمال احتيالية أيّ  ارتكاب لهم يسبق ولم تصفية أو إفالس إجراءات
 واألمانة ويتمتعون بالنزاهة ُمخل تصّرف أو احتيال على تنطوي مخالفة أيّ  ارتكاب لهم يسبق الغش ولم
 الصندوق. إدارة بمجلس أعضاءً  ليكونوا تؤّهلهم التي الالزمةوالخبرات  بالمهارات

 مستقل إدارة صندوق مجلس عضو" تعريف عليهم ينطبق المستقلين األعضاء بأن الصندوق مدير يقر" 
 أيّ  على ذلك وسينطبق المالية وقواعدها السوق هيئة لوائحفي  المستخدمة قائمة المصطلحات في الوارد
 مدة الصندوق. خالل الصندوق مدير يعيّنه مستقل عضو

 مدير إدارة ألعضاء مجلس مهّمة أخرى مصلحة أو عمل نشاطات أيّ  توجد ال بأنه الصندوق مدير يقر 
 .مصالح الصندوق مع تعارضها )شركة االنماء لالستثمار( يحتمل الصندوق

 الصندوق مدير أداءفي تؤثر  أن شأنها من المصالحفي  لتعارض حاالت توجد ال بأنه الصندوق مدير يقر 
 .تجاه الصندوق لواجباته

 واألتعاب جدول الرسومفي  المذكورة الرسوم غير أخرى رسوم أي توجد ال بأنه الصندوق مدير يقر 
 .واألحكام الشروط من( 9) الفقرة المذكور

 أو مباشرة له مصلحة يكون أن اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أليّ  يجوز ال بأنه الصندوق مدير يقر 
 .الصندوق لحساب تتم التي والعقود األعمالفي  مباشرة غير

 ح قد بأنه الصندوق مدير يقر  في تؤثر قد والتي العالقة بالصندوق التي واالتفاقيات العقود جميع عن أُفصِّ
 عقود توجد ال وأنهالشروط واألحكام  في الصندوق في التداول أو االشتراكفي  المستثمرين قرارات
 .واألحكام روطالش في ذُكر ما غير واتفاقيات

 اجتماعات في تُطَرح عليهم التي المسائل على التصويت الوحدات لمالكي يحق بأنه الصندوق مدير يقر 
 ما يملكون الذين الوحدات مالكي أغلبية موافقة على الحصول يتم ذلك، إلى وباإلضافة .الوحدات مالكي
 فيما مالكها الحاضر الوحدات مجموع من )ينطبق حيثما% 75 ( من أكثر أو % 50 من أكثر نسبته
 :يلي ما األساسي التغيير ملويش الصندوق على أساسي تغيير أيّ  بإجراء يتعلق

 فئته. أو طبيعته أو الصندوق أهداففي  المهم التغيير 

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

 للصندوق المخاطر درجة في تأثير له يكون الذي التغيير. 

 الصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي االنسحاب. 

  ّالمغلق الصندوق في اركتهممش في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى المعتادفي  يؤدي تغيير أي. 

 أصول من تسدد التي المدفوعات إجمالي جوهري كلشب يزيد الذي التغيير 

 المغلق الصندوق. 

 المغلق الصندوق إنهاء أو استحقاق تاريخ في التغيير. 

 كليهما أو أوعينية نقدية مساهمات قبول خالل من المغلق الصندوق أصول قيمة إجمالي زيادة. 

  ّالصندوق مدير بها وتبلغ آلخر حين من يئةاله اتقرره أخرى حاالت أي. 
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 واعتقاده علمه بحسب وذلك الوحدات مالكي لمصلحة الالزمة الخطوات جميع سيتخذ بأنه الصندوق مدير يقر
 والوكالء والموظفين والمسؤولين والمديرون الصندوق مدير وسيعمل والمعقول الواجب الحرص مع

 بذل على الصندوق إدارة ومجلس والمستشار الشرعي الحفظ وأمين التابعةللشركات  التابعين ارينشوالمست
 يتعرض قدأنه  إالالوحدات  مالكي مصالح تحقيق سبيل ، فينية بحسن والتصرف المعقول والجهد الحرص
 األطراف من أي عن يصدر متعمد غير تصّرف بأيّ  القيام بسبب األشكال من شكل بأيّ  لخسارة الصندوق
 تلك عن مسؤوليةً  األطراف هؤالء يتحمل ال فعندهاالصندوق  شؤون بإدارة بقيامهم يتعلق فيما المذكورة
 تصرف أيّ  وجود عدم حالفي   النية حسن ويثبُت - نيّة بحسن تصّرف قد يكون أن رطبش  الخسارة

 مصالح يخدمأنه  يُعتقد وبكل -التصرف بذلك للقيام السلبية بالنتائج مسبقٍ  علمٍ  على تدل مراسالت أو قرار أو
 .المتعّمد التصّرف سوء أو االحتيال أو الفادح اإلهمال على ينطوي ال التصّرف يكون وأن األمثل بالكل الصندوق

ً  يكون أن يجب التقييم تقارير على العمل نطاق أن المعتمد للمقيّم بيّن قد أنى الصندوق مدير يقرّ   لغرض مالئما
ً  الصندوق مدير طلب  كانت إذا السوقية اإليجارية القيمة وتضمين عاًما طرًحا طرحه بغرض لالستخدام وصالحا
 .العقارات إيجار عقودفي  التعاقدية اإليجارية القيمة عن مختلفة

 
 
 

 :األخرى المعلومات (27
 اعتبارات الزكاة والضريبة: (1)

يجب على المستثمرين والمستثمرين المحتملين طلب المشورة المهنية فيما يتعلق بتبعات الزكاة والضريبة 
ويجب على المستثمرين  شكٍل آخر، التصرف بها بأيالمترتبة على شراء وحدات في الصندوق أو تملكها أو 

مالحظة أنه، إذا كان مطلوباً ومسموحاً بذلك بموجب النظام، فقد يقوم مدير الصندوق، من أموال الصندوق، 
ً بسداد التزامات  بدفع أية زكاة وضرائب مستحقة بخصوص الصندوق، وبعد ذلك يعتبر كل مستثمر ملزما

 عليه. الزكاة والضريبة المفروضة
 مكافحة غسل األموال: (2)

قد تلزم وثائق إضافية، بخالف نموذج االشتراك، تقي داً باإلرشادات والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل األموال 
وسوف تظل تلك المعلومات معلومات سرية. ويحتفظ  وذلك للتأكد من هوية المستثمرين، وتمويل اإلرهاب،

تمل، وفق مستثمٍر مح الوثائق أو المعلومات من أيّ المزيد من تلك مدير الصندوق والمسّجل بالحق في طلب 
خفاق في تقديم تلك الوثائق وإثبات الهوية على نحٍو يحظى بقناعة مدير الصندوق أو ما يكون الزماً، وإن اإل

 المسّجل قد يؤدي إلى رفض االشتراك.
تعميمات الصادرة عن الهيئة، وعن مؤسسة ويجوز لمدير الصندوق أن يطلب معلوماٍت إضافية تقي داً بجميع ال

النقد العربي السعودي، فيما يتصل بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وسوف تُطالب الصناديق المجمعة 
 والوسطاء الماليين بتقديم إقراراٍت تفيد التقيّد بلوائح مكافحة غسل األموال.

 مالك:مدير األ (3)
جميع شؤون   عنمسؤوالً هو يكون و ،عقارالعند االستحواذ على  بتعيين مدير لألمالك يقوم مدير الصندوق

العقار على سبيل المثال: تحصيل اإليجارات، صيانة الدورية للعقار، شؤون المستأجرين أو ما ينص عليه 
جوز أن يكون ، كما ييجار على غير ذلكما لم ينص عقد اإل مالكاالتفاقيات بين الصندوق ومدير األالعقود و
 كما هو بحال األصول العقارية. مالك هو مستأجر للعقار كامالً مدير األ

 عملة الصندوق: (4)
تم تحويلها إلى اللاير عمالت أخرى، فسوف ي السعودي، وفي حالة االشتراك بأي إن عملة الصندوق هي اللاير

 بسعر الصرف السائد في وقت االشتراك. السعودي
 إجراءات معالجة الشكاوى: (5)

 إذا كان لدى المستثمر أي شكوى بالنسبة للصندوق ينبغي عليه إرسالها إلى العنوان التالي: 
، البريد االلكتروني: 8004413333رقم التواصل:  –شركة اإلنماء لالستثمار  –إدارة العناية بالعميل 

info@alinmainvest.com  
إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة -للمشترك إيداع شكواه لدى الهيئة يحق 

( يوم عمل من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا 90الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي )
 مدة.أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء هذه ال
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 مسؤولية مدير الصندوق، والخدمات المقدمة من الغير: (6)
بموجب هذه األحكام والشروط ونموذج االشتراك المرفق، يطلب المستثمرون في الصندوق من مدير الصندوق 

 ً  ألهداف واستراتيجيات االستثمار لدى الصندوق. ويفوضونه الستثمار أصول الصندوق طبقا
الئحة مؤسسات وعلى مدير الصندوق بذل درجة معقولة من العناية المهنية، وتطبيق المعايير المطلوبة بموجب 

 استثمارات وتعامالت فيها.  المتعلقة بأي ، لدى اختيار الغير لتقديم الخدماتالسوق المالية
 المدير اإلداري: (7)

وعلى المدير اإلداري أن يقوم بحفظ السجالت  بصفة مدير إداري للصندوق، تتصرف شركة اإلنماء لالستثمار
ويجب أن تفصل بشكٍل  الدخل، والنفقات الخاصة بالصندوق،المحاسبية، بما في ذلك األصول والخصوم، و

 كامل أصول الصندوق عن أصول مدير الصندوق والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق.
عن اإلدارة العامة  ت اإلدارية الخاصة بالصندوق، ويكون مسؤوالً وسوف يقوم المدير اإلداري بتقديم الخدما

أخرى، التنسيق مع مراجع الحسابات واحتساب م وحدات الصندوق، ومن بين أشياء للصندوق، بما يشمل تقوي
 جميع الرسوم.

الء أو إداريين وتتمتع شركة اإلنماء لالستثمار بحق التعاقد من الباطن على هذه الخدمة، كلياً أو جزئياً، مع وك
 فرعيين مرخص لهم حسب األصول في المملكة العربية السعودية.

 

 إفصاحات الصندوق: (28
سيتم اإلفصاح عن التقارير الدورية والقوائم المالية للصندوق على الموقع االلكتروني لمدير الصندوق، والموقع 

 االلكتروني للسوق.  
 

 الشرعية للصندوق: لجنة الرقابة (29
 اللجنة الشرعية المعتمدون لدى شركة اإلنماء لالستثمار وهم:هم أعضاء  -أ

 : )رئيس  اللجنة( . الشيخ الدكتور محمد بن علي القري1

أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمدير السابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، في الجامعة نفسها، 

في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحائز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية من حصل على درجة الدكتوراه 

، عضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "أيوفي"، وعضو في 2004البنك اإلسالمي للتنمية للعام 

 من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.العديد من اللجان الشرعية في عدد 

 ( : )عضوا   . الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي2

 أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، عضو المجلس الشرعي

ت المالية اإلسالمية "أيوفي"، وعضو في العديد من اللجان الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا

 المالية المحلية والدولية.

 : )عضوا ( . الشيخ ياسر بن عبدالعزيز المرشدي3

ة في هيئة المحاسبة والمراجعة األمين العام للجنة الشرعية ومدير عام قطاع الشرعية بمصرف اإلنماء، وعضو لجنة دراسة المعايير الشرعي

 للمؤسسات المالية اإلسالمية "أيوفي"، ويتمتع بخبره تزيد عن عشرين عاما بمجال المصرفية االسالمية.

 ومسؤوليات اللجنة الشرعية: أدوار -ب

 جهة المراجعة والتدقيق الشرعي هي المسؤولة على وجه الخصوص عن األنشطة اآلتية: 

كام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق باإلضافة الى أي عقود يرغب التعامل بها دراسة ومراجعة شروط وأح .1

 لضمان تقيدها باألحكام الشرعية. 

 تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام الشرعية.  .2

عة اإلسالمية والتي يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر فيها السيولة تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات المتوافقة مع أحكام الشري .3

 المتوفرة للصندوق كاستثمارات قصيرة األجل. 

 تقديم معايير مالئمة لمدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجد. .4

 مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية المحددة.  .5

 علق بالتزام الصندوق باألحكام الشرعية إلدراجها في التقرير السنوي للصندوق. إبداء الرأي الشرعي فيما يت .6

 المعايير الشرعية: -ج

 تمت إجازة الصندوق من قبل اللجنة الشرعية لمدير الصندوق وفقاً للمعايير اآلتية:

 يستثمر الصندوق أمواله في شراء وتشغيل مشاريع عقارية مباحة شرعاً. .1

 مبالغ السيولة المتاحة وغير المستخدمة في علميات قصيرة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.يستثمر الصندوق  .2

 عند اللجوء إلى تمويل من أجل عمليات وتشغيل الصندوق يكون هذا التمويل مشروعا ويدار بطريقة مباحة شرعا.  .3

 ال يسمح بتداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط الصندوق. .4

 مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية: -د

 .لن يدفع الصندوق أتعاباً للجنة الشرعية لاير بحد أقصى. ألف 50يستحق أعضاء اللجنة الشرعية 
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 خصائص الوحدات: (30
يجوز لمدير الصندوق أن يصدر عدداً محدوداً من الوحدات في الصندوق، وأن يكون جميعها من فئٍة واحدة. 

في صافي أصول الصندوق، مساوية لجميع الوحدات األخرى، ويمتلك كل مالك وتشكل كل وحدة حصة نسبية 
 وحدات حصة غير قابلة للتجزئة في صافي قيمة أصول الصندوق.

وال يحصل أي مالك وحدات على أي حقوٍق محددة في كامل أو أي جزٍء محدد من االستثمار المعني في 
يع الحقوق المرتبطة باالستثمارات العقارية المعنية و/أو الصندوق، ويعتبر مدير الصندوق مفوضاً لممارسة جم

جميع األصول التي يستحوذ عليها الصندوق، ويجري االحتفاظ بجميع الوحدات بعملة محددة، ويحتفظ المسّجل 
 بسجٍل لجميع مالكي الوحدات، وال يجوز نقل الوحدات المملوكة ألي مستثمٍر إال من خالل مدير الصندوق.

 

 :الصندوق وأحكامه تعديل شروط (31
المعني على التغيير األساسي المقترح  الحصول على موافقة مالكي الوحدات الصندوقيجب على مدير الصندوق  (أ

 من خالل قرار صندوق عادي. 
استثناًء من الفقرة )أ( من هذه المادة يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق   (ب

( من الفقرة )د( من هذه المادة من خالل قرار 9المعني على التغيير األساسي المقترح الوارد   الفقرة الفرعية )
 خاص للصندوق. 

 -ذه المادة ى موافقة مالكي الوحدات وفقاً للفقرتين )أ( و)ب( من هبعد الحصول عل -يجب على مدير الصندوق  (ج
 لهيئة على التغيير األساسي المقترح للصندوق. الحصول على موافقة ا

 يُقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أّي من الحاالت اآلتية:  (د
 التغيير المهم   أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته.  .1
أثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق التغيير الذي قد يكون له ت .2

 المغلق. 
 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق.  .3
 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.  .4
 لصندوق المغلق.أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم   ا .5
أي تغيير يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق المغلق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من  .6

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أّي تابع ألي منهما. 
 أّي تغيير يقّدم نوًعاً جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق المغلق.  .7
 ع المدفوعات األخرى التي تسدَّد من أصول الصندوق المغلق. أّي تغيير يزيد بشكل جوهري أنوا .8
 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق.  .9

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

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي.  (ه
يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني  (و

 أيام من سريان التغيير. ( 10وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها ا لهيئة قبل )
 يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي يُعّدها مدير الصندوق.  (ز
 التغييرات غير األساسية: (ح

واإلفصاح في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق،  مالكي الوحداتالهيئة و إشعار .1

 أيام من تاريخ سريان التغيير.( 10الصندوق الذي يديره قبل )عن أي تغييرات غير أساسية في 

 الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.  .2

 يقصد بـ "التغيير غير األساسي" أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات المشار إليها في الفقرة )د( أعاله.  .3

 .ية في تقارير الصندوق التي يُعّدها مدير الصندوقيجب بيان تفاصيل التغييرات غير األساس .4

إذا تبين أن أي حكم أو بند من هذه الشروط واألحكام غير صالح أو غير قابل للتنفيذ طبقاً ألي محكمة أو هيئة تنظيمية  -
تتأثر صحة أو غير ذلك، فإن انعدام صالحية ذلك البند أو الحكم، أو عدم قابليته للتنفيذ تبقى قاصرة عليه فقط، ولن 

األحكام المتبقية بذلك، ويستمر تنفيذ هذه الشروط واألحكام كما لو كانت ال تشتمل أي حكم أو بند غير صالح أو غير 
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  .قابل للتنفيذ
 

 :وتصفيته الصندوق انهاء (32
 ينقضي الصندوق في أيٍ من الحاالت اآلتية، أيها يحدث أوالً: .أ

 .انتهاء مدة الصندوق األساسية أو الممددة 

 .تحقق الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله وبيع أصول الصندوق كاملة 

 .عند قيام شركة جبل عمر للتطوير بتنفيذ حق إعادة الشراء حسب ما هو مذكور في الشروط واألحكام 

  إذا كان هناك أي تغيير في القوانين أو األنظمة أو غير ذلك من الظروف، وكان مدير الصندوق
 ً مناسباً إلنهاء الصندوق، فإنه يجوز له إنهاء الصندوق بعد الحصول على موافقة  يرى في ذلك سببا

 مجلس إدارة الصندوق.

 إذا كان انقضاء الصندوق مطلوباً بموجب قرار من الهيئة أو بموجب لوائحها. 

 نفاذ " اتفاقية الصفقة. 
وافقٍة من مالكي الوحدات ويجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق، في غير الحاالت الموضحة أعاله بعد م

 ومجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية.

 آلية التخارج: .ب
وتوفير أفضل الفرص االستثمارية لهم، وال مالكي الوحدات من اهداف الصندوق الحفاظ على استثمارات 

مالكي يوجد أي تأكيد من قبل مدير الصندوق فيما يتعلق بالقدرة على التخارج بشروط إيجابية لصالح 
يع األصول و/أو بالتخارج على  ليةآن تتضمن أالوحدات، وعلى سبيل المثال ال الحصر من الممكن 

  .نفاذ "اتفاقية الصفقة"و أالتخارج خالل فترة عمر الصندوق مقابل عوض نقدي 
 مدة تصفية الصندوق: .ت

ومالكي الوحدات كتابياً خالل إذا تم إنهاء الصندوق بسبب حصول حدث مما ذكر أعاله فسيتم وإشعار الهيئة 
 ( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق. 10)

ل ال الحصر اوذلك على سبيل المث قومن الممكن قبول االسترداد العيني لمالكي الوحدات عند إنهاء الصند .ث
  .من خالل تنفيذ "اتفاقية الصفقة"

 اتعاب تخصم من أصول الصندوق.  في حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى الصندوق أي .ج
لغرض إنهاء الصندوق يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة  .ح

مالكي الوحدات ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي 
 إجراء في هذا الشأن. 

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق  .خ
( يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه ودون اإلخالل بشروط وأحكام 21قبل مدة ال تقل عن )

 الصندوق. 
فق عليها وفقًا للفقرة )د( من هذه يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموا .د

 المادة. 
( أيام من انتهاء 10يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل ) .ذ

 مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة الئحة صناديق االستثمار العقاري. 
ه فسيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً خالل إذا تم إنهاء الصندوق بسبب حصول حدث مما ذكر أعال .ر

 ( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق. 5)
لغرض تصفية الصندوق يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة  .ز

 وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. 
ن هذه ( مرللفقرة )لصندوق االلتزام بخطة وإجراءات تصفية الصندوق الموافق عليها وفقاً يجب على مدير ا .س

 المادة. 
( أيام 10يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصفية الصندوق خالل ) .ش

 من انتهاء تصفية الصندوق. 
 مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع  .ص
يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون  .ض

 تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق. 
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وني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتر .ط
 الصندوق أو مدة تصفيته. 

يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلبات الئحة صناديق  .ظ
( يوًما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته متضمنًا 70االستثمار العقاري خالل مدة ال تزيد على )

 لقوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. ا
في جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بشكل فوري ودون أي  .ع

 تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فترة تصفية الصندوق. 
 :نفاذ "اتفاقية الصفقة"حال ندوق في آلية تصفية الص .غ

  إيداع أسهم شركة جبل عمر للتطوير في محافظ مالكي الوحدات حسب ما هو موضح في سيتم
 ."اتفاقية الصفقة".

  استخدام النقد المتوفر لدى الصندوق للوفاء بالمستحقات المالية لمقدمي الخدمةسيتم. 
 نسبة وتناسب  توزيعها على مالكي الوحدات في حال وجود أي فوائض نقدية لدى الصندوق، سيتم

 .حسب ملكية مالكي الوحدات وفق سجل مالكي الوحدات المحدث
 

 م. 2022 مارس 01من هذه المادة بتاريخ  ظالى الفقرة  جيبدأ تطبيق الفقرات من الفقرة * مالحظة: 
 

 النظام المطبق (33
ولوائحه التنفيــذيــة واألنظمة واللوائح األخرى ذات إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق المالية 

العالقة المطبّقــة في المملكة العربية السعودية، وأن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أّي نزاع ناشئ من أو 
 .ندوق هي لجنة الفصـل في منازعات األوراق الماليةصعن االسـتثمار في ال
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 نموذج إقرار لصندوق اإلنماء مكة العقاري 
 

د بأني قد قرأت وفهمت شروط وأحكام صندوق اإلنماء مكة العقاري، كما  .......في هذا اليوم ...... أنا الموقع أدناه أقر وأؤّكِّ
د أنا الموقع أدناه بأني ملتزم ومسؤول نظاماً وقانوناً بتعهدات والتزامات السرية المذكورة في هذه الشروط واألحكام،  أقر وأؤّكِّ

ولنموذج االشتراك الموقع مني، فإني سأصبح ملتزماً نظاماً بشروط وأحكام  وأنه بقبول مدير الصندوق لنموذج اإلقرار هذا،
 الصندوق.

 

 اسم المستثمر:
 

 التوقيع: 
 

 )خاص بالشركات(:
 

 الختم                            المسمى الوظيفي:               ل بالتوقيع:المخوّ 
 

 

 التاريخ المبين أدناه.لقد قبل مدير الصندوق وأقر بهذه الشروط واألحكام، في 

 شركة اإلنماء لالستثمار
 االسم: ..........
 المنصب: ........
 التاريخ: ........
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