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 عن الصندوق -1

 

، اإلسالميةأحكام الشريعة عاما ومتوافق مع  ال مطروح طرحهو صندوق استثماري عقاري مقف اإلنماء ريت لقطاع التجزئةصندوق 

 .4345تحت المؤشر رقم « تداول»السعودية  األسهموهو مدرج في سوق 

أرباحه من صافي  % 90يقل عن  ال، وتوزيع ما لمملكة العربية السعوديةالعقارية داخل ا األصولفي  االستثماريهدف الصندوق إلى 

 في الرياض، وتبوك، وحفر الباطن، والدوادمي.في أربع مجمعات تجارية  يستثمر الصندوق حاليا، وسنويا على مالكي الوحدات

 

 اإلنماء لالستثمار، وتعيين شركة الصندوقإدارة عن سويكورب بعزل شركة  م30/11/2021بتاريخ قرار مجلس هيئة السوق المالية  صدر

 للصندوق وذلك بناء على 
ً
 بديال

ً
 .من المادة السادسة عشر من الئحة صناديق االستثمار العقاريالفقرة )أ( مديرا

 

 

 

 :الصندوق أحداثأبرز  -2

 

نقل المهام والمسؤوليات عمل كل من مدير الصندوق الحالي ومدير الصندوق السابق على نقل البيانات والمستندات خالل فترة 

المتعلقة بالصندوق، عملت شركة االنماء لالستثمار "مدير الصندوق" وبناء على المسؤوليات والواجبات والمهام المناطة بها بمراجعة 

، تجدون للصندوق لتحديد القرارات الالزم اتخاذها لتحقيق المستهدفات االستثمارية للصندوق وتحليل ودراسة المحفظة االستثمارية

 احداث الصندوق:  أبرزادناه 

شركة اإلنماء لالستثمار عن انتهاء الفترة المحددة لنقل مسؤوليات إدارة الصندوق حسب لوائح هيئة السوق المالية أعلنت  -1

 .م23/02/2022هـ الموافق 22/07/1443بتاريخ 

مليون ريال سعودي  750وقيع اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع مصرف اإلنماء متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة م تت -2

ن خالل االستحواذ على نظرا إلمكانية رفع عوائد الصندوق وقدرته على التوزيع م ،مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند ألمر

 .أصول جديدة

تحقيق نتائج إيجابية  منقدم مدير الصندوق لمجلس اإلدارة المحددات والمعايير لألصول المستهدفة والتي تمكن الصندوق  -3

 52استحواذ الصندوق على عقار جديد بقيمة ، ونتج عن ذلك آخذة بعين االعتبار الظروف االقتصادية وتغيرات أسعار الفائدة

 .م2023وسيظهر االثر المالي لالستحواذ في الربع االول من عام المضافة(  مليون )غير شاملة السعي وضريبة القيمة

 لرفع نسب االشغال وايرادات األصول رسومتعديل طريقة احتساب  -4
ً
 للمصالح وتحفيزا

ً
، وذلك مدير األمالك بما يحقق توحيدا

 . من عقود التأجير دون وجود حد أدنىبأن تكون نسب من االيراد المحصل ونسب 

 .بشكل نصف سنويتغير آلية توزيع األرباح لتكون  -5

استلم الصندوق ربط  فقد م2021ديسمبر  31من القوائم المالية للفترة المنتهية في  8االيضاح رقم حسب ما ورد في  -6

لقاء سعودي ريال   18,276,974 بمبلغ    2019وعام  2018عن عام ضريبة قيمة مضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ل

من مبادرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، عملنا على االستفادة ضريبة القيمة المضافة عدم تقديم وسداد إقرارات

وحيث أن الصندوق قد سدد الضريبة المشار ، ريال سعودي 9,047,230 على الصندوق الىوذلك بتخفيض المبلغ المستحق 

 اللجنة االستئنافية العلياض لدى األمانة العامة للجان الضريبية وصوال الى اليها عن طريق مدير األمالك فقد تم االعترا

على استرداد العمل ويجري بقبول االستئناف المقدم  م2022من عام  اخطار الصندوق في ديسمبرلألمانة ونتج عن ذلك 

 .ريال سعودي 9,047,230أصل مبلغ الضريبة المسدد وقدره 

م، مما نتج عن ربط مبدئي 2020والجمارك بفحص ضريبة القيمة المضافة للصندوق للعام قامت هيئة الزكاة والضريبة  -7

، وعمل مدير الصندوق م2020مليون ريال سعودي كضريبة لم تسدد عن عام  3يتضمن مطالبة الصندوق بسداد مبلغ قدره 

ك أصدرت الهيئة ربطها المبدئي بمبلغ م، وبناء على ذل2019على اثبات ان هذه المبالغ تمت سداد ضريبتها في اقرارات عام 

 .لف ريال سعوديأ 17

اشارة الى أن جزء من التوزيعات النقدية للسنوات السابقة قد تعذر توزيعها لمستحقيها فقد تم تسجيلها كجزء من أصول  -8

مدير الصندوق (، وحيث أنه من واجبات 2021ديسمبر  31) في ريال سعودي 2,301,584الصندوق وكجزء من التزاماته بمبلغ 

أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات فقد تواصلنا مع مالكي الوحدات المستحقين للتوزيعات مما أدى الى تسليم ما نسبته 

 الف ريال سعودي.  100قرابة والمتبقي حاليا % من المبلغ لمستحقيه، 95.6

 على تطبيق االشتراطات النظامية بتحديث ملف الصندوق لدى السوق المالية السعودية )تداول( عمل مدير الصندوق -9
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ر قرار مجلس الهيئة وصدفترة نقل المهام والتي تبدأ من  مبلغ خاللقام مدير الصندوق السابق شركة سويكورب باستقطاع  -10

 على استرداد المبلغ م30/11/2021 بتاريخ
ً
 .المستقطع وإعادته للصندوق ويعمل مدير الصندوق حاليا

 لخبرتهم في عمل الصناديق السابق تغيير المستشار القانوني -11
ً
 .العقارية وتعيين )مكتب الضبعان وشركاه( نظرا

 نبذة عن مجريات األصول -3

 التأجير: -1

 دراسة الظروف المحيطة باألصول والمنافسين والعوامل المؤثرة بهدف تحسين األداء ونتج عن ذلك

 20212022 األصل

%98%93 المكان مول الرياض

%72%65 المكان مول الدوادمي

%62%52 المكان مول حفر الباطن

*نسبة التشغيل أعاله تشمل المحالت قيد االخالء. 

 المكان مول تبوك:

وتبع ذلك  2020و 2019في عام خالل السنوات الماضية تأثر المكان مول في تبوك من تدني نسب التشغيل نتيجة خروج مستأجرين رئيسين 

تأثير جائحة كورونا على قطاع التجزئة وباألخص في المدن الثانوية وظهور منافسين جدد في نفس المنطقة، بناء على ذلك عملنا على 

استثماره في مناطق  عمل على بيع األصل وإعادةارات المتاحة فإننا ن، وبعد دراسة الخيد توفير التكاليف التشغيليةعري باغالق المركز التجا

أخرى، أو اجراء تعديالت انشائية على األصل بما يتيح تأجير الواجهة على المطاعم والمقاهي وقد استلمنا عروض األسعار إلعادة دراسة 

تصميم المركز التجاري وتعديل الرخصة. 

 التحصيل: -2

مليون  47.5من األرصدة المستحقة على المستأجرين وايرادات الفترة بلغ ما تم تحصيله تحسين أداء التحصيل حيث عملنا على 

. % عن العام الماضي 40، مما يعكس زيادة التحصيل بنسبة ريال سعودي

مليون ريال سعودي، ويتداخل جزء منها مع ما تستحقه شركة وابل )البائع  53تجاوزت األرصدة المستحقة على المستأجرين 

 أو عن طريق لسابقا لألصول ومدير األمالك
ً
( وقد عملنا على تعيين عدة محصلين قانونيين يتولون تسوية تلك المبالغ وديا

جهات التقاضي المختصة. 

التشغيل:  -3

تمت مراجعة جميع التكاليف التشغيلية والحصول على عروض أسعار بهدف تخفيض التكلفة التشغيلية، على أن يتم مراجعة 

 دوري لدراسة تغيير مقدم الخدمة.جودة الخدمات المقدمة بشكل 

ربط المكان مول حفر الباطن مع شبكة الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحيث يتم تقديم معاملة لعملنا على 

إصدار عدادات كهرباء للمستأجرين ويتحمل حينها كل مستأجر استهالكه الفعلي، حيث أنه بعد دراسة الوضع الحالي للمولدات 

كما وأن تحصيل رسوم ة منها بأن الصندوق يتحمل تكلفة كامل التيار الكهربائي بينما يتحمل على المستأجرين نسبتبين 

 ق.ر على التدفقات المالية للصندوالكهرباء من المستأجرين يواجه الكثير من العقبات في التحصيل بما يعود بالضر

 العقود: -4

% 58لتكون منصة إيجار  المعتمدة فينسبة العقود ورفع  بها ير األمالكالعمل على حصر عقود المستأجرين وتزويد مدتم 

. مما يساهم ايجابا في عملية التحصيلم 2021% في عام 5بدال عن 

 :األصول التي يستثمر فيها الصندوق -4

، وهي كالتالي: األربعةالمجمعات التجارية يستثمر الصندوق حاليا في 

 الدوادمي -مول  المكان تبوك -المكان مول  الرياض -المكان مول  حفر الباطن-ل المكان مو العقار

 الدوادمي تبوك الرياض حفر الباطنالمدينة 

 عقد منفعة مليكة حرة مليكة حرة مليكة حرةنوع الملكية 

قيمة الشراء )مليون ريال 

سعودي( 

470.2323.6219.4166.8

النسبة من إجمالي قيمة 

 أصول المحفظة

39.84%27.42%18.59%14.13%

5-

6-
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7-  

 :"إن وجدت" األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها -8

الوحدات وخاصة في  وما زال الصندوق يبحث على أصول ذات قيمة مضافة لمالكي ،اصل بعد نهاية السنة بإتمام شراءقام الصندوق 

 مدينة الرياض.

 

 

 :العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي قيمة العقارات المملوكة "إن وجدت" توضيح نسبة قيمة العقارات المؤجرة ونسبة قيمة -9

 

 

 نسبة اإليجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق: -10

 

 

 نسبة اإليرادات الغير محصلة من إجمالي اإليرادات ونسبة المصروفات الغير النقدية من صافي أرباح الصندوق.  -11

 

 هي كالتالي: م2022ة من إجمالي اإليرادات عام نسبة اإليرادات الغير محصل

 

 

 ، والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة )إن وجد(:-حيثما ينطبق –وصف للمؤشر االسترشادي للصندوق  -12

 

  ال ينطبق

 

 

 جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق(: -13

 

 2019 2020 2021 2022 

 905,661,150 932,864,494 947,722,311 1,149,508,173 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة 

 مالية
9.74 8.03 7.9 7.68 

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة 

 مالية
9.74 9.80 8.03 7.87 

 7.68 7.9 8.03 9.30 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية

 النسبة البند

 %66.18 نسبة قيمة العقارات المؤجرة 

 %33.82 نسبة قيمة العقارات غير المؤجرة 

 االيجارنسبته كل أصل من  اسم االصل

 %40.75 محافظة حفر الباطن  –المكان مول 

 %41.84 مدينة الرياض –المكان مول

 %2.63 مدينة تبوك  –المكان مول 

 %14.78 محافظة الدوادمي  –المكان مول 

 %100 المجموع

 النسبة البند

 %10.78 نسبة اإليرادات الغير محصلة من اجمالي االيرادات 

 ال ينطبق الغير النقدية من صافي أرباح الصندوق نسبة المصروفات
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 118,000,000 118,000,000 118,000,000 عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية

 

118,000,000 

 

 0.1 0 0.43 *توزيع الدخل لكل وحدة ) إن وجدت (

 

 عن النصف االول  0.1

 

تحملها الصندوق من إجمالي قيمة نسبة التكاليف التي 

 *األصول
4.56% 3.39% 3.62% 3.19% 

نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء 

 الصندوق
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

نسبة األصول المقترضة من إجمالي قيمة األصول، ومدة 

 انكشافها، وتاريخ استحقاقها
 ال ينطبق ينطبقال  ال ينطبق ال ينطبق

  التكاليف غير النقديةال تشمل. 

 داء:األ سجل

 

 أ. العائد اإلجمالي لسنة، وثالثة سنوات، وخمسة سنوات )أو منذ التأسيس(:

 

 منذ التأسيس ثالثة سنوات سنة واحدة

 مليون ريال سعودي 323.68 مليون ريال سعودي 161 مليون ريال سعودي 48.74

 

 السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية )أو منذ التأسيس(:ئد اإلجمالي ب. العا
 

 2022 2021 2020 2019 منذ التأسيس

مليون ريال  70

 سعودي

مليون ريال  91.7

 سعودي

مليون ريال  54.2

 سعودي

مليون ريال  59.04

 سعودي

مليون ريال  48.74

 سعودي

 

جميع إيرادات الصندوق وال يؤخذ بعين االعتبارات الخصومات التي تمت خالل فترة جائحة كورونا  أعاله يقصد بالعائد اإلجمالي المذكور

، ورغم انخفاض ايراد هذا العام عن العام الماضي الى أن االخرى أو الخصومات التي تمنح للمستأجرين بسبب الظروف االقتصادية

 :، وتجدون ادناه جدول للمقارنةعن العام الماضي %80ارتفع بنسبة  الناتجة من االنشطة التشغيلية قدالنقدية صافي التدفقات 

 2022 2021 2020 2019 العام

التدفقات من  صافي

 األنشطة التشغيلية

مليون ريال  3.88

 سعودي

مليون ريال  67.18

 سعودي

مليون ريال  10.79

 سعودي

مليون ريال  19.38

 سعودي

 

قبلهم، م ارتفع صافي التدفقات التشغيلية نتيجة للنقد المحصل من شركة وابل لالستثمار وفق التعهدات المقدمة من 2020في عام 

 ريال سعودي.مليون  40أكثر من ذلك المبلغ  ويشكل

 

  :العامجدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار ج. 

 المصروفات القيمة

 أتعاب اإلدارة  6,927,484

 مدير األمالك  4.124.800

 مصاريف العمليات 4.124.800

  *رسوم الحفظ 205,310

 المصاريف اإلدارية للصندوق  1,248,920

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 25,000

 أتعاب مراجع الحسابات 80,703

 اتعاب المقيمين العقارين  214,900
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 اتعاب اللجنة الشرعية  -

 رسوم جهات تنظيمية 501,457

 اجمالي نسبة المصروفات 3.19%

  قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.أي ظروف ال يوجد 

 .% من قيمة األصول0.02لتصبح  *قام مدير الصندوق على توقيع اتفاقية مع مدير الحفظ وتخفيض رسوم إدارة الحفظ

 إذا حدثت تغييرات أساسية او غير أساسية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، فيجب اإلفصاح عنها: -14

 

سويكورب وابل عن إدارة "صندوق سويكورب بعزل شركة م 30/11/2021صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية اشارة الى  -1

، وتعيين شركة ريت
ً
 عاما

ً
 للصندوق وذلك بناء على  اإلنماء لالستثمار" المطروح طرحا

ً
 بديال

ً
من المادة السادسة الفقرة )أ( مديرا

 .عشر من الئحة صناديق االستثمار العقاري

شركة اإلنماء لالستثمار بصفتها مدير صندوق سويكورب وابل ريت عن انتهاء الفترة المحددة لنقل فقد أعلنت 

 .م23/02/2022هـ الموافق 22/07/1443مسؤوليات إدارة الصندوق حسب لوائح هيئة السوق المالية بتاريخ 

 

 إلى انتقال إدارة الصندوق لشركة اإلنماء لالستثمار فقد كان هناك تغييرات غير أساسية في شروط وأحكام الصندوق  -2
ً

إشارة

اإلنماء ريت لقطاع التجزئة وتعيين اللجنة الشرعية المعنية لدى تتمثل في تغيير إسم الصندوق من سويكورب وابل ريت الى 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 

 

 تحديثات شروط وأحكام الصندوق -15

 

تحديث شروط وأحكام الصندوق بما يتناسب مع ما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري المعدلة وقائمة المصطلحات  .1

  المالية وقواعدها المعدلة.المستخدمة في لوائح هيئة السوق 

بسبب استقالة أعضاء مجلس اإلدارة التالية لقطاع التجزئة ريت  اإلنماءمجلس إدارة صندوق أعضاء  اتتغيير في عضوي كان هناك .2

 :أسمائهم

 )دانييل شينكر )عضو غير مستقل. 

 )كوك هان سيم )عضو غير مستقل. 

 )بندر فايح العتيبي )عضو غير مستقل. 

  توفيق القصير )عضو مستقل(أحمد بن. 

 عضو مستقل( فحسام محمد عبد الرؤو( 

 )أحمد بن عبدالعزيز بن حسن )عضو مستقل 

 

 من تاريخ 
ّ
 :ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغييرم 09-11-2022الموافق  هـ15-04-1444وذلك اعتبارا

  مستقل(مازن بن فواز بغدادي )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير 

 )سلطان بن توفيق القصير )عضو غير مستقل 

 )محمد بن سليمان العيسى )عضو غير مستقل 

 )فيصل بن محمد العبدالكريم )عضو غير مستقل 

 )عبدالله بن سليمان الضحيان )عضو غير مستقل 

 )محمد النمر )عضو غير مستقل 

 (لالوتيد )عضو مستق هسليمان عبدالل 

 )هيثم حكيم )عضو مستقل 

 حسين )عضو مستقل( معاذ آل 

 )فهد المطوع )عضو مستقل 
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الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها، وبما في ذلك أداء  مجلس إدارة الصندوق متضمنتقرير   -16

 الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه:

 

 م2202لعام  ريت لقطاع التجزئةعضاء مجلس إدارة صندوق اإلنماء ألالتقرير السنوي 

التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها، وبما في ذلك أداء  الموضوعاتالسنوي لمجلس إدارة الصندوق  التقرير يتضمن

، وبعد اعتماد هذا التقرير من قبل السادة أعضاء مجلس اإلدارة فإنه سيتم تضمينه في التقرير الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه

 السنوي للصندوق. 

 مدير الصندوق باالجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق لمناقشة التالي:قام 

o  :ناقش مسؤول المطابقة وااللتزام النقاط التالي 

o  م12/05/2022هلالت لكل وحدة وذلك بتاريخ  10م بمقدار 2021الموافقة على إجراء توزيعات نقدية عن عام  . 

o  م.  25/07/2022هلالت لكل وحدة وذلك بتاريخ 10م بمقدار 2022األول لعام الموافقة على إجراء توزيعات نقدية عن المنتصف 

o  لمبالغ المستحقة للصندوقلتحصيل االموافقة على تعيين شركة محاماة. 

o  االطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية

 للصندوق

o  التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها.االطالع على 

o  الموافقة على تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسياسات وإجراءات مدير

 الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

o لعقاريين الجدد للصندوق وهما شركة أبعاد وشركة فاليو إكسبرتس بتاريخ تمت الموافقة على تعيين المقيمين ا

 م28/09/2022

o م. 13/10/2022 الموافقة على تعديالت الشروط واألحكام للصندوق بتاريخ  

o م. 24/10/2022 الموافقة على تعديالت الشروط واألحكام للصندوق بتاريخ  

o  صدر لدى تداول بالنيابة عن الموافقة على تعيين األستاذ سلطان القصير إلى
ُ

جانب األستاذ محمد العيسى كمندوب م

 .الصندوق

o  مليون ريال 750الموافقة على توقيع التسهيالت االئتمانية للحصول على تمويل بمبلغ. 

o  ي.ريال سعود 52,000,000الموافقة على االستحواذ على عقار جديد بقيمة  

 

 بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليه  -17
ً
ا مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا

 منها:

 

 الت خالل الفترة.وحيث أن مدير الصندوق لم يحصل على أي عم –ال ينطبق 
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 :تقرير تقويم المخاطر  -18

 

 سياسات وإجراءات رصد المخاطر 

 تعريف وتحديد المخاطر 1

الصناديق االستثمارية العقارية لتحديد المخاطر المصاحبة والمرتبطة بالصندوق لحماية مصالح الشركة تتم مراجعة أنشطة 

، ويتم مراجعة انشطة الصندوق فيما يتعلق بمخاطر االعمال لمدير الصندوق وبالمخاطر المالية ومخاطر السوق والمستثمرين

 صر.ومخاطر التشغيل ومخاطر االلتزام على سبيل المثال ال الح

 هي المخاطر الخاصة بطبيعة واعمال االستثمار التي يقوم بها مدير الصندوق.مخاطر االعمال لمدير الصندوق: 

هي المخاطر المتعلقة باإلدارة المالية للصندوق والتي تتضمن التسهيالت المقدمة في حال وجودها والدفعات المخاطر المالية: 

 اإلدارية لمدير الصندوق وكفايتها، والتوزيعات لحاملي الوحدات في حال وجودها.واستحقاقها، باإلضافة الى الرسوم 

هي المخاطر الخاصة المتعلقة بجميع الجوانب التي تؤثر األداء المالي للصندوق والتي تتعلق بمخاطر تغير أسعار  مخاطر السوق:

اطر المنافسين التي من الممكن ان تؤدي الى انخفاض نسب األرباح في حال وجود تمويل، باإلضافة الى الية تقييم العقار، ومخ

 اإليرادات والتدفقات النقدية للصندوق.

هي المخاطر الخاصة والمتعلقة بآلية إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق والتي تؤدي الى حدوث تأثير سلبي  :مخاطر التشغيل

 على اداء الصندوق.

انين واللوائح الخاصة بالجهات المشرعة، والتي يجب االلتزام بها وتنفيذها في جميع هي المخاطر الخاصة بالقو :مخاطر االلتزام

 األحوال وفي حال حدوث تغيرات بتلك اللوائح او صدور لوائح أخرى ذات صلة.

 

 تقييم المخاطر وآلية قياسها 2

الى تحديد واختبار منهجية لقياسها. وتندرج للصناديق العقارية واهميتها النسبية المحتملة باإلضافة  يتم تقييم المخاطر الكامنة

المخاطر المصاحبة ألعمال الصندوق كما تم ذكرها في مذكرة الشروط واالحكام واحتمالية حدوثها وتأثيرها على الشركة بصورة شاملة 

 وعلى أداء الصندوق بصورة خاصة.

 

 آلية المراقبة التحكم بالمخاطر 3

ألعمال الصندوق وحدودها، واعداد تقارير خاصة تضمن الية المراقبة ومستويات التعرض  يتم تحديد مدى تقبل المخاطر المصاحبة

 للمخاطر والية التحكم بها.

 

 مراجعة المخاطر وعالجها 4

 يتم اتباع أحد االستراتيجيات التالية لمراجعة وعالج المخاطر

د هذه المخاطر انتهاكا للوائح والقوانين في حال عدم قدرة الصندوق على تحمل المخاطر، او يمكن ان تع تجنب المخاطر 

 الموضوعة.

، والتي يقر الصندوق بوجودها وهي االلية التي يتم اتباعها للمخاطر المقبولة بسبب طبيعة العمليات للصندوق  تخفيف المخاطر

 (، والتي قد تحتاج الى تطوير الية إلدارة تلك المخاطر.Inherent Riskمخاطر كامنه ) وتعد

 ونقلها ألطراف أخرى، وذلك من خالل منتجات التامين او االستعانة بمصادر خارجية على سبيل المثال ال الحصر. تحويل المخاطر 

يقوم الصندوق بتبني نهج لقبول بعض المخاطر بناء على تصنيفها، وقد يختار مدير الصندوق عدة ضوابط لتقليل   قبول المخاطر

 بمستويات مخاطر مماثلة تخضع للمراقبة الدائمة. المخاطر الحالية او االحتفاظ
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Classification: Confidential 
 

Classification: Confidential 
 

 فيما يلي تقييم لمخاطر الصندوق والتي تم التطرق اليها في مذكرة الشروط واالحكام والخاصة بالصندوق واحتمالية وقوعه والية تقويم

 المخاطر الخاصة

 

 آلية تقويم المخاطر

 احتمالية وقوعها

 الرقم نوع المخاطر وصف المخاطر
منخف

 ضة
 مرتفعة متوسطة

 المتعلقة بالصندوق وأصوله:المخاطر  .أ

واحد يشكل خطرا  قطاع في الصندوق أصول تركز إن

 أن شأنه من قائما على الصندوق، ولكن هذا التركز

 العاملة في الصندوق األطراف جميع تركيز يصب

القطاع من ناحية التحليل والتوقع وتوحيد  على

 مدير االستراتيجية، كما أنه مكن الصندوق من تعيين

 .متخصص في القطاع المحدد وتأجير أمالك

وتوقع  تحري على لالستثمار االنماء شركة كما تعمل

المخاطر المحيطة باستثمار الصندوق والعمل على 

بما يحقق اعلى نتائج إيجابية  تجنبها أو تقليلها

 ممكنة.

   

عند تأسيس الصندوق، تتركز استثمارات الصندوق في قطاع 

التجزئة من خالل تملك ثالثة أصول عقارية وعقد انتفاع واحد 

تتكون من مجمعات تجارية. ونتيجة لذلك، فإن إيرادات 

الصندوق وصافي الدخل ترتبط بالطلب على المساحات 

مدن التي تقع فيها تلك األصول. وقد يؤثر التجارية في ال

 في 
ً

أي هبوط في مستوى الطلب للمساحات التجارية عامة

تلك المدن على أداء الصندوق وقيمة وحداته بشكل أكبر 

مما لو كانت استثمارات الصندوق في أصول عقارية موزعة 

 على قطاعات مختلفة

مخاطر تركز استثمارات 

الصندوق في قطاع 

 جاريةالمراكز الت

1 

إن مخاطر الفق رة المذكورة قد انخفضت نظرا الن 

الصندوق حاليا لديه ماضي تشغيلي لعدة سنوات، 

يمتلك خبرة واسعة الحالي مدير الصندوق كما أن 

وسيسعى ألن تكون  في إدارة الصناديق االستثمارية

النتائج المستقبلية مقاربة لما يذكر في التقارير 

 المحدثة للصندوق.

   

 دون ماضي تشغيلي سابق  تم
ً
تأسيس الصندوق حديثا

ن المستثمرين المحتملين من التنبؤ باألداء المستقبلي 
ّ
يمك

للصندوق. كما أن النتائج السابقة لصناديق مماثلة أو األداء 

السابق لألصول العقارية محل استحواذ الصندوق ليست 

 على أداء الصندوق في المستقبل. 
ً
بالضرورة مؤشرا

ي، فإن حداثة نشأة الصندوق قد تؤثر بشكل سلبي وبالتال

 على توقعات مدير الصندوق وبالتالي على عوائد الوحدات

مخاطر عدم وجود ماضي 

 تشغيلي سابق للصندوق
2 

مدير الصندوق شركة مالية متمكنة في نطاق  إن

وفي عمل الصناديق بوجود فريق احترافي متميز 

إدارة الصندوق حال استدعى الحال استبدال فريق 

إدارة  فإن مدير الصندوق متمكن من استقطاب فريق

بنفس الكفاءة والقدرة وبما ال يؤثر على  للصندوق

 سير أعمال الصندوق.

 

   

سيعتمد الصندوق على خدمات اإلدارة واالستشارات التي 

يقدمها موظفي مدير الصندوق. وقد يكون من الصعب 

وخاصة في اإلدارة استبدال بعض الموظفين الرئيسيين، 

العليا لمدير الصندوق. وفي حالة ترك أحد هؤالء الموظفين 

 على إيجاد بديل 
ً
العمل ولم يكن مدير الصندوق قادرا

مناسب له/لها، فإن أداء أعمال الصندوق قد تتأثر بشكل 

 .سلبي

على  االعتمادمخاطر 

الموظفين الرئيسيين 

 لمدير الصندوق

3 

الصندوق العام ذو سيولة أعلى من الصندوق  يعد

 الصناديق أعلى الصناديق العام سيولة ومنالخاص، 

 ريت االنماء صندوق، يتم تداول وحدات ةالمتداول

 )تاسي(. رئيسيةفي السوق ال التجزئة لقطاع

 

 

 

   

يقوم المستثمرون عادة في اإلبقاء على استثماراتهم 

واالعتماد على العوائد المستحقة على رأس المال 

المستثمر. ولكن في حاالت أخرى يرغب بعض المستثمرين 

 لعوامل كثيرة، بما في ذلك 
ً
في تسييل استثماراتهم تبعا

إيرادات وقيمة األصول العقارية، واألداء العام للصندوق 

 ألن كمية السيولة لوحدات الستثمار االأدوات و
ً
مماثلة. ونظرا

صناديق االستثمار العقارية المتداولة قد تكون أقل من 

نظيرتها ألسهم الشركات المتداولة، فإنه من المحتمل أن 

يواجه المستثمر في وحدات الصندوق صعوبة بالتخارج 

وتسييل وحداته في الصندوق بالسعر الذي يعرضه ذلك 

ما قد يؤدي إلى تخارج المستثمر من الصندوق المستثمر م

 .بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق

 4 مخاطر السيولة

مدير الصندوق االشتراطات النظامية  يستوفي

 الية،ونشر التقارير والقوائم الم باإلفصاحالمتعلقة 

 الحالي الوضع دراسةالمستثمر من  يمكنمما 

 األداء المستقبلي للصندوق. وتوقع للصندوق،

   

قد يتعرض تداول الوحدات لعوامل تؤدي إلى حدوث تقلبات 

 على أسواق 
ً
في قيمتها منها العوامل التي قد تؤثر سلبا

األسهم المحلية والعالمية والظروف االقتصادية السائدة 

والمتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل واتجاهات 

 المستثمرين والظروف االقتصادية العامة وعمليات البيع

الكبيرة لوحدات الصندوق. وبناًء عليه، فإن شراء الوحدات 

مالئم فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر 

المرتبطة بهذه االستثمارات ال سيما وأن ذلك قد يؤدي إلى 

صعوبة تخارج المستثمر من الصندوق أو تخارجه بقيمة أقل 

 .ألصول الصندوق العادلةمن القيمة 

سعر أقل مخاطر التداول ب

 السوقيةمن القيمة 
5 

تعمل شركة االنماء لالستثمار على دراسة الهيكل 

األنسب لرأس مال الصندوق بما يحقق المصلحة 

القصوى لمالكي وحدات الصندوق، ويتم توضيح 

مسببات رفع المال ومستهدفاته في حسنها مما 

 يمكن مالكي الوحدات من دراسة االشتراك من عدمه.

   

مدير الصندوق مع مالكي الوحدات زيادة رأس  في حال قرر

مال الصندوق من خالل إصدار وحدات جديدة سواًء مقابل 

اشتراكات عينية أو نقدية، فسيؤدي ذلك إلى تخفيض 

الحصص النسبية لمالكي الوحدات في الصندوق في ذلك 

الحين وذلك في حال زيادة رأس مال الصندوق من خالل 

اشتراكات عينية، كما أنه في حال إصدار وحدات جديدة مقابل 

مخاطر زيادة رأس مال 

 الصندوق

 

6 
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زيادة رأس مال الصندوق من خالل إصدار وحدات جديدة 

مقابل اشتراكات نقدية فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض 

الحصص النسبية لمالكي الوحدات في الصندوق في ذلك 

الحين إلى حد ما وذلك ما لم يمارس مالكي الوحدات في 

حدات الجديدة، وقد ذلك الحين حقوقهم باالشتراك بالو

تؤدي زيادة رأس المال إلى تأثر قيمة الوحدات بشكل سلبي 

 مما يؤثر بشكل سلبي على استثمارات مالكي الوحدات.

على تحري وتوقع الجدوى يعمل مدير الصندوق 

االستثمارية للصندوق وذلك من خالل تحليل الوضع 

 أصولاالقتصادي والسوق المستهدف ومالئمة 

الصندوق لتحقيق مستهدفاته االستثمارية، كما 

يعمل مدير الصندوق على مراجعة ظروف السوق 

والمعطيات المستجدة بهدف اتخاذ القرارات التي 

 اتتصب في مصلحة مالكي الوحد

   

لن يكون هناك أي ضمان بأن األعمال التشغيلية ألصول 

الصندوق ستكون مدرة لألرباح، أو أن الصندوق سينجح في 

تجنب الخسائر، كما لن يكون للصندوق بشكل عام أي مصدر 

لألموال ليدفع منها توزيعات على مالكي الوحدات بخالف 

من الممكن العوائد من اإليجارات والعائدات الرأسمالية التي 

أن تأتي من بيع بعض أو كل أصوله. وبالتالي فإنه ال يوجد 

ضمان بأن الصندوق سيقوم بتحقيق عوائد على استثمارات 

مالكي الوحدات في الصندوق وأنه من الممكن أن يخسر 

المستثمرين في الصندوق كل أو بعض رؤوس أموالهم 

 .المستثمرة في الصندوق

مخاطر عدم تحقيق عوائد 

 الستثمارعلى ا
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يعمل مدير الصندوق على التأكد من عدم وجود 

حاالت تعارض مصالح وفي حال وجودها فسيتم 

التعامل معا وفقا لالئحة الداخلية لمدير الصندوق 

والتي تتضمن االلتزامات النظامية واالفصاحات 

الالزمة فيما يتعلق بحاالت تعارض المصالح وأفضل 

 الممارسات المتبعة.

   

تنشأ حاالت تتعارض فيها مصالح الصندوق أو مدير قد 

الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع األطراف ذوي 

ا على استثمارات 
ً
العالقة أو مع الصندوق. مما قد يؤثر سلب

 .الصندوق وعوائده وتوزيعاته

 8 مخاطر تعارض المصالح

عمل مدير الصندوق السابق خالل فترة نقل المهام 

على تسليم العقود واالتفاقيات المتعلقة بالصندوق 

لمدير الصندوق الحالي، والذي بدوره سيقوم 

بناء استراتيجية وبتحليل البيانات المتعلقة بالصندوق 

 حقق المستهدفات االستثمارية للصندوق.تسعى لت

   

وهيئة السوق المالية في صدر قرار من مالكي الوحدات 

م بعزل مدير 30/11/2021هـ الموافق 25/02/1443تاريخ 

الصندوق السابق وتعيين شركة اإلنماء لالستثمار كمدير 

صندوق بديل، قد يواجه مدير الصندوق البديل صعوبة في 

اتخاذ بعض القرارات نظرا لعدم توافر كافة المعلومات 

ات والبيانات والوثائق السابقة أو عدم دقة وكفاية المعلوم

المقدمة من مدير الصندوق السابق مما قد يؤثر في قدرته 

على اتخاذ قرار بشأن إدارة الصندوق، كما أن مدير الصندوق 

البديل ال يتحمل مسؤولية القرارات أو التصرفات التي اتخذت 

من تاريخ تأسيس الصندوق حتى تاريخ عزل مدير الصندوق 

 من مخاطر أو خسائر. السابق وما يترتب عنها

مخاطر تعيين مدير 

 صندوق بديل
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 وتوقع تحري على لالستثمار االنماء شركة تعمل

 تحليل خالل من وذلك للصندوق االستثمارية الجدوى

 ومالئمة المستهدف والسوق االقتصادي الوضع

 االستثمارية. مستهدفاته لتحقيق الصندوق أصول

 متخصصة شركة تعين على الصندوق مدير يعمل كما

 تشغيل يحفز مما والتأجير األمالك إدارة أعمال في

 .الممكنة الظروف بأفضل للصندوق المملوكة األصول

   

يكون العائد على االستثمارات العقارية عرضة للعديد من 

العوامل المترابطة فيما بينها، بما فيها التغييرات السلبية 

اإلقليمية أو الدولية، في الظروف االقتصادية المحلية أو 

والظروف السلبية في السوق المحلية، والظروف المالية 

لمستأجري ومشتري وبائعي العقارات، والتغييرات في 

مصروفات التشغيل، والقوانين واللوائح البيئية، والقوانين 

الحكومية والسياسات المالية، وأسعار الطاقة، والتغيرات 

لف أنواع ومواقع في مدى اإلقبال النسبي على مخت

العقارات، والمخاطر الناتجة عن االعتماد على التدفقات 

النقدية ومشاكل ومخاطر التشغيل ، باإلضافة إلى الظروف 

القاهرة، والخسائر غير القابلة للتأمين وغيرها من العوامل 

 من هذه 
ّ
الخارجة عن سيطرة مدير الصندوق. قد يساهم أي

ا على قيمة العوامل في التسبب بمخاطر جوهر 
ً
ر سلب

ّ
ية تؤث

أصول الصندوق وقدرة الصندوق على توليد أي عوائد على 

 استثماراته.

 لالستثمار العامة المخاطر

 العقاري
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 االستحواذ عملية تتممدير الصندوق على أن  يعمل

جدواها استثماريا وأن تكون جذابة  دراسة على بناء

من ناحية الموقع والعائد والقيمة مما يجعلها ذات 

 .مثيالتها منسيولة أعلى 

   

تعتبر العقارات من فئة األصول ذات السيولة المتدنية، 

 للطلب والرغبة في هذا النوع 
ً
وتتقلب درجة سيولتها تبعا

استثماراته  من االستثمارات. وإن كان الصندوق بحاجة لتسييل

العقارية أو جزء منها في وقت غير مناسب، فقد يكون سعر 

البيع أقل من القيمة الدفترية. وبالتالي، فإن أي تأخير أو 

صعوبة قد يواجهها الصندوق في التصرف في أصوله قد 

ا وبشكل كبير على العائد الذي يحصل عليه مالكي 
ً
ر سلب

ّ
تؤث

 .الوحدات

مخاطر التقلبات في قيمة 

 عقارات ونقص السيولةال
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المستحوذ عليها حاليا من  باألصولفيما يتعلق 

الصندوق فإنه قد مضت على استحواذها مدة كافية 

لتوقع بأن الخطر يعد منخفضا بوجود رهون أو قيود 

 أو نزاعات أو خالفات حول ملكية األصول.

كما أن مدير الصندوق يعيين مكتب قانوني متخصص 

يعمل على التحري حيال ملكية األصول من قبل 

الجهات القانونية المتخصصة والتأكد من أنها تمثل 

   

إن سالمة صكوك الملكية ال تمثل بالضرورة كامل حقوق 

التصرف في ملكية العقار وقد تكون عرضة للطعن، لذا فإن 

األصول العقارية التي يستحوذ عليها الصندوق قد تكون 

عرضة ألي منازعات قانونية تتعلق بملكية تلك األصول 

ف في والتي قد تضعف بدورها قدرة الص
ّ

ندوق على التصر

األصول العقارية أو نقلها بشكل خالي من الرهن والقيود، 

ب ذلك في بعض الحاالت بخسارة الصندوق لملكية 
ّ
وقد يتسب

مخاطر إمكانية الطعن في 

ملكية الصندوق لألصول 

 العقارية
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 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة 

كامل حقوق التصرف وليست عليها أي رهن أو حق 

، كما أن عقود شراء أو طعن لم يتم اإلفصاح عنه

مما المخاطر  العقار تتضمن التزام البائع بخلو العقار

 المذكورة.

األصول العقارية التي اعتقد بأن االستحواذ عليها تم بصورة 

 عن ذلك، قد تؤثر هذه المنازعات والخالفات 
ً
قانونية. فضال

ري على قيمة األصول العقارية، حول الملكية بشكل جوه

 وبالتالي على قيمة الوحدات في الصندوق.

 وتوقع تحري على لالستثمار االنماء شركة تعمل

 تحليل خالل من وذلك للصندوق االستثمارية الجدوى

 ومالئمة المستهدف والسوق االقتصادي الوضع

 االستثمارية. مستهدفاته لتحقيق الصندوق أصول

 متخصصة شركة تعين على الصندوق مدير يعمل كما

 تشغيل يحفز مما والتأجير األمالك إدارة أعمال في

 .الممكنة الظروف بأفضل للصندوق المملوكة األصول

   

تقع بعض األصول العقارية المبدئية في مناطق تتسم بقوة 

التجزئة بشكل عام وفي قطاع المراكز التنافس في قطاع 

التجارية بشكل خاص. وباإلضافة إلى ذلك، فقد يتم تطوير 

وإنشاء مراكز تجارية تقع مباشرة بالقرب من األصول العقارية 

مما يؤدي إلى خلق تنافس مباشر مع األصول العقارية. 

وفي ضوء ذلك، فإن عوائد األصول العقارية وقيمتها 

ى قدرة األصول العقارية في التنافس السوقية ستعتمد عل

على المستأجرين مع المنافسين اآلخرين. وبالتالي، فإن نجاح 

المنافسين اآلخرين في استقطاب واإلبقاء على المستأجرين 

قد يؤثر على عوائد األصول العقارية للصندوق والتي يكون 

لها أثر سلبي جوهري على أعمال الصندوق، والوضع 

 ت النقدية ونتائج التشغيل.المالي والتدفقا

مخاطر الطبيعة التنافسية 

في قطاعي التجزئة 

والمراكز التجارية في 

 المملكة
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 وتوقع تحري على لالستثمار االنماء شركة تعمل

 تحليل خالل من وذلك للصندوق االستثمارية الجدوى

 ومالئمة المستهدف والسوق االقتصادي الوضع

 االستثمارية. مستهدفاته لتحقيق الصندوق أوصل

 متخصصة شركة تعين على الصندوق مدير يعمل كما

 تشغيل يحفز مما والتأجير األمالك إدارة أعمال في

 .الممكنة الظروف بأفضل للصندوق المملوكة األصول

   

 على اجتذاب 
ً
ال يوجد أي ضمان بأن الصندوق سيكون قادرا

 
ً
للشروط واألوضاع واإلبقاء على مستأجرين مالئمين وفقا

التي يسعى إليها. وعالوة على ذلك، فإن االستقرار المالي 

للمستأجرين لدى الصندوق قد يؤثر على األداء المالي 

للصندوق. كما أن االستقرار المالي للمستأجرين قد يتغير 

بمرور الوقت نتيجة لعوامل تتصل مباشرة بالمستأجرين أو 

ؤثر على قدرتهم على االقتصاد الكلي للمملكة، مما قد ي

دفع مبالغ اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، قد يتكبد الصندوق 

تكاليف ذات صلة باإلبقاء على المستأجرين الحاليين واجتذاب 

مستأجرين جدد، والتكاليف والوقت الذي يتطلبه تطبيق 

الحقوق المنصوص عليها في عقد اإليجار مع المستأجر 

خالء وإعادة التأجير، والتي المتعثر، بما في ذلك تكاليف اإل

قد تكون كبيرة. وقد يكون لإلخفاق في اجتذاب واإلبقاء على 

المستأجرين المناسبين أثر سلبي جوهري على أعمال 

الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج 

 على قيمة األصول العقارية.
ً
 التشغيل، كما قد يؤثر سلبا

مخاطر اعتماد إيرادات 

اإليجار المستقبلية 

للصندوق على قدرته في 

اجتذاب واإلبقاء على 

مستأجرين مالئمين وإدارته 

 الفعالة لألصول العقارية
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تعين شركة متخصصة في بمدير الصندوق  قام

أعمال إدارة األمالك والتأجير مما يحفز تشغيل 

 ،األصول المملوكة للصندوق بأفضل الظروف الممكنة

 مع دورية اجتماعات يقوم صندوقال مدير أن كما

 أوضاع المستأجرين وطلباتهم. لدراسة األمالك مدير

   

في حال قرر بعض أو كل المستأجرين الرئيسيين عدم 

االستمرار في أو عدم تجديد عقود التأجير الخاصة بهم، فقد 

يؤدي ذلك إلى شغور مساحات إيجارية قد تكون كبيرة مما 

بديل إلشغال تلك المساحات بشكل قد يؤخر إيجاد مستأجر 

سريع. وبالتالي قد يؤثر إنهاء عقود أي من المستأجرين 

الرئيسيين أو عدم تجديدها بشكل سلبي على الوضع المالي 

 على 
ً
والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل، كما قد يؤثر سلبا

 .قيمة األصول العقارية

مخاطر خسارة المستأجرين 

 األصولالرئيسيين في 

 العقارية المبدئية
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 وتوقع تحري على لالستثمار االنماء شركة تعمل

 تحليل خالل من وذلك للصندوق االستثمارية الجدوى

 ومالئمة المستهدف والسوق االقتصادي الوضع

 االستثمارية. مستهدفاته لتحقيق الصندوق أوصل

 متخصصة شركة تعين على الصندوق مدير يعمل كما

 تشغيل يحفز مما والتأجير األمالك إدارة أعمال في

 .الممكنة الظروف بأفضل للصندوق المملوكة األصول

   

تعتمد أسعار التأجير لألصول العقارية على عدة عوامل، بما 

في ذلك دون حصر، أوضاع العرض والطلب السائدة وجودة 

وتصاميم األصول العقارية. وال يوجد ضمان بأن مدير 

األمالك( سيتمكن من تأمين عقود الصندوق )من خالل مدير 

 ألسعار التأجير 
ً
إيجار جديدة أو تجديد تلك القائمة وفقا

السائدة. وبالتالي فإن فشل مدير الصندوق )من خالل مدير 

األمالك( في تأمين ذلك قد يكون له تأثير جوهري سلبي 

 على أعمال الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل.

ء مخاطر عدم ضمان اإلبقا

 
ً
على أسعار التأجير وفقا

لألسعار السائدة في 

 السوق

 

16 

 باألعمالمتخصصة  ةشركة عقاري األمالكمدير  إن

المنوطة بها وقد التزمت بتوفير الطاقم الفني 

يقوم  كما ،العمل واإلداري الكافي لتنفيذ نطاق

مدير الصندوق دوريا بتقييم الشركات المقدمة 

للخدمات الجوهرية للصندوق، ويعرض هذا التقييم 

على مجلس إدارة الصندوق، وفي حال تبين أن 

تقييم مدير األمالك ال يتناسب مع متطلبات الصندوق 

 .تصحيحية إجراءات اتخاذ علىفسيتم العمل 

 

 

   

 التجزئة عقارات شركة طةبواس العقارية األصول إدارة ستتم

 
ً
 مدير من كل بين موقعة عقار وتشغيل إدارة التفاقية وفقا

 فشل أو لتأخر يكون وقد. التجزئة عقارات وشركة الصندوق

 ذلك في بما بالتزاماتها الوفاء في التجزئة عقارات شركة

 أعمال على سلبي جوهري تأثير العقارية األصول صيانة

 التشغيل. ونتائج المالي والوضع الصندوق

مخاطر اعتماد الصندوق 

على دعم تشغيلي كبير 

 األمالكمن مدير 
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يعمل مدير الصندوق على أن تكون الرسوم نسبة 

متغيرة من اإليرادات، وبذلك فإنه في حال انخفاض 

 اإليجارات )إن وجدت( فإن الرسوم تنخفض كذلك.

   

قد تنخفض اإليجارات والدخل التشغيلي الذي سيرد إلى 

الصندوق نتيجة للتغيرات السلبية المختلفة التي تؤثر على 

األصول العقارية أو المستأجرين لدى الصندوق. وتجدر 

اإلشارة إلى أن بعض النفقات الرئيسية للصندوق بما في 

ذلك رسوم اإلدارة وتكاليف الصيانة والتكاليف التشغيلية 

 خضوع إمكانية مخاطر

 التكاليف لبعض الصندوق

 مع فضتنخ لن التي الثابتة

 اإليرادات انخفاض
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 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة 

وقع أن يكون جزء من التكاليف توحيث أنه من الم

عبارة عن تكاليف ثابتة فسيتم مراجعتها دوريا التخاذ 

 الزم بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.لالقرار ا

 النخفاض اإليرادات. وبالتالي، 
ً
لألصول العقارية لن تخفض تبعا

إذا انخفضت اإليجارات والدخل التشغيلي بينما ظلت التكاليف 

كما هي، فإن إيرادات الصندوق واألموال المتاحة للتوزيع 

 على مالكي الوحدات قد تنخفض.

 األمالك إدارة أعمال في متخصصة شركة تعيين إن

 المتعلقة المخاطر يخفف أن شأنه من والتأجير

 في األمالك مدير لخبرة نظرا التنظيمية بالمشاكل

 للصندوق. المملوكة لألصول المشابهة األصول إدارة

 آخر مراجعة على الصندوق مدير يعمل كما

 بشكل النظامية القانونية والتغييرات المستجدات

 .بذلك الصندوق التزام من والتأكد دوري

   

يجب الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والتراخيص 

الالزمة للتشغيل. وال يمكن ضمان الحصول على جميع 

الموافقات التنظيمية ذات الصلة باألصول العقارية أو 

على ذلك، قد يؤدي تجديدها في الوقت المناسب. وعالوة 

انتهاك شروط أي من هذه الموافقات التنظيمية إلى 

إلغائها أو سحبها، أو تعليقها أو فرض غرامات مالية من 

قبل السلطات التنظيمية ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

أي تعديالت على القوانين واللوائح القائمة قد تفرض 

غير قات رأسمالية تكبد نف هااشتراطات غير متوقعة ينتج عن

، والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على متوقعة

أعمال الصندوق والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج 

 .للصندوق التشغيل

السلبي لعدم  األثرمخاطر 

 االلتزاموجود أو عدم 

بالموافقات التنظيمية 

ومتطلبات الترخيص على 

 العقارية األصول
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 الصندوق أصول أمينعلى ت الصندوق مدير يعمل

لجزء من المخاطر المذكورة مثل الحوادث والحرائق 

عن تلك  الناتجة الخسائريتم التأمين على  كما

ويتم دراسة خارجية،  لألطرافالحوادث وما قد تسببه 

شركة التأمين ومبلغ التغطية التأمينية ومقارنتها 

 بقيمة المؤمن عليه.

وق من الناحية الجغرافية كما أن توزع أصول الصند

من شأنه تخفيض الخطر القائم من الكوارث 

 الطبيعية.

   

قد تكون األصول العقارية عرضة للضرر المادي الناجم عن 

حريق أو عواصف أو زالزل أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو 

ألسباب أخرى مثل االضطرابات السياسية. وفي حالة وقوع 

قد يخسر الصندوق رأس المال  أي حدث من هذا القبيل،

المستثمر في األصول العقارية، وكذلك اإليرادات المتوقعة. 

باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن إعطاء ضمان على أن الخسائر 

الناتجة )بما في ذلك خسارة دخل اإليجار( قد يتم تعويضها 

 
ً
بالكامل تحت غطاء التأمين )في حال وجد( وهنالك أنواعا

ر والخسائر )على سبيل المثال، الخسائر معينة من المخاط

الناجمة عن االضطرابات السياسية، وأعمال الحرب أو بعض 

الكوارث الطبيعية( قد ال يمكن تأمينها من الناحية 

االقتصادية أو بشكل عام. وفي حال وقوع أي من تلك 

األحداث فقد يكون لها تأثير جوهري سلبي على أعمال 

التدفقات النقدية ونتائج الصندوق، والوضع المالي و

 .التشغيل

مخاطر إمكانية خضوع 

العقارية لضرر  األصول

جوهري بسبب الكوارث 

الطبيعية وأسباب أخرى 

 خارجة عن سيطرة مدير

 الالصندوق والتي قد 

يكون التأمين )في حال 

 وجد(  عليها كافيا

20 

في حال تم نزع ملكية اصل من أصول الصندوق 

على المطالبة بالتعويض فسيعمل مدير الصندوق 

العادل، وبعد استالم مبلغ التعويض سيتم اتخاذ 

 القرار حيال إعادة استثمار ذلك المبلغ أو توزيعه.

   

إنه من حق الدولة وضع اليد اإلجباري على عقار لتحقيق 

بناء  -على سبيل المثال ال الحصر-المنفعة العامة، من ذلك 

الرغم من احتمالية دفع الطرق والمرافق العامة.  وعلى 

تعويض عن نزع الملكية، فهناك خطر يتمثل في أن يكون 

قيمة التعويض غير كافية بالمقارنة مع حجم االستثمار أو 

الربح الفائت أو الزيادة في قيمة االستثمار. وفي حال تحقق 

نزع الملكية، فقد تنخفض قيمة التوزيعات لمالكي الوحدات، 

حدات وقد يخسر مالكي الوحدات وقيمة وسعر التداول للو

 .كل أو جزء من رأس المال المستثمر

 األصولمخاطر نزع ملكية 

 العقارية
21 

 الجدوى وتوقع تحري يعمل مدير الصندوق على

 الوضع تحليل خالل من وذلك للصندوق االستثمارية

 أوصل ومالئمة المستهدف والسوق االقتصادي

االستثمارية وعلى  مستهدفاته لتحقيق الصندوق

البحث عن أفضل االستثمارات التي قد يكون لها تأثير 

 إيجابي للصندوق.

 

   

يعتمد مستأجري المحالت التجارية في األصول العقارية 

المبدئية بشكل رئيسي على عمليات البيع التقليدية من خالل 

منافذ البيع القائمة في األسواق التجارية. وقد تتأثر تلك 

التقليدية بشكل سلبي بالتزايد الملحوظ للمتاجر األعمال 

اإللكترونية التي تستخدم شبكة االنترنت كمنصة لها، والذي 

نشأ بإقبال كبير من المستهلكين وبائعي منتجات التجزئة، 

حيث قد يؤدي ذلك إلى تقلص قاعدة عمالء المحالت 

التجارية التقليدية ومرتادي المراكز التجارية والذي يمكن أن 

يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الصندوق والوضع 

 .المالي ونتائج التشغيل

 التجارة تغير مخاطر

 المحيط اإللكترونية

 التجزئة ألعمال التنافسي

 التقليدية

22 

تعمل شركة االنماء لالستثمار على دراسة الهيكل 

األنسب لرأس مال الصندوق بما يحقق المصلحة 

 .لصندوقالقصوى لمالكي وحدات ا

   

من الممكن أن يحصل الصندوق على تمويل مصرفي لتمويل 

تطوير أصوله، أو االستحواذ على عقارات إضافية، والذي 

ينطوي على درجة عالية من المخاطر، وقد يؤدي إلى 

تعريض الصندوق واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع 

يحصل عليها تكلفة التمويل )قد تزداد تكلفة التمويل التي 

الصندوق في حال ارتفاع أسعار األرباح التمويلية مما يؤثر 

سلبا على أدائه(، عالوة على ذلك فإنه قد يتم رهن أصول 

الصندوق إلى الجهات المانحة للتمويل ، وقد يطالب 

المصرف الممول بالتنفيذ على األصول عند حدوث أي تخلف 

ى شروط عن السداد من الصندوق والذي يعتمد كذلك عل

 ذلك التمويل.

 23 مخاطر التمويل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة 

 النقدية الفوائض استثمار على الصندوق مدير يعمل

 مراجعة يتم أن على المخاطر، منخفضة منتجات في

  بها، المرتبطة والمخاطر الصناديق تلك عوائد
ً
 علما

 النقد أسواق صناديق في المستثمرة المبالغ بأن

 الصندوق. أصول بحجم مقارنة جوهرية غير تعد

 أسواق صناديق في االستثمار عوائد تضمين يتم كما

 الوحدات لمالكي الدورية التقارير في النقد

 .للصندوق المالية والقوائم

   

 صناديق في االستثمار لمخاطر المماثلة المخاطر جميع هي

 والتي المالية السوق هيئة قبل من المرخصة النقد أسواق

 يستثمر قد التي األخرى االستثمار صناديق لها تتعرض قد

 لصندوق مدين أي إخفاق في تتمثل والتي الصندوق فيها

 المتفق الطرف مع التعاقدية بالتزاماته الوفاء في النقد

 المبلغ لجميع الصندوق خسارة في يتسبب قد مما معه

 قد بدوره والذي منه، جزء أو التعامالت هذه في المستثمر

  يؤثر
ً
 قيمة ستنخفض وبالتالي الصندوق أداء على سلبيا

 الوحدة.

مخاطر االستثمار في 

 صناديق أسواق النقد
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يعمل مدير الصندوق على إيصال جميع األصول 

العقارية بالتيار الكهربائي لشركة السعودية 

للكهرباء، كما يعمل مدير الصندوق بالتعاون مع 

مدير األمالك على التأكد من وجود عدة شركات 

خدمات تأجير مولدات كهربائية بهدف تقليل تقدم 

مخاطر تأثر تشغيل األصول جراء انقطاع الكهرباء عن 

 المراكز التجارية.

   

إن بعض األصول العقارية غير مرتبطة بشبكة الكهرباء 

الخاصة بشركة الكهرباء السعودية، حيث يتم تزويد تلك 

كهربائية األصول بالطاقة الكهربائية من خالل مولدات 

مستأجرة من شركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء 

واإلنتاج المزدوج لتوليد الكهرباء من وحدات متنقلة. وتجدر 

اإلشارة إلى أنه في حال تم إنهاء اتفاقية ايجار المولدات 

الكهربائية، فإن مدير الصندوق )من خالل مدير األمالك( 

بديل. وعليه فإن  سيضطر للبحث عن مزود مولدات كهربائية

تأخر مدير الصندوق )من خالل مدير األمالك( في إيجاد مزود 

مولدات كهربائية، أو فشله في إيجاد بديل، قد يؤثر على 

تشغيل األصول العقارية والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي 

على الوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل 

 .للصندوق

مخاطر  اعتماد بعض 

األصول العقارية على 

 مولدات كهربائية مستأجرة
25 

المحيطة  االحداثتحليل  علىمدير الصندوق  يعمل

باستثمارات الصندوق، والسعي لتنجب ما يمكن تجنبه 

 بهدفالمخاطر،  تلكمن المخاطر، وتخفيض توزيع 

 تفادي الضرر المحتمل.

 

   

والمياه إن أي تخفيض في المستقبل للدعم عن الكهرباء 

في المملكة، والتعديالت في ضريبة القيمة المضافة أو 

ضريبة التصرفات العقارية أو فرض أي ضرائب جديدة قد يقلل 

من الدخل المتاح وقد تقلل من مستويات الطلب على 

األصول العقارية التابعة للصندوق. وبالتالي التوزيعات 

 .النقدية والقيمة السوقية لوحدات الصندوق

السياسات مخاطر 

 26 الحكومية

الصندوق أن تكون استثمارات  يسعى مدير الصندوق

 حيث تتطلعمطابقة لضوابط الشريعة اإلسالمية 

على الصفقات واالتفاقيات التي اللجنة الشرعية 

 يكون الصندوق طرفا فيها.

   

حيث أن الصندوق سيستثمر في الفرص االستثمارية 

المتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية والتي تحددها 

اللجنة الشرعية للصندوق، بما في ذلك االلتزام بضوابط 

الشريعة اإلسالمية التي تحددها اللجنة الشرعية للصندوق 

فيما يتعلق بعمليات اإلدارة والتمويل وكافة الجوانب التي 

الصندوق، وبالتالي يمكن أن يحد ذلك من قدرة  تخص

الصندوق على تنفيذ استثمارات معينة وقد يؤثر ذلك في 

 .تفويت بعض الفرص غير المتوافقة مع الشريعة 

مخاطر اعتبارات االلتزام 

بضوابط الشريعة 

 اإلسالمية
27 

ال توجد عقارات تحت التطوير في الوقت الحالي، 

لتطوير أي من العقارات وفي حال كانت هناك نية 

فسيقوم مدير الصندوق باألخذ بعين االعتبار جميع 

 المخاطر وطرق تجنبها.

   

يتضمن تطوير وتسويق مشروع عقاري جديد عدة مخاطر، 

منها على سبيل المثال ال الحصر: التأخير في االنتهاء من 

األعمال في الوقت المناسب، وتجاوز التكاليف المحددة، 

ألعمال، وعدم القدرة على تحقيق المبيعات، وضعف جودة ا

والقوة القاهرة. إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا 

على مخاطر أخرى، من بينها تأخر الحصول على الموافقات 

والتصاريح الحكومية الالزمة للتطوير، وغيرها من الموافقات 

والتصاريح الحكومية األخرى المطلوبة، وبحكم أن االستثمار 

لوحدات بالصندوق هو استثمار غير مباشر في أي في ا

مشروع تطوير عقاري يقوم الصندوق باالستثمار فيه، فإن 

أي تطوير لمشروع عقاري )في حال وجد( سيكون له تأثير 

 .مباشر وكبير على قيمة وحدات الصندوق

 مخاطر التطوير العقاري
28 

يسعى مدير الصندوق على رفع إيرادات الصندوق 

تكاليفه قدر المستطاع، بهدف تحقيق اعلى وتقليل 

توزيع ممكن، مع دراسة التوزيعات المستقبلية 

وتوقيتها للعمل على تقليل المخاطر المتعلقة 

 بتقلبات التوزيعات.

   

على الرغم من أنه وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري 

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية يفرض على 

%على األقل من صافي أرباحه  90يقوم بتوزيع الصندوق أن 

على مالكي الوحدات بشكل سنوي، فال يوجد ضمان حول 

المبالغ الفعلية التي يتم توزيعها من جانب الصندوق ، وقد 

يكون الصندوق غير قادر على القيام بأي توزيعات بسبب 

أحداث غير متوقعة تؤدي إلى زيادة في التكاليف بما في 

الرأسمالية في حال القيام بأعمال تجديد ذلك النفقات 

واسعة النطاق ومكلفة وذلك بشكل عاجل أو مفاجئ أو 

انخفاض في اإليرادات كما في حال تدني تحصيل اإليجارات 

السنوية في حالة تأخر المستأجر دفع اإليجار في وقته أو 

عدم تمكنه من دفع اإليجار ألي سبب خارج عن إرادته أو 

 .تعمده

تقلب في مخاطر ال

 29 التوزيعات

يعمل مدير الصندوق على تأمين العقارات محل 

 لمخاطر القوة القاهرة وللخسائر، 
ً
االستثمار تجنبا

وبذلك يتم تقليل المخاطر المحتملة جراء جميع 

   

سوف يحتفظ الصندوق بتأمين للمسؤولية التجارية وتأمين 

على الملكية وغيرها من أنواع التأمين التي تغطي جميع 

الممتلكات التي يملكها ويديرها الصندوق وذلك بالنوع 

مخاطر الخسائر غير 

 30 المؤمنة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة 

مدير الصندوق بأن تكون التغطية  ويسعىالخسائر 

التأمينية كافية لجميع المخاطر التي قد تنشأ على 

 ..األصول

والحدود التي يعتقد أنها كافية ومناسبة بالنظر إلى 

 المخاطر النسبية التي تنطبق على العقار وبتكلفة التغطية

المناسبة، مع تطبيق ممارسات الصناعة الجيدة ومن الممكن 

أيضا التأمين ضد خسائر معينة مع مراعاة بعض العقود من 

بينها قيود وثائق التأمين. لذا فإن الصندوق قد يتكبد خسائر 

مادية تتجاوز عائدات التأمين وربما يصبح غير قادر على 

بأسعار  االستمرار في الحصول على التغطية التأمينية

معقولة تجاريا فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها 

أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما يتعلق بملكية إحدى 

العقارات أو أكثر، فإنه من المحتمل أن يخسر الصندوق رأس 

المال المستثمر في الممتلكات المتضررة فضال عن العائدات 

لكات. وبالتأكيد فإن المستقبلية المتوقعة من هذه الممت

أي خسارة من هذا القبيل من المرجح أن تؤثر سلبا على حالة 

الصندوق المالية ونتائج عملياته والتدفقات النقدية الناتجة 

عنه، ومن ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات مالية 

 .لمالكي الوحدات

 األخرى ب. المخاطر

المحيطة  االحداثتحليل  علىمدير الصندوق  يعمل

باستثمارات الصندوق، والسعي لتنجب ما يمكن تجنبه 

من المخاطر، وتخفيض توزيع تلك المخاطر، بهدف 

 تفادي الضرر المحتمل.

 

   

سوف تتأثر نتائج الصندوق ووضعه المالي بحالة االقتصاد 

ر على في المملكة واألوضاع االقتصادية العالمية التي تؤث

اقتصاد المملكة. على الرغم من نموه في القطاعات 

األخرى، إال أن االقتصاد السعودي ال يزال يعتمد على سعر 

النفط والغاز في األسواق العالمية، وبالتالي فإن االنخفاض 

في أسعار النفط والغاز قد يبطئ أو يعطل االقتصاد 

أن يؤثر  السعودي، كما أن التأثير الناتج على السيولة يمكن

 على الطلب في قطاع العقارات. وباإلضافة إلى ذلك، 
ً
سلبا

فإن أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من عوامل االقتصاد 

الكلي، مثل سعر الصرف، وأسعار العموالت، والتضخم، 

ومستويات األجور، والبطالة، واالستثمار األجنبي والتجارة 

هري على أعمال الدولية، يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجو

 .الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل

 الصندوق اعتماد مخاطر

 المملكة اقتصاد على

 السوق في ووضعها

 العالمية

1 

المحيطة  االحداثتحليل  علىمدير الصندوق  يعمل

باستثمارات الصندوق، والسعي لتنجب ما يمكن تجنبه 

من المخاطر، وتخفيض توزيع تلك المخاطر، بهدف 

 تفادي الضرر المحتمل.

 

   

خضع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية في 

المملكة للتطورات المستمرة. قد يكون للتطورات االجتماعية 

في المملكة والدول  واالقتصادية والسياسية السلبية

المجاورة أو غيرها في المنطقة تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج 

 .التشغيل

 خضوع استمرار مخاطر

 السياسية البيئات

 والقانونية واالقتصادية

 المستمرة للتغيرات

2 

سيقوم مدير الصندوق بالمطالبة بحقوق الصندوق 

وديا او من خالل الجهات القضائية، كما جرت العادة 

أن يتم المطالبة بأتعاب التقاضي والترافع من الطرف 

الخاسر، وسيعمل مدير الصندوق على أخذ االستشارة 

القانونية الالزم لتجنيب الصندوق مطالبات قانونية 

من الغير كما وسيتحرى مدير الصندوق بالتعاون مع 

مدى احتمالية نجاح أي  المستشار الصندوق عن

 قضية قبل المطالبة بها.

   

إن أنشطة أصول الصندوق يحتمل تعرضها ألخطار الدخول 

في نزاعات قضائية مع الغير، وسوف يتحمل الصندوق أتعاب 

الدفاع ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو األحكام، األمر 

الذي من شأنه أن يؤثر على أصول الصندوق، ويخفض من 

 .التوزيعات المحتملة

  الغير مع التقاضي مخاطر

 )األطراف الثالثة(
3 

يعمل مدير الصندوق على مراجعة استراتيجية 

الصندوق والبيانات المستقبلية بشكل دوري، 

وتتضمن افصاحات الصندوق والتقارير والقوائم 

المالية على تحديثات عن الوضع العام للصندوق 

 وادائه.

   

هذه الشروط واألحكام على أساس افتراضات لقد تم إعداد 

معينة تم استخدامها من قبل مدير الصندوق السابق حسب 

خبرته في األسواق والقطاعات التي يعمل بها، باإلضافة 

إلى معلومات السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف 

التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة السابقة، 

يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو  وبالتالي فإنه ال

تشكل أو من الممكن اعتبار  .اكتمال أي من هذه االفتراضات

بعض اإلفادات الواردة في هذه الشروط واألحكام أنها 

تشكل "إفادات مستقبلية". ومن الممكن أن يستدل على 

هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات 

"تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو المستقبلية مثل 

"يتوقع" أو "يستهدف" أو "مستهدف" أو "من الممكن" أو 

توقع" أو الصيغ النافية لهذه 
ُ

"سيكون" أو "يجب" أو "م

المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها 

في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر 

 فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، مدير الصن
ً
دوق حاليا

 لألداء المستقبلي. وهناك العديد من 
ً
ولكنها ال تشكل ضمانا

العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية 

أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي يحققها مدير 

. وتحتو
ً
 أو ضمنا

ً
 صراحة

ً
ي المادة الصندوق عما كان متوقعا

البيانات  مخاطر

المستقبلية او االفادات 

 المستقبلية
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" )مخاطر االستثمار في الصندوق( من هذه الشروط 10"

 لبعض المخاطر والعوامل 
ً
واألحكام على وصف أكثر تفصيال

التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر. وإذا تحقق واحد أو 

أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم 

نتائج الفعلية صحة أو دقة أي من االفتراضات، فإن ال

للصندوق قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في 

هذه الشروط واألحكام على أنها مقدرة أو معتقدة أو 

متوقعة أو مخطط لها. وعليه فيجب على المستثمرين 

المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه 

شكل التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات ب

 أساسي.

 

 . القوائم المالية:12

والتي تم مراجعتها من قبل مراجع الحسابات. م 2022ديسمبر  31تجدون مرفقا القوائم المالية للفترة المنتهية في 
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 :نهاية التقرير

 

 للمزيد من المعلومات عن الصندوق وأعمال المشروع، يرجى االتصال بنا عبر إحدى القنوات التالية:

 8004413333 داخل المملكة:لالتصال من 

 920000343لالتصال من الجوال أو من خارج المملكة: 

 :
ً
 info@alinmainvest.comللمراسلة إلكترونيا

mailto:info@alinmainvest.com
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