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أمين الحفظمدير الصندوق

ال تعطــي هيئــة الســوق الماليــة أي تأكيــد يتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه وتخلــي الهيئــة نفســها مــن أّي مســؤولية 

أو أّي خســارة تنتــج عمــا ورد   هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه. ويجــب علــى الراغبيــن فــي االشــتراك فــي وحــدات 

الصنــدوق المطروحــة بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة بالوحــدات محــل الطــرح. وفــي حــال تعــذر 

ــص لــه، كمــا تجــدر اإلشــارة الــى ضــرورة قــراءة 
ّ

فهــم محتويــات هــذا المســتند يجــب عليهــم األخــذ بمشــورة مستشــار مالــي ُمرخ

الشــروط واألحــكام والمســتندات األخــرى لصنــدوق االســتثمار العقــاري المتــداول.

تــم اعتمــاد صنــدوق اإلنمــاء ريــت لقطــاع التجزئــة علــى أنــى صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول متوافــق مــع المعاييــر الشــرعية 

المجــازة مــن ِقبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية المعينــة لصنــدوق االســتثمار العقــاري المتــداول.

صــدرت هــذه الشــروط واألحــكام فــي تاريــخ 19 جمــادى الثانيــة 1439هـــ )الموافــق 7 مــارس 2018م(، 
كمــا جــرى آخــر تحديــث عليهــا بتاريــخ 24 رجــب 1444هـــ الموافــق 15 فبرايــر 2023 ، تمــت موافقــة هيئــة 
الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى تأســيس هــذا الصنــدوق وطــرح وحداتــه 

 بتاريــخ 10 ربيــع الثانــي 1439هـــ )الموافــق 28 ديســمبر 2017م(.
ً
 عامــا

ً
طرحــا

إخالء مسؤولية هيئة السوق المالية
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إشعار هام  .1
تحتــوي هــــذه الشــــروط واألحــكام علــــى معلومــــات تفصيليــــة تتعلــــق بصنــدوق اإلنمــاء ريــت لقطــاع التجزئــة )"الصنــــدوق"( وبعمليــــة طــــرح 
الوحــــدات فــي الصنــدوق )"الوحــدات"(. وعنــد تقديــم طلــب لالشــتراك فــي الوحــدات، ســُيعامل المســتثمرون علـــى أنهــم قــد تقدمــوا بنــاءً 
على المعلومــــات الــــواردة فــــي هــــذه الشروط واألحكام، والتــــي تتوفر نسخ منهــــا علــــى الموقــــع اإللكتروني لشركة اإلنماء لالستثمار 
ــوق الماليــة الســعودية )"الهيئــة" أو "هيئــة  ــة الســ ــع اإللكترونــي لهيئــ )"مديــر الصنــدوق"( )www.alinmainvestment.com(، والموقــ
ــداول الســعودية )شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل لمجموعــة  ــع اإللكترونــي لشــركة ت الســوق الماليــة"( )www.cma.org.sa( أو الموقــ

.)www.saudiexchange.com.sa( )"ــداول الســعودية( )"الســوق ت

يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة هــــذه الشــــروط واألحــكام بشــكل كامــل قبــل شــراء الوحــدات فــي الصنــدوق حيــث ينطــوي 
االســتثمار فــي الصنــدوق علــى بعــض المخاطــر، وقــد ال يناســب جميــع المســتثمرين. كمــا يجــب علــى المســتثمرين أن يكــون لديهــم 
الشــروط واألحــكام  مــن هــذه   )10( المــادة  فــي  الصنــدوق، والــوارد وصفهــا  باالســتثمار فــي  المرتبطــة  المخاطــر  لتحمــل  االســتعداد 

والمتعلقــة بـ"مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق". 

تــم إعــداد هــــذه الشــــروط واألحــكام بواســطة مديــر الصنــدوق، باعتبــاره شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، مســجلة فــي الســجل التجــاري 
بالمملكــة العربيــة الســعودية تحــت رقــم 1010228782، ومؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة بموجــب الترخيــص رقــم 
06034-37، وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 1–193-2006 المــؤرخ 
فــي 1427/06/19هـــ )الموافــق 2006/07/15م( والمعدلــة بنــاءً علــى قــرار مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 22–22-2021 المــؤرخ 

فــي 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م( )"الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري"(.
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"الهيئة" أو "هيئة السوق 

المالية”:

تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة حيثمــا يســمح النــص، أي لجنــة، أو لجنــة 

فرعيــة، أو موظــف، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

الئحة مؤسسات السوق 

المالية:

الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب قــرار رقــم -1-83

2005 وتاريــخ 21/05/1426هـــ الموافــق 28/06/2005م، والمعدلــة بموجــب القــرار رقــم 2020-75-2 وتاريــخ 

22/12/1441هـــ الموافــق 12/08/2020م، وأي تعديــالت أخــرى قــد تطــرأ عليهــا.

الئحة صناديق االستثمار 

العقاري:

الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 1–193-2006 

الهيئــة  إدارة  بنــاءً علــى قــرار مجلــس  15/07/2006م والمعدلــة  الموافــق  19/06/1427هـــ  المــؤرخ فــي 

بموجــب القــرار رقــم 22–2021-22 المــؤرخ فــي 12/07/1442ه الموافــق 24/02/2021م، وأي تعديــالت أخــرى 

قــد تطــرأ عليهــا.

الئحة صناديق االستثمار:

الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار )2006-219-1( بتاريــخ 

03/12/1427 هـــ المعــدل بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )2021-22-2( بتاريــخ 12/07/1442 هـــ وأي 

تعديــالت أخــرى قــد تطــرأ عليهــا.

التعليمات الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية المتداولة:

تعنــي التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق 

الماليــة، والتــي تــم دمجهــا الحقــا مــع الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

" شركة اإلنماء لالستثمار" أو 

"مدير الصندوق":

تعنــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 

)1010269764(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص الرقــم )-37 09134( لمزاولــة نشــاط 

التعامــل والحفــظ واإلدارة "إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق" والترتيــب وتقديــم المشــورة فــي أعمــال 

األوراق الماليــة".

"شركة سويكورب " أو "مدير 

الصندوق السابق":

تعنــي شــركة ســويكورب، شــركة ســعودية مســاهمة مختلطــة، بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010233360 

وتاريــخ 6 جمــادى األولــى 1428هـــ )الموافــق 23 مايــو 2007م( وترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم 

10030104289 ومرخصــة كـ"مؤسســة ســوق ماليــة" بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 37 – 12161.

مجلس إدارة الصندوق:
هــو مجلــس إدارة ُيعيــن أعضــاءه مــن قبــل مديــر الصنــدوق، ووفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، 

لمراقبــة أعمــال مديــر الصنــدوق وســير أعمــال الصنــدوق.

عضو مجلس إدارة مستقل:

هــو عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق القــادر علــى ممارســة مهامــه وإبــداء آرائــه والتصويــت علــى القــرارات 

بموضوعيــة وحيــاد، بمــا يعيــن مجلــس اإلدارة علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة التــي تســهم فــي تحقيــق 

ــح الصنــدوق، يتمتــع عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل باالســتقاللية التامــة؛ وممــا ينافــي االســتقاللية،  مصال

ــال ال الحصــر مــا يأتــي: علــى ســبيل المث

أن يكــون موظفــًا لــدى مديــر الصنــدوق أو تابــٍع لــه، أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ الصنــدوق، 

أو مديــر األمــالك أو تابــع لــه، أو لديــه عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر 

صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ ذلــك الصنــدوق.

أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو لدى تابع له.

أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن لــدى مديــر 

الصنــدوق أو أي تابــع لــه.

أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو لدى أي تابع له خالل العامين الماضيين.

أن يكــون مالــكًا لمــا نســبته )%5( أو أكثــر مــن وحــدات الصنــدوق أو مــن وحــدات صنــدوق آخــر تحــت إدارة نفــس 

مديــر الصنــدوق أو لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى بمــن يملــك هــذه النســبة. 

أن يكــون ممثــالً لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مــا نســبته )%5( أو أكثــر مــن وحــدات الصنــدوق أو مــن 

وحــدات صنــدوق آخــر تحــت إدارة نفــس مديــر الصنــدوق. 

أن يكــون ممثــالً لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مــا نســبته )%5( أو أكثــر مــن أســهم مديــر الصنــدوق أو تابــع 

لمديــر الصنــدوق أو أميــن الحفــظ أو تابــع ألميــن الحفــظ. 

أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى بــأي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الصنــدوق أو أّي صنــدوق 

آخــر تحــت إدارة نفــس مديــر الصنــدوق. 

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى بأّي طرف ذي عالقة بالصندوق.  

أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــًا خــالل العاميــن الماضييــن لــدى مديــر الصنــدوق أو أي طــرف ذي عالقــة 

بالصنــدوق أو أن يكــون مالــكًا لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــالل العاميــن الماضييــن. 

أن يتقاضى مبالغ مالية من الصندوق عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة.

قائمة المصطلحات الواردة في الشروط واألحكام  .2
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مدير األمالك:

جهــة أو عــدة جهــات يعينهــا مديــر الصنــدوق لتقــوم بــإدارة العقــارات محــل اســتثمار الصنــدوق وتكــون 

مســؤولة عــن جميــع الخدمــات المتعلقــة بــإدارة العقــارات ومــن ضمنهــا علــى ســبيل المثــال: إدارة وتشــغيل 

ــر وتحصيــل اإليجــار. العقــارات وصيانتهــا وخدمــات التأجي

مسؤول المطابقة وااللتزام:
ــزام لــدى شــركة  اإلنمــاء لالســتثمار الــذي يتــم تعيينــه وفقــًا لالئحــة مؤسســات  مســؤول المطابقــة وااللت

الســوق الماليــة.

يعني صندوق اإلنماء ريت لقطاع لتجزئة .الصندوق:

مدة الصندوق: 
مــدة الصنــدوق هــي 99 ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي تــداول، قابلــة للتمديــد لمــدد مماثلــة وفــق 

تقديــر مديــر الصنــدوق وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة

.

التعويض والمصاريف واألتعاب التي يتم دفعها لمدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق.رسوم إدارة الصندوق:

اشتراك:
هــو مــا يقدمــه المشــترك مــن مقابــل نقــدي أو عينــي لغــرض االســتثمار فــي الصنــدوق وفقــًا لشــروط 

وأحكامــه. الصنــدوق 

الوحدة:
حصــة المالكيــن فــي أي صنــدوق اســتثمار يتكــون مــن وحــدات بمــا فــي ذلــك أجــزاء الوحــدة، وتعامــل كل 

وحــدة علــى أنهــا تمثــل حصــة مشــاعة فــي أصــول صنــدوق االســتثمار.

"مالك وحدة" أو "مالك وحدات":
مصطلحــات مترادفــة، ويســتخدم كل منهــا لإلشــارة إلــى الشــخص الــذي يملــك وحــدات فــي الصنــدوق تمثــل 

حصــة مشــاعة فــي صافــي أصــول الصنــدوق.

التغييرات األساسية:

يقصد به أي من الحاالت اآلتية: 

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته.

التغييــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق 

بالصنــدوق.

التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق.

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.

أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.

أي تغييــر يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء 

مجلــس إدارة الصنــدوق أو أي تابــع ألي منهمــا.

أي تغيير يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق.

أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.

التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق.

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

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

يعني الطرح العام للوحدات وفقًا لهذه الشروط واألحكام.الطرح:

إجمالي قيمة أصول الصندوق:
تعنــي قيمــة أصــول الصنــدوق التــي يتــم تقييمهــا وفقــًا لكيفيــة تقييــم األصــول المذكــورة فــي شــروط 

وأحــكام الصنــدوق

يعني إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصومًا منها الخصوم.صافي قيمة أصول الصندوق:

قيمة الوحدة على أساس صافي قيمة األصول مقسومًا على إجمالي عدد الوحدات القائمة.صافي قيمة األصول لكل وحدة:

يوم التقويم:
يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، ويتــم التقييــم كل ســتة أشــهر فــي 

30 يونيــو و31 ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة.

أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية."ريال" أو "ريال سعودي":

صناديق أسواق النقد:
وهــي صناديــق اســتثمار يتمثــل هدفهــا الوحيــد االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل وصفقــات 

ســوق النقــد وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار.

تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة األجل و . صفقات سوق النقد:
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أدوات الدين:

أو  الشــركات  للتــداول، تصدرهــا  إقــرارًا بمديونيــة وتكــون قابلــة  تشــكل  أو  تنشــأ بموجبهــا مديونيــة  أداة 

اآلتــي: منهــا  ويســتثنى  العامــة،  المؤسســات  أو  العامــة،  الهيئــات  أو  الحكومــة، 

أداة تــؤدي الــى نشــوء ديــن أو تشــكل إقــرارًا بــه، ويكــون هــذا الديــن مقابــل قيمــة واجبــة الدفــع بموجــب 

عقــد لتوريــد ســلع أو خدمــات، أو مقابــل أمــوال مقترضــة لتســوية قيمــة واجبــة الدفــع بموجــب عقــد لتوريــد 

ســلع أو خدمــات.

شيك أو كمبيالة، أو شيك مصرفي أو خطاب اعتماد.

ورقــة نقديــة، أو كشــف يبيــن رصيــد حســاب مصرفــي، أو عقــد إيجــار، أو أي أداة أخــرى إلثبــات تصــرف فــي 

ممتلــكات.

عقد تأمين.

السنة المالية:
هــي الســنة الميالديــة والمــدة الزمنيــة التــي يتــم فــي بدايتهــا توثيــق وتســجيل جميــع العمليــات الماليــة 

للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والتــي تتكــون مــن 12 شــهرًا ميالديــًا.

الربع:
مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر )مــارس/ يونيــو/ ســبتمبر/ 

ديســمبر( مــن كل عــام.

"اليوم" أو "يوم عمل":

يــوم العمــل الرســمي الــذي تكــون فيــه البنــوك مفتوحــة للعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفيمــا 

يتعلــق بتقديــم التقاريــر والقوائــم الماليــة فيقصــد باليــوم هــو يــوم العمــل الرســمي لهيئــة الســوق 

الماليــة.

صافي أرباح الصندوق:
المصروفــات  إجمالــي  بعــد خصــم  التأجيــري  الدخــل  ذلــك  بمــا فــي  الصنــدوق  إجمالــي عوائــد  بــه  يقصــد 

اآلخــر. الشــامل  الدخــل  مكونــات  باســتثناء  الصنــدوق  تحملهــا  التــي  والرســوم 

طرف ذو عالقة:

بقصد به أي من اآلتي:

مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن.

أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن.

المطور والمكتب الهندسي.

مدير األمالك.

المقيم المعتمد.

مراجع الحسابات.

مجلس إدارة الصندوق.

أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذين أو الموظفين لدى أي من األطراف ذوي العالقة.

أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته )%5( من صافي أصول الصندوق.

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

شخص يملك ما نسبته %5 أو أكثر من وحدات الصندوق.مالك الوحدات الكبير:

تعني السوق المالية السعودية.تداول:

السوق:
تعنــي أي ســوق ماليــة مرخصــة تعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية )أو ســيتم ترخيصــه الحقــا( ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

الجمهور:

كل من يملك وحدة في الصندوق باستثناء:

مالك الوحدات الكبير.

مدير الصندوق وتابعيه.

أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

عقد المنفعة:
شــراء حــق االنتفــاع باألصــل لفتــرة زمنيــة محــددة وال يترتــب علــى شــراء حــق االنتفــاع اكتســاب الملكيــة التامــة 

لألصــل بحيــث تبقــى تلــك الملكيــة مــع مالكهــا األساســي.

 مصاريف التشغيل:

تعنــي كافــة المصاريــف التشــغيلية، المباشــرة وغيــر المباشــرة، والمتعلقــة بأنشــطة األصــول ، بمــا فــي ذلــك 

مصاريــف إدارة األمــالك وإيجــار األراضــي ومصاريــف تشــغيل وصيانــة األصــول ، والمصاريــف اإلداريــة العامــة 

وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تكاليــف المرافــق، وتكاليــف الخدمــات، وتكاليــف اإلصــالح والصيانــة، 

وتكاليــف قطــع الغيــار، وتكاليــف الجــرد والتوريــد، ومصاريــف المبيعــات والتســويق، وتكلفــة أي شــخص يقــدم 

خدمــات )بمــا فــي ذلــك خدمــات األمــن واالستشــارات( ، ورســوم التصاريــح والموافقــات النظاميــة، ومصاريــف 

التأميــن علــى االســتثمارات، ومصاريــف المســطحات الخضــراء ، وجميــع الضرائــب المتعلقــة بتشــغيل األصــول 

العقاريــة، ومصاريــف وتكاليــف االتصــاالت، وأي تكاليــف أخــرى مقبولــة عــادة كمصاريــف تشــغيلية.

يعني لجنة الرقابة الشرعية لدى شركة اإلنماء لالستثمار.لجنة الرقابة الشرعية:
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"شركة ذات غرض خاص":
تعنــي الشــركة الســعودية ذات المســؤولية المحــدودة التــي يتــم تأسيســها وتملكهــا مــن قبــل أميــن الحفظ 

لالحتفــاظ بملكيــة أصــول الصندوق. 

"المقيم المعتمد":

شــخص ذو صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة مرخــص لــه بمــزاول مهنــة التقييــم وفقــًا ألحــكام نظــام المقيميــن 

تقييــم  )فــرع  التنفيذيــة  والئحتــه  9/7/1433هـــ  وتاريــخ  )م/43(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المعتمديــن 

العقــارات(.

"ضريبة القيمة المضافة":.

التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل  ُتفــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات  هــي ضريبــة غيــر مباشــرة 

المنشــآت، مــع بعــض االســتثناءات. وذلــك وفقــًا لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم 

الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 02/11/1438هـــ والئحتــه التنفيذيــة، وأي تعديــالت قــد تطــرأ عليــه.

"ضريبة التصرفات العقارية":

تعنــي الضريبــة التــي يتــم فرضهــا علــى جميــع التصرفــات العقاريــة التــي تشــمل علــى البيــع الوصيــة والتأجيــر 

التمويلــي واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك وعقــود االنتفــاع طويلــة األمــد التــي تزيــد مدتهــا علــى )50( عامــًا، 

وتحتســب هــذه الضريبــة بنــاءً علــى قيمــة العقــار وفقــًا لمــا هــو متفــق عليــه بيــن البائــع والمشــتري، وتــم 

فــرض ضريبــة التصرفــات العقاريــة بنــاءً علــى األمــر الملكــي رقــم )أ/84( وتاريــخ 14/02/1442هـــ بدايــة مــن يــوم 

األحــد الموافــق 17/02/1442هـــ.

قرار صندوق عادي:

يعنــي قــرارًا يتطلــب موافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم أكثــر مــن 50 % مــن مجمــوع 

الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواءٌ أكان حضورهــم شــخصيًا أم بالوكالــة أم 

بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.

قرار صندوق خاص:

يعنــي أي قــرار يتطلــب موافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم 75 % أو أكثــر مــن مجمــوع 

الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواءً أكان حضورهــم شــخصيًا أم ممثليــن بوكيــل أم 

بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.
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مدير الصندوق

شركة اإلنماء لالستثمار 
برج العنود الثاني، الدور 20

طريق الملك فهد
ص. ب. 55560، الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

www.alinmainvestment.com

أمين الحفظ

شركة البالد المالية
سمارت تاور – الطابق األول

تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد
ص.ب. 140

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
www.albilad-capital.com

مراجع الحسابات

اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون
التعاون - طريق أبو بكر الصديق

الرياض 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112694419+
فاكس: 966112693516+

www.aca.com.sa

مدير األمالك

شركة عقارات التجزئة
ص. ب.91220
الرياض11633 

المملكة العربية السعودية
www.rrc.sa

المستشار القانوني

شركة محمد أحمد الضبعان لالستشارات القانونية 
البيوت المكتبية، الدور الرابع

البيوت المكتبية، طريق العروبة
الرياض 12334

المملكة العربية السعودية
www.aldhabaan-es.com

المقيمون 

العقاريون
المقيم 

األول

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
حي السالمة – شارع محمد مسعود جدة

المملكة العربية السعودية 
/http://www.sa-abaad.com

المقيمون 

العقاريون

المقيم 
الثاني

شركة فاليو إكسبرتس للتقييم العقاري
حي النرجس – طريق أبو بكر الصديق

الرياض 
المملكة العربية السعودية
/https://valuexperts.net

الجهة المنظمة

هيئة السوق المالية
طريق الملك فهد

ص.ب 87171
الرياض 11642

www.cma.org.sa:الموقع اإللكتروني
info@cma.org.sa :البريد اإللكتروني

3- دليل الصندوق
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4- ملخص عن الطرح

نوع الصندوق

صنــدوق اســتثمار عقــاري مقفــل مطــروح طرحــًا عامــًا تتــداول وحداتــه فــي الســوق متوافــق مــع أحــكام الشــريعة 

اإلســالمية تــم إنشــاؤه فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والتعليمــات 

الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة.

الريال السعودي.عملة الصندوق

مدة الصندوق
ــر الصنــدوق  ــة للتمديــد لمــدد مماثلــة وفــق تقديــر مدي ــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي تــداول، قابل 99 ســنة تب

وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

األهداف االستثمارية 

للصندوق

يهــدف الصنــدوق الــى االســتثمار فــي أصــــول عقاريــــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وقابلــــة لتحقيــق دخــل 

ــاح الصنــدوق ســنويًا وقــد يســتثمر الصنــدوق بشــكل  تأجيــري دوري، وتوزيــع مــا ال يقــل عــن %90 مــن صافــي أرب

ثـــانوي أصــول الصنــدوق فـــي مشـــاريع التطـــوير العقــاري شــريطة:

أال تقـل أصول الصـندوق المسـتثمرة فـي األصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن ٪75 مـن إجمـالي 

أصــول الصـــندوق وفقــًا آلخــر قوائم ماليــة مدققة، و

أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.

1,180,000,000 ريال سعودي.حجم الصندوق

 10 رياالت سعودية.سعر الوحدة

درجة المخاطر
متوســطة إلــى عاليــة )يرجــى مراجعــة المــادة رقــم "10" مــن هــذه الشــروط واألحــكام لمعرفــة التفاصيــل عــن 

المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي الصنــدوق(.

الحد األدنى لالشتراك
الشــروط  هــذه  مــن   "11" المــادة  مراجعــة  )يرجــى  االشــتراك،  رســوم  قيمــة  إليهــا  مضافــًا  ســعودي  ريــال   500

واألحــكام(

سياسة توزيع األرباح
ســيتم توزيــع أربــاح علــى مــالك الوحــدات )فــي حــال تحققــت( ال تقــل عــن تســعين بالمائــة )%90( مــن صافــي أربــاح 

الصنــدوق بشــكل نصــف ســنوي، كمــا يمكــن لمديــر الصنــدوق إجــراء توزيعــات إضافيــة خــالل العــام.

مرتان سنويًا - كل ستة أشهر من السنة المالية للصندوق )30/يونيو و31/ديسمبر من كل سنة ميالدية(.عدد مرات التقويم

تداول الوحدات
يتــم التعامــل بالوحــدات عبــر نظــام )تــداول( عنــد اإلدراج، بنفــس طريقــة تــداول أســهم الشــركات المدرجــة ووحــدات 

صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

5- اسم الصندوق ونوعه: 
صنــدوق اإلنمــاء ريــت لقطــاع التجزئــة، وهــو صنــدوق اســتثمار عقــاري مقفــل مطــروح طرحــًا عامــًا تتــداول وحداتــه فــي الســوق متوافــق مــع 

أحــكام الشــريعة اإلســالمية تــم إنشــاؤه فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

٦- عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق وموقعه اإللكتروني:
شركة اإلنماء لالستثماراالسم

العنوان
بــرج العنــود2-، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 55560 الريــاض 11544 المملكــة العربيــة 

الســعودية

96612185999 +رقم الهاتف

966112185900 +رقم الفاكس

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني

7- مدة الصندوق:
مــدة الصنــدوق هــي 99 ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي تــداول، قابلــة للتمديــد لمــدد مماثلــة وفــق تقديــر مديــر الصنــدوق وبعــد 

أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.



11

8- وصــف لغــرض الصنــدوق وأهدافــه مــع بيــان سياســة توزيــع األربــاح علــى 
مالكــي الوحــدات:

إن الهــدف االســتثماري الرئيســي للصنــدوق هــو توفيــر دخــل دوري ســنوي لمالكــي الوحــدات وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي أصــول 
عقاريــة مطــورة تطويــرا إنشــائيًا قابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري ودوري وتقــع بشــكل رئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بحيــث يتــم 
توزيــع مــا ال يقــل عــن %90 مــن صافــي أربــاح الصنــدوق علــى مالكــي الوحــدات بشــكل نصــف ســنوي، كمــا يمكــن لمديــر الصنــدوق إجــراء 
توزيعــات إضافيــة خــالل العــام، ومــن الممكــن أن يتــم إعــادة اســتثمار المبالــغ النقديــة الصافيــة المتبقيــة مــن اســتثمارات الصنــدوق بعــد 

التوزيعــات مــن قبــل مديــر الصنــدوق وفقــًا لشــروط وأحــكام الصنــدوق.

9- ملخص االستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه: 
مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق: أ. 

نوع االستثمار

الحد األدنى من إجمالي 

قيمة أصول الصندوق 

وذلك بحسب آخر قوائم 

مالية مراجعة

الحد األعلى من إجمالي 

قيمة أصول الصندوق 

وذلك بحسب آخر قوائم 

مالية مراجعة

%100%75عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وقابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري

%25%0التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن

%25%0تجديد وإعادة تطوير العقارات

%25%0اتفاقيات إعادة شراء العقار 

النقــد ومــا فــي حكمــه )يشــمل ذلــك صفقــات ســوق النقــد التــي تكــون مــع جهــات 

التنظيميــة  الجهــات  أو  الســعودي  المركــزي  البنــك  وترخيــص  لتنظيــم  خاضعــة 

المشــابهة فــي دولــة المصــدر(، ووحــدات صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئــة 

)ســواء مــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل مــدراء آخريــن(، والشــركات 

العقاريــة

0%25%

أدوات الديــن* ووحــدات الخزينــة المصــدرة مــن جهــات مرخصــة مــن البنــك المركــزي 

الســعودي أو الجهــات التنظيميــة المشــابهة فــي دولــة المصــدر
0%25%

%25%0حقوق المنفعة

خــارج  ودوري  تأجيــري  دخــل  لتحقيــق  وقابلــة  إنشــائيًا  تطويــرًا  مطــورة  عقــارات 

الســعودية العربيــة  المملكــة 
0%25%

*  يســتثمر الصنــدوق فــي أدوات الديــن المصنفــة بمــا ال يقــل عــن التصنيــف BB، ويقــوم مديــر الصنــدوق علــى تحليــل أدوات الديــن الغيــر مصنفــة مــن حيــث العوائــد والمخاطــر 
لضمــان تحقيــق أفضــل عائــد ممكــن مــع الحفــاظ علــى أدنــى مســتوى ممكــن مــن المخاطــر علــى أن ال يتجــاوز الحــد األعلــى مــن االســتثمار فــي أدوات الديــن الغيــر مصنفــة %5 مــن 

إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة..

وصف للقطاعات التي سوف يستثمر فيها الصندوق: 	. 

يســتهدف الصنــدوق تكويــن محفظــة اســتثمارية عقاريــة قابلــــة لتحقيــق دخــل تأجيــري دوري والتــي مــن المتوقــع أن تــدر عوائــد علــى رأس 
المــال المســتثمر بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية اســتثمار الصنــدوق. وتتركــز اســتثمارات الصنــدوق المبدئيــة فــي قطــاع المراكــز التجاريــة 
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية )باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد يقــوم الصنــدوق 
مســتقبالً بتنويــع المحفظــة االســتثمارية العقاريــة مــن خــالل تملــك أصــول عقاريــة بشــكل كامــل أو جزئــي، مباشــر عــن طريق االســتحواذ على 
أصــول عقاريــة  أو غيــر مباشــر عــن طريــق االســتثمار فــي صناديــق عقاريــة مــدرة للدخــل أو صناديــق عقاريــة عامــة أو اســتثمار فــي شــركات 
عقاريــة تتملــك أصــول عقاريــة وذلــك عــن طريــق شــركة ذات غــرض خــاص، فــي قطاعــات مختلفــة مثــل القطــاع الســكني والقطــاع الصناعــي 
وقطــاع الضيافــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية )باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة( وقــد يســتثمر الصنــدوق بشــكل 

ثـــانوي أصوله فـــي مشـــاريع التطـوير العقاري. 
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بيان تفصيلي عن األصول المراد تملكها: 	. 

عدد/قيمةالوصف

3عدد العقارات المراد االستحواذ على ملكيتها بشكل تام

1عدد العقارات المراد االستحواذ على منفعتها 

4العقارات المطورة تطوير كامل

0عدد العقارات قيد اإلنشاء

%100نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

0نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

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

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

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

جميع األرقام الموضحة أعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 15نوفمبر2017.

معلومات العقارات:د. 

العقار األول: المكان مول – محافظة حفر الباطن

وصف العقار	 

الوصفأهم العناصر

المكان مول – حفر الباطناسم العقار

مالك العقار 

شركة وابل العربية لالستثمار

عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني	 

عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني	 

منصور بن خليف بن عبدالله الباني	 

متعب بن خليف بن عبدالله الباني	 

عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني	 

تركي بن خليف بن عبدالله الباني	 

هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني	 

هال بنت خليف بن عبدالله الباني	 

غادة بنت خليف بن عبدالله الباني	 

سلمى بنت محمد بن خليف المطيري.	 

سلطان بن خليف بن عبدالله الباني	 

تجارينوع العقار 

حفر الباطن- المملكة العربية السعوديةالمدينة / الدولة 

حي الريان- طريق الملك عبدالعزيزالحي/ الشارع 

كروكي الموقع
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المكان مول – حفر الباطناسم العقار

حوالي 126,700 متر مربعمساحة األرض

حوالي 127,594متر مربع مساحات البناء

دور وميزانينعدد األدوار 

231 وحدة، مقسمة إلى وحدات محالت تجزئة ومنطقة أطعمةأنواع الوحدات وأعدادها 

نسبة إشغال العقار )حتى 15 

نوفمبر من عام 2017م(
 % 97.46

تم إتمام بناء المجمع في يونيو من سنة 2016متاريخ إتمام إنشاء المبنى 

 470,205,991 ريال سعوديتكلفة شراء العقار

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 

)حتى 15 نوفمبر من عام 

2017م *(

نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة 

العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

عدد العقوداإليجار السنوي *–عام 2017مدة العقود الحالية

26  1013,550,525 سنوات فأكثر

26 59,776,645 - 9 سنوات

 87  317,902,052 - 4 سنوات

32 10,142,000أقل من 3 سنوات

171  51,371,222المجموع

نرجو االطالع على الفقرة "و" من هذه المادة )عوائد اإليجارات السابقة لكل عقار/منفعة(إيرادات اخر ثالث سنوات 

نبذة عن عملية االستحواذ على 

األصل العقاري

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المــكان مــول الواقــع فــي محافظــة حفــر الباطــن تــم بنــاؤه علــى أرضيــن متجاورتيــن 

مســجلتين بصكيــن مســتقلين أحدهمــا فقــط مســجل باســم شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار، وقــد قامــت شــركة 

وابــل العربيــة لالســتثمار باســتئجار األرض المجــاورة ألرضهــا إلقامــة المجمــع التجــاري )المــكان مــول(. 

وبنــاءً علــى هيــكل الملكيــة المذكــور أعــاله، قــام مديــر الصنــدوق الســابق بإبــرام اتفاقيتيــن مســتقلتين 

أحدهمــا مــع شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لشــراء األرض المملوكة لشــركة وابــل العربية لالســتثمار باإلضافة 

إلــى المبنــى القائــم علــى األرض المملوكــة لهــا واألرض المســتأجرة مــن قبلهــا وحــق منفعتــه. وقــام مديــر 

الصنــدوق بتوقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األرض المســتأجرة مــن قبل شــركة وابــل العربية لالســتثمار والمملوكة 

بشــكل مشــاع لألشــخاص التاليــة أســماؤهم: 

عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني	 

عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني	 

منصور بن خليف بن عبدالله الباني	 

متعب بن خليف بن عبدالله الباني	 

عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني	 

سلطان بن خليف بن عبدالله الباني	 

تركي بن خليف بن عبدالله الباني	 

هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني	 

هال بنت خليف بن عبدالله الباني	 

غادة بنت خليف بن عبدالله الباني	 

سلمى بنت محمد بن خليف المطيري.	 
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المكان مول – حفر الباطناسم العقار

أهم شروط اتفاقية االستحواذ 

على األصل العقاري

العربيــة  الســابق وشــركة وابــل  الصنــدوق  بيــن كل مــن مديــر  المبرمــة  البيــع والشــراء  اتفاقيــة  اشــتملت 

مــن أهمهــا: أحــكام وشــروط  علــى  لالســتثمار 

ثمــن شــراء المــكان مــول – محافظــة حفــر الباطــن )ويشــمل ثمــن شــراء قيمــة األرض المســجلة باســم شــركة 	 

وابــل العربيــة لالســتثمار وقيمــة المبنــى القائــم علــى األرض المملوكــة لهــا واألرض المســتأجرة مــن قبلهــا 

وحــق منفعتــه(: 390,205,991ريــال ســعودي. ويتــم ســداد ثمــن علــى النحــو اآلتــي: 

مبلغ نقدي يساوي 131,167,977ريال سعودي

تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع بقيمــة 259,038,014 ريــال ســعودي )للمزيــد 

مــن المعلومــات عــن عــدد الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة، الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة رقــم 

11 مــن هــذه الشــروط واألحــكام(

واشــتملت اتفاقيــة بيــع وشــراء األرض المســتأجرة مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار والمملوكــة بشــكل 

مشــاع لعــدد مــن األشــخاص علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:

ثمن شراء األرض: 80.000.000 ريال سعودي يتم سداده على النحو اآلتي: 	 

مبلــغ نقــدي يســاوي 24.000.000 ريــال ســعودي يتــم ســداده علــى البائعيــن كل حســب حصتــه المشــاعة أ. 

فــي األرض

تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائعيــن بقيمــة   56.000.000 ريــال ســعودي ب. 

وآليــة  الوحــدات  عــدد  عــن  المعلومــات  مــن  )للمزيــد  األرض  فــي  المشــاعة  للبائعيــن كل حســب حصتــه 

تخصيصهــا لبائعــي األرض، الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة رقــم 11 مــن هــذه الشــروط واألحــكام(

أي معلومات إضافية
ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة عقــارت التجزئــة التــي يتــم تعيينهــا وفقــا لشــروط وأحــكام 	 

الصندوق.

إفصاح

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األســتاذ/ فيصــل العبدالكريــم واألســتاذ/محمد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين 

ــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة للصنــدوق،  ــل العربيــة لالســتثمار البائ )علــى التوالــي( فــي شــركة واب

وبالتالــي قــد تتعــارض أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة ومصالــح الصنــدوق

وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاله ومــا تــم اإلفصــاح عنــه مــن هــذه الشــروط واألحــكام، يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه 

ال يوجــد تعــارض لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مديــر األمــالك مــع مديــر الصنــدوق 

فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري. كمــا يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تعــارض لمصالــح مديــر 

%10 أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة  الصنــدوق مــع مصالــح أي مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا 

الســنوية لهــذا األصــل العقــاري. 

مصاريف التشغيل

بلغت مصاريف تشغيل المكان مول – محافظة حفر الباطن للعام 2019م مبلغ 9.8 مليون ريال سعودي.

قــد تتغيــر مصاريــف التشــغيل الفعليــة عــن المصاريــف المتوقعــة وســوف يتــم االفصــاح عــن ذلــك فــي التقارير 

الماليــة الســنوية للصندوق

* تم احتساب اإليجارات بناء على عقود اإليجار المبرمة حاليًا حتى 15 نوفمبر من عام 2017م

المكان مول – مدينة الرياض العقار الثاني: 

وصف العقار	 

الوصفأهم العناصر

المكان مول – الرياضاسم العقار

شركة وابل العربية لالستثمارمالك العقار 

تجارينوع العقار 

الرياض – المملكة العربية السعوديةالمدينة/ الدولة  

حي الملقا – طريق األمير محمد بن سعد الحي/ الشارع 
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كروكي الموقع

حوالي 37,293 متر مربعمساحة األرض

حوالي 43,178 متر مربع مساحات البناء

3عدد األدوار 

74 وحدة  محالت تجزئة ومنطقة أطعمة  أنواع الوحدات وأعدادها 

نسبة إشغال العقار )حتى 15 نوفمبر من 

عام 2017م(
  % 93.14 

تم إتمام بناء المجمع في ديسمبر من سنة 2016متاريخ إتمام انشاء المبنى

323,560,874 ريال سعوديتكلفة شراء العقار

نبذة عن عقود اإليجار الحالية )حتى 15 

نوفمبر من عام 2017م(

نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم عمــل ملخــص للعقــود 

حســب مــدة العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

عدد العقوداإليجار السنوي– عام 2017مدة العقود الحالية

20 1013,078,365 سنوات فأكثر

14 53,324,904 - 9 سنوات

 13 32,072,220 - 4 سنوات

16 6,651,700أقل من 3 سنوات

 63  25,127,189المجموع

نرجو االطالع على الفقرة "و" من هذه المادة )عوائد اإليجارات السابقة لكل عقار/منفعة(إيرادات اخر ثالث سنوات للعقار

أهم شروط اتفاقية االستحواذ على 

األصل العقاري

اشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء المبرمــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق الســابق وشــركة وابــل 

العربيــة لالســتثمار علــى أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:

ثمــن شــراء المــكان مــول – مدينــة الريــاض: 323,560,874.2 ريــال ســعودي. ويتــم ســداد الثمــن 	 

علــى النحــو اآلتــي: 

مبلغ نقدي يساوي 106,775,088ريال سعوديأ. 

تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع بقيمــة 216,785,786 ريــال ب. 

األصــول  لبائــع  تخصيصهــا  وآليــة  الوحــدات  عــدد  عــن  المعلومــات  مــن  )للمزيــد  ســعودي 

الشــروط واألحــكام( مــن هــذه   11 رقــم  المــادة  إلــى  الرجــوع  الرجــاء  العقاريــة، 

تحويل حق الملكيةصفة الملكية

أي معلومات إضافية
ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة  عقــارات التجزئــة التــي يتــم تعيينهــا وفقــًا 	 

لشــروط وأحــكام الصنــدوق.
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إفصاح

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األســتاذ/فيصل العبدالكريــم واألســتاذ/ محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر 

مباشــرين )علــى التوالــي( فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة 

أنشــطة ومصالــح  مــع  آلخــر  مــن وقــت  أنشــطتهم  تتعــارض  قــد  وبالتالــي  للصنــدوق،  المبدئيــة 

الصنــدوق 

وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاله ومــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يؤكــد مديــر 

الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تعــارض لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الــص أو مديــر 

األمــالك مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري. كمــا يؤكــد مديــر الصنــدوق 

علــى أنــه ال يوجــد تعــارض لمصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح أي مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل 

عوائدهــا %10 أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة الســنوية لهــذا األصــل العقــاري.

مصاريف التشغيل

2019م مبلــغ 4.7 مليــون ريــال  الريــاض للعــام  بلغــت مصاريــف تشــغيل المــكان مــول – مدينــة 

ســعودي.

قــد تتغيــر مصاريــف التشــغيل الفعليــة عــن المصاريــف المتوقعــة وســوف يتــم االفصــاح عــن ذلــك 

فــي التقاريــر الماليــة الســنوية للصنــدوق

* تم احتساب اإليجارات بناء على عقود اإليجار المبرمة حاليًا حتى 15 نوفمبر من عام 2017

المكان مول – مدينة تبوك العقار الثالث: 

وصف العقار

الوصفأهم العناصر

المكان مول – تبوكاسم العقار

مالك العقار 
شركة وابل العربية لالستثمار

شركة األوائل لالستثمار العقاري

تجارينوع العقار 

مدينة تبوك – المملكة العربية السعودية المدينة/ الدولة 

حي الفيصلية الشامية – طريق الملك خالد الحي/ الشارع 

كروكي الموقع

حوالي 21,596 متر مربعمساحة األرض

45,000  متر مربع مساحات البناء حوالي

3عدد األدوار 

أنواع الوحدات 

وأعدادها 
93 وحدة  مقسمة إلى وحدات محالت تجزئة ومنطقة أطعمة 

نسبة إشغال العقار 

)حتى 15 نوفمبر من 

عام 2017م(

% 96.72
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الوصفأهم العناصر

تاريخ إتمام انشاء 

المبنى
تم إتمام بناء المجمع في مارس من سنة 2016م

219,417,197 ريال سعوديتكلفة شراء العقار

نبذة عن عقود 

اإليجار الحالية )حتى 

15 نوفمبر من عام 

)2017

نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة العقــد 

كمــا هــو موضــح أدنــاه:

عدد العقوداإليجار السنوي– عام 2017مدة العقود الحالية

14 107,579,650 سنوات فأكثر

15  53,097,450 - 9سنوات

30 35,447,895 - 4 سنوات

16 5,062,000أقل من 3 سنوات

75  21,186,995المجموع

ايرادات آخر ثالث 

سنوات للعقار
نرجو االطالع على الفقرة "و" من هذه المادة )عوائد اإليجارات السابقة لكل عقار/منفعة(

نبذة عن عملية 

االستحواذ على 

األصل العقاري

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المــكان مــول الواقــع فــي مدينــة تبــوك قائــم علــى أرض مســتأجرة مــن قبــل شــركة وابــل العربيــة 

لالســتثمار ومملوكــة مــن قبــل شــركة األوائــل لالســتثمار العقــاري.

وبنــاءً علــى هيــكل الملكيــة المذكــور أعــاله، قــام مديــر الصنــدوق الســابق بإبــرام اتفاقيتيــن مســتقلتين أحدهمــا مــع 	 

شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار لشــراء مبنــى المــكان مــول – مدينــة تبــوك ومنفعتــه .

أهم شروط اتفاقية 

االستحواذ على 

األصل العقاري

اشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء المبرمــة بيــن كل مــن مديــر الصنــدوق الســابق وشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار علــى 

أحــكام وشــروط مــن أهمهــا:

ثمــن شــراء المــكان مــول – مدينــة تبــوك )ويشــمل ثمــن الشــراء قيمــة المبنــى القائــم المســتأجرة مــن قبلهــا فقــط(: 	 

69,417,197. ريــال ســعودي. ويتــم ســداد ثمــن علــى النحــو اآلتــي: 

مبلغ نقدي يساوي 27,407,675ريال سعوديأ. 

تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع بقيمــة 42,009,522ريــال ســعودي )للمزيــد مــن ب. 

المعلومــات عــن عــدد الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة، الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة رقــم 11 مــن 

هــذه الشــروط واألحــكام(

واشــتملت اتفاقيــة البيــع والشــراء بيــن مديــر الصنــدوق الســابق وشــركة األوائــل لالســتثمار العقــاري علــى أحــكام 

وشــروط مــن أهمهــا:

ثمن شراء األرض: 150.000.000 ريال سعودي يتم سداده على النحو اآلتي: 	 

مبلغ نقدي يساوي 45.000.000 ريال سعودي،أ. 

تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل البائــع بقيمــة 105.000.000 ريــال ســعودي )للمزيــد مــن ب. 

المعلومــات عــن عــدد الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائعــي األرض، الرجــاء الرجــوع إلــى المــادة رقــم 11 مــن هــذه الشــروط 

واألحــكام(

إفصاح

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األســتاذ/فيصل العبدالكريــم واألســتاذ/ محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين )علــى 

التوالــي( فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة للصنــدوق، وبالتالــي قــد تتعــارض 

أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة ومصالــح الصنــدوق 

وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاله ومــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي المــادة هــذه الشــروط واألحــكام، يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه 

ال يوجــد تعــارض لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مديــر األمــالك مــع مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق 

بهــذا األصــل العقــاري. كمــا يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تعــارض لمصالــح مديــر الصنــدوق مصالــح أي مســتأجر 

ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا %10 أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة الســنوية لهــذا األصــل العقــاري.

مصاريف التشغيل

بلغت مصاريف تشغيل المكان مول – مدينة تبوك للعام 2019م مبلغ 3.67 مليون ريال سعودي.

-قــد تتغيــر مصاريــف التشــغيل الفعليــة عــن المصاريــف المتوقعــة وســوف يتــم االفصــاح عــن ذلــك فــي التقاريــر الماليــة 

الســنوية للصنــدوق

* تم احتساب اإليجارات بناء على عقود اإليجار المبرمة حاليًا حتى 15 نوفمبر من عام 2017م
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عقد منفعة المكان مول – محافظة الدوادمي العقار الرابع: 

وصف العقار	 

الوصف أهم العناصر

المكان مول – محافظة الدوادمي اسم العقار

العقــار عبــارة عــن عقــد منفعــة وتعــود ملكيــة عقــد المنفعــة إلــى شــركة وابــل العربيــة ، وتعــود ملكيــة العقــار 

األصليــة إلــى أمانــة محافظــة الدوادمــي  
مالك العقار 

تجاري نوع العقار 

محافظة الدوادمي- المملكة العربية السعودية  المدينة/ الدولة  

حي الريان- طريق الملك عبدالعزيز  الحي/ الشارع 

كروكي الموقع

حوالي 72,678 متر مربع مساحة قطعة األرض

حوالي 36,380متر مربع  مساحات البناء

123 وحدة  مقسمة إلى وحدات محالت تجزئة ومنطقة أطعمة   أنواع الوحدات وأعدادها

دور وميزانين عدد األدوار 

114 وحدة مقسمة إلى وحدات محالت تجزئة ومنطقة أطعمة   أنواع الوحدات وأعدادها 

 % 97.25 نسبة إشغال العقار

تم إتمام بناء المجمع في نوفمبر سنة 2015م تاريخ إتمام انشاء المبنى

166,815,938 ريال سعودي
تكلفة شراء العقار )عقد 

المنفعة(

نرجو االطالع على الفقرة "و" من هذه المادة )عوائد اإليجارات السابقة لكل عقار/منفعة( إيرادات اخر ثالث سنوات للعقار

نظــرا لطبيعــة هــذا العقــار وتنــوع مســتأجريه وبســبب كثــرة عقــوده فقــد تــم عمــل ملخــص للعقــود حســب مــدة 

العقــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

عدد العقوداإليجار السنوي– عام 2017*مدة العقود الحالية

15 108,018,985 سنوات فأكثر

20 54,406,275 - 9 سنوات

56   39,289,180 - 4 سنوات

 23  4,851,000أقل من 3 سنوات

 114  26,565,440المجموع

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 

)حتى 15 نوفمبر من عام 

2017م(
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العربيــة  وابــل  الســابق وشــركة  الصنــدوق  مــن مديــر  بيــن كل  المبرمــة  البيــع والشــراء  اتفاقيــة  اشــتملت 

أهمهــا: مــن  وشــروط  أحــكام  علــى  لالســتثمار 

ثمــن شــراء عقــد منفعــة المــكان مــول – محافظــة الدوادمــي: 166,815,938ريــال ســعودي. ويتــم ســداد 	 

ثمــن علــى النحــو اآلتــي: 

مبلغ نقدي يساوي 55,049,260ريال سعوديأ. 

111,766,678ريــال ســعودي ب.  البائــع بقيمــة  تخصيــص وحــدات فــي الصنــدوق كاشــتراك عينــي مــن قبــل 

)للمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد الوحــدات وآليــة تخصيصهــا لبائــع األصــول العقاريــة، الرجــاء الرجــوع إلــى 

المــادة رقــم 11 مــن هــذه الشــروط واألحــكام(

مدة حق المنفعة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ 1/11/1433هـ وتنتهي في تاريخ 1/11/1458هـ.

أهم شروط اتفاقية االستحواذ 

على األصل العقاري

ســتتم إدارة هــذا األصــل العقــاري مــن قبــل شــركة عقــارات التجزئــة التــي يتــم تعيينهــا وفقــا لشــروط 	 

الصنــدوق. وأحــكام 
أي معلومات إضافية

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األســتاذ/فيصل العبدالكريــم واألســتاذ/  محمــد النمــر شــركاء مباشــرين وغيــر مباشــرين 

)علــى التوالــي( فــي شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار البائــع لبعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة للصنــدوق، 

وبالتالــي قــد تتعــارض أنشــطتهم مــن وقــت آلخــر مــع أنشــطة ومصالــح الصنــدوق 

تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يؤكــد مديــر الصنــدوق  وفيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاله ومــا 

علــى أنــه ال يوجــد تعــارض لمصالــح بائعــي األصــول العقاريــة أو مديــر الصنــدوق أو مديــر األمــالك مــع مديــر 

الصنــدوق فيمــا يتعلــق بهــذا األصــل العقــاري. كمــا يؤكــد مديــر الصنــدوق علــى أنــه ال يوجــد تعــارض لمصالــح 

مديــر الصنــدوق مــع مصالــح أي مســتأجر ألصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا 10 % أو أكثــر مــن العوائــد اإليجاريــة 

الســنوية لهــذا األصــل العقــاري.

إفصاح

بلغــت مصاريــف تشــغيل المــكان مــول – مدينــة الدوادمــي للعــام 2019م   حوالــي مبلــغ 6.42 مليــون ريــال 

ســعودي.

- قــد تتغيــر مصاريــف التشــغيل الفعليــة عــن المصاريــف المتوقعــة وســوف يتــم االفصــاح عــن ذلــك فــي 

للصنــدوق الســنوية  الماليــة  التقاريــر 

مصاريف التشغيل

* تم احتساب اإليجارات الحالية بناء على عقود اإليجار المبرمة حتى 15 نوفمبر من عام 2017م.

تجدر اإلشارة الى أن البيانات الموضحة في بند "معلومات العقارات" هي باعتبار البيانات المتوفرة وقت االستحواذ على العقارات.

سياسات تركز االستثمار: 	. 

يســتثمر الصنــدوق حاليــًا فــي مجموعــة مــن األصــول العقاريــة المتوزعــة مــن الناحيــة الجغرافيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 
)باســتثناء مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة(، وتعــد هــذه األصــول مركــزة فــي قطــاع التجزئــة.

صكوك الملكية: 	 

تاريخهتسلسل الصكاألصل 

المكان مول- محافظة حفر الباطن
432509022899

332509022898

05/06/1444هـ

05/06/1444هـ 

02/06/1444هـ293523006267المكان مول- مدينة الرياض

17/06/1444هـ650117003543المكان مول – مدينة تبوك 

* المكان مول – مدينة الدوادمي مستأجر بعقد منفعة وبذلك فإن البند أعاله ال ينطبق عليه. 

عوائد اإليجارات السابقة والمستهدفة لكل عقار/منفعةو. 
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اسم العقار / 

المنفعة

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

عوائد 

اإليجارات 

)مليون 

ريال 

سعودي(

النسبة

)عائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارات 

لنفس 

السنة(

عوائد 

اإليجارات 

)مليون 

ريال 

سعودي(

النسبة

)عائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارات 

لنفس 

السنة(

عوائد 

اإليجارات 

المستهدفة 

)مليون ريال 

سعودي(

النسبة

)عائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارات 

لنفس 

السنة(

عوائد 

اإليجارات 

المستهدفة 

)مليون ريال 

سعودي(

النسبة

)عائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارات 

لنفس 

السنة(

عوائد 

اإليجارات 

المستهدفة 

)مليون ريال 

سعودي(

النسبة

)عائد 

اإليجار / 

مجموع 

اإليجارات 

لنفس 

السنة(

متوسط 

عوائد 

اإليجارات 

المستهدفة 

للصندوق 

 2018(

 )-2020

)مليون ريال 

سعودي(

المكان مول – 

محافظة حفر 

الباطن 

29.552.70%41,8642.17%42,7941.98%44,6541.85%4541.43%44,15

المكان مول 

-مدينة الرياض
1.62.90%18,8819.02%19,9219.54%21,0819.76%21,7320.01%20,91

المكان مول – 

مدينة تبوك 
6.37511.40%17,4917.63%17,8217.48%18,5317.37%19,0717.56%18,48

المكان مول 

– محافظة 

الدوادمي 

18.52533.10%21,0221.18%21,3920.99%22,4221.01%22,8020.99%22,20

105,74%108,60100%106,68100%101,92100%99,26100%56100المجموع

العائد اإلجمالي 

المستهدف***
      8.60%9.04%9.20%8.96%

رسوم إدارة 

الصندوق
      0.75%0.75%0.75%0.75%

رسوم و تكاليف 

أخرى
      0.15%0.15%0.15%0.15%

نسبة معدل 

رسوم وتكاليف 

الصندوق من 

إجمالي أصول 

الصندوق

0.9%0.9%0.9%0.9%

العائد الصافي 

المستهدف****  
      7.70%8.14%8.30%8.06%

* يعــود الفــرق فــي العوائــد ببيــن عــام 2016 و عــام 2017 الــى عــدم اكتمــال مبنــى المــكان مــول فــي الريــاض وتشــغيله حتــى نهايــة عــام 2016 وأيضــا عــدم اكتمــال مبنــى المــكان 
مــول فــي تبــوك وتشــغيله بعــد الربــع األول مــن عــام 2016.

* تــم احتســاب عوائــد 2017 المســتهدفة بنــاء علــى عقــود اإليجــار المبرمــة باإلضافــة الــى ســند ألمــر بقيمــة 18 مليــون ريــال ســعودي التــي قامــت شــركة وابــل العربيــة لالســتثمار 
بتقديمــه لتغطيــة أي قصــور فــي مجمــوع عوائــد اإليجــارات المســتهدفة لعامــي 2018 و2019 )حســب الجــدول أعــاله( وافتــراض تكلفــة تشــغيل %20. وحيــث تبلــغ تكاليــف التشــغيل– 

حتــى نهايــة النصــف األول مــن عــام 2017م -  لألصــول العقاريــة حوالــي %18 مــن عوائــد األصــول العقاريــة
**تم احتساب العوائد المستهدفة بناء على عقود اإليجار المبرمة وبناء على تقديرات نمو من قبل مستشار دراسة الجدوى.

***العائد اإلجمالي المستهدف:
تــم احتســاب العائــد اإلجمالــي المســتهدف علــى أســاس ســعر الوحــدة والمتمثــل بعشــرة ريــاالت للوحــدة الواحــدة وذلــك بحســب قيمــة أصــول الصنــدوق والبالغــة 1,180,000,000 

ريــال ســعودي.
العوائد اإلجمالية المذكورة في الجدول أعاله تم احتسابها قبل خصم جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالصندوق.

ــر فــي العائــد اإلجمالــي  إن بعــض العوائــد واإليجــارات المتعلقــة بالصنــدوق وأصولــه والمذكــورة فــي الجــدول أعــاله عرضــة للتغييــر خــالل مــدة الصنــدوق ممــا يترتــب عليــه تغّي
المســتهدف.

****العائد الصافي المستهدف:
العوائــد الصافيــة المذكــورة فــي الجــدول أعــاله تــم احتســابها بعــد خصــم جميــع الرســوم والمصاريــف النقديــة المتعلقــة بالصنــدوق ولــم يتــم خصــم المصاريــف غيــر النقديــة 

كمخصصــات اإلهــالك لألصــول الثابتــة.
إن بعض الرسوم والمصاريف النقدية المتعلقة بالصندوق معرضة للتغيير خالل مدة الصندوق مما يترتب عليه تغير في العائد الصافي المستهدف.

كما يمكن االطالع على عوائد اإليجارات المحققة من خالل االطالع على التقارير الدورية والقوائم المالية.

صالحية االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة هذ	 الصالحية:	. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق، نيابــة عــن الصنــدوق الحصــول علــى تمويــل متوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية وال تتعــدى نســبة التمويــل 
المتحصــل عليــه نســبة )%50( مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة وبعــد الحصــول علــى موافقــة 

مجلــس إدارة الصنــدوق لتمويــل تكاليــف االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة ومصاريــف الصنــدوق.
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بحيــث تعتمــد الموافقــة علــى آليــة اســتخدام التمويــل وجــدوى الحصــول عليــه علــى اعتبــارات خاصــة بترتيــب التمويــل وظــروف الســوق 
الســائدة، وســيتحمل الصنــدوق جميــع التكاليــف المترتبــة علــى التمويــل، ويحــق للصنــدوق مباشــرًة أو مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص 
إبــرام عقــود التمويــل مــع الجهــات المرخــص لهــا بممارســة نشــاط التمويــل )البنــوك والمصــارف وشــركات التمويــل( وذلــك بغــرض الحصــول 
علــى أي تمويــل عنــد الحاجــة لتوفيــر النقــد الــالزم إلتمــام عمليــات االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة الحاليــة أو اإلضافيــة مســتقبالً أو 

لســداد أي مــن التزامــات الصنــدوق أو ألي ســبب آخــر يــراه مديــر الصنــدوق و يقــره مجلــس إدارة الصنــدوق.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــوز رهــن أصــول الصنــدوق لصالــح أي مــن الجهــات الممولــة للصنــدوق )البنــوك والمصــارف وشــركات التمويــل( 
وذلــك بغــرض الحصــول علــى أي تمويــل عنــد الحاجــة علــى ســبيل الضمــان لهــذا التمويــل بمــا يتوافــق مــع شــروط اتفاقيــة التمويــل 

واألنظمــة ذات العالقــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أحقيــة الصنــدوق مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص التوقيــع علــى ســندات ألمــر لصالــح الجهــات الممولــة 
للصنــدوق )البنــوك والمصــارف وشــركات التمويــل(، وتقديــم ضمانــات للتمويــل ومــن ضمنهــا رهن األصــول العقارية و/أو الصكــوك العقارية 
لصالــح الجهــات الممولــة، والتنــازل عــن الدخــل أو اإليجــارات لصالــح الجهــات الممولــة، وفتــح حســابات تجميعيــة لصالــح الجهــات الممولــة( 

إليــداع الدخــل واإليــرادات المتنــازل عنهــا.

ــه فــي حــال كان الممــول هــو مصــرف اإلنمــاء فــإن  ــدوق يعــد شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل لمصــرف اإلنمــاء فإن ــر الصن وحيــث أن مدي
شــروط التمويــل ســيتم التفــاوض عليهــا علــى أســاس مســتقل وســيتم اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق.

وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق	. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق اســتثمار النقــد المتوافــر الصنــدوق فــي عمليــات قصيــرة األجــل ووحــدات صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئــة 
)ســواء مــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق –مــع احتســاب رســوم إدارة عليهــا- أو مــن قبــل مــدراء آخريــن( المتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط 
الشــرعية وبنســبه ال تتعــدى )%25( مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مراجعــة، علمــًا بــأن مديــر الصندوق 
ــاءً علــى عــدة عوامــل مثــل خبــرات مديــري الصناديــق واســتراتيجيات االســتثمار واألداء الســابق لــكل صنــدوق  ســيختار هــذه الصناديــق بن

مســتهدف.

متحصالت الطر	: 	. 

اســتخدام المتحصــالت النقديــة مــن طــرح وحــدات الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األولــي لســداد الجــزء النقــدي مــن ثمــن شــراء األصــول 
العقاريــة المبدئيــة حســب الجــدول التالــي:

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

141,061,797المكان مول – محافظة حفر الباطن 

97,068,262 المكان مول – مدينة الرياض

65,825,159المكان مول – مدينة تبوك

50,044,781عقد منفعة المكان مول – محافظة الدوادمي

354,000,000المجموع

مالكي الوحدات ونسبة االشتراكات العينية من إجمالي قيمة أصول الصندوقي. 

قيمة الوحدات ر.س.عدد الوحداتالمشتركين
النسبة من إجمالي قيمة 

أصول الصندوق
طريقة االشتراك

عيني%62,960,000629,600,00053.36شركة وابل العربية لالستثمار

عيني%10,500,000105,000,0008.90شركة األوائل لالستثمار العقاري

عيني%576,4705,764,6980.49عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني

عيني%576,4705,764,6980.49عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني

عيني%576,4705,764,6980.49منصور بن خليف بن عبدالله الباني

عيني%576,4705,764,6980.49ورثة متعب بن خليف بن عبدالله الباني

عيني%576,4705,764,6980.49عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني



22

قيمة الوحدات ر.س.عدد الوحداتالمشتركين
النسبة من إجمالي قيمة 

أصول الصندوق
طريقة االشتراك

عيني%576,4705,764,6980.49سلطان بن خليف بن عبدالله الباني

عيني%576,4705,764,6980.49تركي بن خليف بن عبدالله الباني

عيني%288,2352,882,3490.24هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني

عيني%288,2352,882,3490.24هال بنت خليف بن عبدالله الباني

عيني%288,2352,882,3490.24غادة بنت خليف بن عبدالله الباني

عيني%700,0077,000,0700.59سلمى بنت محمد بن خليف المطيري

نقدي%3,540,00035,400,0003.00شركة سويكورب

نقدي%35,400,000354,000,00030.00الجمهور

 %118,000,0001,180,000,000100المجموع

10- مخاطر االستثمار في الصندوق
المخاطر المتعلقة بالصندوق

مخاطر تركز استثمارات الصندوق في قطاع المراكز التجارية	 

عنــد تأســيس الصنــدوق، تتركــز اســتثمارات الصنــدوق فــي قطــاع التجزئــة مــن خــالل تملــك ثالثــة أصــول عقاريــة وعقــد انتفــاع واحــد تتكــون مــن 
مجمعــات تجاريــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن إيــرادات الصنــدوق وصافــي الدخــل ترتبــط بالطلــب علــى المســاحات التجاريــة فــي المــدن التــي تقــع 
فيهــا تلــك األصــول. وقــد يؤثــر أي هبــوط فــي مســتوى الطلــب للمســاحات التجاريــة عامــًة فــي تلــك المــدن علــى أداء الصنــدوق وقيمــة 

وحداتــه بشــكل أكبــر ممــا لــو كانــت اســتثمارات الصنــدوق فــي أصــول عقاريــة موزعــة علــى قطاعــات مختلفــة.

مخاطر عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق	 

تــم تأســيس الصنــدوق حديثــًا دون ماضــي تشــغيلي ســابق يمّكــن المســتثمرين المحتمليــن مــن التنبــؤ بــاألداء المســتقبلي للصنــدوق. كمــا 
أن النتائــج الســابقة لصناديــق مماثلــة أو األداء الســابق لألصــول العقاريــة محــل اســتحواذ الصنــدوق ليســت بالضــرورة مؤشــرًا علــى أداء 
الصنــدوق فــي المســتقبل. وبالتالــي، فــإن حداثــة نشــأة الصنــدوق قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى توقعــات مديــر الصنــدوق وبالتالــي علــى 

عوائــد الوحــدات.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق	 

ســيعتمد الصنــدوق علــى خدمــات اإلدارة واالستشــارات التــي يقدمهــا موظفــي مديــر الصنــدوق. وقــد يكــون مــن الصعــب اســتبدال بعــض 
الموظفيــن الرئيســيين، وخاصــة فــي اإلدارة العليــا لمديــر الصنــدوق. وفــي حالــة تــرك أحــد هــؤالء الموظفيــن العمــل ولــم يكــن مديــر 

الصنــدوق قــادرًا علــى إيجــاد بديــل مناســب له/لهــا، فــإن أداء أعمــال الصنــدوق قــد تتأثــر بشــكل ســلبي.

مخاطر السيولة	 

يقــوم المســتثمرون عــادة فــي اإلبقــاء علــى اســتثماراتهم واالعتمــاد علــى العوائــد المســتحقة علــى رأس المــال المســتثمر. ولكــن فــي 
حــاالت أخــرى يرغــب بعــض المســتثمرين فــي تســييل اســتثماراتهم تبعــًا لعوامــل كثيــرة، بمــا فــي ذلــك إيــرادات وقيمــة األصــول العقاريــة، 
واألداء العــام للصنــدوق والســوق الخــاص بــأدوات اســتثمار مماثلــة. ونظــرًا ألن كميــة الســيولة لوحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة 
المتداولــة قــد تكــون أقــل مــن نظيرتهــا ألســهم الشــركات المتداولــة، فإنــه مــن المحتمــل أن يواجــه المســتثمر فــي وحــدات الصنــدوق 
صعوبــة بالتخــارج وتســييل وحداتــه فــي الصنــدوق بالســعر الــذي يعرضــه ذلــك المســتثمر ممــا قــد يــؤدي إلــى تخــارج المســتثمر مــن 

الصنــدوق بقيمــة أقــل مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصنــدوق.

مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية	 

قــد يتعــرض تــداول الوحــدات لعوامــل تــؤدي إلــى حــدوث تقلبــات فــي قيمتهــا منهــا العوامــل التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى أســواق األســهم 
المحليــة والعالميــة والظــروف االقتصاديــة الســائدة والمتوقعــة ومعــدالت الفائــدة وتكاليــف التمويــل واتجاهــات المســتثمرين والظــروف 
االقتصاديــة العامــة وعمليــات البيــع الكبيــرة لوحــدات الصنــدوق. وبنــاءً عليــه، فــإن شــراء الوحــدات مالئــم فقــط للمســتثمرين الذيــن يمكنهــم 
تحمــل المخاطــر المرتبطــة بهــذه االســتثمارات ال ســيما وأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى صعوبــة تخــارج المســتثمر مــن الصنــدوق أو تخارجــه بقيمــة 
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أقــل مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصنــدوق.

مخاطر 	يادة رأس مال الصندوق	 

فــي حــال قــرر مديــر الصنــدوق مــع مالكــي الوحــدات زيــادة رأس مــال الصنــدوق مــن خــالل إصــدار وحــدات جديــدة ســواءً مقابــل اشــتراكات 
عينيــة أو نقديــة، فســيؤدي ذلــك إلــى تخفيــض الحصــص النســبية لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق فــي ذلــك الحيــن وذلــك فــي حــال زيــادة 
رأس مــال الصنــدوق مــن خــالل إصــدار وحــدات جديــدة مقابــل اشــتراكات عينيــة، كمــا أنــه فــي حــال زيــادة رأس مــال الصنــدوق مــن خــالل إصــدار 
وحــدات جديــدة مقابــل اشــتراكات نقديــة فيمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تخفيــض الحصــص النســبية لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق فــي ذلــك 
الحيــن إلــى حــد مــا وذلــك مــا لــم يمــارس مالكــي الوحــدات فــي ذلــك الحيــن حقوقهــم باالشــتراك بالوحــدات الجديــدة، وقــد تــؤدي زيــادة 

رأس المــال إلــى تأثــر قيمــة الوحــدات بشــكل ســلبي ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى اســتثمارات مالكــي الوحــدات.

مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار	 

لــن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن األعمــال التشــغيلية ألصــول الصنــدوق ســتكون مــدرة لألربــاح، أو أن الصنــدوق ســينجح فــي تجنــب الخســائر، 
كمــا لــن يكــون للصنــدوق بشــكل عــام أي مصــدر لألمــوال ليدفــع منهــا توزيعــات علــى مالكــي الوحــدات بخــالف العوائــد مــن اإليجــارات 
والعائــدات الرأســمالية التــي مــن الممكــن أن تأتــي مــن أو بيــع بعــض أو كل أصولــه. وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان بــأن الصنــدوق ســيقوم 
بتحقيــق عوائــد علــى اســتثمارات مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق وأنــه مــن الممكــن أن يخســر المســتثمرين فــي الصنــدوق كل أو بعــض 

رؤوس أموالهــم المســتثمرة فــي الصنــدوق.

مخاطر تعارض المصالح: 	 

قــد تنشــأ حــاالت تتعــارض فيهــا مصالــح الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق أو أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مــع األطــراف ذوي العالقــة أو مــع 
الصنــدوق. ممــا قــد يؤثــر ســلًبا علــى اســتثمارات الصنــدوق وعوائــده وتوزيعاتــه.

مخاطر تعيين مدير صندوق بديل: 	 

صــدر قــرار مــن مالكــي الوحــدات وهيئــة الســوق الماليــة فــي تاريــخ 1443/02/25هـــ الموافــق 2021/11/30م بعــزل مديــر الصنــدوق الســابق 
وتعييــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار كمديــر صنــدوق بديــل، قــد يواجــه مديــر الصنــدوق البديــل صعوبــة فــي اتخــاذ بعــض القــرارات نظــرا لعــدم 
توافــر كافــة المعلومــات الســابقة أو عــدم دقــة وكفايــة المعلومــات والبيانــات والوثائــق المقدمــة مــن مديــر الصنــدوق الســابق ممــا قــد 
يؤثــر فــي قدرتــه علــى اتخــاذ قــرار بشــأن إدارة الصنــدوق، كمــا أن مديــر الصنــدوق البديــل ال يتحمــل مســؤولية القــرارات أو التصرفــات التــي 

اتخــذت مــن تاريــخ تأســيس الصنــدوق حتــى تاريــخ عــزل مديــر الصنــدوق الســابق ومــا يترتــب عنهــا مــن مخاطــر أو خســائر. 

المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقأ. 

المخاطر العامة لالستثمار العقاري	 

يكــون العائــد علــى االســتثمارات العقاريــة عرضــة للعديــد مــن العوامــل المترابطــة فيمــا بينهــا، بمــا فيهــا التغييــرات الســلبية فــي الظــروف 
االقتصاديــة المحليــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة، والظــروف الســلبية فــي الســوق المحليــة، والظــروف الماليــة لمســتأجري ومشــتري 
البيئيــة، والقوانيــن الحكوميــة والسياســات الماليــة،  وبائعــي العقــارات، والتغييــرات فــي مصروفــات التشــغيل، والقوانيــن واللوائــح 
وأســعار الطاقــة، والتغيــرات فــي مــدى اإلقبــال النســبي علــى مختلــف أنــواع ومواقــع العقــارات، والمخاطــر الناتجــة عــن االعتمــاد علــى 
التدفقــات النقديــة ومشــاكل ومخاطــر التشــغيل ، باإلضافــة إلــى الظــروف القاهــرة، والخســائر غيــر القابلــة للتأميــن وغيرهــا مــن العوامــل 
الخارجــة عــن ســيطرة مديــر الصنــدوق. قــد يســاهم أّي مــن هــذه العوامــل فــي التســبب بمخاطــر جوهريــة تؤّثــر ســلًبا علــى قيمــة أصــول 

الصنــدوق وقــدرة الصنــدوق علــى توليــد أي عوائــد علــى اســتثماراته.

مخاطر التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولة	 

تعتبــر العقــارات مــن فئــة األصــول ذات الســيولة المتدنيــة، وتتقلــب درجــة ســيولتها تبعــًا للطلــب والرغبــة فــي هــذا النــوع مــن االســتثمارات. 
وإن كان الصنــدوق بحاجــة لتســييل اســتثماراته العقاريــة أو جــزء منهــا فــي وقــت غيــر مناســب، فقــد يكــون ســعر البيــع أقــل مــن القيمــة 
الدفتريــة. وبالتالــي، فــإن أي تأخيــر أو صعوبــة قــد يواجههــا الصنــدوق فــي التصــرف فــي أصولــه قــد تؤّثــر ســلًبا وبشــكل كبيــر علــى العائــد 

الــذي يحصــل عليــه مالكــي الوحــدات.

مخاطر إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقارية	 

إن ســالمة صكــوك الملكيــة ال تمثــل بالضــرورة كامــل حقــوق التصــرف فــي ملكيــة العقــار وقــد تكــون عرضــة للطعــن، لــذا فــإن األصــول 
العقاريــة التــي يســتحوذ عليهــا الصنــدوق قــد تكــون عرضــة ألي منازعــات قانونيــة تتعلــق بملكيــة تلــك األصــول والتــي قــد تضعــف بدورهــا 
قــدرة الصنــدوق علــى التصــّرف فــي األصــول العقاريــة أو نقلهــا بشــكل خالــي مــن الرهــن والقيــود، وقــد يتســّبب ذلــك فــي بعــض الحــاالت 
بخســارة الصنــدوق لملكيــة األصــول العقاريــة التــي اعتقــد بــأن االســتحواذ عليهــا تــم بصــورة قانونيــة. فضــالً عــن ذلــك، قــد تؤثــر هــذه 

المنازعــات والخالفــات حــول الملكيــة بشــكل جوهــري علــى قيمــة األصــول العقاريــة، وبالتالــي علــى قيمــة الوحــدات فــي الصنــدوق.

مخاطر الطبيعة التنافسية في قطاعي التجزئة والمراكز التجارية في المملكة 	 
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تقــع بعــض األصــول العقاريــة المبدئيــة فــي مناطــق تتســم بقــوة التنافــس فــي قطــاع التجزئــة بشــكل عــام وفــي قطــاع المراكــز التجاريــة 
بشــكل خــاص. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد يتــم تطويــر وإنشــاء مراكــز تجاريــة تقــع مباشــرة بالقــرب مــن األصــول العقاريــة ممــا يــؤدي إلــى 
خلــق تنافــس مباشــر مــع األصــول العقاريــة. وفــي ضــوء ذلــك، فــإن عوائــد األصــول العقاريــة وقيمتهــا الســوقية ســتعتمد علــى قــدرة 
األصــول العقاريــة فــي التنافــس علــى المســتأجرين مــع المنافســين اآلخريــن. وبالتالــي، فــإن نجــاح المنافســين اآلخريــن فــي اســتقطاب 
واإلبقــاء علــى المســتأجرين قــد يؤثــر علــى عوائــد األصــول العقاريــة للصنــدوق والتــي يكــون لهــا أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال 

الصنــدوق، والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

مخاطــر اعتمــاد إيــرادات اإليجــار المســتقبلية للصنــدوق علــى قدرتــه فــي اجتــذا	 واإلبقــاء علــى مســتأجرين مالئميــن وإدارتــه الفعالــة 	 
لألصــول العقاريــة 

ــذاب واإلبقــاء علــى مســتأجرين مالئميــن وفقــًا للشــروط واألوضــاع التــي يســعى  ــأن الصنــدوق ســيكون قــادرًا علــى اجت ال يوجــد أي ضمــان ب
ــر علــى األداء المالــي للصنــدوق. كمــا أن االســتقرار  إليهــا. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن االســتقرار المالــي للمســتأجرين لــدى الصنــدوق قــد يؤث
المالــي للمســتأجرين قــد يتغيــر بمــرور الوقــت نتيجــة لعوامــل تتصــل مباشــرة بالمســتأجرين أو االقتصــاد الكلــي للمملكــة، ممــا قــد يؤثــر علــى 
قدرتهــم علــى دفــع مبالــغ اإليجــار. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يتكبــد الصنــدوق تكاليــف ذات صلــة باإلبقــاء علــى المســتأجرين الحالييــن واجتــذاب 
مســتأجرين جــدد، والتكاليــف والوقــت الــذي يتطلبــه تطبيــق الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي عقــد اإليجــار مــع المســتأجر المتعثــر، بمــا فــي ذلــك 
تكاليــف اإلخــالء وإعــادة التأجيــر، والتــي قــد تكــون كبيــرة. وقــد يكــون لإلخفــاق فــي اجتــذاب واإلبقــاء علــى المســتأجرين المناســبين أثــر ســلبي 
جوهــري علــى أعمــال الصنــدوق، والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل، كمــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى قيمــة األصــول العقاريــة.

مخاطر خسارة المستأجرين الرئيسيين في األصول العقارية 	 

فــي حــال قــرر بعــض أو كل المســتأجرين الرئيســيين عــدم االســتمرار فــي أو عــدم تجديــد عقــود التأجيــر الخاصــة بهــم، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 
شــغور مســاحات إيجاريــة قــد تكــون كبيــرة ممــا قــد يؤخــر إيجــاد مســتأجر بديــل إلشــغال تلــك المســاحات بشــكل ســريع. وبالتالــي قــد يؤثــر 
إنهــاء عقــود أي مــن المســتأجرين الرئيســيين أو عــدم تجديدهــا بشــكل ســلبي علــى الوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل، 

كمــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى قيمــة األصــول العقاريــة.

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

تعتمــد أســعار التأجيــر لألصــول العقاريــة علــى عــدة عوامــل، بمــا فــي ذلــك دون حصــر، أوضــاع العــرض والطلــب الســائدة وجــودة وتصاميــم 
األصــول العقاريــة. وال يوجــد ضمــان بــأن مديــر الصنــدوق )مــن خــالل مديــر األمــالك( ســيتمكن مــن تأميــن عقــود إيجــار جديــدة أو تجديــد تلــك 
القائمــة وفقــًا ألســعار التأجيــر الســائدة. وبالتالــي فــإن فشــل مديــر الصنــدوق )مــن خــالل مديــر األمــالك( فــي تأميــن ذلــك قــد يكــون لــه تأثيــر 

جوهــري ســلبي علــى أعمــال الصنــدوق والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

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

قــد تنخفــض اإليجــارات والدخــل التشــغيلي الــذي ســيرد إلــى الصنــدوق نتيجــة للتغيــرات الســلبية المختلفة التــي تؤثر على األصــول العقارية 
أو المســتأجرين لــدى الصنــدوق. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض النفقــات الرئيســية للصنــدوق بمــا فــي ذلــك رســوم اإلدارة وتكاليــف الصيانــة 
والتكاليــف التشــغيلية لألصــول العقاريــة لــن تخفــض تبعــًا النخفــاض اإليــرادات. وبالتالــي، إذا انخفضــت اإليجــارات والدخــل التشــغيلي بينمــا 

ظلــت التكاليــف كمــا هــي، فــإن إيــرادات الصنــدوق واألمــوال المتاحــة للتوزيــع علــى مالكــي الوحــدات قــد تنخفــض أو تنعــدم.

مخاطر  اعتماد بعض األصول العقارية على مولدات كهربائية مستأجرة	 

ــاء الســعودية، حيــث يتــم تزويــد تلــك األصــول بالطاقــة  ــاء الخاصــة بشــركة الكهرب إن بعــض األصــول العقاريــة غيــر مرتبطــة بشــبكة الكهرب
الكهربائيــة مــن خــالل مولــدات كهربائيــة مســتأجرة مــن شــركة مرخصــة مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج المــزدوج لتوليــد الكهربــاء 
مــن وحــدات متنقلــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال تــم إنهــاء اتفاقيــة ايجــار المولــدات الكهربائيــة، فــإن مديــر الصنــدوق )مــن خــالل 
مديــر األمــالك( ســيضطر للبحــث عــن مــزود مولــدات كهربائيــة بديــل. وعليــه فــإن تأخــر مديــر الصنــدوق )مــن خــالل مديــر األمــالك( فــي إيجــاد 
مــزود مولــدات كهربائيــة، أو فشــله فــي إيجــاد بديــل، قــد يؤثــر علــى تشــغيل األصــول العقاريــة والــذي بــدوره قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى 

الوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل للصنــدوق.

مخاطر اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األمالك	 

ســتتم إدارة األصــول العقاريــة بواســطة شــركة عقــارات التجزئــة وفقــًا التفاقيــة إدارة وتشــغيل عقــار موقعــة بيــن كل مــن الصندوق وشــركة 
عقــارات التجزئــة. وقــد يكــون لتأخــر أو فشــل شــركة عقــارات التجزئــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا  تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الصنــدوق 

والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

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

يجــب الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة والتراخيــص الــالزم لتشــغيل المراكــز التجاريــة. وال يمكــن ضمــان الحصــول علــى جميــع 
الموافقــات التنظيميــة ذات الصلــة باألصــول العقاريــة أو تجديدهــا فــي الوقــت المناســب. وعــالوة علــى ذلــك، قــد يــؤدي انتهــاك شــروط 
أي مــن هــذه الموافقــات التنظيميــة إلــى إلغائهــا أو ســحبها، أو تعليقهــا أو فــرض غرامــات ماليــة مــن قبــل الســلطات التنظيميــة ذات 
الصلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن أي تعديــالت علــى القوانيــن واللوائــح القائمــة قــد تفــرض اشــتراطات غيــر متوقعــة وأكثــر تكلفــة بحيــث 
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ينتــج عــن التــزام الصنــدوق بهــذه القوانيــن أو اللوائــح تكبــد نفقــات رأســمالية كبيــرة أو التزامــات أو مســؤوليات أخــرى، والتــي قــد يكــون لهــا 
تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الصنــدوق والوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

مخاطــر إمكانيــة خضــوع األصــول العقاريــة لضــرر جوهــري بســبب الكــوارث الطبيعيــة وأســباب أخــرى خارجــة عــن ســيطرة مديــر الصنــدوق 
والتــي قــد ال يكــون التأميــن )فــي حــال وجــد( عليهــا كافيــًا

قــد تكــون األصــول العقاريــة عرضــة للضــرر المــادي الناجــم عــن حريــق أو عواصــف أو زالزل أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة، أو ألســباب 
أخــرى مثــل االضطرابــات السياســية. وفــي حالــة وقــوع أي حــدث مــن هــذا القبيــل، قــد يخســر الصنــدوق رأس المــال المســتثمر فــي األصــول 
العقاريــة، وكذلــك اإليــرادات المتوقعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يمكــن إعطــاء ضمــان علــى أن الخســائر الناتجــة )بمــا فــي ذلــك خســارة دخــل 
ــة مــن المخاطــر والخســائر )علــى ســبيل  ــك أنواعــًا معين ــم تعويضهــا بالكامــل تحــت غطــاء التأميــن )فــي حــال وجــد( وهنال اإليجــار( قــد يت
المثــال، الخســائر الناجمــة عــن االضطرابــات السياســية، وأعمــال الحــرب أو بعــض الكــوارث الطبيعيــة( قــد ال يمكــن تأمينهــا مــن الناحيــة 
االقتصاديــة أو بشــكل عــام. وفــي حــال وقــوع أي مــن تلــك األحــداث فقــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الصنــدوق، والوضــع 

المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

مخاطر نزع ملكية األصول العقارية	 

إنــه مــن حــق الدولــة وضــع اليــد اإلجبــاري علــى عقــار لتحقيــق المنفعــة العامــة، مــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- بنــاء الطــرق و 
المرافــق العامــة.  وعلــى الرغــم مــن احتماليــة دفــع تعويــض عــن نــزع الملكيــة، فهنــاك خطــر يتمثــل فــي أن يكــون قيمــة التعويــض غيــر 
ــزع الملكيــة، فقــد تنخفــض  ــادة فــي قيمــة االســتثمار. وفــي حــال تحقــق ن ــح الفائــت أو الزي ــة مــع حجــم االســتثمار أو الرب كافيــة بالمقارن
ــداول للوحــدات وقــد يخســر مالكــي الوحــدات كل أو جــزء مــن رأس المــال المســتثمر. قيمــة التوزيعــات لمالكــي الوحــدات، وقيمــة وســعر الت

مخاطر السياسات الحكومية	 

القيمــة المضافــة أو ضريبــة  الكهربــاء والميــاه فــي المملكــة، والتعديــالت فــي ضريبــة  للدعــم عــن  إن أي تخفيــض فــي المســتقبل 
التصرفــات العقاريــة أو فــرض أي ضرائــب جديــدة قــد يقلــل مــن الدخــل المتــاح وقــد تقلــل مــن مســتويات الطلــب علــى األصــول العقاريــة 

التابعــة للصنــدوق. وبالتالــي التوزيعــات النقديــة والقيمــة الســوقية لوحــدات الصنــدوق.

مخاطر اعتبارات االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية	 

حيــث أن الصنــدوق سيســتثمر فــي الفــرص االســتثمارية المتوافقــة مــع ضوابــط الشــريعة اإلســالمية والتــي تحددهــا اللجنــة الشــرعية 
للصنــدوق، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بضوابــط الشــريعة اإلســالمية التــي تحددهــا اللجنــة الشــرعية للصنــدوق فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلدارة 
والتمويــل وكافــة الجوانــب التــي تخــص الصنــدوق، وبالتالــي يمكــن أن يحــد ذلــك مــن قــدرة الصنــدوق علــى تنفيــذ اســتثمارات معينــة 
وقــد يؤثــر ذلــك فــي تفويــت بعــض الفــرص غيــر المتوافقــة مــع الشــريعة ، وعلــى الرغــم مــن ســعي الصنــدوق علــى ضمــان أن تكــون كل 
االســتثمارات مطابقــة لضوابــط الشــريعة اإلســالمية إال أنــه ال توجــد ضمانــات علــى المعاييــر المقبولــة مــن قبــل اللجنــة الشــرعية حيــث 

ــر مــن مستشــار شــرعي آلخــر. تختلــف المعايي

مخاطر تغيير التجارة اإللكترونية المحيط التنافسي ألعمال التجزئة التقليدية	 

يعتمــد مســتأجري المحــالت التجاريــة فــي األصــول العقاريــة المبدئيــة بشــكل رئيســي علــى عمليــات البيــع التقليديــة مــن خــالل منافــذ البيــع 
القائمــة فــي األســواق التجاريــة. وقــد تتأثــر تلــك األعمــال التقليديــة بشــكل ســلبي بالتزايــد الملحــوظ للمتاجــر اإللكترونيــة التــي تســتخدم 
شــبكة االنترنــت كمنصــة لهــا، والــذي نشــأ بإقبــال كبيــر مــن المســتهلكين وبائعــي منتجــات التجزئــة، حيــث قــد يــؤدي ذلــك إلــى تقلــص قاعــدة 
عمــالء المحــالت التجاريــة التقليديــة ومرتــادي المراكــز التجاريــة والــذي يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الصنــدوق 

والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

مخاطر التطوير العقاري	 

يتضمــن تطويــر وتســويق مشــروع عقــاري جديــد عــدة مخاطــر، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: التأخيــر فــي االنتهــاء مــن األعمــال فــي 
الوقــت المناســب، وتجــاوز التكاليــف المحــددة، وضعــف جــودة األعمــال، وعــدم القــدرة علــى تحقيــق المبيعــات، والقــوة القاهــرة. إن البــدء 
فــي مشــروع جديــد ينطــوي أيضــا علــى مخاطــر أخــرى، مــن بينهــا تأخــر الحصــول علــى الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة الالزمــة للتطويــر، 
وغيرهــا مــن الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة األخــرى المطلوبــة، وبحكــم أن االســتثمار فــي الوحــدات بالصنــدوق هــو اســتثمار غيــر مباشــر 
فــي أي مشــروع تطويــر عقــاري يقــوم الصنــدوق باالســتثمار فيــه، فــإن أي تطويــر لمشــروع عقــاري )فــي حــال وجــد( ســيكون لــه تأثيــر 

مباشــر وكبيــر علــى قيمــة وحــدات الصنــدوق.

مخاطر التمويل	 

ــه، أو االســتحواذ علــى عقــارات إضافيــة، والــذي ينطــوي  ــر أصول مــن الممكــن أن يحصــل الصنــدوق علــى تمويــل مصرفــي لتمويــل تطوي
علــى درجــة عاليــة مــن المخاطــر، وقــد يــؤدي إلــى تعريــض الصنــدوق واســتثماراته إلــى عوامــل أخــرى مثــل ارتفــاع تكلفــة التمويــل )قــد تزداد 
تكلفــة التمويــل التــي يحصــل عليهــا الصنــدوق فــي حــال ارتفــاع أســعار األربــاح التمويليــة ممــا يؤثــر ســلبا علــى أدائــه(، عــالوة علــى ذلــك 
فإنــه قــد يتــم رهــن أصــول الصنــدوق إلــى الجهــات المانحــة للتمويــل ، وقــد يطالــب المصــرف الممــول بالتنفيــذ علــى األصــول عنــد حــدوث أي 

تخلــف عــن الســداد مــن الصنــدوق والــذي يعتمــد كذلــك علــى شــروط ذلــك التمويــل.
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مخاطر االستثمار في صناديق أسواق النقد 	 

ــل فــي  ــة لمخاطــر االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد التــي قــد يســتثمر فيهــا الصنــدوق والتــي تتمث هــي جميــع المخاطــر المماثل
إخفــاق أي مديــن لصنــدوق النقــد فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا قــد يتســبب فــي خســارة الصنــدوق لجميــع المبلــغ المســتثمر فــي 

هــذه التعامــالت أو جــزء منــه، والــذي بــدوره قــد يؤثــر ســلبيًا علــى أداء الصنــدوق .

مخاطر التقلب في التو	يعات	 

ــة الســوق الماليــة يفــرض علــى الصنــدوق أن  ــه وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس هيئ علــى الرغــم مــن أن
يقــوم بتوزيــع 90 %علــى األقــل مــن صافــي أرباحــه علــى مالكــي الوحــدات بشــكل ســنوي، فــال يوجــد ضمــان حــول المبالــغ الفعليــة التــي 
يتــم توزيعهــا مــن جانــب الصنــدوق ، وقــد يكــون الصنــدوق غيــر قــادر علــى القيــام بــأي توزيعــات بســبب أحــداث غيــر متوقعــة تــؤدي إلــى 
زيــادة فــي التكاليــف بمــا فــي ذلــك النفقــات الرأســمالية فــي حــال القيــام بأعمــال تجديــد واســعة النطــاق ومكلفــة وذلــك بشــكل عاجــل أو 
مفاجــئ أو انخفــاض فــي اإليــرادات كمــا فــي حــال تدنــي تحصيــل اإليجــارات الســنوية فــي حالــة تأخــر المســتأجر دفــع اإليجــار فــي وقتــه أو 

عــدم تمكنــه مــن دفــع اإليجــار ألي ســبب خــارج عــن إرادتــه أو تعمــده.

مخاطر الخسائر غير المؤمنة	 

ســوف يحتفــظ الصنــدوق بتأميــن للمســؤولية التجاريــة وتأميــن علــى الملكيــة وغيرهــا مــن أنــواع التأميــن التــي تغطــي جميــع الممتلــكات 
التــي يملكهــا ويديرهــا الصنــدوق وذلــك بالنــوع والحــدود التــي يعتقــد أنهــا كافيــة ومناســبة بالنظــر إلــى المخاطــر النســبية التــي تنطبــق 
ــة مــع  ــة المناســبة، مــع تطبيــق ممارســات الصناعــة الجيــدة ومــن الممكــن أيضــا التأميــن ضــد خســائر معين علــى العقــار وبتكلفــة التغطي
مراعــاة بعــض العقــود مــن بينهــا قيــود وثائــق التأميــن. لــذا فــإن الصنــدوق قــد يتكبــد خســائر ماديــة تتجــاوز عائــدات التأميــن وربمــا يصبــح 
غيــر قــادر علــى االســتمرار فــي الحصــول علــى التغطيــة التأمينيــة بأســعار معقولــة تجاريــا فــإذا واجــه الصنــدوق خســارة غيــر مؤمــن عليهــا 
ــه مــن المحتمــل أن يخســر الصنــدوق رأس المــال  ــر، فإن أو خســارة تتجــاوز حــدوده التأمينيــة فيمــا يتعلــق بملكيــة إحــدى العقــارات أو أكث
المســتثمر فــي الممتلــكات المتضــررة فضــال عــن العائــدات المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذه الممتلــكات. وبالتأكيــد فــإن أي خســارة مــن هــذا 
القبيــل مــن المرجــح أن تؤثــر ســلبا علــى حالــة الصنــدوق الماليــة ونتائــج عملياتــه والتدفقــات النقديــة الناتجــة عنــه، ومــن ثــم قــدرة الصنــدوق 

علــى تقديــم توزيعــات ماليــة لمالكــي الوحــدات.

المخاطر األخرى	. 

مخاطر اعتماد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية 	 

ســوف تتأثــر نتائــج الصنــدوق ووضعــه المالــي بحالــة االقتصــاد فــي المملكــة واألوضــاع االقتصاديــة العالميــة التــي تؤثــر علــى اقتصــاد 
المملكــة. علــى الرغــم مــن نمــوه فــي القطاعــات األخــرى، إال أن االقتصــاد الســعودي ال يــزال يعتمــد علــى ســعر النفــط والغــاز فــي 
األســواق العالميــة، وبالتالــي فــإن االنخفــاض فــي أســعار النفــط والغــاز قــد يبطــئ أو يعطــل االقتصــاد الســعودي، كمــا أن التأثيــر الناتــج 
علــى الســيولة يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى الطلــب فــي قطــاع العقــارات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن أي تغييــر ســلبي فــي واحــد أو أكثــر مــن 
عوامــل االقتصــاد الكلــي، مثــل ســعر الصــرف، وأســعار العمــوالت، والتضخــم، ومســتويات األجــور، والبطالــة، واالســتثمار األجنبــي والتجــارة 

الدوليــة، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الصنــدوق والوضــع المالــي ونتائــج التشــغيل.

مخاطر استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة	 

ــات السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة فــي المملكــة للتطــورات المســتمرة. قــد يكــون للتطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة  تخضــع البيئ
والسياســية الســلبية فــي المملكــة والــدول المجــاورة أو غيرهــا فــي المنطقــة تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الصنــدوق، والوضــع 

المالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل.

مخاطر التقاضي مع الغير )األطراف الثالثة(:	 

إن أنشــطة أصــول الصنــدوق يحتمــل تعرضهــا ألخطــار الدخــول فــي نزاعــات قضائيــة مــع الغيــر، وســوف يتحمــل الصنــدوق أتعــاب الدفــاع ضــد 
مطالبــات الغيــر ومبالــغ التســويات أو األحــكام، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر علــى أصــول الصنــدوق، ويخفــض مــن التوزيعــات المحتملــة.

مالئمة االستثمارات	 

قــد ال تكــون الوحــدات اســتثمارًا مالئمــًا لجميــع المســتثمرين. يجــب أن يحــدد كل مســتثمر محتمــل فــي الوحــدات مــدى مالءمة هذا االســتثمار 
فــي ضــوء ظروفــه الخاصــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي أن يكــون لــكل مالــك وحــدة محتمــل مــا يلي: 

المعرفــة والخبــرة الكافيتيــن إلجــراء تقييــم حقيقــي للوحــدات، ومزايــا ومخاطــر االســتثمار فــي الوحــدات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه  	
الشــروط واألحــكام.

وصــول ومعرفــة بــاألدوات التحليليــة المناســبة للتقييــم، فــي ســياق وضعــه المالــي الخــاص، واالســتثمار فــي الوحــدات وتأثيــر الوحــدات  	
علــى المحفظــة االســتثمارية بشــكل كلــي.

يكون لديه الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمل جميع مخاطر االستثمار في الوحدات. 	
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الفهم الدقيق للشروط واألحكام والدراية بطبيعة المؤشرات واألسواق المالية ذات الصلة. 	

الماليــة(  	 الســوق  المشــورة مــن مستشــار مالــي مرخــص مــن هيئــة  أخــذ  أو مــن خــالل  يكــون قــادرًا علــى تقييــم )ســواء بمفــرده  أن 
الســيناريوهات المحتملــة للعوامــل االقتصاديــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى االســتثمار، وقدرتــه علــى تحمــل المخاطــر 

للتطبيــق. القابلــة 

البيانات المستقبلية 	

لقــد تــم إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام علــى أســاس افتراضــات معينــة تــم اســتخدامها مــن قبــل مديــر الصنــدوق الســابق حســب خبرتــه في 
األســواق والقطاعــات التــي يعمــل بهــا، باإلضافــة إلــى معلومــات الســوق المتاحــة للعامــة. وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل المســتقبلية 

عــن االفتراضــات المســتخدمة الســابقة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه االفتراضــات.

تشــكل أو مــن الممكــن اعتبــار بعــض اإلفــادات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أنهــا تشــكل "إفــادات مســتقبلية". ومــن الممكــن أن 
يســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــالل اســتخدام بعــض الكلمــات المســتقبلية مثــل "تعتــزم" أو "تقــدر" أو "تعتقــد" أو "تتوقــع" 
أو "يتوقــع" أو "يســتهدف" أو "مســتهدف" أو "مــن الممكــن" أو "ســيكون" أو "يجــب" أو "ُمتوقــع" أو الصيــغ النافيــة لهــذه المفــردات 
وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس هــذه اإلفــادات المســتقبلية وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق 
حاليــًا فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية، ولكنهــا ال تشــكل ضمانــًا لــألداء المســتقبلي. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي 
إلــى اختــالف كبيــر عــن النتائــج الفعليــة أو األداء الفعلــي أو اإلنجــازات الفعليــة التــي يحققهــا مديــر الصنــدوق عمــا كان متوقعــًا صراحــًة أو 
ضمنــًا. وتحتــوي المــادة "10" )مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق( مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى وصــف أكثــر تفصيــالً لبعــض المخاطــر 
والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر. وإذا تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المؤكــدة أو إذا ثبــت عــدم 
صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات، فــإن النتائــج الفعليــة للصنــدوق قــد تختلــف بصــورة جوهريــة عــن النتائــج المذكــورة فــي هــذه الشــروط 
واألحــكام علــى أنهــا مقــدرة أو معتقــدة أو متوقعــة أو مخطــط لهــا. وعليــه فيجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات 

المســتقبلية علــى ضــوء هــذه التفســيرات مــع عــدم االعتمــاد علــى تلــك اإلفــادات بشــكل أساســي.

تنبيه بشأن االستثمار في الصندوق: 	

االســتثمار فــي الصنــدوق ال يعنــي ضمــان الربــح أو عــدم الخســارة ، كمــا أن طبيعــة اســتثمار مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق تكــون 
بالمشــاركة، أي أن تحقيــق األربــاح أو تحمــل الخســائر ســيكون بحســب نســبة مشــاركة كل مالــك وحــدات فــي الصنــدوق )نســبًة وتناســب(، 
وبنــاء عليــه فــإن مديــر الصنــدوق ال يقــدم أي ضمانــات لتحقيــق الصنــدوق ألهدافــه االســتثمارية ولــن تكــون هنــاك أي ضمانــات الســترداد 

ــد إنهــاء الصنــدوق. ــد بيــع وحداتهــم أو عن مالكــي الوحــدات لقيمــة اســتثمارهم األصليــة عن

إن أداء األصــول العقاريــة وصناديــق االســتثمار العقــاري األخــرى فــي المملكــة ليــس مؤشــرًا علــى نجــاح الصنــدوق وال ضمانــًا لــه، بــل 
إن العوائــد التــي تحققهــا األصــول العقاريــة وصناديــق االســتثمار العقــاري األخــرى فــي المملكــة يمكــن أن تتفــاوت بدرجــة كبيــرة، إذ أن 
كل أصــل عقــاري يتأثــر بعوامــل خاصــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الخصائــص الســكانية والتوقيــت والعوامــل البيئيــة والتصميــم 
والمقاوليــن. كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان أو تأكيــد أو إفــادة مــن جانــب مديــر الصنــدوق بــأن األصــول العقاريــة التابعة للصندوق ســتحقق 
نفــس النتائــج أو نتائــج مماثلــة لتلــك التــي حققتهــا أصــول عقاريــة أو صناديــق اســتثمار عقــاري مماثلــة نفــذت فــي المملكــة، حيــث إن نجــاح 

المشــاريع أو الصناديــق المماثلــة ليــس مؤشــرًا علــى أيــة عوائــد فــي المســتقبل. 

يتحمــل مالكــو الوحــدات المســؤولية كاملــة عــن أي خســارة ماليــة قــد تترتــب علــى االســتثمار فــي الصنــدوق إال فــي الحــاالت التــي تكــون 
فيهــا الخســارة ناتجــة عــن إهمــال جســيم أو تقصيــر متعمــد مــن مديــر الصنــدوق. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يعمــل مديــرًا لصناديــق أخــرى لهــا نفــس أهــداف الصنــدوق، ومــن هنــا فقــد ينتــج أن يكــون لــدى مديــر الصنــدوق 
فــي ســياق عملــه حــاالت تعــارض فــي المســؤولية أو المصالــح بيــن الصنــدوق والصناديــق األخــرى، وفــي هــذه الحالــة ســوف يســعى مديــر 
الصنــدوق لحــل هــذا التعــارض فــي المصالــح علــى أســس عادلــة ومنصفــة لجميــع الصناديــق ذات العالقــة، وســوف يفصــح مديــر الصنــدوق 

عــن أي تعــارض محتمــل فــي المصالــح لمجلــس إدارة الصنــدوق ويحصــل علــى موافقتهــم.

11- االشتراك
تاريخ بدء االشتراك ونهايته:أ. 

قــام مديــر الصنــدوق الســابق بطــرح 35,400,000 وحــدة بســعر 10 ريــال ســعودي للوحــدة وقــد نجــح بجمــع مبلــغ نقــدي يبلــغ 354,000,000 
ريــال ســعودي خــالل فتــرة الطــرح األولــي. بــدأت فتــرة الطــرح األولــى مــن تاريــخ: 1439/07/02هـــ الموافــق 2018/03/19م حتــى تاريــخ 

1439/07/22هـــ الموافــق 2018/04/08م.

تــم اســتخدام المتحصــالت النقديــة مــن طــرح وحــدات الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األولــي لســداد الجــزء النقــدي مــن ثمــن شــراء األصــول 
العقاريــة المبدئيــة حســب الجــدول التالــي:  



28

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

141,061,797المكان مول – محافظة حفر الباطن 

    97,068,262 المكان مول – مدينة الرياض

65,825,159المكان مول – مدينة تبوك

50,044,781عقد منفعة المكان مول – محافظة الدوادمي

354,000,000المجموع

معلومات مالك العقار الذين اشتركوا عينيا في الصندوق ونسب ملكيتهم )هذ	 البيانات بتاريخ االشتراك(: 	. 

عدد الوحداتالبائع
قيمة الوحدات

)ريال(

نسبة ملكية كل مشترك 

من الصندوق عند التأسيس

العقار/المنفعة المشترك بها 

بشكل عيني بالصندوق

%62,960,000629,600,00053.36شركة وابل العربية لالستثمار 

المكان مول– مدينة الرياض	 

المكان مول – مدينة تبوك 	 

حفــر 	  محافظــة   – مــول  المــكان 

طــن  لبا ا

المكان مول - محافظة الدوادمي 	 

%105000001050000008.90شركة األوائل لالستثمار العقاري 
كامــل أرض المــكان مــول فــي مدينــة 	 

تبوك 

عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله 

الباني
576,4705,764,6980.49%

األرض 	  كامــل  فــي  مشــاعة  حصــة 

المجــاورة لــألرض المملوكــة لشــركة 

والتــي  لالســتثمار  العربيــة  وابــل 

يقــع عليهــا جــزء مــن المــكان مــول 

الباطــن حفــر  محافظــة  فــي 

%576,4705,764,6980.49عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49منصور بن خليف بن عبدالله الباني

ورثة متعب بن خليف بن عبدالله 

الباني
576,4705,764,6980.49%

%576,4705,764,6980.49عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49سلطان بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49تركي بن خليف بن عبدالله الباني

%288,2352,882,3490.24هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني

%288,2352,882,3490.24هال بنت خليف بن عبدالله الباني

%288,2352,882,3490.24غادة بنت خليف بن عبدالله الباني

سلمى بنت محمد بن خليف 

المطيري
700,0077,000,0700.59%

-%79,060,000790,600,00067المجموع

وتجدر اإلشارة بأن شركة وابل العربية لالستثمار –شركة ذات مسئولية محدودة- تعود ملكيتها إلى الشركاء التالية أسمائهم: 
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نسبة الملكيةاسم الشريك

%20شركة نوى العربية لالستثمار . 1

%20شركة الرقيب القابضة. 2

%14,4شركة مرود للعقارات. 3

%11,2شركة عاج لالستثمار العقاري. 4

%8,6الشريك سليمان عبدالله الضحيان. 5

%8الشريك محمد عبدالمحسن العبدالكريم. 6

%8الشريك محمد عبدالله النمر. 7

%3,92الشريك محمد عبدالرحمن الخضير. 8

%3,48الشريك فهد محمد المقبل. 9

%2,4شركة النمر لالستثمار التجاري القابضة. 10

وتعود ملكية شركة األوائل لالستثمار العقاري –شركة ذات مسئولية محدودة- إلى الشركاء التالية أسمائهم:

نسبة الملكيةاسم الشريك

%66صاحب السمو الملكي األمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. 1

%34صاحب السمو الملكي األمير منصور بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. 2

تفاصيل ملكية جميع المشتركين:

عدد الوحداتالمشتركين
قيمة الوحدات 

ر.س.

النسبة من إجمالي قيمة أصول الصندوق 

عند التأسيس

%62,960,000629,600,00053.36شركة وابل العربية لالستثمار

%10,500,000105,000,0008.90شركة األوائل لالستثمار العقاري

%576,4705,764,6980.49عبدالعزيز بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49عبدالله بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49منصور بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49ورثة متعب بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49عبداإلله بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49سلطان بن خليف بن عبدالله الباني

%576,4705,764,6980.49تركي بن خليف بن عبدالله الباني

%288,2352,882,3490.24هيفاء بنت خليف بن عبدالله الباني

%288,2352,882,3490.24هال بنت خليف بن عبدالله الباني

%288,2352,882,3490.24غادة بنت خليف بن عبدالله الباني

%700,0077,000,0700.59سلمى بنت محمد بن خليف المطيري
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عدد الوحداتالمشتركين
قيمة الوحدات 

ر.س.

النسبة من إجمالي قيمة أصول الصندوق 

عند التأسيس

%3,540,00035,400,0003.00شركة سويكورب

%35,400,000354,000,00030.00الجمهور

%118,000,0001,180,000,000100المجموع

بيان تفصيلي عن قيمة اشتراك مدير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطر	:	. 

تــم االشــتراك فــي الصنــدوق مــن قبــل مديــر الصنــدوق الســابق فــي فتــرة الطــرح األولــي بقيمــة 35,400,000 مليــون ريــال، كمــا أن مديــر 
الصنــدوق الحالــي "شــركة اإلنمــاء لالســتثمار" لــم يشــترك فــي الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األولــي، كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق الحالــي أن 
يشــترك فــي أي طــرح للوحــدات اإلضافيــة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق متــى تقــرر ذلــك وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة 

بهــذا الشــأن.

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار	: د. 

يلتــزم مديــر الصنــدوق فــي جميــع األوقــات باللوائــح واألنظمــة التــي تحكــم ملكيــة العقــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بمــا فــي 
ذلــك نظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتثماره.

الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك: 	. 

الحــد األدنــى لالشــتراك هــو 500 ريــال ســعودي، ، كمــا انــه مــن الممكــن تخصيــص مبلــغ أقــل مــن الحــد األدنــى لالشــتراك فــي حــال كان عــدد 
المشــتركين مــن الجمهــور يتجــاوز 708,000 مشــترك، بحيــث يتــم فــي هــذه الحالــة تخصيــص وحــدات أقــل مــن الحــد األدنــى لالشــتراك علــى 
أســاس تناســبي لــكل مشــترك نســبة إلــى قيمــة اشــتراكه المبدئــي وذلــك مــع عــدم اإلخــالل فــي رســوم االشــتراك التــي يتــم خصمهــا بنــاءً 
علــى قيمــة االشــتراك الفعلــي، وفــي حــال الرغبــة باالشــتراك بمبلــغ أعلــى مــن الحــد األدنــى لالشــتراك، يجــب أن تكــون هــذه الزيــادة عــن 

الحــد األدنــى لالشــتراك مــن مضاعفــات مبلــغ  100 ريــال   مضافــًا إليهــا مبلــغ رســوم االشــتراك.

كمــا ســيكون الحــد األعلــى للتخصيــص لمســتثمر واحــد مــن الجمهــور هــو 5,900,000 وحــدة مــن وحــدات الصنــدوق وبقيمــة 59,000,000 
ريــال ســعودي )أي مــا يســاوي بحــد أقصــى مــا نســبته %5 مــن وحــدات الصنــدوق(.

كيفية التقدم بطلب االشتراك:و. 

يتم التقدم بطلب االشتراك بالصندوق من خالل مدير الصندوق أو الجهات المستلمة وفقًا لما يلي:

األفراد. 1

يشــمل األشــخاص الطبيعيــون ممــن يحملــون الجنســية الســعودية ومواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا ال يخــل بنظــام تملــك العقــار 
لغيــر الســعوديين، باإلضافــة إلــى األجانــب المقيميــن فــي المملكــة.

المستندات المطلوبة لألفراد: 	

هوية وطنية سارية المفعول.	 

توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد مؤسسات السوق المالية.	 

توفــر رقــم حســاب بنكــي آيبــان مســجل باســم المشــترك الــذي يرغــب باالشــتراك فــي الصنــدوق، علــى أن يقــوم المشــترك بتحويــل قيمــة 	 
االشــتراك منــه واســترداد الفائــض )إن وجــد( إليــه بعــد التخصيــص.

، صــورة الحوالــة البنكيــة، صــورة 	 
ً
 كامــال

ً
تقديــم مســتندات االشــتراك كاملــة )الشــروط واألحــكام موقعــة، نمــوذج االشــتراك معبــأ وموقعــا

مــن الهويــة الوطنيــة موقعــة مــن المســتثمر(.

الكيانات )األشخاص االعتبارية( 	

يشــمل المؤسســات والشــركات وصناديــق االســتثمار والجهــات الحكوميــة وغيرهــا مــن الكيانــات االعتباريــة القائمــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والمســتثمرين الخليجييــن ذوي الشــخصية االعتباريــة، باإلضافــة إلــى المســتثمرون األجانــب المؤهليــن بموجــب القواعــد 

المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة.

المستندات المطلوبة للشركات: 	

صورة من شهادة السجل التجاري.	 
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صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي )إن وجد(.	 

قــرار مجلــس اإلدارة أو قــرار الشــركاء الخــاص بالموافقــة علــى فتــح الحســاب االســتثماري ومنــح الصالحيــات للمفــوض إليهــم تشــغيل 	 
الحســاب االســتثماري.

قائمة بأسماء األشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب االستثماري.	 

قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار اإلداريين.	 

المسندات المطلوبة للصناديق االستثمارية: 	

صورة من شهادة السجل التجاري لمدير الصندوق.	 

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير الصندوق.	 

صورة من ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة لمدير الصندوق.	 

صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.	 

صورة من اشعار موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.	 

 صورة من هوية المفوض بالتوقيع وقرار الموافقة على فتح الحساب االستثماري ومنح الصالحيات للمفوض إليهم.	 

المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية: 	

صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية.	 

صورة من شهادة السجل التجاري لمدير المحفظة.	 

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير المحفظة.	 

صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة.	 

صورة من اتفاقية إدارة المحفظة االستثمارية.	 

صورة من هوية المفوض بالتوقيع.	 

شر	 تفصيلي عن طريقة االشتراك:   .	

الخطوة األولى – الحصول على الشروط واألحكام. 1

يشــترط علــى المشــتركين الراغبيــن باالشــتراك الحصــول علــى نســخة مــن هــذه الشــروط واألحــكام مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي 
لمديــر الصنــدوق أو الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة أو الموقــع اإللكترونــي للســوق أو مــن خــالل زيــارة مقــر مديــر الصنــدوق 

أو مــن خــالل الجهــات المســتلمة. 

الخطوة الثانية – تعبئة نموذج االشتراك. 2

يقــوم المشــترك بتعبئــة نمــوذج االشــتراك كامــالً مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق أو تعبئــة نمــوذج االشــتراك يدويــًا 
مــن خــالل زيــارة مقــر مديــر الصنــدوق أو مــن خــالل الجهــات المســتلمة.

الخطوة الثالثة – الموافقة على الشروط واألحكام. 3

فــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة لمديــر الصنــدوق، يتــم الموافقــة إلكترونيــًا علــى الشــروط واألحــكام حيــث يعتبــر 
إقــرارًا بقراءتهــا وفهمهــا والموافقــة علــى مــا ورد فيهــا. 

وفــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق مقــر شــركة مديــر الصنــدوق، يتــم توقيــع الشــروط واألحــكام يدويــًا وتقديمهــا مــع نمــوذج االشــتراك 
لمديــر الصنــدوق.

وفــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق الجهــات المســتلمة، يتــم توقيــع الشــروط واألحــكام يدويــًا وتقديمهــا مــع نمــوذج االشــتراك للجهــة 
المســتلمة أو إلكترونيــًا وفقــًا لمــا تمــت اإلشــارة إليــه أدنــاه )االشــتراك فــي الصنــدوق مــن خــالل الجهــات المســتلمة(.

الخطوة الرابعة – تحويل مبلغ االشتراك . 4
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ســوف يتــم ارســال رقــم حســاب بنكــي "آيبــان" مؤقــت خــاص بــكل مشــترك مــن قبــل مديــر الصنــدوق ســواء اشــترك إلكترونيــًا أو عــن طريــق 
مقــر مديــر الصنــدوق أو مــن خــالل الجهــات المســتلمة ثــم يقــوم المشــترك بتحويــل كامــل مبلــغ االشــتراك المــراد االشــتراك بــه، حيــث أن آخــر 

موعــد للتحويــل هــو قبــل نهايــة فتــرة الطــرح كحــد أقصــى فــي الســاعة )5( مســاءً للتوقيــت المحلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الخطوة الخامسة – تأكيد استالم طلب االشتراك . 5

ســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال تأكيــد طلــب االشــتراك فــي الصنــدوق للمشــترك عبــر رســالة نصيــة إلــى رقــم الجــوال أو عبــر البريــد 
اإللكترونــي.

الخطوة السادسة – قبول طلب االشتراك . 6

يتــم مراجعــة طلــب االشــتراك خــالل ثالثــة )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ تأكيــد اســتالم طلــب االشــتراك، وفــي حــال عــدم اســتيفاء طلــب االشــتراك 
كامــل أو وجــود أي مالحظــات، يتــم إشــعار المشــترك مــن خــالل رســالة نصيــة أو البريــد اإللكترونــي الســتكمال الطلبــات خــالل يــوم عمــل واحــد 
مــن إشــعار المشــترك. وفــي حــال كان الطلــب مكتمــالً ســيتم إشــعار المشــترك بقبــول طلــب االشــتراك. يحــق لمديــر الصنــدوق قبــول طلــب 
االشــتراك أو رفضــه. وفــي حــال تــم رفــض مبلــغ االشــتراك الخــاص بمشــترك مــا، يتــم رد مبلــغ االشــتراك للمحفظــة االســتثمارية للمشــترك 

فــي غضــون عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.

الخطوة السابعة – اشعار التخصيص. 7

بعــد تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح وقبــول االشــتراكات، ســيتم تخصيــص الوحــدات للمشــتركين وفقــا آلليــة التخصيــص المحــددة فــي هــذه 
الشــروط واألحــكام، ســيتم اشــعار هيئــة الســوق الماليــة وإعــالن نتائــج الطــرح النهائــي وتخصيــص الوحــدات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 

لمديــر الصنــدوق، وذلــك خــالل عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.

الخطوة الثامنة – رد الفائض واإلدراج . 8

بعــد إعــالن التخصيــص النهائــي ســيتم رد الفائــض للمشــتركين دون أي حســم وذلــك بعــد خصــم قيمــة الوحــدات المخصصــة االشــتراك، علــى 
أن يتــم إدراج الوحــدات المخصصــة فــي المحافــظ االســتثمارية للمشــتركين لــدى أحــد مؤسســات الســوق الماليــة، وذلــك خــالل )10( عشــرة 

أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.

االشتراك في الصندوق من خالل الجهات المستلمة:. 9

بإمــكان المســتثمر االشــتراك شــريطة أن يكــون لديــه حســاب بنكــي لــدى أحــد الجهــات المســتلمة ومحفظــة اســتثمارية نشــطة لــدى 
مؤسســة ســوق ماليــة مرخصــة مــن قبــل الهيئــة. وســيقوم المســتثمر باالشــتراك مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة للجهــات المســتلمة بعــد 

الموافقــة علــى الشــروط واألحــكام أو مــن خــالل فــروع الجهــات المســتلمة بعــد تقديــم نســخة موقعــة مــن الشــروط واألحــكام.

ــح حســاب جــاري لــدى  ــة عــدم وجــود حســاب يجــب فت وجــود حســاب جــاري باســم المكتتــب الرئيســي لــدى الجهــات المســتلمة )فــي حال
الجهــات المســتلمة(.

وجود محفظة استثمارية باسم المكتتب الرئيسي لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الهيئة.	 

االطالع على الشروط وأحكام الصندوق والموافقة عليها من خالل الموقع اإللكتروني للجهة المستلمة.	 

 مــن بدايــة فتــرة االشــتراك(، وذلــك عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للجهــات 	 
ً
تقديــم طلــب اشــتراك )اكتتــاب( فــي الصنــدوق )اعتبــارا

المســتلمة مــن خــالل صفحــة االشــتراك )االكتتــاب( فــي "صنــدوق اإلنمــاء ريــت لقطــاع التجزئــة" وتعبئــة نمــوذج االشــتراك )االكتتــاب( فــي 
الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح.

فــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق الفــروع يشــترط إرفــاق الهويــة الوطنيــة لألفــراد أو ســجل األســرة إذا كان االشــتراك )االكتتــاب( يشــمل 	 
التابعيــن.

فــي حــال كان االشــتراك عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي ال يشــترط إرفــاق الهويــة الوطنيــة لألفــراد أو ســجل األســرة إذا كان االشــتراك 	 
)االكتتــاب( يشــمل التابعيــن.

ــه إلغــاء االشــتراك وذلــك بالتواصــل مــع 	  ــة وإنمــا يمكن ــواردة فــي نمــوذج االشــتراك بعــد تعبئ ــات ال ــن يســتطيع العميــل تعديــل البيان ول
ــرة الطــرح كحــد أقصــى فــي الســاعة )5( مســاًء. ــل نهايــة فت الجهــة المســتلمة قب

شر	 عن طريقة اشتراك التابعين والقصر بالصندوق:   .	

يتـم قبـول اشـتراكات التابعيـن والُقّصر فـي الصنـدوق وفقًا لما يلي:
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اشتراك التابعيـن بالصندوق:. 1

ُيكتفــى بتعبئــة نمــوذج اشــتراك واحــد لــكل مشــترك رئيســي يشــترك لنفســه وألفــراد عائلتــه المقيديــن فــي ســجل األســرة إذا كان أفــراد 
العائلــة سيشــتركون بنفــس عــدد الوحــدات التــي يتقــدم بطلبهــا المشــترك الرئيســي، ويترتــب علــى ذلــك مــا يلــي:

يتم تسجيل جميع الوحدات المخصصة للمشترك الرئيسي والمستثمرين التابعين باسم المشترك الرئيسي. 	

تعاد المبالغ الفائضة )إن وجدت( عن الوحدات غير المخصصة إلى المشترك الرئيسي والمشتركين التابعين. 	

يحصــل المشــترك الرئيســي علــى كامــل أربــاح الوحــدات الموزعــة عــن الوحــدات المخصصــة للمشــترك الرئيســي وللمشــتركين التابعيــن )فــي  	
حــال عــدم بيــع الوحــدات أو نقــل ملكيتهــا(.

اشتراك الُقّصر وفاقدي األهلية بالصندوق:  .2

إرفاق الوثائق التالية: 	

صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن ســارية  	
المفعــول للقاصريــن لمــن أعمارهــم مــن )15( ســنة هجريــة إلــى )18( ســنة هجريــة أو ســجل األســرة لمــن أعمارهــم دون )15( ســنة هجريــة.

صــورة مــن الهويــة الوطنيــة للســعوديين أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو صــورة مــن هويــة مقيــم للمقيميــن ســارية  	
المفعــول لولــي األمــر ســارية المفعــول.

في حال كان الولي غير والد القاصر فيتم إرفاق صك الوالية. 	

يجــب تنفيــذ حوالــة بنكيــة مســتقلة لــكل فــرد قاصــر مــن نفــس الحســاب البنكــي لولــي القاصــر فــي حــال عــدم وجــود حســاب بنكــي أو  	
للقاصــر. محفظــة 

تفصيــل لبعــض حــاالت االشــتراك لألفــراد القاصريــن: يجــوز االشــتراك لمــن هــم دون ســن )18( ســنة هجريــة االشــتراك عــن طريــق الولــي أو  	
الوصــي، وفقــًا لمــا يلــي:

للقاصر الذي دون )18( سنة هجرية الحصول على صورة من الهوية للقاصر، مع هوية الولي أو الوصي.	 

إذا كان العميــل ســعودي الجنســية وأقــل مــن )15( ســنة هجريــة يجــب إرفــاق ســجل األســرة المضــاف فيــه القاصــر وبطاقــة الهويــة 	 
الوطنيــة للولــي أو الوصــي.

إذا كان العميل ممن دون )18( سنة هجرية تحت الوصاية يجب إرفاق صورة من صك الوصاية الصادرة من المحكمة المختصة.	 

يجــوز لفاقــد األهليــة االكتتــاب بواســطة الولــي أو الوصــي بشــرط أن يكــون للعميــل فاقــد األهليــة محفظــة اســتثمارية لــدى أحــد 	 
الماليــة. الســوق  مؤسســات 

يجــوز للمــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد قصــر مــن زوج غيــر ســعودي االشــتراك بأســماء أوالدهــا لصالحهــا بشــرط أن 	 
تقــدم مــا يثبــت بأنهــا مطلقــة أو أرملــة ومــا يثبــت أمومتهــا ألوالد قصــر.

آلية تخصيص الوحدات للمشتركين:   .	

ســيتم إخطــار المســتثمرين الذيــن قامــوا بتقديــم طلبــات االشــتراك فــي الصنــدوق خــالل 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي 
بقبــول طلــب االشــتراك أو رفضــه ســواءً كليــًا أم جزئيــًا )أي الجــزء الفائــض فــي حــال تجــاوز طلــب االشــتراك الجــزء المخصــص(. ويتــم إرســال 
تأكيــدات للمشــتركين تتضمــن مبلــغ االشــتراك الموافــق عليــه وذلــك فــي حــال تــم قبــول طلــب االشــتراك. أمــا فــي حــال رفــض االشــتراك ســواءً 
كليــًا أم جزئيــًا، ســيتم رد الجــزء غيــر المقبــول أو الفائــض مــن االشــتراك ورســوم االشــتراك ذات العالقــة للحســاب البنكــي للمســتثمر خــالل 10أيــام 
عمــل مــن تاريــخ اإلعــالن عــن حالــة تخصيــص الوحــدات للمشــتركين فــي الصنــدوق )ويخصــم رســوم حــواالت مصرفيــة أو رســوم صــرف العملــة( 

وســيقوم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة بنتائــج الطــرح وتخصيــص الوحــدات خــالل 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي.

ويتــم تخصيــص مــا نســبته %67 مــن إجمالــي الوحــدات فــي الصنــدوق البالــغ عددهــا 83,080,000 وحــدة لبائعــي األصــول العقاريــة المبدئيــة 
مقابــل اشــتراكهم العينــي فــي الصندوق.

وعنــد اكتمــال متطلبــات االشــتراك العينــي، ســيقوم مديــر الصنــدوق بالتعامــل مــع اشــتراكات المســتثمرين مــن الجمهــور علــى النحــو 
اآلتــي: تخصيــص الوحــدات بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي علــى الشــكل اآلتــي:

فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك التــي تقــدم بهــا المســتثمرين مــن الجمهــور يقــل عــن 354,000,000 ريــال ســعودي، يتــم إلغــاء . 1
الطــرح ورد كافــة مبالــغ االشــتراك للمســتثمرين )دون أي مصاريــف أو أربــاح أو فوائــد عــدا رســوم حــواالت مصرفيــة أو رســوم صــرف العملــة( 

خــالل 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــالن حالــة تخصيــص الوحــدات للمشــتركين فــي الصنــدوق.
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فــي حــال كان إجمالــي مبالــغ االشــتراك التــي تقــدم بهــا المســتثمرين مــن الجمهــور يتجــاوز مبلــغ 354.000,000 ريــال ســعودي، فيتــم   .2
تخصيــص الوحــدات للجمهــور علــى النحــو اآلتــي:

فــي حــال كان هنالــك أقــل مــن 708,000 مشــترك: يتــم فــي هــذه الحالــة تخصيــص 50 وحــدة لــكل مشــترك مــن الجمهــور، ويتــم تخصيــص أي أ. 
وحــدات إضافيــة )إن وجــدت( علــى أســاس تناســبي مــع قيمــة االشــتراك.

فــي حــال كان هنالــك 708,000 مشــترك: يتــم فــي هــذه الحالــة تخصيــص 50 وحــدة لــكل مشــترك مــن الجمهــور ورد الفائــض مــن مبالــغ ب. 
اشــتراك الجمهــور خــالل 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــالن حالــة تخصيــص الوحــدات للمشــتركين فــي الصنــدوق.

فــي حــال كان هنالــك أكثــر مــن 708,000 مشــترك: يتــم فــي هــذه الحالــة تحصيــص وحــدات بالتســاوي علــى جميــع المشــتركين مــن الجمهــور ج. 
وبالتالــي ال يضمــن مديــر الصنــدوق تخصيــص الحــد األدنــى مــن االشــتراك البالــغ 50 وحــدة.  

وفــي جميــع االحــوال ســيكون الحــد االعلــى للتخصيــص لمســتثمر واحــد مــن الجمهــور هــو 5,900,000وحــدة مــن وحــدات الصنــدوق وبقيمــة 
59,000,000 ريــال ســعودي )أي مــا يســاوي بحــد أقصــى مــا نســبته %5 مــن وحــدات الصنــدوق(.

آلية 	يادة إجمالي قيمة أصول الصندوق: ي. 

فــي حــال قــرر مديــر الصنــدوق زيــادة رأس مــال الصنــدوق )بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات(، فلــه 
القيــام بذلــك مــن خــالل قبــول اشــتراكات نقديــة وســيلتزم مديــر الصنــدوق  بالضوابــط واآلليــات الــوارد ذكرهــا فــي األنظمــة واللوائــح 
والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق أيضــًا زيــادة رأس مالــه )بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة 

الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات( عــن طريــق مســاهمات عينيــة.

جدول 	مني يوضح المدد الزمنية المتوقعة من تاريخ بداية طر	 الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات: ك. 

المدة الزمنية المتوقعةاإلجراء

]15[ يوم عملفترة الطرح األولي

تمديــد فتــرة الطــرح األولــي )فــي حــال تــم التمديــد بعــد الحصــول علــى 

الماليــة( الســوق  هيئــة  موافقــة 
]10[ أيام عمل

]10[ أيام عمل من انتهاء فترة الطرح األولي أو أي تمديد لهاإصدار بيان بنتائج الطرح لهيئة السوق المالية

]10[ أيام عمل من انتهاء فترة الطرح األولي أو أي تمديد لهااإلعالن عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركين

رد الفائــض واالشــتراكات المرفوضــة وأمــوال المشــتركين فــي حــال عــدم 

جمــع الحــد األدنــى المطلــوب
10يوم عمل بعد إعالن التخصيص

إفــراغ صكــوك األصــول العقاريــة ونقــل عقــد المنفعــة للصنــدوق )مــن خــالل 

أميــن الحفــظ( وذلــك بعــد جمــع الحــد األدنــى مــن المقابــل النقــدي إلكمــال 

عمليــة االســتحواذ علــى األصــول العقاريــة.

45 يوم عمل بعد إعالن التخصيص

خالل الربع الثاني من عام 2018بدء تداول وحدات الصندوق بالسوق المالية السعودية )تداول(

تداول وحدات الصندوق:   .١٢

طريقة تداول الوحدات في الصندوقأ. 

يتــم تــداول وحــدات الصنــدوق مــن خــالل الســوق خــالل آليــة متكاملــة تغطــي عمليــة التــداول كاملــة بــدءًا مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاءً 
بتســويتها، وذلــك دون الحاجــة إلــى الرجــوع لمديــر الصنــدوق، ولذلــك فُيعــد شــراء مالكــي الوحــدات ألي وحــدة مــن وحــدات الصنــدوق 
بمثابــة إقــرارٍ باالطــالع والموافقــة علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق، وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.  ويجــوز لمالكــي 
الوحــدات والمســتثمرين التــداول خــالل ســاعات التــداول المعلــن عنهــا مــن قبــل الســوق، كمــا تتــم تســوية الصفقــات آليــًا خــالل اليــوم، أي 

أن نقــل ملكيــة الوحــدات تتــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة.

الحاالت التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدرا	:	. 

يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وفي أي من الحاالت التالية:

إذا رأت ذلك ضروريًا حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منظمة.. 1

إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. 2

إذا رأت أن الصندوق أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج وحداته في السوق.. 3
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إذا رأت أن أميــن الحفــظ أو صانــع الســوق )حيثمــا ينطبــق( أخفــق إخفاقــًا تــراه الهيئــة جوهريــًا فــي االلتــزام بالنظــام ولوائحــه التنفيذيــة . 4
وقواعــد الســوق.

عند انتهاء الصندوق.. 5

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في قواعد اإلدراج.. 6

ــًا أو إلغــاء إدراجهــا، علــى أن يتضمــن الطلــب . 7 ــداول وحــدات الصنــدوق مؤقت ــًا تعليــق ت ــة كتابي ــر الصنــدوق أن يطلــب مــن الهيئ يجــوز لمدي
ــراه مالئمــًا. ــه بشــروط وقيــود حســبما ت ــب أو رفضــه أو قبول ــول الطل ــة قب ــب التعليــق أو اإللغــاء، وللهيئ األســباب المحــددة لطل

تعلق السوق تداول وحدات الصندوق في أي من الحاالت اآلتية:

عند عدم التزام الصندوق بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.أ. 

عند تضمين تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للصندوق رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.ب. 

باستثناء الفقرة )8( أعاله، يخضع رفع تعليق التداول المشار إليه في هذه الفقرة )ب( لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.. 1

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2

يجوز للسوق رفع التعليق المشار إليه في الفقرة )8( أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق.

سياسة توزيع األرباح:  .13

ــاح الصنــدوق علــى مالكــي الوحــدات  ــاح بنســبة ال تقــل عــن %90 مــن صافــي أرب ــأن يقــوم بتقديــم توزيعــات أرب يهــدف مديــر الصنــدوق ب
وذلــك بشــكل نصــف ســنوي، ويمكــن لمديــر الصنــدوق إجــراء توزيعــات إضافيــة خــالل العــام. 

إنهاء الصندوق وتصفيته  .14

الحاالت التي تؤدي إلى انتهاء الصندوق:أ. 

في حال انتهاء مدة الصندوق األساسية أو الممددة. 	

فــي حــال أي تغييــر لألنظمــة أو اللوائــح أو القــرارات الحكوميــة ذات العالقــة أو المتطلبــات النظاميــة األخــرى أو تغييــرات جوهريــة مؤثــرة  	
ســلبًا علــى ظــروف الســوق العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية واعتبــر مديــر الصنــدوق ذلــك ســبب مبــرر إلنهــاء الصنــدوق مــع 

مراعــاة كافــة المتطلبــات النظاميــة بهــذا الخصــوص.

ــات  	 ــد مــن هــذه التصرفــات للمســتثمرين مــع مراعــاة كافــة المتطلب فــي حــال التصــرف بكافــة أصــول الصنــدوق، وتــم توزيــع جميــع العوائ
النظاميــة بهــذا الخصــوص.

فــي حــال رغبــة مديــر الصنــدوق بإنهــاء الصنــدوق فـــي غيـــر الحــاالت الموضحـــة فـــي هـــذه الشـــروط واألحــكام مــع مراعــاة كافــة المتطلبــات  	
النظاميــة بهــذا الخصــوص.

ســيبذل مديــر الصنــدوق الجهــد الــالزم إلتمــام عمليــة بيــع األصــول وتوزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات قبــل انتهــاء مــدة الصنــدوق، كمــا  	
يجــوز لمديــر الصنــدوق تمديــد مــدة الصنــدوق إلتمــام مرحلــة بيــع األصــول أو ألي ظــرف أخــر مــع مراعــاة كافــة المتطلبــات النظاميــة فــي 

هــذا الخصــوص.

اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق والخطة الزمنية للتصفية 	. 

ســيقوم مديــر الصنــدوق بإعــداد خطــة وإجــراءات إنهــاء الصنــدوق بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات، والحصــول علــى موافقــة مجلــس  	
إدارة الصنــدوق علــى الخطــة المقترحــة. 

 ســيتم اإلعــالن فــي موقــع مديــر الصنــدوق والموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة عــن تفاصيــل خطــة وإجــراءات إنهــاء الصنــدوق قبــل مــدة  	
ال تقــل عــن )21( يومــا مــن التاريــخ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه ودون األخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق، كمــا ســيلتزم بخطــة وإجــراءات 

إنهــاء الصنــدوق الموافــق عليهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق.

ســيتم اإلعــالن فــي موقــع مديــر الصنــدوق والموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة عــن بانتهــاء الصنــدوق وذلــك خــالل )10( أيــام مــن انتهــاء  	
مــدة الصندوق.
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 فــي حــال انتهــاء الصنــدوق بنــاء علــى أي مــن الحــاالت الــواردة فــي البنــد )أ( مــن المــادة 14 مــن هــذه الشــروط واألحــكام، فســيتم إشــعار  	
الهيئــة واإلعــالن فــي موقــع مديــر الصنــدوق والموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة خــالل )5( أيــام مــن وقــوع الحــدث المعيــن الــذي يوجــب 

انهــاء الصنــدوق.

ــة بيــع األصــول أو ألي ظــرف أخــر وفقــا لألحــكام النظاميــة فــي هــذا  	 ــد مــدة الصنــدوق وذلــك إلتمــام مرحل ــر الصنــدوق تمدي يجــوز لمدي
الشــأن.

فــي حــال انتهــاء مــدة الصنــدوق )األساســية والممــددة( ولــم يتــم مديــر الصنــدوق مرحلــة بيــع أصــول الصنــدوق خــالل مدتــه فيجــب علــى  	
مديــر الصنــدوق تصفيــة األصــول وتوزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات عليهــم خــالل مــدة ال تتجــاوز )6( أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء مــدة 

الصنــدوق.

ســيقوم مديــر الصنــدوق بالحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق علــى خطــة وإجــراءات تصفيــة الصنــدوق قبــل القيــام بــأي إجــراء  	
فــي هــذا الشــأن، وكمــا ســيلتزم مديــر الصنــدوق بخطــة وإجــراءات تصفيــة الصنــدوق الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق.

ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلعــالن فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق "تــداول" بانتهــاء تصفيــة الصنــدوق خــالل )10(  	
أيــام مــن انتهــاء تصفيــة الصنــدوق وفقــا للمتطلبــات النظاميــة فــي هــذا الشــأن.

سيعامل مدير الصندوق جميع مالكي الوحدات بالمساواة أثناء عملية إنهاء وتصفية الصندوق. 	

ســيتم توزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات عليهــم فــور انتهــاء مــدة الصنــدوق أو تصفيتــه دون تأخيــر بمــا ال يتعــارض مــع مصلحــة مالكــي  	
الوحــدات وشــروط وأحــكام الصنــدوق. 

ســيتم اإلعــالن فــي موقــع مديــر الصنــدوق والموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة عــن تقريــر إنهــاء الصنــدوق خــالل )70( يومــا مــن تاريــخ  	
اكتمــال إنهــاء الصنــدوق أو تصفيتــه وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري مرفقــا فيــه القوائــم الماليــة النهائيــة المراجعــة. 

للهيئــة عــزل مديــر الصنــدوق عــن عمليــة التصفيــة فــي حــال صــدر قــرار خــاص للصنــدوق مــن مالكــي الوحــدات، علــى أن يتــم تعييــن مصفــي  	
بديــل فــي نفــس االجتمــاع التــي تــم فيــه التصويــت علــى عــزل مديــر الصنــدوق مــن عمليــة التصفيــة.

فــي حــال عــزل مديــر الصنــدوق مــن عمليــة التصفيــة، عليــه التعــاون لنقــل المســؤوليات الــى المصفــي البديل وجميــع المســتندات المرتبطة  	
بالصنــدوق والتــي تمكنــه مــن إتمــام عمليــة التصفيــة خــالل )20( يــوم مــن صــدور قــرار الهيئــة بعــزل مديــر الصنــدوق وتعييــن مصــفٍّ بديل. 

ســيتم اإلعــالن فــي موقــع مديــر الصنــدوق والموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة فــي حــال صــدور قــرار الهيئــة بعــزل مديــر الصنــدوق  	
وتعييــن مصفــي بديــل، كمــا ســيتم إشــعار الهيئــة واإلعــالن فــي موقــع مديــر الصنــدوق والموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة عــن أي 

مســتجدات جوهريــة فــورا خــالل فتــرة تصفيــة الصنــدوق. 

الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة  .15

الرسوم التي يتحملها الصندوق

يتحمــل الصنــدوق جميــع الرســوم والمصاريــف المذكــورة أدنــاه، والتــي يقــع بعضهــا تحــت مصاريــف التشــغيل، ويتحملهــا تبعــًا لذلــك مالكــي 
الوحــدات وهــي كالتالي:

أتعا	 أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفاتهم. 1

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مــن األعضــاء فــي ســبيل 

حضــور االجتماعــات، ويتحمــل أيضــًا الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي تقتصــر علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق 

المســتقلين وبواقــع 5,000ريــال ســعودي لالجتمــاع الواحــد بحــد أقصــى وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف 

)لألعضــاء جميعــًا( والمكافــآت )لألعضــاء المســتقلين( عــن 100,000 ريــال ســنويًا )وهــي تمثــل 0.008 % مــن 

حجــم الصنــدوق المســتهدف وقــد تختلــف النســبة حســب إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(.  ولــن يتقاضــى 

أعضــاء المجلــس مــن موظفــي مديــر الصنــدوق أي بــدالت او مكافــآت نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس إدارة 

الصنــدوق.

ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أّي رسم يدفعه مالكو الوحدات عند شراء وحدات الصندوق . 2

تخصــم رســوم االشــتراك مــن إجمالــي مبلــغ االشــتراك وبعــد تخصيــص الوحــدات، وبقيمــة %1 كحــد أقصــى مــن 

إجمالــي مبلــغ االشــتراك. وســيقوم مديــر الصنــدوق بالتنازل/حســم كامــل رســوم االشــتراك لبائعــي االصــول 

العقاريــة )االشــتراك العينــي( الــواردة بياناتهــم فــي المــادة " 11" مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

رسوم االشتراك
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أتعا	 مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة. 3

تحتســب رســوم اإلدارة علــى أســاس %0,75 ســنويًا مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتحســب بشــكل ربــع 

ســنوي وتدفــع مــن أصــول الصنــدوق بشــكل ربــع ســنوي لمديــر الصنــدوق.
رسوم إدارة الصندوق

مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ. 4

رســوم ســنوية بحــد أعلــى %0,025 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل ســنوي )وهــي تمثــل 

%0.025 مــن حجــم الصنــدوق المســتهدف وقــد تختلــف النســبة حســب إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(.
رسوم الحفظ

مقابل الخدمات المقدمة من مراجع الحسابات. 5

يدفــع الصنــدوق لمراجــع الحســابات أتعابــا ســنوية ال تتجــاوز 70,000 ريــال ســعودي )وهــي تمثــل %0.006 مــن 

حجــم الصنــدوق المســتهدف وقــد تختلــف النســبة حســب إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(. والتــي قــد تتغيــر 

مــن وقــت آلخــر بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك التغييــر فــي التقاريــر المقدمــة لمالكــي الوحــدات وفقــا  لهــذه 

الشــروط واألحــكام .

أتعاب مراجع الحسابات

العموالت الناتجة عن التمويل . 6

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف التمويــل واألتعــاب والنفقــات والمصاريــف المتعلقــة بترتيــب وهيكلــة التمويــل 

الخــاص بالصنــدوق )إن وجــد( والتــي يتــم ســدادها للجهــة الممولــة وبحســب الســعر الســائد بالســوق، علمــًا 

بأنــه لــن يتجــاوز تمويــل الصنــدوق مــا نســبته )%50( مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر 

قوائــم ماليــة مدققــة.

مصاريف االقراض

باإلضافــة إلــى مصاريــف التمويــل، يتحمــل الصنــدوق رســوم ترتيــب تعــادل %1 مــن صافــي قيمــة التمويــل 

الــذي ســيحصل عليــه الصنــدوق والتــي يتــم ســدادها لمديــر الصنــدوق وذلــك مقابــل قيامــه بترتيــب تمويــالت 

متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية للصنــدوق الســتخدامها لتغطيــة تكاليــف االســتحواذ والتطويــر وتشــغيل 

الصنــدوق وســداد أي توزيعــات علــى مالكــي الوحــدات.

رسوم الترتيب

رسوم التسجيل والخدمات اإلدارية األخرى.. 7

ســوف يتحمــل الصنــدوق رســوم مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، وتكــون 

الرســوم علــى النحــو التالــي:

رسوم التسجيل:أ. 

ــكل 	  ــال ســعودي ل ــال ســعودي باإلضافــة إلــى 2 ري ــغ 50,000 ري خدمــة إنشــاء ســجل مالكــي الوحــدات: مبل

مســتثمر وبحــد اقصــى مبلــغ 500,000 ريــال ســعودي.

رســم ســنوي لخدمــة إدارة ســجل مالكــي الوحــدات: مبلــغ 400,000 ريــال ســعودي ســنويا، وقــد تتغيــر هــذه 	 

الرســوم مــن وقــت آلخــر بحســب قيمــة رأس مــال الصنــدوق.

رسوم اإلدراج:ب. 

خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق: مبلغ 50,000 ريال سعودي	 

رســم ســنوي لخدمــة إدراج وحــدات الصنــدوق: مبلــغ: 0,03 % مــن القيمــة الســوقية للصنــدوق، بحــد أدنــى 	 

50,000 ريــال ســعودي وحــد أعلــى قــدره 300,000 ريــال ســعودي.

رسوم اإلدراج والتسجيل

دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره 7,500 ريــال ســعودي ســنويًا. وستقســم الرســوم تناســبيًا علــى عــدد أيــام الســنة، 

ويتــم دفــع الرســوم المســتحقة كل 12 شــهر )وهــي تمثــل %0.0006 مــن حجــم الصنــدوق المســتهدف وقــد 

تختلــف النســبة حســب إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(..

الرسوم الرقابية التي يتم 

سدادها لهيئة السوق المالية

تــداول.  موقــع  علــى  المعلومــات  نشــر  لقــاء  ســنويًا  ســعودي  ريــال   5,000 وقــدره  مقطــوع  مبلــغ  دفــع 

وستقســم الرســوم تناســبيًا علــى عــدد أيــام الســنة، ويتــم دفــع الرســوم المســتحقة كل 12 شــهر )وهــي 

تمثــل %0.0004 مــن الحجــم المســتهدف وقــد تختلــف النســبة حســب إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(..

رسوم نشر المعلومات على 

موقع تداول

يدفــع الصنــدوق بشــكل دوري رســوم مقابــل تقديــم الخدمــات اإلداريــة المتعلقــة بالصنــدوق، وتعــد هــذه 

الرســوم جــزء مــن بنــد المصاريــف األخــرى وبذلــك فإنــه هــذه الرســوم لــن تتجــاوز الحــد المذكــور فــي بنــد 

"مصاريــف أخــرى" وقــد تتولــى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار تقديــم جــزء أو كل الخدمــات اإلداريــة مقابــل رســوم 

تعــادل الرســوم الســائدة فــي الســوق. 

رسوم الخدمات اإلدارية 

اتعا	 مدير األمالك . 8
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ســيقوم مديــر األمــالك و/ أو مديــرو األمــالك بــإدارة جميــع األصــول العقاريــة وذلــك يشــمل خدمــات إدارة 

األصــول، وخدمــات التأجيــر وتحصيــل اإليجــار. وســيقوم الصنــدوق بدفــع مصاريــف ادارة األصــول العقاريــة 

ــر أو مــدراء األمــالك بمــا ال يتجــاوز %10 مــن إجمالــي اإليــرادات الســنوية لألصــول العقاريــة. )وال يشــمل  لمدي

الحــد المذكــور الرســوم التحفيزيــة التــي تدفــع لمديــر األمــالك مقابــل  نجاحــه فــي تمديــد عقــود المســتأجرين 

الحالييــن واســتقطاب مســتأجرين جــدد(.

أتعاب مدير األمالك

رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو تخصم من أصول الصندوق.. 9

يحصــل مديــر الصنــدوق علــى نســبة %1 مــن ســعر البيــع الخــاص بــكل أصــل عقــاري يتــم بيعــه مــن قبــل الصنــدوق. 

ــل الصنــدوق  ــكل أصــل عقــاري يتــم شــراؤه مــن قب ويحصــل كذلــك علــى نســبة %1 مــن ســعر الشــراء الخــاص ب

وذلــك مقابــل قيــام مديــر الصنــدوق بإجــراء التقصــي الــالزم والتفــاوض علــى شــروط الشــراء أو البيــع وإتمــام 

العمليــة. وتكــون رســوم التعامــل مســتحقة الســداد بعــد إتمــام عمليــة الشــراء أو البيــع الخاصــة بــكل أصــل 

عقــاري و لــن تنطبــق رســوم التعامــل علــى شــراء األصــول المبدئيــة للصنــدوق.

رسوم التعامل

باإلضافــة إلــى رســوم التعامــل، ســيتحمل الصنــدوق جميــع مصاريــف وتكاليــف التعامل/التعامــالت ، المباشــرة 

وغيــر المباشــرة،  المتكبــدة لغــرض البيــع والشــراء واالســتحواذ علــى  أي أصــول أو وحــدات  فــي صناديــق  

اســتثمار غيــر مــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق تدفــع لمقدمــي الخدمــات غيــر مديــر الصنــدوق والــذي يشــمل 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التكاليــف االستشــارية والقانونيــة التابعــة ومصاريــف التقييــم ومصاريــف العنايــة 

الواجبــة وكل المصاريــف المبدئيــة والمتعلقــة بهــا وتكاليــف الســفر وجميــع النفقــات التــي تعتبــر ضروريــة  

%1 مــن ســعر  لــن تتجــاوز مــا نســبته  بــأن تلــك المصاريــف وتكاليــف التعامل/التعامــالت  لهــذا األمــر ، علمــًا 

الصفقــة )ســواءً كانــت شــراء أم بيــع ألصــل عقــاري مــن قبــل الصنــدوق أو شــراء أو بيــع وحــدات فــي  صناديــق 

اســتثمارية غيــر مــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق( ، علمــًا بأنــه لــن يطبــق علــى عمليــة شــراء األصــول المبدئيــة 

للصنــدوق أي تكاليــف تعامــل.

تكاليف التعامل

فــي حــال اســتثمار الصنــدوق بمشــاريع التطويــر العقــاري، ســيتحصل المطــور علــى أتعابــه نظيــر قيامــه 

باإلشــراف/بالعمل علــى تطويــر المشــروع علــى شــكل نســبة مئويــة مــن تكاليــف انشــاء المشــروع، وبحســب 

الســعر الســائد بالســوق وبحــد أقصــى %7 مــن تكاليــف انشــاء المشــروع  والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر تكاليــف اإلنشــاء والتكاليــف اإلداريــة والتكاليــف المرتبطــة بالخدمــات العامــة ودراســات الســوق ورســوم 

الدراســات ورســوم التصميــم وجميــع التكاليــف األخــرى التــي قــد يتــم تكبدهــا لتطويــر األصــول.

أتعاب التطوير

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف المقيميــن العقاريــن وبحســب الســعر الســائد بالســوق، وفــي جميــع االحــوال 

لــن يتــم خصــم إال المصاريــف والرســوم الفعليــة.

أتعاب المقيمين  العقاريين 

المستقلين

يتحمــل الصنــدوق المصاريــف الفعليــة المتعلقــة بالخدمــات الفنيــة والهندســية )إن وجــدت( التــي قــد يحتاجهــا 

مديــر الصنــدوق للتأكــد مــن أعمــال مديــر األمالك/المطــور/ أو أي مــن المتعاقديــن وعلــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر: التأكــد مــن ســير عمــل المشــروع، جــودة تنفيــذ االعمــال، المطالبــات، .... الــخ. وفــي جميــع األحــوال لــن 

يتــم خصــم اال الرســوم والمصاريــف الفعليــة وبحســب الســعر الســائد بالســوق.

أتعاب مقدمي الخدمات 

الهندسية الفنية 

واالستشارية

يدفــع الصنــدوق للجنــة الرقابــة الشــرعية أتعابــا ســنوية بقيمــة 37,500 ريــال ســنويًا. )وهــي تمثــل %0.003 مــن 

حجــم الصنــدوق المســتهدف وقــد تختلــف النســبة حســب إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(، وقــد تدفــع هــذه 

الرســوم لشــركة االنمــاء لالســتثمار فــي حــال تولــت دفــع اتعــاب لجنــة الرقابــة الشــرعية نيابــة عــن الصنــدوق. 

أتعاب اللجنة الرقابة الشرعية

يدفــع الصنــدوق مــا نســبته %2.5 )كحــد أقصــى( مــن قيمــة أي اســتثمار عقــاري يتــم االســتحواذ عليــه وتدفــع 

هــذه القيمــة للوســيط وذلــك مقابــل قيامــه بجلــب الفــرص وتكــون هــذه الرســوم مســتحقة علــى العقــارات 

المــراد االســتحواذ عليهــا مســتقبالً وتدفــع مباشــرة بعــد افــراغ العقــار أو عنــد االســتثمار فــي أصــول عقاريــة 

أو كمــا يتــم االتفــاق عليــه بيــن األطــراف. وســيتم اإلفصــاح عــن تلــك المصاريــف )فــي حــال وجــدت( فــي ملخــص 

اإلفصــاح المالــي فــي نهايــة كل ســنة.

مصاريف الوسيط العقاري
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مــع عــدم اإلخــالل بالرســوم واألتعــاب والتكاليــف المذكــور صراحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يتحمــل 

يتحمــل  كمــا  الصنــدوق،  واســتثمارات  بأنشــطة  الخاصــة  والنفقــات  والمصاريــف  الرســـوم  كافـــة  الصـــندوق 

ــامالت والخدمــات المقدمــة مــن الغيــر أو مــن االطــراف ذوي العالقــة  ــة عـــن التعـ المصاريــف والرســوم الناتجـ

مثــل الخدمــات القانونيــة واالستشــارية األخــرى والمستشــارين العقارييــن ذات العالقــــة وأيـــة خـــدمات مهنيـــة 

أو فنيــة او تقنيــة أخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك المصـــاريف المتعلقـــة برســوم التحويــل مــا بيــن الحســابات البنكيــة أو 

االســتثمارية، إضافــة إلــى أيــة ضرائــب أو رســوم )إن وجــدت( أو أيــة مصاريــف نثريــة أخــرى )والتــي تشــمل علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر، مصاريــف وتكاليــف تأســيس الصنــدوق، والمصاريــف المتعلقــة بطباعــة وتوزيــع التقارير 

الســنوية للصنــدوق وأيــة مصاريــف أو أتعــاب أخــرى مســتحقه ألشــخاص يتعاملــون مــع الصنــدوق فيمــا يتعلــق 

بخدمــات اإلدارة والتشــغيل، ومصاريــف اجتماعــات مالكــي الوحــدات(. ومـــن المتوقـــع أال تزيـــد هـــذه التكـــاليف 

عـــن %0.5مـــن إجمـــالي قيمـــة أصــول الصنــدوق ســنويًا، وفــي جميــع االحــوال لــن يتــم خصــم إال المصاريــف 

والرســوم الفعليــة ومــن الممكــن أن تدفــع هــذه الرســوم لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار فــي حــال تولــت ســداد 

هــذه المصاريــف أو جــزء منهــا.

مصاريف أخرى

يلتزم مدير الصندوق بتوريد الزكاة لهيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بدءً من عام 2020م. الزكاة

إن الرســوم المذكــورة والعمــوالت والمصروفــات المســتحقة لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو األطــراف األخــرى ال 

تشــمل الرســوم الحكومية/الضرائــب، وســيتحمل الصنــدوق الرســوم الحكومية/الضرائــب بشــكل منفصــل وفقــا 

للتشــريعات واللوائــح التنفيذيــة ذات العالقــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة 

التصرفــات العقاريــة.

الرسوم الحكومية/الضرائب

يتحمــل الصنــدوق المصاريــف الفعليــة المتعلقــة بتشــغيل األصــول وفــي جميــع األحــوال لــن يتــم خصــم اال 

الرســوم والمصاريــف الفعليــة وبحســب الســعر الســائد بالســوق.
مصاريف التشغيل

نسبة  تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق. 10

ال يمكــن ذكــر هــذا البنــد نظــرا ألن جــزء مــن الرســوم هــي عبــارة عــن مبالــغ محــددة والجــزء االخــر عبــارة عــن 

نســبة تحتســب مــن صافــي أصــول الصنــدوق أو مــن اجمالــي أصــول الصنــدوق، كمــا وأن اجمالــي قيمــة أصــول 

الصنــدوق متغيــرة بشــكل دوري، كمــا وأن بعــض الرســوم المذكــورة مرتبطــة بحــدوث احــداث محــددة ومــن 

الممكــن ان ال تتحقــق. 

الحاالت أو األوضاع التي يكون لمدير الصندوق فيها الحق في التنازل أو حسم أي من المستحقات المذكورة أعاله:	 

ال يتوقــع مديــر الصنــدوق أي تنــازل أو حســم عــن أي مســتحقات أو رســوم مســتحقة لــه مــن قبــل الصنــدوق، وفــي كل األحــوال، يحــق 
ــه أو جــزء منهــا متــى مــا أراد ذلــك. ــازل عــن أتعاب ــر الصنــدوق الحســم أو التن لمدي

طريقة حساب الرسوم بتاريخ هذه الشروط واألحكام:	 

النسبة المفروضةنوع الرسم
المبلغ المفروض )ريال 

سعودي(
طريقة الحسا	

تكرار دفع 

الرسوم

مكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة

حضــور  ســبيل  فــي  األعضــاء  مــن  عضــو  كل  يتكبدهــا  التــي  الفعليــة  واإلقامــة  الســفر  تكاليــف  كافــة  الصنــدوق  يتحمــل 

االجتماعــات، ويتحمــل أيضــًا الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي تقتصــر علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وبواقــع 

5,000ريــال ســعودي لالجتمــاع الواحــد بحــد أقصــى وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف )لألعضــاء جميعــًا( والمكافــآت )لألعضــاء 

المســتقلين( عــن 100,000 ريــال ســنويًا )وهــي تمثــل %0.008 مــن حجــم الصنــدوق المســتهدف وقــد تختلــف النســبة حســب 

إجمالــي أصــول الصنــدوق المــدارة(، و يتــم الدفــع بعــد االجتمــاع أو عنــد اســتحقاقها وســيتم اإلفصــاح عــن تلــك المصاريــف 

فــي ملخــص اإلفصــاح المالــي فــي نهايــة الســنة.

-%1رسوم االشتراك

تخصم رسوم االشتراك 

من إجمالي مبلغ 

االشتراك

)إجمالي مبلغ االشتراك 

وبعد تخصيص الوحدات 

X النسبة المئوية(

تدفــع مــرة واحــدة 

عنــد االشــتراك
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النسبة المفروضةنوع الرسم
المبلغ المفروض )ريال 

سعودي(
طريقة الحسا	

تكرار دفع 

الرسوم

رسوم إدارة 

الصندوق 
0,75%-

تحسب بشكل ربع 

سنوي من صافي 

قيمة أصول الصندوق 

)صافي قيمة األصول 

X النسبة المئوية(

تدفع ربع سنويًا

-%0,025رسوم الحفظ

تحسب بشكل ربع 

سنوي، من خالل 

تقسيم الرسوم 

تناسبيا على عدد أيام 

السنة

تدفع سنويًا

أتعاب مراجع 

الحسابات
-70,000

مبلغ مقطوع يدفع 

إلصدار القوائم المالية 

األولية والقوائم 

المالية السنوية 

المدققة

تدفع سنويًا

مصاريف 

االقتراض

بحسب السعر السائد بالسوق وتدفع دوريًا كل 3 أو 6 أشهر وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح 

المالي في نهاية السنة في حال وجدت.

-%1رسوم الترتيب 

تحسب رسوم الترتيب 

عند حصول الصندوق 

على تمويل )صافي 

قيمة التمويل التي 

يتحصل عليه الصندوق 

X النسبة المئوية( 

تدفــع مــرة واحــدة 

الحصــول  عنــد 

التمويــل علــى 

-%0,03رسوم اإلدراج

القيمة السوقية 

للصندوق X النسبة 

المئوية

تدفع سنويًا

رسوم اإلدراج 

عند التأسيس
-50,000

تدفع مقدما ويتحملها 

مالكي الوحدات

تدفــع مــرة واحــدة 

عنــد التأســيس

رسوم نشر 

المعلومات على 

موقع تداول

-5,000
يكون دفعها كمبلغ 

مقطوع 
تدفع سنويًا

الرسوم الرقابية 

التي يتم 

سدادها لهيئة 

السوق المالية

-7,500
يكون دفعها كمبلغ 

مقطوع
تدفع سنويًا

رسوم الخدمات 

اإلدارية

يدفع الصندوق بشكل دوري رسوم مقابل تقديم الخدمات اإلدارية المتعلقة بالصندوق، وتعد هذه الرسوم جزء من بند 

المصاريف األخرى وبذلك فإنه هذه الرسوم لن تتجاوز الحد المذكور في بند "مصاريف أخرى" .

أتعاب مدير 

األمالك
10%-

إجمالي االيرادات 

لعقود األصول 

العقارية X النسبة 

المئوية

نصــف  تدفــع 

يًا ســنو
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النسبة المفروضةنوع الرسم
المبلغ المفروض )ريال 

سعودي(
طريقة الحسا	

تكرار دفع 

الرسوم

-%1رسوم التعامل

تحسب رسوم التعامل 

عند بيع أو شراء أي 

أصل عقاري أو وحدات 

في صناديق عقارية 

)إجمالي سعر الشراء 

أو البيع الخاص بكل 

أصل عقاري X النسبة 

المئوية(

تدفــع مــرة واحــدة 

أو  الشــراء  عنــد 

لبيــع ا

-%1 بحد أقصىتكاليف التعامل

تحسب تكاليف التعامل 

عند بيع أو شراء أي 

أصل عقاري )إجمالي 

سعر الشراء أو البيع 

الخاص بكل أصل عقاري 

X النسبة المئوية(

تدفــع مــرة واحــدة 

أو  الشــراء  عنــد 

لبيــع ا

حسب اتفاقيات التطوير عادة ما تدفع خالل فترة التطوير.أتعاب التطوير

أتعاب المقيمين  

العقاريين 

المستقلين

يتم الدفع بنصف األتعاب قبل إعداد التقييم ويتم دفع المتبقي بعد االنتهاء من نطاق العمل.

أتعاب مقدمي 

الخدمات 

الهندسية 

الفنية 

واالستشارية

يتم الدفع بنصف األتعاب مقدمًا ويتم دفع المتبقي بعد االنتهاء من نطاق العمل.

أتعاب لجنة 

الرقابة الشرعية
-37,500

تحسب بشكل يومي، 

من خالل تقسيم 

الرسوم تناسبيا على 

عدد أيام السنة

تدفع سنويًا

مصاريف الوسيط 

العقاري
يتم دفع ما نسبته %2.5 )كحد أقصى( من قيمة شراء أي استثمار عقاري.

%0.5 مـن إجمـالي قيمـة أصول الصندوق سنويًا ويتم دفعها عند االستحقاق.مصاريف أخرى

المصاريــف التــي يتــم تحميلهــا علــى الصنــدوق علــى أســاس مبلــغ االشــتراك االفتراضــي وبافتــراض حجــم الصنــدوق 1,180 مليــون ريــال 	 
ســعودي: 

ريال 1,180,000,000 حجم الصندوق

ريال1,000,000 مبلغ االشتراك االفتراضي

أتعاب اإلدارة 0,75 % ريال 7,500

رسوم الحفظ  %0,025 ريال 250

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 100,000 ريال حد اقصى ريال 81

مكافآت الهيئة الشرعية 37,500 ريال ريال 30

رسوم اإلدراج و التسجيل تداول ريال 645
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الرسوم الرقابية 7,500 ريال ريال 6

رسوم اخرى %0,05 ريال 590

15,720 المصاريف التشغيلية 18,548,840

إجمالي الرسوم و المصاريف السنوية المتكررة ريال 24,822

إن جميــع الرســوم واألتعــاب والمصروفــات غيــر شــاملة ألي ضرائــب أو رســوم حكوميــة مفروضــة، بمــا فيهــا ضريبــة القيمــة المضافــة أو 
ضريبــة التصرفــات العقاريــة، وغيرهــا، وســيتم احتســاب مبلــغ الضريبــة أو الرســوم وفقــًا لمــا يحــدده النظــام مــن وقــت آلخــر.

ــأن الرســوم المذكــورة فــي هــذه الفقــرة تمثــل جميــع الرســوم المفروضــة علــى الصنــدوق وأن مديــر الصنــدوق  يقــر مديــر الصنــدوق ب
ســيتحمل أّي رســم لــم ُيذكــر. 

التأمين  .16

تغطية التأمين  تفاصيل التأمين األصل 

المكان مول – محافظة 

حفر الباطن 

 تغطيــة ضــد المخاطــر الرئيســية حســب بوليصــة التأميــن والتــي تشــمل علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: 

-المبنى 

- المبردات وأنظمة التبريد

- المعدات وأنظمة الحريق-خسائر اإليرادات

مدة التغطية التأمينية: 

من 25/12/2022 الى 24/12/2023 

348,000,000 ريال سعودي 

المكان مول -مدينة الرياض

تغطيــة ضــد المخاطــر الرئيســية حســب بوليصــة التأميــن والتــي تشــمل علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: 

-المبنى 

- المبردات وأنظمة التبريد

- المعدات وأنظمة الحريق

-خسائر اإليرادات

مدة التغطية التأمينية: 

من 29/12/2022 الى 28/12/2023

156,000,000ريال سعودي 

المكان مول – محافظة 

الدوادمي 

تغطيــة ضــد المخاطــر الرئيســية حســب بوليصــة التأميــن والتــي تشــمل علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: 

-المبنى 

- المبردات وأنظمة التبريد

- المعدات وأنظمة الحريق 

-خسائر اإليرادات

مدة التغطية التأمينية: 

من 14/07/2021 الى 13/07/2023

108,000,000 ريال سعودي 

المكان مول – مدينة تبوك

تغطيــة ضــد المخاطــر الرئيســية حســب بوليصــة التأميــن والتــي تشــمل علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: 

-المبنى 

- المبردات وأنظمة التبريد

- المعدات وأنظمة الحريق 

-خسائر اإليرادات

مدة التغطية التأمينية: 

من 29/12/2022 الى 28/12/2023

143,000,000 ريال سعودي 

* مصاريف التأمين عرضه للتغيير من وقت آلخر، وهي مشمولة في أحكام المصاريف األخرى المذكورة في البند  )15( 
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أصول الصندوق  .17

آلية تسجيل أصول الصندوق: أ. 

ســيتم تســجيل أصــول الصنــدوق باســم الشــركة ذات الغــرض الخــاص )المؤسســة مــن جانــب أميــن الحفــظ لغــرض حفــظ وتملــك أصــول . 1
الصنــدوق(. 

يمكــن أن يتــم رهــن األصــول كضمــان لمبلــغ التمويــل، وفقــًا لشــروط وأحــكام اتفاقيــة التمويــل مــع جهــة التمويــل، وبمــا يتوافــق مــع . 2
المتطلبــات النظاميــة للبنــك المركــزي وهيئــة الســوق الماليــة.

أصــول الصنــدوق مملوكــة لمالكــي الوحــدات مجتمعيــن )ملكيــة مشــاعة(، وليــس لمديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن . 3
الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع أّي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو مطالبــة فيهــا، إال إذا كان مديــر 
الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع مالــكًا لوحــدات 
الصنــدوق وذلــك فــي حــدود ملكيتــه، أو كان مســموحًا بهــذه المطالبــات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري وُأفِصــح عنهــا 
فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، كمــا ال يجــوز لدائنــي مديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن 

الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع أي حــق فــي أي مطالبــات أو مســتحقات فــي أمــوال الصنــدوق وأصولــه.

تقييم أصول الصندوق:أ. 

أسماء المقيمين المعتمدين ألصول الصندوق . 1

المقيم الثاني المقيم األول 

شركة أبعاد للتقييم العقاري

http://www.sa-abaad.com/?lang=ar :الموقع االلكتروني

شركة فاليو إكسبرتس للتقييم العقاري 

https://valuexperts.net /:الموقع االلكتروني

* من الممكن أن يتم تغيير المقيمين أعاله خالل فترات التقييم القادمة على ان يتم تحديث أسمائهم في التحديثات القادمة لشروط وأحكام الصندوق.

كيفية تقييم أصول الصندوق:. 2

ســيقم مديــر الصنــدوق أصــول الصنــدوق مــن خــالل الحصــول علــى متوســط تقويــم معــد مــن مقيميــن اثنَيــن مســتقَلين معتمديــن مــن قبــل 
الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل، علــى أن يشــتمل تقريــر المقيميــن بحــد أدنــى علــى اآلتــي:

أسلوب التقييم وطريقته واالفتراضات التي بني عليها.أ. 

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.ب. 

تفاصيل األصول العقارية وأوصافها.ج. 

المخاطر المتعلقة بالعقار محل التقييم. د. 

قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيه . 3

قيمة الشراء المعتمدةاسم العقار/ المنفعة

470,205,991المكان مول – محافظة حفر الباطن 

323,560,874المكان مول– مدينة الرياض

219,417,197المكان مول – مدينة تبوك 

166,815,938المكان  مول – محافظة الدوادمي 

1,180,000,0000المجموع

عدد مرات التقييم وتوقيته: . 4

ســيتم تقييــم أصــول الصنــدوق مرتيــن ســنويًا علــى األقــل وبالتحديــد فــي 30 يونيــو و31 ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة مــن خــالل مقيميــن 
اثنيــن مســتقلين معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن، يتــم نشــر تقاريــر المقّيميــن المعتمديــن علــى الموقــع 
االلكترونــي لمديــر الصنــدوق، والموقــع االلكترونــي للســوق، خــالل مــدة ال تتجــاوز )15( يومــًا مــن إصــدار تلــك التقاريــر، علــى أن تتضمــن 
التقاريــر تقييمــًا لإليجــارات الســوقية )حيثمــا ينطبــق(، وفــي حــال وجــود أكثــر مــن مقّيميــن اثنيــن معتمديــن، يجــب علــى مديــر الصنــدوق 

نشــر جميــع تقاريــر المقيميــن المعتمديــن.
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اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة  .	

يقــوم مديــر الصنــدوق باإلعــالن عــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق مــن خــالل التقاريــر الدوريــة، وتكــون هــذه المعلومــات متاحــة علــى 
ــر الصنــدوق. ــداول" وموقــع مدي الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة "ت

يتــم حســاب صافــي قيمــة الوحــدة االســتثمارية بالصنــدوق مــن خــالل طــرح إجمالــي التزامــات الصنــدوق مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق 
ويقســم الناتــج علــى عــدد وحــدات الصنــدوق للفتــرة نفســها. كمــا لــن يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى أي تقريــر تقييــم مضــى علــى إعــداده 
أكثــر مــن ثالثــة أشــهر عنــد شــراء أو بيــع أي أصــل للصنــدوق. ويحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر المقيميــن حســبما يــراه مناســبًا وبمــا يحقــق 

مصلحــة الصنــدوق والمســتثمرين بــه.

يمثــل إجمالــي التزامــات الصنــدوق أي التزامــات ناشــئة عــن تمويــل الصنــدوق )إن وجــدت( أو أي رســوم ومصروفــات علــى الصنــدوق 
مســتحقة وغيــر مدفوعــة خــالل فتــرة الحســاب، ويتــم خصــم المبالــغ المقطوعــة أوالً، يلــي ذلــك االلتزامــات المتغيــرة بحســب صافــي قيمــة 

أصــول الصنــدوق.

يمثــل إجمالــي األصــول مجمــوع جميــع األصــول العقاريــة والمبالــغ النقديــة، وكذلــك جميــع األرصــدة المدينــة والقيمــة الســوقية لجميــع 
االســتثمارات باإلضافــة إلــى ألي أصــول أخــرى يمتلكهــا الصنــدوق، علمــًا بــأن وحــدات صناديــق االســتثمار المســتثمر بهــا ســيتم تقويمهــا 
حســب آخــر ســعر معلــن للوحــدة االســتثمارية قبــل يــوم التقويــم الخــاص بالصنــدوق، وســيمارس مديــر الصنــدوق تقديــره المعقــول فيمــا 
يتعلــق بتحديــد قيمــة األصــول وااللتزامــات شــريطة أن يكــون تقديــر مديــر الصنــدوق صــادرًا بحســن نيــة وأن يصــب فــي مصلحــة الصنــدوق .

تفاصيل تقييم العقارات محل االستحواذ:  د. 

اسم العقار/ المنفعة

شركة بصمةشركة باركود
معدل 

التقييمات

قيمة الشراء 

المعتمدة التقييم
تاريخ تقرير 

التقييم
التقييم

تاريخ تقرير 

التقييم

المكان مول – محافظة حفر 

الباطن 
504,458,43410/10/2017515,953,54801/11/2017510,205,991470,205,991

325,640,78810/10/2017321,480,96001/11/2017323,560,874323,560,874المكان مول– مدينة الرياض

212,492,88810/10/2017224,359,43001/11/2017218,426,159219,417,197المكان مول – مدينة تبوك 

المكان  مول – محافظة 

الدوادمي 
191,754,56510/10/2017181,877,31101/11/2017186,815,938166,815,938

1,234,346,6751,243,671,2491,239,008,9621,180,000,0000المجموع

مجلس إدارة الصندوق  .18

يشــرف علــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة يعينــه مديــر الصنــدوق ويتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق مــن ثمانيــة أعضــاء ال يقــل عــدد 
ــر، وســيجتمع مجلــس إدارة الصنــدوق مرتيــن علــى األقــل ســنويًا.  المســتقلين منهــم عــن اثنيــن أو ثلــث عــدد أعضــاء المجلــس، أيهمــا أكث

يباشــر مجلــس إدارة الصنــدوق مهامــه اعتبــارًا مــن تاريــخ تعيينــه وتبلــغ مــدة مجلــس إدارة الصنــدوق ســنة واحــدة تتجــدد تلقائيــًا. 

ويقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تنطبــق عليهــم متطلبــات التأهيــل الــواردة فــي لوائــح هيئــة الســوق 
الماليــة وقواعدهــا، وأن أعضــاء المجلــس المســتقلين ينطبــق عليهــم تعريــف عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل الــوارد فــي الئحــة 
صناديــق االســتثمار العقــاري، كمــا يلتــزم أعضــاء مجلــس االدارة بإبــالغ المجلــس عــن مصالحهــم الشــخصية المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي 
االعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الصنــدوق علــى أن يســجل فــي محضــر اجتمــاع مجلــس إدارة الصنــدوق. ولــن يشــترك العضو/األعضــاء 

ذوي المصلحــة فــي أي تصويــت علــى القــرارات الصــادر فــي هــذا الشــأن.  
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تشكيل مجلس إدارة الصندوق  18,1

يتألف مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم 3 أعضاء مستقلين وهم:  أ. 

األستاذ/ ما	ن بن فوا	 بغدادي                                                          )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل(

هــو الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار وخبرتــه العمليــة تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــًا فــي المجــاالت الماليــة 
واالســتثمارية، وشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة كان آخرهــا رئيــس االســتثمارات بشــركة االنمــاء لالســتثمار. ويحمــل األســتاذ/ مــازن 
فــواز بغــدادي درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي العــام 2000 م ويملــك االســتاذ مــازن 
بغــدادي خبــرة كبيــرة ومتنوعــة فــي المجــال المصرفــي واالســتثمار وتشــمل خبراتــه إدارة المحافــظ وإدارة الصناديــق االســتثمارية وتحليــل 

أســواق األســهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج واألســواق األمريكيــة.

األستاذ/ سلطان بن توفيق القصير                                                          )عضو غير مستقل( 

األســتاذ/ ســلطان حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة والعقــار واالقتصــاد مــن جامعــة فيالنوفــا فــي الواليــات المتحــدة، ويتمتــع 
بخبــرة تزيــد عــن عشــر ســنوات فــي مجــال صناديــق االســتثمار والمحافــظ االســتثمارية، كمــا يشــغل حاليــًا منصــب رئيــس إدارة االســتثمارات 
البديلــة فــي شــركة االنمــاء لالســتثمار، عمــل االســتاذ ســلطان القصيــر قبــل انضمامــه لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار فــي إدارة صناديــق 
االســتثمار بــكل مــن شــركة ســوي كــورب الماليــة وشــركة بلــوم لالســتثمار وشــركة نعيــم لالســتثمار ولديــة إطــالع واســع بمجــال الهيكلــة 

الماليــة وتشــريعات األوراق الماليــة.

األستاذ/ محمد بن سليمان العيسى                                                         )عضو غير مستقل(

يحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال بتخصــص الماليــة والمصرفيــة مــن جامعــة بانقــور فــي المملكــة المتحــدة، ويتمتــع بخبــرة تزيــد 
عــن احــدى عشــر ســنة فــي مجــال التمويــل وصناديــق االســتثمار والمحافــظ االســتثمارية، كمــا يشــغل حاليــًا منصــب مديــر وحــدة فــي إدارة 
االســتثمارات البديلــة فــي شــركة االنمــاء لالســتثمار، عمــل االســتاذ محمــد العيســى قبــل انضمامــه لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار فــي إدارة 

تمويــل الشــركات فــي البنــك العربــي الوطنــي ولديــة إطــالع واســع بمجــال الهيكلــة الماليــة وتشــريعات األوراق الماليــة.

األستاذ/ فيصل بن محمد العبدالكريم                                                       )عضو غير مستقل(

يملــك فيصــل العبدالكريــم خبــرة 20 ســنة متخصصــة فــي العمــل فــي مجــال تجــارة التجزئــة وتطويــر المراكــز والعالمات التجاريــة باإلضافــة 
لخبرتــه فــي مجــال االســتثمار والتطويــر المؤسســي في عــدة مجــاالت منهــا مجــاالت الترفيــه والضيافــة. و يشــغل حاليــا منصــب عضــو 
مجلــس اإلدارة التنفيــذي ومجلــس المديريــن لشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار وعضويــة مجالــس كل مــن شــركة محمــد عبدالمحســن 
العبدالكريــم القابضــة وشــركة م.ع. العبدالكريــم للتجــارة والتجزئــة وشــركة م.ع. العبدالكريــم للتطويــر العقــاري وشــركة اكيــد للتســويق 
و شــركة أســاطير للترفيــه وشــركة دار الضيافــة العربيــة للمطاعــم، وذلــك باإلضافــة لمنصــب العضــو المنتــدب لشــركة م.ع. العبدالكريــم 
للتجــارة والتجزئــة والرئيــس التنفيــذي لشــركة وارف الدوليــة لالســتثمار. وســبق أن عمــل فيصــل فــي صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي 
لمــدة 11 ســنة كمستشــار تمويــل. يحمــل فيصــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة نظــم المعلومــات مــن جامعــة الملــك ســعود إضافــة إلــى 

35 دورة متقدمــة مــن المملكــة المتحــدة فــي مجــاالت اإلدارة واالســتثمار والتخطيــط.  

األستاذ فهد سليمان المطوع                                                                    )عضو غير مستقل(

لــدى فهــد المطــوع خبــرة فــي قطــاع التجزئــة حيــث شــغل منصــب المديــر العــام لقطــاع األســواق فــي مجموعــة العثيــم التجاريــة باإلضافــة 
إلــى شــغله لمنصــب المديــر العــام لشــركة أنــوال المتحــدة للتجــارة والتــي هــي وكيــل لعــدة مــاركات عالميــة لمالبــس النســاء واألطفــال 
وغيرهــا، وقــد شــغل منصــب المديــر العــام لشــركة وابــل العربيــة لالســتثمار حيــث أســس وأنشــأ الشــركة للتطويــر العقــاري والمتخصصــة 
بإنشــاء وإدارة مجمعــات تجاريــة فــي المملكــة، يشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مجموعــة العثيــم لالســتثمار والتطويــر 

العقــاري.

األستاذ محمد عبدالله النمر                                                                        )عضو غير مستقل(

هــو رجــل أعمــال مؤســس لعــدة شــركات تعمــل فــي قطاعــات مختلفــة ومســؤول عــن إدارتهــا، ويشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة مــرود لالســتثمار باإلضافــة إلــى مشــاركته فــي مجلــس إدارة عــدد مــن الشــركات المحليــة والعالميــة التابعــة لشــركة مــرود التــي 
تعمــل فــي قطــاع الترفيــه، األغذيــة والعقــارات، كمــا ســبق وأن عمــل فــي البنــك الســعودي البريطانــي وهــو حاصــل علــى شــهادة 

الماجســتير فــي الغــدارة مــن كليــة كاس لألعمــال فــي لنــدن 

األستاذ/ هيثم بن حسين حكيم                                                                  )عضو مستقل(

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة االعمــال مــن جامعــة 6  أكتوبــر – مصــر عــام 2003م، ويحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة 
الجــودة عــام 2009م. يتمتــع األســتاذ هيثــم بالخبــرة فــي القطــاع العقــاري وجميــع أنــواع الصكــوك وبأنظمــة الجــودة وتطبيقهــا، ويمتلــك 
عــدة دورات فــي تقييــم االصــول والتحليــل المالــي وإدارة المشــاريع االحترافيــة. كمــا شــغل عــدة مناصــب وعضويــات، حيــث كان مستشــار 
لعقــارات مؤسســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز لألعمــال اإلنســانية، وشــريك مؤســس ركال العقاريــة، وهــو 
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عضــو هيئــة التقييــم العقــاري، وعضــو فــي مكتــب ورثــة األميــر محمــد بــن ســعود الكبيــر، وعضــو فــي شــركة نوامــي الزراعيــة، وهــو الرئيــس 
التنفيــذي وعضــو مجلــس المديريــن لشــركة رســن القابضــة.

المهندس/ سليمان بن عبدالله الوتيد                                                     )عضو مستقل(

ــورادو – دينفــر فــي عــام 2002 ودرجــة البكالوريــوس فــي العمــارة مــن جامعــة  يحمــل درجــة الماجســتير فــي العمــارة مــن جامعــة كول
الملــك ســعود 1987م ويعمــل منــذ عــام 1414 حتــى االن كبيــر المهندســين المعمارييــن فــي الصنــدوق الســعودي للتنميــة ومنــذ عــام 
1415هـــ حتــى تاريخــه المديــر العــام لمكتــب الفــن المعمــاري لالستشــارات الهندســية ويقــدم خدمــات األعمــال االستشــارية مــن تصاميــم 
واشــراف ودراســات لكافــة المشــاريع الهندســية المتنوعــة كالمبانــي الخاصــة واالســتثمارية والحكوميــة. وحضــر العديــد مــن الــدورات 

ــة داخــل المملكــة وخارجهــا. التدريبي

االستاذ/ معاذ بن ابراهيم ال حسين                                                          )عضو غير مستقل(

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ودرجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة ســوثرن 
ميثوديســت والدكتــوراه فــي القانــون مــن جامعــة ريتشــموند، ويتمتــع بخبــرة كبيــره حيــث عمــل فــي عــدة جهــات منهــا شــركة الميــاه 

الوطنيــة وشــركة ســابك وشــركة الرائــدة للتمويــل ويشــغل حاليــا منصــب مديــر عــام الشــؤون القانونيــة فــي شــركة مطــارات الريــاض

ب أتعا	بأعضاءبمجلسبإدارةبالصندوق	.

يتحمــل الصنــدوق كافــة تكاليــف الســفر واإلقامــة الفعليــة التــي يتكبدهــا كل عضــو مــن األعضــاء فــي ســبيل حضــور االجتماعــات، ويتحمــل 
أيضــًا الصنــدوق مكافــأة حضــور التــي تقتصــر علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وبواقــع 5,000ريــال ســعودي لالجتمــاع 
الواحــد بحــد أقصــى وال يزيــد مجمــوع هــذه التكاليــف )لألعضــاء جميعــًا( والمكافــآت )لألعضــاء المســتقلين( عــن 100,000 ريــال ســنويًا، ولــن 

يتقاضــى أعضــاء المجلــس مــن موظفــي مديــر الصنــدوق أي بــدالت او مكافــآت نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الصنــدوق.

الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 	. 

الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق طرفــا فيهــا، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر الموافقــة علــى عقــود تقديــم خدمــات اإلدارة للصنــدوق، وعقــود تقديــم خدمــات الحفــظ، وال يشــمل ذلــك العقــود المبرمــة وفقــا 

للقــرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصنــدوق أو ســيقوم بهــا فــي المســتقبل.

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق  	

اإلشراف ومتى كان ذلك مناسبا الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق  	

االجتمــاع مرتيــن ســنويا علــى األقــل مــع لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر الصنــدوق أو مســؤول المطابقــة وااللتــزام لديــه لمراجعــة  	
التــزام الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي 

الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

الموافقــة علــى جميــع التغييــرات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، وذلــك قبــل حصــول مديــر الصنــدوق علــى  	
موافقــة مالكــي الوحــدات والهيئــة أو إشــعارهم )حيثمــا يطبــق( 

التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأي مســتند اخــر )ســواء أكان عقــدا أم غيــره( يتضمــن افصاحــات تتعلــق بالصنــدوق  	
ومديــر الصنــدوق وإدارتــه للصنــدوق، إضافــة الــى التأكــد مــن توافــق مــا ســبق مــع أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري. 

التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــه مالكــي الوحــدات وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري  	
وشــروط وأحــكام الصنــدوق. 

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

تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.  	

ــة للصنــدوق  	 ــة بتقديــم الخدمــات الجوهري ــر المتضمــن تقييــم أداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعني االطــالع علــى التقري
المشــار إليــه فــي الفقــرة الفرعيــة )6( مــن الفقــرة )ج( مــن المــادة التاســعة عشــرة مــن هــذه الشــروط واألحــكام وذلــك للتأكــد مــن قيــام 
مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــه مالكــي الوحــدات وفقــا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق 

االســتثمار العقــاري. 

تقييــم آليــة تعامــل مديــر الصنــدوق مــع المخاطــر المتعلقــة بأصــول الصنــدوق وفقــا لسياســات وإجــراءات مديــر الصنــدوق حيــال رصــد  	
المخاطــر المتعلقــة بالصنــدوق وكيفيــة التعامــل معهــا

االطــالع علــى التقريــر المتضمــن جميــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا المشــار اليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )12( مــن الفقــرة )ج(  	
مــن المــادة التاســعة عشــر مــن هــذه الشــروط واألحــكام، وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي 

الوحــدات وفقــا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري. 
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صناديق أخرى يشرف على إدارتها أعضاء مجلس إدارة الصندوقد. 

ال يشغل أعضاء مجلس إدارة صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة أي منصب في صناديق استثمار أخرى. باستثناء ما ذكر أدناه: 

أسم الصندوق
نوع 

الصندوق

األستاذ / 

ما	ن بغدادي

األستاذ/ 

سلطان القصير

المهندس/ 

سليمان 

الوتيد

األستاذ/ 

محمد 

العيسى

األستاذ/ 

هيثم 

حكيم

األستاذ/ 

معاذ آل 

حسين

طرح خاصصندوق اإلنماء العقاري
عضو غير 

مستقل
---------------------------عضو مستقل---------

صندوق دانية مكة 

الفندقي
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
---------------------------عضو مستقل---------

صندوق اإلنماء الثريا 

العقاري
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
---------------------------عضو مستقل---------

صندوق القيروان 

اللوجيستي
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء المدر 

للدخل األول
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق ضاحية سمو 

العقاري
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء مشارف 

العوالي
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق اإلنماء منطقة 

اإلنماء اللوجيستي
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
---------------------------

عضو 

مستقل

صندوق اإلنماء مكة 

للتطوير األول
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق اإلنماء مكة 

للتطوير الثاني
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق اإلنماء المحمدية 

العقاري 
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق مجمع اإلنماء 

اللوجيستي 
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------------------------

طرح خاصصندوق االنماء رياض فيو
عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------------------------

صندوق اإلنماء وريف 

الوقفي
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
---------------------------

عضو 

مستقل
---------

صندوق اإلنماء عناية 

الوقفي
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء بر الرياض 

الوقفي
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------

عضو 

مستقل
---------

صندوق اإلنماء الوقفي 

لرعاية األيتام
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء المتوازن 

متعدد األصول
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء للسيولة 

بالريال السعودي
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------
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أسم الصندوق
نوع 

الصندوق

األستاذ / 

ما	ن بغدادي

األستاذ/ 

سلطان القصير

المهندس/ 

سليمان 

الوتيد

األستاذ/ 

محمد 

العيسى

األستاذ/ 

هيثم 

حكيم

األستاذ/ 

معاذ آل 

حسين

صندوق اإلنماء لألسهم 

السعودية
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء لإلصدارات 

األولية
طرح عام

عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق اإلنماء الجزيرة 

األول
طرح خاص

عضو غير 

مستقل

عضو غير 

مستقل
------------------

عضو 

مستقل
---------

صندوق اإلنماء المتداول 

لصكوك الحكومة 

السعودية المحلية – 

قصيرة األجل

طرح عام
عضو غير 

مستقل
---------------------------------------------

صندوق االستثمار في 

قطاع الحج والعمرة
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
عضو مستقل---------

عضو غير 

مستقل
------------------

صندوق اإلنماء الوقفي 

لمساجد الطرق
طرح عام

عضو غير 

مستقل
-------------------------------------------

صندوق اإلنماء ضاحية 

الرياض العقاري
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
-------------------------------------------

صندوق االنماء الخاص 

لألسهم1-
طرح خاص

عضو غير 

مستقل
-------------------------------------------

طرح خاصالصندوق العائلي الخاص
عضو غير 

مستقل
-------------------------------------------

أهلية أعضاء مجلس إدارة الصندوق 	. 

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

أن ال يكون مفلسًا أو خاضعًا ألي دعاوى إفالس أو إعسار.. 1

لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة.. 2

أن يمتلك المهارات والخبرات الالزمة.. 3

إقرار مدير الصندوق بشأن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين: و. 

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن أعضــاء المجلــس المســتقلين ينطبــق عليهــم تعريــف "عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل" الــوارد فــي قائمــة 
المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح الهيئــة وقواعدهــا.

مدير الصندوق  .19

اسم مدير الصندوق وعنوانه.أ. 

شركة اإلنماء لالستثمار

برج العنود 2، الطابق رقم 20، طريق الملك فهد العليا

ص.ب 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية 

www.alinmainvestment.com  :الموقع اإللكتروني

ترخيص مدير الصندوق	. 

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، والمســجلة بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )1010269764(، ومرخصــة 
مــن قبــل الهيئــة كمؤسســة ســوق ماليــة بموجــب الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة، وذلــك بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
)-37 09134( وتاريــخ 1430/06/23هـــ لمزاولــة نشــاط التعامــل والحفــظ واإلدارة "إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق" والترتيــب وتقديــم 

المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة.
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مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:	. 

تتلخص مهام مدير الصندوق فيما يلي:

وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية واإلدارية لمشاريع الصندوق وأعماله.. 1

االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.. 2

تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.. 3

وضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثــر فــي اســتثمارات الصنــدوق، وضمــان ســرعة التعامــل معهــا، علــى أن تتضمــن تلــك . 4
السياســات واإلجــراءات القيــام بعمليــة تقييــم المخاطــر بشــكل ســنوي علــى األقــل.

التعــاون مــع جميــع األشــخاص المعنييــن بــأداء مهــام للصنــدوق بمــا فــي ذلــك أميــن الحفــظ ومراجــع الحســابات، وتزويدهــم بجميــع مــا . 5
ــزم ألداء واجباتهــم ومهامهــم وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري. يل

إعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن تقييمــًا ألداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعنيــة بتقديــم الخدمــات الجوهريــة للصنــدوق بمــن . 6
فــي ذلــك أميــن الحفــظ والمطــور ومديــر األمــالك -حســبما ينطبــق-، ويجــب أن يقــدم مديــر الصنــدوق التقريــر المشــار إليــه فــي هــذه 

الفقــرة إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق.

إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.. 7

التأكد من نظامية وسالمة العقود التي تبرم لمصلحة الصندوق.. 8

االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، ســواء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا جهــة خارجيــة بموجــب . 9
أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

االلتزام بما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري عند التقدم بطلبات الموافقة أو اإلشعارات للهيئة.. 10

التقيد بهذه الشروط واألحكام.. 11

إعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن جميــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا، ويجــب أن يقــدم مديــر الصنــدوق التقريــر المشــار إليــه فــي . 12
هــذه الفقــرة إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق.

االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية.. 13

االحتفاظ بدفاتر وسجالت الصندوق.. 14

االحتفاظ بجميع األوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.. 15

االحتفــاظ بجميــع الدفاتــر والســجالت كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري مــدة عشــر )10( ســنوات مــا لــم تحــدد . 16
الهيئــة خــالف ذلــك، وفــي حــال وجــود دعــوى قضائيــة أو مطالبــة )بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهــدد بإقامتهــا( أو أي إجــراءات 
تحقيــق قائمــة تتعلــق بتلــك الدفاتــر والســجالت مــدة أطــول وذلــك إلــى حيــن انتهــاء تلــك الدعــوى القضائيــة أو المطالبــة أو إجــراءات 

التحقيــق القائمــة.

إدارة أصول الصندوق العقارية واألصول األخرى لصالح مالكي الوحدات وفقًا لهذه الشروط واألحكام.. 17

تنفيذ استراتيجيات االستثمار الموضحة ضمن هذه الشروط واألحكام.. 18

ترتيب التمويل مع المعايير والضوابط الشرعية، والتفاوض بشأنه، وتنفيذه، وذلك نيابة عن الصندوق ولمصلحته.. 19

الحصــول علــى موافقــة لجنــة الرقابــة الشــرعية بخصــوص توافــق هــذه الشــروط واألحــكام وجميــع عقــود الصنــدوق ووثائقــه وتعامالتــه . 20
مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية.

تعيين مراجع حسابات ومزودي خدمات مهنية آخرين للصندوق بما في ذلك المستشار القانوني.. 21

اإلشراف على أداء مديري األمالك.. 22

 ترتيب بيع و/أو تصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق أو إنهائه.. 23

إعداد وتقديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري.. 24

ــات الئحــة صناديــق . 25 ــر علــى أعمــال الصنــدوق وفقــًا ألحــكام ومتطلب  إطــالع مالكــي الوحــدات عــن أي وقائــع جوهريــة أو تطــورات قــد تؤث
االســتثمار العقــاري.

للصنــدوق وفقــا ألحــكام ومتطلبــات الئحــة صناديــق . 26 التغييــرات األساســية  علــى  الوحــدات  الهيئــة ومالكــي  علــى موافقــة  الحصــول 
العقــاري. االســتثمار 

 التشاور مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام بأنظمة هيئة السوق المالية السعودية والشروط واألحكام.. 27

األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:د. 

للهيئــة عــزل مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بالصنــدوق واتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســبًا لتعييــن مديــر صنــدوق بديــل للصنــدوق أو اتخــاذ أي أ. 
تدبيــر آخــر تــراه مناســبًا، وذلــك فــي حــال وقــوع أّي مــن الحــاالت اآلتيــة:

الئحــة . 1 بموجــب  بذلــك  الهيئــة  إشــعار  دون  الصناديــق  وتشــغيل  االســتثمارات  إدارة  نشــاط  ممارســة  عــن  الصنــدوق  مديــر  توقــف 
الماليــة. الســوق  مؤسســات 
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إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.. 2

تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق.. 3

إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريًا – بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.. 4

وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول الصنــدوق أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص آخــر مســجل لــدى مديــر . 5
الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول الصنــدوق الــذي كان يديرهــا مديــر المحفظة االســتثمارية.

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

أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.. 7

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة بــأي مــن الحــاالت الــوارد ذكــره فــي الفقــرة الفرعيــة )5( مــن الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الفقــرة )د( ب. 
مــن هــذه المــادة خــالل يوميــن مــن تاريــخ حدوثهــا.

عنــد عــزل مديــر الصنــدوق وفــق للحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الفرعيــة )1( و )2( و)3( و)4( و )5( و )7( مــن الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن ج. 
الفقــرة )د( مــن هــذه المــادة، توجــه الهيئــة مديــر الصنــدوق المعــزول للدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل )15( يومــا مــن تاريــخ صــدور 
قــرار الهيئــة بالعــزل؛ وذلــك لتعييــن أميــن الحفــظ أو أي جهــة أخــرى، مــن خــالل قــرار صنــدوق عــادي، للبحــث والتفــاوض مــع مديــر صنــدوق 

بديــل وتحديــد المــدة المحــددة للبحــث والتفــاوض.

عنــد عــزل مديــر الصنــدوق وفقــا للحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )6( مــن الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الفقــرة )د( هــذه المــادة، د. 
يجــب علــى مديــر الصنــدوق اســتصدار قــرار صنــدوق عــادي فــي نفــس االجتمــاع الــذي تــم فيــه تصويــت مالكــي الوحــدات علــى طلــب عــزل 
مديــر الصنــدوق؛ وذلــك لتعييــن أميــن الحفــظ أو جهــة أخــرى للبحــث والتفــاوض مــع مديــر صنــدوق بديــل وتحديــد المــدة المحــددة للبحــث 

والتفــاوض.

عنــد تحقــق أي مــن الحالتيــن المنصــوص عليهمــا فــي الفقرتيــن الفرعيتيــن )ج( و )د( مــن الفقــرة )د( مــن هــذه المــادة، يجــب علــى مديــر ه. 
الصنــدوق أن يشــعر الهيئــة بنتائــج اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل يوميــن مــن تاريــخ انعقــاده.

إذا مارســت الهيئــة أيــا مــن صالحياتهــا وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الفقــرة، فيتعيــن علــى مديــر الصنــدوق التعــاون بشــكل كامــل مــن و. 
أجــل المســاعدة علــى تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى مديــر الصنــدوق البديــل وذلــك خــالل )60( يومــًا األولــى مــن تعييــن مديــر 
الصنــدوق البديــل ويجــب علــى مديــر الصنــدوق المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا ووفقــًا لتقديــر الهيئــة المحــض، إلــى 

مديــر الصنــدوق البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بالصنــدوق.

يحــق لمالكــي الوحــدات طلــب تصفيــة الصنــدوق مــن خــالل قــرار خــاص للصنــدوق إن لــم يعيــن مديــر صنــدوق بديــل خــالل المــدة المحــددة ز. 
لبحــث والتفــاوض المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الفرعيتيــن )ج( و)د( مــن الفقــرة )7( مــن هــذه المــادة.

أي نشا	 عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس اإلدارة أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق: هـ. 

سيشــرف مجلــس إدارة الصنــدوق علــى حــل وتســوية أي تعــارض فــي المصالــح ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق؛ 
حيــث قــد يكــون لمديــر الصنــدوق أو ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق مصالــح مرتبطــة بمجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة العقاريــة 

وغيرهــا مــن األنشــطة التجاريــة. وقــد تتعــارض هــذه األنشــطة مــن وقــت آلخــر مــع مصالــح الصنــدوق.

كمــا تجــدر اإلشــارة الــى أن عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق األســتاذ /محمــد النمر واألســتاذ/فيصل محمد عبدالمحســن العبدالكريم والســتاذ/
فهــد المطــوع ويملكــون أو تنــدرج تحــت إدارتهــم بعــض الشــركات التــي قــد تكــون مــن المســتأجرين لجــزء مــن أصول محــل اســتثمار الصندوق. 

ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق واجبــات تجــاه المســتثمرين بموجــب المســؤوليات المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، 
وســوف يبذلــون جميــع الجهــود لحــل وتســوية جميــع حــاالت تعــارض المصالــح عــن طريــق تقديرهــم لألمــور بحســن نيــة بمــا فــي ذلــك التــزام 
أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق الذيــن لهــم عالقــة بالتعــارض باالمتنــاع عــن التصويــت علــى أي مســألة تشــتمل علــى تعــارض فــي المصالــح.

وصف ألي تعارض جوهري في المصالح من شانه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجا	 الصندوق وتنفيذها:  و. 

قــد يدخــل الصنــدوق فــي معامــالت مــع مديــر الصنــدوق أو الشــركات التابعــة لــه أو الشــركات التــي كانــت تابعــة لــه فــي الســابق، أو مــع 
غيرهــا مــن الكيانــات األخــرى التــي تمتلــك فيهــا شــركة اإلنمــاء لالســتثمار حقوقــًا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وعلــى ســبيل المثــال فقــد تقــدم 
شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو بعــض الشــركات التابعــة لهــا خدمــات معينــة للصنــدوق، وعلــى وجــه الخصــوص قــد يقــدم فريــق المصرفيــة 
االســتثمارية بشــركة اإلنمــاء لالســتثمار خدمــات استشــارية بشــأن ترتيــب التمويــالت للصنــدوق، وســيحصل علــى رســوم مســتحقة للصنــدوق 
عنــد تنفيــذ أي معاملــة تمويــل، وســيتم اإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن جميــع المعامــالت التــي تنطــوي علــى تعــارض فــي المصالــح، 
و التــي -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- قــد تتــم مــا بيــن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه والكيانــات التــي تمتلــك فيهــا 

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار حقوقــًا مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 



51

وسيشــرف مجلــس إدارة الصنــدوق علــى حــل وتســوية أي تعــارض فــي المصالــح لــدى مديــر الصنــدوق، وســوف يبذلــون جميــع الجهــود 
لحــل وتســوية جميــع حــاالت تعــارض المصالــح عــن طريــق تقديرهــم لألمــور بحســن نيــة.

كما تجدر اإلشارة إلى بعض حاالت تعارض المصالح والتي من الممكن تحققها:

المشاريع المشابهة لمشاريع شركة اإلنماء لالستثمار:. 1

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار تديــر الحســابات الخاصــة بهــا باإلضافــة إلــى االســتثمارات والحســابات ذات األهــداف المماثلــة للصنــدوق ومــن 
المتوقــع أن تســتمر فــي إدارتهــا، ومــن بيــن هــذه االســتثمارات برامــج االســتثمار الجماعــي األخــرى التــي يمكــن أن تديرهــا شــركة اإلنمــاء 

لالســتثمار أو ترعاهــا، والتــي قــد تمتلــك شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو إحــدى شــركاتها التابعــة فيهــا حصــة مــن رأس المــال.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه وفقــًا للقيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام يجــوز لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار والشــركات 
التابعــة لهــا فــي المســتقبل القيــام بــدور مديــر الصنــدوق، أو مديــر االســتثمار أو المشــغل فــي صناديــق اســتثمارية أخــرى، ويجــوز أن 

يســتثمر واحــد منهــا أو أكثــر فــي مشــاريع مشــابهة لتلــك التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق.

مصرف اإلنماء:. 2

قــد يحصــل الصنــدوق علــى تمويــل وفقــًا لمــا هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وهــذا التمويــل قــد يتــم توفيــره مــن خــالل مصــرف 
اإلنمــاء، وقــد يكــون مصــرف اإلنمــاء أحــد المســتأجرين وعليــه، تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار )مديــر الصنــدوق( مملوكــة 
بالكامــل لمصــرف اإلنمــاء وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن أي معامــالت بيــن مديــر الصنــدوق ومصــرف اإلنمــاء ســوف تتــم وســيتم إجرائهــا علــى 

أســاس مســتقل وتجــاري صــرف بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق.

تكليف أطراف ثالثة:  .	

يمكــن لمديــر الصنــدوق تعييــن الجهــات المــزودة للخدمــات وتغييرهــا وإعــادة تكليفهــا، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال: مديــر األمــالك 
والمقــاول والمستشــارين وأميــن الحفــظ ومراجــع الحســابات للصنــدوق، وذلــك بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات.

استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق وقيمة هذ	 االستثمارات:  .	

تــم االشــتراك فــي الصنــدوق مــن قبــل مديــر الصنــدوق الســابق فــي فتــرة الطــرح األولــي بقيمــة 35,400,000 مليــون ريــال، كمــا أن مديــر 
الصنــدوق الحالــي "شــركة اإلنمــاء لالســتثمار" لــم يشــترك فــي الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األولــي، كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق الحالــي 
أن يشــترك فــي أي طــرح للوحــدات اإلضافيــة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق أو الشــراء مــن خــالل الســوق متــى تقــرر 
ذلــك وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة بهــذا الشــأن. وســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن تفاصيــل اســتثماراته فــي وحــدات الصنــدوق نهايــة 
كل ربــع ســنة فــي موقعــه اإللكترونــي، والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أي موقــع آخــر متــاح للجهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا 

الهيئــة، وكذلــك فــي التقاريــر التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفــق المــادة الخامســة والعشــرين مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

نبذ	 عن مدير الصندوق: . 1

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة، والمســجلة بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )1010269764(، ومرخصــة 
مــن قبــل الهيئــة كمؤسســة ســوق ماليــة بموجــب الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة، وذلــك بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
)-37 09134( وتاريــخ 1430/06/23هـــ لمزاولــة نشــاط التعامــل والحفــظ واإلدارة "إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق" والترتيــب وتقديــم 

المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة.
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هيكل مدير الصندوق وإدارة األصول:   .2

68,152,000,000 ريال سعودي تقريباإجمالي قيمة األصول تحت اإلدارة 

12 صندوق عدد الصناديق العامة 

18,941,000,000 ريال سعودي تقريبا حجم الصناديق العامة 

40 موظف عدد موظفي إدارة األصول واالستثمارات البديلة

المستشار القانوني:  .20

شركة محمد أحمد الضبعان لالستشارات القانونية )المستشار القانوني الحالي(االسم

العنوان

البيوت المكتبية

طريق العروبة

ص.ب 12334

الرياض، المملكة العربية السعودية

www.aldhabaan-es.comالموقع اإللكتروني

أمين الحفظ  .21

اسم أمين الحفظ وعنوانه وترخيصه:أ. 

شركة البالد الماليةاالسم

العنوان

سمارت تاور – الطابق األول

طريق الملك فهد

ص.ب 140

الرياض، المملكة العربية السعودية

www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني

ترخيص أمين الحفظ

شركة البالد المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم )08100-37(.
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مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:	. 

ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوالً عــن التزاماتــه وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، ســواءٌ أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا . 1

طرفــًا ثالثــًا بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة. وُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوالً تجــاه مديــر الصنــدوق 

ومالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب احتيالــه أو إهمالــه أو ســوء تصرفــه أو تقصيــره المتعمــد.

سيســجل أميــن الحفــظ ملكيــة األصــول محــل اســتثمار الصنــدوق مــن خــالل الشــركة ذات الغــرض الخــاص المؤسســة لحفــظ أصــول الصنــدوق ورهنهــا . 2

لــدى المصــرف الممــول وذلــك ضمانــًا للتمويــل الــذي ســيقدم للصنــدوق )متــى مــا انطبــق ذلــك(.

ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوالً عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتــه لصالــح مالكــي الوحــدات، مــن خــالل سياســة يضعهــا مديــر الصنــدوق فــي هــذا الشــأن، . 3

وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

فصــل أصــول الصنــدوق عــن أصولــه وعــن أصــول مديــر الصنــدوق وأصــول عمالئــه اآلخريــن، وأن تحــدد تلــك األصــول بشــكل مســتقل مــن خــالل تســجيل . 4

هــذه األصــول باســم أميــن الحفــظ لصالــح الصنــدوق.

فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه والتوضيح في اسم الحساب أنه لصالح الصندوق.. 5

بذل العناية المهنية الواجبة عند تقديم خدمات الحفظ. . 6

ايــداع جميــع المبالــغ النقديــة العائــدة للصنــدوق فــي الحســاب البنكــي الخــاص بالصنــدوق، كمــا يخصــم مــن ذلــك الحســاب جميــع المبالــغ المســتخدمة . 7

لتمويــل االســتثمارات وتغطيــة مصاريــف إدارة الصنــدوق ومصاريــف عملياتــه وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والشــروط واألحــكام التــي 

تلقاهــا أميــن الحفــظ مــن مديــر الصنــدوق والعقــد الــذي عيــن بموجبــه للقيــام بأعمالــه.

حفــظ جميــع المســتندات والوثائــق المتعلقــة بالصنــدوق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: )صكــوك ملكيــة األصــول العقاريــة، قــرارات االســتثمار، جميــع . 8

العقــود الجوهريــة الخاصــة بالصنــدوق، تقاريــر التقييــم(.

يكــون صافــي األصــول فــي الصنــدوق مملــوكًا لمالكــي الوحــدات مجتمعيــن وال يكــون ألميــن الحفــظ أي مصلحــة أو مطالبــة اال إذا كان أميــن الحفــظ . 9

مالــك لوحــدات فــي الصنــدوق أو كان مســتثمرًا بتلــك المطالبــات ومفصحــا عنهــا فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، كمــا ال يكــون لدائنــي أميــن الحفــظ 

أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن -إن وجــد- أي حــق فــي أي مطالبــة أو مســتحقات فــي أمــوال الصنــدوق وًأصولــه، باســتثناء وحــدات لصنــدوق المملوكــة 

ألميــن الحفــظ أو ميــن الحفــظ مــن الباطــن.

المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق:  .	

يجــوز ألميــن الحفــظ تكليــف طــرف ثالــث أو أكثــر أو أي مــن تابعيــه بالعمــل أمينــًا للحفــظ مــن الباطــن للصنــدوق الــذي يتولــى حفــظ أصولــه، 
ويدفــع أميــن الحفــظ أتعــاب ومصاريــف أي أميــن حفــظ مــن الباطــن مــن مــوارده الخاصــة، ويظــل أميــن الحفــظ مســؤوالً عــن التزاماتــه وفقــًا 
ألحــكام اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة والشــروط واألحــكام وعقــد تعيينــه ســواء أدى مســؤولياته وواجباتــه الــواردة فيهــا بشــكل 

مباشــر أم كلــف بهــا طرفــًا ثالثــًا.

األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله:  د. 

للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:. 1

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

إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة. 	

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ. 	

إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريًا – بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية. 	

أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً عل أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية. 	

إن مــن صالحيــات هيئــة الســوق الماليــة عــزل أميــن الحفــظ واســتبداله أو اتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســبًا فــي حــال وقــوع أي مــن الحــاالت  	
المذكــورة فــي الفقــرات التــي تــم ذكرهــا أعــاله.

إذا مارســت الهيئــة أيــا مــن صالحياتهــا وفقــا للفقــرة )1( أعــاله، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق المعنــي تعييــن أميــن حفــظ بديــل وفقــًا لالئحــة . 2
صناديــق االســتثمار العقــاري، كمــا يتعيــن علــى مديــر الصنــدوق وأميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــن أجــل المســاعدة علــى 
تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل وذلــك خــالل الســتين )60( يومــًا األولــى مــن تعييــن أميــن الحفــظ البديــل. 
ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا وفقــا لتقديــر الهيئــة المحــض، إلــى أميــن الحفــظ البديــل 

جميــع العقــود المرتبطــة بالصنــدوق.

عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:. 3

يجــوز لمديــر الصنــدوق عــزل أميــن الحفــظ المعيــن مــن قبلــه بموجــب إشــعار كتابــي إذا رأى بشــكل معقــول أن عــزل أميــن الحفــظ فــي  	
مصلحــة مالكــي الوحــدات، وعلــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة بذلــك فــورًا وبشــكل كتابــي.
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يجــب علــى مديــر الصنــدوق إذا عــزل أميــن الحفــظ تعييــن بديــل لــه خــالل ثالثــون )30( يومــًا مــن تســلم أميــن الحفــظ اإلشــعار الكتابــي الصــادر  	
ــر الصنــدوق لتســهيل النقــل  وفقــًا لمــا ورد أعــاله مــن هــذه الفقــرة، ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــع مدي
الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل، ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول أن ينقــل - حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا ومناســبًا - إلــى 

أميــن الحفــظ البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بالصنــدوق.

ــاح للجمهــور  	 ــدوق اإلفصــاح فــورًا فــي موقعــه اإللكترونــي، والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أّي موقــع آخــر مت ــر الصن يجــب علــى مدي
بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة )حيثمــا ينطبــق( عــن قيامــه بتعييــن أميــن حفــظ بديــل للصنــدوق.

الشركةبالتيبتتولىبإدارةباألمالكب 22.ب

أ اسمأوعنوانأالشركةأالتيأتتولىأإدارةأاألمالكأ	.

شركة  عقارات التجزئةاالسم

العنوان

ص. ب.91220

 الرياض 11633

المملكة العربية السعودية

يحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر مديــر االمــالك للصنــدوق متــى رأى ذلــك مناســبًا علــى أن يلتــزم مديــر الصنــدوق باإلجــراءات النظاميــة ذات 
العالقــة. 

أ مهامأومسؤولياتأوواجباتأالشركةأالتيأتتولىأإدارةأاألمالك:أ	.

تشمل مسؤوليات مدير األمالك على سبيل المثال ال الحصر التالي: 

إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير، وتحصيل اإليجار والتعامل مع المستأجرين.. 1

تقديم خطة عمل سنوية لألصول تحت اإلدارة تشمل على سبيل المثال ال الحصر )الخطة التشغيلية وآلية التسعير وخطة التسويق(.. 2

تقديــم دراســة مفصلــة عــن األصــول تحــت اإلدارة وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التوقعــات الســنوية للعوائــد اإليجاريــة والمصاريــف . 3
التشــغيلية والرأســمالية لألصــول. 

التأكد من أن جميع المستندات النظامية الخاصة باألصول مستوفاة ومراجعة حسب األنظمة ذات العالقة.. 4

االحتفاظ بدفاتر وسجالت وعقود التأجير الخاصة باألصول.. 5

اإلفصاحأعماأإذاأكانتأالشركةأالتيأتتولىأإدارةأاألمالكأتنويأاالستثمارأفيأوحداتأالصندوقأوقيمةأهذهأاالستثمارات: ج.أ

لــم تشــترك شــركة عقــارات التجزئــة فــي الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األولــي، كمــا يحــق لمديــر األمــالك الحالــي أن يشــترك فــي أي طــرح 
للوحــدات اإلضافيــة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق أو الشــراء مــن الســوق متــى تقــرر ذلــك وفقــًا للمتطلبــات النظامية 

بهــذا الشــأن.

مراجعبالحساباتب 23.ب

أ اسمأوعنوانأمراجعأالحساباتأ	.

اللحيد واليحيى محاسبون قانونيوناالسم

التعاون طريق أبو بكر الصديق العنوان

الرياض، المملكة العربية السعودية

هاتف:00966112694419

فاكس:00966112693516

مهام ومسؤوليات مراجع الحسابات: 	. 

مراجعــة القوائــم الماليــة وإبــداء الــرأي حيالهــا وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المتعمــدة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، 
وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، وشــروط وأحــكام الصنــدوق

يحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر مراجــع حســابات الصنــدوق متــى رأى ذلــك مناســبًا، بنــاءً علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق. علــى أن يلتــزم 
مديــر الصنــدوق باإلجــراءات النظاميــة ذات العالقة.  
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القوائمبالمالية 24.ب

تبــدأ الســنة الماليــة مــن ١ ينايــر حتــى ٣١ ديســمبر مــن كل عــام، باســتثناء الســنة األولــى مــن تأســيس الصنــدوق، والتــي ســوف تبــدأ فيهــا 
الســنة الماليــة فــي تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح األولــي وتنتهــي فــي 31 ديســمبر 2018م.

ُيِعــد مديــر الصنــدوق القوائــم الماليــة للصنــدوق باللغــة العربيــة، وبشــكل نصــف ســنوي، وتفحــص وفقــا للمعاييــر المحاســبية المعتمــدة 
مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، يجــوز إعــداد نســخ إضافيــة بلغــات أخــرى، وفــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن تلــك النســخ، 

يؤخــذ بالنــص العربــي.

ويتــم مراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة بواســطة مراجــع الحســابات الخــاص بالصنــدوق وفقــا لمعاييــر المحاســبية المعتمــدة مــن الهيئــة 
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، ويتــم إتاحــة القوائــم الماليــة األوليــة للجمهــور بعــد فحصهــا لهيئــة الســوق الماليــة وإعالنهــا 
لمالكــي الوحــدات )مــن دون أي رســوم( فــور اعتمادهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يــوم مــن نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة األوليــة وذلــك 

وفــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق. 

وخــالل مــدة ال تتجــاوز 3 أشــهر مــن نهايــة فتــرة التقاريــر الســنوية التــي تشــملها القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة دون مقابــل وذلــك 
مــن خــالل نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق.

تعارضبالمصالح 25.ب

قــد يشــارك مديــر الصنــدوق، والشــركات التابعــة لــه أو غيرهــا مــن الكيانــات األخــرى التــي تمتلــك فيهــا شــركة اإلنمــاء لالســتثمار حقوقــا 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ومديــروه، ومســؤولوه، وموّظفــوه وعمــالؤه ومديروهــم ومســؤولوهم وموظفوهــم ووكالئهــم وأعضــاء 
مجلــس إدارة الصنــدوق فــي اســتثمارات ماليــة أو أعمــال مهنيــة أخــرى والتــي قــد يكــون مــن شــأنها أحيانــًا أن تــؤدي إلــى تعــارض فــي 
المصالــح مــع الصنــدوق، وإذا واجــه مديــر الصنــدوق أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق تعارضــًا جوهريــًا فــي المصالــح مــع الصنــدوق، 

فــإن مديــر الصنــدوق ســيفصح عــن ذلــك إفصاحــًا مناســبًا فــي أقــرب وقــت ممكــن. 

وحيــث أن شــركة االنمــاء لالســتثمار مملوكــة بالكامــل لمصــرف االنمــاء، فتجــدر اإلشــارة الــى أن مصــرف االنمــاء هــو أحــد المســتأجرين فــي 
أصــول الصنــدوق، فــي حــال كان مصــرف اإلنمــاء هــو الممــول للصنــدوق فــإن شــروط التمويــل ســيتم التفــاوض عليهــا علــى أســاس مســتقل 

وســيتم اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق.

كمــا تجــدر اإلشــارة الــى أن األســتاذ/ محمــد النمــر واألســتاذ/ فيصــل العبدالكريــم، واألســتاذ/فهد المطــوع، يملكــون أو تقــع تحــت ادارتهــم 
شــركات اســتأجرت أو قــد تســتأجر جــزء مــن أصــول الصنــدوق، وقــد تتعــارض مصالــح هــذه الشــركات مــن وقــت آلخــر مــع مصالــح الصنــدوق.

وسيســعى مديــر الصنــدوق لحــل أي تعــارض مــن هــذا النــوع عبــر تطبيــق اإلجــراءات المتبعــة مــن مديــر الصنــدوق بشــكل عــادل، بمــا فــي 
ذلــك التــزام أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق باالمتنــاع عــن التصويــت علــى أي مســألة تشــتمل علــى تعــارض فــي المصالــح.

كمــا أن السياســات واإلجــراءات التــي ســوف تتبــع لمعالجــة حــاالت تعــارض المصالــح وأي تعــارض محتمــل و/أو فعلــي ســيتم تقديمهــا عنــد 
طلبهــا دون مقابــل.

المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة أ. 

يمكــن أن يدخــل الصنــدوق -مــن وقــت آلخــر- فــي صفقــات مــع األطــراف ذوي العالقــة علــى أن يتــم اإلفصــاح عــن أي تعــارض للمصالــح 
الموافــق أو المصــادق عليــه مــن ِقبــل مجلــس إدارة الصنــدوق ذي العالقــة بشــكل فــوري فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق 

والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أّي موقــع آخــر متــاح للجمهــور، وفــي تقاريــر الصنــدوق التــي ُيِعّدهــا مديــر الصنــدوق.

رفعبالتقاريربلمالكيبالوحدات: 26.ب

يرفع مدير الصندوق تقارير مالكي الوحدات على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق ويفصح عن المعلومات التالية:

اإلفصا	 عن التطورات الجوهرية:أ. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن يشــعر الهيئــة ويفصــح لمالكــي الوحــدات مــن دون تأخيــر عــن أي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطه، 
وال تكــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس، وقــد تؤثــر علــى أصــول الصنــدوق وخصومــه أو فــي وضعــه المالــي أو فــي المســار العــام 
ألعمالــه أو أي تغييــر يكــون لــه تأثيــر فــي وضــع الصنــدوق أو يــؤدي النســحاب طوعــي لمديــر الصنــدوق مــن منصــب مديــر الصنــدوق، 
ويمكــن بدرجــة معقولــة أن يــؤدي إلــى تغيــر فــي ســعر الوحــدة المدرجــة أو أن يؤثــر تأثيــرًا ملحوظــًا فــي قــدرة الصنــدوق علــى الوفــاء 

بالتزاماتــه المتعلقــة بــأدوات الديــن.

اإلفصا	 عن أحداث معينة:	. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن يشــعر الهيئــة ويفصــح لمالكــي الوحــدات مــن دون تأخيــر عــن أي مــن التطــورات اآلتيــة )ســواء أكانــت جوهريــة 
وفقــًا للفقــرة )أ( أعــاله المتعلقــة بـــ “اإلفصــاح عــن التطــورات الجوهريــة" أعــاله أم لــم تكن(:
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أي  صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه أو تأجيــره أو رهنــه أو إيجــاره بســعر يســاوي أو يزيــد علــى )٪10( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر . 1
قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي خســائر تســاوي أو تزيــد علــى )٪10( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية . 2
مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي نــزاع، بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة إذا كان مبلــغ النــزاع أو المطالبــة يســاوي أو يزيــد علــى )%5( مــن صافــي . 3
أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي أصــول الصنــدوق بمــا يســاوي أو يزيــد علــى )٪10( وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم . 4
ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على )%10( وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.. 5

أي صفقــة بيــن الصنــدوق وبيــن طــرف ذي عالقــة أو أي ترتيــب يســتثمر بموجبــة كُل مــن الصنــدوق وطــرف ذي العالقــة فــي أي مشــروع . 6
أو أصــل أو يقــدم تمويــالً لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب مســاوية أو تزيــد علــى )٪1( مــن إجمالــي إيــرادات الصنــدوق وفقــًا آلخــر 

قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

أي انقطــاع فــي أي مــن النشــاطات الرئيســة للصنــدوق يســاوي األثــر المترتــب عليــه أو يزيــد علــى )٪5( مــن إجمالــي إيــرادات الصنــدوق . 7
وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

إصــدار حكــم أو قــرار أو إعــالن أو أمــر مــن محكمــة أو جهــة قضائيــة ســواء فــي المرحلــة االبتدائيــة أم االســتئنافية، يمكــن أن يؤثــر ســلبًا فــي . 8
اســتغالل الصنــدوق ألي جــزء مــن أصولــه تزيــد قيمتــه اإلجماليــة علــى )٪5( مــن صافــي أصــول الصنــدوق وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة 

مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.. 9

ســيقدم مديــر الصنــدوق بيانــا ربــع ســنوي فــي كل ســنة ماليــة، خــالل مــدة ال تتجــاو	 عشــرة )10( أيــام مــن نهايــة الربــع المعنــي، وذلــك   .	
فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أي موقــع آخــر متــا	 للجمهــور.

سيعد مدير الصندوق تقارير سنوية ونشرها في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق د. 

ســيتيح مديــر الصنــدوق القوائــم األوليــة للجمهــور بعــد فحصهــا وفقــا لمتطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري، ودون أي مقابــل،  هـ. 
خــالل مــدة ال تتجــاو	 )30( يومــا مــن نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة.

ســيتيح مديــر الصنــدوق التقاريــر الســنوية )متضمنــة القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة( خــالل مــدة ال تتجــاو	 )3( أشــهر مــن نهايــة  و. 
فتــرة التقريــر، وذلــك فــي األماكــن وبالوســائل المحــددة فــي شــرو	 وأحــكام الصنــدوق وفــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق 

والموقــع االلكترونــي للســوق أو أي موقــع اخــر متــا	 للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا هيئــة الســوق الماليــة.

اجتماع مالكي الوحدات:   .27

الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:أ. 

يجــوز لمديــر الصنــدوق، بنــاءً علــى مبــادرة منــه، الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات، علــى أن ال يتعــارض موضــوع الدعــوة مــع . 1
العقــاري. االســتثمار  صناديــق  الئحــة  بموجــب  وواجباتــه  الصنــدوق  مديــر  مســؤوليات 

يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون )10( أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ.. 2

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات فــي غضــون )10( أيــام مــن اســتالم طلــب كتابــي مــن أحــد مالكــي . 3
الوحــدات أو أكثــر، الذيــن مجتمعيــن أو منفرديــن )٪25( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.

إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:	. 

تكــون الدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات باإلعــالن عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق . 1
وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة، قبــل عشــرة )10( أيــام علــى األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد 
عــن إحــدى وعشــرين )21( يومــًا قبــل االجتمــاع، وســيحدد اإلعــالن تاريــخ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه وجــدول األعمــال الخــاص بــه والقــرارات 

المقترحــة، وســيتم إرســال نســخة منــه إلــى الهيئــة.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق عنــد إعــداد جــدول أعمــال اجتمــاع مالكــي الوحــدات أن يأخــذ فــي االعتبــار الموضوعــات التــي يرغــب مالكــي . 2
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الوحــدات فــي إدراجهــا، ويحــق لمالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون )%10( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق إضافــة موضــوع أو أكثــر 
إلــى جــدول أعمــال اجتمــاع مالكــي الوحــدات، شــريطة أال يتداخــل الموضــوع المقتــرح مــع مســؤوليات مديــر الصنــدوق وواجباتــه بموجــب 

أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

يجــوز لمديــر الصنــدوق تعديــل جــدول أعمــال اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل فتــرة اإلعــالن المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( أعــاله، علــى أن . 3
يعلــن عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابط 

التــي تحددهــا الهيئــة، قبــل عشــرة )10( أيــام علــى األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد عــن إحــدى وعشــرين )21( يومــًا قبــل االجتمــاع.

فــي حــال موافقــة مالكــي الوحــدات علــى أي مــن القــرارات المقترحــة فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات، واســتلزم ذلــك تعديــل هــذه الشــروط . 4
واألحــكام، فعلــى مديــر الصنــدوق تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام وفقــًا للقــرار الموافــق عليــه.

ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــًا إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات يملكــون مجتمعيــن )%25( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات . 5
الصندوق.

إذا لــم يســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة )5( أعــاله، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة الجتمــاع ثــاٍن باإلعــالن عــن ذلــك فــي الموقــع . 6
اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك 
قبــل موعــد االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن خمســة )5( أيــام علــى األقــل، ويعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــًا أيــًا كانــت نســبة ملكيــة الوحــدات 

الممثلــة فــي االجتمــاع.

طريقة تصويت مالكي الوحدات، وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:	. 

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.. 1

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.. 2

ال يجــوز لمالــك الوحــدات الكبيــر التصويــت فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات علــى القــرار الــذي يتعلــق باالســتحواذ علــى أصــول عقاريــة تعــود . 3
ملكيتهــا أو منفعتهــا إليــه.

يكــون القــرار نافــذا بموافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســب ملكيتهــم أكثــر مــن %50 أو أكثــر مــن %75 )حيثمــا ينطبــق( مــن مجمــوع . 4
الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواء كان حضورهــم شــخصيا أم وكالــة أو بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.

يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات والمشــاركة فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة وفقــًا . 5
للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة.

حقوق مالكي الوحدات:   .28

يحق لمالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك:

الموافقة على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري.. 1

الموافقــة علــى التغييــر فــي تاريــخ اســتحقاق أو إنهــاء الصنــدوق خــالل قــرار صنــدوق خــاص وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار . 2
العقــاري.

ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.. 3

حق حضور اجتماعات مالكي الوحدات.. 4

الحصول على التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام.. 5

ــات بمــا يتوافــق مــع الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري وهــذه الشــروط واألحــكام دون أي . 6 ــر الســنوية والتحديث الحصــول علــى التقاري
مقابــل.

أي حقوق أخرى تقرها اللوائح والتعليمات ذات العالقة.. 7

المعلومات األخرى:   .29

مكافحة غسل األموالأ. 

قــد يلــزم تقديــم وثائــق أو معلومــات أو مســتندات إضافيــة التزامــا بنظــام مكافحــة غســل األمــوال والئحتــه والتحقــق مــن هويــة المســتثمر، 
علمــًا بــأن هــذه المعلومــات ســتبقى ســرية، ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بالحــق فــي طلــب مــا يلــزم مــن وثائــق أو معلومــات إضافيــة ويمكــن 

أن يــؤدي الفشــل فــي تقديــم وثائــق إثبــات الهويــة بمــا يقنــع مديــر الصنــدوق إلــى رفــض االشــتراك فــي الصنــدوق.
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وبهــذا يقــر مالكــي الوحــدات بــأن المبالــغ المســتخدمة لالشــتراك بالصنــدوق غيــر ناتجــة عــن مصــادر مشــبوهة أو غيــر مشــروعة، وإذا وجــد 
مديــر الصنــدوق ســببًا لالشــتباه فــي المصــدر القانونــي لألمــوال المرتبطــة بالصفقــات االســتثمارية للمســتثمر، فإنــه ســيعلق العمليــة 
أو يرفــض تنفيذهــا مســؤول اإلبــالغ عــن غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لــدى مديــر الصنــدوق والــذي بــدوره ســيقوم بمراجعــة ظــروف 
الحالــة لتحديــد مســوغات االشــتباه، وعليــه ســيقرر اإلبــالغ أو عــدم اإلبــالغ للجهــة التنظيميــة بالمملكــة المختصــة بمكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب، كذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن غيــر المســموح لمديــر الصنــدوق بموجــب نظــام مكافحــة غســل األمــوال إعــالم مالكــي 

الوحــدات بالعمليــات المشــتبه فيهــا والمبلــغ عنهــا.

سرية المعلومات:  .	

تــدار أعمــال الصنــدوق بأقصــى درجــات الســرية فــي جميــع األوقــات، وال ينبغــي تفســير ذلــك بأنــه يحــد مــن اطــالع الســلطة التنظيميــة 
للصنــدوق )هيئــة الســوق الماليــة( والســلطات والجهــات الحكوميــة والمختصــة ذات العالقــة علــى ســجالت الصنــدوق ألغــراض اإلشــراف 
النظامــي، وســيتم مشــاركة المعلومــات الالزمــة لفتــح حســاب المســتثمر وتنفيــذ عملياتــه وااللتــزام باألنظمــة المطبقــة علــى الحــد الــالزم 
بيــن مديــر الصنــدوق واألطــراف األخــرى المختــارة مــن مديــر الصنــدوق بمــا فــي ذلــك مقدمــي الخدمــات للصنــدوق حســبما يكــون ذلــك الزمــا 
تنفيــذ أغــراض الصنــدوق وعملياتــه، ويوافــق مالــك الوحــدات أيضــًا علــى أن هــذه المعلومــات قــد يتــم مشــاركتها مــع الجهــات الرقابيــة 

المختصــة.

إجراءات الشكاوى:  .	

إذا كان لدى المستثمر أي شكوى بالنسبة للصندوق ينبغي عليه إرسالها إلى العنوان التالي: 

info@alinmainvest.com :إدارة العناية بالعميل –شركة اإلنماء لالستثمار – رقم التواصل: 8004413333، البريد االلكتروني

يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى الهيئــة - إدارة حمايــة المســتثمرين، كمــا يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى لجنــة الفصل فــي منازعات 
األوراق الماليــة بعــد مضــي )90( يــوم عمــل مــن تاريــخ إيــداع الشــكوى لــدى الهيئــة، إال إذا أخطــرت الهيئــة مقــدم الشــكوى بجــواز إيداعهــا 

لــدى اللجنــة قبــل انقضــاء هــذه المدة.

صحة المعلومات: د. 

يكــون المشــتركون مســؤولين عــن تزويــد مديــر الصنــدوق بالمعلومــات الضروريــة وعناوينهــم البريديــة وأرقــام التواصــل معهــم بمــا 
فــي ذلــك العناويــن البريديــة اإللكترونيــة الصحيحــة فــي كافــة األوقــات وتبليغــه فــورًا بــأي تغييــر يطــرأ عليهــا. وفــي حــال عــدم تزويــد 
ــر الصنــدوق عــدم إرســال البريــد بمــا فــي ذلــك اإلشــعارات المتعلقــة  ــر الصنــدوق بالعنــوان الصحيــح أو الطلــب مــن مدي المشــتركين لمدي
باســتثماراتهم فــي الصنــدوق فــإن المشــتركين يوافقــون بموجــب هــذا علــى حمايــة مديــر الصنــدوق وإعفائــه مــن أي مســؤولية والتنــازل 
عــن حقوقهــم أو مطالباتهــم ضــد مديــر الصنــدوق والناشــئة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن عــدم تزويدهــم بالبيانــات واإلشــعارات أو أيــة 
معلومــات أخــرى تتعلــق باالســتثمار أو تلــك التــي تنشــأ عــن عــدم القــدرة علــى الــرد أو التأكــد مــن صحــة المعلومــات أو تصحيــح أيــة أخطــاء 

أو أخطــاء مزعومــة فــي أي مــن الكشــوفات أو اإلشــعارات.

إخالء مسؤولية: هـ. 

ــر الصنــدوق ليــس المقصــود منهــا تقديــم أيــة نصيحــة أو مشــورة أو أي تقييــم  إن أيــة معلومــات أو ســجالت أو إشــعارات يقدمهــا مدي
ــأن يســتثمر فــي وحــدات الصنــدوق. وال يقــدم مديــر  ــر كتوصيــة ألي مشــترك أو مســتثمر ب أو بيــان للجــدوى االســتثمارية، ويجــب أال تعتب
الصنــدوق أي نصيحــة للمشــترك تتعلــق بالصنــدوق أو باالســتثمار فيــه. ويكــون كل مســتثمر مســؤوالً عــن القيــام بتحرياتــه المســتقلة 
وتقييمــه لمــالءة الصنــدوق واالســتثمار فيــه. كمــا يوصــي مديــر الصنــدوق كافــة المســتثمرين المحتمليــن العمــل للحصــول علــى المشــورة 

مــن مستشــاري مالــي مســتقل مرخــص لــه.

استقاللية األحكام: و. 

إذا تبيــن أن أي حكــم أو بنــد مــن هــذه الشــروط واألحــكام غيــر صالــح أو غيــر قابــل للتنفيــذ طبقــًا ألي محكمــة أو هيئــة تنظيميــة أو غيــر ذلــك، 
فــإن انعــدام صالحيــة ذلــك البنــد أو الحكــم، أو عــدم قابليتــه للتنفيــذ تبقــى قاصــرة عليــه فقــط، ولــن تتأثــر صحــة األحــكام المتبقيــة بذلــك، 
ويســتمر تنفيــذ هــذه الشــروط واألحــكام كمــا لــو كانــت ال تشــتمل أي حكــم أو بنــد غيــر صالــح أو غيــر قابــل للتنفيــذ، وإذا تبيــن أي تعــارض بيــن 

هــذه الشــروط واألحــكام وغيرهــا، تســود الشــروط الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

30.  لجنة الرقابة الشرعية 

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم أ. 

الشيخ د. محمد بن علي القري – رئيسا للجنة: 	

أســتاذ ســابق لالقتصــاد اإلســالمي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، والمديــر الســابق لمركــز أبحــاث االقتصــاد اإلســالمي، فــي الجامعــة 
نفســها، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورنيــا، وحائــز علــى الجائــزة العالميــة فــي الخدمــات المصرفيــة 
والماليــة اإلســالمية مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة للعــام 2004، عضــو المجلــس الشــرعي بهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة اإلســالمية "أيوفــي"، وعضــو فــي العديــد مــن اللجــان الشــرعية فــي عــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة والدوليــة.
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الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي - عضوا: 	

أســتاذ الفقــه المقــارن بالمعهــد العالــي للقضــاء، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه المقــارن مــن المعهــد العالــي للقضــاء، عضــو 
المجلــس الشــرعي بهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية "أيوفــي"، وعضــو فــي العديــد مــن اللجــان الشــرعية فــي 

عــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة والدوليــة..

الشيخ ياسر بن عبدالعزيز المرشدي - عضوا: 	

األميــن العــام للجنــة الشــرعية ومديــر عــام قطــاع الشــرعية بمصــرف اإلنمــاء، وعضــو لجنــة دراســة المعاييــر الشــرعية فــي هيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية "أيوفــي"، ويتمتــع بخبــره تزيــد عــن عشــرين عامــا بمجــال المصرفيــة اإلســالمية.

أدوار لجنة الرقابة الشرعية، ومسؤولياتها: 	. 

لجنة الرقابة الشرعية هي المسؤولة على وجه الخصوص عن األنشطة اآلتية:

دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق واألهــداف والسياســات االســتثمارية للصنــدوق باإلضافــة إلــى أي عقــود يرغــب التعامــل بهــا . 1
لضمــان تقيــد الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية. 

تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق بشأن التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية. . 2

تحديــد معاييــر مالئمــة الختيــار العمليــات المتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية والتــي يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يســتثمر فيهــا . 3
الســيولة المتوفــرة للصنــدوق كاســتثمارات قصيــرة األجــل وفقــًا لمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

تقديم معايير مالئمة لمدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجد.. 4

مراقبة االستثمارات على ضوء المعايير والضوابط الشرعية المحددة. . 5

إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام الشرعية إلدراجها في التقرير السنوي للصندوق. . 6

مكافئات أعضاء اللجنة الشرعية:   .	

يســتحق أعضــاء اللجنــة الشــرعية أتعابــا ســنوية قدرهــا )37,500( ريــال ســعودي ســنويا، ومــن الممكــن ان تدفــع هــذ	 الرســوم لشــركة  	
االنمــاء لالســتثمار فــي حــال تولــت ســداد المكافئــات المســتحقة ألعضــاء اللجنــة الشــرعية.

خصائص الوحدات:   .31

ُتمثــل الوحــدات فــي الصنــدوق حصــة تناســبية فــي صافــي أصــول الصنــدوق، جميعهــا مــن فئــة واحــدة متســاوية فــي الواجبــات والحقــوق 
حيــث تمثــل كل وحــدة حصــة مشــاعة متســاوية فــي أصــول الصنــدوق.

تعديل شرو	 الصندوق وأحكامه   .32

ــرح مــن خــالل قــرار أ.  ــر األساســي المقت ــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق علــى التغيي يجــب علــى مدي
صنــدوق عــادي.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق علــى التغييــر األساســي فــي تاريــخ اســتحقاق أو ب. 
إنهــاء الصنــدوق خــالل قــرار صنــدوق خــاص وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق – بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات وفقــًا للفقرتيــن )أ( و)ب( أعــاله – الحصــول علــى موافقــة ج. 
الهيئــة علــى التغييــر األساســي المقتــرح للصنــدوق.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق قبــل إجــراء أي تغييــر أساســي أو تغييــر غيــر أساســي، ويقصــد د. 
بالتغييــر غيــر األساســي أي تغييــر ال يقــع ضمــن التغييــرات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )10( مــن المــادة رقــم)33(.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار مالكــي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات األساســية فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع ه. 
اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر.

يجــب بيــان تفاصيــل التغييــرات األساســية فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار و. 
العقــاري.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار مالكــي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصيــل أي تغييــرات غيــر أساســية فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع ز. 
اإللكترونــي للســوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر.

يجب بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري.ح. 
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٣٣ . إقرارات مدير الصندوق:

إضافــة إلــى اإلقــرارات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يقــر مديــر الصنــدوق -كمــا فــي تاريــخ إعــداد هــذه الشــروط واألحــكام- بمــا 
يلــي وذلــك وفقــًا لمتطلبــات الملحــق رقــم )10( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري:

يقــر مديــر الصنــدوق أن شــروط وأحــكام صنــدوق اإلنمــاء ريــت لقطــاع التجزئــة قــد أعــدت وفقــًا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة . 1
عــن هيئــة الســوق الماليــة.

يقــر مديــر الصنــدوق، بعــد أن أجــرى التحريــات المعقولــة كافــة، وبحســب علمــه واعتقــاده، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي . 2
عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة 

الســعودية أي مســؤولية عــن محتــوى هــذه الشــروط واألحــكام.

أقــر مديــر الصنــدوق )الســابق( بخلــو األصــول العقاريــة مــن أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــول . 3
العقاريــة أو تشــغيلها، وكذلــك علــى ســالمة األصــول العقاريــة المســتهدفة فنيــًا وخلّوهــا مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد 
تمنــع أو قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن األصــول العقاريــة والمبانــي أو تشــغيلها، أو قــد تتســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات 

وتغييــرات رئيســية مكلفــة.

كذلك يقر مدير الصندوق بعدم وجود تعارض مصالح مباشر/ غير مباشر غير ما هو مفصح عنه بين أي من اآلتي:. 4

مدير الصندوق.أ. 

مدير/مديري العقارات المرتبطة بالصندوق.ب. 

مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق.ج. 

مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها )%10( أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق.د. 

المقيم المعتمد.ه. 

أقــر مديــر الصنــدوق )الســابق( بقيامــه بالعنايــة الالزمــة للتأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض مصالــح مباشــر/غير مباشــر بيــن بائعــي األصــول . 1
العقاريــة للصنــدوق والمقيميــن المعتمديــن.

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق لــم يخضعــوا ألي دعــاوى إفــالس أو إعســار أو إجــراءات إفــالس أو تصفيــة، . 2
ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي أعمــال احتياليــة أو مخّلــة بالشــرف أو تنطــوي علــى الغــش، ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي مخالفــة تنطــوي 
علــى احتيــال أو تصــرف مخــّل بالنزاهــة واألمانــة، وأنهــم يتمتعــون بالمهــارات والخبــرات الالزمــة التــي تؤهلهــم ليكونــوا أعضــاء بمجلــس 

إدارة الصنــدوق. 

يقــر مديــر الصنــدوق بــأن األعضــاء المســتقلين ينطبــق عليهــم تعريــف "عضــو مجلس إدارة صندوق مســتقل" الوارد في قائمــة المصطلحات . 3
المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا، وســينطبق ذلــك علــى أي عضــو مســتقل يعينــه مديــر الصنــدوق خــالل مــدة 

الصندوق.

يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي نشــاطات عمــل أو مصلحــة أخــرى مهّمــة ألعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق يحتمــل تعارضهــا مــع . 4
مصالــح الصنــدوق.

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتعارض في المصالح من شأنها أن تؤثر في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق.. 5

يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي رســوم أخــرى غيــر الرســوم المذكــورة فــي جــدول الرســوم واألتعــاب المذكــور فــي المــادة )15( مــن . 6
هــذه الشــروط واألحــكام.

أقــر مديــر الصنــدوق )الســابق( أن الصنــدوق لــن يــدرج إال عنــد إتمــام عمليــة نقــل ملكيــة األصــول العقاريــة لصالــح الصنــدوق أو نقــل منفعتــه، . 7
وفــي حــال عــدم إكمــال ذلــك بعــد اكتمــال فتــرة الطــرح الموضحــة فــي المــادة )11( مــن هــذه الشــروط واألحكام، ســترد كامل مبالغ االشــتراك 

للمشتركين.

يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود . 8
التــي تتــم لحســاب الصندوق.

أقــر مديــر الصنــدوق الســابق ومديــر الصنــدوق الحالــي -حســبما مــا تــم تزويــده بــه عنــد تعيينــه مديــرا للصنــدوق- بأنــه قــد أفصــح عــن جميــع . 9
العقــود واالتفاقيــات التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق والتــي قــد تؤثــر فــي قــرارات المســتثمرين فــي االشــتراك أو التــداول فــي الصنــدوق فــي 

هــذه الشــروط واألحــكام، وأنــه ال توجــد عقــود واتفاقيــات غيــر مــا ذكــر فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه يحــق لمالكــي الوحــدات التصويــت علــى المســائل التــي ُتطــَرح عليهم فــي اجتماعــات مالكي الوحــدات. وباإلضافة . 10
إلــى ذلــك، يتــم الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مــا نســبته أكثــر مــن )%50( أو أكثــر مــن )%75( )حيثمــا 
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ينطبــق( مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــر مالكهــا، فيمــا يتعلــق بإجــراء أي تغييــر أساســي علــى الصنــدوق.، ويشــمل التغييــر األساســي مــا 
يلــي:

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته.أ. 

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

التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق.ج. 

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.د. 

أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.ه. 

التغيير الذي يزيد بشكل جوهري إجمالي المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق.و. 

التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق.ز. 

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

أي حاالت اخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.ط. 

يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ســيتخذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات وذلــك بحســب علمــه واعتقــاده مــع الحــرص الواجــب . 11
والمعقــول، وســيعمل مديــر الصنــدوق والمديــرون والمســؤولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارون التابعــون لــه، والشــركات التابعــة 
وأميــن الحفــظ والمستشــار الشــرعي ومجلــس إدارة الصنــدوق، علــى بــذل الحــرص والجهــد المعقــول والتصــرف بحســن نيــة، فــي ســبيل 
تحقيــق مصالــح مالكــي الوحــدات، إال أنــه قــد يتعــرض الصنــدوق لخســارة بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب القيــام بــأي تصــّرف غيــر متعمــد 
يصــدر عــن أي مــن األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بقيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق، فعندهــا ال يتحمــل هــؤالء األطــراف مســؤوليًة عــن 
تلــك الخســارة بشــرط أن يكــون قــد تصــّرف بحســن نّيــة - ويثُبــت حســن النيــة فــي حــال عــدم وجــود أي تصــرف أو قــرار أو مراســالت تــدل علــى 
علــٍم مســبٍق بالنتائــج الســلبية للقيــام بذلــك التصــرف - وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق بالشــكل األمثــل، وأن يكــون التصــّرف ال 

ينطــوي علــى اإلهمــال الفــادح أو االحتيــال أو ســوء التصــّرف المتعّمــد.

يقــّر مديــر الصنــدوق أنــه قــد بّيــن للمقّيــم المعتمــد أن نطــاق العمــل علــى تقاريــر التقييــم يجــب أن يكــون مالئمــًا لغــرض طلــب مديــر . 12
الصنــدوق وصالحــًا لالســتخدام بغــرض طرحــه طرحــًا عامــًا وتضميــن القيمــة اإليجاريــة الســوقية إذا كانــت مختلفــة عــن القيمــة اإليجاريــة 

التعاقديــة فــي عقــود إيجــارات األصــول العقاريــة.

3٤. النظما المطبق

يعــد صنــدوق االســتثمار العقــاري المتــداول ومديــر الصنــدوق خاضعــان لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح 
األخــرى ذات العالقــة المطّبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وأن الجهــة القضائيــة المختصــة بالنظــر فــي أّي نــزاع ناشــئ مــن أو عــن 

االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة هــي لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة.

التوقيع:  التاريخ: 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم.



62




