Classification: Internal

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
Alinma Retail REIT Fund
صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية
مدير الصندوق
شركة اإلنماء لالستثمار
أمين الحفظ
شركة البالد المالية

حجم الصندوق

 1,180,000,000ريال سعودي

عدد الوحدات المطروحة

 35,400,000وحدة

إجمالي قيمة الوحدات المطروحة

 354,000,000ريال سعودي

نسبته الوحدات من حجم الصندوق

%30

ال تعطييييية ايسييييية الةيييييوق الماليييييية هي تالييييييد يتعتيييييق بدييييييية ايييييما المةيييييتند هو التمالييييي وت تييييية ال يسييييية نفةييييي ا ميييييي هي
مةييييييأولية هو هي تةييييييارر تنييييييتم عمييييييا ورا اييييييما المةييييييتند هو االعتميييييياا عتيييييي
االشييييترا

فيييية ونييييدام الحييييندوق المطرونيييية بمو يييي

م يييل الطييير

اييييما المةييييتند ت ييييري مييييد

وفييية نيييال تعيييمر ف يييي م توييييام ايييما المةيييتند يجييي

تجدر اإلشارر ال

ضرورر يراءر الشروط واينكام والمةتندام ايتر

تيييييي اعتمييييياا صيييييندوق اإلنمييييياء رييييييت لقطييييياع التجزئييييية عتييييي

هي ييييييزء منيييييي

هنييييي

ويجيييييي

عتيييييي

الييييييرا ي فيييييية

صيييي ة المعتومييييام المتعتقيييية بالونييييدام

عتيييي ي ايتيييم بمشيييورر مةتشيييار ميييالة ميييرت

لييي  ،لميييا

لحندوق االستثمار العقاري المتداول

صيييييندوق اسيييييتثمار عقييييياري متيييييداول متوافيييييق ميييييع المعيييييايير

الشرعية المجازر م ِي ل لجنة الريابة الشرعية المعينة لحندوق االستثمار العقاري المتداول
صيييدرم ايييمه الشييييروط واينكيييام فيييية تييياري  19ميييياا
ييييير

الثانيييية 1439اييييي والموافيييق  7مييييار

2018م) ،لميييا تيييير ت يييدي

عتي ييييا

بتييييياري  20رمضيييييا 1443ايييييي الموافيييييق  21ابرييييييل  ، 2022تميييييت موافقييييية ايسييييية الةيييييوق الماليييييية فييييية الممتكييييية العربيييييية

الةيييعواية عتيييي

تاسيييييو اييييما الحييييندوق وميييير ونداتيييي مرنيييا عامييييا بتيييياري  10ربيييييع الثييييانة 1439اييييي والموافييييق  28ايةييييم ر

2017م)
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إشعار هام
ت توي اييمه الشييروط واينكام عتيي

معتومييام تفحيتييية تتعتييق بحندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

و"الصنــدوق") وبعمتييية ميير الونييدام فة الحندوق و"الوحدات") وعند تقديي مت لالشترا
سيعامل المةتثمرو عتي
والتيية تتوفر نة

هن ي يد تقدموا بناء عت

من ييا عتيي

فة الوندام،

المعتومييام الييوارار فيية اييمه الشروط واينكام،

المويييع اإللكترونة لشرلة اإلنماء لالستثمار و"مدير الصندوق")

و ،)www.alinmainvestment.comوالمويييع اإللكترونة ل يسيية الةييوق المالية الةعواية و"الهيئة" هو
"هيئة السوق المالية") و )www.cma.org.saهو المويييع اإللكترونة لشرلة تداول الةعواية وشرلة تابعة
وممتولة بالكامل لمجموعة تداول الةعواية) و"السوق") و)www.saudiexchange.com.sa
يج

عت

المةتثمري

الحندوق ني
يج

عت

الم تمتي

يراءر اييمه الشييروط واينكام بشكل لامل ي ل شراء الوندام فة

ينطوي االستثمار فة الحندوق عت

المةتثمري

ه

يكو

بعض الم امر ،ويد ال يناس

ميع المةتثمري

لما

لدي ي االستعداا لت مل الم امر المرت طة باالستثمار فة الحندوق،

والوارا وصف ا فة الماار و )10م امه الشروط واينكام والمتعتقة بي"مخاطر االستثمار في الصندوق"
تي إعداا اييمه الشييروط واينكام بواسطة مدير الحندوق ،باعت اره شرلة مةاامة سعواية مقفتة،
مةجتة فة الةجل التجاري بالممتكة العربية الةعواية ت ت ريي  ،1010228782ومأسةة سوق مالية
مرت

ل ا م ي ل ال يسة بمو

الحاارر ع

الترتي

مجتو إاارر ال يسة بمو

2006/07/15م) والمعدلة بناء عت

ريي  ،37-06034وفقا ينكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري
القرار ريي  2006-193–1المأرخ فة 1427/06/19اي والموافق

يرار مجتو إاارر ال يسة بمو

القرار ريي  2021-22–22المأرخ فة

1442/07/12ه والموافق 2021/02/24م) و"الئحة صناديق االستثمار العقاري")
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فهرس المحتويات

.1
ريي

الموضوع

الفقرر

الحف ة

1

ف ر

4

2

يائمة المحطت ام الوارار فة الشروط واينكام

5

3

اليل الحندوق

9

ع الطر

4

مت

5

اسي الحندوق ونوع

12

6

عنوا المقر الرئيةة لمدير الحندوق ومويع اإللكترونة

12

7

مدر الحندوق

12

8

وصف لغرض الحندوق وهاداف مع بيا سياسة توزيع ايربا عت
لالستراتيجيام التة سيت ع ا الحندوق لت قيق هاداف

11

مالكة الوندام

12

9

مت

10

م امر االستثمار فة الحندوق

31

11

االشترا

41

12

تداول وندام الحندوق

50

13

سياسة توزيع ايربا

50

14

إن اء الحندوق وتحفيت

51

15

الرسوم ومقابل ال دمام والعموالم وهتعاب االاارر

53

16

التامي

61

17

هصول الحندوق

62

18

مجتو إاارر الحندوق

64

19

مدير الحندوق

67

20

المةتشار القانونة

71

21

همي ال فظ

72

22

مدير االمال

72

23

مرا ع ال ةابام

74

24

القوائي المالية

75

25

تعارض المحالح

75

26

رفع التقارير لمالكة الوندام

77

27

ا تماع مالكة الوندام

78

28

نقوق مالكة الوندام

79

29

المعتومام ايتر

80

30

لجنة الريابة الشرعية لتحندوق:

82

الوندام

13

31

تحائ

32

تعديل شروط الحندوق وهنكام

83

33

ايرارام مدير الحندوق

83

34

النظام المط ق

85

35

إيرار م مالك الوندام

85

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

83
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.2

قائمة المصطلحات الواردة في الشروط واألحكام

"الهيئة" أو "هيئة السوق
المالية”

 :تعنة ايسة الةوق المالية بالممتكة العربية الةعواية شامتة نيثما يةمح الن

 ،هي لجنة،

هو لجنة فرعية ،هو موظف ،هو وليل يمك ه يتي تفويض يااء هي وظيفة م وظائف
ال يسة

الئحة مؤسسات السوق
المالية

 :الئ ة مأسةام الةوق المالية الحاارر ع مجتو ايسة الةوق المالية بمو
 2005-83وتاري 1426/05/21اي الموافق 2005/06/28م ،والمعدلة بمو
 2020وتاري 1441/12/22اي الموافق 2020/08/12م ،وهي تعديالم هتر

الئحة صناديق االستثمار
العقاري

القرار ريي -75-2

يد تطره عتي ا

 :الئ ة صناايق االستثمار العقاري الحاارر ع مجتو إاارر ال يسة بمو

القرار ريي -193–1

 2006المأرخ فة 1427/06/19اي الموافق 2006/07/15م والمعدلة بناء عت
إاارر ال يسة بمو

2021/02/24م ،وهي تعديالم هتر

يد تطره عتي ا

الئحة صناديق االستثمار
التعليمات الخاصة بصناديق

 :تعنة التعتيمام ال اصة بحناايق االستثمار العقارية المتداولة الحاارر ع

" شركة اإلنماء لالستثمار" أو
"مدير الصندوق"

يرار مجتو

القرار ريي  2021-22–22المأرخ فة 1442/07/12ه الموافق

 :الئ ة صناايق االستثمار الحاارر ع مجتو ايسة الةوق المالية

االستثمار العقارية المتداولة

يرار ريي -1

مجتو ايسة

الةوق المالية
 :تعنة شرلة اإلنماء لالستثمار ،واة شرلة مةاامة سعواية مقفتة والمقيدر بالةجل
الترتي

التجاري ريي و ،)1010269764والمرتحة م ايسة الةوق المالية بمو

الريي و-37

 )09134لمزاولة نشاط التعامل وال فظ واإلاارر "إاارر االستثمارام وتشغيل الحناايق" والترتي
وتقديي المشورر فة هعمال ايوراق المالية"
مجلس إدارة الصندوق

 :او مجتو إاارر يعي هعضاءه مدير الحندوق ،وفقا لالئ ة صناايق االستثمار العقاري
لمراي ة هعمال مدير الحندوق وسير هعمال الحندوق

عضو مجلس إدارة مستقل

 :او عضو مجتو إاارر الحندوق القاار عت

ممارسة م ام وإبداء رائ والتحويت عت

القرارام بموضوعية ونياا ،بما يعي مجتو اإلاارر عت

ات اذ القرارام الةتيمة التة تة ي

فة ت قيق محالح الحندوق ،يتمتع عضو مجتو اإلاارر المةتقل باالستقاللية التامة؛ ومما
ينافة االستقاللية ،عت


س يل المثال ال ال حر ما ياتة:

تابع ل  ،هو هي مدير صندوق م ال ام هو همي
ه يكو موظفا لد مدير الحندوق هو
ٍ
نفظ الحندوق ،هو مدير ايمال هو تابع ل  ،هو لدي عمل واري هو عالية تعايدية مع
مدير الحندوق هو هي مدير صندوق م ال ام هو همي نفظ ذلك الحندوق




ه يكو م ل ار التنفيميي تالل العامي الماضيي لد
ه تكو ل صتة يرابة م الدر ة ايول
التنفيميي لد



تابع ل

مدير الحندوق هو لد

مع هي م هعضاء مجتو اإلاارر هو ل ار

مدير الحندوق هو هي تابع ل

ه يكو مالكا ل ح

سيطرر لد

مدير الحندوق هو لد

هي تابع ل تالل العامي

الماضيي


ه يكو مالكا لما نة ت و )%5هو هلثر م وندام الحندوق هو م وندام صندوق تر
ت ت إاارر نفو مدير الحندوق هو ل صتة يرابة م الدر ة ايول

بم يمتك امه

النة ة .


ه يكو ممثال لش

ذي صفة اعت ارية يمتك ما نة ت و )%5هو هلثر م وندام

الحندوق هو م وندام صندوق تر ت ت إاارر نفو مدير الحندوق .


ه يكو ممثال لش

ذي صفة اعت ارية يمتك ما نة ت و )%5هو هلثر م هس ي مدير

الحندوق هو تابع لمدير الحندوق هو همي ال فظ هو تابع يمي ال فظ .


ه تكو ل صتة يرابة م الدر ة ايول

باي م هعضاء مجتو اإلاارر فة الحندوق هو

هي صندوق تر ت ت إاارر نفو مدير الحندوق .

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

باي مرف ذي عالية بالحندوق.



ه تكو ل صتة يرابة م الدر ة ايول



ه يعمل هو لا يعمل موظفا تالل العامي الماضيي لد

مدير الحندوق هو هي مرف
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ذي عالية بالحندوق هو ه يكو مالكا ل ح

هي م تتك ايمراف تالل

سيطرر لد

العامي الماضيي .


ه يتقاض
ة هو عدر

مدير األمالك

:

مؤسسة السوق المالية

 :يعنة ش

مكافار عضوية مجتو اإلاارر

م الغ مالية م الحندوق عالور عت

ام يعين ا مدير الحندوق لتقوم بإاارر العقارام م ل استثمار الحندوق
ميع ال دمام المتعتقة بإاارر العقارام وم ضمن ا عت

وتكو مةأولة ع

س يل المثال:

إاارر وتشغيل العقارام وصيانت ا وتدمام التا ير وت حيل اإليجار

مرت

الئ ة مأسةام الةوق

ل لممارسة هعمال ايوراق المالية بمو

المالية
مسؤول المطابقة وااللتزام

 :مةأول المطابقة وااللتزام لد

شرلة اإلنماء لالستثمار المي يتي تعيين وفقا لالئ ة

مأسةام الةوق المالية
الصندوق

 :يعنة صندوق اإلنماء ريت لقطاع لتجزئة

مدة الصندوق  /عمر

 :مدر الحندوق اة  99سنة ت ده م تاري إاراج الوندام فة تداول ،يابتة لتتجديد لمدا

الصندوق
إجمالي قيمة أصول

مماثتة وفق تقدير مدير الحندوق وبعد هتم موافقة ايسة الةوق المالية
 :يعنة ا مالة ييمة هصول الحندوق لما او م دا فة امه الشروط واينكام

الصندوق  /رأس مال
الصندوق
رسوم إدارة الصندوق

 :التعويض والمحاريف وايتعاب 7التة يتي افع ا لمدير الحندوق مقابل إاارر هصول
الحندوق

اشتراك

 :او ما يقدم المشتر

م مقابل نقدي هو عينة لغرض االستثمار فة الحندوق وفقا

لشروط الحندوق وهنكام
الوحدة

 :نحة المالكي فة هي صندوق استثمار يتكو م وندام بما فة ذلك ه زاء الوندر وتعامل
لل وندر عت

"مالك وحدة" أو "مالك
وحدات "
التغييرات األساسية

هن ا تمثل نحة مشاعة فة هصول صندوق االستثمار

 :محطت ام متراافة ،ويةت دم لل من ا لإلشارر إل

الش

المي يمتك وندام فة

الحندوق
 :يقحد ب هي م ال االم اآلتية:



التغيير الم ي فة هاداف الحندوق هو م يعت هو فست
التغيير المي يد يكو ل تاثير ست ة و واري عت

مالكة الوندام هو عت

نقوي ي فيما يتعتق بالحندوق




التغيير المي يكو ل تاثير فة ار ة الم امر لتحندوق
االنة اب الطوعة لمدير الحندوق م منح
هي تغيير يأاي فة المعتاا إل

مدير الحندوق

ه يعيد مالكة الوندام النظر فة مشارلت ي

فة الحندوق


هي تغيير يأاي إل

زياار المدفوعام م هصول الحندوق إل

مدير الحندوق هو

هي عضو م هعضاء مجتو إاارر الحندوق هو هي تابع يي من ما



هي تغيير يقدم نوعا ديدا م المدفوعام التة تةدا م هصول الحندوق
هي تغيير يزيد بشكل واري هنواع المدفوعام ايتر

التة تةدا م هصول

الحندوق


التغيير فة تاري است قاق هو إن اء الحندوق



زياار إ مالة ييمة هصول الحندوق م تالل ي ول مةاامام نقدية هو عينية هو
لتي ما



صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

هي ناالم تر

تقرراا ال يسة م ني آلتر وت تغ ب ا مدير الحندوق
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الطرح
صافي قيمة األصول للوحدة

 :يعنة الطر العام لتوندام وفقا ل مه الشروط واينكام
 :القيمة النقدية يي وندر عت

إ مالة ييمة هصول صندوق االستثمار م حوما من ا

هسا

ييمة ال حوم والمحاريف ،ثي يقةي الناتم عت

إ مالة عدا الوندام القائمة فة تاري

التقويي
صافي قيمة األصول

 :يعنة صافة ييمة هصول الحندوق لما او م دا فة امه الشروط واينكام

يوم التقويم

 :يقحد ب اليوم المي يتي في نةاب صافة ييمة هصول الحندوق ،ويتي التقييي لل ستة
هش ر فة  30يونيو و 31ايةم ر م لل سنة ميالاية

"ريال" أو "ريال سعودي"

 :هي الريال الةعواي ،العمتة الرسمية لتممتكة العربية الةعواية

صناديق أسواق النقد

 :واة صناايق استثمار يتمثل ادف ا الونيد االستثمار فة ايوراق المالية يحيرر اي ل
وصفقام سوق النقد وفقا لالئ ة صناايق االستثمار

صفقات المرابحة

 :صفقام ينفماا الحندوق ع مريق تمتك ستع وبيع ا باآل ل ،ني

ي دي العميل ر ت فة

شراء ستعة م الحندوق باي ل ،ثي يشتري الحندوق الةتعة م الةوق ،وي يع ا عتي ،
ولتعميل نق االنتفاظ بالةتعة هو تةتم ا ول ه يولل الحندوق فة بيع ا فة الةوق،
لما يمك تنفيماا بتوليل الحندوق مأسةة مالية بشراء ستع م الةوق الدولية لتحندوق
بثم نال وم ثي ي يع ا الحندوق عت
نموذج طلب االشتراك

 :النموذج المةت دم لطت

االشترا

المأسةة المالية هو يراا بثم مأ ل

فة الحندوق وهي مةتندام مطتوبة نة

لوائح ايسة

الةوق المالية ويواعد مكاف ة ةل ايموال وتمويل اإلرااب ،وهي معتومام مرفقة
يويع ا العميل بغرض االشترا
السنة المالية

فة وندام الحندوق شريطة اعتماا مدير الحندوق.

 :اة الةنة الميالاية والمدر الزمنية التة يتي فة بدايت ا توثيق وتةجيل ميع العمتيام
المالية لتحندوق وفة ن ايت ا يتي إعداا القوائي المالية والتة تتكو م  12ش را ميالايا

الربع

 :مدر ثالثة هش ر م لل سنة مالية تنت ة فة اليوم ايتير م ايش ر ومار

 /يونيو/

س تم ر /ايةم ر) م لل عام
مفتونة لتعمل فة الممتكة العربية الةعواية

"اليوم" أو "يوم عمل"

 :يوم العمل الرسمة المي تكو في ال نو

صافي أرباح الصندوق

 :يقحد ب إ مالة عوائد الحندوق بما فة ذلك الدتل التا يري بعد تحي إ مالة المحروفام
التة ت مت ا الحندوق

طرف ذو عالقة

 :بقحد ب هي م اآلتة:
1

مدير الحندوق هو مدير الحندوق م ال ام

2

همي ال فظ هو همي ال فظ م ال ام

3

المطور والمكت

4

مدير ايمال

ال ندسة

5

المقيي المعتمد

6

مرا ع ال ةابام

7

مجتو إاارر الحندوق

8

هعضاء مجتو اإلاارر هو هي م المديري التنفيمي هو الموظفي لد

هي م ايمراف

ذوي العالية
9

هي مالك وندام تتجاوز متكيت و )%5م صافة هصول الحندوق

10

هي م ايش اص الةابق ذلراي

هي ش

تابع هو مةيطر عت

تداول

 :تعنة الةوق المالية الةعواية

أسواق المال السعودية

 :تعنة هي سوق مالية عامتة فة الممتكة العربية الةعواية وهو سيتي ترتيح النقا) ومن ا
عت

أصول الصندوق

س يل المثال الةوق الرئيةية والةوق الموازية ونمو) وسوق الحكو

 :تعنة هي هصول يمتتك ا الحندوق سواء لانت سائتة هم ير سائتة بما فة ذلك ايصول
العقارية الموض ة فة المت

الجمهور

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

والةندام

التعريفة ع ايصول العقارية

 :لل م يمتك وندر فة الحندوق عت

هال يكو م اآلتة بيان ي:
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عقد المنفعة

1

هي مالك وندام يمتك و )%5هو هلثر م وندام الحندوق

2

مدير الحندوق وتابعي

3

هعضاء مجتو إاارر الحندوق

 :شراء نق االنتفاع بايصل لفترر زمنية م دار وال يترت
التامة لألصل ب ي

مصاريف التشغيل

تق

عت

شراء نق االنتفاع التةاب المتكية

تتك المتكية مع مالك ا ايساسة

 :تعنة لافة المحاريف التشغيتية ،الم اشرر و ير الم اشرر ،التة يتي تك داا والمتعتقة
بانشطة ايصول  ،بما فة ذلك محاريف إاارر ايمال

وإيجار ايراضة والمحاريف الم اشرر

والغير م اشرر لتشغيل وصيانة ايصول  ،والمحاريف اإلاارية العامة وتشمل عت

س يل

المثال ال ال حر تكاليف المرافق ،وتكاليف ال دمام ،وتكاليف اإلصال والحيانة ،وتكاليف يطع
الغيار ،وتكاليف الجرا والتوريد ،ومحاريف الم يعام والتةويق ،وتكتفة هي ش
تدمام وبما فة ذلك تدمام ايم واالستشارام) هو ال ضائع إل

يقدم

ايصول  ،وتكاليف

الموظفي  ،ورسوم إاارر ايمال  ،ورسوم التحاريح والموافقام النظامية ،ومحاريف التامي
عت

االستثمارام ،ومحاريف المةط ام ال ضراء  ،و ميع الضرائ

المتعتقة بتشغيل ايصول

العقارية ،ومحاريف وتكاليف االتحاالم ،التامي وعالوام التامي وهي تكاليف تامينية هتر ،
وهي تكاليف هتر

مق ولة عاار لمحاريف تشغيتية.
شرلة اإلنماء لالستثمار

لجنة الرقابة الشرعية

يعنة لجنة الريابة الشرعية لد

"شركة ذات غرض خاص":

تعنة الشرلة الةعواية ذام المةأولية الم دوار التة يتي تاسية ا وتمتك ا م

يل

همي ال فظ لالنتفاظ بمتكية هصول الحندوق
"المقيم المعتمد":

ش

ذو صفة م يعية هو اعت ارية مرت

ل

بمزاول م نة التقييي وفقا ينكام نظام

المقيمي المعتمدي الحاار بالمرسوم المتكة وم )43/وتاري 1433/7/9اي والئ ت التنفيمية
وفرع تقييي العقارام)
"ضريبة القيمة المضافة":

اة ضري ة ير م اشرر تفرض عت

ميع الةتع وال دمام التة يتي شراؤاا وبيع ا م ي ل

المنشآم ،مع بعض االستثناءام وتفرض ضري ة القيمة المضافة فة لل مرنتة م
ستةتة اإلمداا ،ابتداء م اإلنتاج ومرورا بالتوزيع ونت

مرانل

مرنتة ال يع الن ائة لتةتعة هو ال دم،

وذلك وفقا لنظام ضري ة القيمة المضافة الحاار بمو

المرسوم المتكة ريي وم)113/

وتاري 1438/11/02اي والئ ت التنفيمية ،وهي تعديالم يد تطره عتي
"ضريبة التصرفات العقارية":

تعنة الضري ة التة يتي فرض ا عت

ميع التحرفام العقارية التة تشمل عت

ال يع الوصية

والتا ير التمويتة واإل ارر المنت ية بالتمتيك وعقوا االنتفاع مويتة ايمد التة تزيد مدت ا
عت

و )50عاما ،وت تة

امه الضري ة بناء عت

ييمة العقار وفقا لما او متفق عتي بي

ال ائع والمشتري ،وتي فرض ضري ة التحرفام العقارية بناء عت

ايمر المتكة ريي وه)84/

وتاري 1442/02/14ه بداية م يوم ايند الموافق 1442/02/17اي

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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دليل الصندوق

مدير الصندوق

شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنوا الثانة  ،الدور 20
مريق المتك ف د
ص ب  ، 55560الرياض 11544
الممتكة العربية الةعواية
www.swicorp.com

أمين الحفظ

شركة البالد المالية
سمارم تاور – الطابق ايول
تقامع شارع الت تية مع مريق المتك
ف د
ص ب 140
الرياض 11411
الممتكة العربية الةعواية
www.albilad-capital.com

مدير الطرح

شركة البالد المالية
سمارم تاور – الطابق ايول
تقامع شارع الت تية مع مريق المتك ف د
ص ب 140
الرياض 11411
الممتكة العربية الةعواية
www.albilad-capital.com

مراجع الحسابات

اللحيد واليحييى محاسبون قانونيون
التعاو  -مريق هبو بكر الحديق
الرياض
الممتكة العربية الةعواية
ااتف966112694419 :
فالو966112693516 :
www.aca.com.sa

مدير األمالك

شركة عقارات التجزئة
ص ب 91220
الرياض11633
الممتكة العربية الةعواية
www.rrc.sa

المستشار القانوني

جهاد أحمد تركستاني ومشاري
عبدالعزيز العباد لالستشارات القانونية
والمحاماة
برج ايتال ،الدور الرابع
مريق المتك ف د
الرياض 11361

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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الممتكة العربية الةعواية
www.talawksa.com
شركة اإلنماء لالستثمار

اللجنة الشرعية

برج العنوا الثانة ،الدور 20
مريق المتك ف د
ص ب  ، 55560الرياض 11544
الممتكة العربية الةعواية
www.alinmainvestment.com
المقيمون

المقيم

شركة بصمة إلدارة العقارات

العقاريون

األول

نة الربور – مريق تري
الرياض
الممتكة العربية الةعواية
www.gobussma.com

المقيم

شركة باركود

الثاني

مريق اإلمام سعوا ب ع دالعزيز ب م مد،
الفرعة
الرياض 12474الممتكة العربية الةعواية
www.barcode-sa.com

منصة التداول

شركة السوق المالية السعودية ( تداول)
هبراج التعاونية ،ال رج الشمالة
 700مريق المتك ف د
ص ب  ،60612الرياض 11555
الممتكة العربية الةعواية
ااتف 218 9999 :و+966 )11
فالو 218 1220 :و+966 )11
المويع اإللكترونة:
www.tadawul.com.sa
ال ريد اإللكترونةwebinfo@tadawul.com.sa :

الجهة المنظمة

هيئة السوق المالية
مريق المتك ف د
ص ب 87171
الرياض 11642
المويع اإللكترونةwww.cma.org.sa :
ال ريد اإللكترونةinfo@cma.org.sa :

مستشار دراسة الجدوى

شركة فاليوسترات
مريق المتك ف د
من

مأسةة المتك فيحل ال يرية-

ال رج الجنوبة-الطابق 6
www.valustrat.com

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ملخص عن الطرح

نوع الصندوق

 :صندوق استثمار عقاري مقفل مطرو مرنا عاما تتداول وندات فة الةوق متوافق مع هنكام الشريعة
اإلسالمية تي إنشاؤه فة الممتكة العربية الةعواية بمو

الئ ة صناايق االستثمار العقاري

والتعتيمام ال اصة بحناايق االستثمار العقارية المتداولة
عملة الصندوق  :الريال الةعواي
مدة الصندوق

 99 :سنة ت ده م تاري إاراج الوندام فة تداول ،يابتة لتتجديد لمدا مماثتة وفق تقدير مدير الحندوق
وبعد هتم موافقة ايسة الةوق المالية

األهداف

االستثمار فة هصييول عقارييية ااتل الممتكة العربية الةعواية ويابتيية لت قيق اتل

 :ي دف الحندوق ال

االستثمارية

تا يري اوري ،وتوزيع ما ال يقل ع  %90م صافة هربا الحندوق سنويا ويد يةتثمر الحندوق بشكل

للصندوق

ثيانوي هصول الحندوق فية مشياريع التطيوير العقاري شريطة:
هال تقيل هصول الحيندوق المةيتثمرر فية ايصول العقاريية المطيورر التية توليد اتيل اوري عي

1

 ٪75مي إ ميالة هصول الحيندوق وفقا آلتر يوائي مالية مديقة ،و
هال يةيتثمر الحيندوق هصول فة هراضة بيضاء

2
حجم الصندوق

 1,180,000,000 :ريال سعواي

سعر الوحدة

 10 :رياالم سعواية

درجة المخاطر

 :متوسطة إل

عالية وير

مرا عة الماار " " 10م امه الشروط واينكام لمعرفة التفاصيل ع الم امر

المرت طة باالستثمار فة الحندوق)
الحد األدنى
لالشتراك

 500 :ريال سعواي مضافا إلي ا ييمة رسوم االشترا  ،لما هن م الممك ت حي
ايان
هعت

لالشترا

م ال د ايان

 100ريال وهي عت
إل
الحد األدنى

بة

م تغ هيل م ال د

عدا المكتت ي الك ير تالل فترر الطر االولة ،وفة نال الر ة باالشترا
لالشترا  ،يج

ه تكو امه الزياار ع ال د ايان

لالشترا

بمتغ

م مضاعفام م تغ

س يل المثال م تغ  600ريال سعواي هو  700ريال سعواي هو  800ريال سعواي

) مضافا إلي ا م تغ رسوم االشترا

 :ال يو د

للملكية
سياسة توزيع
األرباح

 :سيتي توزيع هربا عت

مال

الوندام وفة نال ت ققت) ال تقل ع تةعي بالمائة و )%90م صافة هربا

الحندوق مرر واندر فة الةنة عت
الحندوق افع امه التوزيعام عت

فترة الطرح
األولي

هلثر م مرر فة الةنة

 :تةتمر فترر الطر ايولة لمدر تمةة عشر و )15يوم عمل ت ده م تاري 1439/07/02:اي الموافق
2018/03/19م
نت

عدد مرات

االيل تالل الربع االول ،فة  31مار

م لل عام و يمك لمدير

تاري 1439/07/22اي الموافق 2018/04/08م

 :مرتا سنويا  -لل ستة هش ر م الةنة المالية لتحندوق و/30يونيو و/31ايةم ر م لل سنة ميالاية)

التقويم
تداول الوحدات

 :يتي التعامل بالوندام ع ر نظام وتداول) عند اإلاراج ،بنفو مريقة تداول هس ي الشرلام المدر ة
ووندام صناايق االستثمار العقارية المتداولة فة الةوق المالية الةعواية وتداول) وبالتالة ،يجوز
لمالكة الوندام والمةتثمري التداول تالل ساعام التداول العااية المعت عن ا م ي ل الةوق المالية
م اشرر

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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اسم الصندوق ونوعه:
صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة ،واو صندوق استثمار عقاري مقفل مطرو مرنا عاما تتداول وندات فة الةوق
متوافق مع هنكام الشريعة اإلسالمية تي إنشاؤه فة الممتكة العربية الةعواية بمو

الئ ة صناايق االستثمار

العقاري

.6

عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق وموقعه اإللكتروني:
االسي

:

شرلة اإلنماء لالستثمار

العنوا

:

برج العنوا ،2-الطابق ريي  ،20مريق المتك ف د ،منطقة العتيا ،ص ب55560 :

ريي ال اتف

:

+ 96612185999

ريي الفالو

:

+966112185900

المويع اإللكترونة

:

www.alinmainvestment.com

الرياض  11544الممتكة العربية الةعواية

.7

مدة الصندوق:
مدر الحيييييييندوق اة  99سييييييينة ت ده م تاري إاراج الوندام فة تداول ،يابتة لتتجديد لمدا مماثتة وفق تقدير مدير
الحندوق وبعد هتم موافقة ايسة الةوق المالية

.8

وصف لغرض الصندوق وأهدافه مع بيان سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات:
إ ال ييييدف االسييييتثماري الرئيةيييية لتحييييندوق اييييو تييييوفير اتييييل اوري سيييينوي لمييييالكة الونييييدام وذلييييك ميييي تييييالل
االسيييييتثمار فييييية هصيييييول عقاريييييية مطيييييورر تطيييييويرا إنشيييييائيا يابتييييية لت قييييييق اتيييييل تيييييا يري واوري ومتوا يييييدر بشيييييكل
رئيةييية فييية الممتكييية العربيييية الةيييعواية ب يييي
ميييالكة الونيييدام ميييرر وانيييدر عتييي

ييييتي توزييييع ميييا ال يقيييل عييي  %90مييي صيييافة هربيييا الحيييندوق عتييي

ايييييل فييية الةييينة وذليييك تيييالل الربيييع االول ،فييية  31ميييار

مييي ليييل عيييام وذليييك

بعيييد اسيييتالم ميييدير الحييييندوق لتعوائيييد اإليجاريييية لألصييييول العقاريييية ويمكييي لميييدير الحييييندوق افيييع ايييمه التوزيعييييام
عت

هلثر م مرر فة الةنة

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ملخص االستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه:
مجاالت االستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق:

ه

نوع االستثمار

عقارات مطورة تطويرا إنشائيا وقابلة لتحقيق دخل
تأجيري ودوري
تجديد وإعادة تطوير العقارات
التطوير العقاري ،سواء أكانت لعقارات مملوكة من
قبله أم لم تكن

الحد األدنى من إجمالي

الحد األعلى من إجمالي

قيمة أصول الصندوق

قيمة أصول الصندوق

وذلك بحسب آخر قوائم

وذلك بحسب آخر قوائم

مالية مراجعة

مالية مراجعة

%75

%100

%0

%25

%0

%25

النقد وما في حكمه ،ووحدات صناديق االستثمار
المرخصة من الهيئة (سواء مدارة من قبل مدير

%0

الصندوق أو من قبل مدراء آخرين) ،والشركات

%25

العقارية ،المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية
حقوق المنفعة
عمليات قصيرة األجل المتوافقة مع المعايير
والضوابط الشرعية
عقارات مطورة تطويرا إنشائيا وقابلة لتحقيق دخل
تأجيري ودوري خارج المملكة العربية السعودية
ب

%0

%25

%0

%25

%0

%25

وصف للقطاعات التي سوف يستثمر فيها الصندوق:

يةت دف الحندوق تكوي م فظة استثمارية عقارية يابتيييييييييييييييية لت قيق اتل تا يري اوري والتة م المتويع ه تدر
عوائد عت

ره

المال المةتثمر بما يتماش

مع استراتيجية استثمار الحندوق وتترلز استثمارام الحندوق الم دئية

فة يطاع المرالز التجارية ااتل الممتكة العربية الةعوا ية وباستثناء مدينتة مكة المكرمة والمدينة المنورر) وعت
الر ي م ذلك ،فقد يقوم الحيييييندوق مةيييييتق ال بتنويع الم فظة االسيييييتثمارية العقارية م تالل تمتك هصيييييول عقارية
بشييكل لامل هو زئة ،م اشيير ع مريق االسييت واذ عت

هصييول عقارية هو ير م اشيير ع مريق االسييتثمار فة صييناايق

عقارية مدرر لتدتل هو صيييييناايق عقارية عامة هو اسيييييتثمار فة شيييييرلام عقارية تتمتك هصيييييول عقارية وذلك ع مريق
شييييييرلة ذام رض تاص ،فة يطاعام هتر

مثل القطاع الةييييييكنة والقطاع الحييييييناعة ويطاع الضيييييييافة ااتل الممتكة

العربية الةعواية وباستثناء مدينتة مكة المكرمة والمدينة المنورر) ويد يةتثمر الحندوق بشكل ثيييانوي هصول فييية
مشياريع التطيوير العقاري

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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Internal
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بيان تفصيلي عن األصول المراد تملكها:

ج

عدد/قيمة

الوصف
إجمالي عدد العقارات وعقود المنافع المراد االستحواذ عليها

4

عدد العقارات المراد االستحواذ على ملكيتها بشكل تام

3

عدد العقارات المراد االستحواذ على منفعتها

1

العقارات المطورة تطوير كامل

4

عدد العقارات قيد اإلنشاء

0
%100

نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

0

نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

1,013,184,062

التكلفة االجمالية لشراء العقارات من دون عقد المنفعة (ريال سعودي)

166,815,938

التكلفة االجمالية لشراء عقد المنفعة (ريال سعودي)*

1,180,000,000

إجمالي حجم الصندوق (ريال سعودي)
مجموع اإليجارات لكامل أصول الصندوق المستهدفة خالل  12شهر(سنة )2018
(ريال سعودي)

101,925,296

مجموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء (م( )2باستثناء عقد المنفعة)

192,535

مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخصة البناء (م)2

37,318

إجمالي نسبة اإلشغال (محسوبة بطريقة المتوسط المرجح) بالنسبة للمساحة
التأجيرية
نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق
ميع ايريام الموض ة هعاله لانت نة
إل

%14

تر هريام م دثة بتاري 15نوفم ر2017

*تنويه :يد ال يقوم مرا ع ال ةابام بتحنيف/عرض عقد المنفعة عت

هسا

هن هصل بل يد يدتل فقط فة بنوا المحاريف واإليرااام ،مما يأاي

اتتالف فة ييمة هصول الحندوق بي الدفاتر الم اس ية والتقييي ال قيقة المي تي عت

وعتي

ر

96.38%

هساس اعتماا تكتفة شراء العقارام وعقد المنفعة،

التنوي

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ا

معلومات العقارات (عند تأسيس الصندوق):

العقار األول:



المكان مول – محافظة حفر الباطن

وصف العقار
هاي العناصر

الوصف

اسي العقار

المكا مول – نفر ال ام

مال

العقار

شرلة وابل العربية لالستثمار
ع دالعزيز ب تتيف ب ع دالت ال انة
ع دالت ب تتيف ب ع دالت ال انة
منحور ب تتيف ب ع دالت ال انة
متع

ب تتيف ب ع دالت ال انة

ع داإلل ب تتيف ب ع دالت ال انة
ستطا ب تتيف ب ع دالت ال انة
ترلة ب تتيف ب ع دالت ال انة
ايفاء بنت تتيف ب ع دالت ال انة
اال بنت تتيف ب ع دالت ال انة
اار بنت تتيف ب ع دالت ال انة
ستم

بنت م مد ب تتيف المطيري

نوع العقار

تجاري

المدينة  /الدولة

نفر ال ام  -الممتكة العربية الةعواية

ال ة /الشارع

نة الريا  -مريق المتك ع دالعزيز

لرولة المويع

انداثيام المويع
مةانة

يطعة

N 28 21 28.58 E 45 57 40.72
نوالة  126,700متر مربع

ايرض
مةانام ال ناء

نوالة  98,374متر مربع

عدا اياوار

2

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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الوندام

هنواع

 264وندر ،مقةمة إل

وندام م الم تجزئة ومنطقة همعمة

وهعداااا
إشغال

نة ة
ونت

العقار

97.46%

15
عام

نوفم ر م
2017م)
تاري

إتمام إنشاء

تي إتمام بناء المجمع فة يونيو م سنة 2016م

الم ن
تكتفة شراء العقار
ع

ن مر
اإليجار

عقوا
ال الية

 15نوفم ر

ونت

 470,205,991ريال سعواي
نظرا لط يعة اما العقار وتنوع مةتا ري وبة
العقد لما او موضح هاناه:
اإليجار الةنوي ال الة*–

مدر العقوا ال الية

م عام 2017م *)

إيرااام اتر ثالث

لثرر عقواه فقد تي عمل مت

لتعقوا نة

مدر

عدا العقوا

عام 2017

 10سنوام فالثر

13,550,525

26

 9 - 5سنوام

9,776,645

26

 4 - 3سنوام

17,902,052

87

هيل م  3سنوام

10,142,000

32

المجموع

51,371,222

171

نر و االمالع عت

الفقرر "و" م امه الماار وعوائد اإليجارام الةابقة والمةت دفة لكل عقار/منفعة)

سنوام
ن مر

ع

االست واذ

عمتية
عت

ايصل العقاري

تجدر اإلشارر إل

ه

المكا

مول الوايع فة م افظة نفر ال ام

تي بناؤه عت

هرضي

متجاورتي

مةجتتي بحكي مةتقتي هنداا فقط مةجل باسي شرلة وابل العربية لالستثمار ،ويد يامت شرلة
وابل العربية لالستثمار باستسجار ايرض المجاورر يرض ا إل يامة المجمع التجاري والمكا مول)
وبناء عت

ايكل المتكية المملور هعاله ،يام مدير الحندوق بإبرام اتفاييتي مةتقتتي هنداما مع

شرلة وابل العربية لالستثمار لشراء ايرض الممتولة لشرلة وابل العربية لالستثمار باإلضافة إل
القائي عت

الم ن

ايرض الممتولة ل ا وايرض المةتا رر م ي ت ا ونق منفعت

ويام مدير الحندوق بتوييع اتفايية بيع وشراء ايرض المةتا رر م ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار
والممتولة بشكل مشاع لألش اص التالية هسماؤاي:

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ع دالعزيز ب تتيف ب ع دالت ال انة
ع دالت ب تتيف ب ع دالت ال انة
منحور ب تتيف ب ع دالت ال انة
ب تتيف ب ع دالت ال انة

متع

ع داإلل ب تتيف ب ع دالت ال انة
ستطا ب تتيف ب ع دالت ال انة
ترلة ب تتيف ب ع دالت ال انة
ايفاء بنت تتيف ب ع دالت ال انة
اال بنت تتيف ب ع دالت ال انة
اار بنت تتيف ب ع دالت ال انة
ستم
هاي

شروط

اتفايية االست واذ
عت

بنت م مد ب تتيف المطيري

اشتمتت اتفايية ال يع والشراء الم رمة بي لل م مدير الحندوق وشرلة وابل العربية لالستثمار عت
هنكام وشروط م هام ا:

ايصل



العقاري

ثم شراء المكا مول – م افظة نفر ال ام وويشمل ثم شراء ييمة ايرض المةجتة باسي
شرلة وابل العربية لالستثم ار وييمة الم ن

القائي عت

ايرض الممتولة ل ا وايرض

المةتا رر م ي ت ا ونق منفعت )390,205,991 :ريال سعواي ويتي سداا ثم عت

الن و

اآلتة:
ه-

م تغ نقدي يةاوي 131,167,977ريال سعواي

ب -ت حي

وندام فة الحندوق لاشترا

عينة م

ي ل ال ائع بقيمة259,038,014ريال

سعواي ولتمزيد م المعتومام ع عدا الوندام و لية ت حيح ا ل ائع ايصول العقارية،
الر اء الر وع إل


هاي الشروط الوا

الماار ريي  11م امه الشروط واينكام)
ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء ايصل العقاري:

موافقة ايسة الةوق المالية عت

مر وإاراج وندام الحندوق،

ه

ال حول عت

ب

إتمام مدير الحندوق لعمتية مع م تغ نقدي ويدره  354 000 000ريال سعواي م
تالل اشترالام المةتثمري م الجم ور فة الحندوق،

ج

تقديي تطاب عدم ممانعة م

ال نك الممول فيما يتعتق بإتمام عمتية ال يع والشراء

ال اصة بالمكا مول – مدينة الرياض والمكا مول – م افظة نفر ال ام وتنازل ع هي
مطال ام ل قوق ممنونة ل بمو

اتفايية التة يالم القائمة مع شرلة وابل العربية

لالستثمار والتة يد تنشا ع إتمام عمتية ال يع والشراء لتتك ايصول العقارية،
ا

إفراغ صك متكية ايصل العقاري باسي همي ال فظ هو م يني ،

ه

سداا ثم الشراء م وندام فة الحندوق وم تغ نقدي ل ائع ايصول العقارية

و

ال حول عت

موافقة تطية م

صان

الحالنية فة وزارر الشأو

و ممثتة ب تدية م افظة الدواامة) تألد موافقت ي عت

ال تدية والقروية

عمتية شراء نق منفعة المكا

مول فة م افظة الدواامة وت ويت لتحندوق
واشتمتت اتفايية بيع وشراء ايرض المةتا رر م ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار والممتولة بشكل
مشاع لألش اص المملورر هسماؤاي فة الفقرر هعاله ون مر ع عمتية االست واذ عت
عت

ايصل العقاري)

هنكام وشروط م هام ا:

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ثم شراء ايرض 80 000 000 :ريال سعواي يتي سدااه عت
ه-

الن و اآلتة:
ال ائعي لل نة

م تغ نقدي يةاوي  24 000 000ريال سعواي يتي سدااه عت

نحت

المشاعة فة ايرض
وندام فة الحندوق لاشترا

ب -ت حي

لل نة

سعواي لت ائعي

عينة م ي ل ال ائعي بقيمة  56 000 000ريال

نحت المشاعة فة ايرض ولتمزيد م

الوندام و لية ت حيح ا ل ائعة ايرض ،الر اء الر وع إل

المعتومام ع

عدا

الماار ريي  11م امه الشروط

واينكام)


ت قق ا إلتمام عمتية االست واذ:

هاي الشروط الوا

موافقة ايسة الةوق المالية عت

مر وإاراج وندام الحندوق،

ه

ال حول عت

ب

إتمام مدير الحندوق لعمتية مع م تغ نقدي ويدره  354 000 000ريال سعواي م
تالل اشترالام المةتثمري م الجم ور فة الحندوق،

هي
إضافية

معتومام




ج

تةجيل صك متكية ايصل العقاري باسي همي ال فظ هو م يني ،

ا

سداا ثم الشراء م وندام فة الحندوق وم تغ نقدي ل ائعة ايرض

العقار مأ ر بعدا م العقوا التة ت توي عت
ايصل العقاري مراو
المةتا رر م

يند ال نو

زياار فة القيمة اإليجارية بشكل تحاعدي

التجارية المرتحة لتعمل فة الممتكة وباستثناء ايرض

ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار) وذلك ضمانا اللتزامام شرلة وابل العربية
اتفايية التة يالم الم رمة مع بنك الممول وتتكو

لالستثمار بمو

ضمانام ال نك م

اآلتة:
ه-

تةجيل صك متكية هرض المكا مول فة م افظة نفر ال ام ال اصة بشرلة وابل باسي
الشرلة التابعة لت نك الممول

ب -تنازل م

ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار ع

اإليجارام لتمكا

مول – م افظة نفر

ال ام
تي االتفاق بي ال نك الممول وشرلة وابل العربية لالستثمار عت

الغاء الضمانام عند إتمام

عمتية شراء المكا مول – م افظة نفر ال ام ب ي يتي تقديي ضمانام بديتة هو تةوية الدي
ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار والتزمت شرلة وابل العربية لالستثمار لمدير

القائي م

الحندوق بتقديي ضمانام بديتة هو تةوية الدي

القائي م

ي ت ا لت نك الممول وذلك ي ل

بداية فترر مر وندام الحندوق ول يقوم مدير الحندوق بتةتيي ييمة المكا مول فة
م افظة نفر ال ام اال عند إتمام نقل متكية ايصل العقاري همام لات


العدل الم ت

ستتي إاارر اما ايصل العقاري م ي ل شرلة عقارم التجزئة التة يتي تعيين ا وفقا لشروط
وهنكام الحندوق



توفة الةيد  /متع
م

ب تتيف ب ع دالت ال انة – هند مالكة الشيوع فة ايرض المةتا رر

ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار فة م افظة نفر ال ام  -بعد إبرام مدير الحندوق

التفايية ال يع مع ي وعتي ستنتقل لافة نقوي والتزامات فة االتفايية ل تف العام وفقا
لحك إث ام نحر الورثة الحاار ع وزارر العدل
إفحا

تجدر اإلشارر إل

ه

الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري

و ير م اشري

وعت

التوالة) فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ايصول العقارية الم دئية لتحندوق ،وبالتالة
يد تتعارض هنشطت ي م ويت آلتر مع هنشطة ومحالح الحندوق
وفيما عدا ما ذلر هعاله وما تي اإلفحا عن م امه الشروط واينكام ،يألد مدير الحندوق عت
ال يو د تعارض لمحالح بائعة ايصول العقارية هو مدير الحندوق هو مدير ايمال

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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فيما يتعتق ب ما ايصل العقاري لما يألد مدير الحندوق عت

هن

ال يو د تعارض لمحالح مدير

الحندوق مع محالح هي مةتا ر يصول عقارية تشكل عوائداا  %10هو هلثر م العوائد اإليجارية الةنوية
ل ما ايصل العقاري
محاريف التشغيل

بتغت محاريف تشغيل المكا مول – م افظة نفر ال ام لتعام 2019م م تغ  9 8متيو ريال
سعواي
يد تتغير محاريف التشغيل الفعتية ع المحاريف المتويعة وسوف يتي االفحا ع ذلك فة التقارير
المالية الةنوية لتحندوق

* تي انتةاب اإليجارام ال الية بناء عت

العقار الثاني:

عقوا اإليجار الم رمة ناليا نت

 15نوفم ر م عام 2017م

المكان مول – مدينة الرياض

وصف العقار



هاي العناصر

الوصف

اسي العقار

المكا مول – الرياض

مال

شرلة وابل العربية لالستثمار

العقار

نوع العقار

تجاري

المدينة /الدولة

الرياض – الممتكة العربية الةعواية

ال ة /الشارع

نة المتقا – مريق ايمير م مد ب سعد

لرولة المويع

انداثيام المويع

N 24 47 27.18 E 46 36 42.89

مةانة يطعة ايرض

نوالة  37,293متر مربع

مةانام ال ناء

نوالة  49,963متر مربع

عدا اياوار

3

هنواع الوندام وهعداااا

 95وندر م الم تجزئة ومنطقة همعمة

نة ة إشغال العقار ونت

15

93.14%

نوفم ر م عام 2017م)
تاري إتمام انشاء الم ن

تي إتمام بناء المجمع فة ايةم ر م سنة 2016م

تكتفة شراء العقار

 323,560,874ريال سعواي

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ن مر ع عقوا اإليجار ال الية
ونت

 15نوفم ر م عام

2017م)

نظرا لط يعة اما العقار وتنوع مةتا ري وبة
نة

لثرر عقواه فقد تي عمل مت

لتعقوا

مدر العقد لما او موضح هاناه:

مدر العقوا ال الية

عدا العقوا

اإليجار الةنوي ال الة–
عام 2017

إيرااام اتر ثالث سنوام لتعقار

 10سنوام فالثر

13,078,365

20

 9 - 5سنوام

3,324,904

14

 4 - 3سنوام

2,072,220

13

هيل م  3سنوام

6,651,700

16

المجموع

25,127,189

63

الفقرر "و" م امه الماار وعوائد اإليجارام الةابقة والمةت دفة لكل

نر و االمالع عت
عقار/منفعة)

ن مر ع عمتية االست واذ

يام مدير الحندوق بإبرام اتفايية بيع وشراء مع شرلة وابل العربية لالستثمار لشراء المكا

ايصل العقاري

القائي عتي )

عت

هاي شروط اتفايية االست واذ
عت

ايصل العقاري

مول – مدينة الرياض وايرض والم ن

اشتمتت اتفايية ال يع والشراء الم رمة بي
لالستثمار عت


لل م

مدير الحندوق وشرلة وابل العربية

هنكام وشروط م هام ا:

ثم شراء المكا مول – مدينة الرياض 323,560,874.2 :ريال سعواي ويتي سداا
ثم عت
ه-

الن و اآلتة:

م تغ نقدي يةاوي 106,775,088ريال سعواي

ب -ت حي

وندام فة الحندوق لاشترا

 216,785,786ريال سعواي ولتمزيد م

عينة م

ي ل ال ائع بقيمة

المعتومام ع

عدا الوندام و لية

ت حيح ا ل ائع ايصول ال عقارية ،الر اء الر وع إل

الماار ريي  11م

امه

الشروط واينكام)


هاي الشروط الوا
ز

ال حول عت

ت ق ق ا إلتمام عمتية بيع وشراء ايصل العقاري:
موافقة ايسة الةوق المالية عت

إتمام مدير الحندوق لعمتية

مر وإاراج وندام الحندوق،

مع م تغ نقدي ويدره  354 000 000ريال

سعواي م تالل اشترالام المةتثمري م الجم ور فة الحندوق،
ط

تقديي تطاب عدم ممانعة م ال نك الممول فة ما يتعتق بإتمام عمتية ال يع
و الشراء ال اصة بالمكا مول – مدينة الرياض والمكا مول – م افظة نفر
ال ام و تنازل ع هي مطال ام ل قوق ممنونة ل بمو

اتفايية التة يالم

القائمة مع شرلة وابل العربية لالستثمار و التة يد تنشا ع إتمام عمتية ال يع
و الشراء لتتك ايصول العقارية،
ي إفراغ صك متكية ايصل العقاري باسي همي ال فظ هو م يني ،

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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Internal
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الشراء م

سداا ثم

وندام فة الحندوق وم تغ نقدي ل ائع ايصول

العقارية
ل

موافقة تطية م صان

ال حول عت

الحالنية فة وزارر الشأو ال تدية و

القروية وممثتة ب تدية م افظة الدواامة) تألد موافقت ي عت

عمتية

شراء نق منفعة المكا مول فة م افظة الدواامة و ت ويت لتحندوق
ضري ة القيمة المضافة

التزمت شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل ضري ة القيمة المضافة ونيثما انط ق) ال اصة
باست واذ الحندوق عت

عدا اياوار

3

صفة المتكية

ت ويل نق المتكية

هي معتومام إضافية



المكا مول – مدينة الرياض

العقار متعارف عتي بي العموم بمةم

ال ير مول وذلك ي العقار يقع عت

مريق ال ير ومريق ايمير م مد ب سعد ب ع دالعزيز ناليا)


العقار مأ ر بعدا م العقوا التة ت توي عت

زياار فة القيمة اإليجارية بشكل

تحاعدي


ايصل العقاري مراو

يند ال نو

التجارية المرتحة لتعمل فة الممتكة وذلك

ضمانا اللتزامام شرلة وابل العربية لالستثمار بمو

اتفايية التة يالم الم رمة

مع ال نك الممول وتتكو ضمانام ال نك م اآلتة:
ه-

تةجيل صك متكية هرض المكا مول فة مدينة الرياض باسي الشرلة التابعة
لت نك الممول

ب -تنازل م

ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار ع

اإليجارام لتمكا

مول –

م افظة نفر ال ام
تي االتفاق بي ال نك الممول وشرلة وابل العربية لالستثمار عت
عند إتمام عمتية شراء المكا مول – مدينة الرياض ب ي

الغاء الضمانام

يتي تقديي ضمانام بديتة

هو تةوية الدي القائي م ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار والتزمت شرلة وابل
العربية لالستثمار لمدير الحندوق بتقديي ضمانام بديتة هو تةوية الدي القائي م
ي ت ا لت نك الممول وذلك ي ل بداية فترر مر وندام الحندوق و ل يقوم مدير
الحندوق بتةتيي ييمة المكا مول فة مدينة الرياض اال عند إتمام نقل متكية
ايصل العقاري همام لات


العدل الم ت

ستتي إاارر اما ايصل العقاري م ي ل شرلة عقارام التجزئة التة يتي تعيين ا
وفقا لشروط وهنكام الحندوق

إفحا

تجدر اإلشارر إل
وعت

ه الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري و ير م اشري

التوالة) فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ايصول العقارية الم دئية

لتحندوق ،وبالتالة يد تتعارض هنشطت ي م ويت آلتر مع هنشطة ومحالح الحندوق
وفيما عدا ما ذلر هعاله وما تي اإلفحا عن فة امه الشروط واينكام ،يألد مدير الحندوق
عت

هن ال يو د تعارض لمحالح بائعة ايصول العقارية هو مدير الحندوق هو مدير ايمال

مع مدير الحندوق فيما يتعتق ب ما ايصل العقاري لما يألد مدير الحندوق عت

هن ال

يو د تعارض لمحالح مدير الحند وق مع محالح هي مةتا ر يصول عقارية تشكل عوائداا
 %10هو هلثر م العوائد اإليجارية الةنوية ل ما ايصل العقاري

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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محاريف التشغيل

بتغت محاريف تشغيل المكا مول – مدينة الرياض لتعام 2019م م تغ  4 7متيو ريال
سعواي
يد تتغير محاريف التشغيل الفعتية ع المحاريف المتويعة وسوف يتي االفحا ع ذلك
فة التقارير المالية الةنوية لتحندوق

* تي انتةاب اإليجارام ال الية بناء عت

العقار الثالث:

عقوا اإليجار الم رمة ناليا نت

 15نوفم ر م عام 2017

المكان مول – مدينة تبوك

وصف العقار



هاي العناصر

الوصف

اسي العقار

المكا مول – ت و

مال

شرلة وابل العربية لالستثمار

العقار

شرلة ايوائل لالستثمار العقاري
نوع العقار

تجاري

المدينة /الدولة

مدينة ت و

ال ة /الشارع

نة الفيحتية الشامية – مريق المالك تالد

– الممتكة العربية الةعواية

لرولة المويع

انداثيام المويع
يطعة

مةانة

N 28.40525 E 36.54467
نوالة  21,596متر مربع

ايرض
مةانام ال ناء

نوالة  44,198متر مربع

عدا اياوار

3

هنواع

الوندام

 121وندر مقةمة إل

وندام م الم تجزئة ومنطقة همعمة

وهعداااا
نة ة
العقار ونت
نوفم ر م

إشغال

96.72%

15
عام

2017م)

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

Classification:
Internal
22

تاري

إتمام انشاء

تي إتمام بناء المجمع فة مار

م سنة 2016م

الم ن
تكتفة شراء العقار
ن مر

ع

اإليجار
ونت

عقوا
ال الية

 15نوفم ر

 219,417,197ريال سعواي
نظرا لط يعة اما العقار وتنوع مةتا ري وبة
العقد لما او موضح هاناه:
اإليجار الةنوي ال الة– عام

مدر العقوا ال الية

م عام )2017

ايرااام تر ثالث

لثرر عقواه فقد تي عمل مت

لتعقوا نة

مدر

عدا العقوا

2017

 10سنوام فالثر

7,579,650

14

9 - 5سنوام

3,097,450

15

 4 - 3سنوام

5,447,895

30

هيل م  3سنوام

5,062,000

16

المجموع

21,186,995

75

نر و االمالع عت

الفقرر "و" م امه الماار وعوائد اإليجارام الةابقة والمةت دفة لكل عقار/منفعة)

سنوام لتعقار
ه المكا مول الوايع فة مدينة ت و

هرض مةتا رر م ي ل شرلة وابل

يائي عت

ن مر ع عمتية

تجدر اإلشارر إل

االست واذ عت

العربية لالستثمار وممتولة م ي ل شرلة ايوائل لالستثمار العقاري

ايصل العقاري


وبناء عت

ايكل المتكية المملور هعاله ،يام مدير الحندوق بإبرام اتفاييتي

هنداما مع شرلة وابل العربية لالستثمار لشراء م ن

المكا مول – مدينة ت و

مةتقتتي
ومنفعت

ويام مدير الحندوق بتوييع اتفايية بيع وشراء مع شرلة ايوائل لالستثمار العقاري وذلك فيما يتعتق
ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار والممتولة لشرلة ايوائل لالستثمار

بشراء ايرض المةتا رر م
العقاري
هاي

شروط

اتفايية االست واذ
عت

ايصل

اشتمتت اتفايية ال يع والشراء الم رمة بي لل م مدير الحندوق وشرلة وابل العربية لالستثمار عت
هنكام وشروط م هام ا:


العقاري

ثم شراء المكا مول – مدينة ت و

وويشمل ثم الشراء ييمة الم ن

ي ت ا فقط) 69,417,197 :ريال سعواي ويتي سداا ثم عت
ه-

القائي المةتا رر م

الن و اآلتة:

م تغ نقدي يةاوي 27,407,675ريال سعواي

ب -ت حي

وندام فة الحندوق لاشترا

عينة م

ي ل ال ائع بقيمة 42,009,522ريال

سعواي ولتمزيد م المعتومام ع عدا الوندام و لية ت حيح ا ل ائع ايصول العقارية،
الر اء الر وع إل


هاي الشروط الوا

الماار ريي  11م امه الشروط واينكام)
ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء ايصل العقاري:

موافقة ايسة الةوق المالية عت

مر وإاراج وندام الحندوق،

ه

ال حول عت

ب

إتمام مدير الحندوق لعمتية مع م تغ نقدي ويدره  354 000 000ريال سعواي م تالل
اشترالام المةتثمري م الجم ور فة الحندوق،

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ج

تقديي تطاب عدم ممانعة م ال نك الممول فة ما يتعتق بإتمام عمتية ال يع و الشراء
ال اصة بالمكا مول – مدينة الرياض والمكا مول – م افظة نفر ال ام و تنازل ع هي
اتفايية التة يالم القائمة مع شرلة وابل العربية

مطال ام ل قوق ممنونة ل بمو

لالستثمار و التة يد تنشا ع إتمام عمتية ال يع و الشراء لتتك ايصول العقارية،
ا

إفراغ صك متكية ايصل العقاري باسي همي ال فظ هو م يني ،

ه

سداا ثم الشراء م وندام فة الحندوق وم تغ نقدي ل ائع ايصول العقارية

و

موافقة تطية م

ال حول عت

صان

الحالنية فة وزارر الشأو

و ممثتة ب تدية م افظة الدواامة) تألد موافقت ي عت

ال تدية والقروية

عمتية شراء نق منفعة المكا

مول فة م افظة الدواامة وت ويت لتحندوق
واشتمتت اتفايية ال يع والشراء بي

هنكام

مدير الحندوق وشرلة ايوائل لالستثمار العقاري عت

وشروط م هام ا:
ثم شراء ايرض 150 000 000 :ريال سعواي يتي سدااه عت



ه-

م تغ نقدي يةاوي  45 000 000ريال سعواي،

ب -ت حي

وندام فة الحندوق لاشترا

سعواي ولتمزيد م
الر وع إل

المعتومام ع

عينة م

ي ل ال ائع بقيمة  105 000 000ريال

عدا الوندام و لية ت حيح ا ل ائعة ايرض ،الر اء

الماار ريي  11م امه الشروط واينكام)

هاي الشروط الوا



الن و اآلتة:

ت قق ا إلتمام عمتية االست واذ:
موافقة ايسة الةوق المالية عت

مر وإاراج وندام الحندوق،

ه

ال حول عت

ب

إتمام مدير الحندوق لعمتية مع م تغ نقدي ويدره  354 000 000ريال سعواي م تالل
اشترالام المةتثمري م الجم ور فة الحندوق،

ضري ة

القيمة

المضافة

ج

تةجيل صك متكية ايصل العقاري باسي همي ال فظ هو م يني ،

ا

سداا ثم الشراء م وندام فة الحندوق وم تغ نقدي ل ائع ايرض

التزمت شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل ضري ة القيمة المضافة ونيثما انط ق) ال اصة باست واذ
الحندوق عت

المكا مول – مدينة ت و

– بما فة ذلك ال اصة باالست واذ عت

ايرض المةتا رر م

يت ا
صفة المتكية
هي

ت ويل نق المتكية

معتومام

إضافية

زياار فة القيمة اإليجارية بشكل تحاعدي



العقار مأ ر بعدا م العقوا التة ت توي عت



ستتي إاارر اما ايصل العقاري م ي ل شرلة عقارام التجزئة التة يتي تعيين ا وفقا لشروط
وهنكام الحندوق

إفحا

تجدر اإلشارر إل

ه

الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري

و ير م اشري

وعت

التوالة) فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ايصول العقارية الم دئية لتحندوق ،وبالتالة
يد تتعارض هنشطت ي م ويت آلتر مع هنشطة ومحالح الحندوق
وفيما عدا ما ذلر هع اله وما تي اإلفحا عن فة الماار امه الشروط واينكام ،يألد مدير الحندوق
عت

هن ال يو د تعارض لمحالح بائعة ايصول العقارية هو مدير الحندوق هو مدير ايمال

الحندوق فيما يتعتق ب ما ايصل العقاري لما يألد مدير الحندوق عت

مع مدير

هن ال يو د تعارض لمحالح

مدي ر الحندوق محالح هي مةتا ر يصول عقارية تشكل عوائداا  %10هو هلثر م

العوائد اإليجارية

الةنوية ل ما ايصل العقاري

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

Classification:
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محاريف التشغيل

بتغت محاريف تشغيل المكا مول – مدينة ت و

لتعام 2019م م تغ  3 67متيو ريال سعواي

يد تتغير محاريف التشغيل الفعتية ع المحاريف المتويعة وسوف يتي االفحا ع ذلك فة التقاريرالمالية الةنوية لتحندوق

* تي انتةاب اإليجارام ال الية بناء عت

العقار الرابع:

عقوا اإليجار الم رمة ناليا نت

 15نوفم ر م عام 2017م

عقد منفعة المكان مول – محافظة الدوادمي

وصف العقار



هاي العناصر

الوصف

اسي العقار

المكا مول –م افظة الدواامة

مال

العقار

العقار ع ارر ع عقد منفعة وتعوا متكية عقد المنفعة إل
العقار ايصتية إل

شرلة وابل العربية  ،وتعوا متكية

همانة م افظة الدواامة

نوع العقار

تجاري

المدينة /الدولة

م افطة الدواامة -الممتكة العربية الةعواية

ال ة /الشارع

نة الريا  -مريق المتك ع دالعزيز

لرولة المويع

انداثيام المويع

N 24 32 38.62 E 44 26 22.57

مةانة يطعة ايرض

نوالة  72,678متر مربع

مةانام ال ناء

نوالة  37,318متر مربع

هنواع الوندام وهعداااا

 162وندر مقةمة إل

عدا اياوار

2

هنواع الوندام وهعداااا

 114وندر مقةمة إل

نة ة إشغال العقار

97.25%

تاري إتمام انشاء الم ن

تي إتمام بناء المجمع فة التوبر سنة 2015م

تكتفة شراء العقار وعقد

 166,815,938ريال سعواي

وندام م الم تجزئة ومنطقة همعمة
وندام م الم تجزئة ومنطقة همعمة

المنفعة)

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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Internal
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إيرااام اتر ثالث سنوام

نر و االمالع عت

لتعقار

عقار/منفعة)
عقوا اإليجار

ن مر ع
ال الية ونت

 15نوفم ر

م عام 2017م)

الفقرر "و" م امه الماار وعوائد اإليجارام الةابقة والمةت دفة لكل

نظرا لط يعة اما العقار وتنوع مةتا ري وبة
نة

لتعقوا

لثرر عقواه فقد تي عمل مت

مدر العقد لما او موضح هاناه:
اإليجار الةنوي ال الة– عام

مدر العقوا ال الية

عدا العقوا

*2017

 10سنوام فالثر

8,018,985

15

 9 - 5سنوام

4,406,275

20

 4 - 3سنوام

9,289,180

56

هيل م  3سنوام

4,851,000

23

26,565,440

114

المجموع
ن مر ع عمتية االست واذ
عت
هاي

ايصل العقاري
شروط

اتفايية

االست واذ عت

ايصل

العقاري

يام مدير الحندوق بإبرام اتفايية بيع وشراء مع شرلة وابل العربية لشراء نق منفعة المكا
مول – م افظة الدواامة
اشتمتت اتفايية ال يع والشراء الم رمة بي لل م مدير الحندوق وشرلة وابل العربية لالستثمار
عت

هنكام وشروط م هام ا:


ثم

شراء عقد منفعة المكا

ويتي سداا ثم عت
ه-

الن و اآلتة:

م تغ نقدي يةاوي 55,049,260ريال سعواي

ب -ت حي

وندام فة الحندوق لاشترا

عينة م ي ل ال ائع بقيمة 111,766,678ريال

المعتومام ع

عدا الوندام و لية ت حيح ا ل ائع ايصول

سعواي ولتمزيد م

العقارية ،الر اء الر وع إل


مول – م افظة الدواامة166,815,938 :ريال سعواي

هاي الشروط الوا

الماار ريي  11م امه الشروط واينكام)

ت قق ا إلتمام عمتية بيع وشراء ايصول العقارية وعقد المنفعة

الم اعة م ي ل شرلة وابل العربية لالستثمار:
موافقة ايسة الةوق المالية عت

مر وإاراج وندام الحندوق،

ه

ال حول عت

ب

إتمام مدير الحندوق لعمتية مع م تغ نقدي ويدره  354 000 000ريال سعواي
م تالل اشترالام المةتثمري م الجم ور فة الحندوق،

ج

تقديي تطاب عدم ممانعة م ال نك الممول فة ما يتعتق بإتمام عمتية ال يع و
الشراء ال اصة بالمكا مول – مدينة الرياض والمكا مول – م افظة نفر ال ام و
تنازل ع هي مطال ام ل قوق ممنونة ل بمو

اتفايية التة يالم القائمة مع

شرلة وابل العربية لالستثمار و التة يد تنشا ع إتمام عمتية ال يع و الشراء لتتك
ايصول العقارية،
ا
ه

إفراغ صك متكية ايصل العقاري باسي همي ال فظ هو م يني ،
ال حول عت

موافقة تطية م

صان

الحالنية فة وزارر الشأو

والقروية وممثتة ب تدية م افظة الدواامة) تألد موافقت ي عت

ال تدية

عمتية شراء

نق منفعة المكا مول فة م افظة الدواامة وت ويت لتحندوق

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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و
ضري ة القيمة المضافة

سداا ثم الشراء م وندام فة الحندوق و م تغ نقدي ل ائع ايصول العقارية

التزمت شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل ضري ة القيمة المضافة ونيثما انط ق) ال اصة
باست واذ الحندوق عت

منفعة المكا مول – م افظة الدواامة

صفة المتكية

ت ويل نق انتفاع مع همانة م افظة الدواامة

مدر العقد

تمةة وعشرو سنة ت ده م تاري 1433/11/1اي وتنت ة فة تاري 1458/11/1اي

هي معتومام إضافية

العقار مأ ر بعدا م



العقوا التة ت توي عت

زياار فة القيمة اإليجارية بشكل

تحاعدي
ستتي إاارر اما ايصل العقاري م



ي ل شرلة عقارام التجزئة التة يتي تعيين ا

وفقا لشروط وهنكام الحندوق
تجدر اإلشارر إل

إفحا

ه الةيد ف د المق ل والةيد م مد النمر شرلاء م اشري و ير م اشري وعت

التوالة) فة شرلة وابل العربية لالستثمار ال ائع ل عض ايصول العقارية الم دئية لتحندوق،
وبالتالة يد تتعارض هنشطت ي م ويت آلتر مع هنشطة ومحالح الحندوق
وفيما عدا ما ذلر هعاله وما تي اإلفحا عن فة امه الشروط واينكام ،يألد مدير الحندوق
عت

هن ال يو د تعارض لمحالح بائعة ايصول العقارية هو مدير الحندوق هو مدير ايمال

مدير الحندوق فيما يتعتق ب ما ايصل العقاري لما يألد مدير الحندوق عت

مع

هن ال يو د تعارض

لمحالح مدير الحندوق مع محالح هي مةتا ر يصول عقارية تشكل عوائداا  %10هو هلثر م
العوائد اإليجارية الةنوية ل ما ايصل العقاري
محاريف التشغيل

بتغت محاريف تشغيل المكا مول – مدينة الدواامة لتعام 2019م نوالة م تغ 6.42متيو
ريال سعواي
 يد تتغير محاريف التشغيل الفعتية ع المحاريف المتويعة وسوف يتي االفحا ع ذلك فةالتقارير المالية الةنوية لتحندوق

* تي انتةاب اإليجارام ال الية بناء عت

تجدر اإلشارر ال

ه

عقوا اإليجار الم رمة ناليا نت

 15نوفم ر م عام 2017م

ال يانام الموض ة فة بند "معتومام العقارام" اة باعت ار ال يانام المتوفرر ويت االست واذ عت

العقارام
ه

سياسات تركز االستثمار:

ي دف الحيييندوق إل

االسيييتثمار فة هصيييول عقارية ااتل الممتكة العربية الةيييعواية وباسيييتثناء مدينتة مكة المكرمة

والمدينة المنورر) يابتيييييييية لت قيق اتل تا يري اوري والتة م المتويع ه تدر عوائد عت

ره

المال المةتثمر لما

هن سييييييييتي اتتيار المنامق/المد التة تتميز بةيييييييمام ا سيييييييتثمارية إيجابية ونمو فة هنشيييييييطة ايعمال وتدفق فة
االسييييييتثمارام بشييييييكل إيجابة ،ونمو فة العرض والطت

ولملك لدي ا بنية ت تية يدر ونةيييييي

تقدير مدير الحييييييندوق

المعقول وذلك بعد ايتم باالعت ار التقارير الحيييييياارر فة اما الشييييييا م مقيمي اثني مةييييييتقتي معتمدي م ي ل
ال يسة ا لةيييييييعواية لتمقيمي المعتمدي واراسيييييييام الجدو
لتحندوق الوارار فة المت

التعريفة ل مه الشروط واينكام تقع ميع ا فة ااتل الممتكة ،إال هن وعت

تنويع االستثمارام ،يجوز لتحندوق االستثمار ب د هيح
تارج الممتكة .لما هن ال يو د هي ييوا هتر

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

ذام العالية) .وعت

الر ي م ه االسيييييييتثمارام ايولية
س يل

 ٪ 25م إ مالة ييمة هصول الحندوق فة العقارام الوايعة

نول ترليز هو تنوع االسييتثمار فة هصييل/هصييول عقارية هو منطقة غرافية
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م دار هو نة ة ذلك الترليز/التنوع م نجي الحندوق لكل باإلضافة لما س ق يمك لتحندوق االستثمار وب د هيح
 %25م القيميية اال مييالييية لتحييييييينييدوق وفقييا آلتر يوائي مييالييية مييديقيية فة لييل ممييا يتة عت

ه تكو

ميع اييمه

االستثمارام متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية:
-

مشاريع التطوير العقاري

-

وندام الحناايق العقارية المتداولة المطرونة مرنا عاما فة الةوق المالية الةعواية والمرتحة م ي ل ال يسة.

-

وندام الحناايق العقارية ال اصة والمرتحة م ي ل ال يسة.

-

استثمارام عقارية تارج الممتكة العربية الةعواية

-

سيولة نقدية  /االنتفاظ بةيولة نقدية

-

صناايق هسواق النقد المطرونة مرنا عاما والمرتحة م ي ل ال يسة

-

هس ي الشرلام العقارية المدر ة فة الةوق المالية الةعواية والمرتحة م ي ل ال يسة

-

نقوق المنفعة



صكوك الملكية:
تسلسل الصك

تاريخه

األصل

532502002325

1439/09/22اي

332509008666

1439/11/10اي

المكا مول -مدينة الرياض

410123034700

1437/09/20اي

المكا مول – مدينة ت و

250109008541

1442/04/30اي

المكا مول -م افظة نفر ال ام

و

عوائد اإليجارات السابقة والمستهدفة لكل عقار/منفعة
*2016

*2017
النة ة

اسي العقار /
المنفعة

عوائد
اإليجارام
ومتيو
ريال
سعواي)

وعائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارام
لنفو

**2018
النة ة

عوائد
اإليجارام
ومتيو
ريال
سعواي)

الةنة)

وعائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارام
لنفو

عوائد
اإليجارام
المةت
افة
ومتيو
ريال
سعوا

الةنة)

ي)

%42 17

42,79

**2019

النة ة

**2020
النة ة

عوائد
وعائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارام
لنفو
الةنة)

اإليجارام
المةت د
فة
ومتيو
ريال
سعواي)

وعائد
اإليجار /
مجموع
اإليجارام
لنفو
الةنة)

النة ة
متوسط

عوائد
اإليجارام
المةت دف
ر ومتيو
ريال
سعواي)

وعائد اإليجار
 /مجموع
اإليجارام
لنفو
الةنة)

عوائد
اإليجارام
المةت دفة
لتحندوق
و)2020- 2018
ومتيو ريال
سعواي)

المكا مول –
م افظة نفر

29 5

%52 70

41,86

%41 98

44,65

%41 85

45

%41 43

44,15

ال ام
المكا مول -
مدينة الرياض
المكا مول –
مدينة ت و

16

%2 90

18,88

%19 02

19,92

%19 54

21,08

%19 76

21,73

%20 01

20,91

6 375

%11 40

17,49

%17 63

17,82

%17 48

18,53

%17 37

19,07

%17 56

18,48

المكا مول –
م افظة

18 525

%33 10

21,02

%21 18

21,39

%20 99

22,42

%21 01

22,80

%20 99

22,20

الدواامة
المجموع

56

%100

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

99,26

%100

101,92

%100

106,68

%100

108,60

%100

105,74
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العائد اإل مالة
المةت دف***
رسوم إاارر
الحندوق
رسوم و
تكاليف هتر
نة ة معدل رسوم وتكاليف الحندوق م
إ مالة هصول الحندوق

%8 60

%9 04

%9 20

%8 96

%0 75

%0 75

%0 75

%0 75

%0 15

%0 15

%0 15

%0 15

%0 9

%0 9

%0 9

%0 9

%7 70

%8 14

%8 30

%8 06

العائد الحافة
المةت دف****

*يعوا الفرق فة العوائد ب ي عام  2016و عام  2017ال
تو

عدم التمال م ن

المكا مول فة الرياض وتشغيت نت

ن اية عام  2016وهيضا عدم التمال م ن

المكا مول فة

وتشغيت بعد الربع ايول م عام 2016

* تي انتةاب عوائد  2017المةت دفة بناء عت

سند المر بقيمة  18متيو ريال سعواي التة يامت شرلة وابل العربية لالستثمار بتقديم

عقوا اإليجار الم رمة ناليا باالضافة ال

الجدول هعاله) وافتراض تكتفة تشغيل  %20وني

لتغطية هي يحور فة مجموع عوائد اإليجارام المةت دفة لعامة  2018و 2019ونة

ت تغ تكاليف التشغيل ال الية– نت

ن اية

النحف ايول م عام 2017م  -لألصول العقارية نوالة  %18م عوائد ايصول العقارية
**تي انتةاب العوائد المةت دفة بناء عت

عقوا اإليجار الم رمة ناليا وبناء عت

تقديرام نمو م ي ل مةتشار اراسة الجدو

***العائد اإل مالة المةت دف:
تي انتةاب العائد اإل مالة المةت دف عت

هسا

سعر الوندر والمتمثل بعشرر رياالم لتوندر الواندر وذلك ب ة ييمة هصول الحندوق المةت دفة ناليا وال الغة 1,180,000,000

ريال سعواي
العوائد اإل مالية المملورر فة الجدول هعاله تي انتةاب ا ي ل تحي ميع الرسوم والمحاريف المتعتقة بالحندوق
إ بعض العوائد واإليجارام المتعتقة بالحندوق وهصول والمملورر فة الجدول هعاله عرضة لتتغيير تالل عمر الحندوق مما يترت

عتي تغير فة العائد اإل مالة المةت دف

****العائد الحافة المةت دف:
العوائد الحافية المملورر فة الجدول هعاله تي انتةاب ا بعد تحي ميع الرسوم والمحاريف النقدية المتعتقة بالحندوق ولي يتي تحي المحاريف ير النقدية لم ححام اإلاال
لألصول الثابتة
إ بعض الرسوم والمحاريف النقدية المتعتقة بالحندوق والمملورر فة الماار " " 15م امه الشروط واينكام معرضة لتتغيير تالل عمر الحندوق مما يترت

عتي تغير فة العائد

الحافة المةت دف
إ بعض العوائد واإليجارام المتعتقة بالحندوق وهصول والمملورر فة الجدول هعاله عرضة لتتغيير تالل عمر الحندوق مما يترت

ز

صالحية االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة هذه الصالحية:

يجوز لمدير الحندوق ،نيابة ع الحندوق ال حول عت

تمويل متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية وال تتعد

التمويل المت حل عتي نة ة و )%50م إ مالة ييمة هصول الحندوق وذلك ب ة
عت

عتي تغير فة العائد اإل مالة المةت دف

موافقة مجتو إاارر الحندوق لتمويل تكاليف االست واذ عت

ب ي تعتمد الموافقة عت

لية است دام التمويل و دو

الةائدر ،وسيت مل الحندوق ميع التكاليف المترت ة عت
ال اص إ برام عقوا التمويل مع الج ام المرت
بغرض ال حول عت

تر يوائي مالية مرا عة وبعد ال حول

ايصول العقارية ومحاريف الحندوق

ال حول عتي عت

اعت ارام تاصة بترتي

ل ا بممارسة نشاط التمويل وال نو

اإلضافية مةتق ال هو لةداا هي م ا لتزامام الحندوق هو يي س
وتجدر اإلشارر إل

التمويل) وذلك بغرض ال حول عت

التمويل وظروف الةوق

التمويل ،وي ق لتحندوق م اشرر هو م تالل الشرلة ذام الغرض
والمحارف وشرلام التمويل) وذلك

هي تمويل عند ال ا ة لتوفير النقد الالزم إلتمام عمتيام االست واذ عت
هن يجوز را

نة ة

تر يراه مدير الحندوق و يقره مجتو إاارر الحندوق

هصول الحندوق لحالح هي م
هي تمويل عند ال ا ة عت

ايصول العقارية ال الية هو

الج ام الممولة لتحندوق وال نو

والمحارف وشرلام

س يل الضما ل ما التمويل بما يتوافق مع شروط اتفايية

التمويل واينظمة ذام العالية
لما تجدر اإلشارر إل
لتحندوق وال نو

هنقية الحندوق م تالل الشرلة ذام الغرض ال اص التوييع عت

سندام يمر لحالح الج ام الممولة

والمحارف وشرلام التمويل) ،و تقديي ضمانام لتتمويل وم ضمن ا را ايصول العقارية و/هو الحكو

العقارية لحالح الج ام الممولة ،والتنازل ع الدتل هو اإليجارام لحالح الج ام الممولة ،وفتح نةابام تجميعية لحالح الج ام
الممولة) إليداع الدتل واإليرااام المتنازل عن ا
وني

ه مدير الحندوق يعد شرلة تابعة وممتولة بالكامل لمحرف اإلنماء فإن فة نال لا الممول او محرف اإلنماء فإ

شروط التمويل سيتي التفاوض عتي ا عت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

هسا

مةتقل وسيتي اعتماااا م مجتو إاارر الحندوق
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وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق
يجوز لمدير الحندوق استثمار النقد المتوافر الحندوق فة عمتيام يحيرر اي ل ووندام صناايق االستثمار المرتحة م
ال يسة وسواء مدارر م ي ل مدير الحندوق هو م ي ل مدراء تري ) المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية وبنة
و )%25م إ مالة ييمة هصول الحندوق وذلك ب ة

تتعد

الحناايق بناء عت

ط

ال

تر يوائي مالية مرا عة ،عتما با مدير الحندوق سي تار امه

عدر عوامل مثل ت رام مديري الحناايق واستراتيجيام االستثمار وايااء الةابق لكل صندوق مةت دف

متحصالت الطرح:

سيتي است دام المت حالم النقدية م مر وندام الحندوق تالل فترر الطر ايولة لةداا الجزء النقدي م ثم شراء
ايصول العقارية الم دئية نة

الجدول التالة:
قيمة الجزء النقدي من ثمن الشراء (ر.س).

األصل العقاري

141,061,797

المكا مول – م افظة نفر ال ام
المكا مول – مدينة الرياض

97,068,262

المكا مول – مدينة ت و

65,825,159

عقد منفعة المكا مول – م افظة الدواامة

50,044,781

المجموع

354,000,000

ي مالكي الوحدات ونسبة االشتراكات العينية من إجمالي قيمة أصول الصندوق
عدد الوحدات

قيمة الوحدات ر.س.

النسبة من إجمالي قيمة أصول الصندوق

طريقة االشتراك

المشتركين
شرلة وابل العربية لالستثمار

62,960,000

629,600,000

%53.36

عينة

شرلة ايوائل لالستثمار العقاري

10,500,000

105,000,000

%8 90

عينة

ع دالعزيز ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

ع دالت ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

منحور ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

ع داإلل ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

ستطا ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

ترلة ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

عينة

ايفاء بنت تتيف ب ع دالت ال انة

288,235

2,882,349

%0 24

عينة

اال بنت تتيف ب ع دالت ال انة

288,235

2,882,349

%0 24

عينة

288,235

2,882,349

%0 24

عينة

700,007

7,000,070

%0 59

عينة

شرلة سويكورب

3,540,000

35,400,000

%3 00

نقدي

الجم ور

35,400,000

354,000,000

%30 00

نقدي

المجموع

118,000,000

1,180,000,000

%100

ورثة متع

ب تتيف ب ع دالت ال انة

اار بنت تتيف ب ع دالت ال انة
ستم

بنت م مد ب تتيف المطيري

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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.10

مخاطر االستثمار في الصندوق
المخاطر المتعلقة بالصندوق


مخاطر تركز استثمارات الصندوق في قطاع المراكز التجارية
عند تاسيييو الحييندوق ،تترلز اسييتثمارام الحييندوق فة يطاع المرالز التجارية م تالل تمتك ثالثة هصييول عقارية وعقد
انتفياع وانيد تتكو م مجمعيام تجياريية ونتيجية ليمليك ،فيإ إيرااام الحييييييينيدوق وصييييييييافة اليدتيل ترت ط بيالطتي
المةانام التجارية فة المد التة تقع في ا تتك ايصول ويد يأثر هي ا وط فة مةتو
عامة فة تتك المد عت
عقارية موزعة عت



الطت

عت

لتمةانام التجارية

هااء الحيييييندوق وييمة وندات بشيييييكل هل ر مما لو لانت اسيييييتثمارام الحيييييندوق فة هصيييييول

يطاعام م تتفة

مخاطر عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق

تي تاسيييييو الحييييندوق نديثا او ماضيييية تشييييغيتة سييييابق يمك المةييييتثمري الم تمتي م التن أ بايااء
المةييييتق تة لتحييييندوق لما ه النتائم الةييييابقة لحييييناايق مماثتة هو ايااء الةييييابق لألصييييول العقارية م ل
است واذ الحندوق ليةت بالضرورر مأشرا عت
بشيييييكل ل ير عت
العوائد عت

يرارام و

ره

وا مدير الحيييييندوق فة إاارر اسيييييتراتيجية الحيييييندوق وشيييييأون وزياار نجي

المال المةتثمر وبالتالة ،فإ نداثة نشار الحندوق يد تأثر بشكل ست ة عت

مدير الحندوق وبالتالة عت


هااء الحندوق فة المةتق ل ،ني

سيعتمد مالكوا الوندام

عوائد الوندام

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق
سييييعتمد الحيييندوق عت

تدمام اإلاارر واالسيييتشيييارام التة يقدم ا موظفة مدير الحيييندوق ويد يكو م الحيييع

اسييت دال بعض الموظفي الرئيةيييي  ،وتاصيية فة اإلاارر العتيا لمدير الحييندوق وفة نالة تر
العمل ولي يك مدير الحندوق ياارا عت


تويعام

إيجاا بديل مناس

هند اأالء الموظفي

ل /ل ا ،فإ هااء هعمال الحندوق يد تتاثر بشكل ست ة

مخاطر السيولة
يقوم الم ةتثمرو عاار فة اإلبقاء عت
ولك فة ناالم هتر

ير

ا ستثمارات ي واالعتماا عت

العوائد الم ةت قة عت

ره

المال الم ةتثمر

بعض المةيييييييتثمري فة تةيييييييييل اسيييييييتثمارات ي ت عا لعوامل لثيرر ،بما فة ذلك إيرااام

وييمة ايصيييول العقارية ،وايااء العام لتحيييندوق والةيييوق ال اص بااوام اسيييتثمار مماثتة ونظرا ي لمية الةييييولة
لوندام صيييناايق االسيييتثمار العقارية المتداولة يد تكو هيل م نظيرت ا يسييي ي الشيييرلام المتداولة ونتيجة التفاوم
الشيياسييع بي عدا ايسي ي المدر ة فة الةييوق المالية وعدا وندام الحييناايق العقارية المتداولة المدر ة هيضييا فة
الةييييوق المالية) ،فإن م الم تمل ه يوا
الحيييندوق بةيييعر هعت

المةييييتثمر فة وندام الحييييندوق صييييعوبة بالت ارج وتةييييييل وندات فة

م سيييعر ال شيييراء ايصيييتة هو م الةيييعر المي يعرضييي ذلك المةيييتثمر مما يد يأاي إل

ت ارج

المةتثمر م الحندوق بقيمة هيل م القيمة الةويية يصول الحندوق


مخاطر الخبرة المحدودة
يمتتك مدير الحيييييييندوق ت رر م دوار فة إاارر صيييييييناايق االسيييييييتثمار العقارية المتداولة وبالنظر إل
ال اصية بحيناايق االسيتثمار العقارية المتداولة يد صيدرم مأترا وبالتالة ت ق
الوضو  ،فقد يضطر مدير الحندوق إل

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

يضاء ويت و

ليفية تط يق ا إل

ه التعتيمام

ند ما ير مكتمتة

د ل يري فة التالد م التزام الحندوق بالمتطت ام النظامية
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الحييياارر ع ايسة الةيييوق المالية والةيييوق المالية الةيييعواية وبالتالة ،فإ إتفاق مدير الحيييندوق فة تط يق تتك
المتطت ام بالشيييييييكل المطتوب يد يأاي إل

تاثير سيييييييت ة عت

عمتيام الحيييييييندوق ومرلزه المالة وعائدام مالكة

الوندام


مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية
يييد يتعرض تييداول الونييدام لعوامييل تأاي إل

نييدوث تقت ييام فة ييمت ييا من ييا العوامييل التة يييد تأثر سيييييييت ييا عت

هسيييييواق ايسييييي ي الم تية والعالمية والظروف االيتحيييييااية الةيييييائدر والمتويعة ومعدالم الفائدر وتكاليف التمويل
واتجااام المةييييتثمري والظروف االيتحييييااية العامة وعمتيام ال يع الك يرر لوندام الحييييندوق وبناء عتي  ،فإ شييييراء
الوندام مالئي فقط لتمةيييييييتثمري المي يمكن ي ت مل الم امر المرت طة ب مه االسيييييييتثمارام ال سييييييييما وه تتك يد
يأاي إل


صعوبة ت ارج المةتثمر م الحندوق هو ت ار

بقيمة هيل م القيمة الةويية يصول الحندوق

مخاطر زيادة رأس مال الصندوق
مال الحييندوق م تالل إصييدار وندام ديدر سييواء مقابل

فة نال يرر مدير الحييندوق مع مالكة الوندام زياار ره

اشييييييترالام عينية هو نقدية ،فإ إصييييييدار امه الوندام الجديدر سييييييوف يأاي إل
الوندام فة ذلك ال ي إل

ند ما وذلك ما لي يمار

ال اصييييية بالوندام ،ويد تأاي زياار ره

المال إل

مالكة الوندام فة ذلك ال ي نقوي ي فة نقوق ايولوية
تاثر ييمة الوندام بشيييييكل سيييييت ة مما يأثر بشيييييكل سيييييت ة عت

استثمارام مالكة الوندام ير الممارسي ل ق ايولوية باالشترا


ت فيض ال حيييييي

النةيييييي ية لمالكة

فة زياار ره

المال

مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار
ل يكو انا
تجن

هي ضيييما با ايعمال التشيييغيتية ي صيييول الحيييندوق سيييتكو مدرر لألربا  ،هو ه الحيييندوق سيييينجح فة

ال ةييائر ،لما ل يكو لتحييندوق بشييكل عام هي محييدر لألموال ليدفع من ا توزيعام عت

مالكة الوندام ب الف

العوائد م اإليجارام والعائدام الرهسيييمالية التة م الممك ه تاتة م تشيييغيل هصيييول الحيييندوق هو بيع بعض هو لل
هصييييييول

وبالتالة فإن ال يو د ضييييييما با الحييييييندوق سيييييييقوم بت قيق عوائد عت

الحندوق وهن م الممك ه ي ةر المةتثمري فة الحندوق لل هو بعض رؤو


اسييييييتثمارام مالكة الوندام فة
هموال ي المةتثمرر فة الحندوق

مخاطر تعارض المصالح:
يزاول مدير الحيندوق مجموعة م اينشيطة التة تتضيم اسيتثمارام مالية وتدمام اسيتشيارية ويد تنشيا انا

ناالم

تتعارض في ا محيييالح مدير الحيييندوق مع محيييالح الحيييندوق إ هي تعارض فة المحيييالح ي د م يدرر مدير الحيييندوق
عت


هااء م ام بشكل موضوعة مما يد يأثر ست ا عت

استثمارام الحندوق وعوائده وتوزيعات

مخاطر تعيين مدير صندوق بديل:
صييييدر يرار م مالكة الوندام وايسة الةييييوق المالية فة تاري 1443/02/25اييييييييييي الموافق 2021/11/30م بعزل مدير
الحييندوق الةييابق وتعيي شييرلة اإلنماء لالسييتثمار لمدير صييندوق بديل ،يد يوا

مدير الحييندوق ال ديل صييعوبة فة

ات اذ بعض القرارام نظرا لعدم توافر لافة المعتومام الةيييييييابقة هو عدم اية المعتومام وال يانام المقدمة م
المدي ر الةيييابق مما يد يأثر فة يدرت عت
القرارام التة ات مم نت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

ات اذ يرار بشيييا إاارر الحيييندوق ،لما ه مدير الحيييندوق ال ديل ال يت مل

تاري عزل مدير الحندوق الةابق

Classification:
Internal
32

(أ) المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق


المخاطر العامة لالستثمار العقاري
يكو العائد عت

االسييييتثمارام العقارية عرضيييية لتعديد م العوامل المترابطة فيما بين ا ،بما في ا التغييرام الةييييت ية

فة الظروف االيتحييييااية الم تية هو اإليتيمية هو الدولية ،والظروف الةييييت ية فة الةييييوق الم تية ،والظروف المالية
لمةييييييتا ري ومشييييييتري وبائعة العقارام ،والتغييرام فة محييييييروفام التشييييييغيل ،والقواني والتوائح ال يسية ،ويواني
تقةيييييي المنامق و يراا م القواني ال كومية والةييييياسييييام المالية ،وهسييييعار الطاية ،والتغيرام فة مد
م تتف هنواع وموايع العقارام ،والم امر الناتجة ع االعتماا عت

النةييي ة عت

التشغيل الناشسة ع عدم توفر بعض مواا ال ناء ،باإلضافة إل

التدفقام النقدية ومشيييالل وم امر

الظروف القاارر ،وال ةائر ير القابتة لتتامي و يراا

م العوامل ال ار ة ع سيييطرر مدير الحييندوق .يد يةييااي هي م امه العوامل فة التة ي
ست ا عت


ييمة هصول الحندوق ويدرر الحندوق عت

اإلي ال

توليد هي عوائد عت

بم امر وارية تأثر

استثمارات

مخاطر التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولة

تعت ر العقارام م فسة ايصييييول ير الةييييائتة ،وتتقت

ار ة سيييييولت ا ت عا لتطت

والر ة فة اما النوع م

االستثمارام وإ لا الحندوق ب ا ة لتةييل استثمارات العقارية فة ويت ير مناس  ،فقد تكو عائدام
الحندوق م ذلك هيل م القيمة الدفترية اإل مالية لممتتكات العقارية وبالتالة ،فإ هي تاتير هو صعوبة
يد يوا

ا الحييييندوق فة التحييييرف فة هصييييول يد تأثر سييييت ا وبشييييكل ل ير عت

العائد الن ائة -إ و د-

المي ي حل عتي مالكة الوندام


مخاطر إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقارية

ال تو د نت

تاري امه الشييروط واينكام سييجالم عقارية مرلزية فعالة ومتزمة فة المد التة تقع في ا

ايصول العقارية الم دئية والتة ت ي هوصاف لل عقار ومويع ونالت الشرعية ومال م نقوق وما عتي
م التزامام والتعديالم التة تطره عتي ت اعا ،لما ه صيييكو
فة متكية العقار ويد تكو عرضة لتطع ني
النية" ضييد المطال ام العقارية عالور عت

المتكية ال تمثل بالضيييرورر لامل نقوق التحيييرف

ه الم الي الةعواية ال تعترف عاار بدفاع المشتري "نة

ذلك ،فإ و وا عقد بي شي حييي ال يمك بالضييرورر هنداما فة

مطال ة اآلتر بإعاا ر متكية ايصييييل العقاري م ل التعايد وعتي فإ ايصييييول العقارية التة يةييييت وذ عتي ا
الحييييندوق يد تكو عرضيييية يي منازعام يانونية تتعتق بمتكية تتك ايصييييول والتة يد تضييييعف بدوراا يدرر
الحندوق عت

التحرف فة ايصول العقارية هو نقت ا بشكل تالة م الرا والقيوا ،ويد يتة

ذلك فة

بعض ال االم ب ةارر الحندوق لمتكية ايصول العقارية التة اعتقد با االست واذ عتي ا تي بحورر يانونية
فضييال ع ذلك ،يد تأثر امه المنازعام وال الفام نول المتكية بشييكل واري عت
وبالتالة عت


ييمة ايصييول العقارية،

ييمة الوندام فة الحندوق

مخاطر الطبيعة ال تنافسية في قطاعي التجزئة والمراكز التجارية في المملكة
تقع بعض ايصول العقارية الم دئية فة منامق تتةي بقور التنافو فة يطاع التجزئة بشكل عام وفة يطاع المرالز
التجارية بشكل تاص وباإلضافة إل

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

ذلك ،فقد يتي تطوير وإنشاء مرالز تجارية تقع م اشرر بالقرب م ايصول العقارية
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مما يأاي إل

تتق تنافو م اشييييييير مع ايصيييييييول العقارية وفة ضيييييييوء ذلك ،فإ عوائد ايصيييييييول العقارية وييمت ا

الةييويية سييتعتمد عت

يدرر ايصييول العقارية فة التنافو عت

نجا المنافةيييييي اآلتري فة اسيييييتقطاب واإلبقاء عت
والتة يكو ل ا هثر ست ة واري عت


المةييتا ري مع المنافةييي اآلتري

ا لمةيييييتا ري يد يأثر عت

وبالتالة ،فإ

عوائد ايصيييييول العقارية لتحيييييندوق

هعمال الحندوق ،والوضع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشغيل

مخاطر بعض األصول العقارية المبدئية مسجلة لصالح أحد جهات التمويل.
يامت شيييييرلة وابل العربية لالسيييييتثمار وواة هند بائعة ايصيييييول العقارية الم دئية) برا لل م المكا مول  -مدينة
الرياض – والمكا مول – م افظة نفر ال ام – ع مريق بتةييييجيل صييييك متكية باسييييي إند
ال نو
وعت

المرتحييييية لتعمل فة الممتكة وذلك ضيييييمانا اللتزامام الشيييييرلة بمو
عدم ممانعة ال نك الم دئية عت

الر ي م ال حييييييول عت

الشييييرلام التابعة يند

اتفايية التةييييي يالم الم رمة مع ال نك

فك را ايصييييييول العقارية اآلنف ذلراا لتحييييييندوق

مقابل تقديي ضمانام بديتة هو سداا الدي القائي ،فإن ال يمك الجزم با يتي ذلك بالشكل والويت المناس ي مما يد
يأثر ست ا والوضع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشغيل ال اصة بالحندوق


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

يتمثل لل اتل الحييييندوق م إيرااام تا ير مكو التجزئة وال يو د هي ضييييما با الحييييندوق سيييييكو ياارا
عت

ا تماب واإلبقاء عت

مةيييييتا ري مالئمي وفقا لتشيييييروط وايوضييييياع التة يةيييييع

ذلك ،فإ االسيييييييتقرار المالة لتمةيييييييتا ري لد

الحيييييييندوق يد يأثر عت

إلي ا وعالور عت

ايااء المالة لتحيييييييندوق لما ه

االسيتقرار المالة لتمةيتا ري يد يتغير بمرور الويت نتيجة لعوامل تتحيل م اشيرر بالمةيتا ري هو االيتحياا
الكتة لتممتكة ،مما يد يأثر عت
تكاليف ذام صيييييييتة باإلبقاء عت
يتطت

يدرت ي عت

افع م الغ اإليجار باإلضيييييافة إل

المةيييييييتا ري ال اليي وا تماب مةيييييييتا ري

دا ،والتكاليف والويت المي

تط يق ال قوق المنحييوص عتي ا فة عقد اإليجار مع المةييتا ر المتعثر ،بما فة ذلك تكاليف اإلتالء

وإعاار التا ير ،والتة يد تكو ل يرر ويد يكو لإلتفاق فة ا تماب واإلبقاء عت
هثر سييت ة واري عت
ست ا عت


ذلك ،يد يتك د الحيييييندوق

المةيييتا ري المناسييي ي

هعمال الحييندوق ،والوضييع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشييغيل ،لما يد يأثر

ييمة ايصول العقارية

مخاطر خسارة المستأجرين الرئيسيين في األصول العقارية المبدئية

فة نال يرر بعض هو لل المةييييتا ري الرئيةيييييي عدم االسييييتمرار فة هو عدم تجديد عقوا التا ير ال اصيييية
ب ي ،فقد يأاي ذلك إل

شييغور مةييانام إيجارية يد تكو ل يرر فة ايصييول العقارية مما يد يأتر إيجاا

مةيييييتا ر بديل إلشيييييغال تتك المةيييييانام بشيييييكل سيييييريع وبالتالة يد يأثر إن اء عقوا هي م المةيييييتا ري
الرئيةييييي هو عدم تجديداا بشيييكل سيييت ة عت
يأثر ست ا عت


الوضيييع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشيييغيل ،لما يد

ييمة ايصول العقارية

مخاطر إمكانية خضوع ا لصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات
يد تن فض اإليجارام والدتل التشييييغيتة المي سيييييرا إل
ايصييول العقارية هو المةييتا ري لد

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

الحييييندوق نتيجة لتتغيرام الةييييت ية الم تتفة التة تأثر عت

الحييندوق وتجدر اإلشييارر إل

ه بعض النفقام الرئيةييية لتحيندوق بما فة ذلك

Classification:
Internal
34

رسيييوم اإلاارر وتكاليف الحييييانة والتكاليف التشيييغيتية لألصيييول العقارية ل ت فض ت عا الن فاض اإليرااام وبالتالة ،إذا
ان فضيييييت اإليجارام والدتل التشيييييغيتة بينما ظتت التكاليف لما اة ،فإ إيرااام الحيييييندوق وايموال المتانة لتتوزيع
عت


مالكة الوندام يد تن فض

مخاطر جميع األصول العقارية المبدئية تعتمد على مولدات كهربائية مستأجرة
يتي تزويد تتك

إ ايصيييييول العقارية الم دئية ير مرت طة بشييييي كة الك رباء ال اصييييية بشيييييرلة الك رباء الةيييييعواية ،ني

ايصييييييول بالطاية الك ربائية م تالل مولدام ل ربائية مةييييييتا رر م شييييييرلة مرتحيييييية م ي ل ايسة تنظيي الك رباء
واإلنتاج المزاوج لتوليد الك رباء م وندام متنقتة وتجدر اإلشيييييييارر إل

هن فة نال تي إن اء اتفايية ايجار المولدام

الك ربائية ،فإ مدير الحيييييندوق وم تالل مدير ايمال ) سييييييضيييييطر لت

ع مزوا مولدام ل ربائية بديل وعتي فإ

تاتر مدير الحييندوق و م تالل مدير ايمال ) فة إيجاا مزوا مولدام ل ربائية ،هو فشييت فة إيجاا بديل ،يد يأثر عت
تشييغيل ايصييول العقارية والمي بدوره يد يأثر بشييكل سييت ة عت

الوضييع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشييغيل

لتحندوق


مخاطر عدم ضمان اإلبقاء على أسعار التأجير وفقا لألسعار السائدة في السوق
تعتمد هسعار التا ير لألصول العقارية عت

الةائدر و وار

عدر عوامل ،بما فة ذلك او نحر ،هوضاع العرض والطت

وتحاميي ايصول العقارية وال يو د ضما با مدير الحندوق وم تالل مدير ايمال ) سيتمك م تامي عقوا إيجار
ديدر هو تجديد تتك القائمة وفقا يسييعار التا ير الةييائدر وبالتالة فإ فشييل مدير الحييندوق وم تالل مدير ايمال )
فة تامي ذلك يد يكو ل تاثير واري ست ة عت


هعمال الحندوق والوضع المالة ونتائم التشغيل

مخاطر اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األمالك
سييييتتي إاارر ايصييييول العقارية بواسييييطة شييييرلة عقارام التجزئة وفقا التفايية إاارر وتشييييغيل عقار مويعة بي لل م
مدير الحييندوق وشييرلة عقارام التجزئة ويد يكو لتاتر هو فشييل شييرلة عقارام التجزئة فة الوفاء بالتزامات ا بما فة
ذلك صيانة ايصول العقارية تاثير واري ست ة عت



هعمال الحندوق والوضع المالة ونتائم التشغيل

مخاطر األثر السلبي لعدم وجود أو عدم االلتزام بالموافقات التنظيمية ومتطلبات الترخيص على األصول العقارية
لجزء م تشيييغيل ايصيييول العقارية ،يج
وال يمك ضيييييييما ال حيييييييول عت
المناسييييييي

ميع الموافقام التنظيمية ذام الحيييييييتة بايصيييييييول العقارية هو تجديداا فة الويت

هو هن م الالزم ال حيييييييول عتي ا وعالور عت

التنظيمية إل
إل

ال حيييول عت

ميع الموافقام التنظيمية والتراتي

إلغائ ا هو س

ذلك ،فإ هي تعديالم عت

الالزمة لملك لتتشيييغيل

ذلك ،يد يأاي انت ا

شيييييييروط هي م

امه المواف قام

ا ،هو تعتيق ا هو فرض رامام مالية م ي ل ال ةتطام التنظيمية ذام ال حتة باإل ضافة
القواني والتوائح القائمة يد تفرض اشييترامام ير متويعة وهلثر تكتفة ب ي

ينتم ع

التزام ال حندوق ب مه القواني هو التوائح تك د نفقام ره سمالية ل يرر هو التزامام هو م ةأوليام هتر  ،والتة يد يكو
ل ا تاثير ست ة واري عت


هعمال الحندوق والوضع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشغيل

مخاطر إمكانية خضوع األصول العقارية لض رر جوهري بسبب الكوارث الطبيعية وأسباب أخرى خارجة عن سيطرة مدير
الصندوق والتي قد ال يكون التأمين (في حال وجد) عليها كافيا
يد تكو ايصييول العقارية عرضيية لتضييرر المااي النا ي ع نريق هو عواصييف هو زالزل هو يراا م الكوارث الط يعية ،هو
يسييي اب هتر

مثل االضيييطرابام الةيييياسيييية وفة نالة ويوع هي ندث م اما الق يل ،يد ي ةييير الحيييندوق ره

المةيتثمر فة ايصيول العقارية ،ولملك اإليرااام المتويعة باإلضيافة إل

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

ذلك ،ال يمك إعطاء ضيما عت

المال

ه ال ةيائر
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الناتجة وبما فة ذلك تةيييييارر اتل اإليجار) يد يتي تعويضييييي ا بالكامل ت ت طاء التامي وفة نال و د) وانالك هنواعا
معينة م الم امر وال ةييائر وعت

سيي يل المثال ،ال ةييائر النا مة ع االضييطرابام الةييياسييية ،وهعمال ال رب هو بعض

الكوارث الط يعية) يد ال يمك تامين ا م النانية االيتحييااية هو بشييكل عام وفة نال ويوع هي م تتك اينداث ويد
يكو لملك تاثي ر واري ست ة عت


هعمال الحندوق ،والوضع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشغيل

مخاطر نزع ملكية األصول العقارية

إن م نق الدولة وضيييع اليد اإل اري عت

عقار لت قيق المنفعة العامة )عت

سييي يل المثال ال ال حييير ،بناء

الطرق و المرافق ال عا مة( وم ال نان ية العمت ية ،يكو سيييييييعر الشيييييييراء لع قار ما عاار ما ي قارب القي مة
الةييييييويية  .وفة نال نزع المتكية يتي االسييييييت واذ اإل اري عت
وذلك ي اعتماااا يقوم بمو

نظام تاص وعت

العقار بعد فترر إتطار ير م دار نظاما،

الر ي م انتمالية افع التعويض ،ف نا

تطر يتمثل

فة ه يكو ي يمة التعويض ير لافية بالمقارنة مع نجي االسيييييييتثمار هو الربح الفائت هو الزياار فة ييمة
االسيييييييتثمار وفة نال ت قق نزع المتكية ،فقد تن فض ييمة التوزيعام لمالكة الوندام ،وييمة وسيييييييعر
التداول لتوندام ويد ي ةر مالكة الوندام لل هو زء م ره


المال المةتثمر.

مخاطر السياسات الحكومية
يامت ال كومة مأترا فرض رسوم عت

ايرا ضة ال ي ضاء فة الممتكة العربية ال ةعواية ،والمعروفة با سي "رسوم

ايراضييية ال يضييياء" وتوفر امه الرسيييوم نافزا لتمطوري لتطوير ايراضييية ير المةيييتغتة ،ولك م الممك ه تأاي
هيضيييييييا ال

زياار فة مةيييييييتويام المنافةييييييية فة سيييييييوق القطاع العقاري .باإلضيييييييافة إل

ذلك ،فإ هي ت فيض فة

المةييتق ل لتدعي ع الك رباء والمياه فة الممتكة ،والتغيرام فة ضييري ة المغتربي والضييرائ
م المغتربي هو ضيييييري ة القيمة المضيييييافة عت

هصيييييول الحيييييندوق هو وفرض هي ضيييييرائ

وعائالت ي يد يقتل م الدتل المتا ويد تقتل م مةيييتويام الطت
عت

عت

عت

ديدر عت

الت ويالم المالية
العمالة الوافدر

ايصيييول العقارية التابعة لتحيييندوق وعالور

ذلك ،يد يكو يي زياار ل دوا هو ييي اإليجارام م ي ل ال كومة تاثير سيييييييت ة عت

إيرااام ايصيييييييول العقارية

وبالتالة التوزيعام النقدية والقيمة الةويية لوندام الحندوق.


مخاطر اعتبارات االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية
ني

ه الحندوق سيةتثمر فة الفرص االستثمارية المتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية والتة ت دااا التجنة

الشرعية لتحندوق ،بما فة ذلك االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية التة ت دااا التجنة الشرعية لتحندوق فيما
يتعتق بعمتيام اإلاارر والتمويل ولافة الجوان
عت

التة ت

الحندوق ،وبالتالة يمك ه ي د ذلك م يدرر الحندوق

تنفيم استثمارام معينة هو يمنع ا ويد يأثر ذلك فة تفويت بعض الفرص ير المتوافقة مع الشريعة  ،وعت

الر ي م سعة الحندوق عت
ضمانام عت

ضما ه تكو لل االستثمارام مطابق لضوابط الشريعة اإلسالمية إال هن ال تو د

المعايير المق ولة م ي ل التجنة الشرعية ني

ت تتف المعايير م مةتشار شرعة آلتر ،وعت

ميع

المةتثمري استشارر مةتشاري ي الشرعيي ال اصي ب ي

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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مخاطر تغير التجارة اإللكترونية المحيط التنافسي ألعمال التجزئة التقليدية
يعتمد مةييتا ري الم الم التجارية فة ايصييول العقارية الم دئية بشييكل رئيةيية عت

عمتيام ال يع التقتيدية م تالل

منافم ال يع القائمة فة ايسييييييواق التجارية ويد تتاثر تتك ايعمال التقتيدية بشييييييكل سييييييت ة بالتزايد المت وظ لتمتا ر
اإللكترونية التة تةت دم ش كة االنترنت لمنحة ل ا ،والمي يوبل بإي ال ل ير م المةت تكي وبائعة منتجام التجزئة،
ني

يد يأاي ذ لك إل

تقت

يا عدر عمالء الم الم الت جارية التقت يد ية ومرتااي المرالز الت جارية وا لمي يمك ه

يكو ل تاثير ست ة واري مراي عت


هعمال الحندوق والوضع المالة ونتائم التشغيل

مخاطر التطوير العقاري
يتضيييم تطوير وتةيييويق مشيييروع عقاري ديد عدر م امر ،من ا عت

سييي يل المثال ال ال حييير :التاتير فة االنت اء م

ايعمال فة الويت المناسييييي  ،وتجاوز التكاليف الم دار ،وضيييييعف وار ايعمال ،وعدم القدرر عت
والقور القاارر إ ال دء فة مشييييروع ديد ينطوي هيضييييا عت

ت قيق الم يعام،

م امر هتر  ،م بين ا تاتر ال حييييول عت

والتحيييييييياريح ال كومييية الالزميية لت تطوير ،و يراييا م الموافقييام والتحيييييييياريح ال كومييية ايتر

الموافقام

المطتوبيية ،وب كي ه

االسييتثمار فة الوندام بالحييندوق او اسييتثمار ير م اشيير فة هي مشييروع تطوير عقاري يقوم الحييندوق باالسييتثمار
في  ،فإ هي تطوير لمشروع عقاري وفة نال و د) سيكو ل تاثير م اشر ول ير عت

ييمة وندام الحندوق.

 مخاطر التمويل:
م الممك ه ي حيييل الحيييندوق عت

تمويل محيييرفة لتمويل تطوير هصيييول  ،والتجوء إل

الدتل ،ولكن فة الويت نفةييي ينطوي عت
إل

عوامل هتر

ار ة عالية م الم امر ،ويد يأاي إل

تعريض الحيييندوق واسيييتثمارات

مثل ارتفاع تكتفة التمويل ويد تزااا تكتفة التمويل التة ي حل عتي ا الحندوق فة نال ارتفاع هسعار

ايربا التمويتية مما يأثر سييييت ا عت

هاائ ) ،عالور عت

ذلك فإن يد يتي را هصييييول الحييييندوق إل

لتتمويل ويد يتي التوييع بي مدير الحييييييندوق والمحييييييرف الممول عت

الج ام المان ة

عقوا التمويل و يراا ،ويد يطال

الممول بايصول عند ندوث هي ت تف ع الةداا م الحندوق والمي يعتمد لملك عت


التمويل يتيح فرصييية لزياار

المحييييييرف

شروط ذلك التمويل

المخاطر االستثمار في صناديق أسواق النقد

اة ميع الم امر المماثتة لم امر االستثمار فة صناايق هسواق النقد المرتحة م ي ل ايسة الةوق
المالية والتة يد تتعرض ل ا صناايق االستثمار ايتر

التة يد يةتثمر في ا الحندوق والتة تتمثل فة

إتفاق هي مدي لحندوق النقد فة الوفاء بالتزامات التعايدية مع الطرف المتفق مع مما يد يتة
فة تةارر الحندوق لجميع الم تغ المةتثمر فة امه التعامالم هو زء من  ،والمي بدوره يد يأثر ست يا
عت

هااء الحندوق وبالتالة ستن فض ييمة الوندر ل يكو انا

هي ضما با تطوير هصول الحندوق

وتشغيت ا وبيع ا سيكو مدرا لألربا المةت دفة م مدير الحندوق ،هو ه الحندوق سينجح فة تجن
ال ةائر ،هو ه النقد الناتم ع عمتيات سيكو متانا لتتوزيع عت
هي محدر لألموال ليدفع من ا توزيعام عت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

مالكة الوندام ،لما ل يكو لتحندوق

مالكة الوندام ب الف العائدام اإليجارية والرهسمالية التة
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م الممك ه تاتة م تا ير وبيع هصول الحندوق ،باإلضافة إل ذلك فإ إ راء مدير الحندوق هي
ِّ
توزيعام عت مالكة الوندام يد يكو مقيدا بشروط يفرض ا ال نك الممول

عت

مخاطر التقلب في التوزيعات
الر ي م هن وفقا لالئ ة صييييناايق االسييييتثمار العقاري والتعتيمام ال اصيييية بحييييناايق االسييييتثمار العقارية المتداولة

الحيياارتي ع مجتو ايسة الةييوق المالية يفرض عت

الحييندوق ه يقوم بتوزيع % 90عت

مالكة الوندام بشيييييكل سييييينوي ،فال يو د ضيييييما نول الم الغ الفعتية التة يتي توزيع ا م
الحيييييييندوق ير ياار عت

القيام باي توزيعام بةييييييي

هنداث ير متويعة تأاي إل

اييل م صييافة هربان عت
ان

الحيييييندوق  ،ويد يكو

زياار فة التكاليف بما فة ذلك

النفقام الرهسييييمالية فة نال القيام باعمال تجديد واسييييعة النطاق ومكتفة وذلك بشييييكل عا ل هو مفا ئ هو ان فاض فة
اإليرااام لما فة نال تدنة ت حييييييل اإليجارام الةييييينوية فة نالة تاتر المةيييييتا ر افع اإليجار فة ويت هو عدم تمكن م
افع اإليجار يي س


تارج ع إراات هو تعمده

مخاطر الخسائر غير المؤمنة

سوف ي تفظ الحندوق بتامي لتمةأولية التجارية وتامي عت

المتكية و يراا م هنواع التامي التة تغطة ميع

الممتتكام التة يمتك ا ويديراا الحندوق وذلك بالنوع وال دوا التة يعتقد هن ا لافية ومناس ة بالنظر إل
النة ية التة تنط ق عت

العقار وبتكتفة التغطية المناس ة ،مع تط يق ممارسام الحناعة الجيدر وم الممك هيضا

التامي ضد تةائر معينة مع مراعار بعض العقوا م بين ا ييوا وثائق التامي
تتجاوز عائدام التامي وربما يح ح ير ياار عت
وا

االستمرار فة ال حول عت

لما فإ الحندوق يد يتك د تةائر مااية

التغطية التامينية باسعار معقولة تجاريا فإذا

الحندوق تةارر ير مأم عتي ا هو تةارر تتجاوز ندواه التامينية فيما يتعتق بمتكية إند

م الم تمل ه ي ةر الحندوق ره

عمتيات والتدفقام النقدية الناتجة عن  ،وم ثي يدرر الحندوق عت



العقارام هو هلثر ،فإن

المال المةتثمر فة الممتتكام المتضررر فضال ع العائدام المةتق تية المتويعة

م امه الممتتكام وبالتاليد فإ هي تةارر م اما الق يل م المر ح ه تأثر ست ا عت

وب)

الم امر

نالة الحندوق المالية ونتائم

تقديي توزيعام مالية لمالكة الوندام

الم امر ايتر

مخاطر اعتماد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية

سوف تتاثر نتائم الحندوق ووضع المالة ب الة االيتحاا فة الممتكة وايوضاع االيتحااية العالمية التة
تأثر عت
يعتمد عت

ايتحيييياا الممتكة عت

الر ي م نموه فة القطاعام ايتر  ،إال ه االيتحيييياا الةييييعواي ال يزال

سييعر النفط والغاز فة ايسييواق العالمية ،وبالتالة فإ االن فاض فة هسييعار النفط والغاز يد

ي طئ هو يعطل االيتحيياا الةييعواي ،لما ه التاثير الناتم عت
يطاع العقارام وباإل ضافة إل

الةيييولة يمك ه يأثر سييت ا عت

الطت

فة

ذلك ،فإ هي تغيير ست ة فة واند هو هلثر م عوامل االيت حاا الكتة ،مثل

سيييييعر الحيييييرف ،وهسيييييعار العموالم ،والتضييييي ي ،ومةيييييتويام اي ور ،وال طالة ،واالسيييييتثمار اي ن ة والتجارر
الدولية ،يمك ه يكو ل تاثير ست ة و واري عت



هعمال الحندوق والوضع المالة ونتائم التشغيل

مخاطر استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة
ت ضييييع ال يسام الةييييياسييييية وااليتحييييااية والقانونية فة الممتكة لتتطورام المةييييتمرر يد يكو لتتطورام اال تماعية
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وااليتحيييااية والةيييياسيييية الةيييت ية فة الممتكة والدول المجاورر هو يراا فة المنطقة تاثير سيييت ة و واري عت
هعمال الحندوق ،والوضع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشغيل


مخاطر فرض ضريبة القيمة المضافة على أصول الصندوق

عت

الر ي م التزام شرلة وابل العربية لالستثمار بت مل م الغ ضري ة القيمة المضافة فة تي تط يق ا

عت

لية تط يق ضري ة القيمة المضافة ال تزال مج ولة نوعا ما

عمتية بيع ايصول العقارية الم دئية ،إال ه

فيما يتعتق بايصول العقارية الم دئية هو ايصول ايتر

التة يد يتمتك ا الحندوق مةتق ال وفة نال

لانت هصول الحندوق تاضعة لتط يق ضري ة القيمة المضافة فقد يأاي ذلك إل

تغيير هسعار ايصول

العقارية هو يزيد التكاليف التة يتك داا الحندوق بما يأثر تاثيرا واريا فة عائدام الحندوق


مخاطر رفع الدعم عن أسعار الطاقة
اة الم امر التة تتعتق برفع نكومة الممتكة العربية الةيييييييعواية الدعي ع هسيييييييعار الطاية بما فة ذلك الويوا
والك رباء والتة تعت ر هسعاراا ناليا من فضة مقارنة باسعار الطاية عالميا ويد يكو لرفع الدعي ع هسعار الطاية
تاثير عت

الةييييييولة والتة يد تأثر سيييييت ا عت

فة يطاع العقارام مما يد يأثر بشيييييكل سيييييت ة و واري عت

الطت

هعمال الحندوق ،والوضع المالة والتدفقام النقدية ونتائم التشغيل


المخاطر االئتمانية

اة الم ييامر التة تتعتق بييانتمييال إتفيياق الج يية هو الج ييام المتعييايييد مع ييا فة الوفيياء بييالتزامييات ييا
التعايدية مع مدير الحندوق وفقا لتعقوا هو االتفاييام بين ما وتنط ق امه الم امر عت

الحندوق فة

نال االسييييتثمار فة صييييناايق المراب ة وصييييناايق هسييييواق النقد والتة ت رم صييييفقام المراب ة وبما فة ذلك
الحيييفقام ذام التحييينيف االئتمانة المن فض) مع همراف هتر

والتة سيييتأثر سيييت ا -فة نال إتفاي ا -عت

استثمارام الحندوق وسعر الوندر


مخاطر القانونية والتنظيمية:
يد يتاثر الحندوق وييمة وندات

ست ا نتيجة ل دوث تغييرام تتعتق بالتنظيمام ال اصة باينشطة العقارية و/هو

االستثمارية القائمة بالممتكة العربية الةعواية ،والتة تشمل عت
االنشائية ،الفةونام التنظيمية ،هنظمة ويواني
والدعاو


س يل المثال ال ال حر ،يواني

التمويل ،هنظمة ويواني

القضائية و يراا ،وبالتالة التاثير ست ا عت

التمتك ،الرت

االستثمار العقاري ،يواني

التةجيل

هربا الحندوق و /هو تقييي هصول

مخاطر التقاضي مع الغير (األطراف الثالثة):
إ هنشطة هصول الحندوق ي تمل تعرض ا يتطار الدتول فة نزاعام يضائية مع الغير ،وسوف يت مل الحندوق هتعاب
الدفاع ضد مطال ام الغير وم الغ التةويام هو اينكام ،ايمر المي م شان ه يأثر عت

هصول الحندوق ،وي فض م

التوزيعام الم تمتة



مالئمة االستثمارات
يد ال تكو الوندام اسييتثمارا مالئما لجميع المةييتثمري
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اما االستثمار فة ضوء ظروف ال اصة وعت
-

و

ال حوص ،ين غة ه يكو لكل مالك وندر م تمل ما يتة :

المعرفة وال رر الكافيتي إل راء تقييي نقيقة لتوندام ،ومزايا وم امر االستثمار فة الوندام والمعتومام
الوارار فة امه الشروط واينكام.

-

وصول ومعرفة باياوام الت تيتية المناس ة لتتقييي ،فة سياق وضع
الوندام وتاثير الوندام عت

المالة ال اص ،واالستثمار فة

الم فظة االستثمارية بشكل لتة.

-

يكو لدي الموارا المالية والةيولة الكافية لت مل ميع م امر االستثمار فة الوندام.

-

الف ي الدييق لتشروط واينكام والدراية بط يعة المأشرام وايسواق المالية ذام الحتة.

-

ه يكو ياارا عت

تقييي وسواء بمفراه هو م تالل هتم المشورر م مةتشار مالة مرت

المالية) الةيناريواام الم تمتة لتعوامل االيتحااية و يراا م
ويدرت عت

-

م ايسة الةوق

العوامل التة يد تأثر عت

االستثمار،

ت مل الم امر القابتة لتتط يق.

البيانات المستقبلية

لقد تي إعداا امه الشروط واينكام عت

هسا

افتراضام معينة تي است دام ا م ي ل مدير الحندوق نة

فة ايسواق والقطاعام التة يعمل ب ا ،باإلضافة إل

ت رت

معتومام الةوق المتانة لتعامة ويد ت تتف ظروف التشغيل

المةتق تية ع االفتراضام المةت دمة ،وبالتالة فإن ال يو د ضما هو تع د فيما يتعتق بدية هو التمال هي م امه
االفتراضام
تشكل هو م

الممك اعت ار بعض اإلفااام الوارار فة امه الشروط واينكام هن ا تشكل "إفااام مةتق تية" وم

الممك ه يةتدل عت

امه اإلفااام المةتق تية م تالل است دام بعض الكتمام المةتق تية مثل "تعتزم" هو "تقدر"

هو "تعتقد" هو "تتويع" هو "يتويع" هو "يةت دف" هو "مةت دف" هو "م الممك " هو "سيكو " هو "يج " هو "متويع" هو
الحيغ النافية ل مه المفراام و يراا م
المةتق تية و
وانا

المفراام المقاربة هو المشاب ة ل ا فة المعن

وتعكو امه اإلفااام

ة نظر مدير الحندوق ناليا فيما يتعتق باينداث المةتق تية ،ولكن ا ال تشكل ضمانا لألااء المةتق تة

العديد م العوامل التة يد تأاي إل

اتتالف ل ير ع النتائم الفعتية هو ايااء الفعتة هو اإلنجازام الفعتية

التة ي قق ا مدير الحندوق عما لا متويعا صرانة هو ضمنا وت توي الماار " "10وم امر االستثمار فة الحندوق)
م امه الشروط واينكام عت

وصف هلثر تفحيال ل عض الم امر والعوامل التة يمك ه تأاي إل

مثل اما ايثر

وإذا ت قق واند هو هلثر م امه الم امر هو ايمور ير المألدر هو إذا ث ت عدم ص ة هو اية هي م االفتراضام ،فإ
النتائم الفعتية لتحندوق يد ت تتف بحورر وارية ع النتائم الم ملورر فة امه الشروط واينكام عت
هو معتقدر هو متويعة هو م طط ل ا وعتي فيج
ضوء امه التفةيرام مع عدم االعتماا عت
-

عت

المةتثمري الم تمتي ف

هن ا مقدرر

ميع اإلفااام المةتق تية عت

تتك اإلفااام بشكل هساسة

تنبيه بشأن االستثمار في الصندوق:

االستثمار فة الحندوق ال يعنة ضما الربح هو عدم ال ةارر وبشكل عام فإ استثمار مالكة الوندام فة الحندوق ال
يعد ايداعا لد

بنك تجاري ،لما ه م يعة استثمار مالكة الوندام فة الحندوق تكو بالمشارلة ،هي ه ت قيق ايربا

هو ت مل ال ةائر سيكو ب ة

نة ة مشارلة لل مالك وندام فة الحندوق ونة ة وتناس ) ،وبناء عتي فإ مدير

الحندوق ال يقدم هي ضمانام لت قيق الحندوق ياداف االستثمارية ول تكو انا

هي ضمانام السترااا مالكة

الوندام لقيمة استثماراي ايصتية عند بيع وندات ي هو عند إن اء الحندوق
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إ هااء ايصول العقارية وصناايق االستثمار العقاري ايتر

فة الممتكة ليو مأشرا عت

بل إ العوائد التة ت قق ا ايصول العقارية وصناايق االستثمار العقاري ايتر
ل يرر ،إذ ه لل هصل عقاري يتاثر بعوامل تاصة من ا عت
لما هن ليو انا

ال يسية والتحميي والمقاولي

نجا الحندوق وال ضمانا ل ،

فة الممتكة يمك ه تتفاوم بدر ة

س يل المثال ال ال حر :ال حائ

هي ضما هو تاليد هو إفاار م

ان

الةكانية والتوييت والعوامل
مدير الحندوق با ايصول

العقارية التابعة لتحندوق ست قق نفو النتائم هو نتائم مماثتة لتتك التة نققت ا هصول عقارية هو صناايق استثمار
عقاري مماثتة نفمم فة الممتكة ،ني

إ نجا المشاريع هو الحناايق المماثتة ليو مأشرا عت

هية عوائد فة

المةتق ل
يت مل مالكو الوندام المةأولية لامتة ع هي تةارر مالية يد تترت

عت

االستثمار فة الحندوق إال فة ال االم

التة تكو في ا ال ةارر ناتجة ع إامال ةيي هو تقحير متعمد م مدير الحندوق
يجوز لمدير الحندوق ه يعمل مديرا لحناايق هتر

ل ا نفو هاداف الحندوق ،وم انا فقد ينتم ه يكو لد

مدير

الحندوق فة سياق عمت ناالم تعارض فة المةأولية هو المحالح بي الحندوق والحناايق ايتر  ،وفة امه ال الة
سوف يةع

مدير الحندوق ل ل اما التعارض فة المحالح عت

هسو عاالة ومنحفة لجميع الحناايق ذام العالية،

وسوف يفحح مدير الحندوق ع هي تعارض م تمل فة المحالح لمجتو إاارر الحندوق وي حل عت

.11
ه

موافقت ي

االشتراك

تاريخ بدء االشتراك ونهايته:
سيقوم مدير الحندوق بطر  35,400,000وندر بةعر  10ريال سعواي لتوندر ب ي

يةت دف مدير الحندوق مع م تغ

نقدي ي تغ  354,000,000ريال سعواي تالل فترر الطر ايولة وت ده فترر الطر ايول
الموافق 2018/03/19م نت

اعت ارا م

تاري 1439/07/02 :اي

تاري 1439/07/22اي الموافق 2018/04/08م

وسيتي است دام المت حالم النقدية م مر وندام الحندوق تالل فترر الطر ايولة لةداا الجزء النقدي م ثم شراء
ايصول العقارية الم دئية نة

الجدول التالة:

األصل العقاري
المكا مول – م افظة نفر ال ام
المكا مول – مدينة الرياض

قيمة الجزء النقدي من ثمن الشراء (ر.س).
141,061,797
97,068,262

المكا مول – مدينة ت و

65,825,159

عقد منفعة المكا مول – م افظة الدواامة

50,044,781

المجموع
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ب

معتومام مال

البائع

العقار المي سيشترلو عينيا فة الحندوق ونة

عدد
الوحدات

قيمة

نسبة ملكية كل

الوحدات

مشترك من

(ريال)

الصندوق

متكيت ي وامه ال يانام بتاري االشترا ):

العقار/المنفعة المشترك بها بشكل عيني
بالصندوق
 المكا مول– مدينة الرياض -المكا مول – مدينة ت و

شرلة وابل العربية
لالستثمار

 المكا مول – م افظة نفر ال ام62,960,000

629,600,000

53.36%

شرلة ايوائل
لالستثمار العقاري

10500000

105000000

8.90%

ع دالعزيز ب تتيف
ب ع دالت ال انة

 المكا مول  -م افظة الدواامة لامل هرض المكا مول فة مدينة ت و -نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة

576,470

5,764,698

%0 49

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

ع دالت ب تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة576,470

5,764,698

%0 49

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

منحور ب تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة576,470

5,764,698

%0 49

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

ورثة متع

ب

تتيف ب ع دالت

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة576,470

5,764,698

%0 49

ال انة

مول فة م افظة نفر ال ام

ع داإلل ب تتيف
ب ع دالت ال انة

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة576,470

5,764,698

%0 49

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

ستطا ب تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة576,470

5,764,698

%0 49

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

ترلة ب تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة576,470

5,764,698

%0 49

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

ايفاء بنت تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة288,235

2,882,349

%0 24

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

اال بنت تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة288,235

2,882,349

%0 24

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

اار بنت تتيف ب
ع دالت ال انة

 نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة288,235

2,882,349

%0 24

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ستم

 -نحة مشاعة فة لامل ايرض المجاورر لألرض الممتولة

بنت م مد

ب تتيف المطيري

700,007

7,000,070

%0 59

79,060,000

790,600,000

67%

لشرلة وابل العربية لالستثمار والتة يقع عتي ا زء م المكا
مول فة م افظة نفر ال ام

المجموع

-

وتجدر اإلشارر با شرلة وابل العربية لالستثمار –شرلة ذام مةسولية م دوار -تعوا متكيت ا إل
اسم الشريك
1

شرلة نو

الشرلاء التالية هسمائ ي:
نسبة الملكية
%20

العربية لالستثمار

2

شرلة الريي

القابضة

%20

3

شرلة مروا لتعقارام

%14,4

4

شرلة عاج لالستثمار العقاري

%11,2

5

الشريك ستيما ع دالت الض يا

%8,6

6

الشريك م مد ع دالم ة الع دالكريي

%8

7

الشريك م مد ع دالت النمر

%8

8

الشريك م مد ع دالرنم ال ضير

%3,92

9

الشريك ف د م مد المق ل

%3,48

10

شرلة النمر لالستثمار التجاري القابضة

%2,4

وتعوا متكية شرلة ايوائل لالستثمار العقاري –شرلة ذام مةسولية م دوار -إل
اسم الشريك

الشرلاء التالية هسمائ ي:
نسبة الملكية

1

صان

الةمو المتكة ايمير نايف ب ستطا ب ع دالعزيز ل سعوا

%66

2

صان

الةمو المتكة ايمير منحور ب ستطا ب ع دالعزيز ل سعوا

%34

تفاصيل متكية ميع المشترلي :
عدد الوحدات

قيمة الوحدات ر.س.

النسبة من إجمالي قيمة أصول الصندوق

المشتركين
شرلة وابل العربية لالستثمار

62,960,000

629,600,000

%53.36

شرلة ايوائل لالستثمار العقاري

10,500,000

105,000,000

%8 90

ع دالعزيز ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

ع دالت ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

منحور ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

576,470

5,764,698

%0 49

ع داإلل ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

ستطا ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

ترلة ب تتيف ب ع دالت ال انة

576,470

5,764,698

%0 49

ايفاء بنت تتيف ب ع دالت ال انة

288,235

2,882,349

%0 24

اال بنت تتيف ب ع دالت ال انة

288,235

2,882,349

%0 24

288,235

2,882,349

%0 24

ورثة متع

ب تتيف ب ع دالت ال انة

اار بنت تتيف ب ع دالت ال انة
ستم

بنت م مد ب تتيف المطيري

شرلة سويكورب

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

700,007

7,000,070

%0 59

3,540,000

35,400,000

%00 3
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الجم ور

المجموع

ج

35,400,000

354,000,000

%30 00

118,000,000

1,180,000,000

%100

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

فة الحندوق م ي ل مدير الحندوق الةابق فة فترر الطر ايولة بقيمة  34,400,000متيو ريال ،لما ه

مدير الحندوق ال الة "شرلة اإلنماء لالستثمار" لي يشتر
ال الة ه يشتر

فة الحندوق تالل فترر الطر ايولة ،لما ي ق لمدير الحندوق

فة هي مر لتوندام اإلضافية ضم عمتية زياار إ مالة ييمة هصول الحندوق مت

تقرر ذلك وفقا

لتمتطت ام النظامية ب ما الشا
ا

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره:
يتتزم مدير الحندوق فة ميع ايويام بالتوائح واينظمة التة ت كي متكية العقارام فة الممتكة العربية الةعواية ،بما فة
ذلك نظام تمتك ير الةعوايي لتعقار واستثماره

ه

الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك:
ال د ايان

لالشيييييييترا

او  500ريال سيييييييعواي ،وعت

مضييافا إلي م تغ رسييوم االشييترا

الرا

باالشيييييييترا

ومثال :إيداع م تغ  500ريال مضييافا إلي ا م تغ  5رياالم والتة تشييكل رسييوم االشييترا

يحييييي ح إ مالة الم تغ المواع  505ريال)  ،لما ان م الممك ت حيييييي
المشييترلي م الجم ور يتجاوز  708,000مشييتر  ،ب ي
عت

هسييا

تناسيي ة لكل مشييتر

تحييييم ا بناء عت

ييمة االشييييترا

امه الزياار ع ال د ايان

نةيي ة إل

لالشييترا
لتت حيييييييي

لالشيييييترا

وندام هيل م ال د ايان

بمتغ هعت

م مضيياعفام م تغ  100ريال وهي عت
) مضافا إلي ا م تغ رسوم االشترا

م ال د ايان

ب ي

فة نال لا عدا

ييمة اشييترال الم دئة وذلك مع عدم اإلتالل فة رسييوم االشييترا

لالشييترا
التة يتي
ه تكو

لالشييييترا  ،يج

سي يل المثال :م تغ  600ريال سييعواي هو 700
نة

المثال التوضي ة هعاله

لمةيييييييتثمر وانييد م الجم ور او  5,900,000ونييدر م ونييدام الحييييييينييدوق وبقيميية

 59,000,000ريال سعواي وهي ما يةاوي ب د هيح
و

م تغ هيل م ال د ايان

يتي فة امه ال الة ت حييي

الفعتة ،وفة نال الر ة باالشييييترا

ريال سعواي هو  800ريال سعواي إل
لمييا سييييييييكو ال ييد االعت

فة ال د ايان

م الوندام إيداع م تغ  500ريال

ما نة ت  %5م وندام الحندوق)

كيفية التقدم بطلب االشتراك:
يتي التقدم بطت

االشترا

بالحندوق م تالل مدير الحندوق هو الج ام المةتتمة وفقا لما يتة:

 .1ايفراا
يشمل ايش اص الط يعيو مم ي متو الجنةية الةعواية وموامنة مجتو التعاو ال تيجة بما ال ي ل بنظام
تمتك العقار لغير الةعوايي  ،باإلضافة إل
-

اي ان

المقيمي فة الممتكة

المةتندام المطتوبة لألفراا:


اوية ومنية سارية المفعول



توفر م فظة استثمارية نشطة لد



توفر ريي نةاب بنكة ي ا
المشتر



صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

مةجل باسي المشتر

بت ويل ييمة االشترا

تقديي مةتندام االشترا

هند مأسةام الةوق المالية
المي ير

باالشترا

فة الحندوق ،عت

ه

يقوم

من واسترااا الفائض وإ و د) إلي بعد الت حي

لامتة والشروط واينكام مويعة ،نموذج االشترا

مع ا ومويعا لامال ،صورر
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ال والة ال نكية ،صورر م ال وية الومنية مويعة م المةتثمر)

 .2الكيانام وايش اص االعت ارية)
يشمل المأسةام والشرلام وصناايق االستثمار والج ام ال كومية و يراا م الكيانام االعت ارية القائمة فة
الممتكة العربية الةعواية ،والمةتثمري ال تيجيي ذوي الش حية االعت ارية ،باإلضافة إل
المأاتي بمو

المةتثمرو اي ان

القواعد المنظمة الستثمار المأسةام المالية اي ن ية المأاتة فة ايوراق المالية الحاارر ع

ال يسة
-

المةتندام المطتوبة لتشرلام:


صورر م ش اار الةجل التجاري.



صورر م عقد التاسيو والنظام ايساسة وإ و د).



يرار مجتو اإلاارر هو يرار الشرلاء ال اص بالموافقة عت

فتح ال ةاب االستثماري ومنح الحالنيام لتمفوض

إلي ي تشغيل ال ةاب االستثماري.

-



يائمة باسماء ايش اص المفوض إلي ي تشغيل ال ةاب االستثماري



يائمة باسماء هعضاء مجتو اإلاارر ول ار اإلااريي

المةتندام المطتوبة لتحناايق االستثمارية:


صورر م ش اار الةجل التجاري لمدير الحندوق



صورر م عقد التاسيو والنظام ايساسة لمدير الحندوق
ممارسة نشاط اإلاارر لمدير الحندوق



صورر م ترتي



صورر م الشروط واينكام ال اصة بالحندوق



صورر م اشعار موافقة ايسة الةوق المالية عت



صورر م اوية المفوض بالتوييع ويرار الموافقة عت

مر الحندوق
فتح ال ةاب االستثماري ومنح الحالنيام لتمفوض

إلي ي
-

ز

المةتندام المطتوبة لتم افظ االستثمارية:
الم فظة االستثمارية



صورر م اوية صان



صورر م ش اار الةجل التجاري لمدير الم فظة



صورر م عقد التاسيو والنظام ايساسة لمدير الم فظة
ممارسة النشاط لمدير الم فظة



صورر م ترتي



صورر م اتفايية إاارر الم فظة االستثمارية



صورر م اوية المفوض بالتوييع

شرح تفصيلي عن طريقة االشتراك:
 .1ال طور ايول

– ال حول عت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

الشروط واينكام
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يشترط عت

المشترلي

باالشترا

الرا ي

نة ة م

ال حول عت

امه الشروط واينكام م

تالل زيارر المويع

اإللكترونة لمدير الحندوق هو المويع اإللكترونة ل يسة الةوق المالية هو المويع اإللكترونة لتةوق هو م تالل زيارر
مقر مدير الحندوق هو م تالل الج ام المةتتمة
 .2ال طور الثانية – تع سة نموذج االشترا
يقوم المشتر
االشترا

بتع سة نموذج االشترا

يدويا م تالل زيارر مقر مدير الحندوق هو م تالل الج ام المةتتمة

 .3ال طور الثالثة – الموافقة عت
فة نال لا االشترا
ني

لامال م

الشروط واينكام

ع مريق القنوام اإللكترونية لمدير الحندوق ،يتي الموافقة إلكترونيا عت

يعت ر إيرارا بقراءت ا وف م ا والموافقة عت

وفة نال لا االشترا
االشترا

الشروط واينكام

ما ورا في ا

ع مريق مقر شرلة مدير الحندوق ،يتي توييع الشروط واينكام يدويا وتقديم ا مع نموذج

لمدير الحندوق

وفة نال لا
االشترا

تالل زيارر المويع اإللكترونة لمدير الحندوق هو تع سة نموذج

االشترا

ع

مريق الج ام المةتتمة ،يتي توييع الشروط واينكام يدويا وتقديم ا مع نموذج

لتج ة المةتتمة هو إلكترونيا وفقا لما تمت اإلشارر إلي هاناه واالشترا

تالل الج ام

فة الحندوق م

المةتتمة)
 .4ال طور الرابعة – ت ويل م تغ االشترا
سوف يتي ارسال ريي نةاب بنكة "اي ا " مأيت تاص بكل مشتر

م ي ل مدير الحندوق سواء اشتر

ع مريق مقر مدير الحندوق هو م تالل الج ام المةتتمة ثي يقوم المشتر
االشترا

ب  ،ني

ه

تر موعد لتت ويل او ي ل ن اية فترر الطر ل د هيح

إلكترونيا هو

بت ويل لامل م تغ االشترا

المراا

فة الةاعة و )5مةاء لتتوييت الم تة

فة الممتكة العربية الةعواية
 .5ال طور ال امةة – تاليد استالم مت

االشترا

سيقوم مدير الحندوق بإرسال تاليد مت

االشترا

فة الحندوق لتمشتر

ريي الجوال هو ع ر

ع ر رسالة نحية إل

ال ريد اإللكترونة
 .6ال طور الةااسة – ي ول مت
يتي مرا عة مت
االشترا

االشترا

االشترا

تالل ثالثة و )3هيام عمل م تاري تاليد استالم مت

لامل هو و وا هي مالنظام ،يتي إشعار المشتر

تالل يوم عمل واند م إشعار المشتر
ي ق لمدير الحندوق ي ول مت
االشترا

االشترا

لتم فظة االستثمارية لتمشتر

م تالل رسالة نحية هو ال ريد اإللكترونة الستكمال الطت ام

وفة نال لا الطت
هو رفض

االشترا  ،وفة نال عدم استيفاء مت

مكتمال سيتي إشعار المشتر

وفة نال تي رفض م تغ االشترا

بق ول مت

ال اص بمشتر

االشترا

ما ،يتي را م تغ

فة ضو عشرر و )10هيام عمل م تاري انت اء فترر الطر

 .7ال طور الةابعة – اشعار الت حي
بعد تاري انت اء فترر الطر وي ول االشترالام ،سيتي ت حي

الوندام لتمشترلي وفقا آللية الت حي

امه الشروط واينكام ،سيتي اشعار ايسة الةوق المالية وإعال نتائم الطر الن ائة وت حي

الم دار فة

الوندام م تالل

المويع اإللكترونة لمدير الحندوق ،وذلك تالل عشرر و )10هيام عمل م تاري انت اء فترر الطر
 .8ال طور الثامنة – را الفائض واإلاراج

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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بعد إعال الت حي

الن ائة سيتي را الفائض لتمشترلي او هي نةي وذلك بعد تحي ييمة الوندام الم ححة

ه

هند مأسةام الةوق

االشترا  ،عت

يتي إاراج الوندام الم ححة فة الم افظ االستثمارية لتمشترلي

لد

المالية ،وذلك تالل و )10عشرر هيام عمل م تاري انت اء فترر الطر
 .9االشتراك في الصندوق من خالل الجهات المستلمة:
بإمكا المةتثمر االشترا
نشطة لد

شريطة ه يكو لدي نةاب بنكة لد

مأسةة سوق مالية مرتحة م

هند الج ام المةتتمة وم فظة استثمارية

ي ل ال يسة وسيقوم المةتثمر باالشترا

اإللكترونية لتج ام المةتتمة بعد الموافقة عت

الشروط واينكام هو م

م

تالل القنوام

تالل فروع الج ام المةتتمة بعد

تقديي نة ة مويعة م الشروط واينكام


و وا نةاب اري باسي المكتت
نةاب اري لد



الرئيةة لد




تقديي مت

الج ام المةتتمة وفة نالة عدم و وا نةاب يج

الج ام المةتتمة)

و وا م فظة استثمارية باسي المكتت
االمالع عت

الرئيةة لد

هي مأسةة سوق مالية مرتحة م ي ل ال يسة

الشروط وهنكام الحندوق والموافقة عتي ا م تالل المويع اإللكترونة لتج ة المةتتمة
والتتاب) فة الحندوق واعت ارا م

اشترا

اإللكترونة لتج ام المةتتمة م تالل صف ة االشترا
وتع سة نموذج االشترا


فتح

فة نال لا االشترا

مريق المويع

بداية فترر االشترا ) ،وذلك ع

وااللتتاب) فة "صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة"

وااللتتاب) فة الحندوق تالل فترر الطر
ع مريق الفروع يشترط إرفاق ال وية الومنية لألفراا هو سجل ايسرر إذا لا االشترا

وااللتتاب) يشمل التابعي


فة نال لا االشترا
إذا لا االشترا

ول

ع مريق المويع اإللكترونة ال يشترط إرفاق ال وية الومنية لألفراا هو سجل ايسرر

وااللتتاب) يشمل التابعي

يةتطيع العميل تعديل ال يانام الوارار فة نموذج االشترا

بالتواصل مع الج ة المةتتمة ي ل ن اية فترر الطر ل د هيح

بعد تع سة وإنما يمكن إلغاء االشترا

وذلك

فة الةاعة و )5مةاء

شرح عن طريقة اشتراك التابعين والقصر بالصندوق:
يتيي ي يول اشيترالام التابعيي والقحر فية الحنيدوق وفقا لما يتة:
.1

اشترا

التابعيي بالحندوق:

يكتف

بتع سة نموذج اشترا

واند لكل مشتر

رئيةة يشتر

لنفة ويفراا عائتت المقيدي فة سجل ايسرر إذا

لا هفراا العائتة سيشترلو بنفو عدا الوندام التة يتقدم بطت
-

يتي تةجيل ميع الوندام الم ححة لتمشتر

-

تعاا الم الغ الفائضة وإ و دم) ع الوندام ير الم ححة إل

-

ي حل المشتر

الرئيةة عت

لامل هربا

ا المشتر

الرئيةة ،ويترت

الرئيةة والمةتثمري التابعي باسي المشتر
المشتر

الوندام الموزعة ع

ذلك ما يتة:

عت

الرئيةة

الرئيةة والمشترلي التابعي
الوندام الم ححة لتمشتر

الرئيةة

ولتمشترلي التابعي وفة نال عدم بيع الوندام هو نقل متكيت ا)
.2

اشترا
-

القحر وفايدي اياتية بالحندوق:

إرفاق الوثائق التالية:
صورر م

ال وية الومنية لتةعوايي
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لتمقيمي سارية المفعول لتقاصري لم هعماراي م و )15سنة اجرية إل

و )18سنة اجرية هو سجل ايسرر لم

هعماراي او و )15سنة اجرية
-

صورر م

ال وية الومنية لتةعوايي

هو موامنة اول مجتو التعاو

اوية مقيي

ال تيجة هو صورر م

لتمقيمي سارية المفعول لولة ايمر سارية المفعول
-

فة نال لا الولة ير والد القاصر فيتي إرفاق صك الوالية
يج

تنفيم نوالة بنكية مةتقتة لكل فرا ياصر م نفو ال ةاب ال نكة لولة القاصر فة نال عدم و وا نةاب

بنكة هو م فظة لتقاصر
-

لألفراا القاصري  :يجوز االشترا

تفحيل ل عض ناالم االشترا

لم

ع

اي او س و )18سنة اجرية االشترا

مريق الولة هو الوصة ،وفقا لما يتة:
صورر م ال وية لتقاصر ،مع اوية الولة هو الوصة



لتقاصر المي او و )18سنة اجرية ال حول عت



إذا لا العميل سعواي الجنةية وهيل م و )15سنة اجرية يج

إرفاق سجل ايسرر المضاف في القاصر

وبطاية ال وية الومنية لتولة هو الوصة.


إذا لا

العميل مم

إرفاق صورر م صك الوصاية الحاارر م

او و )18سنة اجرية ت ت الوصاية يج

الم كمة الم تحة.


يجوز لفايد اياتية االلتتاب بواسطة الولة هو الوصة بشرط ه
استثمارية لد



هند مأسةام الةوق المالية.

يجوز لتمرهر الةعواية المطتقة هو ايرمتة التة ل ا هوالا يحر م
هوالااا لحال

ط

يكو

لتعميل فايد اياتية م فظة
باسماء

زوج ير سعواي االشترا

ا بشرط ه تقدم ما يث ت بان ا مطتقة هو هرمتة وما يث ت همومت ا يوالا يحر.

آلية تخصيص الوحدات للمشتركين:
سيييتي إتطار المةييتثمري المي ياموا بتقديي مت ام االشييترا
الطر ايولة بق ول مت
الم حيييييي
االشترا
االشيييييييترا

االشييترا

فة الحييندوق تالل  10هيام عمل م تاري انت اء فترر

هو رفضي سييواء لتيا هم زئيا وهي الجزء الفائض فة نال تجاوز مت

) ويتي إرسييييييال تاليدام لتمشييييييترلي تت ضييييييم م تغ االشييييييترا
هما فة نال رفض االشترا

االشييترا

الجزء

الموافق عتي وذلك فة نال تي ي ول مت

سواء لتيا هم زئيا ،سيتي را الجزء ير المق ول هو الفائض م االشترا

ذام العالية لت ةييييييياب ال نكة لتمةيييييييتثمر تالل 10هيام عمل م

تاري اإلعال ع

نالة ت حيييييييي

ورسوم
الوندام

لتمشييترلي فة الحييندوق ووي حييي رسييوم نواالم محييرفية هو رسييوم صييرف العمتة) وسيييقوم مدير الحييندوق بإشييعار
ال يسة بنتائم الطر وت حي
ويتي ت حيييييي

الوندام تالل  10هيام عمل م تاري انت اء فترر الطر ايولة

ما نةييييي ت  %67م إ مالة الوندام فة الحيييييندوق ال الغ عدااا  83,080,000وندر ل ائعة ايصيييييول

العقارية الم دئية مقابل اشترال ي العينة فة الحندوق
وعند التمال متطت ام االشترا
الن و اآلتة :ت حي

العينة ،سيقوم مدير الحندوق بالتعامل مع اشترالام المةتثمري م الجم ور عت

الوندام بعد انت اء فترر الطر ايولة عت

و )1فة نييال لييا إ مييالة م ييالغ االشيييييييترا

الشكل اآلتة:

التة تقييدم ب ييا المةيييييييتثمري م الجم ور يقييل ع  354,000,000ريييال

سييعواي ،يتي إلغاء الطر و را لافة م الغ االشييترا

لتمةييتثمري واو هي محيياريف هو هربا هو فوائد عدا رسييوم

نواالم محييرفية هو رسييوم صييرف العمتة) تالل 10هيام عمل م تاري إعال نالة ت حييي

الوندام لتمشييترلي فة

الحندوق
و )2فة نال لا إ مالة م الغ االشيييييييترا
سعواي ،فيتي ت حي

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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وه) فة نال لا انالك هيل م  708,000مشيييييييتر  :يتي فة امه ال الة ت حيييييييي
الجم ور ،ويتي ت حي

هسا

هي وندام إضافية وإ و دم) عت

 50وندر لكل مشيييييييتر

تناس ة مع ييمة االشترا

وب) فة نال لا انالك  708,000مشيييتر  :يتي فة امه ال الة ت حيييي
الفائض م م الغ اشيييترا

م

 50وندر لكل مشيييتر

الجم ور تالل  10هيام عمل م تاري إعال نالة ت حيييي

م الجم ور ورا

الوندام لتمشيييترلي فة

الحندوق
وج) فة نال لا انالك هلثر م  708,000مشيييييتر  :يتي فة امه ال الة ت حيييييي
المشترلي م الجم ور وبالتالة ال يضم مدير الحندوق ت حي
وفة ميع االنوال سييييكو ال د االعت

لتت حيييي

ال د ايان

وندام بالتةييييياوي عت
م االشترا

ميع

ال الغ  50وندر

لمةيييتثمر واند م الجم ور او 5,900,000وندر م وندام

الحندوق وبقيمة  59,000,000ريال سعواي وهي ما يةاوي ب د هيح

ما نة ت  %5م وندام الحندوق)

ي آليه زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق:
فة نال يرر مدير الحيييندوق زياار ره

م ال الحيييندوق وبعد ال حيييول عت

موافقة ايسة الةيييوق المالية ومالكة الوندام)،

فت القيام بملك م تالل ي ول اشيييييييترالام نقدية وذلك لقاء إصيييييييدار نقوق هولوية يابتة لتتداول ب ةييييييي

اينظمة والتوائح

والتعتيمام الحيياارر ع ايسة الةييوق المالية ويكو فة امه ال الة لمالكة الوندام نق ايولوية فة المشييارلة فة هي
مر لمثل امه ال قوق وي ق لمدير الحييندوق ،فة نال عدم مشييارلة مال
ره
ره

مال الحيييندوق ،مر الوندام المت قية ير المشيييتر
مال وبعد ال حيييييول عت

في ا عت

الوندام المةييت قي فة االشييترا

الجم ور لالشيييترا

فة زياار

في ا ويكو لتحيييندوق هيضيييا زياار

موافقة ايسة الةيييييوق المالية ومالكة الوندام) ع مريق مةييييياامام عينية والتة ال يكو

في ا لمالكة الوندام هي نقوق هولوية
جدول زمني يوضح المدد الزمنية المتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات:
المدة الزمنية المتوقعة

اإلجراء

[ ]15يوم عمل

فترر الطر ايولة
تمديد فترر الطر ايولة وفة نال تي التمديد بعد ال حول عت

[ ]10هيام عمل

موافقة ايسة الةوق المالية)

[ ]10هيام عمل م انت اء فترر الطر

إصدار بيا بنتائم الطر ل يسة الةوق المالية

ايولة هو هي تمديد ل ا
اإلعال ع نالة ت حي

[ ]10هيام عمل م انت اء فترر الطر

الوندام لتمشترلي

ايولة هو هي تمديد ل ا
را الفائض واالشترالام المرفوضة وهموال المشترلي فة نال عدم مع ال د ايان
إفراغ صكو
ايان

المطتوب

10يوم عمل بعد إعال الت حي

ايصول العقارية ونقل عقد المنفعة لتحندوق وم تالل همي ال فظ) وذلك بعد مع ال د

م المقابل النقدي إللمال عمتية االست واذ عت

ايصول العقارية

بدء تداول وندام الحندوق بالةوق المالية الةعواية وتداول)

فة نال عدم تغطية ال د ايان

 45يوم عمل بعد إعال الت حي
تالل الربع الثانة م عام 2018

لمتطت ام التعتيمام ال اصة بحناايق االستثمار العقارية المتداولة هو ال د ايان

ال الغ  354,000,000ريال سعواي ،فإن يجوز لمدير الحندوق تمديد فترر االشترا

لمدر  10هيام عمل بعد ال حول عت

موافقة ايسة الةوق المالية.

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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.12

تداول وحدات الصندوق:
ه

طريقة تداول الوحدات في الصندوق

يتي التعامل بالوندام ع ر نظام وتداول) م تالل لية متكامتة تغطة عمتية التداول لامتة بدءا م تنفيم الحفقة
وانت اء بتةويت ا يتي التعامل بالوندام ع ر نظام وتداول) عند اإلاراج ،بنفو مريقة تداول هس ي الشرلام المدر ة
ووندام صناايق االستثمار العقارية المتداولة فة الةوق المالية الةعواية وتداول) وبالتالة ،يجوز لمالكة
الوندام والمةتثمري التداول تالل ساعام التداول العااية المعت عن ا م ي ل الةوق المالية م اشرر ،تتي
الحفقام م تالل عمتية مطابقة هوامر لية ولل همر صالح يتي إنتا

وفقا لمةتو

بتوزيع نطاق شامل م المعتومام ع ر ينوام م تتفة هبرزاا مويع "تداول" عت

الةعر ،ويقوم نظام تداول

اإلنترنت والرابط اإللكترونة

لمعتومام "تداول" المي يوفر بيانام الةوق بشكل فوري لولاالم تزويد المعتومام ،لما تتي تةوية الحفقام ليا
تالل اليوم ،هي ه نقل متكية الوندام تتي م اشرر بعد تنفيم الحفقة
ب

الحاالت التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدراج:

يجوز لت يسة تعتيق تداول وندام الحندوق هو إلغاء إارا

ا فة هي ويت نة ما تراه مناس ا ،وفة هي م ال االم

التالية:

1

إذا رهم ذلك ضروريا نماية لتمةتثمري هو لتم افظة عت

2

إذا هتفق مدير الحندوق هو همي ال فظ إتفايا تراه ال يسة واريا فة االلتزام بالنظام ولوائ

سوق منظمة
التنفيمية

3

إذا رهم ه الحندوق ه و هعمال هو مةتو

4

إذا رهم ه همي ال فظ هو صانع الةوق ونيثما ينط ق) هتفق إتفايا تراه ال يسة واريا فة االلتزام بالنظام ولوائ

عمتيات هو هصول لي تعد مناس ة الستمرار إاراج وندات فة الةوق

التنفيمية ويواعد الةوق

5

عند انت اء الحندوق

6

إذا لي تةتوف متطت ام الةيولة الم دار فة يواعد اإلاراج

7

يجوز لمدير الحندوق ه يطت م ال يسة لتابيا تعتيق تداول وندام الحندوق مأيتا هو إلغاء إارا
الطت

ايس اب الم دار لطت

التعتيق هو اإللغاء ،ولت يسة ي ول الطت

ا ،عت

ه يتضم

هو رفض هو ي ول بشروط وييوا نة ما تراه

مالئما

.13

سياسة توزيع األرباح:
ي دف مدير الحيييييندوق با يقوم بتقديي توزيعام هربا مرر واندر فة الةييييينة عت
صييييافة هربا الحييييندوق عت

مالكة الوندام فة نال التمال ت حيييييل اإليجارام وبعد موافقة مجتو إاارر الحييييندوق

تالل الربع االول وذلك فة 31مار

م لل عام وسيتي ت ويل م الغ التوزيعام لتم ةت قي ن ة

سيتي اإلعال عن ي ل التوزيع ويمك لمدير الحندوق افع امه التوزيعام عت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ه

إن اء الحندوق وتحفيت
الحاالت التي تؤدي إلى انتهاء الصندوق:
1

فة نال انت اء مدر الحندوق ايساسية هو الممدار

2

فة نال عدم استيفاء متطت ام الةيولة الم دار فة يواعد اإلاراج

3

فة نال هي تغيير لألنظمة هو التوائح هو المتطت ام النظامية ايتر

هو تغييرام وارية مأثرر ست ا عت

الةوق العقاري فة الممتكة العربية الةعواية واعت ر مدير الحندوق ذلك س

ظروف

م رر إلن اء الحندوق مع مراعار

لافة المتطت ام النظامية ب ما ال حوص
4

فة نال التحرف بكافة هصول الحندوق ،وتي توزيع ميع العوائد م امه التحرفام لتمةتثمري مع مراعار لافة
المتطت ام النظامية ب ما ال حوص

5

فة نال تي مع نجي الطر المةت دف ولك لي يتي االست واذ عت
عت

ايصول العقارية هو فة نال تي االست واذ

ايصول العقارية ولي يتي إاراج الوندام فة الةوق مع مراعار لافة المتطت ام النظامية ب ما ال حوص
هو تحفية ضد مدير الحندوق مع مراعار لافة المتطت ام النظامية ب ما ال حوص

6

فة نال ات اذ إ راءام اإلفال

7

فة نال ر ة مدير الحندوق بإن اء الحندوق فية يير ال االم الموض ية فية ايمه الشيروط واينكام مع مراعار
لافة المتطت ام النظامية ب ما ال حوص
سي مل مدير الحندوق الج د الال زم إلتمام عمتية بيع ايصول وتوزيع مةت قام مالكة الوندام ي ل انت اء مدر

-

الحندوق ،لما يجوز لمدير الحندوق تمديد مدر الحندوق إلتمام مرنتة بيع ايصول هو يي ظرف هتر مع مراعار لافة المتطت ام
النظامية فة اما ال حوص

ب
-

اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق والخطة الزمنية للتصفية
سيييييقوم مييييدير الحييييندوق ب إعييييداا تطيييية وإ ييييراءام إن يييياء الحييييندوق بمييييا ي قييييق محييييت ة مييييالكة الونييييدام ،وال حييييول
عت

-

موافقة مجتو إاارر الحندوق عت

ال طة المقترنة

سيييييت ي اإلعييييال فيييية مويييييع مييييدير الحييييندوق والمويييييع االلكترونيييية لتةييييوق المالييييية عيييي تفاصيييييل تطيييية وإ ييييراءام

إن اء الحندوق ي ل مدر ال تقل ع و )21يوما
ميييييي التيييييياري المزمييييييع إن يييييياء الحييييييندوق فييييييي واو ايتييييييالل بشييييييروط وهنكييييييام الحييييييندوق ،لمييييييا سيييييييتتزم ب طيييييية
وإ راءام إن اء الحندوق الموافق عتي ا م مجتو إاارر الحندوق
-

سيييييت ي اإلعييييال فيييية مويييييع مييييدير الحييييندوق والمويييييع االلكترونيييية لتةييييوق المالييييية عيييي بانت يييياء الحييييندوق وذلييييك

تالل و )10هيام م انت اء مدر الحندوق
-

فيييية نييييال انت يييياء الحييييندوق بنيييياء عتيييي

هي ميييي ال يييياالم الييييوارار فيييية ال نييييد وه) ميييي الميييياار  14ميييي اييييمه الشييييروط

واينكام ،فةيتي اإلعال فة مويع مدير الحندوق
والمويع االلكترونة لتةوق المالية تالل و )5هيام م ويوع ال دث المعي المي يو
-

ان اء الحندوق

يجيييوز لميييدير الحيييندوق تمديييييد ميييدر الحيييندوق وذليييك إلتمييييام مرنتييية بييييع ايصيييول هو يي ظييييرف هتييير وفقيييا لألنكييييام

النظامية فة اما الشا
-

فييية نيييال انت ييياء ميييدر الحيييندوق وليييي ييييتي ميييدير الحيييندوق مرنتييية بييييع هصيييول الحيييندوق تيييالل مدتييي فيجييي

عتييي

مدير الحندوق تحفية ايصول وتوزيع مةت قام
مالكة الوندام عتي ي تالل مدر ال تتجاوز و )6هش ر م تاري انت اء مدر الحندوق
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-

سيييييييقوم مييييييدير الحييييييندوق بال حييييييول عتيييييي

موافقيييييية مجتييييييو إاارر الحييييييندوق عتيييييي

تطيييييية وإ ييييييراءام تحييييييفية

الحيييييندوق ي يييييل القييييييام بييييياي إ يييييراء فييييية ايييييما الشيييييا  ،ولميييييا سييييييتتزم ميييييدير الحيييييندوق ب طييييية وإ يييييراءام تحيييييفية
الحندوق الموافق عتي ا م ي ل مجتو إاارر الحندوق
-

سييييييقوم ميييييدير الحييييييندوق بييييياإلعال فييييية مويعيييييي اإللكترونييييية والموييييييع اإللكترونيييييية لتةيييييوق "تيييييداول" بانت يييييياء
تحفية الحندوق تالل و )10هيام م انت اء تحفية الحندوق وفقا لتمتطت ام النظامية فة اما الشا

-

سيعامل مدير الحندوق ميع مالكة الوندام بالمةاوار هثناء عمتية إن اء وتحفية الحندوق

-

سييييييتي توزييييييع مةيييييت قام ميييييالكة الونيييييدام عتيييييي ي فيييييور انت ييييياء ميييييدر الحيييييندوق هو تحيييييفيت او تييييياتير بميييييا ال

يتعارض مع محت ة مالكة الوندام وشروط
وهنكام الحندوق
-

سيييييتي اإلعييييال فيييية مويييييع مييييدير الحييييندوق والمويييييع االلكترونيييية لتةييييوق المالييييية عيييي انت يييياء تحييييفيت الحييييندوق

تالل و )10هيام م انت اء تحفية الحندوق
-

سيييييتي اإلعييييال فيييية مويييييع مييييدير الحييييندوق والمويييييع االلكترونيييية لتةييييوق المالييييية عيييي تقرييييير إن يييياء الحييييندوق

تالل و )70يوما م تاري التمال إن اء الحندوق هو تحفيت وفقا ينكام الئ ة صناايق االستثمار
العقاري مرفقا في القوائي المالية الن ائية المرا عة
عت

لت يسيييية عييييزل مييييدير الحييييندوق عيييي عمتييييية التحييييفية فيييية نييييال صييييدر يييييرار تيييياص لتحييييندوق ميييي مييييالكة الونييييدام،
ه يتي تعيي محفة بديل فة نفو اال تماع
التة تي في التحويت عت

-

عزل مدير الحندوق م عمتية التحفية

فيييية نييييال عييييزل مييييدير الحييييندوق ميييي عمتييييية التحييييفية ،عتييييي التعيييياو لنقييييل المةييييأوليام اليييي

المحييييفة ال ييييديل

تالل و )20يوم م صدور يرار عزل مدير الحندوق
-

سيييييت ي اإلعييييال فيييية مويييييع مييييدير الحييييندوق والمويييييع االلكترونيييية لتةييييوق المالييييية فيييية نييييال صييييدور يييييرار ال يسيييية

بعزل مدير الحندوق وتعيي محفة بديل ،لما
سيييييتي اإلعييييال فيييية مويييييع مييييدير الحييييندوق والمويييييع االلكترونيييية لتةييييوق المالييييية عيييي هي مةييييتجدام وارييييية
فورا تالل فترر صفية الحندوق
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.15

الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة

الرسوم التي يتحملها الصندوق
يت مل الحندوق ميع الرسوم والمحاريف المملورر هاناه ،والتة يقع بعض ا ت ت محاريف التشغيل ،ويت مت ا ت عا لملك
مالكة الوندام واة لالتالة:
1

هتعاب هعضاء مجتو اإلاارر ومحروفات ي
يت مل الحندوق لافة تكاليف الةفر واإليامة الفعتية التة يتك داا لل
ايعضاء فة س يل نضور اال تماعام ،ويت مل هيضا الحندوق

عضو م

مكافار نضور التة تقتحر عت

هعضاء مجتو إاارر الحندوق المةتقتي

وبوايع 5,000ريال سعواي لال تماع الواند ب د هيح
امه التكاليف ولألعضاء
هتعاب هعضاء مجتو اإلاارر

وال يزيد مجموع

ميعا) والمكافآم ولألعضاء المةتقتي ) ع

 100,000ريال سنويا وواة تمثل  %0 008م نجي الحندوق المةت دف
ويد ت تتف النة ة نة
هعضاء المجتو م

إ مالة هصول الحندوق المدارر)  ،ول يتقاض

موظفة مدير الحندوق هي بدالم او مكافآم نظير

عضويت ي فة مجتو إاارر الحندوق
ويت مل مدير الحندوق مكافار هعضاء مجتو اإلاارر ير المةتقتي
2

هي رسي يدفع مالكو الوندام عند شراء وندام الحندوق
ت حي رسوم االشترا
رسوم االشترا

وبقيمة  %1م

م إ مالة م تغ االشترا

إ مالة م تغ االشترا

بالتنازل/نةي لامل رسوم االشترا

وبعد ت حي

الوندام،

وسيقوم مدير الحندوق

ل ائعة االصول العقارية واالشترا

العينة) الوارار بيانات ي فة الماار " "11م امه الشروط واينكام
3

هتعاب مةت قة لمدير الحندوق م هصول الحندوق مقابل اإلاارر
ت تة
رسوم إاارر الحندوق

رسوم اإلاارر عت

الحندوق ،وت ة

هسا

 %0,75سنويا م

صافة ييمة هصول

بشكل ربع سنوي وتدفع م هصول الحندوق بشكل ربع

سنوي لمدير الحندوق
4

مقابل ال دمام المقدمة م همي ال فظ
رسوم سنوية تعاال  %0,025م
رسوم ال فظ

بشكل سنوي وواة تمثل  %0 025م
ت تتف النة ة نة

5

صافة ييمة هصول الحندوق ،وتدفع
نجي الحندوق المةت دف ويد

إ مالة هصول الحندوق المدارر)

مقابل ال دمام المقدمة م مرا ع ال ةابام
يدفع الحندوق لمرا ع ال ةابام هتعابا سنوية بقيمة  50,000ريال
سعواي وواة تمثل  %0 004م نجي الحندوق المةت دف ويد ت تتف
هتعاب مرا ع ال ةابام

النة ة نة
آلتر ب ي

إ مالة هصول الحندوق المدارر) والتة يد تتغير م ويت
يتي اإلفحا

ع

ذلك التغيير فة التقارير المقدمة لمالكة

الوندام وفقا ل مه الشروط واينكام
6

العموالم الناتجة ع التمويل
محاريف االيراض
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سداااا لتج ة الممولة وب ة
يتجاوز تمويل الحندوق ما نة ت
الحندوق وذلك ب ة
باإلضافة إل

الةعر الةائد بالةوق ،عتما بان
و )%50م

ل

القيمة اإل مالية يصول

تر يوائي مالية مديقة

محاريف التمويل ،يت مل الحندوق رسوم ترتي تعاال  %1م

صافة ييمة التمويل المي سي حل عتي الحندوق والتة يتي سداااا
رسوم الترتي

تمويالم متوافقة مع الضوابط

لمدير الحندوق وذلك مقابل ييام بترتي

الشرعية لتحندوق الست دام ا لتغطية تكاليف االست واذ والتطوير
وتشغيل الحندوق وسداا هي توزيعام عت
7

مالكة الوندام

رسوم التةجيل وال دمام اإلاارية ايتر
سوف يت مل الحندوق رسوم مقابل ال دمام المقدمة م الةوق المالية
الةعواية وتداول) ،وتكو الرسوم عت
ه

الن و التالة:

رسوم التةجيل:


تدمة إنشاء سجل مالكة الوندام :م تغ  50,000ريال
سعواي باإلضافة إل
ايح


رسوم اإلاراج والتةجيل

 2ريال سعواي لكل مةتثمر وب د

م تغ  500,000ريال سعواي

رسي سنوي ل دمة إاارر سجل مالكة الوندام :م تغ
 400,000ريال سعواي سنويا ،ويد تتغير امه الرسوم م
ويت آلتر ب ة

ب

ييمة ره

مال الحندوق

رسوم اإلاراج:


تدمة اإلاراج ايولة لوندام الحندوق :م تغ  50,000ريال
سعواي



رسي سنوي ل دمة إاراج وندام الحندوق :م تغ % 0,03 :م
القيمة الةويية لتحندوق ،ب د هان
وند هعت

 50,000ريال سعواي

يدره  300,000ريال سعواي.

افع م تغ مقطوع ويدره  7,500ريال سعواي سنويا وستقةي الرسوم
الرسوم الريابية التة يتي سداااا ل يسة
الةوق المالية

تناس يا عت

عدا هيام الةنة ،ويتي افع الرسوم المةت قة لل  12ش ر

وواة تمثل  %0 0006م نجي الحندوق المةت دف ويد ت تتف النة ة
نة

إ مالة هصول الحندوق المدارر)

افع م تغ مقطوع ويدره  5,000ريال سعواي سنويا لقاء نشر المعتومام
رسوم نشر المعتومام عت

مويع تداول

عت

مويع تداول وستقةي الرسوم تناس يا عت

عدا هيام الةنة ،ويتي

افع الرسوم المةت قة لل  12ش ر وواة تمثل  %0 0004م
المةت دف ويد ت تتف النة ة نة

ال جي

إ مالة هصول الحندوق المدارر)

يدفع الحندوق بشكل اوري رسوم مقابل تقديي ال دمام اإلاارية
رسوم ال دمام اإلاارية

المتعتقة بالحندوق ،وتعد امه الرسوم

زء م

بند المحاريف ايتر

وبملك فإن امه الرسوم ل تتجاوز ال د المملور فة بند "محاريف هتر "
8

اتعاب مدير ايمال
سيقوم مدير ايمال
هتعاب مدير ايمال

و /هو مديرو ايمال

بإاارر ميع ايصول العقارية

وذلك يشمل تدمام إاارر ايصول ،وتدمام التا ير وت حيل اإليجار
وسيقوم الحندوق بدفع محاريف ااارر ايصول العقارية لمدير هو مدراء
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ايمال

بما ال يتجاوز  %10م إ مالة اإليرااام الةنوية لألصول العقارية

ووال يشمل ال د المملور الرسوم الت فيزية التة تدفع لمدير ايمال
مقابل نجان فة تمديد عقوا المةتا ري ال اليي واستقطاب مةتا ري
دا)
9

رسوم هتر

يدفع ا مالكو الوندام هو ت حي م هصول الحندوق
ي حل مدير الحندوق عت

نة ة  %1م سعر ال يع ال اص بكل هصل عقاري
نة ة  %1م سعر الشراء

يتي بيع م ي ل الحندوق وي حل لملك عت

ال اص بكل هصل عقاري يتي شراؤه م ي ل الحندوق وذلك مقابل ييام
رسوم التعامل

مدير الحندوق بإ راء التقحة الالزم والتفاوض عت

شروط الشراء هو ال يع

وإتمام العمتية وتكو رسوم التعامل مةت قة الةداا بعد إتمام عمتية
الشراء هو ال يع ال اصة بكل هصل عقاري و ل تنط ق رسوم التعامل عت
شراء ايصول الم دئية لتحندوق
رسوم التعامل ،سيت مل الحندوق ميع محاريف

باإلضافة إل

وتكاليف التعامل/التعامالم  ،الم اشرر و ير الم اشرر ،المتك در لغرض
ال يع والشراء واالست واذ عت
استثماره

هي هصول هو وندام فة صناايق

ير مدارر م ي ل مدير الحندوق تدفع لمقدمة ال دمام

ير مدير الحندوق والمي يشمل عت

س يل المثال ال ال حر التكاليف

االستشارية والقانونية التابعة ومحاريف التقييي ومحاريف العناية
تكاليف التعامل

الوا ة ولل المحاريف الم دئية والمتعتقة ب ا وتكاليف الةفر و ميع
النفقام التة تعت ر ضرورية ل ما ايمر  ،عتما با تتك المحاريف
وتكاليف التعامل/التعامالم ل تتجاوز ما نة ت  %1م سعر الحفقة
وسواء لانت شراء هم بيع يصل عقاري م ي ل الحندوق هو شراء هو بيع
وندام فة صناايق استثمارية ير مدارر م ي ل مدير الحندوق) ،
عتما بان ل يط ق عت

عمتية شراء ايصول الم دئية لتحندوق هي

تكاليف تعامل
فة نال استثمار الحندوق بمشاريع التطوير العقاري ،سيت حل المطور
عت

هتعاب نظير ييام باإلشراف/بالعمل عت

نة ة مسوية م
هتعاب التطوير

وب د هيح

تطوير المشروع عت

تكاليف انشاء المشروع ،وب ة

 %7م

شكل

الةعر الةائد بالةوق

تكاليف انشاء المشروع والتة تشمل عت

س يل

المثال ال ال حر ت كاليف اإلنشاء والتكاليف اإلاارية والتكاليف المرت طة
بال دمام العامة واراسام الةوق ورسوم الدراسام ورسوم التحميي
و ميع التكاليف ايتر
هتعاب المقيمي

العقاريي المةتقتي

التة يد يتي تك داا لتطوير ايصول

يت مل الحندوق لافة تكاليف المقيمي

العقاري

الةعر الةائد

وب ة

بالةوق ،وفة ميع االنوال ل يتي تحي إال المحاريف والرسوم الفعتية
يت مل الحندوق المحاريف الفعتية المتعتقة بال دمام الفنية وال ندسية

هتعاب مقدمة ال دمام ال ندسية الفنية
واالستشارية

وإ

و دم) التة يد ي تا

ا مدير الحندوق لتتالد م

ايمال /المطور /هو هي م المتعايدي وعت

س يل المثال ال ال حر :التالد

م سير عمل المشروع ،وار تنفيم االعمال ،المطال ام،
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اينوال ل يتي تحي اال الرسوم والمحاريف الفعتية وب ة الةعر الةائد
بالةوق
يدفع الحندوق لتجنة الريابة الشرعية هتعابا سنوية بقيمة  37,500ريال
سنويا وواة تمثل  %0 003م
هتعاب التجنة الريابة الشرعية

النة ة نة

نجي الحندوق المةت دف ويد ت تتف

إ مالة هصول الحندوق المدارر) ،ويد تدفع امه الرسوم

لشرلة االنماء لالستثمار فة نال تولت افع اتعاب لجنة الريابة الشرعية
نيابة ع الحندوق
) م ييمة هي استثمار عقاري

يدفع الحندوق ما نة ت  % 2 5ول د هيح

يتي االست واذ عتي وتدفع امه القيمة لتوسيط وذلك مقابل ييام بجت
محاريف الوسيط العقاري

الفرص وتكو

امه الرسوم مةت قة عت

العقارام المراا االست واذ

عتي ا مةتق ال وتدفع م اشرر بعد افراغ العقار هو عند االستثمار فة هصول
بي

عقارية هو لما يتي االتفاق عتي
المحاريف وفة نال و دم) فة مت

ايمراف وسيتي اإلفحا

تتك

ع

اإلفحا المالة فة ن اية لل سنة

مع عدم اإلتالل بالرسوم وايتعاب والتكاليف المملور صرانة فة امه
الشروط واينكام ،يت مل الحيندوق لافية الرسيوم والمحاريف والنفقام
ال اصة بانشطة واستثمارام الحندوق ،لما يت مل المحاريف والرسوم
الناتجية عي التعيامالم وال دمام المقدمة م الغير هو م االمراف ذوي
العالية مثل ال دمام القانونية واالستشارية ايتر
العقاريي

والمةتشاري
بميا

ذام العالييية وهيية تيدمام م نيية هو فنية او تقنية هتير

فية ذليك المحياريف المتعتقية برسوم الت ويل ما بي ال ةابام ال نكية هو
محاريف هتر

االستثمارية ،إضافة إل
نثرية هتر

هية ضرائ

ووالتة تشمل عت

هو رسوم وإ

و دم) هو هية محاريف

س يل المثال ال ال حر ،محاريف وتكاليف

تاسيو الحندوق ،والمحاريف المتعتقة بط اعة وتوزيع التقارير الةنوية
لتحندوق وهية محاريف هو هتعاب هتر

مةت ق يش اص يتعامتو

مع

الحندوق فيما يتعتق ب دمام اإلاارر والتشغيل ،ومحاريف ا تماعام
مالكة الوندام) ومي

المتوييع هال تزييد ايمه التكياليف عي

%0.5مي

إ ميالة ييمية هصول الحندوق سنويا ،وفة ميع االنوال ل يتي تحي إال
المحاريف والرسوم الفعتية
يتتزم مدير الحندوق بتوريد الزلار ل يسة الزلار و الضري ة و الجمار
م
الزلار

عام  2020م ،ويقر مدير الحندوق بان

والضري ة والجمار

بدء

مةأول همام ايسة الزلار

ع الحندوق فة ميع المتطت ام واال راءام الالزمة

لتةجيل وتوريد الزلار ،لما يقر مدير الحندوق بان ال يمك إلغاء التةجيل
والتويف ع توريد الزلار ل يسة الزلار و الضري ة و الجمار

نت

انقضاء

الحندوق
إ

الرسوم المملورر والعموالم والمحروفام المةت قة لشرلة اإلنماء

لالستثمار هو ايمراف ايتر
الرسوم ال كومية/الضرائ

ال تشمل الرسوم ال كومية/الضرائ ،

وسيت مل الحندوق الرسوم ال كومية/الضرائ
لتتشريعام والتوائح التنفيمية ذام العالية ،ومن ا عت

بشكل منفحل وفقا
س يل المثال ضري ة

القيمة المضافة وضري ة التحرفام العقارية

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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 10نة ة تكاليف الحندوق إل
ال يمك ذلر اما ال ند نظرا ي

إ مالة ييمة هصول الحندوق

زء م الرسوم اة ع ارر ع م الغ مقطوع والجزء االتر ع ارر ع نة ة ت تة

م صافة

هصول الحندوق هو م ا مالة هصول الحندوق لما وه ا مالة ييمة هصول الحندوق متغيرر بشكل اوري لما وه

زء م

الرسوم المملورر مرت طة ب دوث انداث م دار وم الممك ا ال تت قق


ال االم هو ايوضاع التة يكو لمدير الحندوق في ا ال ق فة التنازل هو نةي هي م المةت قام المملورر هعاله:
ال يتويع مدير الحندوق هي تنازل هو نةي ع هي مةت قام هو رسوم مةت قة ل م ي ل الحندوق



مريقة نةاب الرسوم بتاري امه الشروط واينكام:

نوع الرسي

النة ة المفروضة

الم تغ المفروض

مريقة ال ةاب

وريال سعواي)

تكرار افع الرسوم

يت مل الحندوق لافة تكاليف الةفر واإليامة الفعتية التة يتك داا لل عضو م ايعضاء فة
س يل نضور اال تماعام ،ويت مل هيضا الحندوق مكافار نضور التة تقتحر عت

هعضاء مجتو

وبوايع 5,000ريال سعواي لال تماع الواند ب د هيح

مكافآم هعضاء

إاارر الحندوق المةتقتي

مجتو اإلاارر

مجموع امه التكاليف ولألعضاء ميعا) والمكافآم ولألعضاء المةتقتي ) ع  100,000ريال سنويا
و يتي الدفع بعد اال تماع هو عند است قاي ا وسيتي اإلفحا ع

وال يزيد

تتك المحاريف فة مت

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة
ت حي رسوم االشترا
رسوم
االشترا

م

إ مالة م تغ االشترا
%1

-

%0,75

-

%0,025

-

-

50,000

وإ مالة م تغ االشترا
وبعد ت حي

الوندام X

تدفع مرر واندر عند
االشترا

النة ة المسوية)
ت ة
رسوم إاارر
الحندوق

بشكل ربع سنوي

م صافة ييمة هصول
الحندوق وصافة ييمة

تدفع ربع سنويا

ايصول  Xالنة ة المسوية)
ت ة
رسوم ال فظ

بشكل ربع سنوي،

م تالل تقةيي الرسوم
تناس يا عت

عدا هيام

تدفع سنويا

الةنة
ت ة
هتعاب مرا ع
ال ةابام

بشكل يومة ،م

تالل تقةيي الرسوم
تناس يا عت

عدا هيام

تدفع سنويا

الةنة

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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الةعر الةائد بالةوق وتدفع اوريا لل  3هو  6هش ر وسيتي اإلفحا ع تتك المحاريف

محاريف

ب ة

االيتراض

فة مت

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة فة نال و دم
رسوم الترتي

ت ة

عند

نحول الحندوق عت
رسوم الترتي

%1

-

%0,03

-

-

50,000

تمويل وصافة ييمة
التمويل التة يت حل عتي

تدفع مرر واندر عند
ال حول عت

التمويل

الحندوق  Xالنة ة
المسوية)
رسوم اإلاراج
رسوم اإلاراج
عند التاسيو

القيمة الةويية لتحندوق
 Xالنة ة المسوية

رسوم نشر
المعتومام
عت

مويع

تدفع مقدما ويت مت ا

تدفع مرر واندر عند

مالكة الوندام

التاسيو

ت ة
-

تناس يا عت

تداول
ت ة

الريابية التة
-

7,500

تناس يا عت

عدا هيام

تدفع سنويا

الةنة

المالية
ال دمام

بشكل يومة ،م

تالل تقةيي الرسوم

ل يسة الةوق
رسوم

عدا هيام

تدفع سنويا

الةنة

الرسوم
يتي سداااا

بشكل يومة ،م

تالل تقةيي الرسوم

5,000

تدفع سنويا

يدفع الحندوق بشكل اوري رسوم مقابل تقديي ال دمام اإلاارية المتعتقة بالحندوق ،وتعد
امه الرسوم زء م بند المحاريف ايتر

اإلاارية

وبملك فإن امه الرسوم ل تتجاوز ال د المملور

فة بند "محاريف هتر "
إ مالة االيرااام لعقوا

هتعاب مدير
ايمال

%10

-

%1

-

ايصول العقارية  Xالنة ة
المسوية
ت ة

تدفع نحف سنويا

رسوم التعامل عند

بيع هو شراء هي هصل عقاري
رسوم
التعامل

هو وندام فة صناايق
عقارية وإ مالة سعر
الشراء هو ال يع ال اص بكل

تدفع مرر واندر عند
الشراء هو ال يع

هصل عقاري  Xالنة ة
المسوية)
تكاليف
التعامل

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

 %1ب د هيح

-

ت ة

تكاليف التعامل عند
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وإ مالة سعر الشراء هو
ال يع ال اص بكل هصل
عقاري  Xالنة ة المسوية)
هتعاب التطوير

نة
مت

اتفاييام التطوير عاار ما تدفع تالل فترر التطوير وسيتي اإلفحا ع تتك المحاريف فة
اإلفحا المالة فة ن اية الةنة فة نال و دم

هتعاب
المقيمي
العقاريي

يتي الدفع بنحف ايتعاب ي ل إعداا التقييي ويتي افع المت قة بعد االنت اء وسيتي اإلفحا ع
تتك المحاريف فة مت

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة

المةتقتي
هتعاب
مقدمة
ال دمام
ال ندسية

يتي الدفع بنحف ايتعاب مقدما ويتي افع المت قة بعد االنت اء وسيتي اإلفحا
المحاريف فة مت

ع

تتك

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة فة نال و دم

الفنية
واالستشارية
ت ة

هتعاب لجنة
الريابة

-

37,500

الشرعية
محاريف
الوسيط
العقاري
محاريف هتر
محاريف هتر

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

بشكل يومة ،م

تالل تقةيي الرسوم
تناس يا عت

عدا هيام

تدفع سنويا

الةنة
يتي افع ما نة ت  %2 5ول د هيح
المحاريف فة مت

) م ييمة شراء هي استثمار عقاري وسيتي اإلفحا ع تتك

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة

 %0.5مي إ ميالة ييمية هصول الحندوق سنويا ويتي افع ا عند االست قاق وسيتي اإلفحا ع
تتك المحاريف فة مت

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة

 %0.5مي إ ميالة ييمية هصول الحندوق سنويا ويتي افع ا عند االست قاق وسيتي اإلفحا ع
تتك المحاريف فة مت

اإلفحا المالة فة ن اية الةنة
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المحييياريف التة يتي ت ميت ا عت

الحيييندوق عت

هسيييا

م تغ االشيييترا

االفتراضييية وبافتراض نجي الحيييندوق 1,180

متيو ريال سعواي:
نجي الحندوق
م تغ االشترا

االفتراضة

ريال1,000,000

هتعاب اإلاارر % 0,75

ريال 7,500

رسوم ال فظ %0,025

ريال 250

مكافآم هعضاء مجتو اإلاارر  100,000ريال ند
ايح

ريال 81

مكافآم ال يسة الشرعية  37,500ريال

ريال 30

رسوم اإلاراج و التةجيل تداول

ريال 645

الرسوم الريابية  7,500ريال

ريال 6

رسوم اتر

%0,017

إ مالة الرسوم و المحاريف الةنوية المتكررر



ريال 1,180,000,000

ريال 170
ريال 8,682

يقر مدير الحندوق با الرسوم المملورر فة امه الفقرر تمثل ميع الرسوم المفروضة عت

الحندوق وه مدير

الحندوق سيت مل هي رسي لي يملر

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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.16

التأمين
ايصل

تفاصيل التامي

المكا مول – م افظة

تغطية ضد الم امر الرئيةية نة

نفر ال ام

تشمل عت

تغطية التامي
بوليحة التامي والتة

س يل المثال ال ال حر:

 250,000,000ريال
سعواي

الم ن الم راام وهنظمة الت ريد المعدام وهنظمة ال ريقمدر التغطية التامينية:
م  2021/12/25ال
المكا مول -مدينة
الرياض

2022/12/24

تغطية ضد الم امر الرئيةية نة
تشمل عت

بوليحة التامي والتة

س يل المثال ال ال حر:

 145,000,000ريال
سعواي

الم ن الم راام وهنظمة الت ريد المعدام وهنظمة ال ريقمدر التغطية التامينية:
م  2021/12/29ال
المكا مول – م افظة
الدواامة

2022/12/28

تغطية ضد الم امر الرئيةية نة
تشمل عت

بوليحة التامي والتة

س يل المثال ال ال حر:

 138,000,000ريال
سعواي

الم ن الم راام وهنظمة الت ريد المعدام وهنظمة ال ريقمدر التغطية التامينية:
م  2021/07/13ال
المكا مول – مدينة
تو

2022/07/22

تغطية ضد الم امر الرئيةية نة
تشمل عت

س يل المثال ال ال حر:

بوليحة التامي والتة

 134,000,000ريال
سعواي

الم ن الم راام وهنظمة الت ريد المعدام وهنظمة ال ريقمدر التغطية التامينية:
م  2021/12/29ال

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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.17

أصول الصندوق
(أ) آلية تسجيل أصول الصندوق:

سيتي تةجيل هصول الحندوق باسي الشرلة ذام الغرض ال اص والمأسةة م

همي ال فظ لغرض نفظ وتمتك هصول

ان

الحندوق)
(ب) تقييم أصول الصندوق:
1

هسماء المقيمي المعتمدي يصول الحندوق
المقيي ايول

المقيي الثانة

شرلة بحمة إلاارر العقارام

شرلة بارلوا

المويع االلكترونة:

المويع االلكترونة/https://www.barcode-sa.com :

https://www.gobussma.com/Home/BUSSMA
2

كيفية تقييم أصول الصندوق:
سيييييقي مدير الحييييندوق هصييييول الحييييندوق م تالل ال حييييول عت

متوسييييط تقويي معد م مقيمي اثني مةييييتقتي

معتمدي م ي ل ال يسة الةييييييعواية لتمقيمي المعتمدي مرر لل سييييييتة هشيييييي ر عت
المقيمي ب د هان

عت

اييل ،عت

ه يشييييييتمل تقرير

اآلتة:

وه) هستوب التقييي ومريقت واالفتراضام التة بنة عتي ا
وب) ت تيل لتمتغيرام ذام العالية بالةوق العقاري مثل العرض والطت

واتجاه الةوق

وج) تفاصيل ايصول العقارية وهوصاف ا
وا) الم امر المتعتقة بالعقار م ل التقييي
.3

قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيه
اسي العقار /المنفعة

المكا مول – م افظة نفر ال ام

ييمة الشراء المعتمدر
470,205,991

المكا مول– مدينة الرياض

323,560,874

المكا مول – مدينة ت و

219,417,197

المكا

مول – م افظة الدواامة
المجموع

4

166,815,938
1,180,000,0000

عدد مرات التقييم وتوقيته:
سيييتي تقييي هصييول الحييندوق مرتي سيينويا عت

اييل وبالت ديد فة  30يونيو و 31ايةييم ر م لل سيينة ميالاية م

تالل مقيمي اثني مةتقتي معتمدي م ي ل ال يسة الةعواية لتمقيمي المعتمدي

وفة نال لا انالك اتتالف

بي التقييمام المقدمة فة تقارير التقييي ،فيتي ايتم بمتوسيط ييمة التقييمام المقدمة ،هما فة نال و وا اتتالف
واري بي التقييمام المقدمة فة تقارير المقيمي  ،فيتي تعيي مقيي ثال

معتمد م ي ل ال يسة الةيييييييعوا ية

لتمقيمي المعتمدي ويتي ايتم بمتوسط ييمة المقيمي الثالث المقدمة

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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(ج) اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة
يقوم مدير الحندوق باإل عال ع صافة ييمة هصول الحندوق لكل وندر تالل ثالثو و )30يوم عمل م التقييي ذي
العالية ،ويتي إتطار مالكة الوندام بحافة ييمة ايصول لكل وندر م تالل التقارير الدورية ،وتكو امه
المعتومام متانة عت

المويع اإللكترونة لتةوق المالية "تداول" ومويع مدير الحندوق ،لما سيتي نةاب سعر

الوندر االستثمارية بالحندوق م تالل مر إ مالة التزامام الحندوق م إ مالة هصول الحندوق ويقةي الناتم
عت

عدا وندام الحندوق لتفترر نفة ا ويعد ذلك سعرا استرشاايا لتوندر االستثمارية فة الحندوق

يتي نةياب سيعر الوند ر االسيتثمارية بالحيندوق م تالل مر إ مالة التزامام الحيندوق م إ مالة هصيول الحيندوق
عدا وندام الحندوق لتفترر نفة ا ويعد ذلك سعرا استرشاايا لتوندر االستثمارية فة الحندوق

ويقةي الناتم عت

هي تقرير تقييي مضيي

لما ل يعتمد مدير الحييندوق عت

إعدااه هلثر م ثالثة هشيي ر عند شييراء هو بيع هي هصيييل

عت

لتحندوق وي ق لمدير الحندوق تغيير المقيمي نة ما يراه مناس ا وبما ي قق محت ة الحندوق والمةتثمري ب
يمثل إ مالة التزامام الحيييندوق هي التزامام ناشيييسة ع تمويل الحيييندوق وإ و دم) هو هي رسيييوم ومحيييروفام عت
الحندوق مةت قة و ير مدفوعة تالل فترر ال ةاب ،ويتي تحي الم الغ المقطوعة هوال ،يتة ذلك االلتزامام المتغيرر
ب ة

صافة ييمة هصول الحندوق

يمثل إ مالة ايصييييول مجموع ميع ايصييييول العقارية والم الغ النقدية ،وايربا المترالمة ،ولملك ميع المةييييت قام
والقيمة الةيييييويية لجميع االسيييييتثمارام باإلضيييييافة إل

القيمة ال الية يي هصيييييول هتر

وندام صناايق االستثمار المةتثمروإ و دم) ب ا سيتي تقويم ا نة
التقويي ال اص بالحيييندوق ،وسييييمار

هو مطال ة عت

تر سعر معت لتوندر االستثمارية ي ل يوم

مدير الحيييندوق تقديره المعقول فيما يتعتق بت ديد ييمة ايصيييول وااللتزامام

شييريطة ه يكو تقدير مدير الحييندوق صيياارا ب ة ي نية وه يح ي
الحييندوق ممتو

يمتتك ا الحيييييندوق ،عتما با

فة محييت ة الحييندوق لكل ،عتما با صييافة هصييول

لمالكة وندام الحييندوق مجتمعي  ،وليو لمدير الحييندوق هو همي ال فظ هو لدائني ي هي محييت ة
امه ايصييول ،لما سيييتتزم همي نفظ الحييندوق بفحييل ايصييول ال اصيية بالحييندوق ع هي هصييول هتر

بشكل مةتقل
(د) تفاصيل تقييم العقارات محل االستحواذ:
شرلة بحمة

شرلة بارلوا

معدل التقييمات

قيمة الشراء
المعتمدة

اسم العقار /المنفعة

التقييم

تاريخ تقرير

التقييم

تاريخ تقرير التقييم

التقييم
الم كا مول – م افظة
نفر ال ام

مول– ميييدينييية

المكيييا
الرياض
المكيييا

مول – ميييدينييية

تو
المكا

مول – م افظة

الدواامة
المجموع

504,458,434

10/10/2017

515,953,548

01/11/2017

325,640,788

10/10/2017

321,480,960

01/11/2017

212,492,888

10/10/2017

224,359,430

01/11/2017

191,754,565

10/10/2017

181,877,311

01/11/2017

1,234,346,675

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

1,243,671,249

510,205,991

323,560,874

218,426,159

186,815,938

1,239,008,962

470,205,991

323,560,874

219,417,197

166,815,938
1,180,000,0000
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.18

مجلس إدارة الصندوق
يشرف عت

إاارر الحندوق مجتو إاارر يعين مدير الحندوق ويتكو مجتو إاارر الحندوق م هعضاء ال يقل عدا

المةتقتي من ي ع اثني هو ثت

عدا هعضاء المجتو ،هي ما هلثر ،وسيجتمع مجتو إاارر الحندوق مرتي عت

اييل

سنويا ي اشر مجتو إاارر الحندوق م ام اعت ارا م تاري تعيين وت تغ مدر مجتو إاارر الحندوق سنة واندر تتجدا
تتقائيا
ويقر مدير الحندوق با

ميع هعضاء مجتو إاارر الحندوق تنط ق عتي ي متطت ام التاايل الوارار فة لوائح ايسة

الةوق المالية ويواعداا ،وه هعضاء المجتو المةتقتي ينط ق عتي ي تعريف عضو مجتو إاارر صندوق مةتقل
الوارا فة الئ ة صناايق االستثمار العقاري لما يتتزم هعضاء مجتو االاارر بإبالغ المجتو ع
الم اشرر هو ير الم اشرر فة االعمال والعقوا التة تتي ل ةاب الحندوق عت
إاارر الحندوق ول يشتر

18.1

العضو/ايعضاء ذوي المحت ة فة هي تحويت عت

محال

ي الش حية

ه يةجل فة م ضر ا تماع مجتو
القرارام الحاار فة اما الشا

تشكيل مجلس إدارة الصندوق
ه يتالف مجتو إاارر الحندوق م  8هعضاء يعين ي مدير الحندوق من ي  3هعضاء مةتقتي  ،ويتمتع لل عضو منر
هعضاء مجتو إاارر الحندوق ب رر فة القطاع واالستثمار العقاري نة ما او م ي فة امه الشروط واينكام.
يتالف مجتو إاارر الحندوق م ايعضاء اآلتية هسماؤاي:
(رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل)

األستاذ /مازن بن فواز بغدادي

او الرئيو التنفيمي والعضو المنتدب لشرلة اإلنماء لالستثمار وت رت العمتية تمتد يلثر م  20عاما فة المجاالم
المالية واالستثمارية ،وشغل العديد م المناص القيااية لا
ايستاذ /ماز فواز بغدااي ار ة ال كا لوريو

تراا رئيو االستثمارام بشرلة االنماء لالستثمار وي مل

فة المالية م

امعة المتك ف د لت ترول والمعاا فة العام 2000

م ويمتك االستاذ ماز بغدااي ت رر ل يرر ومتنوعة فة المجال المحرفة واالستثمار وتشمل ت رات إاارر الم افظ
وإاارر الحناايق االستثمارية وت تيل هسواق ايس ي فة الممتكة العربية الةعواية واول ال تيم وايسواق ايمريكية
األستاذ /سلطان بن توفيق القصير
ناصل عت

ار ة ال كالوريو

(عضو غير مستقل)

فة المالية والعقار وااليتحاا م

امعة فيالنوفا فة الواليام المت در ،ويتمتع ب رر

تزيد ع عشر سنوام فة مجال صناايق االستثمار والم افظ االستثمارية ،لما يشغل ناليا منح رئيو إاارر االستثمارام
ال ديتة فة شرلة االنماء لالستثمار ،عمل االستاذ ستطا

القحير ي ل انضمام لشرلة اإلنماء لالستثمار فة إاارر

صناايق االستثمار ب كل م شرلة سوي لورب المالية وشرلة بتوم لالستثمار وشرلة نعيي لالستثمار ولدية إمالع واسع
بمجال ال يكتة المالية وتشريعام ايوراق المالية
األستاذ /محمد بن سليمان العيسى
ي مل ار ة الما ةتير فة إاارر ايعمال بت ح
ب رر تزيد ع اند

(عضو غير مستقل)
المالية والمحرفية م

امعة بانقور فة الممتكة المت در ،ويتمتع

عشر سنة فة مجال التمويل وصناايق االستثمار والم افظ االستثمارية ،لما يشغل ناليا منح

مدير وندر فة إاارر االستثمارام ال ديتة فة شرلة االنماء لالستثمار ،عمل االستاذ م مد العية

ي ل انضمام لشرلة

اإلنماء لالستثمار فة إاارر تمويل الشرلام فة ال نك العربة الومنة ولدية إمالع واسع بمجال ال يكتة المالية
وتشريعام ايوراق المالية

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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(عضو غير مستقل)

األستاذ فيصل محمد عبدالمحسن العبدالكريم

يمتك فيحل الع دالكريي ت رر  20سنة مت ححة فة العمل فة مجال تجارر التجزئة وتطوير المرالز والعالمام التجارية
باإلضافة ل رت فة مجال االستثمار والتطوير المأسةة فة عدر مجاالم من ا مجاالم الترفية والضيافة و يشغل
ناليا منح

عضو مجتو اإلاارر التنفيمي ومجتو المديري لشرلة وابل العربية لإلستثمار وعضوية مجالو لل م

شرلة م مد ع دالم ة

الع دالكريي القابضة وشرلة م ع الع دالكريي لتتجارر والتجزئة وشرلة م ع الع دالكريي

لتتطوير العقاري وشرلة اليد لتتةويق و شرلة هسامير لتترفي وشرلة اار الضيافة العربية لتمطاعي ،وذلك باإلضافة
العضو المنتدب لشرلة م ع الع دالكريي لتتجارر والتجزئة والرئيو التنفيمي لشرلة وارف الدولية

لمنح

لالستثمار.وس ق ه عمل فيحل فة صندوق التنمية الحناعة الةعواي لمدر  11سنة لمةتشار تمويل .ي مل فيحل
ش اار ال كالوريو

فة إاارر نظي المعتومام م

امعة المتك سعوا إضافة إل

 35اورر متقدمة م الممتكة

المت در فة مجاالم اإلاارر واالستثمار والت طيط
األستاذ عبدالله سليمان عبدالله الضحيان
لد

(عضو غير مستقل)

ع دالت الض يا هلثر م عشر هعوام م ال رر فة مجال ال ندسة ويطاعام المقاوالم والتجارر ،لما شغل لنائ

الرئيو ولشريك لتشرلام التالية :شرلة الض يا

التجارية ،وشرلة الض يا

لالستثمار والتطوير العقاري ،والشرلة

الدولية لتفنااق والمنتجعام الةيانية ،وشرلة المواا المعمارية لتتجارر والمقاوالم لما س ق ه
م ند
م

بإاارر ال ناء فة همانة منطقة الرياض ي مل ع دالت الض يا ش اار ال كالوريو

شغل منح

فة ال ندسة المعمارية

امعة المتك سعوا

األستاذ هيثم بن حسين حكيم
ناصل عت

ار ة ال كالوريو

(عضو مستقل)
فة إاارر االعمال م

امعة  6هلتوبر – محر عام 2003م ،وي مل ار ة الما ةتير فة

إاارر الجوار عام 2009م يتمتع ايستاذ ايثي بال رر فة القطاع العقاري و ميع هنواع الحكو

وبانظمة الجوار

وتط يق ا ،ويمتتك عدر اورام فة تقييي االصول والت تيل المالة وإاارر المشاريع االنترافية لما شغل عدر مناص
وعضويام ،ني

لا مةتشار لعقارام مأسةة تاام ال رمي الشريفي المتك ع د الت ب ع د العزيز لألعمال اإلنةانية،

وشريك مأسو رلال العقارية ،واو عضو ايسة التقييي العقاري ،وعضو فة مكت

ورثة ايمير م مد ب سعوا الك ير،

وعضو فة شرلة نوامة الزراعية ،واو الرئيو التنفيمي وعضو مجتو المديري لشرلة رس القابضة

المهندس  /سليمان عبدالله الوتيد
ي مل ار ة الما ةتير فة العمارر م
سعوا 1987م ويعمل منم عام  1414نت
تاري

(عضو مستقل)
امعة لولورااو – اينفر فة عام  2002وار ة ال كالوريو

فة العمارر م

امعة المتك

اال ل ير الم ندسي المعماريي فة الحندوق الةعواي لتتنمية ومنم عام 1415اي نت

المدير العام لمكت الف المعماري لالستشارام ال ندسية ويقدم تدمام ايعمال االستشارية م تحاميي واشراف واراسام

لكافة المشاريع ال ندسية المتنوعة لالم انة ال اصة واالستثمارية وال كومية ونضر العديد م الدورام التدري ية ااتل الممتكة
وتار

ا

األستاذ أحمد عبدالعزيز احمد بن حسن
لد

(عضو مستقل)

هنمد ب نة هلثر م  24عاما م ال رر فة مجاالم ال دمة المحرفية االستثمارية ويطاعام التجزئة ويشغل

ناليا منح

مدير االستثمار فة شرلة الريي

التجزئة ،وس ق ه شغل منح

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

القابضة واة شرلة تعمل فة مجال اإلنشاءام والعقارام ومجال تجارر

مةاعد المدير العام فة مجموعة سام ا المالية ومدير هول فة بنك ساب ،وي مل
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هنمد ب نة ش اار ال كالوريو

فة إاارر ايعمال :إاارر مالية م الجامعة ايمريكية فة والية مينيةوتا – الواليام

المت در ايمريكية
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

ب

يت مل الحندوق لافة تكاليف الةفر واإليامة الفعتية التة يتك داا لل عضو م ايعضاء فة س يل نضور اال تماعام،
ويت مل هيضا الحندوق مكافار نضور التة تقتحر عت

هعضاء مجتو إاارر الحندوق المةتقتي

وبوايع 5,000ريال

سعواي لال تماع الواند ب د هيح

وال يزيد مجموع امه التكاليف ولألعضاء ميعا) والمكافآم ولألعضاء المةتقتي )

ع  100,000ريال سنويا ،ول يتقاض

هعضاء المجتو م موظفة مدير الحندوق هي بدالم او مكافآم نظير عضويت ي

فة مجتو إاارر الحندوق

ج الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
-

الموافقة عت
عت

ميع العقوا والقرارام والتقارير الجوارية التة يكو الحندوق مرفا في ا ،ويشمل ذلك

س يل المثال ال ال حر الموافقة عت

عقوا تقديي تدمام اإلاارر لتحندوق ،وعقوا تقديي تدمام

ال فظ ،وال يشمل ذلك العقوا الم رمة وفقا لتقرارام االستثمارية فة شا هي استثمارام يام ب ا
الحندوق هو سيقوم ب ا فة المةتق ل
-

االمالع عت

التقرير المتضم تقييي هااء و وار ال دمام المقدمة م ايمراف المعنية بتقديي ال دمام

الجوارية لتحندوق نة
ي قق محت
-

لوائح ايسة الةوق المالية وذلك لتتالد م ييام مدير الحندوق بمةأوليات بما

مالكة الوندام وفقا لشروط وهنكام الحندوق

اعتماا سياسة مكتوبة فيما يتعتق ب قوق التحويت المتعتقة باصول الحندوق
لا ذلك مناس ا الموافقة هو المحااية عت

-

اإلشراف ومت

-

اال تماع مرتي سنويا عت

هي تعارض محالح يفحح عن مدير الحندوق

اييل مع لجنة المطابقة وااللتزام لد

مدير الحندوق هو مةأول المطابقة

وااللتزام لدي لمرا عة التزام الحندوق بجميع التوائح واينظمة ذام العالية
-

الموافقة عت

نميع التغييرام المنحوص عتي ا فة الئ ة صناايق االستثمار العقاري ،وذلك ي ل نحول

مدير الحندوق عت
-

موافقة مالكة الوندام وال يسة هو إشعاراي ونيثما يط ق)

التالد م التمال واية شروط وهنكام الحندوق وهي مةتد اتر وسواء هلا عقدا هم يره) يتضم افحانام
تتعتق بالحندوق ومدير الحندوق وإاارت لتحندوق ،إضافة ال

التالد م توافق ماس ق مع هنكام الئ ة

صناايق االستثمار العقاري
-

التالد م ييام مدير الحندوق بمةأوليات بما ي قق محت

مالكة الوندام وفقا ينكام الئ ة صناايق

االستثمار العقاري وشروط وهنكام الحندوق
-

تقييي لية تعامل مدير الحندوق مع الم امر المتعتقة باصول الحندوق وفقا لةياسام وإ راءام مدير
الحندوق نيال رصد الم امر المتعتقة بالحندوق وليفية التعامل مع ا

-

العمل بامان ونة نية وااتمام وم ارر وعناية ونرص وبما ي قق محت ة مالكة الوندام
تدوي

م اضر اال تماعام التة تشتمل عت

ميع ويائع اال تماعام والقرارام التة ات ماا مجتو إاارر

الحندوق
-

االمالع عت

التقرير المتضم

ميع الشكاو

االستثمار العقاري ،وذلك لتتالد م

واإل راءام المت مر نيال ا المشا ر الي ا فة الئ ة صناايق

ييام مدير الحندوق بمةأوليات بما ي قق محت ة مالكة الوندام

وفقا لشروط وهنكام الحندوق وما ورا فة الئ ة صناايق االستثمار العقاري

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ا صناديق أخرى يشرف على إدارتها أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ال يشغل هعضاء مجتو إاارر صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة هي منح

فة صناايق استثمار هتر

باستثناء ما ذلر هاناه :

أسم الصندوق

نوع الصندوق

األستاذ  /مازن بغدادي

األستاذ /سلطان القصير

المهندس /سليمان الوتيد

األستاذ /محمد العيسى

األستاذ /هيثم حكيم

صندوق اإلنماء العقاري
صندوق دانية مكة الفندقي
صندوق اإلنماء الثريا العقاري
صندوق القيروان اللوجيستي
صندوق اإلنماء المدر للدخل األول
صندوق ضاحية سمو العقاري
صندوق اإلنماء مكة العقاري
صندوق اإلنماء مشارف العوالي
صندوق اإلنماء منطقة اإلنماء اللوجيستي
صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول
صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني
صندوق اإلنماء المحمدية العقاري
صندوق مجمع اإلنماء اللوجيستي
صندوق االنماء رياض فيو
صندوق اإلنماء وريف الوقفي
صندوق اإلنماء عناية الوقفي
صندوق اإلنماء بر الرياض الوقفي
صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
صندوق اإلنماء الجزيرة األول
صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة
السعودية المحلية – قصيرة األجل
صندوق االستثمار في قطاع الحج والعمرة
صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق
صندوق اإلنماء ضاحية الرياض العقاري
صندوق االنماء الخاص لألسهم1-
الصندوق العائلي الخاص

طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح عام
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح خاص

عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل

------------------------------------------------عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
----------------------------------------------------------------عضو غير مستقل

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح عام

عضو غير مستقل

---------

---------

---------

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

طرح خاص
طرح عام
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص

عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل
عضو غير مستقل

---------------------------------

-----------------------------------------

عضو غير مستقل
---------------------------------

-----------------------------------------

ه أهلية أعضاء مجلس إدارة الصندوق
يقر مدير الحندوق با

ميع هعضاء مجتو إاارر الحندوق تنط ق عتي ي متطت ام التاايل التالية:

1

ه ال يكو مفتةا هو تاضعا يي اعاو

2

لي ية ق ل ارتكاب م الفة تنطوي عت

3

ه يمتتك الم ارام وال رام الالزمة

إفال

هو إعةار

انتيال هو تحرف م ل بالنزااة وايمانة

و إقرار مدير الصندوق بشأن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين:
يقر مدير الحندوق با هعضاء المجتو المةتقتي ينط ق عتي ي تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارا فة
يائمة المحطت ام المةت دمة فة لوائح ال يسة ويواعداا
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.19

مدير الصندوق

ه

اسم مدير الصندوق وعنوانه.
شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنوا  ،2الطابق ريي ،20
مريق المتك ف د العتيا
ص ب  55560الرياض 11544
الممتكة العربية الةعواية
المويع اإللكترونة:
www.alinmainvestment.com

ب

ترخيص مدير الصندوق
شرلة اإلنماء لالستثمار ،شرلة مةاامة سعواية مقفتة ،والمةجتة بمو
ومرتحة م

ي ل ال يسة لمأسةة سوق مالية بمو

الةوق المالية ريي و )09134 -37وتاري
وتشغيل الحناايق" والترتي

ج

ش اار الةجل التجاري ريي و،)1010269764

الئ ة مأسةام الةوق المالية ،وذلك بمو

ترتي

ايسة

1430/06/23اي لمزاولة نشاط التعامل وال فظ واإلاارر "إاارر االستثمارام

وتقديي المشورر فة هعمال ايوراق المالية

مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:
سوف يقدم مدير الحندوق ال دمام اإلاارية اآلتية وتدمام هتر
ات اع ا لتنفيم الجوان

لتحندوق بما فة ذلك -او نحر -ما ياتة:

الفنية واإلاارية لمشاريع الحندوق وهعمال

.1

وضع إ راءام ات اذ القرارام الوا

.2

االلتزام بجميع اينظمة والتوائح والتعتيمام الةارية فة الممتكة ذام العالية بعمل الحندوق

.3

تط يق برنامم مراي ة المطابقة وااللتزام لتحندوق ،وتزويد ال يسة بنتائم التط يق عند مت

.4

وضع الةي اسام واإل راءام لرصد الم امر التة تأثر فة استثمارام الحندوق ،وضما سرعة التعامل مع ا ،عت
تتضم تتك الةياسام واإل راءام القيام بعمتية تقييي الم امر بشكل سنوي عت

.5

ا
ه

اييل

التعاو مع ميع ايش اص المعنيي باااء م ام لتحندوق بما فة ذلك همي ال فظ ومرا ع ال ةابام ،وتزويداي
بجميع ما يتزم يااء وا ات ي وم ام ي وفقا لالئ ة صناايق االستثمار العقاري

.6

إعداا تقرير سنوي يتضم تقييما يااء و وار ال دمام المقدمة م ايمراف المعنية بتقديي ال دمام الجوارية
لتحندوق بم فة ذلك همي ال فظ والمطور ومدير ايمال
المشار إلي فة امه الفقرر إل

نة ما ينط ق – ،ويج ه يقدم مدير الحندوق التقرير

مجتو إاارر الحندوق

.7

إاارر هصول الحندوق بما ي قق محت ة مالكة الوندام وفقا لشروط وهنكام الحندوق

.8

التالد م نظامية وسالمة العقوا التة ت رم لمحت ة الحندوق

.9

االلتزام بانكام الئ ة صناايق االست ثمار العقاري ،سواء يد ها
تار ية بمو

مةأوليات ووا ات بشكل م اشر هم لتف ب ا

ة

هنكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري والئ ة مأسةام الةوق المالية
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 .10االلتزام بما ورا فة الئ ة صناايق االستثمار العقاري عند التقدم بطت ام الموافقة هو اإلشعارام لت يسة
 .11التقيد ب مه الشروط واينكام
 .12إعداا تقرير سنوي يتضم
إلي فة امه الفقرر إل

ميع الشكاو

واإل راءام المت مر نيال ا ،ويج ه يقدم مدير الحندوق التقرير المشار

مجتو إاارر الحندوق

 .13االلتزام بما ورا فة التعتيمام ال اصة بإعالنام الحناايق االستثمارية
 .14االنتفاظ بدفاتر وسجالم الحندوق
 .15االنتفاظ بجميع ايويام بةجل لجميع الوندام الحاارر والمتغار ،وبةجل م دث يوضح رصيد الوندام القائمة
لتحندوق
 .16االنتفاظ بجميع الدفاتر والةجالم لما او منحوص عتي فة الئ ة صناايق االستثمار العقاري مدر عشر و )10سنوام
ما لي ت دا ال يسة تالف ذلك ،وفة نال و وا اعو

يضائية هو مطال ة وبما فة ذلك هي اعو

بإيامت ا) هو هي إ راءام ت قيق يائمة تتعتق بتتك الدفاتر والةجالم مدر همول وذلك إل

يائمة هو م دا

ني انت اء تتك الدعو

القضائية هو المطال ة هو إ راءام الت قيق القائمة
 .17إاارر هصول الحندوق العقارية وايصول ايتر

لحالح مالكة الوندام وفقا ل مه الشروط واينكام

 .18تنفيم استراتيجيام االستثمار الموض ة ضم امه الشروط واينكام
 .19ترتي

التمويل مع المعايير والضوابط الشرعية ،والتفاوض بشان  ،وتنفيمه ،وذلك نيابة ع الحندوق ولمحت ت

 .20ال حول عت

موافقة لجنة الريابة الشرعية ب حوص توافق امه الشروط واينكام و ميع عقوا الحندوق ووثائق

وتعامالت مع المعايير والضوابط الشرعية
 .21تعيي مرا ع نةابام ومزواي تدمام م نية تري لتحندوق بما فة ذلك المةتشار القانونة
 .22اإلشراف عت
 .23ترتي

هااء مديري ايمال

بيع و/هو تحفية الحندوق عند انت اء مدر الحندوق

 .24إمالع مالكة الوندام ع هي ويائع وارية هو تطورام يد تأثر عت

هعمال الحندوق وفقا لمتطت ام الئ ة صناايق

االستثمار العقاري
 .25التشاور مع هعضاء مجتو إاارر الحندوق م

ويت آلتر لضما

االلتزام بانظمة ايسة الةوق المالية الةعواية

والشروط واينكام
ا

األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
لت يسة عزل مدير الحندوق فيما يتعتق بالحندوق وات اذ هي إ راء تراه مناس ا لتعيي مدير صندوق بديل لتحندوق هو
ات اذ هي تدبير تر تراه مناس ا ،وذلك فة نال ويوع هي م ال االم اآلتية:
1

تويف مدير الحندوق ع ممارسة نشاط إاارر االستثمارام وتشغيل الحناايق او إشعار ال يسة بملك بمو

الئ ة

مأسةام الةوق المالية
 2إلغاء ترتي

مدير الحندوق فة ممارسة نشاط إاارر االستثمارام وتشغيل الحناايق هو س

هو تعتيق م ي ل

ال يسة
 3تقديي مت

ال يسة م مدير الحندوق إللغاء ترتيح فة ممارسة نشاط إاارر االستثمارام وتشغيل الحناايق

إل

التنفيمية

 4إذا رهم ال يسة ه مدير الحندوق يد هتل – بشكل تراه ال يسة واريا – بااللتزام بالنظام هو لوائ

 5وفار مدير الم فظة االستثمارية المي يدير هصول الحن دوق هو عجزه هو استقالت مع عدم و وا ش
لد

مدير الحندوق ياار عت

تر مةجل

إاارر هصول الحندوق المي لا يديراا مدير الم فظة االستثمارية

 6صدور يرار تاص لتحندوق م مالكة وندام الحندوق يطت و في م ال يسة عزل مدير الحندوق
 7هي نالة هتر

تر
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إذا مارست ال يسة هيا م صالنيات ا وفقا لما او وارا فة امه الفقرر ،فيتعي عت
لامل م ه ل المةاعدر عت
ايول

تة يل النقل الةتو لتمةأوليام إل

م تعيي مدير الحندوق ال ديل ويج

ووفقا لتقدير ال يسة الم ض ،إل

ه

عت

مدير الحندوق التعاو بشكل

مدير الحندوق ال ديل وذلك تالل و )60يوما

مدير الحندوق المعزول ه ينقل ،نيثما لا ذلك ضروريا ومناس ا

مدير الحندوق ال ديل ميع العقوا المرت طة بالحندوق

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

سيشرف مجتو إاارر الحندوق عت

يد يكو

نل وتةوية هي تعارض فة المحالح يي م هعضاء مجتو إاارر الحندوق؛ ني

يي م هعضاء مجتو إاارر الحندوق محالح مرت طة بمجموعة ل يرر م اينشطة العقارية و يراا م اينشطة التجارية ويد

تتعارض امه اينشطة م ويت آلتر مع محالح الحندوق لما تجدر اإلشارر ال

ه هعضاء مجتو إاارر الحندوق ايستاذ

/فيحل م مد ع دالم ة الع دالكريي و ايستاذ  /ع دالت ستيما ع دالت الض يا يمتكو هو تندرج ت ت متكيت ي وإاارت ي
بعض الشرلام التة يد تكو م المةتا ري لجزء م هصول م ل استثمار الحندوق
ويت مل هعضيييياء مجتو إاارر الحييييندوق وا ام ائتمانية تجاه المةييييتثمري بمو
واينكام ،وسوف ي ملو

المةييييأوليام المملورر فة امه الشييييروط

ميع الج وا ل ل وتةوية ميع ناالم تعارض المحالح ع مريق تقديراي لألمور ب ة نية بما فة

ذلك التزام هعضاء مجتو إاارر الحندوق المي ل ي عالية بالتعارض باالمتناع ع التحويت عت

هي مةالة تشتمل عت

تعارض

فة المحالح
و

وصف ألي تعارض جوهري في المصالح من شانه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها:
يد يدتل الحندوق فة معامالم مع مدير الحندوق هو الشرلام التابعة ل هو الشرلام التة لانت تابعة ل فة الةابق،
هو مع يراا م الكيانام ايتر

التة تمتتك في ا شرلة اإلنماء لالستثمار نقويا م اشرر هو ير م اشرر ،وعت

المثال فقد تقدم شرلة اإلنماء لالستثمار هو بعض الشرلام التابعة ل ا تدمام معينة لتحندوق ،وعت
يد يقدم فريق المحرفية االستثمارية بشرلة اإلنماء لالستثمار تدمام استشارية بشا ترتي
وسي حل عت

و

س يل

ال حوص

التمويالم لتحندوق،

رسوم مةت قة لتحندوق عند تنفيم هي معامتة تمويل ،وسيتي اإلفحا لمجتو إاارر الحندوق ع

ميع المعامالم التة تتي ما بي الحندوق ومدير الحندوق والشرلام التابعة ل والكيانام التة تمتتك في ا شرلة
اإلنماء لالستثمار نقويا م اشرر هو ير م اشرر
وسيشرف مجتو إاارر الحندوق عت

نل وتةوية هي تعارض فة المحالح يي م هعضاء مجتو إاارر الحندوق؛ ني

يد يكو يي م هعضاء مجتو إاارر الحندوق محالح مرت طة بمجموعة ل يرر م اينشطة العقارية و يراا م
اينشطة التجارية ويد تتعارض امه اينشطة م ويت آلتر مع محالح الحندوق ويت مل هعضاء مجتو إاارر الحندوق
وا ام تجاه المةتثمري بمو

المةأوليام المملورر فة امه الشروط واينكام ،وسوف ي ملو

ميع الج وا ل ل

وت ةوية ميع ناالم تعارض المحالح ع مريق تقديراي لألمور ب ة نية
لما تجدر اإلشارر إل
.1

بعض ناالم تعارض المحالح والتة م الممك ت قق ا:

المشاريع المشابهة لمشاريع شركة اإلنماء لالستثمار:
شرلة اإلنماء لالستثمار تدير ال ةابام ال اصة ب ا باإلضافة إل

االستثمارام وال ةابام ذام اياداف المماثتة

لتحندوق وم المتويع ه تةتمر فة إاارت ا ،وم بي امه االستثمارام برامم االستثمار الجماعة ايتر
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يمك ه تديراا شرلة اإلنماء لالستثمار هو ترعااا ،والتة يد تمتتك شرلة اإلنماء لالستثمار هو إند
التابعة في ا نحة م ره
باإلضافة إل

شرلات ا

المال

ذلك ،فإن وفقا لتقيوا المنحوص عتي ا فة امه الشروط واينكام يجوز لشرلة اإلنماء لالستثمار

والشرلام التابعة ل ا فة المةتق ل القيام بدور مدير الحندوق ،هو مدير االستثمار هو المشغل فة صناايق
استثمارية هتر  ،ويجوز ه يةتثمر واند من ا هو هلثر فة مشاريع مشاب ة لتتك التة يةتثمر في ا الحندوق
.2

مصرف اإلنماء:
يد ي حل الحندوق عت

تمويل وفقا لما او وارا فة امه الشروط واينكام ،واما التمويل يد يتي توفيره م

تالل محرف اإلنماء ،وعتي  ،تجدر اإلشارر إل
اإلنماء وعت
هسا
ز

ه شرلة اإلنماء لالستثمار ومدير الحندوق) ممتولة بالكامل لمحرف

الر ي م ذلك فإ هي معامالم بي مدير الحندوق ومحرف اإلنماء سوف تتي وسيتي إ رائ ا عت

مةتقل وتجاري صرف بعد اعتماااا م مجتو إاارر الحندوق

تكليف أطراف ثالثة:
يمك لمدير الحندوق تعيي الج ام المزوار لت دمام وتغييراا وإعاار تكتيف ا ،ويشمل ذلك عت
مدير ايمال

س يل المثال:

والمقاول والمةتشاري وهمي ال فظ ومرا ع ال ةابام لتحندوق ،وذلك بما ي قق محت ة مالكة

الوندام
استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات:
تي االشترا

فة الحندوق م ي ل مدير الحندوق الةابق فة فترر الطر ايولة بقيمة  34,400,000متيو ريال،

لما ه مدير الحندوق ال الة "شرلة اإلنماء لالستثمار" لي يشتر
لمدير الحندوق ال الة ه يشتر
مت

-1

فة الحندوق تالل فترر الطر ايولة ،لما ي ق

فة هي مر لتوندام اإلضافية ضم عمتية زياار إ مالة ييمة هصول الحندوق

تقرر ذلك وفقا لتمتطت ام النظامية ب ما الشا

نبذه عن مدير الصندوق:
شرلة اإلنماء لالستثمار ،شرلة مةاامة سعواية مقفتة ،والمةجتة بمو
و ،)1010269764ومرتحة م ي ل ال يسة لمأسةة سوق مالية بمو
بمو

ترتي

ش اار الةجل التجاري ريي

الئ ة مأسةام الةوق المالية ،وذلك

ايسة الةوق المالية ريي و )09134 -37وتاري 1430/06/23اي لمزاولة نشاط التعامل وال فظ واإلاارر

"إاارر االستثمارام وتشغيل الحناايق" والترتي
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 -2هيكل مدير الصندوق وإدارة األصول:

إ مالة ييمة ايصول ت ت اإلاارر

 68,152,000,000ريال سعواي تقري ا

عدا الحناايق العامة

 12صندوق

نجي الحناايق العامة

 17,7,761,000ريال سعواي تقري ا

عدا موظفة إاارر ايصول واالستثمارام ال ديتة

 38موظف

.20

المستشار القانوني:

جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد لالستشارات القانونية والمحاماة
برج ايتال ،الدور الرابع
مريق المتك ف د
الرياض 11361
الممتكة العربية الةعواية
www.talawksa.com
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.21

أمين الحفظ

ه)

إسم أمين الحفظ وعنوانه وترخيصه:
االسي

شرلة ال الا المالية

العنوا

سمارم تاور – الطابق ايول
مريق المتك ف د
ص ب 140
الرياض ،الممتكة العربية الةعواية
www.albilad-capital.com

المويع اإللكترونة
ترخيص أمين الحفظ

شر لة ال الا المالية اة شرلة مرتحة م ي ل ايسة الةوق المالية ترتي

ب)

ريي و)08100-37

مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:

.1

ٌ
سواء ها
يعد همي ال فظ مةأوال ع التزامات وفقا ينكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري،
م اشر هم لتف ب ا مرفا ثالثا بمو

مةأوليات بشكل

هنكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري والئ ة مأسةام الةوق المالية ويعد

همي ال فظ مةأوال تجاه مدير الحندوق ومالكة الوندام ومجتو إاارر الحندوق ع تةائر الحندوق النا مة
بة

.2

انتيال هو إامال هو سوء تحرف هو تقحيره المتعمد

سيةجل همي ال فظ متكية ايصول العقارية م ل استثمار الحندوق م تالل الشرلة ذام الغرض ال اص المأسةة
ل فظ هصول الحندوق وران ا لد

.3

المحرف الممول وذلك ضمانا لتتمويل المي سيقدم لتحندوق ومت

ما انط ق

ذلك)
ُّ
يعد همي ال فظ مةأوال ع نفظ هصول الحندوق ونمايت لحالح مالكة الوندام ،واو مةأول لملك ع ات اذ
ميع اإل راءام اإلاارية الالزمة فيما يتعتق ب فظ هصول الحندوق
فحل هصول الحندوق ع هصول وع هصول مدير الحندوق وهصول عمالئ اآلتري

.4
 .5االنتفاظ بجميع الةجالم الضرورية و يراا م المةتندام التة تأيد تاايت اللتزامات التعايدية
 .6عدم ي ول هي محت ة فة هصول الحندوق إال م ي ل مالكة الوندام وذلك ب دوا متكيت ي
هنكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري
 .7عدم ي ول هي مطال ام فة هصول الحندوق إال إذا لا مةمونا ب ا بمو
وهفحح عن ا فة الشروط واينكام
فتح نةاب منفحل لد

بنك م تة باسم والتوضيح فة اسي ال ةاب هن لحالح الحندوق

.8
 .9ايداع ميع مت حالم الطر وااليرااام االيجارية وهي عوائد نقدية ناتجة ع استثمار هموال الحندوق فة ال ةاب
ال نكة ال اص بالحندوق ،لما ي حي م ذلك ال ةاب ميع الم الغ المةت دمة لالست واذ عت

ايصول العقارية

ولتمويل االستثمارام وتغطية محاريف إاارر الحندوق ومحاريف عمتيات وفقا لالئ ة صناايق االستثمار العقاري
والشروط واينكام التة تتقااا همي ال فظ م مدير الحندوق والعقد المي عي بمو

.10

نفظ ميع المةتندام والوثائق المتعتقة بالحندوق عت

س يل المثال ال ال حر :وصكو

لتقيام باعمال
متكية ايصول العقارية،

يرارام االستثمار ،ميع العقوا الجوارية ال اصة بالحندوق ،تقارير التقييي)

.11

تكتيف همي نفظ م ال ام
و دم  -عت

ه

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

يكو

همي

يكو مقره تارج الممتكة ل فظ استثمارام الحندوق التة تقع فة ذلك المكا  -إ
ال فظ م

ال ام

مأسةا ومرتحا ل

وتاضعا إلشراف
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ومتطت ام تنظيمية مماثتة عت

ج)

اييل لتتك التة تط ق ا ال يسة ،وه يكتف بمو

عقد مكتوب

المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق:
يجوز يمي ال فظ تكتيف مرف ثال

هو هلثر هو هي م تابعي بالعمل همينا لت فظ م ال ام لتحندوق المي يتول

نفظ هصول  ،ويدفع همي ال فظ هتعاب ومحاريف هي همي نفظ م ال ام م مواراه ال اصة ،ويظل همي ال فظ
مةأوال ع التزامات وفقا ينكام التوائح التنفيمية الحاارر ع ال يسة والشروط واينكام وعقد تعيين سواء ها
مةأوليات ووا ات الوارار في ا بشكل م اشر هم لتف ب ا مرفا ثالثا

ا)

األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله:
1

لت يسة عزل همي ال فظ المعي م مدير الحندوق هو ات اذ هي تدبير تراه مناس ا نال ويوع هي م ال االم اآلتية:
-

تويف همي ال فظ ع ممارسة نشاط ال فظ او إشعار ال يسة بملك بمو
همي ال فظ فة ممارسة نشاط ال فظ هو س

الئ ة مأسةام الةوق المالية

-

إلغاء ترتي

-

تقديي مت

-

إذا رهم ال يسة ه همي ال فظ يد هتل – بشكل تراه ال يسة واريا – بالتزام النظام هو التوائح التنفيمية

ال يسة م همي ال فظ إللغاء ترتي

إل
تر

هو تعتيق م ي ل ال يسة

فة ممارسة نشاط ال فظ

ال يسة – بناء عل هسو معقولة – هن ا ذام هامية وارية

-

هي نالة هتر

-

إ م صالنيام ايسة الةوق المالية عزل همي ال فظ واست دال هو ات اذ هي إ راء تراه مناس ا فة نال ويوع
هي م ال االم المملورر فة الفقرام التة تي ذلراا هعاله

2

إذا مارست ال يسة هيا م صالنيات ا وفقا لتفقرر و ) 1هعاله ،فيج
بديل وفقا لالئ ة صناايق االستثمار العقاري ،لما يتعي عت
لامل م ه ل المةاعدر عت
يوما ايول

م

تعيي

همي

عت

مدير الحندوق وهمي ال فظ المعزول التعاو بشكل

تة يل النقل الةتو لتمةأوليام إل
ال فظ ال ديل ويج

ومناس ا وفقا لتقدير ال يسة الم ض ،إل
3

مدير الحندوق المعنة تعيي همي نفظ

عت

همي

همي ال فظ ال ديل وذلك تالل الةتي و)60

ال فظ المعزول ه

ينقل ،نيثما لا

ذلك ضروريا

همي ال فظ ال ديل ميع العقوا المرت طة بالحندوق

عزل همي ال فظ م ي ل مدير الحندوق:
-

يجوز لمدير الحندوق عزل همي ال فظ المعي م ي ت بمو
همي ال فظ فة محت ة مالكة الوندام ،وعت

-

يج

عت

إشعار لتابة إذا ره

مدير الحندوق إشعار ال يسة بملك فورا وبشكل لتابة

مدير الحندوق إذا عزل همي ال فظ تعيي

بديل ل تالل ثالثو و )30يوما م

اإلشعار الكتابة الحاار وفقا لما ورا هعاله م امه الفقررر ،ويج
لامل مع مدير الحندوق لتة يل النقل الةتو لتمةأوليام إل
المعزول ه ينقل  -نيثما لا ذلك ضروريا ومناس ا  -إل
-

يج

عت

بشكل معقول ه عزل

عت

تةتي همي

ال فظ

همي ال فظ المعزول التعاو بشكل

همي ال فظ ال ديل ،ويج

عت

همي ال فظ

همي ال فظ ال ديل ميع العقوا المرت طة بالحندوق.

مدير الحندوق اإلفحا فورا فة مويع اإللكترونة ،والمويع اإللكترونة لتةوق هو هي مويع تر

متا لتجم ور ب ة الضوابط التة ت دااا ال يسة ونيثما ينط ق) ع ييام بتعيي همي نفظ بديل لتحندوق
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22

الشرلة التة تتول
ه

إاارر ايمال

اسم وعنوان الشركة التي تتولى إدارة األمالك
االسي

شرلة عقارام التجزئة

العنوا

ص ب 91220
الرياض 11633
الممتكة العربية الةعواية

ي ق لمدير الحندوق تغيير مدير االمال

لتحندوق مت

ره

ذلك مناس ا عت

ه يتتزم مدير الحندوق باإل راءام

النظامية ذام العالية
ب

مهام ومسؤوليات وواجبات الشركة التي تتولى إدارة األمالك:

تشمل مسؤوليات مدير األمالك على سبيل المثال ال الحصر التالي:
-1

القيام بايعمال اإلاارية والتنظيمية ال اصة بايصول

 -2تقديي تطة عمل سنوية لألصول ت ت اإلاارر تشمل عت

س يل المثال ال ال حر وال طة التشغيتية و لية التةعير

وتطة التةويق)
 -3تقديي اراسة مالية مفحتة ع ايصول ت ت اإلاارر وتشمل عت

س يل المثال ال ال حر التويعام الةنوية لتعوائد

اإليجارية والمحاريف التشغيتية والرهسمالية لألصول
 -4التالد م ه

ميع المةتندام النظامية ال اصة بايصول مةتوفار ومرا عة نة

اينظمة ذام العالية

-5

االنتفاظ بدفاتر وسجالم وعقوا التا ير ال اصة بايصول

ج

اإلفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة األمالك تنوي االستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات:

لي تشتر

شرلة عقارام التجزئة فة الحندوق تالل فترر الطر ايولة ،لما ي ق لمدير ايمال

مر لتوندام اإلضافية ضم عمتية زياار إ مالة ييمة هصول الحندوق مت

ال الة ه يشتر

فة هي

تقرر ذلك وفقا لتمتطت ام النظامية ب ما

الشا

.23

مراجع الحسابات
أ.

اسم وعنوان مراجع الحسابات
االسي

الت يد والي ي

العنوا

التعاو مريق هبو بكر الحديق

م اس و يانونيو

الرياض ،الممتكة العربية الةعواية
ااتف00966112694419:
فالو00966112693516:

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ب .مهام ومسؤوليات مراجع الحسابات:
إعداا القوائي المالية ومرا عت ا وفقا لمعايير الم اسييي ة الحييياارر ع ال يسة الةيييعواية لتم اسييي ي القانونيي  ،وهنكام
الئ ة صناايق االستثمار العقاري ،وشروط وهنكام الحندوق
ي ق لمدير الحيييندوق تغيير مرا ع ال ةيييابام الحيييندوق مت
عت

.24

ره

ذلك مناسييي ا ،بناء عت

موافقة مجتو إاارر الحيييندوق

ه يتتزم مدير الحندوق باإل راءام النظامية ذام العالية
القوائم المالية
ت ده الةنة المالية م  ١يناير نت

 ٣١ايةم ر م لل عام ،باستثناء الةنة ايول

م تاسيو الحندوق ،والتة سوف

ت ده في ا الةنة المالية فة تاري انت اء فترر الطر ايولة وتنت ة فة  31ايةم ر 2018م.
ي ِعد مدير الحييندوق القوائي المالية لتحييندوق ،وسييتتي مرا عت ا بشييكل نحييف سيينوي ،وتدييق ا بشييكل سيينوي وفق
المعايير الم اسييييي ية الحييييياارر ع ال يسة الةيييييعواية لتم اسييييي ي القانونيي  ،ويتي تدييق القوائي المالية بواسيييييطة
مرا ع ال ةابام ال اص بالحندوق ،وسيتي تقديي القوائي المالية ال اصة بالحندوق إل

مجتو إاارر الحندوق ،ويتي

إتانت ا ل يسة الةوق المالية فور اعتماااا وإ عالن ا لمالكة الوندام وم او هي رسوم) فور اعتماااا تالل مدر ال
تتجاوز و ) 30يوم م ن اية المدر التة تشيييييمت ا القوائي المالية ايولية المف وصييييية وتالل  3هشييييي ر م ن اية المدر
التة تشييييييمت ا القوائي المالية الةيييييينوية المرا عة وذلك م تالل نشييييييراا عت

المويع اإللكترونة لمدير الحييييييندوق

والمويع اإللكترونة لتةوق المالية الةعواية وتداول)

.25

تعارض المصالح
يد يشار

مدير الحندوق ،والشرلام التابعة ل  ،ومديروه ،ومةأولوه ،وموظفوه وعمالؤه ومديرواي ومةأولواي

وموظفواي وولالئ ي وهعضاء مجتو إاارر الحندوق فة استثمارام مالية هو هعمال م نية هتر
م شان ا هنيانا ه تأاي إل

تعارض فة المحالح مع الحندوق ،وإذا وا

والتة يد يكو

مدير الحندوق هو هي م هعضاء مجتو

إاارر الحندوق تعارضا واريا فة المحالح مع الحندوق ،فإ مدير الحندوق سيفحح ع ذلك إفحانا مناس ا فة هيرب
ويت ممك
وسيةع

مدير الحندوق ل ل هي تعارض م اما النوع ع ر تط يق اإل راءام المت عة م مدير الحندوق بشكل عاال،

بما فة ذلك التزام هعضاء مجتو إاارر الحندوق المرش ي باالمتناع ع التحويت عت

هي مةالة تشتمل عت

تعارض

فة المحالح
لما ه الةياسام واإل راءام التة سوف تت ع لمعالجة ناالم تعارض المحالح وهي تعارض م تمل و/هو فعتة سيتي
تقديم ا عند مت

ا او مقابل

ويشمل تعارض المحالح ال االم التالية:

25.1

تعارض المصالح فيما يتعلق بالمشاريع المشابهة لمشاريع مدير الصندوق
شيييييرلة اإلنماء لالسيييييتثمار تدير ال ةيييييابام ال اصييييية ب ا باإلضيييييافة إل

االسيييييتثمارام وال ةيييييابام ذام اياداف المماثتة

لتحندوق وم المتويع ه تةتمر فة إاارت ا ،وم بي امه االستثمارام برامم االستثمار الجماعة ايتر
ه تديراا شييرلة اإلنماء لالسييتثمار هو ترعااا ،والتة يد تمتتك شييرلة اإلنماء لالسييتثمار هو إند

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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نحة م ره

المال

باإلضييييافة إل

ذلك ،فإن وفقا لتقيوا المنحييييوص عتي ا فة امه الشييييروط واينكام يجوز لشييييرلة اإلنماء لالسييييتثمار

والشيييرلام التابعة ل ا فة المةيييتق ل القيام بدور مدير الحيييندوق ،هو مدير االسيييتثمار هو الشيييريك العام فة صيييناايق
استثمارية هتر  ،ويجوز ه يةتثمر واند من ا هو هلثر فة مشاريع مشاب ة لتتك التة يطوراا الحندوق
وه) تعارض المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له
يد يدتل الحيييييييندوق فة معامالم مع مدير الحيييييييندوق هو الشيييييييرلام التابعة ل هو الشيييييييرلام التة لانت تابعة ل فة
الةيييابق ،هو مع يراا م الكيانام ايتر
وعت
و

التة تمتتك في ا شيييرلة اإلنماء لالسيييتثمار نقويا م اشيييرر هو ير م اشيييرر،

سيي يل المثال فقد تقدم شييرلة اإلنماء لالسييتثمار ه و بعض الشييرلام التابعة ل ا تدمام معينة لتحييندوق ،وعت
ال حوص يد يقدم فريق المحرفية االستثمارية بشرلة اإلنماء لالستثمار تدمام استشارية بشا ترتي

لتحندوق ،وسي حل عت
ال حييندوق ع

رسوم مةت قة عت

التمويالم

ال حندوق عند تنفيم هي معامتة تمويل ،وسيتي اإلفحا لمجتو إاارر

ميع المعامالم التة تتي ما بي الحييندوق ومدير الحييندوق والشييرلام التابعة ل والكيانام التة تمتتك

في ا شرلة اإلنماء لالستثمار نقويا م اشرر هو ير م اشرر
وب) مجلس إدارة الصندوق
سيشرف مجتو إاارر الحندوق عت

نل وتةوية هي تعارض فة المحالح يي م هعضاء مجتو إاارر الحندوق؛ ني

يد يكو يي م هعضييييياء مجتو إاارر الحيييييندوق محيييييالح مرت طة بمجموعة ل يرر م اينشيييييطة العقارية و يراا م
اينشطة التجارية ويد تتعارض امه اينشطة م ويت آلتر مع محالح الحندوق
ويت مل هعضاء مجتو إاارر الحندوق وا ام ائتمانية تجاه المةتثمري بمو
واينكام ،وسوف ي ملو

المةأوليام المملورر فة امه الشروط

ميع الج وا ل ل وتةوية ميع ناالم تعارض المحالح ع مريق تقديراي لألمور ب ة نية بما

فة ذلك التزام هعضاء مجتو إاارر الحندوق المي ل ي عالية بالتعارض باالمتناع ع التحويت عت

تعارض فة المحالح ،لما تجدر اإلشارر

ال

و ايستاذ  /ع دالت ستيما ع دالت الض يا

ه

هي مةالة تشتمل عت

هعضاء مجتو إاارر الحندوق ايستاذ /فيحل م مد ع دالم ة الع دالكريي

يمتكو هو تندرج ت ت متكيت ي وإاارت ي بعض الشرلام التة يد تكو م

المةتا ري لجزء م هصول م ل استثمار الحندوق
وج) المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة
يمك ه يدتل الحيييييييندوق -م ويت آلتر -فة صيييييييفقام مع ايمراف ذوي العالية عت

ه يتي اإلفحيييييييا ع تعارض

الم حالح الموافق هو الم حااق عتي م ِي ل مجتو إاارر ال حندوق ذي العالية ب شكل فوري فة المويع اإللكترونة
لمدير الحندوق والمويع اإللكترونة لتةوق هو هي مويع تر متا لتجم ور ،وفة تقارير الحندوق التة ي ِعداا مدير
الحندوق
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Classification:
Internal
77

.26

رفع التقارير لمالكي الوحدات:

يرفع مدير الحندوق عت
التالية عت

ه)

المويع اإللكترونة لمدير الحندوق ومويع الةوق تقارير لمالكة الوندام ويفحح ع المعتومام

الفور واو هي تاتير:

اإلفصاح عن التطورات الجوهرية:
يج

عت

مدير الحندوق ه يشعر ال يسة ويفحح لمالكة الوندام م او تاتير ع هي تطورام وارية تندرج فة

إمار نشام  ،وال تكو معرفت ا متانة لعامة النا

 ،ويد تأثر عت

هصول الحندوق وتحوم هو فة وضع المالة هو

فة المةار العام يعمال هو هي تغيير يكو ل تاثير فة وضع الحندوق هو يأاي النة اب موعة لمدير الحندوق م
منح

مدير الحندوق ،ويمك بدر ة معقولة ه يأاي إل

يدرر الحندوق عت

ب)

تغير فة سعر الوندر المدر ة هو ه يأثر تاثيرا مت وظا فة

الوفاء بالتزامات المتعتقة بااوام الدي

اإلفصاح عن أحداث معينة:
يج

عت

مدير الحندوق ه

هي م

يشعر ال يسة ويفحح لمالكة الوندام م او تاتير ع

التطورام اآلتية وسواء

هلانت وارية وفقا لتفقرر وه) هعاله المتعتقة بي “اإلفحا ع التطورام الجوارية" هعاله هم لي تك ):
 .1هي صفقة لشراء هصل هو بيع هو تا يره هو ران هو إيجاره بةعر يةاوي هو يزيد عت

و )٪10م صافة هصول الحندوق

وفقا آلتر يوائي مالية هولية مف وصة هو يوائي مالية سنوية مرا عة ،هي ما هندث
 .2هي تةائر تةاوي هو تزيد عت

و )٪10م صافة هصول الحندوق وفقا آلتر يوائي مالية هولية مف وصة هو يوائي

مالية سنوية مرا عة ،هي ما هندث
 .3هي نزاع ،بما فة ذلك هي اعو

يضائية هو ت كيي هو وسامة إذا لا م تغ النزاع هو المطال ة يةاوي هو يزيد عت

و )%5م صافة هصول الحندوق وفقا آلتر يوائي مالية هولية مف وصة هو يوائي مالية سنوية مرا عة ،هي ما هندث
و )٪10وفقا آلتر يوائي مالية هولية مف وصة

 .4الزياار هو النقحا فة صافة هصول الحندوق بما يةاوي هو يزيد عت
هو يوائي مالية سنوية مرا عة ،هي ما هندث
 .5الزياار هو النقحا فة إ مالة هربا الحندوق بما يةاوي هو يزيد عت
 .6هي صفقة بي الحندوق وبي مرف ذي عالية هو هي ترتي

و )%10وفقا آلتر يوائي مالية سنوية مرا عة

يةتثمر بمو ة لل م الحندوق ومرف ذي العالية فة

هي مشروع هو هصل هو يقدم تمويال ل إذا لانت امه الحفقة هو الترتي مةاوية هو تزيد عت

و )٪1م إ مالة إيرااام

الحندوق وفقا آلتر يوائي مالية سنوية مرا عة
 .7هي انقطاع فة هي م النشامام الرئيةة لتحندوق يةاوي ايثر المترت

عتي هو يزيد عت

و )٪5م إ مالة إيرااام

الحندوق وفقا آلتر يوائي مالية سنوية مرا عة
 .8إصدار نكي هو يرار هو إعال هو همر م م كمة هو

ة يضائية سواء فة المرنتة االبتدائية هم االستسنافية ،يمك ه

يأثر ست ا فة استغالل الحندوق يي زء م هصول تزيد ييمت اإل مالية عت

و )٪5م صافة هصول الحندوق

وفقا آلتر يوائي مالية هولية مف وصة هو يوائي مالية سنوية مرا عة ،هي ما هندث
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 .9هي تغيير مقتر فة إ مالة ييمة هصول الحندوق

ج)

سيزوا مدير الحندوق مالكة وندام الحندوق بتقارير ربع سنوية ،تالل مدر ال تتجاوز و )10هيام م ن اية الربع المعنة،
وذلك م تالل مويع اإللكترونة ،والمويع اإللكترونة لتةوق “تداول" هو هي مويع تر متا لتجم ور ب ة

الضوابط

التة ت دااا ال يسة )نيثما ينط ق(

ا)

سيتيح مدير الحندوق القوائي ايولية لتجم ور بعد ف ح ا تالل مدر ال تتجاوز و )30يوما م ن اية فترر القوائي المالية،
لما سيتيح مدير الحندوق التقارير الةنوية وبمافي ا القوائي المالية الةنوية المرا عة تالل مدر ال تتجاوز و )3هش ر م
ن اية فترر التقرير ،وذلك فة ايمال وبالوسائل الم دار فة شروط وهنكام الحندوق وفة المويع االلكترونة لمدير
الحندوق والمويع االلكترونة لتةوق "تداول" هو هي مويع اتر متا لتجم ور ب ة

الضوابط التة ت دااا ايسة

الةوق المالية

.27

ه)

اجتماع مالكي الوحدات:
الظروف التة يدع
.1

في ا إل

عقد ا تماع لمالكة الوندام:
م اارر من  ،الدعور لعقد ا تماع لمالكة الوندام ،عت

يجوز لمدير الحندوق ،بناء عت

مع مةأوليام مدير الحندوق ووا ات بمو
.2

يج

عت

ه ال يتعارض موضوع الدعور

الئ ة صناايق االستثمار العقاري

مدير الحندوق الدعور ال تماع مالكة الوندام فة ضو و )10هيام م استالم مت

لتابة م همي

ال فظ
.3

يج

عت

مدير الحندوق الدعور لعقد ا تماع لمالكة الوندام فة ضو و ) 10هيام م استالم مت

مالكة الوندام هو هلثر ،المي مجتمعي هو منفراي و )٪25عت
ب) إ راءام الدعور إل
.1

تكو الدعور ال تماع مالكة الوندام باإلعال ع ذلك فة المويع اإللكترونة لمدير الحندوق والمويع اإللكترونة
اال تماع وبمدر ال تزيد ع
و دول ايعمال ال
يج عت

إند

وعشري

الضوابط التة ت دااا ال يسة ،ي ل عشرر و )10هيام عت

و )21يوما ي ل اال تماع ،وسي دا اإلعال

ب والقرارام المقترنة ،وسيتي إرسال نة ة من إل

اييل م

تاري اال تماع ومكان وويت

ال يسة

مدير الحندوق عند إعداا دول هعمال ا تماع مالكة الوندام ه ياتم فة االعت ار الموضوعام التة ير

مالكة الوندام فة إارا

ا ،وي ق لمالكة الوندام المي يمتكو و )%10عت

إضافة موضوع هو هلثر إل

دول هعمال ا تماع مالكة الوندام ،شريطة هال يتداتل الموضوع المقتر مع مةأوليام

مدير الحندوق ووا ات بمو
.3

اييل م ييمة وندام الحندوق

عقد ا تماع لمالكة الوندام:

لتةوق وهي مويع تر متا لتجم ور ب ة

.2

لتابة م هند

اييل م ييمة وندام الحندوق

هنكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري

يجوز لمدير الحندوق تعديل دول هعمال ا تماع مالكة الوندام تالل فترر اإلعال المشار إلي ا فة الفقرر و )1هعاله،
عت

ه يعت ع ذلك فة المويع اإللكترونة لمدير الحندوق والمويع اإللكترونة لتةوق وهي مويع تر متا

لتجم ور ب ة

الضوابط التة ت دااا ال يسة ،ي ل عشرر و )10هيام عت

اييل م اال تماع وبمدر ال تزيد ع إند

وعشري و )21يوما ي ل اال تماع
.4

فة نال موافقة مالكة وال دام عت
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امه الشروط واينكام ،فعت
.5

مدير الحندوق تعديل امه الشروط واينكام وفقا لتقرار الموافق عتي

ال يكو ا تماع مالكة الوندام ص ي ا إال إذا نضره عدا م مالكة الوندام يمتكو مجتمعي و )%25عت

اييل م

ييمة وندام الحندوق
.6

إذا لي يةتوف النحاب الموضح فة الفقرر و )5هعاله ،فيج عت مدير الحندوق الدعور ال تماع ثا ٍ باإلعال ع ذلك
فة المويع اإللكترونة لمدير الحندوق والمويع اإللكترونة لتةوق وهي مويع تر متا لتجم ور ب ة الضوابط
التة ت دااا ال يسة ي ل موعد اال تماع الثانة بمدر ال تقل ع تمةة و )5هيام عت

اييل ،ويعد اال تماع الثانة

ص ي ا هيا لانت نة ة متكية الوندام الممثتة فة اال تماع
ج) طريقة تصويت مالكي الوحدات ،وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:
1

يجوز لكل مالك وندام تعيي وليل ل لتمثيت فة ا تماع مالكة الوندام

 2يجوز لكل مالك وندام اإلاالء بحوم واند فة ا تماع مالكة الوندام ع لل وندر يمتتك ا ويت اال تماع
 3ال يجوز لمالك الوندام الك ير التحويت فة ا تماع مالكة الوندام عت

القرار المي يتعتق باالست واذ عت

هصول

عقارية تعوا متكيت ا هو منفعت ا إلي
يجوز عقد ا تماعام مالكة الوندام والمشارلة فة مداوالت ا والتحويت عت

يرارات ا بواسطة وسائل التقنية ال ديثة وفقا

لتضوابط التة تضع ا ال يسة

.28

حقوق مالكي الوحدات:

ي ق لمالكة الوندام ممارسة لافة نقوي ي المنحوص عتي ا فة امه الشروط واينكام ،بما فة ذلك:
1

الموافقة عت

2

الموافقة عت

التغيير ايساسة المقتر م تالل يرار صندوق عااي وفقا ينكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري
التغيير فة تاري

است قاق هو إن اء الحندوق تالل يرار صندوق تاص وفقا ينكام الئ ة صناايق

االستثمار العقاري
3

ممارسة ميع ال قوق المرت طة بالوندام بما فة ذلك – عت

س يل المثال ال ال حر  -نق التحويت فة ا تماعام مالكة

الوندام
4

نق نضور ا تماعام مالكة الوندام
امه الشروط واينكام

5

ال حول عت

التوزيعام نة

6

ال حول عت

التقارير الدورية والت ديثام بما يتوافق مع الئ ة صناايق االستثمار العقاري وامه الشروط واينكام

7

هي نقوق هتر

تقراا التوائح والتعتيمام ذام العالية
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المعلومات األخرى:

ه)
.1

العقود والمستندات األساسية:
الشروط واينكام :تن
ات اذ يرار مدرو
ت توي عت

.2

امه الشروط واينكام عت

م نة عت

ميع المعتومام الضرورية لتمكي مالكة الوندام الم تمتي م

معتومام لافية ب حوص االستثمار المطرو عتي ي ،لما ه

امه الشروط واينكام

المعتومام الوارار فة المت ق ريي و )2م الئ ة صناايق االستثمار العقاري

عقوا شراء ايصول العقارية :تي إبرام عقوا شراء ومع تيار الشرط) لألصول العقارية لغرض االست واذ عت
العقارية ،والمشرومة بعدا م الشروط وهام ا :ال حول عت

موافقة ال يسة عت

امه ايصول

تاسيو الحندوق ومر وندات ،

مع الم تغ المطتوب لتحندوق لتشغيت وإمالي ،
.3

اتفاييام التمويل :م

الممك

ه

يدتل الحندوق و/هو الشرلة ذام الغرض ال اص فة اتفايية تمويل متوافق مع

المعايير و الضوابط الشرعية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع محرف اإلنماء هو هي محرف تر ،وفقا لما او موضح
فة امه الشروط واينكام.
مع شرلة عقارام التجزئة إلاارر عمتية تشغيل ايصول العقارية

.4

عقد إاارر ايمال  :تي إبرام عقد إاارر همال

.5

اتفايية همي ال فظ :تي إبرام اتفايية مع همي ال فظ المعي وشرلة ال الا المالية) وفقا لما او موضح فة امه
الشروط واينكام ،ليكو همي نفظ الحندوق وفقا لتم ام والوا ام المنحوص عتي ا فة امه الشروط واينكام.

.6

اتفايية مرا ع ال ةابام :تي إبرام اتفايية مع مرا ع ال ةابام المعي والت يد والي ي

م اس و يانونيو وفقا لما

او موضح فة امه الشروط واينكام ،ليكو مرا ع ال ةابام لتحندوق وفقا لتم ام والوا ام المنحوص عتي ا فة
امه الشروط واينكام

ب)

مكافحة غسل األموال
يد يتزم تقديي وثائق هو معتومام هو مةتندام إضافية التزاما ب نظام مكاف ة
المةتثمري  ،عتما با امه المعتومام ست ق

ةل ايموال والت قق م

سرية ،وي تفظ مدير الحندوق بال ق فة مت

اوية

ما يتزم م وثائق هو

معتومام إضافية ويمك ه يأاي الفشل فة تقديي وثائق إث ام ال وية بما يقنع مدير الحندوق إل

رفض االشترا

فة الحندوق
وب ما يقر مالكة الوندام با الم الغ المةت دمة لالشترا

بالحندوق ير ناتجة ع محاار مش واة هو ير مشروعة،

وإذا و د مدير الحندوق س ا لالشت اه فة المحدر القانونة لألموال المرت طة بالحفقام االستثمارية لتمةتثمر ،فإن
متزم بإشعار مةأول اإلبالغ ع

ةل ايموال وتمويل اإلرااب لد

مدير الحندوق والمي بدوره سيقوم بمرا عة ظروف

ال الة لت ديد مةو ام االشت اه ،وعتي سيقرر اإلبالغ هو عدم اإلبالغ لتج ة التنظيمية بالممتكة الم تحة بمكاف ة ةل
ايموال وتمويل اإلرااب ،لملك تجدر اإلشارر إل

هن م

ير المةمو لمدير الحندوق بمو

ايموال إعالم مالكة الوندام هو ت ميراي هو التتميح ل ي بالعمتيام المشت

ج)

نظام مكاف ة ةل

في ا والم تغ عن ا

سرية المعلومات:
تدار هعمال الحندوق بايح

ار ام الةرية فة ميع ايويام ،وال ين غة تفةير ذلك بان

التنظيمية لتحندوق وايسة الةوق المالية) عت

سجالم الحندوق ي راض اإلشراف النظامة ،وسيتي مشارلة المعتومام

الالزمة لفتح نةاب المةتثمر وتنفيم عمتيات وااللتزام باينظمة المط قة عت
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ايتر

الم تارر م مدير الحندوق ،ويوافق مالك الوندام هيضا عت

ه امه المعتومام يد يتي مشارلت ا مع الج ام

الريابية الم تحة

ا)

وفاة مالكي الوحدات:
إ موافقة المةتثمر عت

امه الشروط واينكام يعنة موافقت ه تظل سارية المفعول فة نال وفات هو عجزه نت

يتقدم ورثت هو مديري ترلت هو منفمي وصيت هو ممثتي الش حيي هو همنائ هو تتفائ بالمةتندام المطتوبة التة
ي دااا مدير الحندوق فة نال لو

مالك الوندام فراا  ،هما اذا لا

المةتثمر ش حية اعت ارية ،فإ

امه الشروط

واينكام ل تنت ة فة نال ندوث شةء مما س ق يي شريك هو مةااي في ا ،وعتي  ،ي ق لمدير الحندوق تعتيق
هي معامالم تتعتق ب مه الشروط و اينكام ل ي تةتي مدير الحندوق يمر صاار ع م كمة م تحة هو

ة م تحة هو

ير ذلك م ال يانام الكافية إلث ام صالنية م س ق ذلراي ي ل الةما ل ي بالتحرف فة تتك الوندام

ه)

إجراءات الشكاوى:
إذا لا لد

المةتثمر هي شكو

بالنة ة لتحندوق ين غة عتي إرسال ا إل

العنوا التالة:

إاارر العناية بالعميل –شرلة اإلنماء لالستثمار – ريي التواصل ،8004413333 :ال ريد االلكترونةinfo@alinmainvest.com :
ي ق لتمشتر

إيداع شكواه لد

ال يسة  -إاارر نماية المةتثمري  ،لما ي ق لتمشتر

فة منازعام ايوراق المالية بعد مضة و )90يوم عمل م تاري إيداع الشكو
الشكو

و)

بجواز إيداع ا لد

لد

إيداع شكواه لد

لجنة الفحل

ال يسة ،إال إذا هتطرم ال يسة مقدم

التجنة ي ل انقضاء امه المدر

صحة المعلومات:
يكو المشترلو مةأولي ع تزويد مدير الحندوق بعناوين ي ال ريدية وهريام التواصل مع ي بما فة ذلك العناوي
ال ريدية اإللكترونية الح ي ة فة لافة ايويام وت تيغ فورا باي تغيير فة العناوي
لمدير الحندوق بالعنوا

الح يح هو الطت

م

وفة نال عدم تزويد المشترلي

مدير الحندوق عدم إرسال ال ريد بما فة ذلك اإلشعارام المتعتقة

باستثمارات ي فة الحندوق فإ المشترلي يوافقو بمو

اما عت

نماية مدير الحندوق وإعفائ م هي مةأولية

والتنازل ع نقوي ي هو مطال ات ي ضد مدير الحندوق والناشسة بشكل م اشر هو ير م اشر ع عدم تزويداي بال يانام
واإلشعارام هو هية معتومام هتر

تتعتق باالستثمار هو تتك التة تنشا ع

عدم القدرر عت

الرا هو التالد م

ص ة

المعتومام هو تح يح هية هتطاء هو هتطاء مزعومة فة هي م الكشوفام هو اإلشعارام

ز)

إخالء مسؤولية:
إ هية معتومام هو سجالم هو إشعارام يقدم ا مدير الحندوق ليو المقحوا من ا تقديي هية نحي ة هو هي تقييي
ويج

هال تعت ر لتوصية يي مشتر

بالحندوق هو باالستثمار في
واالستثمار في

ويكو

هو مةتثمر با

يةتثمر وال يقدم مدير الحندوق هي نحي ة لتمشتر

لل مةتثمر مةأوال ع

القيام بت ريات

المةتقتة وتقييم

لما يوصة م دير الحندوق لافة المةتثمري الم تمتي العمل لت حول عت

مالة مةتقل مرت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

تتعتق

لمالءر الحندوق

المشورر م مةتشاري
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.30

لجنة الرقابة الشرعية
ه

-

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم

الشيخ د .محمد بن علي القري – رئيسا للجنة:

هستاذ سابق لاليتحاا اإلسالمة بجامعة المتك ع د العزيز بجدر ،والمدير الةابق لمرلز هب اث االيتحاا اإلسالمة ،فة الجامعة
نفة ا ،نحل عت

امعة لاليفورنيا ،ونائز عت

ار ة الدلتوراه فة االيتحاا م

الجائزر العالمية فة ال دمام المحرفية

والمالية اإلسالمية م ال نك اإلسالمة لتتنمية لتعام  ،2004عضو المجتو الشرعة ب يسة الم اس ة والمرا عة لتمأسةام
.المالية اإلسالمية "هيوفة" ،وعضو فة العديد م التجا الشرعية فة عدا م ال نو

-

والمأسةام المالية الم تية والدولية

الشيخ د .يوسف بن عبدالله الشبيلي  -عضوا:

هستاذ الفق المقار بالمع د العالة لتقضاء ،نحل عت

ار ة الدلتوراه فة الفق المقار م المع د العالة لتقضاء ،عضو

المجتو الشرعة ب يسة الم اس ة والمرا عة لتمأسةام المالية اإلسالمية "هيوفة" ،وعضو فة العديد م التجا الشرعية
.فة عدا م ال نو

-

والمأسةام المالية الم تية والدولية

الشيخ ياسر بن عبدالعزيز المرشدي  -عضوا:

ايمي العام لتجنة الشرعية ومدير عام يطاع الشرعية بمحرف اإلنماء ،وعضو لجنة اراسة المعايير الشرعية فة ايسة
الم اس ة والمرا عة لتمأسةام المالية اإلسالمية "هيوفة" ،ويتمتع ب ره تزيد ع عشري عاما بمجال المحرفية اإلسالمية
ب

أدوار لجنة الرقابة الشرعية ،ومسؤولياتها:
لجنة الريابة الشرعية اة المةأولة عت
1

و

ال حوص ع اينشطة اآلتية:

اراسة ومرا عة شروط وهنكام الحندوق واياداف والةياسام االستثمارية لتحندوق باإلضافة إل

هي عقوا ير

التعامل ب ا لضما تقيد الحندوق بالمعايير والضوابط الشرعية
 2تقديي الرهي الشرعة إل

مدير الحندوق فيما يتعتق بالحندوق بشا التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية

 3ت ديد معايير مالئمة التتيار العمتيام المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية والتة يجوز لمدير الحندوق ه
يةتثمر في ا الةيولة المتوفرر لتحندوق لاستثمارام يحيرر اي ل وفقا لما او موضح فة امه الشروط واينكام
 4تقديي معايير مالئمة لمدير الحندوق ب حوص استقطاعام الت ت
 5مراي ة االستثمارام عت

إ و د

ضوء المعايير والضوابط الشرعية الم دار

 6إبداء الرهي الشرعة فيما يتعتق بالتزام الحندوق باينكام الشرعية إلارا

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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ج
-

مكافئات أعضاء اللجنة الشرعية:
يةت ق هعضاء التجنة الشرعية هتعابا سنوية يدراا و )37,500ريال سعواي سنويا ،وم الممك ا تدفع امه الرسوم

لشرلة االنماء لالستثمار فة نال تولت سداا المكافسام المةت قة يعضاء التجنة الشرعية

.31

خصائص الوحدات:

تمثل الوندام فة الحندوق نحة تناس ية فة صافة هصول الحندوق ،ميع ا م فسة واندر متةاوية فة الوا ام
وال قوق ني

32

تمثل لل وندر نحة مشاعة متةاوية فة هصول الحندوق

تعديل شروط الصندوق وأحكامه
يج

ه

عت

مدير الحندوق ال حول عت

موافقة مالكة الوندام فة الحندوق عت

التغيير ايساسة المقتر م تالل

يرار صندوق عااي
يج

ب

عت

مدير الحندوق ال حول عت

موافقة مالكة الوندام فة الحندوق عت

التغيير ايساسة المقتر فة

تاري است قاق هو إن اء الحندوق تالل يرار صندوق تاص وفقا ينكام الئ ة صناايق االستثمار العقاري
يج

ج

عت

مدير الحندوق – بعد ال حول عت

موافقة ال يسة عت
يج

ا

عت

موافقة مالكة الوندام وفقا لتفقرتي وه) ووب) هعاله – ال حول عت

التغيير ايساسة المقتر لتحندوق

مدير الحندوق ال حول عت

موافقة مجتو إاارر الحندوق ي ل إ راء هي تغيير هساسة هو تغيير ير

هساسة
يج

ه

عت

مدير الحندوق إشعار مالكة الوندام واإلفحا ع

تفاصيل التغييرام ايساسية فة مويع اإللكترونة

والمويع اإللكترونة لتةوق وهي مويع تر متا لتجم ور ب ة

الضوابط التة ت دااا ال يسة ي ل و )10هيام م

سريا التغيير
يج

و

بيا

تفاصيل التغييرام ايساسية فة تقارير الحندوق التة يعداا مدير الحندوق وفقا ينكام الئ ة صناايق

االستثمار العقاري
يج

ز

عت

مدير الحندوق إشعار مالكة الوندام واإلفحا ع تفاصيل هي تغييرام ير هساسية فة مويع اإللكترونة

والمويع اإللكترونة لتةوق وهي مويع تر متا لتجم ور ب ة

الضوابط التة ت دااا ال يسة ي ل و )10هيام م

سريا التغيير
يج

بيا تفاصيل التغييرام ير ايساسية فة تقارير الحندوق التة يعداا مدير الحندوق وفقا ينكام الئ ة صناايق

االستثمار العقاري

إقرارات مدير الصندوق:

.33

إضافة إل

اإليرارام الوارار فة امه الشروط واينكام يقر مدير الحندوق ولما فة تاري إعداا امه الشروط واينكام) بما

يتة وذلك وفقا لمتطت ام المت ق ريي و )10م الئ ة صناايق االستثمار العقاري:
ه)

يقر مدير الحندوق ه شروط وهنكام صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة يد هعدم وفقا لالئ ة صناايق االستثمار العقاري
الحاارر ع ايسة الةوق المالية

ب) يقر مدير الحندوق ،بعد ه ه ر
ه

الت ريام المعقولة لافة ،وب ة

يأاي عدم تضمين ا فة امه الوثيقة إل

عل هي إفاار وارار في ا مضتتة وال تت مل ايسة الةوق المالية

وشرلة الةوق المالية الةعواية هي مةأولية ع م تو

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

عتم واعتقااه ،هن ال تو د هي ويائع هتر

يمك

امه الشروط واينكام
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ج) يقر مدير الحندوق ب تو ايصول العقارية م هي م الفام نظامية تمنع هو يد تتة
العقارية هو تشغيت ا ،ولملك عت
رئيةية يد تمنع هو يد تتة

فة عدم االستفاار م ايصول

سالمة ايصول العقارية المةت دفة فنيا وتتواا م هي تتل هو عيوب اندسية

فة عدم االستفاار م ايصول العقارية هو تشغيت ا ،هو يد تتة

بدوراا فة إ راء

إصالنام وتغييرام رئيةية مكتفة.
ا) لملك يقر مدير الحندوق بعدم و وا تعارض محالح م اشر /ير م اشر ير ما او مفحح عن بي هي م اآلتة:
.1

مدير الحندوق.

.2

مدير/مديري العقارام المرت طة بالحندوق.
العقارام المرت طة بالحندوق.

.3

مالك/مال

.4

مةتا ر/مةتا ري هصول عقارية تشكل عوائداا و )%10هو هلثر م عوائد االيجار الةنوية لتحندوق.

.5

المقيي المعتمد

ه) يقر مدير الحندوق بقيام بالعناية الالزمة لتتالد م عدم و وا تعارض محالح م اشر /ير م اشر بي بائعة ايصول
العقارية لتحندوق والمقيمي المعتمدي
ميع هعضاء مجتو إاارر الحندوق لي ي ضعوا يي اعاو

و) يقر مدير الحندوق با

إفال

هو تحفية ،ولي ية ق ل ي ارتكاب هي هعمال انتيالية هو م تة بالشرف هو تنطوي عت
انتيال هو تحرف م ل بالنزااة وايمانة ،وهن ي يتمتعو

هي م الفة تنطوي عت

هو إعةار هو إ راءام إفال
الغش ،ولي ية ق ل ي ارتكاب

بالم ارام وال رام الالزمة التة

تأات ي ليكونوا هعضاء بمجتو إاارر الحندوق
ز)

يقر مدير الحندوق با ايعضاء المةتقتي ينط ق عتي ي تعريف "عضو مجتو إاارر صندوق مةتقل" الوارا فة يائمة
المحطت ام المةت دمة فة لوائح ايسة الةوق المالية ويواعداا ،وسينط ق ذلك عت

هي عضو مةتقل يعين مدير

الحندوق تالل مدر الحندوق
) يقر مدير الحندوق بان ال تو د هي نشامام عمل هو محت ة هتر

م مة يعضاء مجتو إاارر مدير الحندوق "شرلة

اإلنماء لالستثمار" ي تمل تعارض ا مع محالح الحندوق.
ط) يقر مدير الحندوق هن ال تو د ناالم لتعارض فة المحالح والتة م شان ا ه تأثر فة هااء مدير الحندوق لوا ات
تجاه الحندوق.
ي) يقر مدير الحندوق بان ال تو د هي رسوم هتر

ير الرسوم المملورر فة دول الرسوم وايتعاب المملور فة الماار

و )15م امه الشروط واينكام.
)

يقر مدير الحندوق ه

الحندوق ل

يدرج إال عند إتمام عمتية نقل متكية ايصول العقارية لحالح الحندوق هو نقل

منفعت  ،وفة نال عدم إلمال ذلك بعد التمال فترر الطر الموض ة فة الماار و )11م امه الشروط واينكام ،سترا
لامل م الغ االشترا
ل)

لتمشترلي .

يقر مدير الحندوق بان ال يجوز يي عضو م هعضاء مجتو اإلاارر ه يكو ل محت ة م اشرر هو ير م اشرر فة
ايعمال والعقوا التة تتي ل ةاب الحندوق.

م)

يقر مدير الحندوق بان يد هفحح ع
المةتثمري فة االشترا

ميع العقوا واالتفاييام التة ل ا عالية بالحندوق والتة يد تأثر فة يرارام

هو التداول فة الحندوق فة امه الشروط واينكام ،وهن ال تو د عقوا واتفاييام ير ما

ذلر فة امه الشروط واينكام.
)

يقر مدير الحندوق بان ي ق لمالكة الوندام التحويت عت
وباإلضافة إل
م

ذلك ،يتي ال حول عت

و )%75ونيثما ينط ق) م

المةائل التة تطر عتي ي فة ا تماعام مالكة الوندام.

موافقة ه ت ية مالكة الوندام المي يمتكو ما نة ت هلثر م و )%50هو هلثر

مجموع الوندام ال اضر مالل ا ،فيما يتعتق بإ راء هي تغيير هساسة عت

الحندوق،

ويشمل التغيير ايساسة ما يتة:
1
2

التغيير الم ي فة هاداف الحندوق هو م يعت هو فست
التغيير المي يد يكو ل تاثير ست ة و واري عت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة
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التغيير المي يكو ل تاثير فة ار ة الم امر لتحندوق

3
4

مدير الحندوق

االنة اب الطوعة لمدير الحندوق م منح

5

هي تغيير يأاي فة المعتاا إل

6

التغيير المي يزيد بشكل واري إ مالة المدفوعام التة تةدا م هصول الحندوق

7

التغيير فة تاري است قاق هو إن اء الحندوق

8

زياار إ مالة ييمة هصول الحندوق م تالل ي ول مةاامام نقدية هو عينية هو لتي ما
هي ناالم اتر

9

ه يعيد مالكة الوندام النظر فة مشارلت ي فة الحندوق

تقرراا ال يسة م ني آلتر وت تغ ب ا مدير الحندوق

) يقر مدير الحندوق بان سيت م ميع ال طوام الالزمة لمحت ة مالكة الوندام وذلك ب ة
الوا

والموظفي

والمعقول ،وسيعمل مدير الحندوق والمديرو والمةأولي

عتم واعتقااه مع ال رص

والولالء والمةتشارو التابعو
بمل ال رص والج د المعقول

ل  ،والشرلام التابعة وهمي ال فظ والمةتشار الشرعة ومجتو إاارر الحندوق ،عت

والتحرف ب ة نية ،فة س يل ت قيق محالح مالكة الوندام ،إال هن يد يتعرض الحندوق ل ةارر باي شكل م ايشكال
بة

القيام باي تحرف ير متعمد يحدر ع هي م ايمراف المملورر فيما يتعتق بقيام ي بإاارر شأو الحندوق،

فعنداا ال يت مل اأالء ايمراف مةأولية ع تتك ال ةارر بشرط ه يكو يد تحرف ب ة نية  -ويث ت نة النية فة
نال عدم و وا هي تحرف هو يرار هو مراسالم تدل عت

ق بالنتائم الةت ية لتقيام بملك التحرف  -وبشكل يعتقد
ٍ
عتي مة ٍ

هن ي دم محالح الحندوق بالشكل ايمثل ،وه يكو التحرف ال ينطوي عت

اإلامال الفاا هو االنتيال هو سوء التحرف

المتعمد.
ع)

يقر مدير الحندوق هن يد بي لتمقيي المعتمد ه نطاق العمل عت
مدير الحندوق وصال ا لالست دام بغرض مرن مرنا عاما وتضمي

تقارير التقييي يج

ه يكو مالئما لغرض مت

القيمة اإليجارية الةويية إذا لانت م تتفة ع

القيمة اإليجارية التعايدية فة عقوا إيجارام ايصول العقارية.

.34

النظام المطبق
يعد صندوق االستثمار العقاري المتداول ومدير الحندوق تاضعا لنظام الةوق المالية ولوائ
والتوائح ايتر

التنفيمية واينظمة

ذام العالية المط قة فة الممتكة العربية الةعواية ،وه الج ة القضائية الم تحة بالنظر فة هي

نزاع ناشئ م هو ع االستثمار فة صناايق االستثمار العقارية المتداولة اة لجنة الفحل فة منازعام ايوراق المالية

.35

إقرار من مالك الوحدات

لقييد يمييت/يمنييا بيياالمالع عت

شيييييييروط وهنكييام الحييييييينييدوق ال يياصيييييييية بييالحييييييينييدوق والموافقيية عت

تحييييييييائ

الونييدام التة

اشترلت/اشترلنا في ا
االسي]●[ :
التاري :

التوييع:

وبالت التوفيق وصت

صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة

الت عت

ن ينا م مد وعت

ل وص

وستي
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