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صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 1440/02/07هـ )والموافق 2018/10/16م(.  •
تمت الموافقة من قبل هيئة السوق المالية على طرح وتسجيل وحدات صندوق الخبير ريت في السوق المالية السعودية )تداول(   •

بتاريخ 1440/02/07هـ )والموافق 2018/10/16م(. 
هذه النسخة المعدلة من الشروط واألحكام والتي تم تعديلها بتاريخ 4/ 7/ 1440هـ )والموافق 11/ 3/ 2019م(.  •

يتحمل مدير الصندوق المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، ويقر، بعد أن أجرى كافة التحريات   •
المعقولة، وحسب علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة 

فيها مضللة.
ال تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج   •

عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في االشتراك في وحدات الصندوق المطروحة بموجب هذا 
المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالوحدات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم األخذ 

بمشورة مستشار مالي مرخص له.
يجب على المستثمرين المحتملين إجراء ما يلزم من دراسة للتحقق من الفرص االستثمارية المعروضة بموجب هذه الوثيقة واالستعانة   •

بمستشار خاص في شؤون الزكاة والضريبة بخصوص ما قد يترتب عليهم من زكاة أو ضرائب نتيجة المتالك وحدات في الصندوق أو 
تداولها أو التصرف بها بأي شكل آخر. وال يجوز للمستثمرين المحتملين اعتبار اآلراء والتقديرات المقدمة من قبل مدير الصندوق في 

هذه الشروط واألحكام بمثابة توصيات لالستثمار في الصندوق.
تم اعتماد صندوق الخبير ريت على أنه صندوق استثمار متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية المجازة من قبل المستشار الشرعي   •

المعين لصندوق االستثمار.
ويتعين على كافة المستثمرين مراجعة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالصندوق بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار باالستثمار.  •

يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقرارًا منه بإطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.  •

)صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط 
الهيئة الشرعية يتم إدراجه بالسوق المالية السعودية(

AKC-694-88-03-06-17-02 :رقم الشهادة الشرعية

 صندوق 
الخبير ريت 

الشروط واألحكام

شركة الخبير المالية
مدير الصندوق

1,004,423,860 ريال سعودي إجمالي حجم أصول الصندوق
664,423,860 ريال سعوديإجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح

340,000,000 ريال سعودي مبلغ التمويل
237,544,860 ريال سعوديمبلغ الوحدات املطروحة للجمهور

66,442,386 وحدةإجمالي عدد وحدات الصندوق
23,754,486 وحدةعدد الوحدات املطروحة للجمهور

10 ريال سعوديسعر الوحدة
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حتتوي هذه الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق اخلبير ريت )»الصندوق«( وبعملية طرح الوحدات يف الصندوق 
)»الوحدات«(. وعند تقدمي طلب لالشتراك يف الوحدات، سوف يُعاَمل املستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على املعلومات الواردة يف 

www.alkhabeer.(  )»هذه الشروط واألحكام، والتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكتروني لشركة اخلبير املالية )»مدير الصندوق
www.( أو  السوق املالية السعودية )www.cma.org.sa( )»( أو املوقع اإللكتروني لهيئة السوق املالية السعودية )»الهيئةcom

.)tadawul.com.sa

ويجب على املستثمرين احملتملني قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة قبل شراء الوحدات يف الصندوق حيث ينطوي االستثمار يف الصندوق 
على بعض املخاطر، وقد ال يناسب جميع املستثمرين. يجب على املستثمرين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل املخاطر املرتبطة بأي استثمار 

يف الصندوق، والوارد وصفها يف البند )6( من هذه الشروط واألحكام واملعنون »مخاطر االستثمار يف الصندوق«. ويعد شراء املستثمر ألي من 
وحدات الصندوق إقراراً منه بإطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

أعدت هذه الشروط واألحكام من قبل مدير الصندوق، وهو شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة يف السجل التجاري باململكة العربية 
السعودية حتت رقم 4030177445، وشخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية مبوجب الترخيص رقم 37-07074، وفقاً 
ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة مبوجب القرار رقم 1–193-2006 املؤرخ يف 1427/06/19هـ 

)املوافق  2006/07/15م( )»الئحة صناديق االستثمار العقاري«( بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة الصندوق وأحكام التعليمات 
اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم 6-130-2016 املؤرخ يف 1438/1/23هـ )املوافق 

2016/10/24م( )»التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة«(.

كما حتتوي الشروط واألحكام على املعلومات التي مت تقدميها امتثاالً ملتطلبات التسجيل وقبول إدراج الوحدات يف السوق املالية السعودية وفقاً 
لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. 

ويتحمل مدير الصندوق املسؤولية الكاملة عن دقة وصحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام املاثلة، كما أنه يؤكد حسب علمه واعتقاده، 
بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال توجد أي حقائق أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف هذه الشروط واألحكام 

إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولقد أجرى مدير الصندوق كافة التحريات املعقولة للتأكد من دقة املعلومات الواردة يف هذه الشروط 
واألحكام بتاريخ إصدارها، إال أن جزءاً مهماً من املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام واملرتبطة بسوق وقطاع العقار مت استقاؤه من 

مصادر خارجية. ومع أن مدير الصندوق ال ميلك أي سبب لالعتقاد بأن معلومات سوق وقطاع العقار تفتقر للدقة بشكل جوهري، فإنه لم يقم 
بالتحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل، وال يقدم مدير الصندوق واملستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه املعلومات. 

وال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام، وال تقدم أي ضمانات بصحة هذه الشروط واألحكام أو اكتمالها. وال 
تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي حكم من أحكام هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد عليه. 

وال تعتبر  هذه الشروط واألحكام على أنها توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة يف الطرح األولى. وعالوة على ذلك، فإن املعلومات 
الواردة يف الشروط واألحكام هي ذات طبيعة عامة وقد مت إعدادها دون األخذ يف االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو 

االحتياجات االستثمارية اخلاصة لألشخاص الذين يعتزمون االستثمار يف الوحدات املطروحة. وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يتحمل كل 
من يتلقى نسخة من هذه الشروط واألحكام مسؤولية احلصول على مشورة مستقلة من مستشار مالي ُمرَخص من قبل هيئة السوق املالية 

فيما يتعلق بعملية الطرح األولى، ويجب أن يعتمد على دراسته اخلاصة ملدى مالئمة كل من الفرصة االستثمارية واملعلومات الواردة يف هذه 
الشروط واألحكام فيما يتعلق باألهداف الفردية للمستثمر ووضعه املالي واحتياجاته، مبا يف ذلك مزايا االستثمار يف الصندوق ومخاطره. 

وقد يكون االستثمار يف الصندوق مالئماً لبعض املستثمرين دون غيرهم، وال يجب أن يعتمد املستثمرون احملتملون على قرار طرف آخر فيما 
يتعلق باالستثمار أو عدمه كأساس لدراستهم اخلاصة للفرصة االستثمارية ولظروف هؤالء املستثمرين.

تبقى املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها عرضة للتغيير بعد اتخاذ اإلجراءات ذات العالقة واحلصول على املوافقات 
الالزمة. وحتديداً، ميكن لقيمة الوحدات أن تتأثر سلباً بتطورات مستقبلية، كالتضخم واملعدالت والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو 

سياسية أو خالفها، والتي ال ميلك مدير الصندوق سيطرة عليها )ملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة البند )6( من هذه الشروط واألحكام 
واملعنون »مخاطر االستثمار يف الصندوق«(. وال يُقصد من هذه الشروط واألحكام أو أي معلومات شفهية أو خطية بخصوص الوحدات 
املطروحة، وال ينبغي لها أن تُفسر أو يُعتمد عليها بأي شكل من األشكال على أنها ضمان أو تأكيد ألرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

وقد مت إعداد التوقعات الواردة يف هذه الشروط واألحكام بناًء على افتراضات معتمدة على معلومات مدير الصندوق وفقاً خلبرته املالية، 
باإلضافة إلى معلومات السوق املتوافرة للجمهور. وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخَدمة، وبالتالي فليس هناك 

أي تأكيدات أو تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أي من التوقعات أو اكتمالها.

بعض البيانات الواردة يف هذه الشروط واألحكام تُشّكل أو قد يُنَظر إليها على أنها تُشّكل »افتراضات مستقبلية«. وميكن حتديد هذه 
االفتراضات بصفة عامة من خالل استخدام كلمات تدل على املستقبل مثل »يخطط« أو »يّقدر« أو »يعتقد« أو »يتنبأ« أو »رمبا« أو »سوف« أو 
»ينبغي« أو »من املتوقع« أو »من املفترض« أو صيغة النفي من هذه الكلمات أو مشتقاتها أو أي مصطلحات مشابهة. وتعكس هذه االفتراضات 

اآلراء احلالية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ولكنها ال تَُعد ضماناً لألداء املستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد 
تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو اإلجنازات احلقيقية للصندوق بشكل كبير عن أي نتائج أو أداء أو إجنازات مستقبلية قد تُعّبر عنها 
هذه االفتراضات املستقبلية سواء صراحًة أو ضمناً. وبعض هذه املخاطر والعوامل التي قد حُتِدث هذا التأثير مبّينة بالتفصيل يف أقسام 

أخرى من هذه الشروط واألحكام )ملزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى البند )6( من هذه الشروط واألحكام واملعنون »مخاطر االستثمار 
يف الصندوق«(. ويف حال حتُقق هذه املخاطر أو الشكوك أو ثبوت خطأ أو عدم دقة أي من االفتراضات املتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية 

للصندوق بشكل كبير عن تلك النتائج الواردة يف هذه الشروط واألحكام على أنها متوَقعة أو ُمقَدرة أو ُمخَططة.

إشعار هام
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اجلهة املنظمة
هيئة السوق املالية  

ص.ب: 87171، الرياض 11642
اململكة العربية السعودية
www.cma.org.sa

منصة التداول
السوق املالية السعودية »تداول«

طريق امللك فهد، العليا 6897، وحدة رقم: 15، الرياض 3388-12211 
اململكة العربية السعودية

www.tadawul.com

مدير الصندوق
شركة اخلبير املالية

طريق املدينة املنورة، ص.ب: 128289، جدة 21362
اململكة العربية السعودية

www.alkhabeer.com

أمني احلفظ
شركة اإلمناء لالستثمار

ص.ب. 66333 ،الرياض 11576،اململكة العربية السعودية  
 www.alinmainvestment.com

املدير اإلداري
شركة اخلبير املالية

طريق املدينة املنورة، ص.ب: 128289، جدة 21362
اململكة العربية السعودية

www.alkhabeer.com

مدير الطرح/
جهة مستلمة

اجلزيرة كابيتال
طريق امللك فهد،  ص.ب 20438، الرياض 11455 

اململكة العربية السعودية
www.aljaziracapital.com

اجلهات 
املستلمة

البنك السعودي الفرنسي
طريق املعذر، ص.ب. 06006، الرياض 11004، اململكة العربية السعودية

www.alfransi.com.sa

مصرف الراجحي
شارع العليا، ص.ب. 28، الرياض 11642، اململكة العربية السعودية

 www.alrajhibank.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز، ص.ب. 3555، جدة 21481

اململكة العربية السعودية
 www.alahli.com

بنك الرياض
طريق امللك عبدالعزيز، ص. ب. 22622، الرياض 11416

اململكة العربية السعودية
www.riyadbank.com

البنك العربي الوطني
ص. ب. 56921، الرياض 11564، اململكة العربية السعودية

www.anb.com.sa

احملاسب 
القانوني

ارنست آند يونغ 
ص.ب 1994  - جدة 21441, اململكة العربية السعودية

 www.ey.com

املستشار 
القانوني

 مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية  
)بالتعاون مع كينج آند سبالدجن إل إل بي(

 مركز اململكة، الطابق 20، طريق امللك فهد ص.ب: 14702، الرياض 11434
اململكة العربية السعودية
 www.kslaw.com

املستشار 
الشرعي

دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.
بناية رقم 872 - مكتب رقم 41 و 42 

طريق 3618، سيف 436، مملكة البحرين
www.shariyah.com

مستشار 
الضريبة

شركة طالل أبو غزالة وشركاه
مبنى صباح سنتر رقم )6374( الطابق 3

طريق امللك عبدالعزيز فرعي، حي اخلالدية
ص.ب : 20135، جدة 21455، اململكة العربية السعودية

دليل الصندوق
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قائمة المصطلحات

تعني املصطلحات الواردة بهذه الشروط واألحكام املعاني املقابلة لها ما لم يتم حتديد غير ذلك يف املوضوع أو يف سياق النص:

تعني الالئحة التي حتمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بقرار رقم ”الئحة األشخاص املرخص لهم”
1-83-2005 بتاريخ 21-5-1426هـ )املوافق 28-6-2005م( كما يتم تعديلها من وقت آلخر

يعني أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل يف الرياض باململكة العربية السعودية”يوم العمل”

”الشروط واألحكام”

هذه الشروط واألحكام اخلاصة بصندوق اخلبير ريت، والصادرة عن شركة اخلبير املالية 
بصفتها مدير الصندوق، وفقاً للتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة 

الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية وفقاً لقرارها رقم 6-130-2016 املؤرخ يف 
1438/1/23هـ )املوافق 2016/10/24م( وطبقاً لألحكام ذات العالقة التي تنص عليها الئحة 
صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بقرار رقم 2006-193-1 

واملؤرخ يف 19-6-1427هـ )املوافق 15-7-2006م( كما يتم تعديلها من وقت آلخر

يعني املبلغ املشارك به من املستثمرين يف الصندوق”رأس املال”

يشير إلى نفس املعنى الوارد يف البند )7( من هذه الشروط واألحكام واملعنون ”االشتراك” ”تاريخ اإلقفال”

هو التاريخ الذي يقوم فيه مدير الصندوق إنهاء عملية التخصيص وإعالن عدد الوحدات ”تاريخ إمتام التخصيص”
املخصصة للمستثمرين

هو التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق نشاطه الفعلي”تاريخ البدء”

تعني هيئة السوق املالية السعودية”هيئة السوق املالية” أو ”الهيئة”

تشير إلى نفس املعنى الوارد يف البند )17( من هذه الشروط واألحكام واملعنون ”القوائم املالية”السنة املالية”

يعني صندوق اخلبير ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول مغلق متوافق مع ضوابط ”الصندوق”
الهيئة الشرعية يديره مدير الصندوق

يعني شــركة اخلبير املالية، وهي شــركة مرخصة من هيئة الســوق املالية مبوجب رخصة ”مدير الصندوق”
رقم 07074-37

تعني 99 عاماً من تاريخ اإلدراج، قابلة للتمديد ملدة مماثلة وفقاً لتقدير مدير الصندوق ”مدة الصندوق”
عقب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية

يعني سعر طرح الوحدات خالل فترة الطرح األولية، وهو 10 ريال سعودي”سعر الطرح األولي”

”فترة الطرح األولية”

تعني املدة التي سيتم خاللها طرح الوحدات وفقاً للوائح صناديق االستثمار العقاري 
والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة والتي تبلغ مدتها 15 يوم 

عمل تبدأ بتاريخ 1440/3/3هـ املوافق 2018/11/11م حتى 1440/3/21هـ املوافق 
2018/11/29م

”األصول العقارية املبدئية”
تعني جميع األصول العقارية التي سوف يتم اإلستحواذ عليها من جانب الصندوق مباشرة 

بعد تاريخ بدء الصندوق واملوضحة يف ”امللخص التعريفي عن األصول العقارية املبدئية” 
)انظر البند )5( من الشروط واألحكام(

يعني أي أصل عقاري يستثمر فيه الصندوق”االستثمار”

”القيمة اإلجمالية ألصول  
الصندوق” أو ”إجمالي أصول 

الصندوق”

تكون قيمة إجمالي أصول الصندوق عبارة عن مجموع القيمة السوقية جلميع األصول 
العقارية، واملبالغ النقدية، واألرباح املستحقة من استثمارات الصندوق، وكذلك جميع 

املستحقات والقيمة السوقية جلميع االستثمارات غير العقارية إضافًة إلى القيمة احلالية 
ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق

”صايف قيمة األصول” أو ”صايف 
قيمة أصول الصندوق”

يتم احتساب صايف قيمة أصول الصندوق عن طريق خصم االلتزامات اإلجمالية للصندوق 
)مبا يف ذلك أي التزامات مالية والرسوم واملصاريف املستحقة على الصندوق خالل فترة 

االحتساب( من إجمالي أصول الصندوق
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هو قيمة استرشادية لكل وحدة ويحتسب بقسمة صايف قيمة أصول الصندوق على عدد ”صايف قيمة األصول للوحدة”
وحدات الصندوق

يعني الطرح العام األولي للوحدات وفقاً لهذه الشروط واألحكامالطرح” و”الطرح األولي”

”مالك الوحدات من اجلمهور”

يعني مالك الوحدات الذي ال ميثل أي من اآلتي:
أي مالك وحدات ميتلك 5٪ أو أكثر من الوحدات؛ أو  )أ( 

مدير الصندوق وشركاته التابعة؛ أو  )ب( 
أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق )ج( 

”الئحة صناديق االستثمار 
العقاري”

تعني الالئحة التي حتمل نفس االسم والصادرة عن هيئة السوق املالية بقرار رقم 193-1-
2006 واملؤرخ يف 19-6-1427هـ )املوافق 15-7-2006م( كما يتم تعديلها من وقت آلخر

”التعليمات اخلاصة بصناديق 
االستثمار العقارية املتداولة”

تعني التعليمات املتعلقة بصناديق االستثمار العقاري املتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق 
املالية وفقاً لقرارها رقم 6-130-2016 املؤرخ يف 1438/1/23هـ )املوافق 2016/10/24م(

”األطراف ذوي العالقة”

يعني أياً مما يلي: )أ( مدير الصندوق؛ )ب( أمني احلفظ؛ )ج( مطور معني من قبل مدير 
الصندوق؛ )د( أي شركة تقييم يستعني بها الصندوق لتقييم أصول الصندوق؛ )هـ( احملاسب 

القانوني للصندوق؛ )ز( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ )ك( أي مالك 
للوحدات ميتلك أكثر من 5٪ من وحدات الصندوق؛ )ح( أي شخص أو كيان يتحكم يف أي 
من األطراف املذكورة أو يكون تابعاً لها؛ )ط( أي من املدراء التنفيذيني أو أي من موظفي 

األطراف املذكورة

تعني اجلهات املستلمة لطلبات االشتراك يف ”صندوق اخلبير ريت” واملوضحة يف هذه ”اجلهة/اجلهات املستلمة”
الشروط واالحكام

تعني املصاريف التشغيلية التي تشمل - على سبيل املثال ال احلصر -:  تكاليف إدارة ”املصاريف التشغيلية”
األمالك وتكاليف إدارة التشغيل وتكاليف اخلدمات والصيانة وقطع الغيار واألمن والتأمني

يعني إجمالي قيمة اإليجار السنوي مطروحاً منه املصاريف التشغيلية، إن وجدت”صايف قيمة اإليجار السنوي”

فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة احمللية، مساهمة منه ”ضرائب/ضريبة”
يف تغطية النفقات العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

”ضريبة القيمة املضافة”

وفقاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، تُعرف ضريبة القيمة املضافة بأنهاضريبة غير مباشرة 
تُفرض على جميع السلع واخلدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت، مع بعض 

االستثناءات. حيث تعد مصدر دخل أساسي يساهم يف تعزيز ميزانيات الدول. وقد التزمت 
اململكة بتطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5٪ بدءاً من 1 يناير 2018م )14 ربيع الثاني 

1439هـ(، ومت فرض ضريبة القيمة املضافة يف كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد، ابتداء 
من اإلنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو اخلدمة. يدفع املستهلك 

تكلفة ضريبة القيمة املضافة على السلع واخلدمات التي يشتريها، أما املنشآت فتدفع 
للحكومة ضريبة القيمة املضافة التي يتم حتصيلها من عمليات شراء املستهلكني، وتسترد 

املنشآت ضريبة القيمة املضافة التي دفعتها ملورديها

”رسوم حكومية”
الرسوم احلكومية هي رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة تؤديها للمواطنني، وهذه اخلدمة 
تنفرد الدولة بتأديتها وتتضمن هذه الرسوم على سبيل املثال - ال احلصر – رسوم البلدية، 

ورسوم تراخيص األنشطة االقتصادية، ورسوم تسجيل العالمة التجارية

”نسبة العائد اإلجمالي 
املستهدف”

نسبة العائد اإلجمالي املستهدف هو عوائد اإليجارات املستهدفة بالنسبة إلى رأس مال 
الصندوق )بدون احتساب ضريبة القيمة املضافة(

”نسبة العائد الصايف املستهدف”
نسبة العائد الصايف املستهدف هو صايف عوائد اإليجارات املستهدفة مطروحا منها كافة 

رسوم ومصاريف الصندوق بالنسبة إلى رأس مال الصندوق )بدون احتساب ضريبة القيمة 
املضافة(

تعني إجمالي عوائد الصندوق، والتي تشمل العوائد اإليجارية للعقارات باإلضافة إلى أرباح ”صايف أرباح الصندوق”
االستثمارات األخرى، بعد خصم إجمالي املصروفات التي حتملها الصندوق

هو معدل اخلصم الذي يجعل صايف القيمة احلالية لكل التدفقات النقدية من مشروع معني ”معدل العائد الداخلي”
يساوي الصفر
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يعني املبالغ احملتفظ بها من قبل الصندوق بعد توزيع ما ال يقل عن 90٪ من صايف أرباح ”الدخل احملتفظ به”
الصندوق السنوية، باستثناء األرباح الناجتة عن بيع األصول العقارية واالستثمارات األخرى

تعني الريال السعودي؛ وهي العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية”ر .س.”

”املستشار الشرعي” و”الهيئة 
تعني دار املراجعة الشرعيةالشرعية”

”ضوابط الهيئة الشرعية” 
تعني ضوابط الهيئة الشرعية اخلاصة بالصندوق واملعتمدة من جانب املستشار الشرعي 
لشركة اخلبير املالية والتي بناًء عليها يحدد الصندوق صالحية االستثمارات، على النحو 

الوارد يف امللحق )د(

تعني شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست من جانب أمني احلفظ لتحتفظ مبلكية أصول ”شركة ذات غرض خاص”
الصندوق

يعني املبلغ الذي يساهم به مالك الوحدات عن االشتراك يف الصندوق”مبلغ االشتراك”

تعني إحدى وحدات الصندوق التي متنح مالكها حق شائع يف أصول الصندوقالوحدة”

يعني املستثمر الذي يقوم باالستثمار يف  الصندوق عن طريق متلك وحداته”مالك الوحدات”

”طرف مؤمن عليه”
يعني مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني 

له والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمني احلفظ، وكل مدير أمالك واملستشار 
الشرعي ومجلس إدارة الصندوق

يعني سعر السوق للوحدة الواحدة كما يتم إعالنه عن طريق السوق املالية السعودية”سعر الوحدة”

تعني كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود ”األراضي البيضاء”
النطاق العمراني للمملكة

”سندات ألمر”
السند ألمر هو صك محرر وفق شكل معني حدده القانون يتعهد مبقتضاها شخص يسمى 
احملرر )املستأجر( بدفع مبلغ من النقود )اإليجارات( يف تاريخ معني ويف مكان محدد إلذن 

أو ألمر شخص يسمى املستفيد )الصندوق(

”حق انتفاع” و”حق منفعة”
هو حق االستعمال واالستغالل للعقار خالل فترة محددة وفقاً ملا نصت عليه التعاقدات 

املتعلقة بعقد املنفعة حيث ال يترتب على حق االنتفاع اكتساب امللكية التامة لألصل حيث 
تظل مع مالكها األساسي

تعني حق االستغالل واالنتفاع والتصرف يف األصل العقاري ويعتبر صك امللكية الصادر من ”ملكية حرة”
كتابات العدل يف اململكة العربية السعودية هو املستند الرسمي إلثبات امللكية احلرة للعقار

”ترتيب التشييد والتشغيل ونقل 
امللكية”

ترتيب يتم من خالله تعهد مالك أرض ما إلى طرف آخر لتوّلي مهمة تطوير األرض وتشييد 
عقار عليها وفقاً ملواصفات محددة وذلك نظير منحه امتياًزا بإمتالك حق اإلنتفاع والتربح 

عن طريق إدارة وتشغيل العقار لفترة زمنية محددة

”أعمال نفي اجلهالة”

تعني اإلجراءات الواجبة التي يقوم بها مدير الصندوق بشكل مباشر أو من خالل أطراف 
متخصصة للتأكد من احلقائق املتعلقة باإلستثمارات لتجنب املخاطر واألخطاء الغير متوقعة 

والواجب جتنبها للتأكد من سالمة ووضع االستثمارات من ناحية القيمة والوضع الفني 
والقانوني واإلقتصادي والتشغيلي على سبيل املثال

هو حق يَعطي األولوية لشخص ُمعني يف الشراء على غيره من  املشترين”حق الشفعة”

)SIBOR( »معدل الفائدة ما بني البنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية»سايبور
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اسم الصندوق 
اسم الصندوق هو ”صندوق اخلبير ريت”، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل 
ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، ومت إنشاؤه مبوجب األنظمــة واللوائح املعمول بها يف 

اململكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية.

مدير الصندوق
شركة اخلبير املالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مسجلة يف السجل التجاري باململكة 

العربية السعودية حتت رقم 4030177445، وهي شخص مرخص له من قبل الهيئة مبوجب 
الترخيص رقم )07074-37(.

األهداف االستثمارية
إن الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو حتقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية 

دورية بنسبة ال تقل عن 90٪ من صايف أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خالل استثمار ما ال 
يقل عن 75٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة يف أصول 

عقارية ُمِدرة للدخل يف اململكة العربية السعودية )باستثناء مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة(.

استراتيجية االستثمار 

سوف يسعى مدير الصندوق إلى حتقيق األهداف االستثمارية اخلاصة بالصندوق والتي ترتكز 
بشكل رئيسي على حتقيق عوائد تأجيرية دورية من خالل تكوين محفظة استثمارية متنوعة من 
األصول العقارية التي تستويف متطلبات أعمال نفي اجلهالة والتي تشمل على دراسات التقييم 

العقاري وجدوى االستثمار والدراسات الفنية واملراجعات القانونية وغيرها من الدراسات. وتشمل 
احملفظة العقارية املبدئية للصندوق على عقارات  تتركز يف القطاع السكني واملكتبي والتجزئة 

واملوزعة يف كل من مدينة الرياض ومدينة جدة ومدينة تبوك. سوف يسعى الصندوق مستقباًل إلى 
االستثمار يف عقارات أخرى قد تشمل على استثمارات عقارية خارج اململكة العربية السعودية، 

والقيام باستثمارات أخرى مبا ال يتعارض مع القيود املذكورة يف سياسات تركز االستثمار 
واملوضحة يف البند )5( من الشروط واألحكام واملعنون ”ملخص استراتيجيات الصندوق”. 

ينوي الصندوق اإلستحواذ على العقارات املبدئية مباشرة بعد تاريخ بدء الصندوق واملوضحة األصول العقارية املبدئية
يف ”امللخص التعريفي عن األصول العقارية املبدئية”  )انظر البند )5( من الشروط واألحكام(.

إجمالي رأس مال الصندوق 
   664,423,860 ريال سعودي.بعد الطرح

إجمالي عدد وحدات 
  66,442,386 وحدة.الصندوق بعد الطرح

  426,879,000 ريال سعودي.إجمالي اإلشتراك العيني 

عدد الوحدات املخصصة 
للمشتركني من خالل 

اإلشتراك العيني
 42,687,900 وحدة.

  237,544,860 ريال سعودي.قيمة اإلشتراك النقدي

عدد الوحدات املخصصة 
للمشتركني من خالل 

اإلشتراك النقدي
 23,754,486 وحدة.

10 ريـال سعودي.سعر الوحدة

احلد االدنى واألعلى 
لالشتراك النقدي

احلد االدنى لالشتراك النقدي يف الصندوق 500 ريـال سعودي، واحلد األعلى لالشتراك 
النقدي 33,221,000 ريال سعودي.

الريال السعودي.عملة الصندوق

تكون مدة الصندوق 99 عاماً من تاريخ إدراج الوحدات يف السوق املالية السعودية )تداول(، قابلة مدة الصندوق
للتمديد ملدة مماثلة وفقاً لتقدير مدير الصندوق عقب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية.

ملخص الصندوق
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سياسة توزيع األرباح

يوزع مدير الصندوق أرباح نقدية ربع سنوية على املستثمرين توزع خالل 30 يوم عمل من 
تاريخ بداية كل ربع سنة ميالدية )األول من يناير واألول من أبريل و األول من يوليو واألول من 

أكتوبر( ولن تقل عدد مرات التوزيع عن مرة واحدة سنوياً توزع خالل 30 يوم عمل من بداية كل 
عام ميالدي. علماً بأنه لن تقل التوزيعات عن 90٪ من صايف أرباح الصندوق السنوية، وذلك 

باستثناء األرباح الرأس مالية الناجتة عن بيع األصول العقارية وغيرها من االستثمارات، والتي 
قد يتم إعادة استثمارها من خالل اإلستحواذ على أصول عقارية إضافية و/أو لصيانة وجتديد 
أي من األصول اململوكة للصندوق و/أو االحتفاظ بها كمخصصات احتياطية ملصلحة الصندوق 

بحيث ال يتجاوز النقد املتوفر 25٪ من إجمالي أصول الصندوق.

التمويل

سيحصل الصندوق على تسهيالت ائتمانية متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية من مصرف 
الراجحي مدتها خمس سنوات مببلغ يصل إلى 420,000,000 ريال سعودي. ويستهدف مدير 
الصندوق االستفادة جزئياً من هذه التسهيالت من خالل استخدام مبلغ 340,000,000 ريال 
سعودي )مبلغ التمويل املسحوب( وهو ما يعادل 33.85٪ من إجمالي حجم أصول الصندوق، 
وذلك لتمويل االستحواذ على األصول العقارية املبدئية  ويجوز استخدام املبلغ املتبقي حسب 

احلاجة و/أو إلمتام عمليات اإلستحواذ املستقبلية لألصول العقارية. ويدفع مبلغ التمويل 
املسحوب بالكامل يف نهاية املدة فقط. وسيقوم مدير الصندوق برهن العقارات اخلاصة 

بالصندوق مبا يتماشى مع شروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع مصرف الراجحي.
ويجوز ملدير الصندوق احلصول على متويل اخر متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية بعد إدراج 

الصندوق يف السوق املالية السعودية، بحيث ال تتجاوز نسبة إجمالي التمويل املتحصل عليه 
عن 50٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وقت احلصول على التمويل بحسب آخر قوائم 

مالية مدققة. ويعتمد املبلغ املتحصل عليه فعلياً على )أ( اعتبارات خاصة بترتيب التمويل 
املتحصل عليه؛ و)ب( ظروف السوق السائدة. وتكون شروط أي متويل على أساس عدم وجود 

حق بالرجوع على مالكي الوحدات يف الصندوق.

التوافق مع ضوابط الهيئة 
يخضع الصندوق يف استثماراته وتعامالته لضوابط الهيئة الشرعية.الشرعية

يتم إجراء تقييم ألصول الصندوق مرتني يف السنة كما يف آخر يوم عمل من شهر يونيو وشهر التقييم وعدد مرات إجرائه
ديسمبر من كل سنة، من قبل مقييمني اثنني )على األقل( مستقلني معتمدين من قبل مجلس 

إدارة الصندوق ومرخصني من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين.

رسوم اإلدارة

9٪ سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي احملصل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، 
وتدفع رسوم اإلدارة ملدير الصندوق بشكل ربع سنوي. على أن ال تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل 
0.75٪ من صايف قيمة أصول الصندوق حسب اخر تقييم للصندوق )أي سيتم احتساب رسوم 
اإلدارة اعتماداً على املبلغ األقل إما بنسبة 9٪ سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي أو بنسبة 

0.75٪ من صايف قيمة أصول الصندوق أيهما أقل(.

رسوم االشتراك 

رسوم االشتراك معفاة خالل فترة الطرح األولي للصندوق. ويحق ملدير الصندوق احلصول 
على رسم اشتراك )»رسم االشتراك«( بنسبة 2٪ من مبالغ االشتراك املدفوعة واملخصصة يف 
حال أي طروحات مستقبلية لزيادة رأس مال الصندوق ويتم خصم رسوم االشتراك هذه عند 

استالم مبلغ االشتراك وسداده ملدير الصندوق، وذلك عالوة على مبلغ االشتراك.

أتعاب هيكلة رأس املال

1.5٪ من إجمالي مبالغ االشتراك )النقدية والعينية( التي مت جمعها خالل فترة الطرح األولي أو 
عند جمع أي مبالغ اشتراك مستقبلية أخرى سواء نقدية أو عينية. تدفع ملدير الصندوق مقابل 
اجلهد املبذول من قبل مدير الصندوق فيما يخص هيكلة وجمع رأس املال ويتم حتميل أتعاب 
هيكلة رأس املال على الصندوق بحيث تدفع مرة واحدة فوراً بعد إقفال أي عملية جمع لرأس 

املال. ومبا أن إجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح األولي يساوي 664,423,860 ريال سعودي، 
فسيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بقيمة 9,966,360 ريال سعودي.

أتعاب هيكلة التمويل

يحق ملدير الصندوق احلصول على أتعاب هيكلة متويل مبقدار 1.5٪ من مبلغ التمويل 
املسحوب من إجمالي مبلغ التسهيالت البنكية املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية التي مت 
احلصول عليه من قبل الصندوق أو أي تابع له، وذلك لقاء اجلهد املبذول يف هيكلة وتأمني 

التمويل املطلوب. ويتم حتميل أتعاب هيكلة التمويل على الصندوق بحيث تدفع بعد كل سحب 
من التسهيالت مباشرة.

ومبا أن الصندوق سوف يحصل على متويل بقيمة 340,000,000 ريال سعودي )مبلغ التمويل 
املسحوب( من مصرف الراجحي، فسيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة التمويل 

بقيمة 5,100,000 ريال سعودي. 
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رسوم السعي واالستحواذ

يدفع الصندوق ما قيمته 2.5٪ )كحد أقصى( من قيمة أي استثمار عقاري يتم االستحواذ عليه 
وتدفع هذه القيمة للوسيط و/أو ملدير الصندوق وذلك مقابل قيامه بجلب الفرص والتقصي 

والتفاوض وتكون هذه الرسوم مستحقة على العقارات املراد االستحواذ عليها خالل طرح 
الصندوق وعلى أية عقارات يستحوذ عليها الصندوق مستقباًل. وتدفع بعد افراغ العقار مباشرة.

وسيدفع الصندوق رسوم السعي واالستحواذ املتعلقة باألصول العقارية املبدئية )بإستثناء 
مجمع امللقا السكني – اليوجد رسوم سعي واستحواذ لها( بقيمة إجمالية قدرها 16,157,500 

ريال سعودي.

رسوم احلفظ
50,000 ريال سعودي تُدَفع مرة واحدة؛ و  -

0.025٪ سنوياً من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة،   -
بحد أدنى 200,000 ريال سعودي.

0.025٪ سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق.أتعاب املدير اإلداري

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية قدرها 65,000 ريال سعودي. أتعاب احملاسب القانوني

يدفع الصندوق ملستشار الضريبة أتعاب سنوية قدرها 42,000 ريال سعودي. أتعاب مستشار الضريبة

أتعاب إدارة األمالك 

يتحمل الصندوق كافة ما يتعلق بأتعاب تشغيل وإدارة وصيانة وتأمني جميع العقارات اململوكة 
من قبل الصندوق وفقاً للتعاقدات املوقعة سواًء مع مقدمي اخلدمات املتخصصني أو مع 

مستأجري العقارات حيث سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض خالل فترة أعمال الصندوق حول 
كافة أتعاب إدارة األمالك على أساس جتاري بحت ومستقل مبا يتماشى مع األسعار السائدة 

يف السوق يف حينه بحيث يتم دفع األتعاب املذكورة من أصول الصندوق. ويبلغ متوسط امليزانية 
السنوية )لفترة خمسة سنوات( ألتعاب إدارة األمالك 4,501,600 ريال سعودي.

20,000 ريال سعودي سنوياً.أتعاب االستشارات الشرعية 

تكاليف التعامالت

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التعامالت، مثل تكلفة اإلستحواذ على أي أصل والتصفية وما 
يتعلق به من دراسات والتكاليف االستشارية والقانونية والفنية والتقييم وغيرها من متطلبات 

نفي اجلهالة الواجبة، كما يتحمل الصندوق تكاليف التعامالت اخلاصة بتوزيع األرباح على 
املستثمرين مبا يتماشى مع معايير السوق.

 ومت تخصيص ميزانية مببلغ 1,500,000 ريال سعودي وذلك لسداد ما يتعلق بتكاليف 
التعامالت اخلاصة بدراسات نفي اجلهالة لألصول العقارية املبدئية. ويف حال لم يتم صرف 
هذه امليزانية أو يف حال صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول 
الصندوق. وسيتحمل الصندوق املصاريف الفعلية فقط وسيتم اإلفصاح عنها وفقاً آلخر قوائم 

مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

تكاليف التمويل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التمويل املتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية مبا يتماشى مع 
معايير وأسعار السوق. وتشمل هذه التكاليف على كل من رسوم الترتيب التي يتحصل عليها 

البنك املمول، إضافة إلى هامش الربح.
ومبا أن الصندوق سوف يحصل على متويل بقيمة 340,000,000 ريال سعودي )مبلغ التمويل 

املسحوب( من مصرف الراجحي، ، فإن تكاليف التمويل ستشمل على اآلتي:
رسوم ترتيب: بقيمة 1٪ من مبلغ التمويل املسحوب. وتدفع مرة واحدة ملصرف الراجحي   .1

عند سحب التسهيالت مباشرًة.
هامش الربح: 2.25٪ من مبلغ التمويل املسحوب زائداً معدل الفائدة ما بني البنوك   .2

السعودية سايبور لفترة 6 أشهر ويدفع بشكل نصف سنوي ملصرف الراجحي.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 
الصندوق املستقلني

يدفع الصندوق مبلغ 5,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور 
قدره 4,000 ريال سعودي عن كل اجتماع. وقد مت تعيني عضوين مستقلني للصندوق. ومن 

املتوقع أن يتم عقد إجتماعني إثنني خالل السنة كحد أدنى وأربعة إجتماعات كحد أقصى. وقد 
يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك ضرورياً. وال يزيد مجموع هذه 

األتعاب عن 42,000 ريال سعودي سنوياً.
ولن يتلق باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور. إال أن الصندوق سوف يتحمل كافة 
تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول يف سبيل 

حضور االجتماعات.

يدفع الصندوق رســوم رقابية مببلغ 7,500 ريال ســعودي ســنوياً. وتدفع هذه الرســوم لهيئة رسوم رقابية
السوق املالية.
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رسوم التسجيل لدى السوق 
املالية السعودية

من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم التسجيل اآلتية:
50,000 ريال سعودي باإلضافة إلى 2 ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى   -

500,000 ريال سعودي تُدَفع إلى السوق املالية السعودية يف مقابل إنشاء سجل ملالكي 
الوحدات؛ و

400,000 ريال سعودي تُدَفع سنوياً إلى السوق املالية السعودية يف مقابل إدارة سجل مالكي   -
الوحدات، وتتغير قيمة هذه الرسوم من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

رسوم اإلدراج يف السوق املالية 
السعودية

من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم اإلدراج اآلتية:
50,000 ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و  -

0.03٪ سنوياً من القيمة السوقية للصندوق )بحد أدنى 50,000 ريال سعودي وبحد   -
أقصى 300,000 ريال سعودي(.

مصاريف أصول الصندوق
عند القيام بأعمال تطوير مستقبلية، يتحمل الصندوق جميع تكاليف التصميم والهندسة 
واملشتريات واإلشراف، وتطوير وإدارة تطوير العقارات ويتم احتسابها ودفعها من أصول 

الصندوق للغير من مقدمي اخلدمات ذات العالقة.

جميع الرسوم واملصاريف ستخضع لدفع ضريبة القيمة املضافة. أيضاً، ستكون جميع املبالغ ضريبة القيمة املضافة
التي تكون مستحقة الدفع مبوجب هذه الشروط واالحكام حيثما تنطبق.

مصاريف أخرى 

يتحمل الصندوق جميع املصاريف األخرى املتعلقة باخلدمات املهنية والتشغيلية املستمرة 
املقدمة من الغير، ومبا يف ذلك -على سبيل املثال ال احلصر- املصاريف القانونية 

واالستشارية، وتقييم األصول، والرسوم التنظيمية، وأتعاب ومصاريف التقاضي، وغيرها من 
اخلدمات املهنية، ومصاريف تأسيس وتشغيل الشركات ذات الغرض اخلاص املؤسسة لصالح 
حفظ أصول الصندوق  ومصاريف تطهير األرباح الغير شرعية )إن وجدت(. ويكون الصندوق 
مسؤوالً عن أية ضريبة أو زكاة مستحقة الدفع تفرض يف املستقبل من قبل اجلهات املنظمة. 

ومن املتوقع أال تتجاوز هذه املصروفات 0.5٪ سنوياً من إجمالي أصول الصندوق بإستثناء 
الرسوم والعموالت والضرائب التي تخضع للوائح والتنظيمات احلكومية.

ومت تخصيص ميزانية مببلغ 300,000 ريال سعودي لسداد أتعاب املستشار القانوني للصندوق 
)مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية - بالتعاون مع كينج آند سبالدجن إل إل بي(.

حقوق التصويت

يحق ملالكي الوحدات التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات من خالل الوسائل اإللكترونية. 
باإلضافة إلى ذلك، يتم احلصول على موافقة مالكي الوحدات بقرار صندوق عادي، فيما يتعلق 

بإجراء أي تغيير أساسي على الصندوق، والذي يشمل ما يلي:
التغيير األساسي يف أهداف الصندوق؛  -

التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما   -
يتعلق بالصندوق؛

التغيير الذي قد يكون له تأثير يف وضع املخاطر للصندوق؛  -
أي زيادة يف رأس مال الصندوق.  -

القيود على تداول الوحدات
يتم تداول الوحدات بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات صناديق االستثمار العقارية 

املتداولة يف السوق املالية السعودية. ويجوز ملالكي الوحدات بيع وشراء الوحدات خالل ساعات 
التداول اليومية من خالل السوق عبر الوسطـاء املاليني املرخص لهم. ويكون التداول يف وحدات 

الصندوق غير مقيد باعتبار طبيعة الصندوق، وذلك مبا يتوافق مع هذه الشروط واألحكام.

التقارير
يقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقارير سنوية ونصف سنوية تتضمن كافة 

املعلومات األساسية املتعلقة بأداء الصندوق وإستثماراته واملعلومات ذات األهمية واملطلوبة 
مبوجب التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة وغيرها من اللوائح املعمول 

بها من قبل هيئة السوق املالية على النحو املبني يف البند )19( من الشروط واألحكام واملعنون 
”رفع التقارير ملالكي الوحدات”.

تقتصر مسؤولية كل من مالكي الوحدات على صايف قيمة استثماره يف الصندوق. ولن يكون مسؤولية مالكي الوحدات
هناك حق الرجوع إلى أي موجودات أخرى ملالكي الوحدات.

مستوى املخاطرة وعواملها
يترتب االستثمار يف الصندوق على مستوى مخاطر عالي. يتضمن البند )6( من الشروط 

واألحكام أمثلة على هذه املخاطر، والتي يجب على املستثمر احملتمل أن يدرسها بعناية قبل 
اتخاذ قرار االستثمار يف الصندوق.

النظام النافذ
يخضع صندوق االستثمار العقاري إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح النافذة 

الصادرة من قبل هيئة السوق املالية. يجب أن متتثل استثمارات الصندوق لنظام متلك غير 
السعوديني للعقار واستثماره.



   ممدن الصندوق

17

اجلدول الزمني املتوقع للطرح

املدة الزمنية املتوقعةاخلطوات
15 يوم عملفترة الطرح األولي

متديد فترة الطرح األولي )يف حال مت التمديد 
20 يوم عملبعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية(

10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح األولي أو إصدار بيان بنتائج الطرح لهيئة السوق املالية
أي متديد لها

اإلعالن عن حالة تخصيص الوحدات 
للمشتركني

10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح األولي أو 
أي متديد لها

10 أيام عمل بعد التخصيصرد الفائض )إن وجد(
إمتام عملية نقل األصول إلى ملكية الصندوق 
)من خالل أمني احلفظ( وبدء تداول وحدات 

الصندوق بالسوق املالية السعودية )تداول(
60 يوم عمل بعد إعالن التخصيص

املصادر اخلاصة برأس املال 

املبلغ )ر.س.(البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
426,879,000إجمالي قيمة االشتراك العيني يف الصندوق
237,544,860إجمالي قيمة االشتراك النقدي يف الصندوق

664,423,860إجمالي رأس مال الصندوق

استخدامات عوائد رأس مال 
الصندوق

املبلغ )ر.س.(البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
االستحواذ العيني والنقدي على العقارات

193,421,000االستحواذ النقدي لألصول
426,879,000االستحواذ العيني لألصول

620,300,000إجمالي االستحواذ العيني والنقدي 
األتعاب والتكاليف والرسوم األولية

16,157,500رسوم السعي واالستحواذ
9,966,360أتعاب هيكلة رأس مال 

تكاليف السداد املبكر للتمويل وفك الرهن اخلاص باألصل العقاري 
7,590,000املبدئي »مجمع امللقا السكني«)ميزانية(*

5,100,000أتعاب هيكلة التمويل
3,400,000تكاليف التمويل )رسوم ترتيب التمويل(

تكاليف التعامالت اخلاصة بدراسات نفي اجلهالة لألصول العقارية 
1,500,000املبدئية )ميزانية(*

300,000مصاريف أخرى - أتعاب املستشار القانوني )ميزانية(*
110,000الرسوم األولية للتسجيل ولإلدراج

44,123,860إجمالي األتعاب والتكاليف والرسوم األولية
664,423,860إجمالي استخدامات رأس مال الصندوق

*  هذا املبلغ ميزانية لهذه التكلفة. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف حال صرف 
جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق أي سيكون مخصص 

كنقد متوفر لالستثمار حسب سياسات تركز االستثمار املوضحة يف البند )5( واملعنون ”ملخص 
استراتيجيات الصندوق”.
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يتضمن هذا املستند على الشروط واألحكام اخلاصة بطرح الوحدات يف صندوق اخلبير ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول 
عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. ويتم إدارة الصندوق من قبل شركة اخلبير املالية، وهي شخص مرخص له من قبل 

الهيئة مبوجب ترخيص رقم 37-07074. وتشكل هذه الشروط واألحكام العالقة التعاقدية بني مدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي 
تأسس الصندوق مبقتضاها.

وسيتم إدراج وحدات الصندوق يف السوق املالية السعودية بالريال السعودي، بعد موافقة الهيئة وموافقة السوق املالية السعودية.

اسم الصندوق ونوعه  .1
اسم الصندوق هو »صندوق اخلبير ريت«. وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل مؤسس يف اململكة العربية السعودية 

مبوجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. 

عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق  .2
 العنوان: 

 شركة اخلبير املالية
 طريق املدينة املنورة

 ص.ب: 128289, جدة 21362
 اململكة العربية السعودية

 هاتف: 920010707 966+
فاكس: 6663 658 12 966+

 رقم السجل التجاري: 4030177445 
 ترخيص هيئة السوق املالية: 07074-37 

 www.alkhabeer.com :املوقع اإللكتروني

مدة الصندوق  .3
مدة الصندوق 99 عاماً تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات يف السوق املالية السعودية )»تاريخ اإلدراج«( وإتاحتها للتداول )»مدة 
الصندوق«(. وتكون مدة الصندوق قابلة للتمديد ملدة مماثلة وفقاً لتقدير مدير الصندوق عقب احلصول على موافقة هيئة 

السوق املالية.

وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية   .4
إن الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو حتقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة ال تقل عن  )أ( 

90٪ من صايف أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خالل استثمار ما ال يقل عن 75٪ من القيمة اإلجمالية ألصول 
الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة يف أصول عقارية ُمِدرة للدخل يف اململكة العربية السعودية )باستثناء مدينتي 

مكة املكرمة واملدينة املنورة( والتي تستويف متطلبات أعمال نفي اجلهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري 
وجدوى االستثمار والدراسات الفنية واملراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

يسعى الصندوق بشكل عام لالستحواذ على أو االستثمار يف األصول العقارية يف القطاع الفندقي واملكتبي واللوجستي  )ب( 
والعقارات السكنية واملراكز التجارية والتجزئة والعقارات متعددة االستخدام عالوة على األصول العقارية املستخدمة يف 
القطاع التعليمي وقطاع اخلدمات الصحية. علماً بأن الصندوق سيستثمر مبدئياً يف عقارات واقعة يف القطاع السكني 

واملكتبي والتجزئة.

بينما سيستثمر الصندوق بشكل رئيسي يف عقارات مطورة ومدرة للدخل يف السعودية إال أنه يجوز للصندوق االستثمار  )ج( 
يف عقارات خارج اململكة العربية السعودية مبا ال يزيد عن 25٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.

وحيث إن الصندوق سيستثمر يف املقام األول يف األصول العقارية املطورة واجلاهزة لالستخدام، فإنه أيضاً قد يستثمر يف  )د( 
مشاريع التطوير العقاري املجدية مبا ال يزيد عن 25٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق بهدف حتقيق زيادة يف قيمة 

الوحدة، شريطة أال يستثمر الصندوق يف األراضي البيضاء.

الشروط واألحكام
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إضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق إعادة استثمار أية أرباح رأس مالية ناجتة عن بيع األصول اململوكة من قبل الصندوق  )هـ( 
أو أي مبالغ مالية إيجارية غير موزعة )مبا ال يتجاوز 10٪ من صايف الدخل السنوي( من خالل اإلستحواذ على 

أصول عقارية إضافية مبا يف ذلك اإلستثمار يف العقارات الواعدة والتي توفر فرص يف زيادة كفائتها التشغيلية ورفع 
معدالت عوائدها اإليجارية عما كانت عليه عند اإلستحواذ عن طريق تعديل احد او بعض اخلصائص مثل التصميم، 

واستراتيجيات التأجير املرتبطة بخليط املستأجرين وسعر التأجير، ودواعي اإلستخدام أو غير ذلك.

يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على املستثمرين توزع خالل 30 يوم عمل من تاريخ بداية كل ربع  )و( 
سنة ميالدية )األول من يناير واألول من أبريل و األول من يوليو واألول من أكتوبر( ولن تقل عدد مرات التوزيع عن مرة 
واحدة سنوياً توزع خالل 30 يوم عمل من بداية كل عام ميالدي. علماً بأنه لن تقل التوزيعات عن 90٪ من صايف أرباح 

الصندوق السنوية، وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناجتة عن بيع األصول العقارية وغيرها من االستثمارات، والتي 
قد يتم إعادة استثمارها من خالل اإلستحواذ على أصول عقارية إضافية و/أو لصيانة وجتديد أي من األصول اململوكة 

للصندوق. 

)ز(  ويجوز للصندوق القيام باستثمارات أخرى مبا ال يتعارض مع القيود املذكورة يف سياسات تركز االستثمار واملوضحة يف 
البند )5( فقرة )هـ( أدناه.

ملخص استراتيجيات الصندوق   .5
سوف يسعى مدير الصندوق إلى حتقيق األهداف االستثمارية اخلاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على حتقيق 

عوائد تأجيرية دورية من خالل تكوين محفظة استثمارية من األصول العقارية يف القطاع الفندقي واملكتبي واللوجستي 
والعقارات السكنية واملراكز التجارية والتجزئة والعقارات متعددة االستخدام عالوة على األصول العقارية املستخدمة يف 

القطاع التعليمي وقطاع اخلدمات الصحية، والتي تستويف متطلبات أعمال نفي اجلهالة والتي تشمل على دراسات التقييم 
العقاري وجدوى االستثمار والدراسات الفنية واملراجعات القانونية وغيرها من الدراسات. وتشمل احملفظة العقارية املبدئية 

للصندوق على عقارات تتركز يف القطاع السكني واملكتبي والتجزئة واملوزعة يف كل من مدينة الرياض ومدينة جدة ومدينة 
تبوك. وسوف يسعى الصندوق مستقباًل إلى االستثمار يف عقارات أخرى قد تشمل على استثمارات عقارية خارج اململكة 

العربية السعودية، والقيام باستثمارات أخرى مبا ال يتعارض مع القيود املذكورة يف سياسات تركز االستثمار واملوضحة يف هذا 
البند.

وينوي مدير الصندوق االستمرار يف دراسة الفرص االستثمارية من خالل تبني معايير استثمارية تأخذ بعني االعتبار 
أداء القطاع العقاري والتقلبات الدورية ملختلف فئات القطاع العقاري املتعددة عالوة على املتغيرات والعوامل االقتصادية 

واجلغرافية والسياسية وغيرها من مؤثرات.

سيعمل الصندوق على حتقيق أهدافه االستثمارية من خالل اآلتي:

ملخص تعريفي عن األصول العقارية املبدئية )أ( 

فيما يلي ملخص تفاصيل األصول العقارية املبدئية للصندوق:

امللكية / حالة التطويراملدينةالقطاع العقارياسم العقارالرقم
املنفعة

مساحات البناء 
)متر مربع(**

نسبة التأجير 
***)٪(

100٪*41,361ملكية حرةمطور الرياضسكنيمجمع امللقا السكني1
100٪43,625حق انتفاعقيد اإلنشاءتبوكجتزئةجالري مول2
100٪5,819ملكية حرةمطورالرياضجتزئةمركز بالزو 3
100٪9,181ملكية حرةمطورالرياضجتزئةمركز ”هوم وركس”4
100٪2,758ملكية حرةمطورجدةجتزئةمركز »أهال كورت”5

متعدد االستخداماتمركز ”بن 2” التجاري6
100٪21,305ملكية حرةمطورجدة )جتزئة/مكتبي(

متعدد االستخداماتمركز ”النخبة” التجاري7
100٪15,712ملكية حرةمطورجدة)جتزئة/مكتبي(

اإلجمالي
4 جتزئة

2 متعدد االستخدامات
1 سكني

3 جدة
3 رياض
1 تبوك

6 مطور
1 قيد اإلنشاء

6 ملكية حرة
1139,762 حق انتفاع

* يرجى مراجعة البند )5( من هذه الشروط واألحكام؛ اإلفصاح اخلاص مبجمع امللقا السكني
** مساحات البناء حسب رخصة البناء 
*** نسبة اإلشغال كما يف 1 يوليو 2018
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بناًء على دراسات نفي اجلهالة، يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد مخالفات تنظيمية ضد األصول العقارية املبدئية والتي قد متنع أو 
قد حتول دون استخدام أو تشغيل العقار، وأن العقار آمن من الناحية الفنية وليس به عيوب هندسية ذات أثر كبير متنع أو قد حتول 

دون استخدام أو تشغيل العقار، أو قد تؤدي بدورها إلى تغييرات وإصالحات مكلفة.

)ب(   ملخص لعوائد األصول املستهدفة على مستوى العقارات*

قيمة االستحواذ اسم العقارالرقم
)ر.س(

إجمالي قيمة اإليجار 
السنوي )ر.س.(

صايف قيمة اإليجار 
السنوي )ر.س.(

نسبة العائد 
اإلجمالي )٪(

نسبة العائد 
الصايف )٪(

5.78٪6.43٪314,000,00020,186,11118,160,556مجمع امللقا السكني1

13.70٪14.81٪ 155,000,00022,959,00021,240,000جالري مول2

8.17٪8.65٪93,300,0008,073,3087,623,308مركز بالزو3

7.62٪7.69٪78,000,0006,000,0005,940,000 مركز ”هوم وركس”4

9.94٪10.00٪70,000,0007,000,0006,960,000مركز »أهال كورت”5

9.94٪10.00٪90,000,0009,000,0008,950,000مركز ”بن 2” التجاري6

9.94٪10.00٪160,000,00016,000,00015,910,000 مركز ”النخبة” التجاري7

8.83٪9.29٪960,300,00089,218,41984,783,864اإلجمالي
* جميع األرقام املوضحة أعاله مت احتسابها بنظرة مستقبلية بداية من تاريخ 1 يوليو 2018 

مالحظات :
مت احتساب قيمة اإليجار السنوي للسنة األولى من عمر الصندوق بناًء على العقود املبرمة ودراسة اجلدوى  -

مت احتساب تكلفة االستحواذ بدون احتساب ضريبة القيمة املضافة. انظر البند )6( من هذه الشروط واألحكام واملعنون »مخاطر االستثمار يف الصندوق«  -
نسبة العائد اإلجمالي هو إجمالي قيمة اإليجار السنوي بالنسبة إلى قيمة االستحواذ )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(  -

نسبة العائد الصايف هو  صايف قيمة اإليجار السنوي )بعد خصم املصاريف التشغيلية( بالنسبة إلى قيمة االستحواذ )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(  -
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وصف لألصول العقارية املبدئية )كما يف 1 يوليو 2018( )ج( 

العقار األول: مجمع الملقا السكني

طريق امللك سلمان

طريق امللك سلمان

وادي وج

طريق امللك فهد

طريق أنس أبن مالك

طريق األمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز

معموماق عامة عن العقار
حي امللقا، شارع وادي هجر املتفرع من طريق امللك فهد، مدينة الرياضموقع العقار

N; 46°36’51.06”E”55.08’48°24إحداثيات املوقع

سكنياإلستخدام

ملكية حرةنوع احليازة على العقار

مجمع سكني مغلقوصف العقار

مكونات العقار

18 مبنى تتضمن 290 وحدة سكنية مفروشة مقسمة وفقاً لآلتي:
-  عدد 242 وحدة مكونة من ثالثة غرف نوم

-  عدد 10 وحدات  مكونة من غرفتني نوم
-  عدد 38 وحدة )استوديو( يف دور القبو

3 أدوار وملحقعدد األدوار

يشتمل على مواقف سيارات يف القبو مبساحة 10,000 متر مربع ومسابح مغطاة ومناطق مرافق العقار
ترفيه عامة وصاالت متعددة االستخدام ونادي رياضي )عدد 2(

15,925 متر مربعمساحة األرض

41,361 متر مربعإجمالي مسطح البناء
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39,734 متر مربعإجمالي املساحة القابلة للتأجير 

3 سنواتعمر العقار

1435/04/10هـ  )حسب شهادة إمتام البناء(تاريخ إمتام البناء

1437/03/30هـ املوافق 2016/01/10متاريخ تشغيل العقار

بيانات صكوك امللكية

املساحة تاريخ االصداررقم الصك

5,481.45 متر مربع1437/04/09هـ310115043769

3,481.1 متر مربع1437/04/09هـ310115043770

3,480.23 متر مربع1437/04/09هـ310115043771

3,481.9 متر مربع1437/04/09هـ710115043772

اجلهة املصدرة للصك: كتابة العدل األولى مبدينة الرياض

إتفاقية االستئواذ عمى العقار
العقار مرهون لدى بنك الرياض باإلفراغ لصالح شركة إثراء الرياض العقارية )أحد املالك احلالي للعقار 

الشركات التابعة لبنك الرياض( نظير تسهيالت بنكية مقدمة لصالح صندوق ”اخلبير 
للدخل العقاري السعودي 1” )مالك العقار األساسي(.

قيمة االستحواذ )بدون احتساب 
314,000,000 ريال سعوديضريبة القيمة املضافة(

تفاصيل الصفقة

مت حتديد آلية اإلستحواذ على العقار وفقاً لآلتي:  
قيمة الشراء النقدي للعقار: 127,121,000ريال سعودي   -

قيمة الشراء العيني للعقار على هيئة وحدات يف صندوق »اخلبير ريت«:     -
186,879,000 ريال سعودي

الشروط اآلخرى:
حيث أن يف عام 2015 قام صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« باحلصول   -
على قرض متوافق مع الضوابط الشرعية من بنك الرياض إلمتام عملية االستحواذ 

على العقار فسوف يقوم مدير صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1«  
باستخدام جزء من املبالغ النقدية املدفوعة من قبل الصندوق املتداول »صندوق 

اخلبير ريت« لسداد كامل مبالغ التمويل املذكورة أعاله واملقدرة بقيمة إجمالية قدرها 
119,800,000 ريال سعودي. 

سوف يتم سداد مبلغ 7,281,000 ريال سعودي قيمة التخارج النقدي ملالكي وحدات   -
صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« الذين لم يقوموا باإلشتراك العيني يف 
صندوق »اخلبير ريت«. كما سوف يتم إستخدام مبلغ 40,000 ريال سعودي لتسوية 

اجلزء النقدي من سعر شراء العقار.
سوف يقوم صندوق ”اخلبير ريت” بسداد تكاليف السداد املبكر للتمويل واملقدر بقيمة   -
7,590,000 ريال سعودي )كحد أقصى( ومن ثم نقل ملكية العقار لصالح أمني حفظ 

صندوق ”اخلبير ريت”.

التنازل عن اتفاقيات
يتم حتويل كافة العقود اخلاصة بالعقار لصالح أمني حفظ صندوق اخلبير ريت ويشمل 

ذلك كافة عقود اإليجار والصيانة والتشغيل وغيرها من عقود ذات عالقة على أن يتم ذلك 
فور إمتام نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.

فترة حظر تداول الوحدات 
سنة من تاريخ بدء تداول الصندوق.االستثمارية نظير احلصة العينية
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تفاصيل ايجار  العقار
مستأجر واحد ”مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث”عدد املستأجرين للعقار

نسبة اإلشغال احلالية
تبلغ نسبة اإلشغال احلالية 100٪ علماً أنه من املتوقع إنخفاض هذه النسبة إلى ٪44 
بداية من تاريخ 2019/01/09م حيث مت طلب املستأجر احلالي  جتديد العقد بشكل 

جزئي لعدد 8 مباني من أصل 18 مبنى بالعقار.

 إجمالي قيمة اإليجار السنوي *
20,186,111 ريال سعودي )تتضمن فقط قيمة اإليجارات اخلاصة باملستأجر مستشفى 

امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث دون إحتساب أي مبالغ ميكن حتقيقها من إعادة 
تأجير املساحات الغير مؤجرة بالعقار(.

صايف قيمة اإليجار السنوي 
18,160,556 ريال سعودي)بعد خصم املصاريف التشغيلية(

6.43٪نسبة العائد اإلجمالي* 
5.78٪نسبة العائد الصايف* 

اإليجار السنوي آلخر ثالثة سنوات

نسبة اإلشغالالدخل اإلجمالي*السنة
ال ينطبقال يوجد )العقار قيد التطوير(2015
100٪27.95 مليون ريال سعودي2016
100٪27.95 مليون ريال سعودي2017
100٪26.55 مليون ريال سعودي**2018

* الدخل اإلجمالي حسب القوائم املالية املدققة لصندوق اخلبير للدخل العقاري 
السعودي 1.

** القيمة احملصلة والتي متثل 95٪ من القيمة اإليجارية للعام 2018. علماً أنه سيتم 
استيفاء املبلغ املتبقي من القيمة اإليجارية )البالغة 1,397,500 ريال سعودي والتي متثل 

5٪ من القيمة اإليجارية( خالل الفترة اإليجارية التي تنتهي بتاريخ 2019/01/10م.

تاريخ بداية ونهاية عقد/عقود 
اإليجار 

مجمع امللقا السكني مؤجر  ملستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث   -
بشكل كامل لفترة ثالث سنوات بداية من تاريخ 2016/1/10 حتى 2019/1/10 

بقيمة إيجارية سنوية قدرها 27.95 مليون ريال سعودي.
مت احلصول على خطاب من مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث   -

يتضمن جتديد عقد اإليجار لثمانية مباني من أصل الثمانية عشر املؤجرين حالياً 
وذلك بقيمة 12,422,222 ريال سعودي ومتتد الفترة اإليجارية اجلديدة للمباني 
الثمانية لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 2019/01/10 حتى 2022/01/09. 
وبناًء على ذلك، فإنه تكون القيمة الصافية اإليجارية بإفتراض عدم وجود دخل 

ايجاري من العشرة مباني اآلخرى )بعد استبعاد كل من املخصص اإلضايف العمال 
اإلدارة والتسويق والصيانة ومصاريف إدارة األمالك اخلاصة باملباني الغير مؤجرة( 

مبلغ وقدره 11,091,111 ريال سعودي.
سوف يتم إخالء عدد عشرة مباني سكنية يف املجمع بداية من تاريخ 2019/01/10م   -

حيث سيتم تسويقها وتأجيرها ملستأجر آخر أو عدد من املستأجرين البدالء.

طريقة السداد 
تدفع القيمة اإليجارية اخلاصة بعقد اإليجار مع مستشفى امللك فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث بشكل مقدم عند بداية كل سنة من مدة العقد وذلك من خالل التحويل 
البنكي حلساب الشركة احلافظة ألصول الصندوق.

شروط إلغاء عقد اإليجار
يجوز للمستأجر إخالء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا أصبح غير صالح لإلستعمال 

بسبب عيوب يف اإلنشاء أو إذا كان يف املكان خطورة ويف هذه احلالة لن يلتزم املستأجر 
بسداد أي مطالبة عن باقي املدة الالحقة لإلخالء.

ال يوجد ضمانات تتعلق بسداد الدفعات اإليجارية من قبل املستأجر اخلاص بالعقار.الضمانات
* العائد على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(
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تفاصيل عقد إدارة العقار
مؤسسة أريب التنفيذمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

2,500,000 ريال سعودي سنوياً. ويتم سداد األتعاب بشكل شهري بواقع مبلغ   -
208,333 ريال سعودي شهرياً.

تكاليــف التأمــني: مت تخصيــص ميزانيــة مببلغ 220,000 ريال ســعودي ســنوياً وذلك   -
لســداد أي تكاليــف متعلقــة بالتأمــني علــى العقــار. ويف حــال لم يتم صرف هذه 

امليزانيــة أو يف حــال صــرف جــزء منهــا فســوف يتم التعامل مــع فائض امليزانية كأحد 
أصول الصندوق. 

مت عمل مخصص إضايف سنوي مبتوسط )لفترة خمسة سنوات( 951,600 ريال   -
سعودي العمال اإلدارة والتسويق والصيانة اخلاصة بالعقار يتم صرفها على أي مقدم 

خدمات أو أي مصاريف أو تكاليف إضافية تتعلق بتشغيل وصيانة وتسويق العقار.

يبدأ سريان العقد من تاريخ 2017/06/1م ويستمر ملدة سنة جتدد تلقائياً ما لم يقوم مدة العقد
أحد أطراف العقد بإرسال إخطار كتابي للطرف اآلخر بالرغبة يف إنهاء العقد.

تقدمي كل ما يتعلق بخدمات الصيانة والنظافة واحلراسات اخلاصة بالعقار.املهام

إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

يقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصالح بني أطراف الصندوق حيث أن:
مجمع امللقا السكني هو أصل عقاري مملوك من ِقبل صندوق »اخلبير للدخل العقاري   -

السعودي 1« وهو صندوق طرح خاص مغلق أنشئ من قبل شركة اخلبير املالية 
مبوجب لوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية لفترة 5 سنوات 

بدأت من تاريخ 8 ديسمبر 2016م وتنتهي بتاريخ 8 ديسمبر 2021م. ويهدف صندوق 
»اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« إلى حتقيق معدل دخل مستمر من إيجارات 
االستثمارات العقارية يف اململكة العربية السعودية والتي تشمل العقارات السكنية 

والتجارية. علماً بأن مجمع امللقا السكني هو العقار الوحيد اململوك من قبل صندوق 
»اخلبير للدخل العقاري السعودي 1«.

متلك شركة اخلبير املالية عدد 60,500 وحدة يف  »صندوق اخلبير للدخل العقاري   -
السعودي 1« مبا نسبته 25.2٪ من اجمالي وحدات »صندوق اخلبير للدخل العقاري 

السعودي 1«. وعند استحواذ »صندوق اخلبير ريت« على مجمع امللقا السكني من 
»صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« سيتم حتويل هذه الوحدات الى وحدات 
يف »صندوق اخلبير ريت« عن طريق اكتتاب عيني. وستكون نسبة ملكية شركة اخلبير 
املالية يف »صندوق اخلبير ريت« بعد هذا التحويل واالكتتاب العيني ما يعادل ٪7.37 

تقريباً من رأس مال الصندوق. 
وسيتم تخصيص وحدات صندوق »اخلبير ريت« املذكورة أعاله ملالكي وحدات   -

صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« )باستثناء الذين لم يقوموا باإلشتراك 
العيني يف صندوق »اخلبير ريت«( بالنسبة والتناسب بناًء على ملكية كل منهم يف 

صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1«. وسيتم تخصيص 80,900 وحدة بقيمة 
809,000 ريال سعودي يف صندوق »اخلبير ريت« لكل 1,000,000 ريال سعودي 

مستثمرة )عند التأسيس( يف صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1«. وسوف 
يتم إغالق صندوق »اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« فور عمل التصفية الالزمة 

ألصوله.
يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم   -
االستفادة من العقار أو تشغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بسالمة العقار فنيا وخلوه 
من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من 

املبنى أو تشغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

اإلفصاح

بناًء على اخلطاب املرسل من قبل املستأجر )مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز   -
االبحاث( بتاريخ 2018/02/13 واملتعلق برغبته متديد الفترة اإليجارية لعدد ثمانية 

مباني من أصل الثمانية عشر مبنى املؤجرة له حالياً وهو ما يعرض العوائد اإليجارية 
اخلاصة بالعقار لالنخفاض حتى يتسنى للعقار الوصول إلى نسبة إشغال مستقرة. 
ولذلك سيقوم مدير الصندوق بالعمل على تعيني جهات متخصصة لتسويق العقار 
والبحث عن مستأجرين جدد إلحالل املستأجر احلالي يف املباني العشرة الشاغرة.
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العقار الثاني: جالري مول

طريق امللك فهد
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ر فه
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طريق امللك عبدالعزيز

زيز
دالع
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 بن

بداهللا
ك ع

 املل
ريق

ط
طريق امللك خالد

جاليري مول

 معموماق عامة عن العقار
حي الصاحلية، تقاطع طريق امللك فهد وطريق األمير فهد بن سلطان، مدينة تبوكموقع العقار

N; 36°33’38.1”E”37.8’23°28إحداثيات املوقع 

جتزئةاالستخدام

نوع احليازة على العقار
حق انتفاع. وهو عقد استثمار ألرض متلكها الدولة ممثلة بأمانة منطقة تبوك ليقيم فيها 

املستثمر سوقاً جتارياً ويستثمره ملدة 25 سنة )تبدء من عام 1434هـ( ثم يعيده ألمانة 
منطقة تبوك وفق صيغة بناء وتشغيل. 

مركز جتاري مغلقوصف العقار
يشمل املركز على عدد 139 محل جتاري 15 مطعم و39 كشك و4 مقاهيمكونات العقار

قبو ودورينعدد األدوار

يشمل على 300 موقف سيارات يف القبو إضافة إلى 600 موقف سيارات خارجي ، و3 مرافق العقار
مصاعد، و6 ساللم كهربائية، و3 مصاعد خدمات، وصالة ترفيه

41,630 متر مربعمساحة األرض
43,625 متر مربعإجمالي مسطح البناء

35,868 متر مربعإجمالي املساحة القابلة للتأجير
قيد التطويرعمر العقار

الربع األول من العام 2019متاريخ انتهاء تطوير العقار )متوقع(
 رقم الرخصة : 58457 بتاريخ 1434/07/01هـرخصة البناء
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إتفاقية االستئواذ عمى حق االنتفاع

املالك احلالي حلق االنتفاع / 
املنفعة

شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاوالت )مالك حق االنتفاع( من خالل ترتيب تشييد وتشغيل 
ونقل ملكية علماً بأن العقار مرهون لدى مصرف الراجحي )البنك املمول( بوقف التصرف يف 

العقار نظير تسهيالت بنكية مقدمة لصالح شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاوالت. 

قيمة االستحواذ )بدون احتساب 
155,000,000 ريال سعوديضريبة القيمة املضافة(

تفاصيل الصفقة

مت حتديد آلية اإلستحواذ على العقار وفقاً لآلتي:  
قيمة الشراء النقدي للعقار: 92,500,000 ريال سعودي يتم استخدام جزء منها لفك   -

رهن حق االنتفاع اخلاص بالعقار وفقاً للترتيب مع مصرف الراجحي.
قيمة الشراء العيني للعقار )على هيئة وحدات يف ”صندوق اخلبير ريت”(:   -

62,500,000 ريال سعودي تدفع من خالل تسجيل وحدات استثمارية يف الصندوق 
وفقاً لتعليمات البنك املمول )مصرف الراجحي(.

سيتم حتويل عقد حق اإلنتفاع اخلاص بالعقار من املستأجر احلالي ” شركة أبناء سليمان التنازل عن اتفاقيات
القضيبي” لصالح أمني حفظ الصندوق.

فترة حظر تداول الوحدات 
سنة من تاريخ بدء تداول الصندوق.االستثمارية نظير احلصة العينية

تفاصيل ايجار  العقار

عدد املستأجرين للعقار
مستأجر واحد ”شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاوالت” من خالل عقد تأجير وتشغيل 

لكامل العقار. ويقوم املستأجر بدوره بإعادة تأجير الوحدات العقارية اخلاصة بالعقار لعدد 
من املستأجرين.

100٪نسبة اإلشغال احلالية

 إجمالي قيمة اإليجار السنوي
22,959,000 ريال سعودي تدفع مقدماً بشكل ربع سنوي – يخصم منه مبلغ سداد القيمة 

اإليجارية السنوية لألرض واحملددة مببلغ 1,579,000 ريال والتي تدفع لصالح أمانة مدينة 
تبوك بحسب  عقد حق املنفعة.

صايف قيمة اإليجار السنوي )بعد 
21,240,000 ريال سعودي.خصم املصاريف التشغيلية(

14.71٪معدل العائد الداخلي* 
ال يوجد، حيث أن العقار قيد التطوير.اإليجار السنوي آلخر ثالثة سنوات

تاريخ بداية ونهاية عقد/عقود 
اإليجار 

مدة العقد 10 سنوات )منها 5 سنوات إلزامية( وتبدأ من تاريخ نقل حق انتفاع العقار  
لصالح أمني حفظ الصندوق.

طريقة السداد 
تُدفع القيمة اإليجارية من خالل أربعة أقساط متساوية مقدمة كل ثالثة أشهر هجرية، 
ابتداء من تاريخ سريان العقد. ويلتزم بدفع كل قسط خالل ثالثني يوماً من حلوله وذلك 

من خالل حتويل قيمة اإليجار حلساب الشركة احلافظة ألصول الصندوق.

شروط إلغاء عقد اإليجار

مدة العقد عشرة سنوات وتعتبر أول خمسة سنوات من مدة العقد ملزمة ويحق   -
للمستأجر فسخ العقد للفترة من السنة السادسة وحتى السنة العاشرة بشرط أن 
يكون الفسخ من خالل خطاب مكتوب يُرسل من قبل املستأجر قبل انتهاء السنة 

اخلامسة بستة أشهر على األقل؛ وإال كانت بقية سنوات العقد ملزمة.
يحق للصندوق فسخ العقد والتحلل منه يف حال أخل املستأجر بأحد التزاماته   -
املنصوص عليها يف عقد اإليجار. ويف حال قام الصندوق بفسخ العقد، فيجوز 

للصندوق االحتفاظ بكافة الضمانات املقدمة من املستأجر إلى حني تسوية كافة 
احلقوق اخلاصة بعقد اإليجار.

يلتزم املستأجر عند فسخ العقد بتبليغ كافة املستأجرين يف العقار بفسخ عقده، ونقل   -
كافة العقود السارية إلى الشركة احلافظة ألصول الصندوق. كما ال مينع فسخ الصندوق 
للعقد من الرجوع على املستأجر بالتعويض عن أي ضرر ترّتب على فعله املوِجب للفسخ.

الضمانات 

مت احلصول على عدد عشرة سندات ألمر بقيمة إجمالية قدرها 114,795,000 ريال 
سعودي قيمة كل سند ألمر مبلغ وقدرة 11,479,500 ريال سعودي وهو ما يعادل القيمة 
اإليجارية النصف سنوية اخلاصة بعقد اإليجار خالل الفترة اإليجارية اإللزامية احملددة 

بخمسة سنوات.
* معدل العائد الداخلي السنوي على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق( 
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تفاصيل عقد إدارة العقار
إدارة األمالك من مهام املستأجرمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

يتضمن عقد اإليجار  الكامل للعقار مسؤولية املستأجر يف سداد أي تكاليف تتعلق   -
بتشغيل وصيانة وخدمات وتأمني العقار دون حتمل الصندوق ألي مصاريف إضافية.

تكاليف التأمني: مت تخصيص ميزانية مببلغ 140,000 ريال سعودي سنوياً وذلك لسداد   -
أي تكاليف متعلقة بالتأمني على العقار. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف حال 

صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق. 

كافة ما يتعلق بتشغيل وتسويق وإدارة وصيانة وتأمني العقار.املهام

إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

يقر مدير الصندوق بوجود عالقة مع طرف ذو عالقة حيث أن عقد اإليجار املبرم   -
مع شركة أبناء سليمان القضيبي )بائع / مستأجر / مدير أمالك( يعتبر عقد مع 

طرف ذو عالقة حيث قد ميتلك هذا املالك ما نسبته أكثر من 5٪ من إجمالي وحدات 
الصندوق وذلك بناًء على الترتيب بني مالك حق اإلنتفاع والبنك املمول )مصرف 

الراجحي(.
يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح بشكل مباشر  أو غير مباشر معه.  -
يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم   -
االستفادة من العقار أو تشغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بسالمة العقار فنيا وخلوه 
من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من 

املبنى أو تشغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

اإلفصاح

نظراً لكون العقار حتت التطوير فإنه قد تعذر احلصول على بيانات تاريخية تتعلق   -
بالدخل اإليجاري للعقار.

حيث أن العقار قيد التطوير فسوف يقوم بائع حق االنتفاع باحلصول على نسخة   -
من شهادة إمتام البناء وفقاً لألنظمة البلدية ذات العالقة بعد انتهاء اعمال التطوير. 
ويف حال لم يتمكن البائع من ذلك، فسيكون هو املسؤول عن أي ضرر ناجت عن عدم 

استخراجها. 
حيث أنه مت إيقاف التصرف يف حق االنتفاع بالعقار لدى أمانة مدينة تبوك على سبيل   -
الرهن لصالح مصرف الراجحي )البنك املمول(، فسوف يقوم مدير الصندوق بالترتيب 

مع كل من أمانة مدينة تبوك ومصرف الراجحي للحصول على عدم ممانعة بلدية 
تبوك من حتويل حق االنتفاع ألمني حفظ الصندوق كأحد شروط االستحواذ على 

العقار.
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العقار الثالث: مركز بالزو

مركز بالزو 

طريق امللك فهد

ملكرمة
 مكة ا

طريق

عود
 س

مللك
ق ا

طري

العزيز
ألمير سلطان بن عبد

طريق ا

وي
جل

بن 
عد 

سا
ن م

ز ب
عزي

دال
عب

ير 
ألم

ع ا
شار

العزيز
مير محمد بن عبد

طريق األ

السليمانية

معموماق عامة عن العقار
حي السليمانية، شارع امللك محمد اخلامس، مدينة الرياضموقع العقار

N; 46°42’7.56”E”1.22’42°24إحداثيات املوقع 

جتزئةاالستخدام
ملكية حرةنوع احليازة على العقار

مركز جتاري )بالزا(وصف العقار
يحتوي العقار على عدد 15 معرض جتاريمكونات العقار

2 )أرضي وميزانني(عدد األدوار
يشمل العقار على مواقف مبساحة 3,000 متر مربع  مرافق العقار

6,050 متر مربعمساحة األرض
5,819 متر مربعإجمالي مسطح البناء

5,941 متر مربعإجمالي املساحة القابلة للتأجير
سنتانعمر العقار

1438/03/08هـ )حسب شهادة إمتام البناء(تاريخ إمتام البناء 
1438/05/08هـ  املوافق 2017/02/05متاريخ تشغيل العقار

املساحة تاريخ االصداررقم الصكبيانات صكوك امللكية
6,050 متر مربع1436/08/24هـ510121036040

اجلهة املصدرة للصك: كتابة العدل األولى مبدينة الرياض
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إتفاقية االستئواذ عمى العقار
شركة شمو لالستثمار التجاري هو مالك العقار )حسب الصك( علمًأ بأن شركة شمو قد املالك احلالي للعقار

قامت بتأجير األرض لصالح شركة منو احملدودة )مالك حق االنتفاع احلالي لألرض(.
قيمة االستحواذ )بدون احتساب 

93,300,000 ريال سعوديضريبة القيمة املضافة(

تفاصيل الصفقة

مت حتديد آلية اإلستحواذ وفقاً لآلتي:
شراء نقدي مببلغ 50,388,800 ريال سعودي تدفع لشركة شمو لالستثمار التجاري   -

)مالك العقار(
شراء نقدي مببلغ 42,911,200 ريال سعودي تدفع لشركة منو احملدودة )مالك حق   -

االنتفاع احلالي لألرض(

الشروط اآلخرى:
حتويل عقود اإليجارات القائمة مع املستأجرين احلاليني فور إفراغ العقار بحيث يكون   -

املالك اجلديد للعقار )املُؤجر( هو أمني حفظ الصندوق.
عمل تسوية مع الصندوق للمبالغ اإليجارية املدفوعة مقدماً لشركة منو احملدودة.  -

يتم حتويل عقود اإليجارات القائمة لصالح أمني حفظ الصندوق فور إفراغ العقار لصالح التنازل عن اتفاقيات
الصندوق.

تفاصيل ايجار  العقار
12 مستأجرعدد املستأجرين للعقار

100٪ ) يشمل الترتيب مع شركة منو  احملدودة على استئجار املعرض رقم 7 وبذلك ال نسبة اإلشغال احلالية
يكون هناك معارض غير مؤجرة(

8,073,308 ريال سعودي إجمالي قيمة اإليجار السنوي 
صايف قيمة اإليجار السنوي )بعد 

7,623,308 ريال سعوديخصم املصاريف التشغيلية(

8.65٪نسبة العائد اإلجمالي*
8.17٪نسبة العائد الصايف*

اإليجار السنوي آلخر ثالثة سنوات

الدخل اإلجماليالسنة
ال يوجد )العقار قيد التطوير(2016

1,938,473 ريال سعودي2017 *
2,131,560 ريال سعودي 2018**

*  حيث أن العقار جديد فإن الدخل املبني هو دخل املعارض املؤجرة خالل الفترة والتي 
استحقت دفعاتها اإليجارية خالل العام 2017.

** دخل اإليجار املتعلق بالنصف األول من العام 2018م للمعارض املؤجرة والتي أستحقت 
دفعاتها اإليجارية.

تاريخ بداية ونهاية عقد/عقود 
مدة العقود تتراوح من سنتان إلى 10 سنوات حسب عقود اإليجار.اإليجار 
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طريقة السداد املستأجر

تُدفع القيمة اإليجارية بشكل نصف 
سنوي وفقاً للتقومي الهجري

شركة بازل خلدات اإلعاشة )تي بازل(
مؤسسة ركن كرست )ركن كرست(

شركة راشد بن سعد الراشد وأوالده )درافت(
شركة األطعمة احلديثة )برو 92(

مؤسسة أضواء األحالم )بلو ساين(
مؤسسة املغامر خلدمات اإلعاشة )كيفاهان(

مطعم األضالع الستة لتقدمي الوجبات )ريبيز 
يارد(

لشركة زعانف للتطوير واالستثمار العقاري 
)مليس(

تُدفع القيمة اإليجارية بشكل نصف 
سنوي وفقاً للتقومي امليالدي

شركة شامل لألطعمة احملدودة )بايدايز(
شركة قطوف اجلزيرة )بيت روت(

شركة قصر النيل للتجارة والتسويق )أم علي(

شركة منو احملدودة

طريقة السداد 

املستأجر: شركة بازل خلدمات اإلعاشة )تي بازل(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغاؤه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء العقد   -
قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية حتى نهاية مدة العقد، كما 

يلتزم املستأجر بإخالء العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم موقع من 
الطرفني )من قبل املفوضني بالتوقيع على العقود(، وال يحق للمستأجر بأي حال من 

األحوال طلب نقل قدم أو التنازل عن عقد اإليجار ألي طرف ثالث ألي سبب كان.
إذ تأخر املستأجر عن تسليم العني املؤجرة يف املوعد احملدد إلنهاء أو انتهاء العقد   -
ألي سبب كان، أو عند التهرب من توقيع محضر التسليم فأنه يعتبر مبوجب هذا 

العقد مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بتوقيع محضر االستالم بدالً عنه دون أدنى 
مسؤولية شرعيه أو نظامية على املؤجر.

يف حال قيام املستأجر برفع دعوى على املؤجر عند انتهاء العقد و / أو إشعار   -
املستأجر من قبل املؤجر بإخالء العني املؤجرة فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال 
السماح للمستأجر باالستمرار يف إشغال العني املؤجرة بحجة وجود دعوى مقامة على 

املؤجر، ومبوجب هذا العقد يعتبر املستأجر مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بفتح 
العني املؤجرة وجرد محتوياتها واستالمها وبيعه، وعدم متكني املستأجر من إشغال 

العني املؤجرة حتى ولو لم تنتهي القضية.

شروط إلغاء عقد اإليجار
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املستأجر: مؤسسة ركن كرست )ركن كرست(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغاؤه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء العقد   -
قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية حتى نهاية مدة العقد، كما 

يلتزم املستأجر بإخالء العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم موقع من 
الطرفني من قبل املفوضني بالتوقيع على العقود، وال يحق للمستأجر بأي حال من 
األحوال طلب نقل قدم أو التنازل عن عقد اإليجار ألي طرف ثالث ألي سبب كان.
إذ تأخر املستأجر عن تسليم العني املؤجرة يف املوعد احملدد إلنهاء أو انتهاء العقد   -
ألي سبب كان، أو عند التهرب من توقيع محضر التسليم فأنه يعتبر مبوجب هذا 
العقد مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بتوقيع محضر التسليم بدالً عنه دون أدنى 

مسؤولية شرعيه أو نظامية على املؤجر.
يف حال قيام املستأجر برفع دعوى على املؤجر عند انتهاء العقد و / أو إشعار   -

املستأجر من قبل املؤجر بإخالء العني املؤجرة فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال 
السماح للمستأجر باالستمرار يف إشغال العني املؤجرة بحجة وجود دعوى مقامة على 

املؤجر، ومبوجب هذا العقد يعتبر املستأجر مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بفتح 
العني املؤجرة وجرد محتوياتها واستالمها وبيعها بإشراف ”عمدة احلي أو مندوب من 

الشرطة أو أثنني من الشهود أو إمام مسجد احلي” دون احلاجة التخاذ أي إجراء 
أو حكم قضائي، وعدم متكني املستأجر من إشغال العني املؤجرة حتى ولو لم تنتهي 

القضية.

شروط إلغاء عقد اإليجار

املستأجر: شركة راشد بن سعد الراشد وأوالده )درافت(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغائه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

شروط إلغاء عقد اإليجار
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املستأجر: شركة شامل لألطعمة احملدودة )بايدايز(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً، يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية فسخ هذا العقد 

وإلغاؤه. ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها. ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف بها بالبيع 

أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر جراء إخالل 

املستأجر ببنود هذا العقد، وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر أو 
تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء هذا   -
العقد قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية للفترة االلزامية 

ومدتها )2( سنتني ميالديتني من تاريخ بداية هذا العقد، كما يلتزم املستأجر بإخالء 
العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم موقع من الطرفني )من قبل املفوضني 

بالتوقيع على العقود(، وال يحق للمستأجر بأي حال من األحوال طلب نقل قدم أو 
التنازل عن عقد اإليجار ألي طرف ثالث ألي سبٍب كان.

إذ تأخر املستأجر عن تسليم العني املؤجرة يف املوعد احملدد إلنهاء أو انتهاء العقد   -
ألي سبٍب كان، أو عند التهرب من توقيع محضر التسليم فإنه يعتبر مبوجب هذا 
العقد مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بتوقيع محضر التسليم بدالً عنه دون أدنى 

مسؤولية شرعية أو نظامية على املؤجر.
يف حال قيام املستأجر برفع دعوى على املؤجر عند انتهاء العقد و/أو إشعار   -

املستأجر من قبل املؤجر بإخالء العني املؤجرة فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال 
السماح للمستأجر باالستمرار يف إشغال العني املؤجرة بحجة وجود دعوى مقامة على 

املؤجر، ومبوجب هذا العقد يعتبر املستأجر مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بفتح 
العني املؤجرة وجرد محتوياتها واستالمها وبيعها بإشراف عمدة احلي أو مندوب من 

الشرطة أو أثنني من الشهود أو إمام مسجد احلي دون احلاجه التخاذ أي إجراء 
أو حكم قضائي، وعدم متكني املستأجر من إشغال العني املؤجرة حتى ولو لم تنتِه 

القضية.

شروط إلغاء عقد اإليجار
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املستأجر: شركة األطعمة احلديثة )برو 92(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً من قبل املؤجر باخللل مع إعطاءه مهله تصحيحية ملدة )30( ثالثون يوماً 

لتصحيح اخللل، فأنه يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ 
هذا العقد وإلغاؤه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن 

مسبق من املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول 
العني املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد 

حتت يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف 
فيها بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر 
جميع األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من 

جراء إخالل املستأجر ببنود هذا العقد، وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي 
خسائر أو بأي تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء هذا   -
العقد قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية حتى نهاية مدة هذا 

العقد، كما يلتزم املستأجر بإخالء العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم 
موقع من الطرفني )من قبل املفوضني بالتوقيع على العقود(، وال يحق للمستأجر 

بأي حال من األحوال طلب نقل قدم أو التنازل عن عقد اإليجار ألي طرف ثالث ألي 
سبب كان.

إذ تأخر املستأجر عن تسليم العني املؤجرة يف املوعد احملدد إلنهاء أو انتهاء العقد   -
ألي سبب كان، أو عند التهرب من توقيع محضر التسليم فأنه يعتبر مبوجب هذا 
العقد مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بتوقيع محضر التسليم بدالً عنه دون أدنى 

مسؤولية شرعيه أو نظامية على املؤجر.
يف حال قيام املستأجر برفع دعوى على املؤجر عند انتهاء العقد و / أو إشعار   -

املستأجر من قبل املؤجر بإخالء العني املؤجرة فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال 
السماح للمستأجر باالستمرار يف إشغال العني املؤجرة بحجة وجود دعوى مقامة على 

املؤجر، ومبوجب هذا العقد يعتبر املستأجر مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بفتح 
العني املؤجرة وجرد محتوياتها واستالمها وبيعها بإشراف عمدة احلي أو مندوب من 

الشرطة أو أثنني من الشهود أو إمام مسجد احلي دون احلاجه التخاذ أي إجراء 
أو حكم قضائي، وعدم متكني املستأجر من إشغال العني املؤجرة حتى ولو لم تنتهي 

القضية.

شروط إلغاء عقد اإليجار

املستأجر: مؤسسة أضواء األحالم )بلو ساين(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغائه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء العقد   -
قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية حتى نهاية مدة العقد، كما 

يلتزم املستأجر بإخالء العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم موقع من 
الطرفني من قبل املفوضني بالتوقيع على العقود.

شروط إلغاء عقد اإليجار
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املستأجر: شركة منو احملدودة

- يلتزم املؤجر بقبول طلب فسخ العقد إذا قام املستأجر بتأجير املعرض رقم 7 للغير، 
شريطة أال تقل قيمة اإليجار السنوي للطرف اجلديد قيمة اإليجار احملددة يف هذا 

العقد.
شروط إلغاء عقد اإليجار

املستأجر: مؤسسة املغامر خلدمات اإلعاشة )كيفاهان(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً من قبل املؤجر وإعطاءه مهلة تصحيحية )60( ستون يوماً لتصحيح هذا اخللل، 
يحق للمؤجر اتخاذ اإلجراءات الرسمية و النظامية لفسخ هذا العقد وإلغاؤه ويف هذه 
احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من املستأجر واستالمها 

ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني املؤجرة والقيام بجرد 
محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت يد املؤجر كضمان 

حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها بالبيع أو تسليمها إلى 
املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع األضرار واملصروفات 

والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء إخالل املستأجر ببنود 
هذا العقد، وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر أو بأي تعويضات.
يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء هذا   -

العقد قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية لباقي الفترة اإللزامية 
عليه من العقد وهي )3( الثالث سنوات اإليجارية الهجرية األولى من هذا العقد، 

كما يلتزم املستأجر بإخالء العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم موقع من 
الطرفني )من قبل املفوضني بالتوقيع على العقود(, وال يحق للمستأجر بأي حال من 

األحوال طلب نقل قدم أو التنازل عن عقد اإليجار ألي طرف ثالث ألي سبب كان إال 
بالرجوع للمؤجر وأخذ موافقة املؤجر كتابياً بذلك.

إذا تأخر املستأجر عن تسليم العني املؤجرة يف املوعد احملدد إلنهاء أو انتهاء العقد   -
ألي سبب كان، أو عند التهرب من توقيع محضر التسليم فأنه يعتبر مبوجب هذا 
العقد مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بتوقيع محضر التسليم بدالً عنه دون أدنى 

مسؤولية شرعيه أو نظامية على املؤجر.
يف حال قيام املستأجر برفع دعوى على املؤجر عند انتهاء العقد و / أو إشعار   -

املستأجر من قبل املؤجر بإخالء العني املؤجرة فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال 
السماح للمستأجر باالستمرار يف إشغال العني املؤجرة بحجة وجود دعوى مقامة على 

املؤجر، ومبوجب هذا العقد يعتبر املستأجر مفوضاً لـ )شركة منو احملدودة( بفتح 
العني املؤجرة وجرد محتوياتها واستالمها وبيعها بإشراف عمدة احلي أو مندوب من 

الشرطة أو أثنني من الشهود أو إمام مسجد احلي دون احلاجه التخاذ أي إجراء 
أو حكم قضائي، وعدم متكني املستأجر من إشغال العني املؤجرة حتى ولو لم تنتهي 

القضية.

شروط إلغاء عقد اإليجار
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املستأجر: شركة قطوف اجلزيرة )بيت روت(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغائه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

شروط إلغاء عقد اإليجار

املستأجر: مطعم األضالع الستة لتقدمي الوجبات )ريبيز يارد(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغائه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء العقد   -
قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية حتى نهاية مدة العقد، 
بشرط أن يقوم املستأجر بإخطار املؤجر كتابياً )إخطار موقع من قبل املفوض 

بالتوقيع على العقود( برغبته بإخالء العني املؤجرة وذلك قبل موعد اإلخالء مبا ال 
يقل عن ستة أشهر هجرية. 

شروط إلغاء عقد اإليجار

املستأجر: شركة زعانف للتطوير واالستثمار العقاري )مليس(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغائه ويف هذه احلالة يحق له أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق من 
املستأجر واستالمها، ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 

املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من العقد وللمؤجر احلق يف التصرف فيها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

شروط إلغاء عقد اإليجار
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املستأجر: شركة قصر النيل للتجارة والتسويق )أم علي(

إذا أخل املستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو أي بند من بنوده بعد إخطاره   -
كتابياً يحق للمؤجر دون اتخاذ أية إجراءات رسمية أو نظامية  فسخ هذا العقد 

وإلغاؤه ويف هذه احلالة يحق للمؤجر أو ممثله دخول العني املؤجرة دون إذن مسبق 
من املستأجر واستالمها ويحق للمؤجر يف هذه احلالة منع املستأجر من دخول العني 
املؤجرة والقيام بجرد محتوياتها، وتكون محتويات العني املؤجرة الثابتة باجلرد حتت 
يد املؤجر كضمان حلقوقه املستمدة من هذا العقد وللمؤجر احلق يف التصرف بها 

بالبيع أو تسليمها إلى املستأجر بعد احلصول على حقوقه، مع حتمل املستأجر جميع 
األضرار واملصروفات والنفقات اإلدارية والقضائية التي يتكبدها املؤجر من جراء 

إخالل املستأجر ببنود هذا العقد وال يحق للمستأجر الرجوع على املؤجر بأي خسائر 
أو بأي تعويضات.

يف حال رغب املستأجر ألي سبب من األسباب إخالء العني املؤجرة أو إنهاء هذا   -
العقد قبل نهاية مدته فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة اإليجارية حتى نهاية مدة هذا 

العقد، كما يلتزم املستأجر بإخالء العني املؤجرة وتسليمها مبوجب محضر تسليم 
موقع من الطرفني، وال يحق للمستأجر بأي حال من األحوال طلب نقل قدم أو 

التنازل عن عقد اإليجار ألي طرف ثالث ألي سبٍب كان.
إذ تأخر املستأجر عن تسليم العني املؤجرة يف املوعد احملدد إلنهاء أو انتهاء هذا   -

العقد ألي سبٍب كان، أو عند التهرب من توقيع محضر التسليم فإنه يعتبر مبوجب 
هذا العقد مفوضاً للسادة/ شركة منو احملدودة بتوقيع محضر التسليم بدالً عنه دون 

أدنى مسؤولية شرعية أو نظامية على املؤجر.
يف حال قيام املستأجر برفع دعوى على املؤجر عند انتهاء العقد و/أو اشعار   -

املستأجر من قبل املؤجر بإخالء العني املؤجرة فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال 
السماح للمستأجر باالستمرار يف إشغال العني املؤجرة بحجة وجود دعوى مقامة 

على املؤجر، ومبوجب هذا العقد يعتبر املستأجر مفوضاً للسادة/ شركة منو احملدودة 
بفتح العني املؤجرة وجرد محتوياتها واستالمها وبيعها بإشراف عمدة احلي أو 

مندوب من الشرطة أو أثنني من الشهود أو إمام مسجد احلي دون احلاجة التخاذ 
إلى إجراء أو حكم قضائي، وعدم متكني املستأجر من إشغال العني املؤجرة حتى ولو 

لم تنتهي القضية.

شروط إلغاء عقد اإليجار

ال يوجد ضمانات تتعلق بسداد الدفعات اإليجارية اخلاصة بالعقار. الضمانات

* العائد على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(

تفاصيل عقد إدارة العقار
شركة منو احملدودةمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

400,000 ريال سعودي سنوياً  تدفع على قسطني مقدمني متساويني كل ستة أشهر   -
ميالدية.

تكاليف التأمني: مت تخصيص ميزانية مببلغ 50,000 ريال سعودي سنوياً وذلك لسداد   -
أي تكاليف متعلقة بالتأمني على العقار. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف 

حال صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق.

ثالثة سنوات تبدأ من تاريخ االستحواذ على العقار من قبل الصندوق.مدة العقد

املهام
كافة اخلدمات املتعلقة بتشغيل وتسويق وصيانة  وتأمني )التشغيلي( وتقدمي خدمات 

احلراسات األمنية للعقار وتشمل هذه القيمة أي تكاليف تتعلق بالكهرباء واملياه وغيرها 
من رسوم أو تكاليف اخلدمات العامة.
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إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

يقر مدير الصندوق بوجود عالقة مع طرف ذو عالقة حيث أن منو احملدودة  )مالك   -
حق االنتفاع احلالي( يعتبر طرف ذو عالقة حيث سوف يتم تعيينه كمدير أمالك 

العقار.
يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح بني األطراف التالية بشكل مباشر   -

أو غير مباشر مع: 
○   مدير الصندوق.

○   مستأجر/ مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها 10٪ أو أكثر من عوائد 
اإليجار السنوية للصندوق.

كما يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب   -
يف عدم االستفادة من العقار أو تشغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بسالمة العقار 
فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم 

االستفادة من املبنى أو تشغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.
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العقار الرابع: مركز “هوم وركس”

الطريق 
الدائري الشمالي

طريق امللك عبد العزيز الفرعي

العزيز
سعود بن عبد

إلمام 
طريق ا

طريق امللك فهد

مركز طريق امللك عبداهللا
هوم وركس

معموماق عامة عن العقار
حي امللك فهد، طريق امللك عبد اهلل، مبدينةالرياضموقع العقار

N; 46°40’16.9”E”54.5’43°24إحداثيات املوقع 

جتزئةاالستخدام
ملكية حرةنوع احليازة على العقار

مركز بيع جتزئة يحمل إسم العالمة التجارية )هوم ووركس »Home Works«( وصف العقار
مركز جتاري )معرض(مكونات العقار

دور واحد إضافة إلى قبوعدد األدوار
مواقف مفتوحة ومواقف بالقبومرافق العقار

7,000 متر مربعمساحة األرض
9,181 متر مربعإجمالي مسطح البناء

5,275 متر مربعإجمالي املساحة القابلة للتأجير
20 سنةعمر  العقار

1419/02/02هـتاريخ اصدار رخصة البناء 
1439/09/13هـ املوافق 2018/05/28م بناًء على تاريخ إعادة افتتاح العقار من قبل تاريخ تشغيل العقار

املستأجر احلالي شركة الفطيم العاملية التجارية حتت العالمة التجارية )هوم وركس 
»Home Works«(.  علماً أن العقار كان مشغل مسبقاً لفترة تقدر بثمانية عشر سنة وقام 

املستأجر احلالي بإعادة جتديد العقار بشكل كامل. 
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املساحةتاريخ االصداررقم الصكبيانات صكوك امللكية
1,750 متر مربع1437/07/18هـ310116033981
2,625 متر مربع1437/07/18هـ910120038806
2,625 متر مربع1437/07/18هـ410111039557

اجلهة املصدرة للصك: كتابة العدل األولى مبدينة الرياض

إتفاقية االستئواذ عمى العقار
عبد القادر بن شيبة احلمد بن يوسف شيبة احلمداملالك احلالي للعقار 

قيمة االستحواذ )بدون احتساب 
78,000,000 ريال سعوديضريبة القيمة املضافة(

تفاصيل الصفقة

شراء نقدي لكامل العقار مببلغ 78,000,000 ريال سعودي
الشروط اآلخرى: 

توقيع ملحق حتويل عقد اإليجار مع املستأجر احلالي )شركة الفطيم العاملية التجارية( فور 
إفراغ العقار بحيث يكون )املؤجر( أمني حفظ الصندوق.

التنازل عن اتفاقيات
سيتم الترتيب لتوقيع ملحق تكميلي بتحويل عقد اإليجار احلالي مع املستأجر احلالي 

)شركة الفطيم العاملية التجارية( من اجل استكمال العالقة اإليجارية، بحيث يكون املؤجر  
أمني حفظ الصندوق.

تفاصيل ايجار  العقار
مستأجر واحد ”شركة الفطيم العاملية التجارية”عدد املستأجرين للعقار
100٪نسبة اإلشغال احلالية

 إجمالي قيمة اإليجار السنوي 

 6,000,000 ريال سعودي ويزيد بقيمة 250 ألف ريال سعودي كل خمس سنوات 
وفقاً لآلتي:

6,000,000 ريال سعودي سنوياً لفترة خمسة سنوات بداية من 1438/08/01هـ   -
وحتى اليوم األخير من شهر رجب من العام 1443هـ

6,250,000 ريال سعودي سنوياً لفترة خمسة سنوات بداية من 1443/08/01هـ   -
وحتى اليوم األخير من شهر رجب من العام 1448هـ

6,500,000 ريال سعودي سنوياً لفترة خمسة سنوات بداية من 1448/08/01هـ   -
وحتى اليوم األخير من شهر رجب من العام 1453هـ

صايف قيمة اإليجار السنوي )بعد 
5,940,000 ريال سعوديخصم املصاريف التشغيلية(

7.69٪نسبة العائد اإلجمالي* 
7.62٪نسبة العائد الصايف* 

نسبة اإلشغالالدخل االجماليالسنةاإليجار السنوي آلخر ستة سنوات
100٪3.9 مليون ريال سعودي2013
100٪3.9 مليون ريال سعودي2014
100٪3.9 مليون ريال سعودي2015
ال ينطبقحتت أعمال التجهيز اإلنشائية2016
100٪3 مليون ريال سعودي2017
100٪6 مليون ريال سعودي2018

مدة العقد مع مستأجر العقار هي 15 سنة )متبقي منها 13 سنة حيث بدأت من تاريخ تاريخ بداية ونهاية عقد اإليجار
1438/08/01هـ وتنتهي بحلول آخر يوم من شهر رجب للعام 1453هـ(
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طريقة السداد 

بناء على عقد اإليجار، يتم سداد القيمة اإليجارية بشكل نصف سنوي من خالل قسطني 
متساويني كل ستة أشهر هجرية، يتم سدادهما من خالل التحويل البنكي للحساب الذي 

يتم حتديده من قبل املؤجر )الصندوق( حيث سوف يتم الترتيب مع املستأجر على أن 
يتم سداد القيمة اإليجارية فور االستحواذ على العقار من خالل التحويل البنكي حلساب 

الشركة احلافظة ألصول الصندوق. 

شروط إلغاء عقد اإليجار

يف حال حدوث تقصير من قبل املستأجر متمثل يف تأخر تسليم األجرة املستحقة   -
 أو أي مستحقات مالية  مترتبة على العقد أو مخالفة أي من شروط العقد وعدم 

تصحيح هذه املخالفة خالل الفترة املمنوحة وفقاً للعقد، فيكون للمؤجر )الصندوق( 
احلق يف إنهاء العقد دون أن يؤثر ذلك على حقه يف اتخاذ أي إجراءات تصحيحية 

وفق أحكام العقد ووفق األنظمة السارية.
يكون للمؤجر )الصندوق( احلق يف احلصول على قيمة األجرة املستحقة وأي   -

مستحقات مالية أخرى تترتب على العقد.
ال يوجد ضمانات تتعلق بسداد الدفعات اإليجارية من قبل املستأجر.الضمانات

* العائد على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(

تفاصيل عقد إدارة العقار
سوف يكون املستأجر )شركة الفطيم العاملية التجارية( مسؤول عن إدارة العقارمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

املستأجر مسؤول عن إدارة وصيانة وتشغيل العقار.   -
-  تكاليــف التأمــني: مت تخصيــص ميزانيــة مببلغ 60,000 ريال ســعودي ســنوياً وذلك 

لســداد أي تكاليــف متعلقــة بالتأمــني علــى العقــار. ويف حــال لم يتم صرف هذه 
امليزانيــة أو يف حــال صــرف جــزء منهــا فســوف يتم التعامل مــع فائض امليزانية كأحد 

أصول الصندوق.
كافة ما يتعلق بإدارة وتشغيل العقار.املهام

إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح بني األطراف التالية بشكل مباشر   -
أو غير مباشر:

مدير الصندوق.  -
مدير/ مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق.  -
مالك/ مالك العقارات املرتبطة بالصندوق.  -

مستأجر/ مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها 10٪ أو أكثر من عوائد اإليجار   -
السنوية للصندوق.

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــار مــن أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتســبب   -
يف عدم االســتفادة من العقار أو تشــغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بســالمة العقار 
فنيا وخلوه من أي خلل أو عيوب هندســية رئيســية قد متنع أو قد تتســبب يف عدم 

االســتفادة من املبنى أو تشــغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيســية 
مكلفة.

اإلفصاح

لم يتم إصدار شهادة إمتام بناء للعقار. وعليه، فإن مدير الصندوق يلتزم بالسعي   -
للحصول على شهادة إمتام البناء خالل 12 شهر من تاريخ بدء الصندوق. ويف حال لم 
يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول يف حال وقوع أي مخالفة بسبب 

عدم استخراجها.
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العقار الخامس: مركز “أهال كورت”

شارع سعود الفيصل

شارع اخلالدية
شارع محمد بن عبدالعزيز

س
طريق األندل

طريق امللك عبدالعزيز

مركز 
أهال كورت 

معموماق عامة عن العقار
حي االندلس، شارع األمير محمد بن عبد العزيز، مبدينة جدةموقع العقار

N; 39° 8’23.63”E”50.87’32°21إحداثيات املوقع 

جتزئةاالستخدام
ملكية حرةنوع احليازة على العقار

مركز جتاري )بالزا(وصف العقار
9 معارض ومكتب إداريمكونات العقار

2عدد األدوار
مواقف سياراتمرافق العقار

4,342 متر مربعمساحة األرض
2,758 متر مربعإجمالي مسطح البناء

1,869 متر مربعإجمالي املساحة القابلة للتأجير
10 سنواتعمر العقار

1427/03/27هـ املوافق 2006/04/25متاريخ اصدار رخصة البناء 
1430/07/08هـ املوافق 2009/07/01متاريخ تشغيل العقار

بيانات صكوك امللكية
املساحةتاريخ االصداررقم الصك

4,342.25 متر مربع1439/10/13هـ420208026213
اجلهة املصدرة للصك: كتابة العدل األولى مبدينة جدة
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إتفاقية االستئواذ عمى العقار
املالك احلالي للعقار )حسب 

الصك(

العقار مرهون لدى بنك اجلزيرة )البنك املمول( باإلفراغ لصالح شركة أمان للتطوير 
واإلستثمار العقاري )أحد الشركات التابعة لبنك اجلزيرة( نظير تسهيالت بنكية مقدمة 

لصالح السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن )مالك العقار األساسي(.
قيمة االستحواذ )بدون احتساب 

70,000,000 ريال سعوديضريبة القيمة املضافة(

تفاصيل الصفقة

مت حتديد آلية اإلستحواذ وفقاً لآلتي:  
قيمة الشراء النقدي للعقار: مبلغ 32,000,000 ريال سعودي.  -

قيمة الشراء العيني للعقار )على هيئة وحدات يف صندوق ”اخلبير ريت”(: تعادل   -
38,000,000 ريال  سعودي تدفع من خالل تسجيل وحدات استثمارية يف الصندوق 

وفقاً لتوجيهات البنك املمول )بنك اجلزيرة(  يف هذا اخلصوص.
فترة حظر تداول الوحدات 

سنة من تاريخ بدء تداول الصندوق.االستثمارية نظير احلصة العينية

 

تفاصيل ايجار  العقار
مستأجر واحد ”شركة ند العربية للتسويق العقاري” من خالل عقد تأجير وتشغيل لكامل العقار. عدد املستأجرين للعقار

ويقوم املستأجر بدوره بإعادة تأجير الوحدات العقارية اخلاصة بالعقار لعدد من املستأجرين.
100٪نسبة اإلشغال احلالية

إجمالي قيمة اإليجار السنوي 

7,000,000 ريال سعودي، تدفع القيمة اإليجارية بشكل نصف سنوي مقدم، وبزيادة قدرها 
5٪ كل خمسة سنوات من الفترة اإليجارية وفقاً لآلتي:

7,000,000 ريال سعودي للسنة األولى وحتى السنة اخلامسة  -
7,350,000 ريال سعودي للسنة السادسة وحتى السنة العاشرة  -

7,717,500 ريال سعودي للسنة احلادية عشر وحتى السنة اخلامسة عشر  -
صايف قيمة اإليجار السنوي للسنة 

األولى )بعد خصم املصاريف 
التشغيلية(

6,960,000 ريال سعودي

10.00٪نسبة العائد اإلجمالي* 
9.94٪نسبة العائد الصايف* 

اإليجار السنوي آلخر ثالثة سنوات

نسبة اإلشغالالدخل االجماليالسنة
75٪2,571,049 ريال سعودي2015
100٪3,035,999 ريال سعودي2016

62.5٪1,390,000 ريال سعودي2017*
* انخفض الدخل اإلجمالي بسبب إخالء كبير من املعارض التجارية  لغرض تنفيذ أعمال 

التجديد الشاملة بالعقار
تاريخ بداية ونهاية عقد/عقود 

15 سنة إلزامية تبدأ من تاريخ نقل ملكية العقار لصالح أمني حفظ الصندوق.اإليجار 

طريقة السداد 
يدفع املستأجر األجرة املستحقة يف قسطني مقدمني متساويني كل ستة أشهر هجرية 

ابتداء من تاريخ سريان العقد وذلك عن طريق التحويل حلساب الشركة احلافظة ألصول 
الصندوق.

شروط إلغاء عقد اإليجار

يحق للصندوق فسخ العقد والتحلل منه يف حال أخل املستأجر بأحد التزاماته   -
املنصوص عليها يف عقد اإليجار. ويف حال قام الصندوق بفسخ العقد، فيجوز 

للصندوق االحتفاظ بكافة الضمانات املقدمة من املستأجر إلى حني تسوية كافة 
احلقوق اخلاصة بعقد اإليجار.

يلتزم املستأجر عند فسخ العقد بتبليغ كافة املستأجرين يف العقار بفسخ عقده، ونقل كافة   -
العقود السارية إلى الشركة احلافظة ألصول الصندوق. كما ال مينع فسخ الصندوق للعقد 

من الرجوع على املستأجر بالتعويض عن أي ضرر ترّتب على فعله املوِجب للفسخ.

مت احلصول على عدد 30  سند ألمر تغطي قيمة مدة اإليجار اإللزامية والبالغة خمسة الضمانات
عشر سنة.

* العائد على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(
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تفاصيل عقد إدارة العقار
إدارة األمالك من مهام املستأجرمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

املستأجر مسؤول عن إدارة وصيانة وتشغيل العقار.   -
تكاليف التأمني: مت تخصيص ميزانية مببلغ 40,000 ريال سعودي سنوياً وذلك لسداد   -

أي تكاليف متعلقة بالتأمني على العقار. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف 
حال صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق.

كافة ما يتعلق بتشغيل وتسويق وإدارة وصيانة )التشغيلية( وتأمني )التشغيلي( العقاراملهام

إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

صك العقار  مرهون من قبل بنك اجلزيرة نظير متويل بنكي. مت الترتيب مع البنك   -
املمول لسداد مبلغ التمويل 32,000,000 ريال سعودي ومن ثم فك الرهن وافراغ 

العقار لصالح أمني حفظ الصندوق.
يقر مدير الصندوق بوجود عالقة مع طرف ذو عالقة حيث أن شركة أمان للتطوير   -

واالستثمار العقاري )بائع العقار( يعتبر طرف ذو عالقة حيث متلك ما نسبته ٪5.72 
من وحدات الصندوق. كما يقر مدير الصندوق بإحتمالية وجود تضارب مصالح بشكل 
مباشر  مع مالك العقار األساسي )السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن( حيث قد 
ميتلك هذا املالك ما نسبته أكثر من 5٪ من إجمالي وحدات الصندوق وذلك بناًء على 

الترتيب بني مالك العقار األساسي والبنك املمول )بنك اجلزيرة(.
يقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصالح بشكل مباشر  مع مستأجر مركز »أهال   -

كورت«  والتي تشكل عوائدها 10٪ أو أكثر من عوائد اإليجار السنوية للصندوق. حيث 
أن عقد اإليجار املبرم مع شركة ند العربية للتسويق العقاري يعتبر عقد مع طرف 
ذو عالقة. وشركة ند العربية للتسويق العقاري مملوكة من قبل شركة بن القابضة 
احملدودة )بنسبة 67٪( وعبداهلل صالح بن الدن )بنسبة 33٪( وله عالقة قرابة من 

الدرجة األولى مع مالك العقار األساسي.
يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح بني األطراف التالية بشكل مباشر   -

أو غير مباشر مع مدير الصندوق.
كما يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف   -
عدم االستفادة من العقار أو تشغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بسالمة العقار فنيا 

وخلوه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة 
من املبنى أو تشغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

اإلفصاح

حيث لم يصدر شهادة إمتام بناء للعقار، فإن بائع العقار يلتزم بالسعي للحصول على   -
شهادة إمتام البناء خالل فترة 12 شهر من تاريخ بدء الصندوق. ويف حال لم يتمكن 

البائع من ذلك، فسيكون هو املسؤول عن أي ضرر ناجت عن عدم استخراجها. 
-  شركة بن القابضة احملدودة مملوكة من قبل كل من: مها بنت عبداهلل بن محمد 

الدباغ بنسبة )51٪(، محمد بن صالح بن محمد بن الدن بنسبة )31.5٪(، عبداهلل 
بن صالح بن محمد بن الدن  بنسبة )5٪(، غيث بن صالح بن محمد بن الدن بنسبة 

)5٪(، مرمي بنت صالح بن محمد بن الدن بنسبة )2.5٪(، عزة بنت صالح بن محمد 
بن الدن بنسبة )2.5٪(، البتول بنت صالح بن محمد بن الدن بنسبة )2.5٪( ولهم 

جميعاً عالقة من الدرجة األولى مع مالك العقار األساسي.



   الشروط واألحكام

45

العقار السادس: مركز “بن 2” التجاري

جيد
بدامل

مير ع
يق األ

طر

ر نايف
يق األمي

طر
طريق املدينة املنورة 

صل
الفي

هللا 
عبدا

مير 
ع األ

شار

مركز بن ٢ 
التجاري

معموماق عامة عن العقار
حي األمواج، بني طريق األمير عبد املجيد وطريق األمير نايف، مبدينة جدةموقع العقار

 N 39°04’42.3”E”41.6’45°21إحداثيات املوقع 

جتزئة/مكتبياالستخدام
ملكية حرةنوع احليازة على العقار

ثالثة مباني جتارية مكتبية وصف العقار
مكون من 21 مكتب و42 معرض جتاريمكونات العقار

3عدد األدوار
مواقف سيارات خارجيةمرافق العقار

20,642 متر مربعمساحة األرض
21,305 متر مربعإجمالي مسطح البناء

إجمالي املساحة القابلة 
14,798 متر مربعللتأجير

4 سنواتعمر العقار
1431/02/29هـ املوافق 2010/02/13متاريخ اصدار رخصة البناء

1436/03/22هـ املوافق 2015/01/13متاريخ تشغيل العقار

بيانات صكوك امللكية
املساحةتاريخ االصداررقم الصك

20,641,74 متر مربع1435/05/09هـ220204017985
اجلهة املصدرة للصك: كتابة العدل األولى مبدينة جدة
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إتفاقية االستئواذ عمى العقار

املالك احلالي للعقار
العقار مرهون لدى البنك السعودي الفرنسي )البنك املمول( باإلفراغ لصالح شركة سكن لتمويل 
العقارات )أحد الشركات التابعة للبنك السعودي الفرنسي( نظير تسهيالت بنكية مقدمة لصالح 

السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن )مالك العقار األساسي(
قيمة االستحواذ )بدون 
احتساب ضريبة القيمة 

املضافة(
90,000,000 ريال سعودي

تفاصيل الصفقة

مت حتديد آلية اإلستحواذ وفقاً لآلتي:  
قيمة الشراء النقدي للعقار: مبلغ 50,000,000 ريال سعودي.  -

قيمة الشراء العيني للعقار )على هيئة وحدات يف صندوق ”اخلبير ريت”(: تعادل   -
40,000,000 ريال  سعودي تدفع من خالل تسجيل وحدات استثمارية يف الصندوق وفقاً 

لتوجيهات البنك املمول )البنك السعودي الفرنسي(  يف هذا اخلصوص.
فترة حظر تداول الوحدات 
االستثمارية نظير احلصة 

العينية
سنة من تاريخ بدء تداول الصندوق

تفاصيل ايجار  العقار

عدد املستأجرين للعقار
مستأجر واحد ”شركة ند العربية للتسويق العقاري” من خالل عقد تأجير وتشغيل لكامل 
العقار. ويقوم املستأجر بدوره بإعادة تأجير الوحدات العقارية اخلاصة بالعقار لعدد من 

املستأجرين.
100٪نسبة اإلشغال احلالية

إجمالي قيمة اإليجار السنوي

9,000,000 ريال سعودي، تدفع بشكل نصف سنوي مقدم، وبزيادة قدرها 5٪ كل خمسة 
سنوات من الفترة اإليجارية وفقاً لآلتي:

9,000,000 ريال سعودي للسنة األولى وحتى السنة اخلامسة  -
9,450,000 ريال سعودي للسنة السادسة وحتى السنة العاشرة  -

9,922,500 ريال سعودي للسنة احلادية عشر وحتى السنة اخلامسة عشر  -
صايف قيمة اإليجار السنوي 

للسنة األولى )بعد خصم 
املصاريف التشغيلية(

8,950,000 ريال سعودي

10.00٪نسبة العائد اإلجمالي* 
9.94٪نسبة العائد الصايف* 

اإليجار السنوي آلخر ثالثة 
سنوات

نسبة اإلشغالالدخل االجماليالسنة
64٪2,646,000 ريال سعودي2015
70٪5,699,950 ريال سعودي2016
80٪7,047,105 ريال سعودي2017

تاريخ بداية ونهاية عقد/عقود 
15 سنة إلزامية تبدأ من تاريخ نقل ملكية العقار  لصالح أمني حفظ الصندوق.اإليجار 

يدفع املستأجر األجرة املستحقة يف قسطني مقدمني متساويني كل ستة أشهر هجرية، ابتداء طريقة السداد 
من تاريخ سريان العقد وذلك عن طريق التحويل حلساب الشركة احلافظة ألصول الصندوق.

شروط إلغاء عقد اإليجار

يحق للصندوق فسخ العقد والتحلل منه يف حال أخل املستأجر بأحد التزاماته املنصوص   -
عليها يف عقد اإليجار. ويف حال قام الصندوق بفسخ العقد، فيجوز للصندوق االحتفاظ 

بكافة الضمانات املقدمة من املستأجر إلى حني تسوية كافة احلقوق اخلاصة بعقد اإليجار.
يلتزم املستأجر عند فسخ العقد بتبليغ كافة املستأجرين يف العقار بفسخ عقده، ونقل كافة   -
العقود السارية إلى الشركة احلافظة ألصول الصندوق. كما ال مينع فسخ الصندوق للعقد 

من الرجوع على املستأجر بالتعويض عن أي ضرر ترّتب على فعله املوِجب للفسخ.

مت احلصول على عدد 30  سند ألمر تغطي  قيمة مدة اإليجار اإللزامية والبالغة خمسة عشر الضمانات
سنة فور توقيع عقد اإليجار.

* العائد على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(
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تفاصيل عقد إدارة العقار
إدارة األمالك من مهام املستأجرمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

املستأجر مسؤول عن إدارة وصيانة وتشغيل العقار.   -
تكاليف التأمني: مت تخصيص ميزانية مببلغ 50,000 ريال سعودي سنوياً وذلك لسداد أي   -

تكاليف متعلقة بالتأمني على العقار. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف حال صرف 
جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق.

كافة ما يتعلق بتشغيل وتسويق وإدارة وصيانة )التشغيلية( وتأمني )التشغيلي( العقار.املهام

إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

صك العقار  مرهون من قبل البنك السعودي الفرنسي نظير متويل بنكي. مت الترتيب مع   -
البنك املمول لسداد مبلغ التمويل 50,000,000 ريال سعودي ومن ثم فك الرهن وافراغ 

العقار لصالح أمني حفظ الصندوق.
يقر مدير الصندوق بوجود تضارب مصالح بشكل مباشر  مع مستأجر مركز »بن 2«   -

التجاري والتي تشكل عوائدها 10٪ أو أكثر من عوائد اإليجار السنوية للصندوق. حيث أن 
عقد اإليجار املبرم مع شركة ند العربية للتسويق العقاري يعتبر عقد مع طرف ذو عالقة. 

وشركة ند العربية للتسويق العقاري مملوكة من قبل شركة بن القابضة احملدودة )بنسبة 
67٪( وعبداهلل صالح بن الدن )بنسبة 33٪( وله عالقة قرابة من الدرجة األولى مع مالك 

العقار األساسي )السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن(.
يقر مدير الصندوق بوجود عالقة مع طرف ذو عالقة حيث أن شركة سكن لتمويل العقارات   -

)بائع العقار( يعتبر طرف ذو عالقة متلك ما نسبته 21.00٪ من وحدات الصندوق. 
كما يقر مدير الصندوق بإحتمالية وجود تضارب مصالح بشكل مباشر  مع مالك العقار 

األساسي حيث قد ميتلك هذا املالك ما نسبته أكثر من 5٪ من إجمالي وحدات الصندوق 
وذلك بناًء على الترتيب بني مالك العقار األساسي  والبنك املمول )البنك السعودي 

الفرنسي(.
يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر مع مدير   -

الصندوق.
كما يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم   -
االستفادة من العقار أو تشغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بسالمة العقار فنيا وخلوه من 
أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من املبنى أو 

تشغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

اإلفصاح

حيث لم يصدر شهادة إمتام بناء للعقار، فإن بائع العقار يلتزم بالسعي للحصول على شهادة   -
إمتام البناء خالل فترة 12 شهر من تاريخ بدء الصندوق. ويف حال لم يتمكن البائع من ذلك، 

فسيكون هو املسؤول عن أي ضرر ناجت عن عدم استخراجها. 
شركة بن القابضة احملدودة مملوكة من قبل كل من: مها بنت عبداهلل بن محمد الدباغ   -

بنسبة )51٪(، محمد بن صالح بن محمد بن الدن بنسبة )31.5٪(، عبداهلل بن صالح بن 
محمد بن الدن  بنسبة )5٪(، غيث بن صالح بن محمد بن الدن بنسبة )5٪(، مرمي بنت 

صالح بن محمد بن الدن بنسبة )2.5٪(، عزة بنت صالح بن محمد بن الدن بنسبة )٪2.5(، 
البتول بنت صالح بن محمد بن الدن بنسبة )2.5٪( ولهم جميعاً عالقة من الدرجة األولى 

مع مالك العقار األساسي.
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العقار السابع: مركز “النخبة التجاري”

شارع سعود الفيصل

شارع اخلالدية
شارع محمد بن عبدالعزيز

س
طريق األندل

طريق امللك عبدالعزيز

مركز 
النخبة التجاري 

معموماق عامة عن العقار
حي األندلس, شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، مبدينة جدةموقع العقار

N; 39° 8’22.36”E”50.86’32°21إحداثيات املوقع 

جتزئة/مكتبياالستخدام
ملكية حرةنوع احليازة على العقار

مركز جتاري مكتبي وصف العقار
6 معارض جتارية و7 مساحات إيجارية يف امليزانني و45 مكتبمكونات العقار

5 أدوار وميزاننيعدد األدوار
مواقف سيارات خارجية ومواقف سيارات يف القبومرافق العقار

4,320 متر مربعمساحة األرض
15,712 متر مربعإجمالي مسطح البناء

إجمالي املساحة القابلة 
13,220 متر مربعللتأجير

5 سنواتعمر العقار
1430/10/18هـ املوافق 2009/10/07متاريخ اصدار رخصة البناء

1435/03/02هـ املوافق 2014/01/03متاريخ تشغيل العقار
املساحةتاريخ االصداررقم الصكبيانات صكوك امللكية

4,319.75 متر مربع1435/06/27هـ   320205013599
اجلهة املصدرة للصك: كتابة العدل األولى مبدينة جدة
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إتفاقية االستئواذ عمى العقار
املالك احلالي للعقار )حسب 

الصك(

العقار مرهون لدى البنك السعودي الفرنسي )البنك املمول( باإلفراغ لصالح شركة سكن لتمويل 
العقارات )أحد الشركات التابعة للبنك السعودي الفرنسي( نظير تسهيالت بنكية مقدمة لصالح 

السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن )مالك العقار األساسي(.
قيمة االستحواذ )بدون 
احتساب ضريبة القيمة 

املضافة(
160,000,000 ريال سعودي

تفاصيل الصفقة

مت حتديد آلية اإلستحواذ وفقاً لآلتي:  
قيمة الشراء النقدي للعقار: مبلغ 60,500,000 ريال سعودي.  -

قيمة الشراء العيني للعقار )على هيئة وحدات يف صندوق ”اخلبير ريت”(: تعادل   -
99,500,000 ريال سعودي تدفع من خالل تسجيل وحدات استثمارية يف الصندوق وفقاً 

لتوجيهات البنك املمول )البنك السعودي الفرنسي( يف هذا اخلصوص.
فترة حظر تداول الوحدات 
االستثمارية نظير احلصة 

العينية
سنة من تاريخ بدء تداول الصندوق.

تفاصيل ايجار  العقار
مستأجر واحد ”شركة ند العربية للتسويق العقاري” من خالل عقد تأجير وتشغيل لكامل العقار. عدد املستأجرين للعقار

ويقوم املستأجر بدوره بإعادة تأجير الوحدات العقارية اخلاصة بالعقار لعدد من املستأجرين.
100٪نسبة اإلشغال احلالية

إجمالي قيمة اإليجار 
السنوي 

16,000,000 ريال سعودي، تدفع بشكل نصف سنوي مقدم، وبزيادة قدرها 5٪ كل خمسة سنوات 
من الفترة اإليجارية وفقاً لآلتي:

16,000,000 ريال سعودي للسنة األولى وحتى السنة اخلامسة  -
16,800,000 ريال سعودي للسنة السادسة وحتى السنة العاشرة  -

17,640,000 ريال سعودي للسنة احلادية عشر وحتى السنة اخلامسة عشر  -
صايف قيمة اإليجار السنوي 

للسنة األولى )بعد خصم 
املصاريف التشغيلية(

15,910,000 ريال سعودي

10.00٪نسبة العائد اإلجمالي* 

9.94٪نسبة العائد الصايف* 

اإليجار السنوي آلخر ثالثة 
سنوات

نسبة اإلشغالالدخل االجماليالسنة
89٪13,434,045 ريال سعودي2015
98٪15,038,045 ريال سعودي2016
91٪14,285,000 ريال سعودي2017

تاريخ بداية ونهاية عقد/
15 سنة إلزامية تبدأ من تاريخ نقل ملكية العقار  لصالح أمني حفظ الصندوق.عقود اإليجار 

يدفع املستأجر األجرة املستحقة يف قسطني مقدمني متساويني كل ستة أشهر هجرية، ابتداء من طريقة السداد 
تاريخ سريان العقد وذلك عن طريق التحويل حلساب الشركة احلافظة ألصول الصندوق.

شروط إلغاء عقد اإليجار

يحق للصندوق فسخ العقد والتحلل منه يف حال أخل املستأجر بأحد التزاماته املنصوص   -
عليها يف عقد اإليجار. ويف حال قام الصندوق بفسخ العقد، فيجوز للصندوق االحتفاظ 

بكافة الضمانات املقدمة من املستأجر إلى حني تسوية كافة احلقوق اخلاصة بعقد اإليجار.
يلتزم املستأجر عند فسخ العقد بتبليغ كافة املستأجرين يف العقار بفسخ عقده، ونقل كافة   -
العقود السارية إلى الشركة احلافظة ألصول الصندوق. كما ال مينع فسخ الصندوق للعقد 

من الرجوع على املستأجر بالتعويض عن أي ضرر ترّتب على فعله املوِجب للفسخ.
مت احلصول على عدد 30  سند ألمر تغطي قيمة مدة اإليجار اإللزامية والبالغة خمسة عشر سنة.الضمانات

* العائد على مستوى العقار )قبل احتساب رسوم ومصاريف الصندوق(
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تفاصيل عقد إدارة العقار
إدارة األمالك من مهام املستأجرمدير األمالك

أتعاب إدارة األمالك

املستأجر مسؤول عن إدارة وصيانة وتشغيل العقار.  -
تكاليف التأمني: مت تخصيص ميزانية مببلغ 90,000 ريال سعودي سنوياً  وذلك لسداد أي   -

تكاليف متعلقة بالتأمني على العقار. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف حال صرف 
جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق.

كافة ما يتعلق بتشغيل وتسويق وإدارة وصيانة )التشغيلية( وتأمني )التشغيلي( العقار.املهام

إقراراق وإفصاحاق

إقرار مدير الصندوق

صك العقار  مرهون من قبل البنك السعودي الفرنسي نظير متويل بنكي. مت الترتيب مع   -
البنك املمول لسداد مبلغ التمويل 60,500,000 ريال سعودي ومن ثم فك الرهن وافراغ 

العقار لصالح أمني حفظ الصندوق.
يقر مدير الصندوق تضارب مصالح بشكل مباشر مع مستأجر مركز  »النخبة التجاري«   -
والتي تشكل عوائدها 10٪ أو أكثر من عوائد اإليجار السنوية للصندوق. حيث أن عقد 

اإليجار املبرم مع شركة ند العربية للتسويق العقاري يعتبر عقد مع طرف ذو عالقة. وشركة 
ند العربية للتسويق العقاري مملوكة من قبل شركة بن القابضة احملدودة )بنسبة ٪67( 

وعبداهلل صالح بن الدن )بنسبة 33٪( وله عالقة قرابة من الدرجة األولى مع مالك العقار 
األساسي.

يقر مدير الصندوق بوجود عالقة مع طرف ذو عالقة حيث أن شركة سكن لتمويل العقارات   -
)بائع العقار( يعتبر طرف ذو عالقة متلك ما نسبته 21.00٪ من وحدات الصندوق. 

كما يقر مدير الصندوق بإحتمالية وجود تضارب مصالح بشكل مباشر  مع مالك العقار 
األساسي )السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن( حيث قد ميتلك هذا املالك ما نسبته 

أكثر من 5٪ من إجمالي وحدات الصندوق وذلك بناًء على الترتيب بني مالك العقار 
األساسي والبنك املمول )البنك السعودي الفرنسي(.

يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح بشكل مباشر  أو غير مباشر مع مدير   -
الصندوق.

كما يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أية مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم   -
االستفادة من العقار أو تشغيله. كذلك يقر مدير الصندوق بسالمة العقار فنيا وخلوه من 
أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من املبنى أو 

تشغيله، أو قد تؤدي إلى إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

اإلفصاح

حيث لم يصدر شهادة إمتام بناء للعقار، فإن بائع العقار يلتزم بالسعي للحصول على شهادة   -
إمتام البناء خالل فترة 12 شهر من تاريخ بدء الصندوق. ويف حال لم يتمكن البائع من ذلك، 

فسيكون هو املسؤول عن أي ضرر ناجت عن عدم استخراجها. 
شركة بن القابضة احملدودة مملوكة من قبل كل من: مها بنت عبداهلل بن محمد الدباغ   -

بنسبة )51٪(، محمد بن صالح بن محمد بن الدن بنسبة )31.5٪(، عبداهلل بن صالح بن 
محمد بن الدن  بنسبة )5٪(، غيث بن صالح بن محمد بن الدن بنسبة )5٪(، مرمي بنت 

صالح بن محمد بن الدن بنسبة )2.5٪(، عزة بنت صالح بن محمد بن الدن بنسبة )٪2.5(، 
البتول بنت صالح بن محمد بن الدن بنسبة )2.5٪( ولهم جميعاً عالقة من الدرجة األولى 

مع مالك العقار األساسي.
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عوائد اإليجارات املستهدفة لكل عقار/ انتفاع )د( 

يلخص اجلدول أدناه عوائد اإليجارات السابقة واملستهدفة من األصول العقارية املبدئية*:

متوسط عوائد 
اإليجارات 
املستهدفة

)يوليو 2018 – 
يونيو 2020 (

النسبة
إلجمالي

اإليجارات

عوائد
اإليجارات

)مليون
ر.س.(

النسبة
إلجمالي

اإليجارات

عوائد
اإليجارات

)مليون
ر.س.(

النسبة
إلجمالي

اإليجارات

عوائد
اإليجارات

)مليون
ر.س.(

اسم
العقار /
االنتفاع

يوليو 2019 – يونيو 2020 يوليو 2020 – يونيو 2021 يوليو 2018 – يونيو 2019 الفترة
15,010,185 ٪15.25 12,422,222 ٪15.25 12,422,222 ٪22.63 20,186,111 مجمع امللقا السكني
22,959,000 ٪28.19 22,959,000 ٪28.19 22,959,000 ٪25.73 22,959,000 جالري مول
8,073,308 ٪9.91 8,073,308 ٪9.91 8,073,308 ٪9.05 8,073,308 مركز بالزو 
6,000,000 ٪7.37 6,000,000 ٪7.37 6,000,000 ٪6.73 6,000,000 مركز ”هوم وركس” 
7,000,000 ٪8.59 7,000,000 ٪8.59 7,000,000 ٪7.85 7,000,000 مركز ”أهال كورت”
9,000,000 ٪11.05 9,000,000 ٪11.05 9,000,000 ٪10.09 9,000,000 مركز ”بن 2” التجاري

16,000,000 ٪19.64 16,000,000 ٪19.64 16,000,000 ٪17.93 16,000,000 مركز ”النخبة” التجاري
84,042,493 ٪100 81,454,530 ٪100 81,454,530 ٪100 89,218,419 املجموع

العائد بالنسبة إلى حجم أصول الصندوق

متوسط
)يوليو 2018- 

يونيو 2021(
يوليو 2019 – يونيو  2020 يوليو 2020 – يونيو 2021 البيان يوليو 2018 – يونيو 2019

٪8.37 ٪8.11 ٪8.11 ٪8.88 العائد اإلجمالي إلى حجم 
أصول الصندوق

٪1.05 ٪1.02 ٪1.02 ٪1.09 نسبة تكاليف الصندوق إلى 
حجم أصول الصندوق 

٪7.32 ٪7.09 ٪7.09 ٪7.79 العائد الصايف إلى حجم 
أصول الصندوق 

العائد بالنسبة إلى رأس مال الصندوق

متوسط
)يوليو 2018- 

يونيو 2021(
يوليو 2019 – يونيو  2020 يوليو 2020 – يونيو 2021 البيان يوليو 2018 – يونيو 2019

٪12.65 ٪12.26 ٪12.26 ٪13.43 العائد اإلجمالي املستهدف 
إلى رأس مال الصندوق **

٪4.29 ٪4.25 ٪4.25 ٪4.37
نسبة تكاليف الصندوق إلى 
 Total( رأس مال الصندوق

)Expense Ratio

٪8.36 ٪8.01 ٪8.01 ٪9.06 العائد الصايف املستهدف 
إلى رأس مال الصندوق ***

مالحظات:
* إن األرقام املذكورة أعاله واملتعلقة بالدخل اإليجاري للعقارات اخلاصة بالصندوق مبنية على أساس العقود اإليجارية احلالية إال أن األداء اخلاص بالصندوق قد يتغير بناًء على املتغيرات اخلاصة بالسوق و/
أو عند جتديد عقود اإليجار علماً بأنه لم يتم األخذ يف االعتبار الزيادة يف أسعار التأجير خالل الفترة املبينة يف اجلدول حيث مت تثبيت املتحصالت اإليجارية املستهدفة على أساس القيمة اإليجارية للسنة 

األولى لكل من مركز بالزو ومركز »هوم ووركس«. كما أنه لم يتم االعتبار بفترات السماح واخلصومات اخلاصة بالعقود املتعلقة مبركز بالزو واملوضحة يف اجلدول املعنون »تفاصيل ايجار العقار« اخلاصة 
بالعقار وذلك نظراً حلساسية تلك احلسابات بتاريخ اإلستحواذ الفعلي للعقار. وبالرغم من ذلك فإنه من املقدر نتيجة ألثر اخلصومات وفترات السماح املتعلقة بعقار مركز بالزو أن تنخفض العوائد اإليجارية 

احملققة للصندوق للسنة األولى مبا قد يصل إلى مبلغ 1.29 مليون ريال سعودي وهو ما يعادل  1.42٪ من إجمالي عوائد الصندوق. وال تشمل التدفقات النقدية املتعلقة بعقار امللقا السكني على التدفقات 
النقدية املمكن حتقيقها من خالل إعادة تأجير عدد 10 مباني من أصل 18 مبنى. حيث مت احتساب العوائد املستهدفة بناء على العقد املوقع مع املستأجر وخطاب جتديد عقد اإليجار لعدد ثمانية مباني )بعد 

استبعاد كل من املخصص اإلضايف العمال اإلدارة والتسويق والصيانة 951,600 ريال سعودي ومصاريف إدارة األمالك 1,388,889 ريال سعودي اخلاصة باملباني الغير مؤجرة(. علماً بأن العوائد ستزيد يف 
حال مت تأجير العشرة مباني املتبقية ملجمع امللقا السكني. 

**نسبة العائد اإلجمالي املستهدف هو مجموع عوائد اإليجارات املستهدفة بالنسبة إلى رأس مال الصندوق )بدون احتساب ضريبة القيمة املضافة(.
*** نسبة العائد الصايف املستهدف هو مجموع صايف عوائد اإليجارات املستهدفة مطروحا منها تكاليف التمويل وكافة رسوم ومصاريف الصندوق بالنسبة إلى رأس مال الصندوق )بدون احتساب ضريبة 

القيمة املضافة(. وهو العائد املستهدف القابل للتوزيع على املستثمرين.
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تبلغ إجمالي إيرادات إيجار األصول العقارية املبدئية املستهدفة للعام 2018 مبلغ 89,218,419 ريال سعودي ما يعادل عائد 
إجمالي مستهدف للصندوق )عوائد اإليجارات املستهدفة بالنسبة إلى رأس مال الصندوق( بنسبة 13.43٪ وعائد صايف 

مستهدف بنسبة ٪9.06. 

سياسات تركز االستثمار )هـ( 

مع مراعاة القيود املفروضة على االستثمارات يف اجلدول أدناه، فإنه ال توجد أي قيود أخرى حول تركيز أو تنوع االستثمار 
يف أصل/أصول عقارية أو منطقة جغرافية محددة أو نسبة ذلك التركيز/التنويع من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. 

وتشكل سياسات تركز االستثمارات اخلاصة بالصندوق ما يلي:

نسبة التخصيصنوع االستثمار

أصول عقارية مطورة ُمِدرة للدخل يف اململكة العربية السعودية )باستثناء   •
مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة(

ال تقــل عــن 75٪ مــن القيمة اإلجمالية 
ألصــول الصنــدوق وحتى 100٪ من القيمة 

اإلجمالية ألصول الصندوق حســب آخر 
قوائــم مالية مدققة.

مشاريع التطوير العقاري.  •
وحدات الصناديق العقارية املتداولة املطروحة طرحاً عاماً يف السوق املالية   •

السعودية واملرخصة من الهيئة.
استثمارات عقارية خارج اململكة العربية السعودية.  •

سيولة نقدية.  •
صناديق أسواق النقد املطروحة طرحاً عاماً واملرخصة من قبل الهيئة  •

صفقات املرابحة والودائع قصيرة األجل بالريال السعودي لدى املصارف   •
املرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة يف اململكة 

العربية السعودية*
أسهم الشركات العقارية املدرجة يف السوق املالية السعودية واملرخصة من الهيئة  •

أدوات الدين املتداولة واملطروحة طرحاً عاماً يف أسواق املال السعودية   •
واملرخصة من الهيئة

حقوق االنتفاع  •

بحد أقصى 25٪ من القيمة اإلجمالية 
ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 

مدققة.

االستثمار يف أراضي بيضاء. غير مسموح به.• 
* يجب أال تقل درجة التصنيف لكل طرف ذي عالقة باملرابحة واملُصدر الذي يتعامل معه الصندوق عن )BAA1( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني أو ما يعادلها )BBB+( لدى أي 

من وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني وستاندرد أند بورز للتصنيف االئتماني.

صالحيات احلصول على متويل )و( 

سيحصل الصندوق على تسهيالت ائتمانية متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية من مصرف الراجحي وفقاً للشروط 
الرئيسية التالية: 

قيمة التسهيالت: 420,000,000 ريال سعودي

مدة التمويل: متويل طويل األجل لفترة )5( سنوات

رسوم الترتيب )رسوم مقدمة( : 1٪ من مبلغ التمويل املسحوب )تدفع مرة واحدة عند سحب التسهيالت مباشرًة(

هامش الربح: 2.25٪ من مبلغ التمويل املسحوب زائداً معدل الفائدة ما بني البنوك السعودية سايبور لفترة 6 أشهر تدفع 
بشكل نصف سنوي

إعادة السداد: دفعة واحدة بنهاية مدة التمويل

الضمانات: 

رهن العقارات اخلاصة بالصندوق )بتغطية 200٪ من قيمة املبلغ املسحوب(  -

فتح حساب خاص باسم الشركة احلافظة ألصول الصندوق لدى مصرف الراجحي يتم من خالله جمع اإليجارات   -
اخلاصة باألصول العقارية املبدئية اخلاصة بالصندوق بحيث يحق ملصرف الراجحي خصم مستحقات التمويل من هذا 
احلساب على أن يتم حتويل املبلغ املتبقي يف احلساب اخلاص الى أي حساب اخر يحدده مدير الصندوق بهدف توزيع 

األرباح بناء لسياسة الصندوق يف توزيع األرباح.



   الشروط واألحكام

53

ويستهدف مدير الصندوق االستفادة جزئياً من هذه التسهيالت من خالل استخدام مبلغ 340,000,000 ريال سعودي )مبلغ 
التمويل املسحوب( وهو ما يعادل 33.85٪ من إجمالي حجم أصول الصندوق )أي ما يعادل 51.17٪ من رأس مال الصندوق(، 

وذلك  لتمويل االستحواذ على األصول العقارية املبدئية وفقاً لشروط التمويل. ويجوز استخدام املبلغ املتبقي من قيمة 
التسهيالت حسب احلاجة و/أو إلمتام عمليات اإلستحواذ املستقبلية لألصول العقارية. 

ويجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، احلصول على متويل اخر متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية بعد إدراج الصندوق 
يف السوق املالية السعودية، بحيث ال يتجاوز إجمالي التمويل املتحصل عليه ما يعادل 50٪ من القيمة اإلجمالية ألصول 

الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة يف وقت احلصول على التمويل. ويجوز رهن أصول الصندوق و/أو تسجيله باسم 
شركة تابعة ملؤسسة مالية ممولة للصندوق كضمانة للتمويل. ويعتمد املبلغ املتحصل عليه فعلياً على )أ( اعتبارات خاصة 

بترتيب التمويل املتحصل عليه؛ و)ب( ظروف السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي متويل مبنية على أساس عدم وجود حق 
بالرجوع على مالكي الوحدات يف الصندوق مبا يزيد عن صايف قيمة استثماراتهم يف الصندوق.

)ز(  وسائل وكيفية استثمار النقد املتوفر يف الصندوق

يجوز للصندوق القيام باستثمار املبالغ النقدية املتوفرة وذلك يف واحدة أو أكثر من االستثمارات املذكورة باجلدول أدناه. 
وذلك متى ما دعت احلاجة وبشرط أال تزيد هذه االستثمارات مجتمعة عما نسبته 25٪ من القيمة اإلجمالية ألصول 

الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة.

نوع االستثمار
احلد األدنى من القيمة 

اإلجمالية للصندوق وفقاً 
آلخر قوائم مالية مدققة

احلد األعلى من القيمة 
اإلجمالية للصندوق وفقاً 
آلخر قوائم مالية مدققة

سيولة نقدية

٪0٪25

صناديق أسواق النقد املطروحة طرحاً عاماً واملرخصة من قبل 
الهيئة

صفقات املرابحة والودائع قصيرة األجل بالريال السعودي لدى 
املصارف املرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة 

يف اململكة العربية السعودية
أسهم الشركات العقارية املدرجة يف السوق املالية السعودية 

واملرخصة من الهيئة
وحدات الصناديق العقارية املتداولة املطروحة طرحاً عاماً يف 

السوق املالية السعودية واملرخصة من الهيئة 
أدوات الدين املتداولة واملطروحة طرحاً عاماً يف أسواق املال 

السعودية واملرخصة من الهيئة
* ميكن استثمار املبالغ النقدية املتوفرة مع صناديق أسواق النقد املدارة من ِقبل مدير الصندوق

استخدام عوائد الطرح )ح( 

سيكون حجم الصندوق املستهدف )رأس مال الصندوق بعد الطرح( 664,423,860 ريال سعودي. سيقوم بائعو األصول 
العقارية املبدئية باحلصول على الوحدات خالل فترة الطرح األولي وذلك نظير مساهمتهم العينية باألصول العقارية املبدئية 
يف الصندوق حيث تبلغ قيمة املساهمة العينية االجمالية 426,879,000 ريال سعودي. وسيستلم البائعون عدد 42,687,900 
وحدة )ما يعادل 64.25٪ من إجمالي الوحدات(. ويكون املتبقي منها 237,544,860 ريال سعودي وهو ما ميثل حجم الطرح 

للجمهور )أو ما يعادل 35.75٪ من إجمالي الوحدات(. وسيتم استخدام عوائد الطرح لالستحواذ على األصول العقارية 
املبدئية وسداد األتعاب والتكاليف والرسوم األولية. 
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اجلدول التالي يوضح االستخدامات اخلاصة بعوائد رأس مال الصندوق:

استخدامات عوائد رأس مال الصندوق

املبلغ )ر.س.( البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

االستحواذ العيني والنقدي على العقارات

193,421,000 االستحواذ النقدي لألصول

االستحواذ العيني لألصول 426,879,000

620,300,000 إجمالي االستحواذ العيني والنقدي 

األتعاب والتكاليف والرسوم األولية

16,157,500 رسوم السعي واالستحواذ

9,966,360 أتعاب هيكلة رأس مال 

7,590,000 تكاليف السداد املبكر للتمويل وفك الرهن اخلاص باألصل العقاري املبدئي 
»مجمع امللقا السكني«)ميزانية(*

5,100,000 أتعاب هيكلة التمويل

3,400,000 تكاليف التمويل )رسوم ترتيب التمويل(

1,500,000 تكاليف التعامالت اخلاصة بدراسات نفي اجلهالة لألصول العقارية املبدئية 
)ميزانية(*

300,000 مصاريف أخرى - أتعاب املستشار القانوني )ميزانية(*

110,000 الرسوم األولية للتسجيل ولإلدراج

44,123,860 إجمالي األتعاب والتكاليف والرسوم األولية

664,423,860 إجمالي استخدامات رأس مال الصندوق

*  هذا املبلغ ميزانية لهذه التكلفة. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف حال صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق أي سيكون مخصص كنقد 
متوفر لالستثمار حسب سياسات تركز االستثمار املوضحة يف البند )5( واملعنون ”ملخص استراتيجيات الصندوق”.
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واجلدول التالي يوضح مصادر واالستخدامات اخلاصة بإجمالي أصول الصندوق شامل التمويل ورأس املال:

مصادر إجمالي حجم أصول الصندوق
املبلغ )ر.س.( البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

237,544,860 قيمة اإلشتراك النقدي

426,879,000 قيمة اإلشتراك العيني

340,000,000 مبلغ التمويل املسحوب

1,004,423,860 اإلجمالي

إستخدامات إجمالي حجم أصول الصندوق
املبلغ )ر.س.( البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

533,421,000 اإلستحواذ النقدي على األصول العقارية املبدئية 

426,879,000 اإلستحواذ العيني على األصول العقارية املبدئية 

960,300,000 إجمالي قيمة اإلستحواذ على األصول العقارية املبدئية

16,157,500 رسوم السعي واالستحواذ

9,966,360 أتعاب هيكلة رأس مال 

7,590,000 تكاليف السداد املبكر للتمويل وفك الرهن اخلاص باألصل العقاري املبدئي ”مجمع امللقا 
السكني” )ميزانية(

5,100,000 أتعاب هيكلة التمويل

3,400,000 تكاليف التمويل )رسوم ترتيب التمويل(

1,500,000 تكاليف التعامالت اخلاصة بدراسات نفي اجلهالة لألصول العقارية املبدئية )ميزانية(

300,000 مصاريف أخرى - أتعاب املستشار القانوني )ميزانية(

110,000 الرسوم األولية للتسجيل ولإلدراج

44,123,860 إجمالي األتعاب والتكاليف والرسوم األولية

1,004,423,860 اإلجمالي

سياسة توزيع األرباح )ط( 

يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على املستثمرين توزع خالل 30 يوم عمل من تاريخ بداية كل ربع سنة 
ميالدية )األول من يناير واألول من أبريل و األول من يوليو واألول من أكتوبر( ولن تقل عدد مرات التوزيع عن مرة واحدة 
سنوياً توزع خالل 30 يوم عمل من بداية كل عام ميالدي. علماً بأنه لن تقل التوزيعات عن 90٪ من صايف أرباح الصندوق 

السنوية، وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناجتة عن بيع األصول العقارية وغيرها من االستثمارات، والتي قد يتم إعادة 
استثمارها من خالل اإلستحواذ على أصول عقارية إضافية و/أو لصيانة وجتديد أي من األصول اململوكة للصندوق و/أو 
االحتفاظ بها كمخصصات احتياطية ملصلحة الصندوق بحيث ال يتجاوز النقد املتوفر 25٪ من إجمالي أصول الصندوق.

اإلدارة النشطة )ي( 

سوف يقوم مدير الصندوق ومن خالل فريق ذو خبرة ومتخصص يف مجال االستثمارات العقارية بإدارة أصول الصندوق 
بشكل مستمر وذلك من خالل دراسة وتقييم آداء األصول واحملفظة العقارية بهدف حتقيق األداء األمثل وتعظيم قيمة 

استثماراتها على املدى البعيد وللتأكد من حتقيق األهداف االستثمارية للصندوق.

كما سوف يسعى مدير الصندوق وبالتعاون مع املستشارين اخلارجيني بإجراء تقييم مستمر للقطاعات العقارية املختلفة 
بغرض متابعة تغير أداء وأمناط القطاعات العقارية املختلفة لالستفادة من الفرص املتاحة وللحفاظ على أهداف ومصالح 
الصندوق على املدى الطويل. وباإلضافة إلى ذلك، يعتزم مدير الصندوق تعيني مدراء متمرسني إلدارة عقارات الصندوق 

وقد يكون مدراء العقارات أيضاً مستأجرين للعقارات التابعة للصندوق.
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عملية اتخاذ القرار االستثماري )ك( 

يف سبيل االستفادة من الفرص اإلستثمارية التي تتناسب مع استراتيجية الصندوق، فإن مدير الصندوق سيقوم بدراسة 
وحتليل الفرص العقارية مبا يتماشى مع سياسات االستثمار التي يعدها فريق االستثمار التابع ملدير الصندوق.

ومن ضمن املناهج املختلفة املتبعة من قبل مدير الصندوق لغرض دراسة وتقييم الفرص االستثمارية، يقوم مدير الصندوق 
بدراسة كل عقار بشكل منفرد بحيث يأخذ مدير الصندوق بعني االعتبار القيمة العادلة للعقار وجاذبية موقعه واملزايا 

التنافسية ومستويات السيولة النقدية يف السوق الثانوية ونسب الشواغر وفرص حتقيق قيمة مضافة عالوة على دراسة 
ما يتعلق بأثر أمناط االقتصاد الكلي وغيرها من العوامل األخرى للتوصل إلى قرار بشأن االستثمار.  ويقوم مجلس إدارة 
الصندوق باملراجعة واملوافقة على قرار االستثمار. ويحق ملدير الصندوق اللجوء إلى خدمات استشارية من الغير لغايات 

التوصل إلى قرار بشأن االستثمار.

يتبنى فريق إدارة اإلستثمارات العقارية لدى مدير الصندوق عملية اتخاذ القرار االستثماري بناًء على اآلتي:

البياناخلطوة

1. وضع استراتيجية االستثمار

يتم بناء استراتيجية الصندوق ومحددات االستثمار يف األصول املدرة للدخل بناًء على 
األهداف االستثمارية للصندوق بالشكل الذي يعظم املنفعة للمستثمرين وذلك بتحديد 

املعايير الرئيسية اخلاصة باالستثمارات العقارية ومنها:

القطاع. نوع األصل.-  املوقع اجلغرايف.-   -
جودة البناء واملواصفات. عمر األصل.-  قاعدة املستأجرين.-   -

الدخل املتوقع.  -

إضافة إلى ذلك يتم دراسة كل استثمار على حدى يف ظل احملفظة االستثمارية من خالل 
نظرة شمولية.

2. اختيار االستثمار األنسب

يتم اختيار األصل األنسب لالستثمار بعد حتديد كافة شروط وأحكام التعاقد األولية وتوقيع 
ما يتعلق بحصرية التعامالت، يتم بعد ذلك القيام بعملية فحص شامل بناء على ما يلي، على 

سبيل املثال ال احلصر: 

حتديد اجلدول الزمني للتنفيذ. حتديد مقدمي اخلدمات ومجال األعمال لكل -   -
منهم.

تقييم األصل من مقييمني   -
معتمدين على األقل.

إعداد النموذج املالي ودراسات اجلدوى الالزمة.  -

تنفيذ أعمال الفحص القانونية   -
للصكوك واملستندات ذات 

العالقة.

إعداد تقارير أعمال الفحص الفنية.  -

3. تنفيذ االستحواذ

تتم عملية االستحواذ عن طريق انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ألمني احلفظ تنشأ 
لهذا الغرض وبعد قيام إدارة العقارات باآلتي:

اختيار هيكل االستحواذ األنسب.  -
اختيار الهيكل املالي األنسب.  -

حتديد مقدمي اخلدمات العقارية لتقدمي خدمات اإلدارة والتشغيل لألصل العقاري.  -
توقيع العقود النهائية )عقد البيع(.  -

عمل ما يلزم لتحويل العقود اإليجارية والتعاقدات األخرى ذات العالقة للمالك اجلديد   -
)الصندوق/الشركة ذات الغرض اخلاص(.

4. إدارة عمليات الصندوق

يقوم مدير الصندوق بالتوصية لعمل توزيعات نقدية مبا يتماشى مع استراتيجية الصندوق 
واللوائح التنظيمية ذات العالقة  كما يقوم بتعظيم عوائد الصندوق واحلفاظ على قيمة 

أصوله من خالل القيام بشكل فعال مبا يلي:
إدارة العالقات مع املستأجرين بشكل نشط وفعال.  -

احلرص على إرضاء املستأجرين ومعاجلة ما قد يؤثر على أعمالهم أو استخدامهم   -
للعقار.

تعظيم العوائد عن طريق إعادة التأجير و/أو رفع القيمة اإليجارية بالتماشي مع الفرص   -
التي توفرها ظروف السوق.

تعيني اجلهات املختصة بإدارة وصيانة األصول ومتابعة آدائهم بشكل دوري.  -
دراسة ما يتعلق بتحسني العقارات وإعادة تهيئتها وزيادة كفاءة التشغيل وفقاً للحاجة.  -
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5. التخارج من الصندوق

يتم دراسة فرص التخارج من االستثمار بناًء على ما تقتضيه مصلحة املستثمرين وبناًء على 
التقارير املعدة لهذا الغرض وبعد احلصول على موافقات مجلس إدارة الصندوق وغيرها من 

اإلجراءات التنظيمية الالزمة.

يف حال مت إقرار التخارج من األصل العقاري، يتم التخارج عن طريق بيع األصل ملشتريني 
استراتيجيني أو مؤسسات مالية أو غيرها وفقاً ملا تقتضيه مصلحة املستثمرين وبعد عمل 

الدراسات الواجبة لدعم إتخاذ القرار.

يتم التخارج إما عن طريق مدير الصندوق مباشرة أو من خالل تعيني مستشار تسويقي 
عقاري يتم تعيينه من قبل مدير الصندوق لهذا الغرض.

التصرف يف االستثمارات وسياسة التخارج )ل( 

الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين، والذي من شأنه أن يتطلب االحتفاظ مبلكية أصول الصندوق 
لفترات طويلة. وبالرغم من ذلك، سيقوم مدير الصندوق مبراقبة السوق باستمرار لتقييم فرص التخارج من أي من 

إستثماراته العقارية. وتشمل مبررات التخارج من االستثمارات العقارية - على سبيل املثال ال احلصر: )أ( إعادة توازن 
أصول الصندوق لتشمل أصول جديدة، )ب( تغير يف مقومات األصول العقاري املوجودة أو )ج( توقعات ونظرة سلبية حول 

سوق العقار والقطاعات الفرعية التي قد تؤثر على األصول العقارية املكونة للصندوق.

يعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات بشكل عام على املدى الطويل. علماً بأن مدير الصندوق سيقوم بتقييم كل عقار 
مملوك للصندوق مرتني يف السنة كما يف آخر يوم عمل من شهر يونيو وشهر ديسمبر من كل سنة، واقتراح استراتيجيات 

معينة بشأنه، مبا يف ذلك قرارات التصرف يف العقار على املدى الطويل والقصير إذا تبني أن تلك القرارات تصب يف 
مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات. 

وسوف يحصل مدير الصندوق على تقارير تقييم ألي عقار يتم اقتراح اإلستحواذ عليه أو بيعه أو التصرف فيه من جانب 
الصندوق من مقييمني اثنني )على األقل( مستقلني معتمدين من قبل مجلس إدارة الصندوق ومرخصني من الهيئة السعودية 

للمقيمني املعتمدين.

هيكل امللكية )م( 

قام الصندوق بتعيني أمني احلفظ لالحتفاظ مبلكية أصول الصندوق. وسيتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة أو أكثر ذات 
غرض خاص يتم تأسيسها من قبل أمني احلفظ ألجل التفريق بني ملكية األصول اململوكة من قبل الصندوق وتلك اململوكة 

من قبل أمني احلفظ.

وقد يحصل الصندوق على متويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية من مؤسسة مالية أو أكثر. ويف هذه احلال، ميكن رهن 
أصول الصندوق لصالح اجلهة املمولة مبوجب شروط وأحكام وثائق التمويل.

االمتثال باألنظمة )ن( 

يجب أن يلتزم الصندوق واستثماراته يف جميع األوقات باللوائح واألنظمة التي حتكم ملكية العقارات يف اململكة العربية 
السعودية، مبا يف ذلك نظام متلك غير السعوديني للعقار واستثماره. 

مخاطر االستثمار في الصندوق  .6
ينطوي االستثمار يف الصندوق على مستوى مخاطر عالي وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار 
بشكل تام وميكنهم حتمل تلك املخاطر، ويجب على املستثمرين احملتملني تقييم االعتبارات الواردة فيما يلي، وغيرها من 

االعتبارات بعناية عند اتخاذ قرارهم. وتكون هناك مخاطر أخرى وأمور غير مؤكدة ليست معروفة لدى مدير الصندوق حالياً، 
أو يعتبرها مدير الصندوق غير هامة حالياً بينما يكون لها تأثير سلبي على الصندوق وعمله. وال ميكن تقدمي أي ضمان بأن 

الصندوق سيتمكن من حتقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائداً على رأسمالهم.

ال ينطوي االســتثمار يف الصندوق على أي ضمانة بأن االســتثمار فيه ســيكون مربحاً أو أن املســتثمر لن يتكبد أي خســائر. 
لــذا، فإنــه يتوجــب علــى كل مســتثمر محتمــل أن يأخــذ يف االعتبــار كل مــن عوامل املخاطر املذكورة أدناه قبل شــراء وحدات 
يف الصندوق. ويتحمل كل مســتثمر املســؤولية الكاملة عن أي خســائر مالية ناجتة عن االســتثمار يف الصندوق ما لم تكن 
تلك اخلســارة بســبب الغش أو اإلهمال اجلســيم أو ســوء التصرف من مدير الصندوق وفقا ملا تنص عليه الئحة صناديق 

العقاري. االستثمار 
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ملخص املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار يف الصندوق )أ( 

عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار: ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من حتقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد ستكون 
متناسبة مع مخاطر االستثمار يف الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة يف هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة 

الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال املستثمر. وال ميكن تقدمي ضمان بأن العوائد املتوقعة أو املستهدفة 
للصندوق سيتم حتقيقها. وجميع األرقام واإلحصائيات التي وردت واملبينة يف هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح 

فقط وال متثل توقعات للربح. وال ميكن توقع العوائد الفعلية والتي من املمكن أن تختلف عن التوقعات الواردة يف هذه الشروط 
واألحكام.

مخاطر التاريخ التشغيلي احملدود: ال ميتلك الصندوق تاريخ تشغيلي ميكن للمستثمرين احملتملني من خالله احلكم على أداء 
الصندوق وجناحاته. ميتلك مدير الصندوق خبرة مستحدثة يف إدارة صناديق االستثمار العقاري املتداولة حلداثة تشريعها يف 

اململكة العربية السعودية. كما أن طبيعة االستثمارات املستقبلية يف الصندوق وكذلك طبيعة املخاطر املرتبطة بها من املمكن أن 
تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها مدير الصندوق يف السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن 

تكون النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق داّلة على األداء املستقبلي. لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر حيث يصعب التنبؤ 
مبدى التغير يف قيمة الوحدات أو يف العوائد التي من املفترض توزيعها.

املخاطر النظامية: على الرغم من أنه يتوجب على مدير الصندوق التأكد من امتثال الصندوق لألنظمة والتعليمات ذات الصلة، 
إال أنه من املمكن أن يفقد الصندوق شرط من الشروط التي تؤهله ليكون صندوق استثمار عقاري متداول مبوجب التعليمات 

اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة، وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على سيولة تداول وحدات الصندوق مبا 
يؤثر سلباً على قيمة استثماره. وباإلضافة إلى ذلك، من املمكن أن يتم إجراء تغييرات الحقة )مبا يف ذلك تغيير يف التفسير( على 

شروط تأهيل الصندوق ليكون صندوق استثمار عقاري متداول. وينبغي على املستثمرين احملتملني مالحظة أنه ال يوجد ضمان 
بأن الصندوق، عقب اختياره ليكون صندوق استثمار عقاري متداول سوف يظل صندوق استثمار عقاري متداول )سواء بسبب 

عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه(. ويف حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ 
بوضعه، يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. وميكن أن يؤدي عدم القدرة على إدراج الصندوق 

يف السوق املالية السعودية )تداول( إلى نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

مخاطر عدم توافر سيولة يف السوق: يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول يف السوق املالية السعودية. 
وال ينبغي النظر إلى قبول هذا الطلب كإشارة إلى أنه سيكون التداول بوحدات الصندوق يف سوق  ذات مستوى عالي من السيولة 

والعرض والطلب، أو أنها سوف تتطور، أو إنها يف حال تطورت سوف تستمر إلى أجل غير مسمى عقب القبول. ويف حال كان 
السوق ذات مستوى منخفض من السيولة والعرض والطلب، فسوف تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي. 

وباإلضافة إلى ذلك، يف حال عدم تطوير هذه السوق، يكون للتعامالت الصغيرة نسبياً أو التعامالت املقررة على الوحدات تأثير 
سلبي كبير على القيمة السوقية للوحدات، ويكون من الصعب تنفيذ التعامالت الفعلية أو التعامالت املقررة املتعلقة بعدد كبير 

من الوحدات بسعر ثابت. ويشير العدد احملدود من الوحدات و/أو مالكي الوحدات إلى وجود سيولة محدودة يف هذه الوحدات 
وهو األمر الذي يؤثر سلباً على ما يلي: )1( قدرة املستثمر على حتقيق مردود من بعض أو كل استثماره و/أو )2( السعر الذي من 

خالله يستطيع هذا املستثمر حتقيق املردود و/أو )3( السعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات يف السوق الثانوية. وباإلضافة 
إلى ذلك، يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات إلى عدد محدود من املستثمرين، وهو األمر الذي يؤثر سلباً على تطوير سوق ذات 
سيولة نشطة للوحدات. وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول، تكون سيولة السوق بالنسبة 

لوحدات صناديق االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل من سيولة سوق أسهم الشركات املدرجة.

مخاطر التغيرات يف األسعار: هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلباً على السعر السوقي للوحدات ومن بينها احلركة العامة 
يف أسواق األسهم احمللية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل 

وتوجهات املستثمرين والظروف االقتصادية العامة. وتتعرض سوق الوحدات للتقلبات، ويؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير 
سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناًء عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الذين ميكنهم حتمل املخاطر 

املرتبطة بهذه االستثمارات.

مخاطر التغير يف الظروف االقتصادية العامة: إن التغيرات يف الظروف االقتصادية، مبا يف ذلك نسب املعدالت، وظروف العمل، 
واملنافسة، والتطورات التكنولوجية، واألحداث السياسية والدبلوماسية، والقوانني الضريبية من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري 

وسلبي على األعمال وفرص الصندوق. وعلى وجه اخلصوص، تتسبب الزيادة يف نسب الفائدة مبطالبات من املستثمرين لعائد 
أعلى وذلك للتعويض عن العائد املتحقق من االستثمار يف الصندوق مقارنة مع العائد احملتمل عند االستثمار يف ادوات استثمارية 

بديلة. كنتيجة لذلك، تنخفض جاذبية الوحدات كفرصة استثمارية فيقل الطلب عليها مما يؤثر سلباً على القيمة السوقية 
للوحدات. وحيث أنه يجوز للصندوق اللجوء إلى التمويل، فإن أي زيادة يف نسب الفائدة يف أسواق الدين من شأنها أن تؤثر على 

شروط التمويل للصندوق. وإن التغيرات يف أسعار الفائدة ستؤثر أيضا على التقييمات يف القطاع العقاري بشكل عام.
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مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح األولي: من املمكن أن يتم تداول الوحدات بسعر أقل من سعر الطرح األولي يف وقت 
االشتراك، و ال يستطيع مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. ويتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب 

من بينها ظروف السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة 
مستويات العرض على الطلب من الوحدات.

مخاطر التقلب يف التوزيعات: على الرغم من أنه يتوجب على الصندوق مبوجب التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية 
املتداولة توزيع ما نسبته 90٪ على األقل من صايف دخلها للمالكي الوحدات، إال أنه ال توجد ضمانات بشأن مبالغ التوزيعات 

املستقبلية، ويكون الصندوق غير قادر على القيام بأي توزيع بسبب أحداث غير متوقعة تؤدي إلى زيادة يف التكاليف )مبا يف ذلك 
النفقات الرأس مالية يف حال القيام بأعمال جتديد واسعة النطاق ومكلفة بشكل عاجال( أو انخفاض يف اإليرادات )كما يف حال 
تدني مستويات حتصيل إيرادات اإليجار( أو عدم إلتزام املستأجر بالدفع. وإن عدم قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات ملالكي 
الوحدات يعرض صندوق اللتزامات معينة من شأنها أن تؤثر املزيد على األداء املالي للصندوق. وميكن أيضا أن مُيتنع الصندوق 
من القيام بأي توزيعات من قبل مموليه، وفقا لوثائق التمويل ذات العالقة، والذين يكون لهم احلق بحاالت معينة )مثل بعد وقوع 
حالة إخالل مبوجب وثائق التمويل( احلق يف السيطرة على والتحكم بالتدفقات النقدية للصندوق بحيث تستخدم لسداد املبالغ 

املستحقة مبوجب وثائق التمويل. ويشار إلى أن أي انقطاع أو انخفاض يف مبالغ التوزيعات ملالكي الوحدات، يتسبب يف انخفاض 
قيمة وسعر تداول وحدات الصندوق.

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات: تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى إنخفاض 
السعر السوقي للوحدة إلى درجة كبيرة. وتؤدي أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات يف السوق العامة أو التصور بأن هذه 

املبيعات سوف حتدث إلى التأثير بشكل سلبي وكبير على قيمة وسعر تداول الوحدات.

مخاطر انعكاس القيمة األساسية: ال يعكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة االستثمارات األساسية للصندوق. وتتعرض 
أسواق املال لتقلبات كبيرة يف األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، ويؤدي هذا األمر، باإلضافة إلى الظروف االقتصادية 

والسياسية وغيرها، إلى التأثير السلبي على قيمة وسعر تداول الوحدات. وبصفته صندوق تداول عام، سوف يتأثر سعر الوحدة 
الواحدة بعدد من العوامل، والتي يقع العديد منها خارج سيطرة مدير الصندوق وبعضها يتعلق بالصندوق وعملياته بحيث يؤثر 

بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق األسهم بصفة عامة.

مخاطر تقييم صايف أصول الصندوق: حتدد صايف قيمة أصول الصندوق مرتني يف السنة، إال أنه تتغير قيمة االستثمارات 
األساسية للصندوق يف الفترة ما بني التقييمات. ولذلك، ميكن حتديد سعر السوق للوحدات بناًء على معلومات تاريخية والتي 
ال تعكس القيمة احلالية لالستثمارات األساسية للصندوق. وعالوة على ذلك، فإن بعض الرسوم املستحقة ملدير الصندوق ال 

تتغير إال من تقييم آلخر بناًء على صايف قيمة أصول الصندوق )كأتعاب املدير اإلداري حيث تكون نسبة من صايف قيمة أصول 
الصندوق ورسوم اإلدارة حيث تكون نسبة من صايف قيمة اإليجار السنوي احملصل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، على 

أن ال تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل 0.75٪ من صايف قيمة أصول الصندوق حسب اخر تقييم للصندوق(. وبهذا يكون مالك 
الوحدات على غير دراية بقيمة أصول الصندوق احملدثة يف خالل هذه الفترة وقد يتصرف بوحدات الصندوق بطريقة تؤثر بشكل 

سلبي على عوائده قيمة استثماره.

مخاطر القيود املتعلقة بجمع األموال لعمليات إستحواذ مستقبلية: تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل مبوجب التعليمات 
اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة إلى احلد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل اإلستحواذ. ويعتزم 

الصندوق توزيع 90٪ على األقل من صايف أرباحه على مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل احلفاظ على وضع 
الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول، فيجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة 50٪ من القيمة اإلجمالية ألصول 
الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة يف وقت احلصول على التمويل. وكنتيجة لذلك، ميتلك الصندوق قدرة محدودة على 

حتسني ممتلكاته أو حتقيق النمو من خالل اإلستحواذ على ممتلكات إضافية. ويف حال كان يعتزم الصندوق القيام بزيادة 
رأسماله، فقد يلجأ إلى طرح وحدات مقابل مساهمات عينية أو نقدية مبا يتماشى مع أنظمة هيئة السوق املالية، وتستغرق 

العملية وقتاً طوياًل مما تؤثر بشكل سلبي على السعر السوقي للوحدات.

القيود الشرعية: يجب أن تتبع استثمارات الصندوق ضوابط الهيئة الشرعية حسبما يحددها املستشار الشرعي. حيث تنطبق 
هذه الضوابط على كل من هيكل االستثمارات وعلى نشاطات الصندوق واستثماراته. ولاللتزام بتلك الضوابط، يضطر الصندوق 

للتخلي عن االستثمار أو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالف لضوابط الهيئة الشرعية. 
وباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام بضوابط الهيئة الشرعية يخسر الصندوق فرص استثمارية إذا قرر املستشار الشرعي وجود أي 

استثمار مقترح غير ملتزم بضوابط الهيئة الشرعية وبالتالي ال ميكن للصندوق النظر فيه. ويكون لهذه العوامل، يف ظل ظروف 
معينة، أثر سلبي على األداء املالي للصندوق أو استثماراته، مقارنة مع النتائج التي ميكن احلصول عليها لو لم تكن ضوابط 

االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة.

مخاطر توقعات غير صحيحة والتغييرات يف أوضاع السوق: يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغيرات يف 
مستويات العرض والطلب يف القطاع العقاري ذات العالقة، والتي تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية احمللية والعاملية، وزيادة 

التنافس الذي ينتج عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر القروض السكنية أو زيادة أسعار الرهن العقاري، 
والتغيرات يف مستويات العرض والطلب. لذا، ميكن أن يكون للتوقعات غير الصحيحة املستخدمة من قبل مدير الصندوق لغايات 

اتخاذ القرار االستثماري أثر سلبي على الصندوق.
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عدم املشاركة يف اإلدارة: باستثناء ما هو مذكور يف هذه الشروط واألحكام، ال يكون للمستثمرين احلق أو صالحية املشاركة يف 
إدارة الصندوق أو التأثير على أي من قرارات استثمارات الصندوق. وتُسند جميع مسؤوليات اإلدارة ملدير الصندوق.

االعتماد على كبار املوظفني: يعتمد جناح الصندوق بشكل رئيسي على جناح فريق إدارته. وتؤثر خسارة خدمات أي من أعضاء 
فريق إدارة الصندوق بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب االستقالة أو خالفه( أو عدم إمكانية جذب وتعيني موظفني إضافيني 

على عمل الصندوق ومنظومته.  إن عدم وجود فريق ناجح إلدارة الصندوق ينعكس سلباً على القدرة على تنمية عقارات وأصول 
الصندوق والقدرة على التفاوض ملا فيه من مصلحة الصندوق مما ينعكس على عوائد الصندوق وقيمة وحداته االستثمارية.

مخاطر تضارب محتمل يف املصالح: يخضع الصندوق حلاالت مختلفة لتضارب املصالح نظراً بأن مدير الصندوق والشركات 
التابعة له، ومدراء كل منهما واملدراء واملنتسبني من املمكن أن يكونوا مشاركني يف أنشطة عقارية وغيرها من األنشطة التجارية 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبهذا اخلصوص، يجوز للصندوق من وقت آلخر التعامل مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو 
الشركات التي ترتبط مع الشركات التابعة ملدير الصندوق لتسهيل الفرص االستثمارية. وال يتطلب من اجلهات التي فوض مجلس 

إدارة الصندوق مسؤوليات معينة لها )مبا يف ذلك مدير الصندوق( أن يكرسوا كل مواردهم للصندوق. ويف حال قامت أي من 
اجلهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو مصادرها لصالح جهات أخرى، يحد ذلك من قدرتها على تكريس مصادرها ومسؤولياتها 
لصالح الصندوق مما يؤثر على قدرة الصندوق بتحقيق أهدافه من حيث النمو يف العوائد والقدرة على حتقيق قيمة سوقية أفضل 

للوحدات.

عوامل املخاطر ذات الصلة بأصول الصندوق )ب( 

توفر االستثمارات املناسبة: تكون بعض من استثمارات الصندوق، كما بتاريخه، منتقاة من قبل مدير الصندوق وبالتالي لن تكون 
هنالك فرصة ملالكي الوحدات بتقييم العوامل االقتصادية أو املالية أو غيرها فيما يتعلق باالستثمارات املستقبلية. وال ميكن تقدمي 

ضمان بأن مدير الصندوق سيتمكن، عقب اإلستحواذ على األصول العقارية املبدئية، من حتديد استثمارات تتماشى مع أهداف 
االستثمار اخلاصة بالصندوق، وحتديداً يف بيئة السوق احلالية. إن حتديد االستثمارات املناسبة للصندوق وهيكلتها هو أمر معقد 

بعض الشيء وغير مضمون بدرجة كبيرة. وعدم قدرة مدير الصندوق على حتديد االستثمارات املناسبة يؤثر سلباً على قدرة 
الصندوق على حتقيق النمو املرغوب يف القيمة السوقية للوحدات.

مخاطر سوق العقارات السكنية: تقع بعض األصول العقارية املبدئية يف القطاع السكني. ويعتمد أداء االستثمارات يف قطاع 
العقارات السكنية بشكل كبير على التغيرات يف مستويات العرض والطلب والتي تتأثر بشكل كبير بالعوامل االقتصادية والسياسية 
واألمنية احمللية والعاملية، مبا يف ذلك زيادة املنافسة التي تفرضها العقارات السكنية األخرى. وتعتمد قدرة الصندوق على حتقيق 

صايف دخل تأجيري واحلفاظ على القيمة العقارية للعقارات السكنية بشكل كبير على القدرة التنافسية للعقار مع العقارات 
املماثلة. وإذا ما متكنت عقارات سكنية مماثلة من جذب مستأجرين بطريقة أفضل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، فإن 

صايف إيرادات اإليجار من الصندوق سوف ينخفض يف املستقبل نتيجة النخفاض الطلب من جانب املستأجرين. ويؤدي االنخفاض 
يف صايف إيرادات اإليجار إلى تخفيض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات يف السوق 

املالية السعودية.

مخاطر االستثمار يف القطاع التعليمي: من املمكن أن تشمل استثمارات الصندوق مستقباًل على استثمارات عقارية تقع يف 
القطاع التعليمي. ولذلك من احملتمل أن يتأثر أداء االستثمار يف هذا القطاع سلباً لعدة أسباب منها -على سبيل املثال ال احلصر- 
عوامل تتعلق مبستويات العرض والتي منها زيادة املعروض من املدارس األهلية و/أو احلكومية، وعوامل الطلب والتي منها حدوث 
انكماش اقتصادي، وفرض بعض الرسوم والضرائب، واحتمال حدوث تغيير يف األنظمة واللوائح املنظمة لهذا القطاع والتي منها 
احتمال الغاء لتراخيص املدارس االهلية. وتلك العوامل سوف تؤثر سلباً على العوائد اإليجارية مما يؤدي إلى انخفاض توزيعات 

العائد إلى مالكي الوحدات ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات يف السوق املالية السعودية.

مخاطر االستثمار يف عقارات خارج اململكة: ينطوي االستثمار خارج اململكة على العديد من املخاطر منها - على سبيل املثال ال 
احلصر: 1( األمور املرتبطة بتقلبات صرف العمالت؛ 2( بعض املخاطر االقتصادية واجليوسياسية؛ 3( احتمال قيام الدولة التي 

يتم االستثمار فيها بفرض ضرائب على الدخل واملكاسب املرتبطة بهذه األصول. وتلك العوامل سوف تؤثر سلباً على العوائد 
اإليجارية مما يؤدي إلى انخفاض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات يف السوق املالية 

السعودية.

مخاطر االستثمار يف سوق العقارات التجارية/التجزئة: تقع بعض األصول العقارية املبدئية يف قطاع العقارات التجارية/التجزئة. 
إن هناك مخاطر محتملة منها -على سبيل املثال ال احلصر- انخفاض العوائد احملتملة بسبب التعرض لبعض فترات الركود أو 

املوسمية، أو الظروف االقتصادية بشكل عام، مما يؤدي الى عدم قدرة املستأجرين على السداد، والتي تؤدي الى انخفاض نسبة 
االشغال، وكل ذلك يؤثر سلباً على العوائد اإليجارية مما يؤدي إلى انخفاض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات وإلى انخفاض 

قيمة وسعر الوحدات يف السوق املالية السعودية.
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مخاطر القطاع الفندقي: قد تشمل استثمارات الصندوق مستقباًل على استثمارات عقارية يف القطاع الفندقي. ويتأثر االستثمار 
يف قطاع الفندقي بعوامل عدة منها -على سبيل املثال ال احلصر-  العوامل االقتصادية والتي تؤثر على معدالت االنفاق الشخصي 

مما يؤدي الى تأثر نسبة االشغال يف هذا القطاع، وعوامل العرض والطلب والتي تؤدي الى احلاجة لتخفيض أسعار الغرف 
الستقطاب النزالء، وخاصة املناطق التي يوجد بها زيادة يف املعروض، واملوسمية يف القطاع، وأيضاً تغير اللوائح واألنظمة وخاصة 
املتعلقة بزيادة الضرائب والرسوم. وتلك العوامل سوف تؤثر سلباً على العوائد اإليجارية )يف حال تضمن الصندوق عقار يف هذا 
القطاع( مما يؤدي إلى انخفاض توزيعات العائد إلى مالكي الوحدات ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات يف السوق املالية 

السعودية.

مخاطر سوق العقارات املتعلق بقطاعات أخرى: قد تشمل استثمارات الصندوق مستقباًل على استثمارات عقارية تقع يف قطاعات 
متعددة مثل القطاع الصحي واخلدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات األخرى. ويعتمد أداء االستثمارات يف قطاع العقارات 

بشكل كبير على التغيرات يف مستويات العرض والطلب املتعلقة بالقطاع العقاري ذات العالقة. وتعتمد قدرة الصندوق على 
حتقيق صايف دخل تأجيري واحلفاظ على قيمة تلك العقارات بشكل كبير على أداء السوق العقاري وأداء القطاع العقاري إضافة 

إلى القدرة التنافسية للعقار مقارنة بالعقارات املماثلة. وبشكل عام إذا ما متكنت العقارات املماثلة لعقارات الصندوق من جذب 
مستأجرين بطريقة أفضل من العقارات اخلاصة بالصندوق، فإن صايف إيرادات اإليجار من الصندوق سينخفض يف املستقبل 

نتيجة النخفاض الطلب من جانب املستأجرين أو نتيجة لزيادة حدة املنافسة. ومما يؤدي إلى االنخفاض يف صايف إيرادات اإليجار 
وتخفيض توزيعات العائد ملالكي الوحدات ووإلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات يف السوق املالية السعودية.

مخاطر وجود مستأجر واحد والتخلف عن االلتزام: تشمل األصول العقارية املبدئية على عقارات مؤجرة إلى مستأجر واحد 
فقط يف الوقت احلالي. وبالتالي يتعرض الصندوق لدرجة أعلى من املخاطرة يف حال تخلف أي من املستأجرين عن السداد، 
بخالف ما إذا كان العقار مؤجر لعدة مستأجرين حيث تشكل نسبة الدخل التأجيري من كل مستأجر نسبة أقل من إجمالي 

الدخل التأجيري للصندوق. إضافة إلى أنه يف حال تخلف أي من املستأجرين عن سداد اإليجار عن أي من األصول العقارية 
املبدئية، فسوف يحد ذلك من قدرة مدير الصندوق على إعادة تأجير أي من العقارات على الفور أو أن يحقق إيرادات إيجار 

مرضية والذي من شأنه أن يقلل من إيرادات إيجار العقارات. وعالوة على ذلك، سوف يضطر مدير الصندوق لعمل جتديدات 
كبيرة للعقارات بغرض جذب مستأجرين جدد يف املستقبل على أفضل شروط ممكنة، مما يؤثر على العوائد التي يتم توزيعها على 

مالكي الوحدات. 

مخاطر تركز معظم اإليجارات على مستأجر واحد: سيحقق الصندوق معظم دخله من املبالغ املستلمة من املستأجر/مدير 
األمالك شركة ند العربية للتسويق العقاري، وذلك لألصول العقارية املبدئية التالية: مركز »أهال كورت«، ومركز »بن 2« التجاري، 

ومركز »النخبة« التجاري. وبناًء عليه، سوف يتأثر الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية سلباً باإلضافة إلى 
قدرته على القيام بتوزيعات على مالكي وحدات الصندوق يف حال تخلف املستأجر املذكور عن سداد مبالغ اإليجار املتفق عليها يف 

عقود التأجير املبرمه معه.

وأيضاً فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج العمليات والتدفقات النقدية وكذلك قدرة الصندوق على دفع توزيعات للمستثمرين 
والتي ستتأثر جميعها سلباً يف حال عدم متكن الصندوق من إعادة التأجير لشركة ند العربية للتسويق العقاري )عند انتهاء مدة 

العقد أو اإلنهاء املبكر لعقد اإليجار( بشكل فوري أو جتديد عقود اإليجار، أو يف حال كانت القيمة اإليجارية عند التجديد أو 
إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع. وعالوة على ذلك، سوف يضطر مدير الصندوق لعمل جتديدات كبيرة للعقارات املذكورة 

بغرض جذب مستأجرين جدد يف املستقبل بأفضل شروط ممكنة، مما سيؤثر على العوائد التي يتم توزيعها على مالكي الوحدات. 
وال يوجد أي ضمانات على احتمالية إيجاد مستأجر بديل أو أن تكون شروط أي عقد إيجار جديد مالءمة للصندوق مقارنة بعقد 

اإليجار احلالي. 

ومبا أن إدارة األمالك هي من مهام املستأجر لألصول العقارية املبدئية املذكورة، فتوجد هناك أيضاً مخاطر اعتماد الصندوق 
على الدعم التشغيلي الكبير املنتظر من املستأجر. وعليه، فإن أي تقصير أو خلل يف االلتزامات التعاقدية اخلاصة باملستأجر 

واخلاصة بتشغيل العقار وإدارة األمالك سوف يؤثر سلباً على تكاليف التشغيل والوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته 
وتدفقاته النقدية.

مخاطر تخلف األطراف اآلخرى عن االلتزام: سيتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف الذين يقوم الصندوق مبزاولة 
األعمال معهم كما ميكن أن يتحمل الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد. كما ميكن للصندوق أن يتعرض بشكل تام، يف 

ظروف معينة، إلى مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن التزاماتهم التعاقدية جتاه الصندوق، مبا يف ذلك مالك األراضي ومديري 
العقارات والبنوك املمولة و/أو املقاولني. ويؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن سداد أي مستحقات تعاقدية إلى 

الصندوق إلى انخفاض دخل الصندوق وبالتالي التأثير يف النهاية على عوائد مالكي الوحدات.

التقلبات يف قيمة العقار واملخاطر العقارية العامة: سوف تخضع االستثمارات للمخاطر املتعلقة مبلكية العقارات و/أو تأجيرها 
و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة تطويرها. وتشمل هذه املخاطر، على سبيل املثال ال احلصر، تلك املخاطر املرتبطة باملناخ 

االقتصادي احمللي العام واألوضاع العقارية احمللية والتغيرات يف مستويات العرض والطلب املتعلق بالعقارات والنقص يف إمدادات 
مصادر الطاقة ومختلف املخاطر غير املؤمن عليها أو غير القابلة للتأمني والكوارث الطبيعية واللوائح والقرارات احلكومية )على 
سبيل املثال، مراقبة اإليجارات( والتغيرات يف الضرائب العقارية والتغيرات يف معدالت العوائد وتوافر القروض السكنية التي من 

شأنها أن جتعل بيع أو إعادة متويل العقارات صعب أو غير عملي، إضافًة إلى االلتزامات البيئية وااللتزامات احملتملة املرتبطة 
بالتصرف يف األصول واحلروب وغيرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير الصندوق. 
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وحيث شهد السوق العقاري تقلبات كثيرة يف السابق، فهنالك احتمال أن يقوم الصندوق باإلستحواذ على عقارات خالل فترة 
انتعاش يف السوق العقاري قبل أن يشهد تدهور الحق من شأنه أن يؤثر على القيمة السوقية الستثمارات الصندوق. 

وال يوجد هناك أي ضمان على وجود سوق جاهزة إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموماً لن تكون سائلة. 

باإلضافة إلى ذلك، يكون للتغيرات السلبية يف تشغيل أي عقارات أو يف الوضع املالي ألي مستأجر تأثيراً سلبياً على املدفوعات 
اإليجارية التي يتلقاها الصندوق، وبالتالي على قدرة الصندوق على تقدمي توزيعات أرباح للمستثمرين. ومن املمكن أن يتعرض 

أي مستأجر، من وقت آلخر، للركود وهو األمر الذي يضعف وضعه املالي مما يؤدي إلى تخلفه عن سداد املستحقات اإليجارية 
عند استحقاقها. ويف أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن يسعى للحصول على حماية ضد قوانني اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، 

وهو األمر الذي يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي نتائج سلبية أخرى، وبالتالي انخفاض التدفق النقدي القابل للتوزيع 
اخلاص بالصندوق. وال ميكن تقدمي ضمان بأن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفالس يف املستقبل، وإذا فعلوا ذلك 

فلن يستمر اإليجار سارياً.

التركيز على القطاع العقاري: يجوز تركيز أصول الصندوق يف قطاع واحد محدد، على سبيل املثال القطاع العقاري السكني و/أو 
التجاري و/أو القطاع العقاري املكتبي و/أو قطاع املخازن العقاري. إن تركيز االستثمارات يف قطاع واحد أو أكثر يعرض الصندوق 

خلطر الركود االقتصادي وذلك بشكل يفوق ما إذا اشتملت أصول الصندوق االستثمارية على أصول عديدة يف قطاعات أخرى. 
وكنتيجة لذلك، يكون لهذا الركود تأثير سلبي جوهري على الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على 

تقدمي توزيعات أرباح للمستثمرين.

تركيز من قبل املوقع اجلغرايف: تقع األصول العقارية املبدئية للصندوق يف اململكة العربية السعودية. وال توجد متطلبات للصندوق 
بتنويع استثماراته خارج اململكة العربية السعودية وبشكل عام إذا ما ركز الصندوق استثماراته يف مواقع جغرافية محدودة، فسوف 
يعرض هذا الصندوق إلى مخاطر تدني األوضاع االقتصادية بشكل أكبر عما لو شمل الصندوق على عقارات يف مناطق جغرافية 

أكثر تنوعاً. ونتيجة لذلك، ميكن ألي ركود يف النشاط االقتصادي أن يكون له تأثير سلبي جوهري على احلالة املالية للصندوق 
ونتائج عملياته، وتدفقاته النقدية، والقدرة على القيام بتوزيعات للمستثمرين.

مخاطر نزع امللكية: أنه من حق بعض اجلهات احلكومية يف اململكة اإلستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق املنفعة العامة )على 
سبيل املثال ال احلصر، بناء الطرق واملرافق العامة(. ومن الناحية العملية، يكون سعر الشراء لعقار ما عادة ما يساوي للقيمة 

السوقية. ويف حال نزع امللكية يتم اإلستحواذ اإلجباري على العقار بعد فترة إخطار غير محددة نظامياً، وذلك ألن اعتمادها يقوم 
مبوجب نظام خاص. وعلى الرغم من احتمالية دفع التعويض، فهناك خطر يتمثل يف أن يكون قيمة التعويض غير كافية باملقارنة 

مع حجم االستثمار أو الريح الفائت أو الزيادة يف قيمة االستثمار. ويف حال حتقق خطر نزع امللكية، تنخفض قيمة التوزيعات 
ملالكي الوحدات، وقيمة وسعر التداول للوحدات ويخسر مالكي الوحدات كل أو جزء من رأس املال املستثمر.

مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات: يستحوذ الصندوق على استثمارات بناًء على القيم املستقاة من اإليرادات التي من 
املتوقع أن يتم احلصول عليها من املستأجرين. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم تأجيرها أو أن اإليجارات 

املنتهية سوف يتم جتديدها أو أنه سوف تكون هناك زيادة يف اإليجارات مبرور الزمن. ويف حال تعرض أحد املستأجرين ألزمة 
مالية، فسوف يصبح عندها غير قادر على سداد املستحقات اإليجارية يف الوقت املناسب أو جتديد عقد إيجاره. ويشغل بعض 

املستأجرين أجزاء كبيرة من االستثمارات ذات الصلة، وبالتالي، طاملا كانت استثمارات الصندوق مركزة يف تلك األصول، فسوف 
يتأثر الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقدمي توزيعات أرباح للمستثمرين سلباً بشكل كبير بأي 

ظروف سلبية تؤثر على هؤالء املستأجرين الرئيسيني. 

مخاطر سيولة األصول األساسية: تَُعد األصول العقارية من األصول غير السائلة نسبياً. وبالتالي، يصعب أو يستحيل على 
الصندوق أن يبيع أصل عقاري معني بالسعر املرغوب يف أي وقت معني. وتتكون أصول الصندوق من أصول عقارية. ويصعب على 

الصندوق بيع أصوله العقارية )خصوصاً يف أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول عقارية 
كبيرة(، ويتعرض السعر املقترح للبيع خلصم كبير خاصة إذا مت إجبار الصندوق على التصرف يف أي من أصوله خالل فترة زمنية 

قصيرة. ويؤدي هذا األمر إلى تخفيض قيمة الوحدات والتأثير سلباً على أداء الصندوق.

مخاطر التطوير: على الرغم من أن أغلب األصول العقارية املبدئية للصندوق عقارات مطورة، إال أنه يجوز للصندوق 
االستثمار يف مشاريع التطوير العقاري بنسبة ال تتعدى 25٪ من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 
مدققة. إن مشاريع التطوير العقاري يف اململكة تواجه مخاطر عديدة. إن مخاطر االشتراك يف بناء وتسويق مشروع عقاري 

جديد تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: )1( التأخير يف االنتهاء من أعمال التشييد يف الوقت احملدد، و)2( جتاوز 
التكاليف احملددة، و)3( عدم القدرة على حتقيق عقود إيجار باملستويات املتوقعة، و)4( القوة القاهرة الناجتة عن عوامل تقع 
خارج سيطرة الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد )مبا يف ذلك األحوال اجلوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء 
يف السوق( وهو األمر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. إن البدء يف مشروع جديد ينطوي أيضاً على مخاطر أخرى، 

من بينها احلصول على املوافقات والتصاريح احلكومية الالزمة لتقسيم األراضي واإلشغال، وغيرها من املوافقات والتصاريح 
احلكومية األخرى املطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري املتصلة باملشاريع التي لم تتم متابعتها حتى االكتمال. إن اإلجناز الناجح 

لتلك املشاريع سوف يكون له تأثير مباشر وكبير على قيمة الوحدات وأي فشل يف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض 
التوزيعات للمستثمرين وصايف قيمة أصول الصندوق.
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مخاطر الزيادة يف تكاليف البناء والتطوير: قد يعمد مدير الصندوق إلى تطوير بعض األصول وذلك باإلستفادة من بعض املواقع 
غير املستفادة فيها ببناء أو إضافة أو تطوير مباني وعليه فإن تكاليف بناء وتطوير مشروع عقاري من املمكن أن تتجاوز التوقعات 

احملددة ألسباب مختلفة، من بينها على سبيل املثال ال احلصر، التأخير بسبب اخلالفات الصناعية، واخلالفات مع مقاولي 
الباطن، والزيادة يف تكاليف مواد البناء واملعدات والعمالة، وسوء األحوال اجلوية، واملشاكل والظروف غير املتوقعة. وال يوجد 

أي ضمان بأن أي من تدابير التخفيف التي سيتم اتخاذها سوف تنجح يف القضاء على خطر تكبد جتاوزات كبيرة يف التكاليف، 
تلك التجاوزات التي تؤدي إلى وقوع خسائر يف االستثمارات. ويف مثل هذه احلاالت، من املمكن أن يكون االعتماد على املقاولني 

محدوداً وأي زيادة يف تكاليف البناء سوف تقلل من عوائد الصندوق وبالتالي نسب التوزيعات النقدية املتاحة ملالكي الوحدات.

مخاطر عدم وجود شهادات امتام بناء: سوف يستحوذ الصندوق على عقار مركز »هوم وركس« وعقار »أهال كورت« وعقار »بن 
2« التجاري وعقار »مركز النخبة« التجاري مع العلم أن هذه العقارات لم يتم إصدار شهاات إمتام بناء لهم من قبل البلديات و/

أو األمانات ذات اإلختصاص. ومن املمكن أن يستحوذ الصندوق يف املستقبل على عقارات ال حتمل شهادة إمتام بناء صادرة عن 
البلدية أو األمانة املختصة. وبالتالي، سيتعرض الصندوق ملخالفات من جهات حكومية مختلفة نتيجة لعدم استخراج شهادة إمتام 

بناء أو الستخراجها بطريقة ال تتوافق مع تراخيص البناء ذات العالقة.

املخاطر املتعلقة بتملك حقوق االنتفاع/املنفعة للعقارات: سوف يستحوذ الصندوق على حقوق منفعة لعقارات )األصل العقاري 
املبدئي »جالري مول«(، ويؤدي عدم التزام مدير الصندوق أو مستشاريه أو األطراف األخرى التي يتعامل معها بااللتزامات املتعلقة 

بحق املنفعة إلى إلغاء هذا احلق و/ أو فرض غرامات على الصندوق. كما ميكن أن يتم إلغاء حق املنفعة يف حال احتياج جهة 
حكومية ما للعقار من أجل حتقيق منفعة عامة. ويف حال إلغاء العقد و/أو تخلف الطرف اآلخر عن التزاماته التعاقدية جتاه 

الصندوق، سيؤدي ذلك إلى انخفاض دخل الصندوق وبالتالي سيؤثر سلباً على عوائد الصندوق .

املخاطر املتعلقة بترتيبات التشييد والتشغيل ونقل امللكية: سوف يستحوذ الصندوق على حقوق منفعة لعقارات تشمل على 
ترتيبات تشييد وتشغيل ونقل امللكية )مثال ذلك األصل العقاري املبدئي »جالري مول«(. ويف هذه احلالة ميكن أن ينطوي 

االستثمار على مخاطر متعلقة بسداد غرامات أو إلغاء الترتيبات املتعلقة بالتشييد والتشغيل ونقل امللكية مع اجلهة املالكة للعقار 
يف حال عدم متكن مالك حق املنفعة )الصندوق( من االلتزام باالشتراطات التعاقدية اخلاصة بالعقار أو الترتيبات املتعلقة به، 

مما سيكون له أثر سلبي على أداء الصندوق وحتقيق خسائر كبيرة. كما يؤدي فرض أي طلبات إضافية متعلقة بترتيبات التشييد 
والتشغيل للعقار من اجلهات احلكومية ذات العالقة إلى زيادة التكاليف املتعلقة بأعمال التطوير وفترة اإلجناز اخلاصة به مما 

يؤدي إلى تأخير عملية التطوير وبالتالي سيؤثر سلباً على عوائد الصندوق. 

مخاطر التمويل والرهن: سوف يتم متويل الصندوق من خالل تسهيالت بنكية وهو ما يزيد من مستوى مخاطر الصندوق وهو ما 
يؤثر سلباً على الدخل الذي يجنيه الصندوق، أو يؤدي إلى خسارة رأس املال األصلي وبالتالي القيمة السوقية للوحدات. وتتعاظم 

الزيادات واالنخفاضات يف قيمة أصول الصندوق العقارية عندما يلجأ الصندوق للتمويل. فعلى سبيل املثال، يسبب التمويل 
تغيرات عشوائية يف صايف قيمة أصول الصندوق أو تعرضه خلسارة تفوق مبلغ استثماره. إن استخدام التمويل يخلق فرصة 

للزيادة يف العوائد ولكنه يف نفس الوقت ينطوي على درجة عالية من اخلطر املالي ويؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى 
عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود االقتصادي. عالوة على ذلك، فإنه سوف يتم رهن أصول الصندوق إلى ممول، 

وبالتالي ميكن أن يقوم املمول باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد من جانب الشركة ذات الغرض اخلاص و/أو 
الصندوق  )حسبما هو مشروط يف وثائق التمويل( مما يتيح للممول بيع العقار املرهون الستعادة املبالغ املستحقة مبوجب التمويل، 

وذلك مما يكون له أثر على الدخل التأجيري للصندوق من العقار املرهون. 

وعلماً أنه صدر تعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً بتاريخ 1438/8/26ه الذي يتطلب توثيق الرهون العقارية 
يف سجل الرسمي بدالً عن اتباع آلية اإلفراغ املتبعة يف الوقت احلالي، إال أنه ال تتوافر املعلومات الكافية لدى مدير الصندوق 
حول األلية احلديثة املقترحة للرهن وبالتالي يصعب حصر مخاطر تسجيل الرهن حلني ممارسة تسجيل الرهون بشكل شائع 

يف السوق العقاري.

وسوف يتم فتح حساب لدى مصرف الراجحي باسم الشركة احلافظة ألصول الصندوق يف مصرف الراجحي يتم من خالله جمع 
كافة اإليجارات اخلاصة باألصول العقارية اخلاصة بالصندوق، بحيث يدفع من خالل هذا احلساب جميع مستحقات التمويل 

لصالح البنك املمول وفقا ملا يتفق عليه مدير الصندوق والبنك املمول. وبالتالي ميكن أن يقوم املمول باملطالبة باإليجارات يف حال 
حدوث أي تخلف عن السداد من جانب الشركة ذات الغرض اخلاص و/أو الصندوق )حسبما هو مشروط يف وثائق التمويل( 

مما يتيح للممول حجز وسحب اإليجارات الستعادة املبالغ املستحقة مبوجب التمويل، وذلك مما يكون له أثر سلبي على عوائد 
الصندوق وقدرة الصندوق على القيام بالتوزيعات النقدية املستهدفة.
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بعض األصول العقارية املبدئية للصندوق مسجلة لصالح أحد جهات التمويل: بعض األصول العقارية املبدئية التي سوف 
يستحوذ عليها الصندوق مرهونة لدى بنوك ممولة )وهم كالتالي: مجمع امللقا السكني وجالري مول وعقار »أهال كورت« وعقار 

»بن 2« التجاري وعقار »مركز النخبة« التجاري( وذلك عــن طريــق تســجيل صــك امللكيــة باســم إحــدى الشــركات التابعــة ألحــد 
البنــوك املمولة ذات الصلة وذلــك ضمانــًا التزامــات املالك احلالي مبوجــب اتفاقيــة التســهيالت املبرمــة مــع البنــك املمول ذات 
الصلة. وعلــى الرغــم مــن احلصــول علــى عــدم ممانعــة من البنــوك املمولة علــى فــك رهــن األصــول العقاريــة اآلنــف ذكرهــا 

مقابــل تقديــم ضمانــات بديلــة أو ســداد للديــن القائــم، فإنــه ال ميكــن اجلــزم بــأن ذلك سوف يتــم بالشــكل والوقــت املناســبني 
ممــا يؤثــر ســلباً على الوضــع املالــي والتدفقــات النقديــة ونتائــج التشــغيل اخلاصــة بالصنــدوق.

مخاطر اإلجراءات التي يتخذها املنافسون: يتنافس الصندوق مع مالك ومشغلني ومطورين عقاريني آخرين يف اململكة العربية 
السعودية، وقد ميتلك بعضهم عقارات مشابهة للعقارات التي ميتلكها الصندوق يف نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. وإذا قام 
منافسو الصندوق بتأجير أماكن سكنية و/أو جتارية مماثلة للعقارات التي ميتلكها الصندوق أو بيع أصول مماثلة لهذه للعقارات 
التي ميتلكها الصندوق بقيمة أقل من تقومي الصندوق لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق من املمكن أن ال ينجح يف تأجير 

املساحة التجارية والسكنية بأسعار أو وفق شروط مناسبة أو أن ال ينجح يف ذلك على اإلطالق. وبالتالي، سوف يتكبد الصندوق 
تكاليف ومصاريف إضافية ألغراض االحتفاظ بالعقارات و سوف يتعّرض خلسارة الدخل احملتمل كنتيجة لعدم تأجير أو استغالل 

العقارات األساسية. وبناًء عليه، يتأثر الدخل أو العائد املتوقع ملالكي الوحدات سلباً.

مخاطر إفصاحات الصندوق عند بيع العقار: بخصوص التصرف باستثمارات الصندوق، فإنه من املمكن أن يُطلب من الصندوق 
إجراء إفصاحات حول الشؤون التجارية واملالية لالستثمار مثل تلك التي تتم بخصوص بيع أي عقار، ومن املمكن أن يُطلب من 

الصندوق ضمان تعويض املشترين لتلك االستثمارات للحد الذي تكون فيه تلك اإلفصاحات غير دقيقة. وينتج عن تلك الترتيبات 
والتعويضات )يف حال استحقاقها( انخفاض يف عوائد مالكي الوحدات. 

وباإلضافة إلى ذلك، تنص الشروط واألحكام على أنه سيقوم الصندوق بتعويض مدير الصندوق والتابعني له مبا يف ذلك مسؤوليه 
ومديريه وشركائه وموظفيه ومساهميه واألعضاء وغيرهم من الوكالء، عن بعض املطالبات واخلسائر واألضرار والنفقات التي 

تنشأ بأي حال من واجباتهم جتاه الصندوق، باستثناء ما إذا حدث ذلك نتيجة ألي احتيال أو إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد 
من جانب الطرف ذو العالقة. وتؤثر التزامات التعويض تلك بشكل جوهري على عوائد املستثمرين. 

مخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط جيدة: سوف يقوم الصندوق بالتخارج من العقارات واألصول 
األخرى اخلاصة به يف الوقت الذي يراه مدير الصندوق مناسباً للبيع. إن قدرة الصندوق على التصرف يف العقارات بناءاً على 
شروط مواتية يعتمد على عوامل خارج سيطرته مبا يف ذلك املنافسة من جانب بائعني آخرين وتوافر مصادر التمويل ملشترين 

محتملني. ويف حال لم يتمكن الصندوق من التصرف يف أصوله بناءاً على شروط مناسبة أو يف توقيت مناسب فإن وضعه املالي 
ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات ستتأثر سلباً.

مخاطر عدم قدرة املستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية: تتأثر نتائج الصندوق بشكل سلبي إذا كان هناك عدد كبير من 
املستأجرين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية. باإلضافة إلى ذلك، يف حال جلوء أي مستأجر إلى احلماية املتوفرة له 

مبوجب أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماثلة، يجوز له إنهاء عقد اإليجار، مما ينتج عنه نقصان يف التدفق النقدي 
للصندوق. ويف حال وجود عدد كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من قبل املستأجرين، فإن التدفقات 

النقدية اخلاصة بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات ملالكي الوحدات ستتأثر سلباً.

مخاطر عدم وجود ضمانات وفاء املستأجرين بسداد الدفعات اإليجارية: ال تتضمن العقود اإليجارية املتعلقة بكل من مجمع امللقا 
السكني ومركز بالزو ومركز »هوم وركس« على أية ضمانات سداد لإليجارات مما يؤثر على الصندوق بشكل سلبي يف حال قام 
املستأجرين بعدم الوفاء بااللتزامات التأجيرية التعاقدية اخلاصة بهم. وعلى الرغم من أنه مت احلصول على سندات ألمر من 
مستأجري جالري مول ومركز »أهال كورت« ومركز »بن 2« ومركز »النخبة« التجاري، إال أنه قد ال يتمكن مدير الصندوق من 

احلصول على قيمة تلك السندات. وبذلك، فإن التدفقات النقدية اخلاصة بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات 
ملالكي الوحدات ستتأثر سلباً.

مخاطر احتمالية عدم القدرة على جتديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة املستأجرة عند انتهاء مدة العقد: سوف يستمد 
الصندوق معظم دخله من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات. وبناءاً عليه، فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج 

العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة الصندوق على دفع توزيعات للمستثمرين سوف تتأثر جميعها سلباً يف حال لم يتمكن 
الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو جتديد عقود اإليجار، أو يف حال كانت القيمة اإليجارية عند التجديد أو 

إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع أو يف حال كانت نسبة اإلشغال أقل بكثير من املتوقع. فعلى سبيل املثال، تنطبق هذه احلاالت 
على عقار »مجمع امللقا السكني«حيث يتم متديد الفترة اإليجارية لعدد ثمانية مباني من أصل الثمانية عشر مبنى املؤجرة يف 

عقار امللقا وهو ما يعرض العوائد اإليجارية اخلاصة بالعقار لالنخفاض حتى يتسنى للعقار الوصول إلى نسبة إشغال مستقرة. 
ولذلك سيقوم مدير الصندوق بالعمل على تسويق العقار والبحث عن مستأجرين جدد إلحالل املستأجر احلالي يف املباني العشرة 

األخرى.
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وعند انتهاء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان على أن العقد سوف يتم جتديده أو أنه سوف يتم إيجاد مستأجر بديل. ومن 
املمكن أن تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل مالءمة للصندوق من عقد اإليجار احلالي. ويف حال التقصير من جانب أي 

مستأجر، سوف يواجه املؤجر تأخيراً أو قيوداً عند تنفيذ احلقوق إضافة إلى تكبد تكاليف باهظة حلماية استثمارات الصندوق. 
وعالوة على ذلك، فإن قدرة الصندوق على تأجير املساحة اإليجارية وكذلك القيمة اإليجارية التي يتقاضاها تتأثران ليس 

فقط مبستويات الطلب من جانب املستأجرين ولكن أيضاً بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات الصندوق يف اجتذاب 
املستأجرين.

مخاطر اإلنهاء املبكر لعقد اإليجار: يجوز للمستأجر إلغاء عقد اإليجار قبل انتهاء مدته وذلك بناء على شروط معينة. وبالتالي 
فإن الوضع املالي للصندوق ونتائج العمليات والتدفقات النقدية وكذلك قدرة الصندوق على دفع توزيعات للمستثمرين تتأثر 
جميعها سلباً يف حال عدم متكن الصندوق من إعادة تأجير املساحات الشاغرة بشكل فوري أو جتديد عقود اإليجار، أو يف 

حال كانت القيمة اإليجارية عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع. وعالوة على ذلك، فإن قدرة الصندوق على 
تأجير املساحات الشاغرة وكذلك القيمة اإليجارية التي يتقاضاها تتأثران ليس فقط مبستويات الطلب من جانب املستأجرين 

ولكن أيضاً بعدد العقارات األخرى التي تنافس عقارات الصندوق يف اجتذاب املستأجرين. وسوف يضطر مدير الصندوق لعمل 
جتديدات كبيرة للعقارات بغرض جذب مستأجرين جدد بأفضل شروط ممكنة، مما يؤثر على العوائد التي يتم توزيعها على 

مالكي الوحدات. وال يوجد أي ضمانات على احتمالية إيجاد مستأجر بديل. وقد تكون شروط أي عقد إيجار جديد أقل مالءمة 
للصندوق من عقد اإليجار احلالي. 

مخاطر الشركات املشغلة أو الشركات املختصة بإدارة األمالك: سوف يستخدم الصندوق شركة أو شركات مختصة بتشغيل وإدارة 
األصول العقارية على أساس حصري ويعتمد على خبراتهم لتشغيل وتأجير العقارات. وتعتمد عوائد العقارات املطورة بشكل 

كبير على قدرة املشغل أو مدير األمالك على التأجير وحتصيل اإليجارات وإقامة عالقات جيدة مع املستأجرين. كما أن املشغل 
قد يقوم باالستعانة بعدد من املتعهدين لغرض تقدمي خدمات مثل األمن والنظافة والصيانة واخلدمات األخرى. وعليه، فإن أي 

تقصير أو خلل يف مستوى اخلدمة املقدمة من املشغل أو من املتعهدين ألي سبب من األسباب أو إخفاق املشغل يف إدارة املتعهدين 
بالكفاءة املطلوبة سيكون من شأنه التأثير املباشر وبشكل سلبي يف أداء الصندوق ووضعه املالي وبالتالي سعر الوحدة.

مخاطر اخلسائر غير املؤمنة: سوف يحتفظ الصندوق بتأمني متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يغطي جميع العقارات التي 
ميلكها ويديرها الصندوق. ومن املمكن أن ال يغطي التأمني خسائر معينة، مثل تلك التي تنتج عن العواصف أو الفيضانات أو 

احلوادث الزلزالية، مع مراعاة بعض القيود، من بينها اخلصومات الكبيرة أو السداد التشاركي وقيود وثائق التأمني والتأخر يف 
حتصيل املطالبات. لذا، فإن الصندوق سوف يتكبد خسائر مادية تتجاوز عوائد التأمني، ورمبا يصبح غير قادر على االستمرار 

يف احلصول على التغطية التأمينية بأسعار معقولة جتارياً. فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده 
التأمينية فيما يتعلق مبلكية إحدى العقارات أو أكثر، فإنه من احملتمل أن يخسر الصندوق رأس املال املستثمر يف املمتلكات 

املتضررة، فضاًل عن العوائد املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكات. وبالتأكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر 
سلباً على وضع الصندوق املالي ونتائج عملياته، والتدفقات النقدية الناجتة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق على تقدمي توزيعات 

للمستثمرين فضاًل عن سعر تداول الوحدات بالسوق.

املخاطر بشأن دقة تقييم العقارات و تقييم اإليجارات: فضاًل عن التقييمات التي يجريها املقييمني املستقلني، سوف يقوم مدير 
الصندوق بعمليات تقييم داخلية يف العديد من احلاالت بالنسبة للصندوق. وستكون عمليات التقييم التي يقوم بها مدير الصندوق 
لغرض تقدير قيمة عقار ما وإيجاره فقط، وليست مقياساً دقيقاً لقيمة العقار/اإليجار التي ميكن احلصول عليها عند بيع/إيجار 
ذلك العقار، حيث يعتمد ذلك األمر على التفاوض بني الطرفني )بني املشتري والبائع / بني املؤجر واملستأجر(، حيث إن التحقق 
النهائي من القيمة السوقية للعقار وإيجاره يعتمد إلى حد كبير على الظروف االقتصادية، وغيرها من الظروف األخرى اخلارجة 

عن سيطرة الصندوق.

 وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة احملققة من املمكن أن تكون أكثر من أو أقل من قيمة التقييم املقدرة لهذه األصول. 
ويف فترات التقلبات االقتصادية، والتي يزيد فيها عدم اليقني بالنسبة لتقديرات القيمة، وتقل العمليات املماثلة يف السوق التي 

ميكن يف مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما بني القيمة املقدرة ألصل عقاري معني والقيمة السوقية النهائية لذلك األصل.

وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقني النسبي بشأن التدفقات النقدية يف السوق املتعثرة ميكن أن يؤثر سلباً على دقة تقديرات قيمة 
العقار وإيجاره وعلى املفاوضات بني الطرفني )بني املشتري والبائع / بني املؤجر واملستأجر( وبالتالي على العوائد النهائية ملالكي 

الوحدات.

مخاطر عدم املساواة يف احلصول على املعلومات: يحق للصندوق إصدار حتى 70٪من وحداته للمالك احلاليني للعقار الذي 
يستحوذ عليه الصندوق كمساهمات عينية. وبالتالي تنشأ مخاطر بحصول مجموعة املالك احلاليني للعقار على معلومات جوهرية 

والتي ال يكون لدى مدير الصندوق علم بها او ال يدرك انها جوهريه. وبالتالي ال يستطيع مدير الصندوق يف بعض احلاالت 
اتخاذ القرارات باعتبار كافة املعلوات اجلوهرية التي تتعلق بالعقار، وبالتالي يكون ألي قرار خاطْى آثر سلبي على نتائج أعمال 

الصندوق.
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مخاطر االستثمار يف صناديق املرابحة واألسهم املدرجة وصناديق االستثمار العقاري األخرى: يجوز للصندوق االستثمار يف 
تعامالت مرابحة بالريال السعودي مع البنوك سعودية محلية أو يف أسهم الشركات العقارية املدرجة واملتوافقة مع ضوابط الهيئة 

الشرعية أو غيرها من الصناديق االستثمارية العقارية املتداولة املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية. و من املمكن أن تنخفض 
قيمة هذه األنواع من االستثمارات كونها ليست ودائع بنكية. وباإلضافة إلى ذلك، هناك مخاطر إخالل الغير فيما يخص تعامالت 

املرابحة الناشئة عن األنشطة التجارية التي تنطوي على التعامل يف األدوات املالية الغير سائلة، التي ال يتم املقاصة أو الدفعات 
فيها عند شركة مقاصة خاضعة لرقابة أو سوق مالي، مما سيؤثر سلباً على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.

مخاطر تأثير السياسات احلكومية على السوق العقاري السعودي: قامت احلكومة مؤخراً بفرض رسوم على األراضي البيضاء يف 
اململكة، واملعروفة باسم »رسوم األراضي البيضاء«. وتوفر هذه الرسوم حافزا للمطورين اآلخرين لتطوير األراضي غير املستغلة، 
ولكن من املمكن أن تؤدي أيضاً إلى زيادة يف مستويات املنافسة يف سوق القطاع العقاري، مما سوف يؤثر على قدرة الصندوق يف 
حتقيق صايف دخل تأجيري واحلفاظ على القيمة العقارية للعقارات. وإذا متكنت عقارات مماثلة من جذب مستأجرين بطريقة 

أفضل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، فإن صايف إيرادات اإليجار من الصندوق سينخفض يف املستقبل نتيجة النخفاض 
الطلب من جانب املستأجرين.

مخاطر صرف العمالت: يجوز للصندوق االستثمار يف األصول واألدوات املالية بعمالت مختلفة. تتضمن االستثمارات يف األوراق 
املالية األجنبية اعتبارات إضافية مثل التقلبات يف سعر الصرف بني الريال السعودي ومختلف العمالت األجنبية التي يتم استثمار 

الصندوق بها والتكاليف املرتبطة بتحويل العائد على االستثمار من عملة ألخرى.

عوامل املخاطر األخرى )ج( 

مخاطر الوضع القانوني: إن الصندوق ميثل ترتيباً تعاقدياً بني مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الترتيب التعاقدي حتكمه 
وتشرف عليه هيئة السوق املالية. ليس لدى الصندوق شخصيته القانونية أو االعتبارية اخلاصة، ولذا فقد ال يجد الصندوق 

تأييداً من اجلهات املشرعة الرسمية السعودية أو احملاكم السعودية لعدم وضوح كيان الصندوق القانوني، مما يعرض الصندوق 
خلسائر تنعكس بشكل مباشر على السعر السوقي لوحدات الصندوق.

املخاطر القانونية والتنظيمية: إن املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات القائمة واملعلنة. فقد 
تطرأ تغيرات قانونية وتنظيمية يف اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق، والتي ميكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصندوق، أو 

استثماراته. وقد تكون قدرة الصندوق على اللجوء للحماية القانونية يف حال نشوء نزاع محدودة، وقد يتعني اللجوء إلى محاكم 
اململكة العربية السعودية سعياً وراء حماية احلقوق. وتَُعد عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام القضائي 

يف اململكة عملية طويلة وصعبة ونتائجها غير متوقعة، حيث تؤدي أي تغييرات يف التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات احلكومية 
يف تطبيق هذه التشريعات إلى التأثير سلباً على الصندوق. 

مخاطر الرسوم احلكومية: قامت احلكومة مؤخراً بفرض عدد من سياسات اإلصالح االقتصادي والتي تشمل على رسوم 
وضرائب يتم فرضها على األفراد و/أو مؤسسات القطاع اخلاص مبا يف ذلك الرسوم على على األراضي البيضاء واملذكورة 

أعاله. ولذلك، من املمكن أن تطرأ تغيرات قانونية وتنظيمية يف اململكة أو خارجها خالل مدة الصندوق تؤدي إلى فرض رسوم 
حكومية أخرى، وحيث أن الصندوق هو املسؤول عن أي رسوم حكومية مستحقة الدفع تفرض يف املستقبل من اجلهات احلكومية، 

فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على الصندوق واستثماراته.

مخاطر السعودة: تشترط اجلهات احلكومية املختلفة توظيف نسبة معينة من املواطنني السعوديني يف قطاعات استثمارات 
الصندوق. ومن غير الواضح يف هذه املرحلة إلى أي مدى سوف يُطلب من الصندوق واستثماراته االلتزام مبثل هذه السياسات أو 
نسب السعودة التي تفوق النسب احلالية. ذلك ألن السعودة قد تتطلب توظيف موظفني إضافيني أو توفير تدريب إضايف، وتؤدي 

هذه التكاليف األخرى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للعقارات التي سيتم اقتطاعها من صايف دخل الصندوق وبالتالي سوف 
تنخفض األرباح الصافية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

مخاطر ضريبة الدخل والزكاة: تقع صناديق االستثمار، مبا يف ذلك صناديق االستثمار العقارية املتداولة، ضمن تعريف شركة 
رأس املال وفقا للوائح املتعلقة بالزكاة والضريبة باململكة العربية السعودية. وبالتالي، من املمكن أن يتم تفسير ذلك بأنه يجب على 
الصندوق أن يسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ويستويف التزامات ضريبة الدخل أو الزكاة. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم تقم 
الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض الضرائب أو الزكاة على صناديق االستثمار أو مالكي الوحدات اخلاضعة لتنظيم هيئة السوق 

املالية على الرغم من عدم وجود قرار أن نظام رسمي يعفي الصندوق من الزكاة أو الضرائب. ويف حني أن الهيئة العامة للزكاة 
والدخل لم تقم مبتابعة حتصيل التزامات ضريبة الدخل والزكاة من الصناديق السعودية، فإن ذلك ال يعني أن الهيئة العامة للزكاة 

والدخل لن تغير نهجها وتقرر فرض الضرائب على الصناديق يف املستقبل وبأثر رجعي؛ مما يؤدي إلى فرض عقوبات على التأخير 
يف دفع ضريبة الدخل/الزكاة. إن تكبد أي من هذه الضرائب )والعقوبات املتأخرة املرتبطة بها( من شأنه أن يقلل من املبالغ 

املتاحة لعمليات الصندوق باإلضافة إلى التوزيعات احملتملة ملالكي الوحدات.
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مخاطر الضريبة: ينطوي االستثمار يف الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة غير معلومة بشكل واضح يف الوقت احلالي. ويؤدي 
خضوع الصندوق لدفعات

ضريبية إلى تخفيض املبالغ النقدية املتاحة لعمليات الصندوق فضاًل عن التوزيعات احملتملة للمستثمرين. وسوف تؤدي الضرائب 
التي يتكبدها املستثمرون إلى تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار يف الصندوق. ويجب على املستثمرين احملتملني التشاور مع 

مستشاريهم الضريبيني بشأن الضرائب املترتبة على االستثمار يف الوحدات ومتلكها وبيعها.

مخاطر السياسات احلكومية حول معاملة االجانب يف اململكة: إن التغيرات يف ضريبة الوافدين والضرائب على التحويالت املالية 
من الوافدين وفرض أي ضرائب جديدة على العمالة الوافدة وعائالتهم تؤدي إلى خروج عدد كبير من الوافدين من اململكة مما 
يقلل من الدخل املتاح للصندوق و يقلل من مستويات الطلب على العقارات التابعة للصندوق وبالتالي يؤثر سلباً على التوزيعات 

النقدية والقيمة السوقية لوحدات الصندوق.

مخاطر ضريبة القيمة املضافة: كما يف تاريخ صدور هذه الشروط واألحكام، فإن االستثمار يف هذا الصندوق ال يخضع لضريبة 
دخل أو ضريبة استقطاع أو ضريبة على األرباح الرأس مالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة، إال أنه مت تطبيق ضريبة القيمة 

املضافة يف اململكة اعتباراً من يناير 2018. 

ووفقاً للمادة 17 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة )التعامالت التي ال تقع ضمن نطاق الضريبة - نقل النشاط 
االقتصادي(، ال يُعد قيام الشخص اخلاضع للضريبة بنقل سلع وخدمات والتي تشكل جزًء من نشاطه االقتصادي مبثابة توريد 

لسلع وخدمات من قبل ذلك الشخص، إذا توفرت الشروط التالية:

أن تكون السلع واخلدمات التي مت نقلها قابلة للتشغيل كنشاط اقتصادي بذاتها، وأن يستعمل املتلقي تلك السلع واخلدمات   -
مباشرة بعد االنتقال ملزاولة نفس النشاط االقتصادي. 

أن يكون املتلقي شخص خاضع للضريبة أو سوف يصبح شخصاً خاضعاً للضريبة نتيجة لعملية النقل.  -

أن يتفق املورد واملتلقي كتابًة على أنهما يرغبان يف أن يُعد النقل نقاًل لنشاط اقتصادي ألغراض هذه الالئحة التنفيذية   -
لضريبة القيمة املضافة.

وعليه، لم يقم مدير الصندوق باحتساب ضريبة القيمة املضافة على قيمة االستحواذ على األصول العقارية املبدئية. بناًء على 
املشورة الضريبية التي حصل عليها مدير الصندوق من مستشار الضريبة.

إال انه يجب التنويه إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل من املمكن أن ترى بأن لها احلق بإعادة إخضاع هذه العملية للضريبة. وأنه 
ال ميكن التنبؤ بذلك اال عندما تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء املراجعة الفعلية للعملية، حيث أنه ال يوجد حاالت مشابهة 

سابقة ميكن االستدالل بها نظراً حلداثة تطبيق هذا النظام يف اململكة.

وبشكل عام فإنه يف حال عدم انطباق الشروط الواردة يف املادة 17 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة، ومت خضوع 
عمليات االستحواذ على األصول العقارية لضريبة القيمة املضافة، فإن الضريبة املدفوعة قابلة لالسترداد نقداً من الهيئة العامة 

للزكاة والدخل وفقا للمادة 69 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة )رد الضريبة املسددة بالزيادة(، أو خصمها من خالل 
اإلقرارات الضريبية الالحقة وفقا للمادة 49 )خصم ضريبة املدخالت( من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة.

ويف حال ارتأت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تطبيق ضريبة القيمة املضافة على عمليات االستحواذ املذكورة اخلاصة 
بالصندوق، والذي سيؤدي إلى اضطرار الصندوق إلى دفع ضريبة القيمة املضافة من موارده اخلاصة، فمن املتوقع أن يؤثر ذلك 
سلباً بشكل كبير على التوزيعات النقدية للصندوق عند دفع الضريبة املذكورة، مع العلم أنه ميكن للصندوق احلصول على متويل 
بنكي متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، أو زيادة رأس مال الصندوق مبا يعادل قيمة الضريبة املطبقة املذكورة، بحيث ال يكون 

هناك أثر سلبي كبير على التوزيعات النقدية للصندوق. 

ومن املتوقع أن يخضع مدير الصندوق ومقدمي خدمات الصندوق لضريبة القيمة املضافة، وبالتالي سوف تُعدل الدفعات 
املستحقة ملدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة املضافة بعني االعتبار. 

مخاطر ضريبة االستقطاع: مبوجب األنظمة الضريبية السعودية، تخضع الدفعات من شخص مقيم )سواء كان يدفع الضرائب 
أم ال( إلى شخص غير مقيم، للضريبة. وبناء على ذلك، يجب أن يخضع دفع أرباح صندوق استثمار، مبا يف ذلك صندوق استثمار 

العقاري متداول إلى مساهم غير مقيم، لضريبة استقطاع بنسبة 5٪. ومبوجب املمارسات احلالية، لم تفرض على صناديق 
االستثمار أي ضرائب )مبا يف ذلك ضريبة االستقطاع( على املدفوعات من الصندوق إلى مالكي الوحدات. وال توجد توجيهات 

رسمية صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن هذه املعاملة، وبالتالي، فإن أي ضريبة استقطاع من املمكن أن تكون مستحقة 
على توزيعات الصندوق، مما سيقلل من عوائد استثمارات الصندوق. وينبغي للمستثمرين احملتملني استشارة مستشارين ضريبيني 

خاصني بهم فيما يتعلق باآلثار الضريبية املترتبة على االستثمار يف الوحدات واحتجازها والتصرف فيها.
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مخاطر املوافقات احلكومية والبلدية: من املمكن أن ال ينجح الصندوق يف حتقيق أهدافه االستثمارية يف حال ُرِفَض إصدار أي 
اعتماد أو موافقة بلدية مطلوبة أو مت منحها بشروط غير مقبولة أو غير منطقية. ويف مثل هذه احلال، من املمكن أن ال يستطع 

الصندوق املضي قدماً باالستثمار أو تطوير العقار، مما سيؤثر سلباً على قيمة الوحدات حيث أن العوائد املتوقعة من التطوير لن 
يتم حصادها يف الوقت احملدد لها.

مخاطر التقاضي مع الغير: إن الصندوق معرض الحتمالية االنخراط يف إجراءات قضائية مع الغير نظراً لطبيعة األنشطة 
اخلاصة به. ويف هذه احلال، يتحمل الصندوق أتعاب قانونية فيما يتعلق مبواجهة مطالبات الغير إضافة إلى مبالغ التسويات أو 
األحكام، األمر الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق واألموال النقدية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات. ويحق ملدير 

الصندوق وآخرين احلصول على تعويض من الصندوق فيما يتعلق بتلك النزاعات القضائية وذلك وفقاً لقيود معينة.

مخاطر حتديد املسؤولية والتعويض: حتدد هذه شروط واألحكام الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومساهموه ومديروه 
ومسؤولوه وموظفوه ومستشاروه والشركات التابعة له املسؤولية جتاه الصندوق. ونتيجة لذلك، يحد هذا من حق املستثمرين يف 
التعويض باملقارنة مع احلاالت التي ال تكون مثل تلك الشروط املقيدة منصوص عليها. وباإلضافة إلى ذلك، تلزم هذه الشروط 

واالحكام الصندوق بتعويض مدير الصندوق والشركات التابعة له عن بعض املطالبات واخلسائر واألضرار واملصاريف الناشئة عن 
تصرفاتهم نيابة عن الصندوق. وهذه االلتزامات بالتعويض ستؤثر بشكل سلبي على عوائد املستثمرين. وعلى الرغم من ذلك، فإن 

التزامات املستثمر جتاه الصندوق ال تتجاوز املبلغ الذي استثمره يف الصندوق.

املخاطر السيادية والسياسية: تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته بشكل سلبي بالتطورات السياسية والدبلوماسية، وعدم االستقرار 
والتغيرات يف السياسات احلكومية وغيرها من التطورات السياسية واالقتصادية.

التوزيعات العينية: رهناً بااللتزام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توزيعات عينية بشكل عقارات أو حصص يف شركات 
أخرى عند حل الصندوق. ويف حالة التوزيع العيني، قد يستلم مالكو الوحدات حصص يف شركة أو عقارات يصعب التصرف بها 
وحتويلها نقداً. وسوف ينشئ التوزيع العيني ألية أصول على تكاليف وأعباء إدارية لم يكن املستثمرون ليتحملوها لو أن الصندوق 

أجرى التوزيعات نقداً.

البيانات املستقبلية: إن هذه الشروط واألحكام حتتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي 
للصندوق. ويف بعض احلاالت، ميكن تعريف البيانات املستقبلية مبصطلحات مثل: »نتوقع«، »نعتقد«، »يواصل«، »نُقّدر«، 

»ننتظر«، »ننوي«، »رمبا«، »خطط«، »مشاريع«، »من املفترض«، »سوف«، أو عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات 
املشابهة. وهذه البيانات تشير ملجرد توقعات فقط يف حني أن األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. ويجب 
على املستثمرين عند تقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد يف عدد من العوامل املختلفة، من بينها املخاطر الواردة يف 

البند )6( من هذه الشروط واألحكام واملعنون »مخاطر االستثمار يف الصندوق«. حيث أن هذه العوامل من املمكن أن جتعل 
األحداث أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن أي من البيانات املستقبلية. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية 
عن حتديث أي من البيانات املستقبلية بعد تاريخ هذه الشروط واألحكام من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو 

التغييرات يف التوقعات. 

إن املخاطر املذكورة آنفا ليست تفسيراً وملخصاً وافياً أو مستنفذاً لكافة عوامل املخاطر يف االستثمار يف وحدات الصندوق. 
ويُنصح بشدة أن يعمل كافة املستثمرين احملتملني على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصني. 

ال يتضمن االستثمار يف الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربحاً أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على كل 
مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعني االعتبار قبل شراء وحدات يف الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية عن 
أي خسارة مادية ناجتة عن االستثمار يف الصندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق 

وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري. 
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االشتراك  .7
فيما يلي ملخص املعلومات الرئيسية:

الطرح األولي العام   )1

سيتم طرح 66,442,386 وحدة بسعر طرح أولي يبلغ 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة جلمع 664,423,860 ريال سعودي )رأس 
مال الصندوق بعد الطرح(، وهو املبلغ املطلوب جمعه من خالل الطرح األولي، وذلك عن طريق:

1. طرح 42,687,900 وحدة لبائعي األصول العقارية املبدئية نظير مساهمتهم العينية )مايعادل 426,879,000 ريال سعودي( 

2. طرح 23,754,486 وحدة للجمهور )مايعادل 237,544,860 ريال سعودي(

وسوف يتم طرح الوحدات من خالل الطرح األولي وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق 
االستثمار العقارية املتداولة، وتكون فترة الطرح األولي مدتها 15 يوم عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/3/3هـ املوافق 

2018/11/11م وتنتهي يف تاريخ 1440/3/21هـ املوافق 2018/11/29م )»تاريخ اإلقفال«(. ويجوز أن ميدد مدير الصندوق فترة 
الطرح ملدة 20 يوم عمل وذلك بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق وأخذ موافقة هيئة السوق املالية. 

ويتم استقبال طلبات االشتراك من اجلهات املستلمة لطلبات االشتراك واملوضحة يف دليل الصندوق )صفحة رقم 7( حسب 
إجراءات االشتراك املوضحة أدناه.

جدول زمني  )2

يبني اجلدول التالي املدد الزمنية للخطوات املتخذة بني الطرح األولي لوحدات الصندوق وتداولها:

املدة الزمنية املتوقعة اخلطوات

15 يوم عمل فترة الطرح األولي
20 يوم عمل متديد فترة الطرح األولي )يف حال مت التمديد بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية(

10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح 
األولي أو أي متديد لها إصدار بيان بنتائج الطرح لهيئة السوق املالية

10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح 
األولي أو أي متديد لها اإلعالن عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركني

10 أيام عمل بعد التخصيص رد الفائض )إن وجد(

60 يوم عمل بعد إعالن التخصيص إمتام عملية نقل األصول إلى ملكية الصندوق )من خالل أمني احلفظ( وبدء تداول وحدات 
الصندوق بالسوق املالية السعودية )تداول(

املستثمرون املؤهلون  )3

االشتراك يف الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية من املستثمرين: )أ( األشخاص الطبيعيون؛ و)ب( املؤسسات والشركات وصناديق 
االستثمار وغيرها من األشخاص االعتبارية القائمة يف اململكة العربية السعودية؛ و)ج( املستثمرون اآلخرون املتاح لهم امتالك 

أسهم مدرجة يف السوق املالية السعودية .

ملدير الصندوق احلق برفض، كلياً أو جزئياً، اشتراك أي مستثمر يف الصندوق يف حال كان االشتراك مخالفاً لهذه الشروط 
واألحكام أو الئحة صناديق االستثمار العقاري أو التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة أو أي لوائح أخرى يتم 

تطبيقها من وقت آلخر من ِقبَل هيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية أخرى.
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االشتراك العيني  )4

سيقوم بائعو األصول العقارية املبدئية باحلصول على الوحدات خالل فترة الطرح األولي وذلك نظير مساهمتهم العينية باألصول 
العقارية املبدئية يف الصندوق حيث تبلغ قيمة املساهمة العينية االجمالية 426,879,000 ريال سعودي. وسيستلم البائعون 

عدد 42,687,900 وحدة )ما يعادل 64.25٪ تقريباً من إجمالي الوحدات(. وأسماء وقيمة وحدات مالكي الوحدات املتقدمني 
مبساهمات عينية هي كالتالي:

العقار/املنفعة 
املشترك بها 
بشكل عيني 

قيمة الوحدات عدد الوحداتاسم املشترك*
)ر.س.(

نسبة امللكية يف صندوق 
اخلبير ريت )٪(

مجمع امللقا 
السكني

صنـدوق اخلبير للدخل العقاري 
28.12٪18,687,900186,879,000السعودي 1

9.41٪6,250,00062,500,000شركة أبناء سليمان القضيبيجالري مول
مركز »أهاًل 

كورت« التجاري
شركة أمان للتطوير واالستثمار 

5.72٪3,800,00038,000,000العقاري

مركز »بن 2« 
6.02٪4,000,00040,000,000شركة سكن لتمويل العقاراتالتجاري

مركز »النخبة« 
14.98٪9,950,00099,500,000شركة سكن لتمويل العقاراتالتجاري

64.25٪426,879,000 42,687,900إجمالي اإلشتراك العيني

* يرجى قراءة املالحظات يف اجلدول أدناه

وجتدر اإلشارة بأن بائعي األصول العقارية املبدئية تعود ملكيتها إلى الشركاء التالية أسمائهم:

العقار/املنفعة 
املشترك بها 
بشكل عيني

اسم الشريكاسم املشترك

نسبة 
امللكية يف 

الشركة 
)املشترك( 

)٪(

مالحظات

مجمع امللقا 
السكني

صنـدوق 
اخلبير للدخل 

العقاري 
السعودي 1

1. مالك 
الوحدات االخرين 
)عددهم 71 مالك 

وحدات( 

٪74.79

البائع هو صنـدوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1 
)مالك العقار حسب الصك هو شركة إثراء الرياض 

العقارية، وهي شركة تابعة لبنك الرياض. للمزيد من 
التفاصيل انظر اجلدول املعنون ”إقرارات وإفصاحات” 
لألصل العقاري املبدئي مجمع امللقا السكني( والذي 

تديره شركة اخلبير املالية. ويكون ”اسم املشترك” يف هذه 
احلالة هو ”مالك وحدات” صنـدوق اخلبير للدخل العقاري 
السعودي 1، ونسبة امللكية متثل نسبة امللكية يف الصندوق 

املذكور. للمزيد من املعلومات انظر البند )18( من هذه 
الشروط واألحكام واملعنون ”تضارب املصالح”.

2. شركة اخلبير 
25.21٪املالية

جالري مول
شركة أبناء 

سليمان 
القضيبي

1. يوسف بن 
سليمان القضيبي

٪38.52

العقار مرهون من قبل مصرف الراجحي )البنك املمول( 
من خالل إيقاف التصرف يف حق االنتفاع لدى أمانة مدينة 

تبوك نظير تسهيالت بنكية مقدمة لصالح شركة أبناء 
سليمان القضيبي )مالك حق االنتفاع(. وسيتم تخصيص 

الوحدات بناًء على الترتيب بني مالك حق االنتفاع ومصرف 
الراجحي.

2. بدر بن 
سليمان القضيبي

٪25.02

3. سطام بن 
سليمان القضيبي

٪18.74

4. خالد بن 
سليمان القضيبي

٪9.38

5. سلطان بن 
سليمان القضيبي

٪8.34
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مركز »أهاًل 
كورت« التجاري

شركة أمان 
للتطوير 

واالستثمار 
العقاري

-٪100

العقار مرهون لدى بنك اجلزيرة )البنك املمول( باإلفراغ 
لصالح شركة أمان للتطوير واإلستثمار العقاري )أحد 
الشركات التابعة لبنك اجلزيرة( نظير تسهيالت بنكية 

مقدمة لصالح السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن 
)مالك العقار األساسي(. وسيتم تخصيص الوحدات بناًء 

على الترتيب بني مالك العقار األساسي وبنك اجلزيرة 
)البنك املمول(.

مركز »بن 2« 
التجاري

شركة سكن 
لتمويل 

العقارات
-٪100

العقار مرهون لدى البنك السعودي الفرنسي )البنك 
املمول( باإلفراغ لصالح شركة سكن لتمويل العقارات )أحد 
الشركات التابعة للبنك السعودي الفرنسي( نظير تسهيالت 

بنكية مقدمة لصالح السيد/ صالح بن محمد عوض بن 
الدن )مالك العقار األساسي(. وسيتم تخصيص الوحدات 

بناًء على الترتيب بني مالك العقار األساسي والبنك 
السعودي الفرنسي )البنك املمول(.

مركز »النخبة« 
التجاري

شركة سكن 
لتمويل 

العقارات
-٪100

العقار مرهون لدى البنك السعودي الفرنسي باإلفراغ 
لصالح شركة سكن لتمويل العقارات )أحد الشركات 

التابعة للبنك السعودي الفرنسي( نظير تسهيالت بنكية 
مقدمة لصالح السيد/ صالح بن محمد عوض بن الدن 

)مالك العقار األساسي(. وسيتم تخصيص الوحدات بناًء 
على الترتيب بني مالك العقار األساسي والبنك السعودي 

الفرنسي )البنك املمول(.

استثمار  مدير الصندوق  )5

سيشارك مدير الصندوق يف الطرح األولى واإلستحواذ على 4,894,450 وحدة تساوي 48,944,500 ريال سعودي )٪7.37 
من إجمالي رأس مال الصندوق( مقابل مساهمته العينية يف الصندوق يف تاريخ اإلدراج، ويُسَمح ملدير الصندوق االستثمار يف 

الصندوق من وقت آلخر، شريطة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له يف الصندوق يف نهاية كل سنة مالية يف 
ملخص اإلفصاح املالي. 

ويحظر على مدير الصندوق التصرف بالبيع ألي من الوحدات التي ميلكها يف الصندوق عند بدء التداول، وذلك ملدة سنة واحدة 
)1( اعتباراً من تاريخ البدء بتداول وحدات الصندوق. 

مراعاة نظام متلك غير السعوديني للعقار واستثماره  )6

يجب أن يلتزم الصندوق واستثماراته يف جميع األوقات باللوائح واألنظمة التي حتكم ملكية العقارات يف اململكة العربية السعودية، 
مبا يف ذلك نظام متلك غير السعوديني للعقار واستثماره.

احلد األدنى واألعلى لالشتراك  )7

يتعني على املستثمرين خالل فترة الطرح األولي االشتراك يف 50 وحدة على األقل لكل مستثمر بسعر اشتراك يبلغ 10 ريال 
سعودي للوحدة وبإجمالي مبلغ اشتراك ال يقل عن 500 ريال سعودي. واحلد األعلى لالشتراك النقدي 33,221,000 ريال 

سعودي. ويف حال جتاوزت عدد الوحدات املشترك بها )نقدياً و/أو عينياً( 5٪ من إجمالي عدد وحدات الصندوق، سيتم حظر 
تداول الوحدات ملدة سنة واحدة )1( اعتباراً من تاريخ إدراج وحدات الصندوق.

سيتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات املعقولة التي قد تكون ضرورية لتضمن يف جميع األوقات: 

أن يضم الصندوق عدداً من مالكي الوحدات من اجلمهور ال يقل عن 200، و )أ( 

أن يكون ما نسبته 30٪ على األقل من مالكي الوحدات من اجلمهور. )ب( 
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خطوات االشتراك  )8

االطالع على الشروط واألحكام: بإمكان الراغبني باالشتراك احلصول على نسخة من الشروط واالحكام من خالل زيارة   .1
 املوقع اإللكتروني للجهات املستلمة لطلبات االشتراك أو من خالل موقع مدير الصندوق- شركة اخلبير املالية 

)www.alkhabeer.com(، أو من خالل موقع تداول )www.tadawul.com.sa(، أو من خالل موقع هيئة السوق املالية 
السعودية www.cma.org.sa. على من يرغب باالشتراك يف الصندوق االطالع على الشروط وأحكام الصندوق وتوقيعها، 

واالحتفاظ بها، ويقوم باإلقرار الكترونياً على اطالعه عليها وفهمها.

التحويل البنكي: يتم حتويل كامل مبلغ االشتراك املراد االشتراك به بحد أدنى 500 ريال سعودي وحد أقصى لالشتراك   .2
النقدي 33,221,000 ريال سعودي خالل فترة الطرح وذلك إلى احلساب املوضح من اجلهات املستلمة لطلبات االشتراك.

وعلى سبيل املثال: إذا أراد املستثمر االشتراك بقيمة 10,000 ريال سعودي فإنه يتوجب عليه حتويل مبلغ قيمته 10,000 ريال 
سعودي قيمة االشتراك ويقوم املشترك بإرفاق إيصال احلوالة البنكية عند تقدمي طلب االشتراك.

تعبئة منوذج طلب االشتراك: يقوم املشترك بتعبئة منوذج االشتراك وبشكل كامل وصحيح ورقياً أو الكترونياً. ثم يقوم   .3
املستثمر بتسليم أو إرسال جميع املستندات املطلوبة واملوضحة أدناه ورقياً أو إلكترونياً. ولن يتم قبول أي طلب اشتراك 

أو حتويل بنكي بعد انتهاء يوم العمل األخير أليام االشتراك. ولن يستطيع املستثمر تعديل البيانات الواردة يف منوذج طلب 
االشتراك بعد ارساله أو تسليمه. وميكن إلغاء االشتراك والتقدم بطلب جديد، بينما ال ميكن إلغاء االشتراك بعد املوافقة 

عليه وتأكيده. ويف جميع احلاالت، يجب على املستثمرين مبختلف فئاتهم مراعاة تسليم واستكمال متطلبات االشتراك 
والوثائق أو حتميلها عبر املوقع االلكتروني.

تأكيد استالم االشتراك: ستقوم اجلهة املستلمة لطلبات االشتراك بإرسال تأكيد استالم طلب االشتراك يف الصندوق للعميل   .4
عبر البريد االلكتروني و/أو من خالل رسالة نصية الى رقم اجلوال املسجل لديه يف أي من القنوات املذكورة أعاله

قبول طلب االشتراك: يتم مراجعة طلب االشتراك، ويف حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل املتطلبات أو وجود أي   .5
مالحظات، يتم اشعار العميل عبر البريد االلكتروني أو من خالل رسالة نصية الى رقم اجلوال املسجل من خالل خاصية 

االشتراك اإللكتروني الستكمال املتطلبات خالل يوم عمل من اشعار املشترك، ويف حال كان الطلب مكتماًل سيتم إشعار 
املستثمر بقبول طلب االشتراك. 

إشعار التخصيص: بعد إقفال فترة الطرح وتخصيص الوحدات للمستثمرين وفقاً آللية وفترة التخصيص احملددة يف   .6
هذه الشروط واألحكام، ويتم اشعار هيئة السوق املالية وإعالن نتائج الطرح النهائية وتخصيص الوحدات من خالل املوقع 

االلكتروني ملدير الصندوق. 

رد الفائض واالدراج: بعد إعالن التخصيص النهائي، يتم رد الفائض إلى املشتركني خالل الفترة احملددة يف هذه الشروط   .7
واألحكام دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات املخصصة ، على أن يتم ادراج الوحدات املخصصة يف احملافظ 

االستثمارية للمشتركني لدى شركة الوساطة املرخصة من خالل شركة السوق املالية السعودية تداول.

االشتراطات واملستندات املطلوبة حسب فئة املستثمر  )9

املستندات املطلوبة من جميع املستثمرين  .1

صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي باسم املستثمر، موضح فيها مبلغ قيمة االشتراك، يف حال تقدمي طلب   •
االشتراك إلكترونياً.

نسخة موقعة من الشروط واألحكام )ورقياً أو اإلقرار باالطالع عليها إلكترونياً أو هاتفياً من خالل مكاملة مسجلة(.  •

منوذج طلب االشتراك موقعاً ومعبئاً بشكل كامل )ورقياً أو إلكترونياً أو هاتفياً من خالل مكاملة مسجلة(.  •

االشترطات واملستندات املطلوبة لألفراد  .2

صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو ملواطني دول مجلس التعاون اخلليجي أو صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية   •
املفعول.

توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد األشخاص املرخص لهم.   •

توفر رقم حساب بنكي )آيبان( مسجل باسم املشترك الذي يرغب االشتراك يف الصندوق، على أن يقوم املشترك بتحويل   •
قيمة االشتراك منه واسترداد الفائض إليه بعد التخصيص.
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يكتفى بتعبة منوذج طلب اشتراك واحد لكل مستثمر رئيسي يشترك لنفسه وألفراد عائلته املقيدين يف سجل األسرة إذا كان أفراد 
العائلة سيشتركون بنفس عدد الوحدات التي يتقدم بها املستثمر الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع الوحدات املخصصة للمستثمر الرئيسي واملستثمرين التابعني باسم املستثمر الرئيسي.  .1

تعاد املبالغ الفائضة عن الوحدات غير املخصصة إلى املستثمر الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مستثمرين تابعني.  .2

يحصل املستثمر الرئيسي على كامل أرباح الوحدات املوزعة عن الوحدات املخصصة للمستثمر الرئيسي وللمستثمرين   .3
التابعني )يف حال عدم بيع الوحدات أو نقل ملكيتها(.

االشتراطات واملستندات املطلوبة لألفراد القاصرين  .3

ارفاق الوثائق التالية:

صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو ملواطني دول مجلس التعاون اخلليجي أو صورة من هوية مقيم للمقيمني   •
سارية املفعول للقاصرين ملن أعمارهم من 15 سنة هجرية الى 18 سنة هجرية أو دفتر العائلة ملن أعمارهم دون 15 

سنة هجرية.

صورة من هوية مقيم للقاصرين املقيمني ملن أعمارهم دون 18 سنة هجري.  •

صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو ملواطني دول مجلس التعاون اخلليجي أو صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية   •
املفعول لولي األمر سارية املفعول.

يف حال كان الولي غير والد القاصر فيتم إرفاق صك الوالية.  •

يجب تنفيذ حوالة بنكية مستقلة لكل فرد قاصر من نفس احلساب البنكي لولي القاصر يف حال عدم وجود حساب   •
بنكي أو محفظة للقاصر.

تفصيل لبعض حاالت االشتراك لألفراد القاصرين:

يجوز االشتراك ملن هم دون سن 18 سنة هجرية االشتراك عن طريق الولي أو الوصي.  •

للقاصر الذي دون 18 سنة هجرية تقدمي صورة من الهوية الوطنية أو اإلقامة، مع هوية الولي أو الوصي.  •

إذا كان العميل سعودي اجلنسية وأقل من 15 سنة هجرية يجب إرفاق سجل األسرة املضاف فيه القاصر وبطاقة الهوية   •
الوطنية للولي أو الوصي.

إذا كان العميل ممن دون سن 18 سنة حتت الوصاية يجب إرفاق صورة من صك الوصاية الصادرة من احملكمة املختصة   •
مع هوية الوصي.

كما يجوز لفاقد األهلية االشتراك بواسطة الولي أو الوصي بشرط أن يكون للعميل فاقد األهلية محفظة استثمارية لدى   •
أحد األشخاص املرخص لهم.

يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي االشتراك بأسماء أوالدها بشرط أن   •
تقدم مايثبت بأنها مطلقة أو أرملة ومايثبت أمومتها ألوالد قصر.

املستندات املطلوبة للشركات  .4

صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.  •

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة.  •

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض.  •

توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد األشخاص املرخص لهم.  •

توفر رقم حساب بنكي )آيبان( مسجل باسم املشترك الذي يرغب االشتراك يف الصندوق، على أن يقوم املشترك بتحويل   •
قيمة االشتراك منه واسترداد الفائض إليه بعد التخصيص.
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املستندات املطلوبة للصناديق االستثمارية  .5

صورة من السجل التجاري ملدير الصندوق مع ختم الشركة.  •

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي ملدير الصندوق مع ختم الشركة.  •

صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير الصندوق.  •

صورة من الشروط واألحكام اخلاصة بالصندوق.  •

صورة من موافقة هيئة السوق املالية على طرح الصندوق.  •

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض.  •

املستندات املطلوبة للمحافظ االستثمارية  .6

صورة من هوية صاحب احملفظة االستثمارية.  •

صورة من السجل التجاري ملدير احملفظة مع ختم الشركة.  •

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي ملدير احملفظة مع ختم الشركة.  •

صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير احملفظة.  •

صورة من اتفاقية إدارة احملفظة االستثمارية.  •

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض.  •

10(  مالحظات هامة

يجب على العميل التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي يتم تقدميها، وال تتحمل شركة اخلبير املالية أو اجلهة   •
املستلمة لطلبات االشتراك ما قد ينتج عن أي أخطاء يف وثائق العميل أو معلوماته التي قدمها.

يجب على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع احلواالت البنكية املنفذة، وسيتم رفض طلب االشتراك يف حال   •
وجود أي اختالف بالزيادة أو النقص.

سيتم رفض/عدم قبول أي مبلغ يتم حتويله من حساب غير احلساب املسجل لدى اجلهة املستلمة عند االشتراك يف   •
الصندوق، ويجب أن يكون احلساب البنكي بإسم العميل.

اإللغاء واسترداد األموال  )11

سيتم إلغاء الطرح األولي ورد مبالغ االشتراك للمستثمرين يف احلاالت اآلتية )ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك(:

العجز عن جمع حجم الطرح األولي، أو  •

إذا كان عدد مالكي الوحدات من اجلمهور أقل من 200، أو  •

مت االشتراك يف أقل من 30٪ من الوحدات من قبل اجلمهور، أو  •

عدم القدرة على نقل ملكية األصول العقارية املبدئية لصالح الصندوق بشكل كامل.  •

ويف حال إلغاء الطرح األولي، يتم رد جميع مبالغ االشتراك املستلمة للحساب االستثماري للمستثمر واملوضح يف منوذج طلب االشتراك 
يف غضون 10 أيام عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوماً منها أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف العملة(.

كيفية التخصيص  )12

تخطر اجلهة/اجلهات املستلمة املعينة بواسطة مدير الصندوق كل مستثمر يف غضون 10 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ اإلقفال 
بقبول طلب االشتراك أو رفضه، سواء كلياً أو جزئياً. ويف حال مت قبول االشتراك، يتم إرسال تأكيدات للمشتركني تتضمن مبلغ 

االشتراك املوافق عليه والذي قد يخضع لتغيير بعد التخصيص النهائي للوحدات. ويف حال مت رفض مبلغ االشتراك اخلاص مبستثمر 
ما )سواء كلياً أو جزئياً( أو مت تخفيضه بعد التخصيص النهائي، يتم رد اجلزء غير املقبول من مبلغ االشتراك للحساب االستثماري 

للمستثمر واملوضح يف منوذج طلب االشتراك يف غضون 10 أيام عمل من تاريخ التخصيص )دون أي عوائد ومخصوماً منه أي رسوم 
مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها(.
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بعد تخصيص الوحدات الناجتة عن املساهمة العينية )املذكورة يف الفقرة أعاله واملعنونة »االشتراك العيني«( لبائعو األصول العقارية 
املبدئية، يتم تخصيص الوحدات املتبقية عقب تاريخ اإلقفال وفقاً للتالي:

يف حال كان إجمالي مبالغ االشتراك النقدية املتقدم لها جميع املستثمرين أقل من 237,544,860 ريال سعودي، يتم استرداد  )أ( 
كافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )دون أي عوائد ومخصوماً منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف 

عملة يتم تكبدها( يف غضون 10 أيام عمل من تاريخ اإلقفال؛

يف حال كان إجمالي مبالغ االشتراك النقدية املتقدم لها جميع املستثمرين يساوي أو يتجاوز 237,544,860 ريال سعودي،  )ب( 
عندئذ يتم تخصيص الوحدات على النحو اآلتي: 

يتم تخصيص عدد )50( وحدة لكل مستثمر.   .1

يف حال وجود فائض وحدات غير مخصص، فسيتم تخصيص ما تبقى من الوحدات املطروحة على أساس تناسبي مع   .2
إجمالي مبالغ االشتراك لكل مستثمر. 

يف حال كان عدد املكتتبني أكثر من 475,090 مكتتب، فقد يتم تخصيص عدد وحدات أقل من احلد األدنى لالشتراك وبالتالي ال 
يضمن مدير الصندوق تخصيص احلد األدنى لالشتراك والبالغ خمسني وحدة )50( استثمارية؛ شريطة أن يستلم بائعو األصول 

العقارية املبدئية كامل مخصصاتهم من الوحدات مقابل مساهمتهم العينية.

ال ميلك املستثمرون بالصندوق حق الشفعة لإلستحواذ على أية أصول للصندوق، وبناء عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق 
بحسب استراتيجية االستثمار يف الصندوق. 

حساب الصندوق  )13

ألغراض جتميع االشتراكات سوف يقوم مدير الصندوق بفتح حساباً مصرفياً أو أكثر لدى مصرف مستلم أو أكثر باسم الصندوق. 
ويتم إيداع كافة مبالغ االشتراك من املستثمرين يف الصندوق يف احلساب املذكور. ويتعني على مدير الصندوق الحقاً فتح حساب 

مصريف خاص بتشغيل الصندوق وإدارته.   

14(  زيادة رأس مال الصندوق

يف حال قرر مدير الصندوق أن الصندوق بحاجة لتمويل إضايف من خالل مشاركات مالكي الوحدات، قد يزيد الصندوق رأس ماله عن 
طريق قبول مساهمات نقدية أو عينية )أو كالهما( وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار 

العقارية املتداولة وقواعد اإلدراج.  

عند أي زيادة يف رأس مال الصندوق، يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات يف الصندوق يف حال ارتأى يف ذلك مصلحة ملالكي الوحدات. 
ويأخذ مدير الصندوق العوامل اآلتية بعني االعتبار على سبيل املثال ال احلصر عند إصدار وحدات يف الصندوق مستقباًل:

صايف قيمة أصول الصندوق كما مت حتديده مبوجب أخر تقييم ألصول الصندوق؛ و  •

سعر السوق لوحدات الصندوق واملعدالت املتوسطة التاريخية؛ و  •

الظروف السوقية واالقتصادية وحالة قطاع االستثمار العقاري ومستويات السيولة النقدية.  •

تداول وحدات الصندوق  .8
عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة يف السوق املالية 

السعودية. وبالتالي، يجوز ملالكي الوحدات )مبا يف ذلك األطراف ذوي العالقة( واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول 
العادية املعلن عنها من قبل السوق املالية مباشرة من خالل شركات الوساطة املرخصة. ويكون التداول يف وحدات الصندوق 

غير مقيد باعتبار طبيعة الصندوق، وذلك مبا يتوافق مع هذه الشروط واألحكام.

يعتبر شراء وحدات يف الصندوق عن طريق السوق املالية السعودية إقراراً من مشتري بأنه قد اطلع ووافق على هذه الشروط 
واألحكام.

يكون التداول يف وحدات الصندوق خاضع لرسوم السوق املالية السعودية وعموالت تدفع لألشخاص املرخص لهم الذين يتم 
التداول من خاللهم . ويكون املستثمر مسؤوالً عن الرسوم والعموالت املستحقة.

وفقاً للتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقاري املتداولة وقواعد اإلدراج، يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول وحدات 
الصندوق كما لشركة السوق املالية »تداول« أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق ذلك يف أي وقت أو إلغاء إدراجها 

حسبما تراه مناسباً.



   الشروط واألحكام

76

يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات الصندوق أو إلغاء إدراجها يف أي وقت حسبما تراه مناسباً يف أي من احلاالت التالية:

إذا رأت ذلك ضرورياً حلماية املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  .1

إذا أخفق مدير الصندوق أو أمني احلفظ إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً يف االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.  .2

إذا لم تستوف متطلبات السيولة املذكورة يف التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة.  .3

إذا رأت أن مستوى عمليات الصندوق أو أصوله ال تسوغ التداول املستمر لوحدات الصندوق يف السوق.  .4

إذا طلب مدير الصندوق من الهيئة كتابياً ومن شركة السوق املالية بالتزامن تعليق تداول وحدات الصندوق مؤقتاً أو إلغاء   .5
إدراجها وللهيئة قبول الطلب أو رفضه أو قبوله بشروط وقيود حسبما تراه مناسباً.

كما يجوز لشركة السوق املالية تعليق تداول وحدات الصندوق وذلك يف احلاالت التي نصت عليها املادة )36( من قواعد اإلدراج. 

انقضاء الصندوق  .9
ينقضي الصندوق بأي حالة من احلاالت اآلتية )ويشار إلى كل منها بـ«حالة إنهاء«(:

بعد احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق يف حال التصرف بكافة أصول الصندوق ومت توزيع جميع العوائد من هذه  أ( 
التصرفات للمستثمرين؛ أو 

يف حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية لظروف السوق يف اململكة واعتبر  ب( 
مدير الصندوق ذلك سبباً مبرراً إلنهاء الصندوق؛ أو

إذا كان املطلوب إنهاء صندوق وفقاً لقرار الهيئة أو مبوجب أنظمتها.  ج( 

ويتم إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية يف غضون 30 يوم عمل من تاريخ وقوع حالة اإلنهاء. ويف جميع األحوال يتم 
احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية بخصوص انهاء الصندوق. 

ويف حال تقرر إنهاء الصندوق لسبب ليس من ضمن حاالت اإلنهاء، فيتم احلصول على موافقة مالكي الوحدات ومجلس إدارة 
الصندوق وهيئة السوق املالية.

يف حالة إنهاء الصندوق )بعد تقدمي إخطار خطي لهيئة السوق املالية وإخطار متزامن لشركة السوق املالية »تداول« أو احلصول 
على موافقتها يف حال تطلب ذلك(، يقوم مدير الصندوق يف خالل 15 يوم عمل بـ )أ( الطلب من السوق املالية السعودية بإلغاء 

إدراج الوحدات والطلب من هيئة السوق املالية بإلغاء الصندوق، و )ب( إعالن جدول زمني على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق 
لتصفية أصول الصندوق والبدء باإلجراءات. ويقوم مدير الصندوق بتعيني مصفي والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق 
مع توزيع أصوله على مالكي الوحدات. ولتجنب الشك، ميكن ملدير الصندوق القيام مبهام املصفي ويجوز توزيع أصول الصندوق 

على مالكي الوحدات عينياً يف حال استحالة التصرف يف أصول الصندوق أو يف حال رأى مدير الصندوق أن هذا األمر يصب يف 
مصلحة مالكي الوحدات.

الرسوم واألتعاب والعموالت  .10
يتحمل الصندوق ويدفع من أصوله جميع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف املوضحة يف هذا البند.

األتعاب والرسوم:   

أتعاب ورسوم الصندوق  )أ( 

رسوم اإلدارة   .1

يحق ملدير الصندوق، مقابل إدارة أصول الصندوق، احلصول على رسوم إدارة )»رسوم اإلدارة«( مبقدار 9٪ سنوياً من صايف 
قيمة اإليجار السنوي احملصل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، على أن ال تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل ٪0.75 

من صايف قيمة أصول الصندوق حسب اخر تقييم للصندوق )أي سيتم احتساب رسوم اإلدارة اعتماداً على املبلغ األقل إما 
بنسبة 9٪ سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي أو بنسبة 0.75٪ من صايف قيمة أصول الصندوق أيهما أقل(.

يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة التي يتم احتسابها وسدادها بشكل ربع سنوي ابتداًء من تاريخ إدراج وحدات الصندوق. 



   الشروط واألحكام

77

رسوم االشتراك  .2

رسوم االشتراك معفاة خالل فترة الطرح األولي للصندوق. ويحق ملدير الصندوق احلصول على رسم اشتراك )»رسم 
االشتراك«( بنسبة 2٪ من مبالغ االشتراك املدفوعة واملخصصة يف حال أي طروحات مستقبلية لزيادة رأس مال الصندوق 

ويتم خصم رسوم االشتراك هذه عند استالم مبلغ االشتراك وسداده ملدير الصندوق، وذلك عالوة على مبلغ االشتراك.

أتعاب هيكلة رأس املال  .3

يحق ملدير الصندوق احلصول على أتعاب هيكلة رأس املال )»أتعاب هيكلة رأس املال«( مبقدار 1.5٪ من إجمالي مبالغ 
االشتراك )النقدية والعينية( التي مت جمعها خالل فترة الطرح األولي أو عند جمع أي مبالغ اشتراك مستقبلية أخرى سواء 

نقدية أو عينية. تدفع ملدير الصندوق مقابل اجلهد املبذول من قبل مدير الصندوق فيما يخص هيكلة وجمع رأس املال 
ويتم حتميل أتعاب هيكلة رأس املال على الصندوق بحيث تدفع مرة واحدة فوراً بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املال. 

ومبا أن إجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح األولي يساوي 664,423,860 ريال سعودي، فسيدفع الصندوق ملدير 
الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بقيمة 9,966,360 ريال سعودي.

أتعاب هيكلة التمويل   .4

يحق ملدير الصندوق احلصول على أتعاب هيكلة متويل )»أتعاب هيكلة متويل«( مبقدار 1.5٪ من مبلغ التمويل املسحوب من 
إجمالي مبلغ التسهيالت البنكية املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية التي مت احلصول عليه من قبل الصندوق أو أي تابع 

له، وذلك لقاء اجلهد املبذول يف هيكلة وتأمني التمويل املطلوب. ويتم حتميل أتعاب هيكلة التمويل على الصندوق بحيث 
تدفع بعد كل سحب من التسهيالت مباشرة.

ومبا أن الصندوق سوف يحصل على متويل بقيمة 340,000,000 ريال سعودي )مبلغ التمويل املسحوب( من مصرف 
الراجحي، فسيدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة التمويل بقيمة 5,100,000 ريال سعودي.

رسوم السعي واالستحواذ  .5

يدفع الصندوق ما قيمته 2.5٪ من قيمة العقار كحد أقصى عند االستحواذ عليه وتدفع للوسيط أو ملدير الصندوق  بعد 
افراغ العقار مباشرة. وذلك مقابل قيامه بالتقصي والتفاوض واملعاينة وتكون هذه الرسوم مستحقة على العقارات املراد 

االستحواذ عليها خالل طرح الصندوق وعلى أية عقارات يستحوذ عليها الصندوق مستقباًل. 

ويدفع الصندوق رسوم سعي واستحواذ بقيمة قدرها 16,157,500 ريال سعودي كما هو موضح يف اجلدول أدناه:

قيمة االستحواذ اسم العقارالرقم
)ريال سعودي(

 رسوم السعي 
واالستحواذ )٪(

 رسوم السعي واالستحواذ 
)ريال سعودي(

ال يوجدال يوجد314,000,000مجمع امللقا السكني1

2.53,875,000٪155,000,000جالري مول2

2.52,332,500٪93,300,000مركز بالزو3

2.51,950,000٪78,000,000 مركز ”هوم وركس”4

2.51,750,000٪70,000,000مركز »أهال كورت” 5

2.52,250,000٪90,000,000مركز ”بن 2” التجاري6

2.54,000,000٪160,000,000 مركز ”النخبة” التجاري7

16,157,500مجموع رسوم السعي واالستحواذ املتعقة باألصول العقارية املبدئية

مالحظة: 
فيما يتعلق مبركز »أهال كورت« ومركز »بن 2« التجاري ومركز »النخبة« التجاري، يتم دفع رسوم السعي واالستحواذ ملدير الصندوق مببلغ اجمالي قدره 8,000,000 ريال سعودي. ويتم دفع رسوم 

السعي واالستحواذ املتبقية اخلاصة بكل من »جالري مول« و مركز بالزو« و مركز »هوم وركس«ألطراف أخرى )الوسطاء(. 
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رسوم احلفظ  .6

يدفع الصندوق ألمني احلفظ 50,000 ريال سعودي مرة واحدة، ورسم سنوي )»رسوم احلفظ«( بقيمة 0.025٪ سنوياً من 
القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة، بحد أدنى 200,000 ريال سعودي. وتدفع رسوم احلفظ 

بشكل نصف سنوي. 

أتعاب املدير اإلداري  .7

يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسم سنوي بقيمة 0.025٪ من صايف قيمة أصول الصندوق )»أتعاب املدير اإلداري«(. 
وتدفع أتعاب املدير اإلداري كل ستة أشهر.

أتعاب احملاسب القانوني  .8

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية قدرها 65,000 ريال سعودي.

أتعاب مستشار الضريبة  .9

يدفع الصندوق ملستشار الضريبة أتعاب سنوية قدرها 42,000 ريال سعودي. 

أتعاب املستشار الشرعي  .10

يدفع الصندوق للمستشار الشرعي أتعاب سنوية )أتعاب املستشار الشرعي( مببلغ 20,000 ريال سعودي.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني  .11

يدفع الصندوق 5,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور قدره 4,000 ريال سعودي عن   
كل اجتماع. وقد مت تعيني عضوين مستقلني للصندوق، وعليه ستكون قيمة األتعاب اإلجمالية املدفوعة للعضوين هي 

رسم سنوي ثابت بقيمة 10,000 ريال سعودي سنوياً للعضوين، باإلضافة إلى بدل حضور بقيمة 4,000 ريال سعودي عن 
كل اجتماع يحضره العضو الواحد. ومن املتوقع أن يتم عقد إجتماعني إثنني خالل السنة كحد أدنى )وأربعة إجتماعات 

خالل السنة كحد أقصى(، وعليه سيكون إجمالي بدل احلضور املتوقع للعضوين هو 16,000 ريال سعودي كحد أدنى 
)32,000 ريال سعودي كحد أقصى(. وبذلك يكون مجموع األتعاب املتوقع دفعها خالل السنة ألعضاء مجلس اإلدارة 
املستقلني هي 26,000 ريال سعودي كحد أدنى )42,000 ريال سعودي كحد أقصى(. أما أعضاء مجلس اإلدارة الغير 

مستقلني، فال يحصلون على أي أتعاب. وحتتسب وتدفع هذه األتعاب السنوية بشكل نصف سنوي.

رسوم رقابية  .12

يدفع الصندوق رسوم رقابية لهيئة السوق املالية مببلغ 7,500 ريال سعودي سنوياً. 

رسوم التسجيل يف السوق املالية السعودية  .13

من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل يف السوق املالية السعودية:

50,000 ريال سعودي باإلضافة إلى 2 ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى 500,000 ريال سعودي تُدَفع إلى   -
السوق املالية السعودية يف مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات )تدفع قبل إدراج وتداول وحدات الصندوق(؛ و

400,000 ريال سعودي تُدَفع سنوياً إلى السوق املالية السعودية مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات، وتتغير هذه الرسوم   -
من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

رسوم اإلدراج يف السوق املالية السعودية   .14

من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم اإلدراج اآلتية:

50,000 ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و  -

0.03٪ سنوياً من القيمة السوقية للصندوق )بحد أدنى 50,000 ريال سعودي وبحد أقصى 300,000 ريال سعودي(.  -

تدفع رسوم اإلدراج للسوق املالية السعودية قبل إدراج وتداول وحدات الصندوق.
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نسبة تكاليف الصندوق:  

نسبة تكاليف الصندوق )األتعاب والرسوم( إلى إجمالي رأس مال الصندوق )Total Expenses Ratio( للسنة األولى 
من عمر الصندوق هي 4.37٪. وسيتم حتديث هذه النسبة بشكل ربع سنوي وتنشر على موقع مدير الصندوق واملوقع 

االلكتروني للسوق.

أتعاب ورسوم أصول الصندوق )ب(  

أتعاب إدارة األمالك  .1

يتحمل الصندوق كافة ما يتعلق بأتعاب تشغيل وإدارة وصيانة وتأمني العقارات اململوكة من قبل الصندوق وفقاً للتعاقدات 
املوقعة سواًء مع مقدمي اخلدمات املتخصصني أو مع مستأجري العقارات حيث سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض خالل 

فترة عمل الصندوق حول كافة أتعاب إدارة األمالك على أساس جتاري بحت ومستقل مبا يتماشى مع األسعار السائدة يف 
السوق يف حينه بحيث يتم دفع تلك األتعاب من أصول الصندوق. ويبلغ متوسط امليزانية السنوية )لفترة خمسة سنوات( 

ألتعاب إدارة األمالك 4,501,600 ريال سعودي.

تكاليف التعامالت  .2

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التعامالت، مثل تكلفة اإلستحواذ على أي أصل والتصفية وما يتعلق به من دراسات 
والتكاليف االستشارية والقانونية والفنية والتقييم وغيرها من متطلبات نفي اجلهالة الواجبة، كما يتحمل الصندوق تكاليف 

التعامالت اخلاصة بتوزيع األرباح على املستثمرين مبا يتماشى مع معايير السوق. 

ومت تخصيص ميزانية مببلغ 1,500,000 ريال سعودي وذلك لسداد ما يتعلق بتكاليف التعامالت اخلاصة بدراسات نفي 
اجلهالة لألصول العقارية املبدئية. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو يف حال صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع 
فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق. وسيتحمل الصندوق املصاريف الفعلية فقط وسيتم اإلفصاح عنها وفقاً آلخر قوائم 

مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

تكاليف التمويل  .3

يف حال قام الصندوق باحلصول على متويل بنكي متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، سوف يتحمل الصندوق جميع 
تكاليف التمويل والتي تدفع ألطراف أخرى مثل البنوك والشركات املتخصصة يف أعمال ترتيب التمويل مبا يتماشى مع 

معايير وأسعار السوق.

وتشمل هذه التكاليف على كل من رسوم الترتيب التي يتحصل عليها البنك املمول، إضافة إلى هامش الربح.

ومبا أن الصندوق سوف يحصل على متويل بقيمة 340,000,000 ريال سعودي )مبلغ التمويل املسحوب( من مصرف 
الراجحي، فإن تكاليف التمويل ستشمل على اآلتي:

رسوم ترتيب: بقيمة 1٪ من مبلغ التمويل املسحوب. وتدفع مرة واحدة ملصرف الراجحي عند سحب التسهيالت   .1
مباشرةً.

2. هامش الربح: 2.25٪ من مبلغ التمويل املسحوب زائداً معدل الفائدة ما بني البنوك السعودية سايبور لفترة 6 أشهر 
ويدفع بشكل نصف سنوي ملصرف الراجحي.

أتعاب التطوير  .4

يف حال قام الصندوق مستقباًل باإلستحواذ على مشاريع قيد التطوير وبنسبة ال تتجاوز 25٪ من القيمة اإلجمالية ألصول 
الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة، سوف يقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطوير ذات العالقة والتي 

سوف يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين، بحيث يتم التفاوض على أساس جتاري بحت ومستقل مبا يتماشى مع األسعار 
السائدة يف السوق. ولتجنب الشك، لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية. 
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املصاريف: )ج( 

يكون الصندوق مسؤوالً عن جميع املصاريف والعموالت والرسوم التي تعزى إلى أنشطته واستثماراته. 

مصاريف أصول الصندوق  .1

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التصميم والهندسة واملشتريات واإلشراف، وتطوير وإدارة تطوير العقارات ويتم احتسابها 
ودفعها من أصول الصندوق للغير من مقدمي اخلدمات ذات العالقة. 

مصاريف أخرى  .2

يتحمل الصندوق جميع املصاريف األخرى املتعلقة باخلدمات املهنية والتشغيلية املستمرة املقدمة من الغير، ومبا يف ذلك 
-على سبيل املثال ال احلصر- املصاريف القانونية واالستشارية، وتقييم األصول، والرسوم التنظيمية، وأتعاب ومصاريف 

التقاضي، وغيرها من اخلدمات املهنية، ومصاريف تأسيس وتشغيل الشركات ذات الغرض اخلاص املؤسسة لصالح حفظ 
أصول الصندوق ، ومصاريف تطهير األرباح الغير شرعية )إن وجدت(. ويكون الصندوق مسؤوالً عن أية ضريبة أو زكاة 
مستحقة الدفع تفرض يف املستقبل من قبل اجلهات املنظمة. ومن املتوقع أال تتجاوز هذه املصروفات 0.5٪ سنوياً من 

إجمالي أصول الصندوق بإستثناء الرسوم والعموالت والضرائب التي تخضع للوائح والتنظيمات احلكومية. 

ومت تخصيص ميزانية مببلغ 300,000 ريال سعودي لسداد أتعاب املستشار القانوني للصندوق )مكتب محمد ابراهيم 
العمار لالستشارات القانونية - بالتعاون مع كينج آند سبالدجن إل إل بي(.

االلتزامات   
سيتخذ مدير الصندوق جميع اخلطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع احلرص الواجب 
واملعقول. ولن يتحمل مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني له والشركات 
التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمني احلفظ، وكل مدير أمالك واملستشار الشرعي ومجلس إدارة الصندوق )يُشار إلى 
كل منهم »طرف مؤمن عليه«( أي مسؤولية جتاه الصندوق أو جتاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض لها 

الصندوق بسبب القيام أو عدم القيام بأي تصرف من أي األطراف املذكورة فيما يتعلق بالتزاماتهم جتاه الصندوق. ويف 
هذه احلال، فإنه يشترط ألي طرف مؤمن عليه، والذي يريد أن يستند إلى أحكام هذه الفقرة، أن يكون قد تصرف بحسن 

نية وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال اجلسيم أو 
االحتيال أو سوء التصرف املتعمد.

وسوف يتحمل الصندوق مسؤولية تعويض وحماية كل طرف مؤمن عليه ضد جميع املطالبات والنفقات والتعويضات 
والتكاليف واملطالب وااللتزامات التي قد يتكبدها أي منهم أو جميعهم أو أي منهم والتي تنشأ بأي حال من واجباتهم 

جتاه الصندوق، باستثناء ما إذا حدث ذلك نتيجة ألي احتيال أو إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من جانب الطرف 
ذات العالقة.

ضريبة القيمة املضافة   
بناًء على املشورة الضريبية التي حصل عليها مدير الصندوق من مستشار الضريبة، فإن االستثمار يف هذا الصندوق   -
ال يخضع لضريبة دخل أو ضريبة استقطاع أو ضريبة على األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة، وذلك 

حتى تاريخ صدور هذه الشروط واألحكام، علماً بأنه مت تطبيق ضريبة القيمة املضافة يف اململكة اعتباراً من يناير 
2018م. 

وعليه، لم يقم مدير الصندوق باحتساب ضريبة القيمة املضافة على قيمة االستحواذ على األصول العقارية املبدئية.  -

يجب التنويه إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل من املمكن أن ترى يف وقت الحق إعادة إخضاع هذه العملية للضريبة.   -

بشكل عام، فإنه يف حال مت خضوع عمليات االستحواذ على األصول العقارية لضريبة القيمة املضافة، فإن الضريبة   -
املدفوعة قابلة لالسترداد نقداً من الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو خصمها من خالل اإلقرارات الضريبية الالحقة.

يف حال ارتأت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تطبيق ضريبة القيمة املضافة على عمليات االستحواذ املذكورة   -
اخلاصة بالصندوق، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على التوزيعات النقدية للصندوق يف حال مت دفع الضريبة املذكورة 

من املوارد اخلاصة بالصندوق، مع العلم أنه ميكن للصندوق احلصول على متويل بنكي متوافق مع ضوابط الهيئة 
الشرعية، أو زيادة رأس مال الصندوق مبا يعادل قيمة الضريبة املطبقة املذكورة، بحيث ال يترتب على ذلك تأثيرات 

سلبية كبيرة على التوزيعات النقدية للصندوق. وللمزيد من املعلومات انظر البند )6( من هذه الشروط واألحكام 
واملعنون »مخاطر االستثمار يف الصندوق«.
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ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف يف هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة، 
وبالتالي يف حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق أو مدير الصندوق 

بصفته مديراً للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ املستحقات الضريبية بعني االعتبار حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من 
الصندوق ملزود اخلدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق.

وبناًء على ذلك، يجدر على املستثمرين األخذ بعني اإلعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املستحقة للصندوق أو 
تلك املستحقة على الصندوق.

ملخص اإلفصاح املالي  
مت حتديد الرسوم واألتعاب والنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق يف ملخص اإلفصاح املالي الوارد يف امللحق )ب( 

من هذه الشروط واألحكام.

يجب على مدير الصندوق نشر بيان ربع سنوي )Fact Sheet( على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني للسوق املالية 
السعودية يتضمن – على سبيل املثال ال احلصر -  سعر الوحدة بنهاية الربع، الدخل التأجيري على سعر الوحدة، نسبة 

املصروفات واألتعاب اإلجمالية، أداء سعر الوحدة، قائمة ألسماء ونسب العقارات يف محفظة الصندوق، نسبة االقتراض من 
القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وأي معلومات أخرى يراها مدير الصندوق مناسبة.

جدول طريقة احتساب الرسوم واألتعاب والعموالت  
يقر مدير الصندوق على أن الرسوم املذكورة يف اجلدول أدناه هي جميع الرسوم املفروضة واحملسوبة على الصندوق خالل 
مدة الصندوق دون استثناء، ويعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم أخرى غير التي مت ذكرها يف 

اجلدول أدناه.

تكرار دفع الرسمطريقة احلساباملبلغ املفروضالنسبة املفروضةنوع الرسم

رسوم اإلدارة

سيتم احتساب رسوم 
اإلدارة اعتماداً على املبلغ 
األقل إما بنسبة 9٪ سنوياً 

من صايف قيمة اإليجار 
السنوي أو بنسبة ٪0.75 

من صايف قيمة أصول 
الصندوق أيهما أقل

تدفع بشكل ربع سنويحتتسب بشكل ربع سنوي -

أتعاب هيكلة 
رأس املال

1.5٪ من إجمالي مبالغ 
االشتراك )النقدية 

والعينية(  
-

حتتسب من إجمالي قيمة 
االشتراك العيني واالشتراك 
النقدي خالل الطرح األولي 

أو أي طروحات مستقبلية

ومبا أن إجمالي رأس مال 
الصندوق بعد الطرح األولي 
يساوي 664,423,860 ريال 
سعودي، فسيدفع الصندوق 
ملدير الصندوق أتعاب هيكلة 
رأس املال بقيمة 9,966,360 

ريال سعودي.

تدفع مرة واحدة فوراً 
بعد إقفال أي عملية 

جمع لرأس املال

رسوم 
االشتراك

معفاة خالل فترة الطرح 
معفاةمعفاة-األولي

أتعاب هيكلة 
التمويل

1.5٪ من مبلغ التمويل 
-املسحوب 

حتتسب عند سحب أي مبلغ 
من التسهيالت. ومبا أن 

الصندوق سوف يحصل على 
متويل بقيمة 340,000,000 
ريال سعودي )مبلغ التمويل 

املسحوب( من مصرف 
الراجحي، ، فسيدفع 

الصندوق ملدير الصندوق 
أتعاب هيكلة التمويل بقيمة 

5,100,000 ريال سعودي

تدفع أتعاب هيكلة 
التمويل بعد كل سحب 
من التسهيالت مباشرًة
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تكرار دفع الرسمطريقة احلساباملبلغ املفروضالنسبة املفروضةنوع الرسم
رسوم السعي 

وتدفع بعد افراغ العقار 2.5٪ من قيمة العقار واالستحواذ
مباشرة

رسوم احلفظ

50,000 ريال سعودي مرة 
واحدة، ورسم سنوي بقيمة 
0.025٪ سنوياً من القيمة 

اإلجمالية ألصول الصندوق 

-

حتتسب بشكل نصف 
سنوي من صايف قيمة 

أصول الصندوق بعد خصم 
املصاريف الثابتة

تدفع بشكل نصف 
سنوي

أتعاب املدير 
اإلداري

0.025٪ من صايف قيمة 
-أصول الصندوق

حتتسب بشكل نصف 
سنوي من صايف قيمة 

أصول الصندوق بعد خصم 
املصاريف الثابتة

تدفع بشكل نصف 
سنوي

أتعاب احملاسب 
-القانوني

 65,000 ريال 
سعودي سنويا كحد 

أعلى

مبلغ مقطوع كل سنة على 
الصندوق من إجمالي أصول 

الصندوق

تدفع بشكل نصف 
سنوي

أتعاب مستشار 
42,000 ريال سعودي -الضريبة 

سنوياً

مبلغ مقطوع كل سنة على 
الصندوق من إجمالي أصول 

الصندوق

تدفع بشكل نصف 
سنوي

أتعاب املستشار 
20,000 ريال سعودي -الشرعي

سنويا

مبلغ مقطوع كل سنة على 
الصندوق من إجمالي أصول 

الصندوق
تدفع بشكل سنوي

أتعاب أعضاء 
مجلس اإلدارة 

املستقلني
-

يدفع الصندوق 
5,000 ريال سعودي 

سنوياً لكل عضو 
مستقل باإلضافة 

إلى بدل حضور قدره 
4,000 ريال سعودي 

عن كل اجتماع

حتتسب االتعاب السنوية 
بشكل نصف سنوي وحتتسب 

أتعاب احلضور بعد كل 
اجتماع

تدفع بشكل نصف 
سنوي

-رسوم رقابية
7,500 ريال سعودي 

سنوياً وتدفع هذه 
الرسوم لهيئة السوق 

املالية

مبلغ مقطوع كل سنة على 
الصندوق من إجمالي أصول 

الصندوق
تدفع بشكل سنوي



   الشروط واألحكام

83

تكرار دفع الرسمطريقة احلساباملبلغ املفروضالنسبة املفروضةنوع الرسم

رسوم التسجيل 
لدى السوق 

املالية السعودية
-

من املتوقع أن يدفع 
الصندوق الرسوم 

اآلتية للتسجيل 
يف السوق املالية 

السعودية:

 50,000  )1
ريال سعودي 

باإلضافة إلى 2 
ريال سعودي لكل 

مالك وحدات 
وبحد أقصى 

500,000 ريال 
سعودي تُدَفع 

إلى السوق املالية 
السعودية يف 
مقابل إنشاء 
سجل ملالكي 
الوحدات؛ و

400,000 ريال   )2
سعودي تُدَفع 

سنوياً إلى 
السوق املالية 

السعودية مقابل 
إدارة سجل 

ملالكي الوحدات، 
وتتغير هذه 

الرسوم من وقت 
آلخر بحسب 

قيمة رأس مال 
الصندوق

مبلغ مقطوع ملرة واحدة   )1
من إجمالي أصول 

الصندوق

مبلغ مقطوع بناء على   )2
رأس مال الصندوق

قبل إدراج وتداول   )1
وحدات الصندوق

تدفع بشكل سنوي  )2

رسوم اإلدراج 
يف السوق 

املالية السعودية
-

من املتوقع أن يدفع 
الصندوق رسوم 

اإلدراج اآلتية:
50,000 ريال   )1
سعودي رسوم 
إدراج أولية؛ و

0.03٪ سنوياً   )2
من القيمة 

السوقية 
للصندوق )بحد 

أدنى 50,000 
ريال سعودي 
وبحد أقصى 

300,000 ريال 
سعودي(

مبلغ مقطوع ملرة واحدة   )1
من إجمالي أصول 

الصندوق

مبلغ بناء على القيمة   )2
السوقية للصندوق

قبل إدراج وتداول   )1
وحدات الصندوق

تدفع بشكل سنوي  )2
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تكرار دفع الرسمطريقة احلساباملبلغ املفروضالنسبة املفروضةنوع الرسم

تكاليف 
-التعامالت

يتحمل الصندوق 
جميع تكاليف 

التعامالت، مثل 
تكلفة اإلستحواذ على 

أي أصل والتصفية 
وما يتعلق به من 

دراسات والتكاليف 
االستشارية 

والقانونية والفنية 
والتقييم وغيرها من 

متطلبات نفي اجلهالة 
الواجبة، كما يتحمل 

الصندوق تكاليف 
التعامالت اخلاصة 
بتوزيع األرباح على 

املستثمرين مبا 
يتماشى مع معايير 

السوق

حتتسب تكاليف التعامالت 
وما يتعلق بها من خدمات 

بناء كمبلغ مقطوع ملرة 
واحدة.

ومت تخصيص ميزانية مببلغ 
1,500,000 ريال سعودي 

وذلك لسداد ما يتعلق 
بتكاليف التعامالت اخلاصة 

بدراسات نفي اجلهالة 
لألصول العقارية املبدئية.

تدفع ملرة واحدة 
ملقدمي اخلدمات 

-تكاليف التمويل

تشمل هذه التكاليف 
على كل من رسوم 

الترتيب التي يتحصل 
عليها البنك املمول 
إضافة إلى هامش 

الربح.
ومبا أن الصندوق 

سوف يحصل 
على متويل بقيمة 

340,000,000 ريال 
سعودي )مبلغ التمويل 

املسحوب( من 
مصرف الراجحي، 

فإن تكاليف التمويل 
ستشمل على اآلتي:
رسوم ترتيب   )1
بقيمة 1٪ من 
مبلغ التمويل 
املسحوب؛ و

هامش الربح   )2
2.25٪ من 

مبلغ التمويل 
املسحوب زائداً 
معدل الفائدة 
ما بني البنوك 

السعودية سايبور 
لفترة 6 أشهر

حتتسب تكاليف التمويل بناًء 
على قيمة املبالغ املسحوبة

تدفع مرة واحدة   )1
ملصرف الراجحي 

عند سحب 
التسهيالت مباشرًة

هامش الربح زائداً   )2
معدل الفائدة 

يدفع بشكل نصف 
سنوي ملصرف 

الراجحي
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تكرار دفع الرسمطريقة احلساباملبلغ املفروضالنسبة املفروضةنوع الرسم

أتعاب إدارة 
-األمالك 

يتحمل الصندوق 
كافة ما يتعلق 

بأتعاب تشغيل وإدارة 
وصيانة وتأمني 

العقارات اململوكة 
من قبل الصندوق 

وفقاً للتعاقدات 
املوقعة سواًء مع 

مقدمي اخلدمات 
املتخصصني أو مع 

مستأجري العقارات 
حيث سيقوم مدير 

الصندوق بالتفاوض 
خالل فترة أعمال 

الصندوق حول كافة 
أتعاب إدارة األمالك 
على أساس جتاري 
بحت ومستقل مبا 

يتماشى مع األسعار 
السائدة يف السوق يف 
حينه بحيث يتم دفع 
األتعاب املذكورة من 

أصول الصندوق.

متوسط امليزانية السنوية 
)لفترة خمسة سنوات( مبلغ 

4,501,600 ريال سعودي 
مقطوع سنوياً من إجمالي 

أصول الصندوق يدفع 
كالتي:

مبلغ 2,500,000 ريال   -
سعودي سنوياً لصالح 
مؤسسة أريب التنفيذ 

كمصاريف وأتعاب إدارة 
مجمع امللقى السكني. 

ومت عمل مخصص   -
إضايف سنوي مبتوسط 
)لفترة خمسة سنوات( 

951,600 ريال 
سعودي العمال اإلدارة 

والتسويق والصيانة 
اخلاصة بالعقار 

يتم صرفها على أي 
مقدم خدمات  أو أي 

مصاريف أوتكاليف 
إضافية تتعلق بتشغيل 

وصيانة وتسويق العقار.
مبلغ 400,000 ريال   -

سعودي سنوياً لصالح 
شركة منو احملدودة 

كمصاريف وأتعاب إدارة 
مركز بالزو

مت تخصيص ميزانية   -
تكاليف التأمني املتعلقة 

باألصول العقارية 
املبدئية مببلغ 650,000 

ريال سعودي سنوياً 
وذلك لسداد أي تكاليف 

متعلقة بالتأمني على 
العقارات. ويف حال لم 

يتم صرف هذه امليزانية 
أو يف حال صرف جزء 

منها فسوف يتم التعامل 
مع فائض امليزانية 

كأحد أصول الصندوق

تدفع بشكل شهري
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تكرار دفع الرسمطريقة احلساباملبلغ املفروضالنسبة املفروضةنوع الرسم

-أتعاب التطوير 

يف حال قام الصندوق 
مستقباًل باإلستحواذ 

على مشاريع قيد 
التطوير وبنسبة ال 

تتجاوز 25٪ من 
القيمة اإلجمالية 
ألصول الصندوق 
حسب آخر قوائم 

مالية مدققة، سوف 
يقوم مدير الصندوق 

بالتفاوض حول أتعاب 
التطوير ذات العالقة 
والتي سوف يتكبدها 

الصندوق وتدفع 
للمطورين، بحيث 
يتم التفاوض على 

أساس جتاري بحت 
ومستقل مبا يتماشى 
مع األسعار السائدة 
يف السوق. ولتجنب 

الشك، لم يتكبد 
الصندوق أي أتعاب 

تطوير فيما يتعلق 
باألصول العقارية 

املبدئية

حتتسب أتعاب التطوير 
كنسبة من قيمة أعمال 

التطوير ومبا يتماشى مع 
اآلليات التعاقدية السائدة 

يف السوق

تدفع مرة واحدة 
بناًء على الترتيبات 

والتعاقدات مع 
املطورين

مصاريف 
أصول 

الصندوق
-

عند القيام بأعمال 
تطوير مستقبلية، 
يتحمل الصندوق 

جميع تكاليف 
التصميم والهندسة 

واملشتريات 
واإلشراف، وتطوير 

وإدارة تطوير 
العقارات ويتم 

احتسابها ودفعها من 
أصول الصندوق للغير 
من مقدمي اخلدمات 

ذات العالقة

حتتسب مصاريف أصول 
الصندوق كمبلغ مقطوع 

بناء على األعراف السائدة 
واملتعلقة بكل مجال ذات 

عالقة

تدفع مرة واحدة 
بناًء على الترتيبات 

والتعاقدات ذات 
العالقة مع مقدمي 

اخلدمات

مصاريف 
أخرى

0.5٪ من إجمالي أصول 
-الصندوق كحد أعلى

حتتسب عند احلصول   -
على اخلدمة.

ومت تخصيص ميزانية   -
مببلغ 300,000 ريال 
سعودي لسداد أتعاب 

املستشار القانوني 
للصندوق )مكتب 

محمد ابراهيم العمار 
لالستشارات القانونية  

بالتعاون مع كينج آند 
سبالدجن إل إل بي(.

تدفع عند املطالبة  -

ميزانية  -

يتضمن هذا اجلدول كافة الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق. وسيتحمل مدير الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املتعلقة بالصندوق غير الواردة أعاله.



   الشروط واألحكام

87

أصول الصندوق  .11
تسجيل ملكية أصول الصندوق )أ( 

يتم تسجيل ملكية أصول الصندوق باسم شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها من قبل أمني احلفظ.

املقييمني املعينني للصندوق )ب( 

يقوم مدير الصندوق بتقييم األصول العقارية للصندوق استناداً إلى تقييم معد من قبل مقييمني عقاريني مستقلني معتمدين 
من قبل مجلس إدارة الصندوق ومرخصني من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين. ويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيني 

أي مقيم جديد للصندوق دون أي إشعار مسبق ملالكي الوحدات بشرط احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق 
وبحسب اآللية التي حتددها الهيئة. ويتم التعيني املذكور من قبل مدير الصندوق آخذاً بعني االعتبار مسؤوليته االئتمانية 

جتاه مالكي الوحدات. واملقييمني املعينني للصندوق هم كالتالي:

شركة انتماء املتطورة وشريكه للتقييم وايت كيوبزاملقييمني املعينني للصندوق
العقاري ”إنتماء املتطورة”

رقم 408 امللقاالعنوان
طريق األمير محمد بن سعد 

الرياض 13524
اململكة العربية السعودية

مكتب رقم ،8 الدور الثالث
مركز آل نوح للمال واألعمال 

جدة، اململكة العربية السعودية

2151587 12 966 +2126 254 11 966+ معلومات االتصال
 + 966 12 2151500

www.white-cubes.comwww.intimaa.comاملوقع االلكتروني

كيفية تقييم أصول الصندوق )ج( 

يتم احتساب صايف قيمة األصول للوحدة الواحدة يف الصندوق )»صايف قيمة األصول للوحدة«( عن طريق خصم 
االلتزامات اإلجمالية للصندوق، مبا يف ذلك أي التزامات مالية والرسوم واملصاريف املستحقة على الصندوق خالل 

فترة االحتساب، من إجمالي أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناجت على عدد وحدات الصندوق. ويكون الناجت هو القيمة 
االسترشادية لوحدات الصندوق )صايف قيمة األصول للوحدة(.

وتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق عبارة عن مجموع القيمة السوقية جلميع األصول العقارية، واملبالغ النقدية، واألرباح 
املستحقة من استثمارات الصندوق، وكذلك جميع املستحقات والقيمة السوقية جلميع االستثمارات غير العقارية إضافًة 

إلى القيمة احلالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق. ولغرض تقييم األصول العقارية سيقوم مدير الصندوق باستخدام 
متوسط القيمة املتحصل عليها من اثنني )على األقل( من املقييمني العقاريني املستقلني واملعتمدين من قبل مجلس إدارة 

الصندوق واملرخصني من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين.
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تقييم األصول العقارية املبدئية )د( 

قام مدير الصندوق بتعيني مقييمني اثنني معتمدين ومرخصني من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين للقيام بعمل تقييم 
مستقل لألصول العقارية املبدئية للصندوق. التالي ملخص لوصف األصول وقيم وتاريخ تقييمها:

اسم العقار/املنفعة

جهة التقييم

قيمة الشراء املعتمدة 
)مليون ر.س.(

إنتماء املتطورةوايت كيوبز

 التقييم 
 التقييم تاريخ التقييم)مليون ر.س.(

تاريخ التقييم)مليون ر.س.(

314.0يوليو 324.82018يوليو 307.52018مجمع امللقا السكني

155.0يوليو 164.92018يوليو 189.32018جالري مول

93.3يوليو 100.62018يوليو 93.02018مركز بالزو 

78.0يوليو 89.22018يوليو 88.02018مركز ”هوم وركس” 

70.0يوليو 72.22018يوليو 70.02018مركز ”أهاًل كورت” التجاري

90.0يوليو 87.72018يوليو 95.02018مركز ”بن 2” التجاري

160.0يوليو 156.82018يوليو 162.42018مركز ”النخبة” التجاري

960.3-996.2-1,005.2املجموع

مالحظات: 
مت تقييم كل من مجمع امللقا السكني وجالري مول ومركز بالزو وأهاًل كورت ومركز النخبة التجاري بناًء على التدفقات النقدية للعقار دون االخذ يف االعتبار أي ترتيبات تتعلق بالتأجير   -
الكامل للعقارات كما مت تقييم مركز بن 2 التجاري بناًء على الطريقة املعتمدة يف تقرير التقييم من خالل إحتساب قيمة التكلفة علماً بأن القيمة التقديرية للعقار هي 76.05 مليون ريال 

سعودي بإستخدام طريقة التدفقات النقدية.
-  مت تقييم عقار هوم ووركس بناًء على العقد املبرم مع املستأجر )شركة الفطيم العاملية التجارية( كونها جهة مستقلة عن مالك العقار.

ويقوم مدير الصندوق بالتأكد من نشر تقارير التقييم اخلاصة بأصول الصندوق للجمهور يف موقعه اإللكتروني. ويتم 
نشرها فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح )على أال يتجاوز تاريخ إعداد التقرير فترة )3( ثالثة أشهر من تاريخ الطرح(. 
وسيتم أيضاً إضافة تقارير التقييم بشكل دوري – كما هو مطلوب يف الئحة صناديق االستثمار العقاري – خالل مدة ال 

تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إصدار التقارير.

عدد مرات التقييم ويوم التقومي )ه( 

يقوم مدير الصندوق بإعالن صايف قيمة األصول للوحدة مرتني يف السنة كما يف آخر يوم عمل من شهر يونيو وشهر 
ديسمبر من كل سنة )ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ »يوم التقومي«(. ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تقييم أصول الصندوق 

وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية طبقاً للمادة )22( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.

كيفية اإلعالن عن صايف قيمة األصول )و( 

يقوم مدير الصندوق بإعالن صايف قيمة أصول الصندوق خالل 30 يوم عمل من يوم التقومي ذي العالقة. ويتم إخطار 
مالكي الوحدات بالتقييم من خالل تقارير دورية. وتكون هذه املعلومات متاحة على املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية 

وموقع مدير الصندوق. وتتضمن التقارير الدورية – على سبيل املثال ال احلصر-:

العقارات محل االستحواذ  .1
أسماء شركات التقييم  .2
تاريخ تقرير كل تقييم  .3

قيمة التقييم لكل عقار  .4
معدل متوسط التقييمات  .5

سعر شراء كل عقار  .6
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مجلس إدارة الصندوق  .12
يقوم مدير الصندوق بتعيني مجلس إدارة للصندوق ملراقبة تصرفات محددة للصندوق والعمل حلماية مصالح الصندوق 

ومالكي الوحدات. ويعمل مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق لضمان جناح الصندوق.

تشكيل مجلس اإلدارة )أ( 

سوف يتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنني مستقلني. ويتم اإلعالن ملالكي 
الوحدات عن أي تعديل يف تشكيل مجلس إدارة الصندوق من خالل النشر على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع 

اإللكتروني للسوق املالية السعودية. وذلك بعد احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية.

ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ عمار أحمد صالح شطا )رئيس مجلس اإلدارة(  

السيد/ عمار هو املؤسس والعضو املنتدب لشركة اخلبير املالية.   -
رائد يف تطوير األوراق املالية واملنتجات املالية اإلسالمية، وهو حاصل على خبرة تزيد عن 20 عاماً يف قطاعات   -

متويل الشركات والتمويل املشترك وإدارة األصول واخلدمات االستثمارية واملصرفية اإلسالمية. 
حاصل على درجة املاجستير يف التخطيط االقتصادي ودرجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب   -

كاليفورنيا بالواليات املتحدة.
كما أنه حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد احملللني املاليني املعتمدين بالواليات املتحدة.  -

السيد/ أحمد سعود حمزة غوث )عضو(  

السيد/ أحمد هو الرئيس التنفيذي لشركة اخلبير املالية.    -
حاصل على خبرة تزيد عن 15 سنة يف اخلدمات املصرفية للشركات، والتمويل اإلسالمي، وإدارة األصول واألسهم   -

اخلاصة. وهو يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة عدد من صناديق االستثمار العقاري وصناديق األسهم اخلاصة.
خالل عمله السابق لدى البنك األهلي التجاري، اكتسب خبرة شاملة يف إدارة محافظ القروض وهيكلة القروض   -

اإلسالمية. كما اكتسب من خالل مسؤولياته اإلشرافية على إدارة األصول بشركة اخلبير املالية مزيداً من اخلبرات 
املتنوعة يف صناديق التطوير العقاري والصناديق املُدرة للدخل وصناديق األسهم.

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف مدينة الظهران باململكة العربية   -
السعودية. 

السيد / هشام عمر علي باروم )عضو(  

السيد / هشام هو نائب الرئيس التنفيذي لشركة اخلبير املالية.   -

حاصل على خبرة تزيد عن 20 سنة يف إدارة املؤسسات املالية وإدارة االستثمارات وتطوير األعمال.  -

كان قبل التحاقه بشركة اخلبير املالية يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي مبجموعة شركات إيالف حيث تولى   -
مسؤولية التخطيط وتنفيذ االستراتيجيات. وقد بدأ حياته املهنية بالعمل يف مجموعة إدارة األصول بالبنك األهلي 

التجاري حيث شغل مناصباً مختلفة على مدى فترة 9 سنوات.

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية السعودية، ودبلوم إدارة   -
احملافظ االستثمارية واألسواق املالية من األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.

السيد/ فاروق فؤاد أحمد غالم )عضو مجلس إدارة مستقل(    

السيد/ فاروق هو نائب رئيس مجموعة رصد الدولية القابضة ومستشار رئيسها، ويشارك يف إدارة الشركات احمللية   -
والدولية للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، يشارك يف اتخاذ قرارات متعلقة باالستثمار واملخاطر اخلاصة باملجموعة.

لديه أكثر من 20 عاماً من اخلبرة الشاملة يف الشؤون القانونية، التمويل اإلسالمي واالستثمار والهيكلة املالية.  -

كان الشريك التنفيذي ورئيس قسم إدارة األصول لشركة اخلبير املالية )من أغسطس 2006 حتى أغسطس 2009(.   -
وقبل ذلك، كان رئيس تطوير املنتجات واملخاطر التشغيلية يف البنك األهلي التجاري حيث كان املسؤول عن إطالق 

وتنظيم الصناديق االستثمارية. 

حاصل على درجة املاجستير يف الدراسات القانونية الدولية املتخصصة يف مجال األعمال والصفقات التجارية   -
العاملية من كلية واشنطن للقانون يف الواليات املتحدة األمريكية، وشهادة يف القانون من جامعة امللك عبد العزيز يف 

مدينة جدة باململكة العربية السعودية.
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السيد/ عادل عبد اهلل إسماعيل سموم )عضو مجلس إدارة مستقل(    

السيد/ عادل هو الرئيس التنفيذي لشركة سموم لالستشارات واخلدمات املالية.   -

شغل منصب رئيس مجلس إدارة املعهد العربي للزماالت املالية )زماالت(، ورئيس معهد األعمال للتدريب، ورئيس دار   -
التوطني األهلية.

-  كما شغل عدة مناصب مالية أساسية بشركة اخلطوط اجلوية العربية السعودية على مدى 23 عاماً منها رئيس 
الفريق املالي للخصخصة والرئيس املالي للخدمات الفنية. 

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك عبد العزيز بجدة، اململكة العربية السعودية.  -

مؤهالت األعضاء )ب( 

يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

غير خاضعني ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و  -

لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش؛ و  -

يتمتعون باملهارات واخلبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاًء مبجلس إدارة الصندوق.  -

ويقر مدير الصندوق مبطابقة كل من العضوين املستقلني لتعريف »العضو املستقل« الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة 
يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، إضافة للشروط واملعايير املنصوص عليها يف التعليمات اخلاصة بصناديق 

االستثمار العقارية املتداولة.

بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق )ج( 

يدفع الصندوق 5,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور قدره 4,000 ريال سعودي عن كل 
اجتماع. وقد مت تعيني عضوين مستقلني للصندوق، وعليه ستكون قيمة األتعاب اإلجمالية املدفوعة للعضوين هي رسم 
سنوي ثابت بقيمة 10,000 ريال سعودي سنوياً للعضوين، باإلضافة إلى بدل حضور بقيمة 4,000 ريال سعودي عن كل 

اجتماع يحضره العضو الواحد. ومن املتوقع أن يتم عقد إجتماعني إثنني خالل السنة كحد أدنى )وأربعة إجتماعات خالل 
السنة كحد أقصى(، وعليه سيكون إجمالي بدل احلضور املتوقع للعضوين هو 16,000 ريال سعودي )32,000 ريال سعودي 
كحد أقصى(. وبذلك يكون مجموع األتعاب املتوقع دفعها خالل السنة ألعضاء مجلس اإلدارة املستقلني هي 26,000 ريال 

سعودي )42,000 ريال سعودي كحد أقصى(. ولن يتلق باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور. إال أن الصندوق  
سوف يتحمل كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول يف سبيل حضور 

االجتماعات.  وحتتسب وتدفع هذه األتعاب السنوية بشكل نصف سنوي.

املسؤوليات )د( 

يكون مجلس إدارة الصندوق مسؤوالً عن اآلتي:

التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً للشروط واألحكام هذه وضوابط   -
الهيئة الشرعية التي يضعها املستشار الشرعي والئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق 

االستثمار العقارية املتداولة؛

-  املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك -على سبيل 
املثال ال احلصر- املوافقة على عقود التطوير، وعقد احلفظ وعقد التسويق، والتقييم؛

-  املوافقة على هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها؛

-  اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب يف املصالح يفصح عنه مدير الصندوق؛

-  املوافقة على تعيني احملاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق؛

-  االجتماع ما ال يقل عن )مرتني( سنوياً مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب لديه للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة؛

-  التأكد من إلتزام مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية إلى مالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب 
املصالح؛

-  العمل بأمانة ملصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه لتحقيق مصالح الصندوق ومالكي الوحدات.
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ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
ملساعدتهم على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم. وال يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤولني جتاه أي من 
مالكي الوحدات عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات أخرى يتعرض لها مالك الوحدات أو أصول 

الصندوق، ما لم يكن ذلك ناجتاً عن سوء تصرف متعمد أو سوء نية أو إهمال مقصود من جانبهم.

الصناديق األخرى املدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  )هـ( 

الصفةالصندوقاالسم

عمار أحمد صالح شطا

الرئيسصندوق اخلبير لتطوير األراضي 2
الرئيسصندوق اخلبير العقاري السكني لوسط لندن 1 

الرئيسصندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 1 )مساكن 1(
الرئيسصندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 2

الرئيسصندوق اخلبير للدخل العقاري األمريكي
الرئيسصندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 1

الرئيسصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الصناعي
الرئيسصندوق اخلبير للشركات املتوسطة والصغيرة 1

الرئيسصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الطبي 1
الرئيسصندوق اخلبير للملكية اخلاصة التعليمي 1

أحمد سعود حمزة غوث

الرئيسصندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 2
الرئيسصندوق اخلبير للضيافة 1

عضوصندوق اخلبير لتطوير األراضي 2
عضوصندوق اخلبير العقاري السكني لوسط لندن 1 

عضوصندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 1 )مساكن 1(
عضوصندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 2

عضوصندوق اخلبير للدخل العقاري األمريكي
عضوصندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 1

عضوصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الصناعي
عضوصندوق اخلبير للشركات املتوسطة والصغيرة 1

عضوصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الطبي 1
عضوصندوق اخلبير للملكية اخلاصة التعليمي 1

هشام عمر علي باروم
عضوصندوق اخلبير للضيافة 1

عضوصندوق اخلبير السعودي للدخل العقاري 1
عضوصندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 2

فاروق فؤاد أحمد غالم

عضو مستقلصندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 1
عضو مستقلصندوق اخلبير لتطوير األراضي 2

عضو مستقلصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الصناعي
عضو مستقلصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الطبي 1

عادل عبداهلل إسماعيل سموم

عضو مستقلصندوق اخلبير لتطوير األراضي 2
عضو مستقلصندوق اخلبير العقاري السكني لوسط لندن 1

عضو مستقلصندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 1 )مساكن 1(
عضو مستقلصندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 2

عضو مستقلصندوق اخلبير للدخل العقاري األمريكي
عضو مستقلصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الصناعي

عضو مستقلصندوق اخلبير للشركات املتوسطة والصغيرة 1
عضو مستقلصندوق اخلبير للملكية اخلاصة الطبي 1
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اجتماعات مجلس إدارة الصندوق )و( 

يقوم مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس املجلس، ومن املتوقع أن تكون مرتني على األقل سنوياً 
)وأربعة إجتماعات خالل السنة كحد أقصى(. وقد يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك 

ضرورياً، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك من قبل مدير الصندوق أو أي اثنني )2( من أعضاء مجلس 
إدارة الصندوق.

ال يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحا إال إذا حضره أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات املجلس مبوافقة من أغلبية 
األعضاء. ويف حال كانت األصوات متساوية، ويكون لرئيس املجلس صوت ترجيحي.

يجوز ملجلس إدارة الصندوق املوافقة على قرارات بشكل مستعجل من خالل مترير، عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني، 
على أن يتم عرض أي قرار من هذا القبيل إلى مجلس إدارة الصندوق يف اول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي. وميكن 

عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والتصويت فيها عن طريق الوسائل التكنولوجيا احلديثة، مثل املكاملات الهاتفية 
اجلماعية.

يقوم مجلس إدارة صندوق بتوثيق اجتماعاته، وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات، مبا يف ذلك عمليات التصويت التي 
تتم، واحلفاظ على هذه احملاضر املنظمة ويحتفظ به لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح.

وال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق بأن يصوت على أي قرار له مصلحة فيه، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. 
ويجب اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس إدارة الصندوق.

مدير الصندوق  .13

اسم مدير الصندوق وعنوانه )أ( 

شركة اخلبير املالية 

ص.ب. 128289، جدة 21362 
اململكة العربية السعودية  

هاتف: 920010707 966+
فاكس: 6663 658 12 966+

سجل جتاري رقم: 4030177445 
ترخيص هيئة السوق املالية: 07074-37 

 www.alkhabeer.com  :املوقع االلكتروني

مدير الصندوق كشخص مرخص له )ب( 

مدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة مسجلة يف اململكة العربية السعودية وهو مرخص من الهيئة »كشخص مرخص 
له« مبوجب سجل جتاري رقم 4030177445 الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار ومبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم 
الصادرة عن مجلس الهيئة وترخيص رقم 37-07074 بتاريخ 2007/07/04م. للقيام مبا يلي: )1( التعامل كأصيل/متعهد 

بالتغطية، )2( الترتيب، )3( تقدمي املشورة، )4( اإلدارة، و)5( احلفظ. 

خدمات مدير الصندوق )ج( 

يعنّي مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق املالية وفقاً لالئحة األشخاص املرخص لهم 
والصادرة من هيئة السوق املالية وذلك لإلشراف على إدارة أصول الصندوق.

سوف يُقدم مدير الصندوق خدمات إدارة الصندوق التالية وخدمات أخرى للصندوق مبا يشمل ال احلصر، ما يلي:

حتديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛  -

وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال ومشاريع الصندوق؛   -

إطالع هيئة السوق املالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق؛  -

االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية يف اململكة العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق؛   -

إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة املستثمرين وفقاً للشروط واألحكام؛  -

ضمان قانونية وسريان جميع العقود املبرمة لصالح الصندوق؛  -
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تنفيذ استراتيجيات الصندوق املوضحة يف هذه الشروط واألحكام؛  -

الترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت التمويل املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية نيابة عن الصندوق؛  -

تعيني املستشار الشرعي للصندوق واحلصول على موافقته أن هذه الشروط واألحكام متوافقة مع ضوابط الهيئة   -
الشرعية؛

اإلشراف على أداء األطراف التي يتعاقد معها الصندوق من الغير؛  -

ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه؛  -

تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمكني أعضاء املجلس أداء مسؤولياتهم   -
بشكل كامل؛

التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق املالية وهذه الشروط واألحكام.  -

)د( عزل و/أو استبدال مدير الصندوق

للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيني مدير بديل للصندوق، وذلك يف حال وقوع أي من 
احلاالت اآلتية:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم.  .1

الغاء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.  .2

تقدمي طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة.  .3

إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالتزام نظام السوق املالية ولوائحه   .4
التنفيذية.

. وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل  5
لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

صدور قرار خاص من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق بسبب إخالله بشكل   .6
جوهري بشروط وأحكام الصندوق و/أو نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، ويكون للهيئة سلطة التحقق بالوسائل 

التي تراها مناسبة من حتقق شرط اإلخالل.

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

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة )5( أعاله خالل يومي عمل من حدوثها.

إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة هذه، فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة 
على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الستني )60( يوم عمل األولى من تعيني 

مدير الصندوق البديل. 

إذا ُعزل مدير الصندوق، فيجب أن يتوقف عن اتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق مبجرد تعيني مدير الصندوق 
البديل أو يف أي وقت سابق حتدده الهيئة.

التضاربات اجلوهرية احملتملة يف املصالح  )هـ( 

استثناء ما مت اإلفصاح عنه يف البند )18( من هذه الشروط واألحكام واملعنون »تضارب املصالح«، وحتى تاريخ إعداد هذه 
الشروط واألحكام فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على تضارب مصالح جوهري بني مصالح الصندوق ومصالح أعضاء 

مجلس إدارة الصندوق أو أي أطراف أخرى.  

لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبات ضدها، إال للحد الذي ميلك فيه وحدات بالصندوق. 
وال يكون لدائني مدير الصندوق أو أمني احلفظ أي مصلحة يف أي أصول بالصندوق. ويف حال تخلف الصندوق عن سداد 

أي من الديون املستحقة، فيحق للممولني املطالبة بأي من الضمانات املمنوحة مبوجب التمويل ذات الصلة.

يف حال تضاربت مصالح مدير الصندوق بشكل جوهري مع مصالح الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل 
ملجلس إدارة الصندوق يف أقرب وقت ممكن التخاذ قرار حياله. وسوف يسعى مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق 

حل أي تضارب يف املصالح عن طريق توخي احلكمة وحسن النية وأخذ مصالح املستثمرين واألطراف ذات العالقة ككل 
بعني االعتبار.
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وصف ألي تضارب جوهري يف املصالح من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته جتاه الصندوق )و( 

ال يوجد أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته جتاه الصندوق.

التفويض للغير )ز( 

يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن إدارة الصندوق، ويكون مسؤوالً عن تعيني أي طرف )مبا يف ذلك تابعيه( للقيام بأي من 
مسؤولياته املذكورة. ويجوز ملدير الصندوق تعيني الغير لتوفير اخلدمات من أجل تعزيز أداء الصندوق.

االستثمار يف الصندوق )ح( 

سيشارك مدير الصندوق يف الطرح األولى واإلستحواذ على 4,894,450 وحدة تساوي 48,944,500 ريال سعودي )٪7.37 
من إجمالي رأس مال الصندوق( مقابل مساهمته يف الصندوق يف تاريخ اإلدراج، ويُسَمح ملدير الصندوق االستثمار يف 

الصندوق من وقت آلخر، شريطة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له يف الصندوق يف نهاية كل سنة مالية 
يف ملخص اإلفصاح املالي.

ويحظر على مدير الصندوق التصرف بالبيع ألي من الوحدات التي ميلكها يف الصندوق عند بدء التداول، وذلك ملدة سنة 
واحدة )1( اعتباراً من تاريخ البدء بتداول وحدات الصندوق. 

نبذة عن مدير الصندوق )ط(  

تقدم شركة اخلبير املالية خدمات اإلدارة واخلدمات االستشارية لالستثمارات املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية إلى 
العمالء من املؤسسات ذوي املالءة املالية العالية، ضمن مجموعة متنوعة من فئات األصول التي تلبي مجموعة واسعة من 

األهداف االستثمارية.  

االصول حتت االدارة

تدير شركة اخلبير املالية أصوالً بقيمة 4.77 مليار ريال سعودي تقريباً كما يف 31 ديسمبر 2017م. وتتنوع هذه األصول 
للفئات التالية: 

٪١٥
)(

)(

٪٧٦

٪٩

القيمة )مليون ريال سعودي(العدداالصول حتت االدارة

103,629 صناديقالصناديق العقارية )طرح خاص(

5702 صناديقصناديق امللكية اخلاصة )طرح خاص(

91443 محفظةإدارة محفظة استثمارية بالوكالة

154,774 صندوق و91 محفظةاملجموع
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الهيكل التنظيمي ملدير الصندوق 
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الهيكل التنظيمي إلدارة االصول العقارية

 رئيس إدارة األصول 
العقارية

رئيس وحدة إدارة 
المحافظ العقارية

رئيس وحدة 
االستحواذ العقاري

رئيس وحدة التطوير 
العقاري 

مدير محفظة مدير محفظة

أمين الحفظ  .14
االسم والعنوان:  )أ( 

 شركة اإلمناء لالستثمار 
 ص.ب. 66333
 الرياض 11576

 اململكة العربية السعودية
 هاتف: 999 2185 11 966+
فاكس: 900 2185 11 966+ 

www.alinmainvestment.com :املوقع اإللكتروني

إن أمني احلفظ مرخص من هيئة السوق املالية كـ »شخص مرخص له« مبوجب الترخيص رقم  37- 09134. وسيقوم أمني 
احلفظ بتأسيس واحدة أو أكثر من الشركات السعودية ذات املسؤولية احملدودة )كل واحدة منها تَُكْوْن »شركة ذات غرض 

خاص«( لتحوز ملكية أصول الصندوق. وسوف حتافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضريبية واالمتثال النظامي كما ستوفر 
أقصى قدر من احلماية القانونية للمستثمرين. ولن يكون ألمني احلفظ أي حق أو مطالبة يف أصول الصندوق، إال بصفته 

كمالك محتمل للوحدات. ولن يكون لدائني أمني احلفظ أي حق يف أي من أصول الصندوق.

مهام أمني احلفظ وواجباته ومسؤولياته )ب( 

يتم تسجيل أصول الصندوق العقارية باسم شركة )أو أكثر( ذات غرض خاص تابعة ألمني احلفظ.   .1

سيقوم أمني احلفظ باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لفصل األصول اخلاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل   .2
مستقل، مبا فيها األصول اخلاصة بأمني احلفظ. 

يحتفظ أمني احلفظ بكافة السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.  .3

التفويض للغير )ج( 

يكون أمني احلفظ مسؤوالً يف حال تعيني أي طرف )مبا يف ذلك تابعيه( للقيام بأي من مسؤولياته املذكورة.

عزل أمني احلفظ من قبل الهيئة )د( 

للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق، وذلك يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:

توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار الهيئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم.  .1

الغاء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.  .2

تقدمي طلب إلى الهيئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.  .3

إذا رأت الهيئة أن أمني احلفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالتزام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.  .4

أي حالة أخرى ترى الهيئة بناًء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.  .5
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إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقهاً لهذا البند، فيتعني على مدير الصندوق تعيني أمني حفظ بديل وفقاً لتعليمات 
الهيئة، كما يتعني على مدير الصندوق وأمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس 

للمسؤوليات إلى أمني احلفظ البديل وذلك خالل الستني )60( يوم عمل األولى من تعيني أمني احلفظ البديل. 

عزل أمني احلفظ من قبل مدير الصندوق

يجوز ملدير الصندوق شرط احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق املسبقة، عزل أمني احلفظ مبوجب إشعار كتابي إذا 
رأى بشكل معقول أن عزل أمني احلفظ فيه مصلحة مالكي الوحدات حسبما تتطلبه االنظمة ذات الصلة.

يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمني احلفظ تعيني بديل له خالل ثالثني )30( يوم عمل من تسلم أمني احلفظ اإلشعار 
الكتابي الصادر وفقاً لهذا البند. ويجب على أمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل 

السلس للمسؤوليات إلى أمني احلفظ البديل. 

يعلن مدير الصندوق عن تعيني أمني احلفظ البديل بالنشر على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق اإللكتروني.

مدراء األمالك  .15
تفاصيل مدراء األمالك )أ( 

عنوان مدير األمالك اسم مدير األمالك اسم العقار

ص.ب. 46881 الرياض 11543 اململكة العربية السعودية مؤسسة أريب التنفيذ مجمع امللقا السكني

ص.ب. 7495 الرياض 11462 اململكة العربية السعودية شركة أبناء سليمان القضيبي* جالري مول

ص.ب. 89609 الرياض 11692 اململكة العربية السعودية شركة منو احملدودة مركز بالزو 

ص.ب. 7278 جدة 21462 اململكة العربية السعودية شركة الفطيم العاملية التجارية* مركز »هوم وركس”

ص.ب. 54161 جدة 21514 اململكة العربية السعودية شركة ند العربية للتسويق العقاري* مركز »أهال كورت”

ص.ب. 54161 جدة 21514 اململكة العربية السعودية شركة ند العربية للتسويق العقاري* مركز ”بن 2” التجاري

ص.ب. 54161 جدة 21514 اململكة العربية السعودية شركة ند العربية للتسويق العقاري* مركز »النخبة التجاري”
* املستأجر مسؤول عن إدارة العقار

مهام مدراء األمالك )ب( 

يحق حق ملدير الصندوق تعيني مدير أمالك لكل عقار ليكون مسؤوالً عن الشؤون اإلدارية للعقارات، مبا يف ذلك وضع 
قواعد وسياسات إدارة العقار، ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة حتصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة 
الدورية واستغالل العقار على نحو فعال لتحقيق أفضل العوائد. ويحق ملدير الصندوق تغيير مدير األمالك من وقت آلخر 
بناًء على أدائه. ولتجنب الشك، يتم تعيني مدير األمالك بعد احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق واشعار مالكي 

الوحدات بذلك.
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استثمار مدراء األمالك يف الصندوق )ج( 

يجوز ملدراء األمالك االشتراك يف الصندوق نقداً أو عيناً كما هو منصوص عليه يف البند )7( من الشروط واألحكام 
واملُعنون »االشتراك«.سيقوم مدراء األمالك  باالشتراك يف الصندوق خالل فترة الطرح األولي كالتالي:

نسبة امللكية يف الصندوق )٪(قيمة الوحدات )ر.س.(عدد الوحداتطريقة االشتراكمدراء األمالك رقم 

شركة أبناء سليمان 1
9.41٪6,250,00062,500,000عينيالقضيبي*

9.41٪6,250,00062,500,000إجمالي االشتراك من قبل مدراء األمالك

* شركة أبناء سليمان القضيبي هو أيضاً املالك احلالي حلق املنفعة لعقار »جالري مول«

المحاسب القانوني  .16
االسم والعنوان: )أ( 

 أرنست آند يونغ 
 ص.ب 1994 , جدة 21441

 اململكة العربية السعودية
www.ey.com

يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيير مدقق احلسابات اخلاص بالصندوق من وقت آلخر بناًء على موافقة مجلس إدارة 
الصندوق وموافقة هيئة السوق املالية عند احلاجة. ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيير.

سيكون مدقق احلسابات مسؤواًل، على سبيل املثال ال احلصر- عن: )ب( 

مراجعة القوائم املالية املرحلية )نصف السنوية( للصندوق؛  -

تدقيق القوائم املالية السنوية للصندوق.  -

القوائم المالية  .17
تبدأ السنة املالية للصندوق من 1 يناير وتنتهي يف 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي 

تبدأ السنة املالية لها من تاريخ البدء وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

يتم إعداد القوائم املالية املدققة للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك بشكل نصف سنوي وبشكل سنوي وفقاً ملعايير 
احملاسبة واملراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وأي تعديالت عليها من وقت آلخر. ويتم تدقيق 

القوائم املالية السنوية من قبل احملاسب القانوني للصندوق. وتتم مراجعة القوائم املالية اخلاصة بالصندوق من قبل مجلس 
إدارة الصندوق ويتم توفيرها لهيئة السوق املالية مبجرد اعتمادها ويتم توفيرها )دون أي رسم( ملالكي الوحدات خالل 25 

يوم عمل كحد أقصى من نهاية الفترة التي تغطيها القوائم املالية غير املدققة و40 يوم عمل كحد أقصى من نهاية الفترة التي 
تغطيها القوائم املالية املدققة، وذلك عن طريق نشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق املالية السعودية. 
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18. تضارب المصالح
استثناء ما مت اإلفصاح عنه أدناه )نقاط تضارب املصالح احملتملة(، وحتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام فإنه ال يوجد 
معامالت تنطوي على تضارب مصالح جوهري بني مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي أطراف 

أخرى. 

وقد ينشأ أو يقع تضارباً يف املصالح من وقت آلخر بني الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له ومديريه 
ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه وأي أطراف ذات عالقة من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. يف 
حال تضاربت مصالح مدير الصندوق بشكل جوهري مع مصالح الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة 
الصندوق يف أقرب وقت ممكن. وسوف يسعى مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حلل أي تضارب يف املصالح عن طريق 

توخي احلكمة وحسن النية وأخذ مصالح املستثمرين واألطراف ذات العالقة ككل بعني االعتبار.

وبدايًة، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصالح احملتملة التالية:

استثمارات مشابهة ُمدارة بواسطة شركة اخلبير املالية )أ( 

تدير شركة اخلبير املالية حسابها اخلاص ومن املتوقع أن تستمر يف إدارته، وكذلك تدير استثمارات ذات أهداف مماثلة 
بشكل أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي ميكن أن تديرها أو ترعاها شركة اخلبير 

املالية، أو التي قد متتلك شركة اخلبير املالية أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس املال.

باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهناً بالقيود املنصوص عليها يف هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة اخلبير املالية 
والشركات التابعة لها يف املستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير 

االستثمار أو الشريك العام يف صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو 
أكثر يف مشاريع مشابهة لتلك املوجودة يف استثمارات الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.

تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له )ب( 

قد يدخل الصندوق يف معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي متتلك 
م بعض الشركات التابعة لشركة اخلبير  فيها شركة اخلبير املالية حقوقاً مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد تَُقدِّ
املالية خدمات معينة للصندوق مثل اخلدمات اإلدارية. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن جميع 
املعامالت التي تتم ما بني الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي متتلك فيها شركة اخلبير املالية 

حقوقاً مباشرة أو غير مباشرة.

يجوز ملدير الصندوق احلصول على رسوم سعي واالستحواذ وذلك مقابل قيامه بالتقصي والتفاوض واملعاينة وتكون هذه 
الرسوم مستحقة على العقارات املراد االستحواذ عليها خالل طرح الصندوق وعلى أية عقارات يستحوذ عليها الصندوق 

مستقباًل وتدفع بعد افراغ العقار مباشرة.

ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن اجلهود املعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط 
االتفاقيات بني مدير الصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى على أساس جتاري مستقل وأن 

تتماشى مع املمارسات الشائعة يف السوق.

إن األصل العقاري املبدئي األول للصندوق »مجمع امللقا السكني« هو أحد األصول العقارية اململوكة من ِقبل »صندوق 
اخلبير للدخل العقاري السعودي 1« وهو صندوق طرح خاص أنشئ ويدار من قبل شركة اخلبير املالية مبوجب لوائح 

صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وتستثمر فيه شركة اخلبير املالية بصفتها مستثمر.

مجلس إدارة الصندوق )ج( 

يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتباراً من تاريخ الشروط واألحكام هذه، يكون 
مجلس إدارة الصندوق مكون من أعضاء معينني من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس إدارة الصندوق واجب 
بذل العناية جتاه املستثمرين يف الصندوق، وذلك مبوجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات، باإلضافة إلى بذل 

أقصى جهد ممكن حلل تضارب املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسباً.
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املعامالت اخلاصة باألطراف ذوي العالقة )د( 

ميكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول يف تعامالت مع األطراف ذوي العالقة والشركات التابعة لتوفير خدمات 
للصندوق. ويتعني أن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناًء على شروط السوق السائدة. 

ويف حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقة أو إحدى الشركات التابعة، مبا يف ذلك أي صندوق آخر مت تأسيسه من قبل 
مدير الصندوق يف الدخول يف صفقة مع الصندوق أو مدير الصندوق فإنه يلزم عليه احلصول على موافقة كل من مجلس 
إدارة الصندوق. ويف حال اشترى الصندوق عقار ما من الطرف ذي العالقة أو إحدى الشركات التابعة أو باعه إليه، يجب 

أن يكون سعر الشراء املدفوع أو املتحصل عليه من قبل الصندوق متوافقاً مع تقييمات مستقلة. وعلى وجه اخلصوص، فإن 
األصل العقاري املبدئي األول ”مجمع امللقا السكني” قد مت اإلستحواذ عليه من صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1، 
وهو صندوق استثمار عقاري خاص مدار بواسطة شركة اخلبير املالية والذي استثمرت فيه شركة اخلبير املالية حلسابها 

اخلاص. 

مت توضيح إقرارات وإفصاحات مدير الصندوق فيما يتعلق باألطراف ذو العالقة يف البند )5( واملعنون »ملخص 
استراتيجيات الصندوق« )يف جدول »إقرارات وإفصاحات« كل أصل عقاري مبدئي(.

ال يتضمن الوارد بعالية تفسيراً كاماًل وشاماًل وتلخيصاً لكافة حاالت تضارب املصالح احملتملة التي ينطوي عليها 
االستثمار يف وحدات الصندوق. لذا فإننا نوصي وبشدة كافة املستثمرين احملتملني السعي للحصول على املشورة املستقلة 

من مستشاريهم املهنيني.

رفع التقارير لمالكي الوحدات  .19
يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني والنشر على املوقع 
اإللكتروني ملدير الصندوق والسوق املالية السعودية. ويفصح عن املعلومات التالية على الفور للهيئة ومالكي الوحدات ودون أي 

تأخير:

أي تطورات جوهرية تندرج يف إطار نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر على أصول الصندوق وخصومه   )1
أو يف وضعه املالي أو يف املسار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير يف وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي ملدير 

الصندوق من منصب مدير الصندوق، وميكن بدرجة معقولة أن يؤدي إلى تغير يف سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيراً 
ملحوظاً يف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين؛ 

أي صفقة لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجيره أو رهنه بسعر يساوي أو يزيد على 10٪ من إجمالي قيمة أصول   )2
الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

أي خسائر تساوي أو تزيد على 10٪ من صايف قيمة أصول الصندوق وفقاً لقوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم   )3
مالية سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

أي تغييرات يف تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو جلانه )إن وجدت(؛   )4

أي نزاع مبا يف ذلك أي دعاوي قضائية أو دعاوى حتكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي او يزيد على ٪5   )5
من صايف قيمة أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

أي زيادة أو نقصان يف صايف قيمة أصول الصندوق تعادل أو تزيد على 10٪ وفقاً آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة   )6
أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث؛ 

أي زيادة أو نقصان يف إجمالي أرباح الصندوق مبا يساوي او يزيد على 10٪ وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة؛   )7

أي صفقة بني الصندوق وبني طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر مبوجبة كل من الصندوق وطرف ذي العالقة يف أي   )8
مشروع أو أصل او يقدم متويال له إذا كانت هذه الصفقة او الترتيب مساوية أو تزيد على 1٪ من إجمالي إيرادات الصندوق 

وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مدققة؛ 

أي انقطاع يف أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي أو يزيد على 5٪ من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم   )9
مالية سنوية مدققة؛ 

أي تغيير للمحاسب القانوني للصندوق؛   )10

أي تعيني ألمني حفظ بديل للصندوق؛   )11

إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو جهة قضائية، سواء يف املرحلة االبتدائية أم االستئنافية،   )12
والذي قد يؤثر سلباً على استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمة اإلجمالية على 5٪ من صايف قيمة األصول وفقاً 

آلخر قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث؛ 

أي تغيير مقترح لرأس مال الصندوق.  )13
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التقارير الربع سنوية

يقوم مدير الصندوق بنشر ملخص اإلفصاح املالي على موقعه وموقع شركة السوق املالية السعودية تداول، حيث يتضمن ملخص 
اإلفصاح املالي على املعلومات التالية:

سعر الوحدة يف نهاية ربع السنة املالية  -
الدخل التأجيري للوحدة الواحدة  -

نسبة الرسوم واملصاريف  -
أداء سعر الوحدة الواحدة  -

قائمة بأسماء العقارات التابعة للصندوق ونسبتها من احملفظة الكلية للصندوق  -
نسبة االقتراض من صايف قيمة أصول الصندوق.  -

التقارير النصف سنوية

إضافة إلى ما ورد أعاله، يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن املعلومات التالية مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر:

أي تعديل يف الشروط واألحكام؛   -
أي تطور أو تغير جوهري يؤثر على عمليات الصندوق؛   -

املبالغ املوزعة ملالكي الوحدات.  -
وتتضمن شروط وأحكام الصندوق النسبة املتوقعة ملصاريف الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق. ويتم حتديث هذه 

النسبة بشكل مستمر ونشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق.

التقارير السنوية

ويتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية وتقدميها إلى مالكي الوحدات تتضمن املعلومات اآلتية:

األصول التي يستثمر فيها الصندوق؛  )أ( 

األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛  )ب( 

توضيح نسبة العقارات املؤجرة ونسبة العقارات غير املؤجرة إلى إجمالي العقارات التي ميتلكها الصندوق؛  )ج( 

جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث االخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح: )د( 
صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية؛   -

صايف قيمة األصول لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية؛   -

أعلى وأقل صايف قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية؛   -

عدد الوحدات املُصدرة يف نهاية كل سنة مالية؛   -

توزيع الدخل لكل وحدة؛   -

-  نسبة املصروفات التي حتملها الصندوق.

ِسجل أداء يبني ما يلي: )هـ( 

إجمالي العائد ملدة سنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(؛   -
إجمالي العائد السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ التأسيس(؛   -

جدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب التي حتملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام. ويجب   -
أيضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة املصروفات، ويجب اإلفصاح عن إذا ما كانت هناك إي ظروف يقرر 

فيها مدير الصندوق لإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

يف حال حدوث تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت يف أداء الصندوق؛  )و( 
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تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي، على سبيل املثال ال احلصر، على املوضوعات التي متت مناقشتها  )ز( 
والقرارات الصادرة عن ذلك، مبا يف ذلك أداء الصندوق وحتقيقه ألهدافه؛ 

بيان بالعموالت اخلاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت وكيفية  )ح( 
استغاللها؛

أي تعديالت يف الشروط واألحكام. )ط( 

20.  اجتماعات مالكي الوحدات
يجوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات. )أ( 

يتعني على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات حسب التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. )ب( 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني اخلاص به وعلى املوقع  )ج( 
اإللكتروني اخلاص بالسوق املالية السعودية، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع 

إعطاء مهلة ال تقل عن 10 أيام عمل وال تزيد عن 21 يوم عمل من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن يحدد اإلعالن واإلخطار 
تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال املُقتَرح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار 

إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املاليةفوراً ودون تأخير.

يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون 10 أيام عمل من استالم طلب خطي من أحد  )د( 
مالكي الوحدات أو أكثر، الذي ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون مجتمعني 25٪ على األقل من وحدات الصندوق.

يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون مجتمعني 25٪ على األقل من  )هـ( 
قيمة وحدات الصندوق. ولتجنب الشك، ليس لدى مدير الصندوق والشركات التابعة له حقوق التصويت للوحدات التي 

ميتلكها.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة )هـ( أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على  )و( 
موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني اخلاص بالسوق املالية السعودية ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي 
الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، 

يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، 
نصاباً قانونياً.

يحق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات مبا يتماشى مع منوذج التوكيل املبني يف امللحق )هـ(. )ز( 

متثل كل وحدة ميتلكها مالك الوحدات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات. )ح( 

)ط(  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام وسائل اتصال تقنية وفقاً للضوابط 
التي حتددها هيئة السوق املالية.

يكون قرار مالكي الوحدات نافذاً رهناً مبوافقة مالكي الوحدات الذين ميتلكون 50٪ من إجمالي وحدات الصندوق  )ي( 
واحلاضرين يف االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو باستخدام وسائل اتصال تقنية.

حقوق مالكي الوحدات  .21

يحق ملالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها يف هذه الشروط واألحكام، مبا يف ذلك:

حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات خاللها؛ )أ( 

التصويت فيما يتعلق بأي تغيير أساسي للصندوق، مبا يف ذلك: )ب( 

التغيير املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛  -

التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛  -

التغيير الذي يكون له تأثير يف وضع املخاطر للصندوق؛  -

زيادة رأس مال الصندوق.  -
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قبول املساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق؛ )ج( 

قبول التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام؛ )د( 

قبول التقارير الدورية والتحديثات مبا يتماشى مع هذه الشروط واألحكام. )هـ( 

وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحًة يف هذه الفقرة، ال يتمتع مالكو الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بالصندوق.

معلومات أخرى  .22

متطلبات اعرف عميلك  )أ( 

كشخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية، يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات مبدأ »اعرف عميلك«، وذلك فيما يتعلق 
بقبول مالكي الوحدات يف الصندوق. ومتاشياً مع لوائح هيئة السوق املالية، يقوم كل مستثمر يف الصندوق بتزويد مدير 
الصندوق أو اجلهة/اجلهات املستلمة بوثائق معينة كما يطلبه مدير الصندوق الستيفاء متطلبات مبدأ »اعرف عميلك«. 
ويكون اجلهة/اجلهات املستلمة مسؤولة عن استيفاء جميع متطلبات مبدأ »اعرف عميلك« للمستثمرين املشتركني عن 

طريقها حسب اإلجراءات املتبعة لديها، وذلك خالل فترة الطرح األولي حتى تاريخ اإلقفال فقط بينما تتعامل السوق املالية 
السعودية مع املتطلبات ذات العالقة بدًء من تاريخ اإلدراج. 

املدير اإلداري )ب( 

االسم والعنوان:

 شركة اخلبير املالية 
 ص.ب. 128289 

 جدة، 21362 
 اململكة العربية السعودية  

 هاتف: 920010707 966+
 فاكس: 6663 658 12 966+

 سجل جتاري رقم: 4030177445 
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يكون املدير اإلداري مسؤوال عن جتهيز طلبات االشتراك والوثائق املتعلقة بالتحقق من مبدأ »اعرف عميلك«، وحتديث 
سجل مالكي الوحدات وإعداد االخطارات ملالكي الوحدات. ويكون املدير اإلداري مسؤوال أيضا عن احتساب صايف قيمة 

األصول لكل وحدة.

املستشار الشرعي  )ج( 

مت تعيني دار املراجعة الشرعية ذ.م.م. كمستشار شرعي للصندوق )»املستشار الشرعي«(. وهو شركة متخصصة توفر 
 )AAOIFI( الفتاوى الشرعية والتدقيق، كما أنها عضو مشارك يف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
وعضو يف املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. كما أن املستشار الشرعي هو شركة مرخصة من مصرف 

البحرين املركزي للقيام بخدمات مختلفة ومكملة. 

عنوان املستشار الشرعي:

 دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.
 ص.ب. 21051 

 املنامة
مملكة البحرين
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يقوم املستشار الشرعي بإجراء مراجعات سنوية للصندوق من أجل التأكيد ملجلس إدارة الصندوق على أن عمليات الصندوق 
واستثماراته تتماشى مع ضوابط الهيئة الشرعية كما هو موضح يف امللحق )د( من الشروط واألحكام. 

يتقاضى املستشار الشرعي أتعابه من أصول الصندوق مقابل خدماته. ولالطالع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اجلدول 
»ملخص اإلفصاح املالي«.

مزودو اخلدمات اآلخرون )د( 

يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريني إضافيني ومزودي خدمات آخرين خارجيني فيما يتعلق 
بأحد األصول أو أكثر، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املطورين ومديري املنشآت ومديري املشاريع واملقاولني 

واملهندسني املعماريني واملصممني واملستشارين القانونيني وغيرهم. وسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي مبوجب 
اتفاقية يتم التفاوض بشأنها على أساس جتاري بحت ومستقل. 

العقود املهمة )هـ( 

العقود املتعلقة باألصول العقارية املبدئية هي كالتالي:

مجمع امللقا السكني

إتفاقية شراء العقار املبدئي األول »مجمع امللقا السكني«: وهي إتفاقية لشراء األصل   -
العقاري املبدئي األول بإجمالي سعر شراء وقدره 314,000,000 ريال سعودي. ومبوجب 

اإلتفاقية، يتعهد البائع باستخدام العوائد النقدية من الطرح لسداد التمويل املستحق 
واملتعلق باألصل العقاري املبدئي من بنك الرياض والبالغ 119,800,000 ريال سعودي. 

وبعد التسوية للتمويل، يتم حتويل ملكية األصل من شركة إثراء الرياض )شركة تابعة لبنك 
الرياض والتي مت تسجيل العقار بإسمها على سبيل الرهن( إلى الصندوق.

اتفاقية إيجار العقار املبدئي األول »مجمع امللقا السكني«: تعود منفعة عقد اإليجار مع   -
املستأجر للعقار املبدئي األول إلى شركة توسع الثالثة )أمني حفظ صندوق اخلبير للدخل 
العقاري السعودي 1(، نيابة عن البائع )صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1(. مت 

الترتيب مع البائع مبوجب اتفاقية ملزمة لتحويل عقد اإليجار من شركة توسع الثالثة 
)أمني حفظ صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1( لصالح الشركة ذات الغرض 

اخلاص التابعة ألمني حفظ الصندوق املتداول )صندوق اخلبير ريت( أو أي جهة أخرى 
)مبا ال يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق( وذلك فور إمتام نقل ملكية العقار لصالح 
الصندوق املتداول. ينص عقد اإليجار على إيجار سنوي مببلغ وقدره 27,950,000 ريال 
سعودي مستحق الدفع يف العاشر من شهر يناير من كل عام ميالدي، وميكن إنهاء عقد 

اإليجار بعد العاشر من يناير 2019 بنهاية السنة اإليجارية الثالثة، وذلك من خالل إرسال 
املستأجر اإلشعار املتعلق بإنهاء العقد، وذلك خالل 180 يوم عمل قبل تاريخ نهاية الفترة 

اإليجارية وإال يتم جتديد العقد لفترة إيجارية مماثله قدرها ثالث سنوات.

عقد إدارة وتشغيل العقار املبدئي األول »مجمع امللقا السكني«: مت توقيع عقد الصيانة   -
وإدارة األمالك اخلاص بالعقار املبدئي األول بني كل من شركة توسع الثالثة )أمني حفظ 

صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1( ومؤسسة أريب التنفيذ للمقاوالت، وذلك 
لتقدمي كل ما يتعلق بخدمات الصيانة والنظافة واحلراسات اخلاصة بالعقار املبدئي األول. 

تبلغ قيمة عقد إدارة األمالك السنوية اخلاصة بالعقد 2,500,000  ريال سعودي.

مت الترتيب مع البائع )صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1( مبوجب االتفاقية   -
امللزمة املوقعة معه، لتحويل عقد الصيانة والتشغيل من شركة توسع الثالثة لصالح الشركة 

ذات الغرض اخلاص التابعة ألمني حفظ الصندوق املتداول )صندوق اخلبير ريت( أو أي 
جهة أخرى فور إمتام نقل ملكية العقار لصالح الصندوق املتداول، وذلك مبا ال يتعارض مع 

شروط وأحكام الصندوق.
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جالري مول

اتفاقية شراء العقار املبدئي الثاني »جالري مول«: وهي إتفاقية لشراء حق انتفاع يتعلق   -
بالعقار املبدئي الثاني بإجمالي سعر شراء وقدره 155,000,000ريال سعودي. ومبوجب 
اإلتفاقية، يدفع الصندوق مبلغ 92,500,000 ريال سعودي نقداً للبائع إضافة إلى حصة 

عينية تعادل مبلغ 62,500,000 ريال سعودي وذلك مبوجب تسجيل وحدات استثمارية يف 
»صندوق اخلبير ريت« لصالح البائع بعد حتقق شروط االتفاقية وإمتام عملية االستحواذ 

على حق االنتفاع بالعقار.
اتفاقية إيجار العقار املبدئي الثاني » جالري مول »: سيتم حتويل عقد ايجار األرض   -
الواقع بها العقار من املستأجر احلالي » شركة أبناء سليمان القضيبي« إلى الشركة 
احلافظة ألصول الصندوق. ومن ثم توقيع عقد تأجير العقار املذكور مع شركة أبناء 

سليمان القضيبي بحيث تكون الفترة اإليجارية ملدة 10 سنوات )منها 5 سنوات الزامية( 
بقيمة ايجارية سنوية صافية وقدرها 22,959,000 ريال سعودي تدفع مقدماً بشكل ربع 

سنوي ويضاف على قيمة اإليجار أي ضرائب. وقام املستأجر بتقدمي سندات ألمر الشركة 
احلافظة ألصول الصندوق مبا يعادل القيمة اإليجارية اخلاصة بعقد اإليجار املبرم. 

وسيكون الصندوق مسؤول عن سداد القيمة اإليجارية السنوية لألرض واحملددة مببلغ 
1,579,000 ريال سعودي  لصالح أمانة مدينة تبوك بحسب  عقد ايجار األرض املذكور. 

وبذلك يكون صايف قيمة اإليجار السنوي للعقار )بعد خصم القيمة اإليجارية السنوية 
لألرض( مبلغ وقدره 21,240,000 ريال سعودي.

عقد إدارة وتشغيل العقار املبدئي الثاني »جالري مول«: سوف يكون املستأجر مسؤول   -
عن سداد أية تكاليف تتعلق بتشغيل وتسويق وإدارة الصيانة التشغيلية والتأمني التشغيلي 

للعقار محل االتفاقية.

مركز بالزو

اتفاقية شراء العقار املبدئي الثالث »مركز بالزو«: وهي إتفاقية لشراء األصل العقاري   -
املبدئي الثالث بإجمالي سعر شراء وقدره 93,300,000 ريال سعودي، وبعد اكتمال جميع 
شروط االتفاقية،تدفع لشركة شمو لالستثمار التجاري وشركة منو احملدودة عن طريق 

شيكني مصدقني بحيث يتم دفع الشيك األول لشركة شمو لالستثمار التجاري مببلغ 
50,388,800 ريال سعودي ويتم دفع الشيك الثاني لشركة منو احملدودة مببلغ 42,911,200 

ريال سعودي وذلك عند افراغ العقار أمام كتابة العدل املختصة لصالح الشركة احلافظة 
ألصول الصندوق.

اتفاقية إيجار العقار املبدئي الثالث »مركز بالزو«: سيتم الترتيب لتحويل عقود اإليجارات   -
القائمة بحيث يكون املالك اجلديد للعقار )املُؤجر( أي جهة يتم حتديدها من قبل شركة 

اخلبير املالية بحيث يتم حتويل عقد اإليجار فور إفراغ العقار. أيضاً يف حال لم يتم تأجير 
معرض رقم 7 قبل االفراغ و التنازل لصالح الشركة احلافظة ألصول الصندوق، فإن شركة 

منو احملدودة ستقوم بتوقيع عقد استئجار للموقع املذكور و البالغ مساحته 415,25 متر 
مربع بعقد محدد املدة بسنتني هجريتيني بقيمة ايجارية سنوية قدرها 548,130 ريال 
شاملة 10٪ خدمات تدفع مقدما و بشكل نصف سنوي و يضاف الى القيمة اإليجارية 

ضريبة القيمة املضافة، على أن ينص عقد اإليجار على حق شركة منو احملدودة بتأجير 
املعرض من الباطن ألي طرف آخر )بقيمة ايجارية سنوية ال تقل عن 548,130 ريال 

سعودي( ويف حال مت تأجير املعرض لطرف ثالث غير شركة منو بعد االفراغ والتنازل 
لصالح شركة اخلبير املالية أو أي شركة أخرى يتم تعيينها لهذا الغرض )بقيمة ايجارية 
سنوية ال تقل عن 548,130 ريال سعودي( ، فانه سيتم التنازل عن عقد اإليجار بجميع 

التزاماته وحقوقه لصالح شركة اخلبير املالية أو أي شركة أخرى يتم تعيينها لهذا الغرض 
لتحل محل شركة منو احملدودة يف العقد.

عقد إدارة وتشغيل العقار املبدئي الثالث ”مركز بالزو”: سيتم التعاقد مع شركة منو   -
احملدودة ملدة 3 سنوات وبقيمة اجمالية سنوية وقدرها 400,000 ريال سعودي مقابل 

تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة بتشغيل وتسويق وصيانة وتأمني وتقدمي خدمات احلراسات 
األمنية للعقار وتشمل هذه القيمة أي تكاليف تتعلق بالكهرباء واملياه وغيرها من رسوم أو 

تكاليف اخلدمات العامة.
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هوم وركس

اتفاقية شراء العقار املبدئي الرابع- »هوم وركس«: وهي إتفاقية لشراء األصل العقاري   -
املبدئي الرابع بإجمالي سعر شراء وقدره 78,000,000 ريال سعودي، وبعد اكتمال جميع 

شروط االتفاقية، يدفع مبوجب شيك مصدق لصالح مالك العقار احلالي وذلك عند افراغ 
العقار أمام كتابة العدل املختصة لصالح الشركة احلافظة ألصول الصندوق.

اتفاقية إيجار العقار املبدئي الرابع » هوم وركس »: سوف يلتزم البائع بالترتيب لتوقيع   -
ملحق تكميلي بتحويل عقد اإليجار احلالي مع املستأجر احلالي )شركة الفطيم العاملية 
التجارية( من اجل استكمال العالقة اإليجارية، بحيث يكون املؤجر أي جهة أخرى يتم 

حتديدها من قبل شركة اخلبير املالية بحيث يتم حتويل عقد اإليجار فور افراغ العقار 
املذكور.

إتفاقية إدارة وتشغيل العقار املبدئي الرابع ”هوم وركس”: سوف يكون املستأجر مسؤول   -
عن سداد أية تكاليف تتعلق بتشغيل وتسويق وإدارة الصيانة التشغيلية والتأمني التشغيلي 

للعقار محل االتفاقية.

أهاًل كورت

اتفاقية شراء العقار املبدئي اخلامس- »أهاًل كورت«: وهي إتفاقية لشراء األصل العقاري   -
املبدئي اخلامس بإجمالي سعر شراء وقدره 70,000,000 ريال سعودي، وبعد اكتمال 
جميع شروط االتفاقية، يدفع مبوجب شيك مصدق لصالح مالك العقار احلالي مبلغ 

32,000,000 ريال سعودي باالضافة الى حصة عينية تعادل مبلغ 38,000,000 ريال وذلك 
مبوجب تسجيل وحدات استثمارية يف »صندوق اخلبير ريت« لصالح البائع بعد حتقق 

شروط االتفاقية وإمتام عملية االستحواذ على العقار.

اتفاقية إيجار العقار املبدئي اخلامس* » أهاًل كورت »: يتم توقيع عقد تأجير العقار   -
لشركة ند العربية للتسويق العقاري ملدة 15 سنة الزامية مببلغ 7 مليون ريال سعودي 

سنويا للخمسة سنوات األولى وبزيادة وقدرها 5٪ يتم تطبيقها كل 5 سنني خالل الفترة 
اإليجارية. وتدفع القيمة اإليجارية بشكل نصف سنوي مقدم. وقام املستأجر بتقدمي 

سندات ألمر الشركة احلافظة ألصول الصندوق مبا يعادل القيمة اإليجارية اخلاصة بعقد 
اإليجار املبرم.

إتفاقية إدارة وتشغيل العقار املبدئي اخلامس ” أهاًل كورت ”: سوف يكون املستأجر   -
”شركة ند العربية للتسويق العقاري” مسؤول عن كافة التكاليف والرسوم املتعلقة بإدارة 

وتشغيل وتسويق العقار املشار اليه، مبا يشمل تكاليف اجلهات احلكومية واخلدمية )مثل 
املاء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من اخلدمات( والتأمني التشغيلي والضرائب 

والصيانة التشغيلية وضريبة القيمة املضافة.

مركز بن 2 التجاري

اتفاقية شراء العقار املبدئي السادس- » مركز بن2 التجاري »: وهي إتفاقية لشراء األصل   -
العقاري املبدئي اخلامس بإجمالي سعر شراء وقدره 90,000,000 ريال سعودي، وبعد 

اكتمال جميع شروط االتفاقية، يدفع مبوجب شيك مصدق لصالح مالك العقار احلالي 
مبلغ 50,000,000 ريال سعودي باالضافة الى حصة عينية تعادل مبلغ 40,000,000 ريال  

وذلك مبوجب تسجيل وحدات استثمارية يف »صندوق اخلبير ريت« لصالح البائع بعد 
حتقق شروط االتفاقية وإمتام عملية االستحواذ على العقار.

اتفاقية إيجار العقار املبدئي السادس - »مركز بن2 التجاري«: يتم توقيع عقد تأجير   -
العقار لشركة ند العربية للتسويق العقاري ملدة 15 سنة الزامية مببلغ 9 ماليني ريال 

سعودي سنويا للخمسة سنوات األولى وبزيادة وقدرها 5٪ يتم تطبيقها كل 5 سنني خالل 
الفترة اإليجارية. وتدفع القيمة اإليجارية بشكل نصف سنوي مقدم. وقام املستأجر 

بتقدمي سندات ألمر لصالح الشركة احلافظة ألصول الصندوق مبا يعادل القيمة اإليجارية 
اخلاصة بعقد اإليجار املبرم.

إتفاقية إدارة وتشغيل العقار املبدئي السادس ” مركز بن2 التجاري ”: سوف يكون املستأجر   -
”شركة ند العربية للتسويق العقاري” مسؤول عن كافة التكاليف والرسوم املتعلقة بإدارة 

وتشغيل وتسويق العقار املشار اليه، مبا يشمل تكاليف اجلهات احلكومية واخلدمية )مثل 
املاء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من اخلدمات( والتأمني التشغيلي والضرائب 

والصيانة التشغيلية وضريبة القيمة املضافة.
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مركز النخبة التجاري

اتفاقية شراء العقار املبدئي السابع- »مركز النخبة التجاري«: وهي إتفاقية لشراء األصل   -
العقاري املبدئي اخلامس بإجمالي سعر شراء وقدره 160,000,000ريال سعودي، وبعد 
اكتمال جميع شروط االتفاقية، يدفع مبوجب شيك مصدق لصالح مالك العقار احلالي 

مبلغ 60,500,000 ريال سعودي باالضافة الى حصة عينية تعادل مبلغ 99,500,000 ريال 
وذلك مبوجب تسجيل وحدات استثمارية يف »صندوق اخلبير ريت« لصالح البائع بعد 

حتقق شروط االتفاقية وإمتام عملية االستحواذ على العقار.
اتفاقية إيجار العقار املبدئي السابع- »مركز النخبة التجاري«: يتم توقيع عقد تأجير   -
العقار لشركة ند العربية للتسويق العقاري ملدة 15 سنة الزامية مببلغ 16 مليون ريال 

سعودي سنويا للخمسة سنوات األولى وبزيادة وقدرها 5٪ يتم تطبيقها كل 5 سنني خالل 
الفترة اإليجارية. وتدفع القيمة اإليجارية بشكل نصف سنوي مقدم. وقام املستأجر بتقدمي 
سندات ألمر الشركة احلافظة ألصول الصندوق مبا يعادل القيمة اإليجارية اخلاصة بعقد 

اإليجار املبرم.
إتفاقية إدارة وتشغيل العقار املبدئي السابع- ”مركز النخبة التجاري”: سوف يكون   -
املستأجر ”شركة ند العربية للتسويق العقاري” مسؤول عن كافة التكاليف والرسوم 

املتعلقة بإدارة وتشغيل وتسويق العقار املشار اليه، مبا يشمل تكاليف اجلهات احلكومية 
واخلدمية )مثل املاء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من اخلدمات( والتأمني التشغيلي 

والضرائب والصيانة التشغيلية وضريبة القيمة املضافة.

العقود املهمة األخرى هي كالتالي:

اتفاقية أمني احلفظ: قام الصندوق بتعيني شركة اإلمناء لالستثمار مبوجب اتفاقية حفظ ألصول الصندوق من خالل   -
شركات ذات غرض خاص. 

اتفاقية احملاسب القانوني: قام الصندوق بتعيني ايرنست ويونغ ملراجعة القوائم املالية للصندوق بشكل نصف سنوي )بيانات   -
غير مدققة( وبشكل سنوي )بيانات مدققة( وفقاً ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

اتفاقية االستشارات القانونية: قام الصندوق بتعيني مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع كينج   -
آند سبالدينج إل إل بي( لتقدمي االستشارات القانونية للصندوق بصفة غير حصرية إذا رأى مدير الصندوق احلاجة إلى 

استشارة قانونية تتعلق بزيادة رأس مال الصندوق، اللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية، واحلصول على 
متويالت بنكية والفحص النايف للجهالة عند شراء أصول عقارية جديدة. سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع املستشار 

القانوني فيما يتعلق بكل استشارة قانونيه يف وقتها.

اتفاقية املراجعة الشرعية: قام الصندوق بتعيني دار املراجعة الشرعية ذ.م.م. كمستشار شرعي للصندوق )انظر البند )22(   -
من الشروط واألحكام(. 

اتفاقية التسهيالت البنكية من مصرف الراجحي: حصل الصندوق على تسهيالت ائتمانية متوافقة مع ضوابط الهيئة   -
الشرعية من مصرف الراجحي مدتها خمس سنوات.

اتفاقية مستشار الضريبة: قام الصندوق بتعيني شركة طالل أبو غزالة وشركاه كمستشار الضريبة للصندوق.  -

إجراءات الشكاوي )و( 

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات 
املعني االتصال بإدارة رقابة اإللتزام ومكافحة غسل األموال يف شركة اخلبير املالية على:

 مدير إدارة رقابة اإللتزام 
 إدارة رقابة اإللتزام

 شركة اخلبير املالية 
 طريق املدينة 

 ص.ب. 128289 ,جدة 21362
 اململكة العربية السعودية

 هاتف: 920010707 966+
compliance@alkhabeer.com :البريد اإللكتروني

تتبنى شركة اخلبير املالية سياسة إدارة شكاوى والتي تستخدمها مع عمالئها احلاليني. ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه 
السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وبإمكان املستثمرين ومالكي الوحدات احملتملني الراغبني يف احلصول 

على نسخة من هذه السياسة االتصال بإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال يف شركة اخلبير املالية على املوقع اإللكتروني 
 www.alkhabeer.com :للشركة على الرابط التالي
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إجراء تعديالت على الشروط واألحكام  .23

يقوم مدير الصندوق بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقاً لتقديره رهناً مبوافقة مجلس إدارة الصندوق واملستشار الشرعي 
وهيئة السوق املالية، شريطة احلصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح منصوص عليه يف 

البند )21( من هذه الشروط واألحكام.

ويقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية وأمني احلفظ نسخة معدلة من الشروط واألحكام يف غضون 10 أيام عمل من تاريخ 
إجراء أي تغيير.

ويعلن مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغييرات األساسية يف الشروط واألحكام على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع 
اإللكتروني اخلاص بالسوق املالية السعودية يف غضون 10 أيام عمل من تاريخ إجراء أي تغيير، مبا يف ذلك التحديثات السنوية 

اخلاصة بأداء الصندوق.

ويعلن مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغييرات األساسية يف الشروط واألحكام على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع 
اإللكتروني اخلاص بالسوق املالية السعودية قبل 20 يوم عمل من سريان أي تغيير.

وبالنسبة للتغييرات غير األساسية على الشروط واألحكام فيستم اإلعالن عنها يف التقارير السنوية والنصف سنوية.   

إقرارات مدير الصندوق  .24

يقدم مدير الصندوق اإلقرارات الواردة يف امللحق )أ( من هذه الشروط واألحكام.

النظام المطبق وتسوية النزاعات  .25

تُشكل هذه الشروط واألحكام عقداً ملزماً من الناحية القانونية بني مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االشتراك يف 
الوحدات وشراؤها موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام. وتخضع هذه الشروط واألحكام وتُفسر وفقاً لألنظمة واللوائح 

املعمول بها يف اململكة العربية السعودية.

إن صندوق االستثمار العقاري املتداول ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح 
األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى احلل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، وباملسائل 
الواردة يف هذه الشروط واألحكام. ويف حال وجود نزاع لم يتم التوصل حلل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع 

إلى اجلهة القضائية املختصة وهي جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية التي أنشأتها هيئة السوق املالية.
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الملحق )أ( - إقرارات مدير الصندوق
)كما في تاريخ إعداد الشروط واألحكام(

يقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام صندوق اخلبير ريت قد مت إعدادها وفقاً لالئحة صناديق االستثماري العقاري،   .1
والتعليمات اخلاصة بالصناديق العقارية املتداولة، والصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية.

يقر مدير الصندوق، بعد أن أجرى كافة التحريات املعقولة، وحسب علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن   .2
يؤدي عدم تضمينها يف هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية السعودية والسوق 

املالية السعودية أية مسؤولية عن محتوى هذه الشروط واألحكام.

يقر مدير الصندوق بخلو العقار من أي مخالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من العقار أو تشغيله، وكذلك   .3
على سالمة العقار فنياً وخلّوه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من املبنى أو 

تشغيله، أو قد تتسبب بدورها يف إجراء إصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

مع مراعاة اإلفصاحات املذكورة يف هذه الشروط واألحكام، يقر مدير الصندوق بوجود/عدم وجود تضارب مصالح مباشرة/  .4
غير مباشرة بني:

مدير الصندوق. )أ( 

مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. )ب( 

مالك العقارات املرتبطني بالصندوق وهم مستأجرين األصول العقارية املبدئية بعد نقل ملكيتها للصندوق. )ج( 

مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها 10٪ أو أكثر من عوائد اإليجار السنوية. )د( 

يُقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: لم يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات   .5
إفالس أو تصفية، ولم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو ُمخلّة بالشرف أو تنطوي على الغش، ولم يسبق لهم ارتكاب 

أي مخالفة تنطوي على احتيال أو تصّرف ُمخل بالنزاهة واألمانة، ويتمتعون باملهارات واخلبرات الالزمة التي تؤّهلهم ليكونوا 
أعضاًء مبجلس إدارة الصندوق.

يقر مدير الصندوق بأن العضوين املستقلني، مطابقان لتعريف العضو املستقل الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف   .6
لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة، وكذلك سينطبق ذلك على أي 

عضو مستقل يعينه مدير الصندوق طيلة عمر الصندوق.

يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهّمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق »شركة   .7
اخلبير املالية« يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتضارب يف املصالح والتي من شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق يف القيام بواجباته   .8
جتاه الصندوق.

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غير التي مت ذكرها يف البند )10( من هذه الشروط واألحكام واملعنون   .9
»الرسوم واألتعاب والعموالت«.

يقر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج الصندوق إال عند إمتام عملية نقل ملكية العقار لصالح الصندوق، ويف حال عدم   .10
استكمال ذلك خالل فترة 60 يوم عمل بعد إعالن التخصيص كما هوموضح يف البند )7( من هذه الشروط واألحكام واملعنون 

»االشتراك« ، سيتم إرجاع كامل مبالغ االشتراك للمستثمرين.

يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف األعمال   .11
والعقود التي تتم حلساب الصندوق. وسوف يُلزم مدير الصندوق أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ املجلس عن مصاحلهم 

الشخصية املباشرة أو غير املباشرة يف األعمال والعقود التي تتم حلساب الصندوق على أن يُسجل يف محضر االجتماع. 
وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشترك العضو ذي املصلحة يف أي تصويت على القرارات الصادرة يف هذا الشأن.

يقر مدير الصندوق بأنه قد مت االفصاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصندوق والتي قد تؤثر على قرارات   .12
املستثمرين يف االشتراك يف الصندوق وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير التي مت ذكرها يف هذه الشروط واألحكام.

يقر مدير الصندوق بأنه يحق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل التي تُطَرح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات.   .13
وباإلضافة إلى ذلك، يتم احلصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين ميلكون ما نسبته أكثر من 50 ٪ من قيمة 

الوحدات، فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أساسي على الصندوق، والذي يشمل ما يلي:

التغيير املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛ )أ( 

التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ )ب( 
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التغيير الذي قد يكون له تأثير يف وضع املخاطر للصندوق؛ )ج( 

أي زيادة يف رأس مال الصندوق. )د( 

يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع اخلطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع احلرص   .14
الواجب واملعقول وسيعمل مدير الصندوق واملدراء واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني له، والشركات التابعة 

وأمني احلفظ واملستشار الشرعي ومجلس إدارة الصندوق، على بذل احلرص واجلهد املعقول والتصرف بحسن نية، يف سبيل 
حتقيق مصالح مالكي الوحدات، إال أنه قد يتعرض الصندوق إلى خسارة بأي شكل من األشكال بسبب القيام بأي تصّرف 

غير متعمد يصدر عن أي من األطراف املذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف 
مسؤوليًة عن تلك اخلسارة بشرط أن يكون قد تصّرف بحسن نّية ويثبُت حسن النية يف حال عدم وجود أي تصرف أو قرار 

أو مراسالت تدل على علٍم -مسبٍق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق  بالشكل 
األمثل وأن يكون التصّرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصّرف املتعّمد.

يقر مدير الصندوق بأن جميع التعامالت مع األطراف ذات عالقة قد متت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس جتارية مالئمة   .15
وعادلة ولن تؤثر سلبياً بأي شكل من األشكال على أداء الصندوق ومالكه.

يقر مدير الصندوق بأنه لم مينح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض نقدي أو غير نقدي ألي من   .16
األطراف يف الصندوق أو خارجه غير ما مت ذكره يف الشروط واألحكام.

يقر مدير الصندوق بأنه مت اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام واملعلومات التي ميكن أن تؤثر على قرار االشتراك يف   .17
الصندوق واملستثمرين فيه.

يقر مدير الصندوق، بعد أن أجرى كافة التحريات املعقولة، وحسب دراسات نفي اجلهالة، بأن مالك العقار واملستأجرين   .18
ليسوا معرضني حلجز أو حتفظ على ممتلكاتهم أو حساباتهم.

يقر مدير الصندوق حسب علمه واعتقاده وبعد اتخاذ كافة اخلطوات الالزمة وبذل العناية الواجبة واملعقولة بصحة جميع   .19
األرقام وكافة املالحظات واملعلومات اخلاصة بها املذكورة يف الشروط واألحكام ومطابقتها للعقود وتقارير التثمني وأي 

مستند آخر ذا عالقة.

يلتزم مدير الصندوق بإستخراج شهادة إمتام البناء أو أي مستند اخر يقوم مقامها لألصل العقاري املبدئي مركز »هوم   .20
وركس« وذلك خالل فترة 12 شهر من تاريخ بدء الصندوق. ويف حال لم يتمكن من ذلك فسيكون مدير الصندوق هو املسؤول 

يف حال وقوع أي مخالفة بسبب عدم استخراج أي من شهادات إمتام البناء.

يقر مدير الصندوق بأنه مت اإلفصاح ملقيمني األصول العقاريــة املبدئيــة عن كافة املعلومات اجلوهرية املتعلقة بالعقارات   .21
والتي من شأنها أن تؤثر على نتائج تقارير تثمني العقارات ومن ذلك العقود األساسية و أي مخاطبات رسمية متعلقة بإلغاء 

العقود اإليجارية أو تخفيضها أو تعديلها بشكل جوهري.

يقـر مديـر الصنـدوق، بعـد أن أجـرى كافـة التحريـات املعقولـة وحسـب علمـه واعتقـاده، أنـه ال توجـد منازعـات أو حجوزات   .22
مــن شــأنها أن تقيــد بائعــي األصول العقاريــة املبدئيــة أو مستأجريها مــن القيــام بإمتــام عمليــة بيــع وشــراء وتأجير 

األصول العقاريــة املبدئيــة وفقــاً للترتيبات املتعلقة بالعقارات املبدئيــة ووفقــاً لشــروط وأحــكام الصنــدوق واألنظمة املرعيــة 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

يقـر مديـر الصنـدوق بأنه سوف يعتزم خالل 12 شهر من تاريخ بدء الصندوق إلى تخفيض نسبة العوائد احملصلة من أي   .23
مستأجر لتكون بحد أقصى 25٪ من إجمالي عوائد الصندوق، وذلك من خالل االستحواذ على عقارات جديدة و/أو من 

خالل زيادة عدد املستأجرين.
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رسوم اإلدارة

9٪ سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي احملصل من العقارات اململوكة من قبل الصندوق، وتدفع 
رسوم اإلدارة ملدير الصندوق بشكل ربع سنوي. على أن ال تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل قيمة ٪0.75 
من صايف قيمة أصول الصندوق حسب اخر تقييم للصندوق )أي سيتم احتساب رسوم اإلدارة اعتماداً 

على املبلغ األقل إما بنسبة 9٪ سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي أو بنسبة 0.75٪ من صايف قيمة 
أصول الصندوق أيهما أقل(.

أتعاب هيكلة رأس 
املال

1.5٪ من إجمالي مبالغ االشتراك )النقدية والعينية( التي مت جمعها خالل فترة الطرح األولي أو عند 
جمع أي مبالغ اشتراك مستقبلية أخرى سواء نقدية أو عينية. تدفع ملدير الصندوق مقابل اجلهد 

املبذول من قبل مدير الصندوق فيما يخص هيكلة وجمع رأس املال ويتم حتميل أتعاب هيكلة رأس املال 
على الصندوق بحيث تدفع مرة واحدة فوراً بعد إقفال أي عملية جمع لرأس املال.

ومبا أن إجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح األولي يساوي 664,423,860 ريال سعودي، فسيدفع 
الصندوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلة رأس املال بقيمة 9,966,360 ريال سعودي.

رسوم االشتراك

رسوم االشتراك معفاة خالل فترة الطرح األولي للصندوق. ويحق ملدير الصندوق احلصول على رسم 
اشتراك )»رسم االشتراك«( بنسبة 2٪ من مبالغ االشتراك املدفوعة واملخصصة يف حال أي طروحات 

مستقبلية لزيادة رأس مال الصندوق ويتم خصم رسوم االشتراك هذه عند استالم مبلغ االشتراك 
وسداده ملدير الصندوق، وذلك عالوة على مبلغ االشتراك.

أتعاب هيكلة التمويل

يحق ملدير الصندوق احلصول على أتعاب هيكلة متويل مبقدار 1.5٪ من املبلغ التمويل املسحوب من 
إجمالي مبلغ التسهيالت البنكية املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية التي مت احلصول عليه من قبل 

الصندوق أو أي تابع له، وذلك لقاء اجلهد املبذول يف هيكلة وتأمني التمويل املطلوب. ويتم حتميل أتعاب 
هيكلة التمويل على الصندوق بحيث تدفع بعد كل سحب من التسهيالت مباشرة.

ومبــا أن الصنــدوق ســوف يحصــل علــى متويــل بقيمة 340,000,000 ريال ســعودي )مبلغ التمويل 
املســحوب( مــن مصــرف الراجحــي، ، فســيدفع الصنــدوق ملدير الصندوق أتعاب هيكلــة التمويل بقيمة 

5,100,000 ريال ســعودي. 

رسوم السعي 
واالستحواذ

يدفع الصندوق ما قيمته 2.5٪ من قيمة العقار كحد أقصى عند االستحواذ عليه وتدفع للوسيط أو 
ملدير الصندوق وذلك مقابل قيامه بالتقصي والتفاوض واملعاينة وتكون هذه الرسوم مستحقة على 
العقارات املراد االستحواذ عليها خالل طرح الصندوق وعلى أية عقارات يستحوذ عليها الصندوق 

مستقباًل. وتدفع بعد افراغ العقار مباشرة.
ويدفع الصندوق رسوم السعي واالستحواذ املتعلقة باألصول العقارية املبدئية )بإستثناء مجمع امللقا 

السكني – اليوجد رسوم سعي واستحواذ لها( بقيمة إجمالية قدرها 16,157,500 ريال سعودي.

رسوم احلفظ
50,000 ريال سعودي تُدَفع مرة واحدة؛ و  -

0.025٪ سنوياً من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة، بحد أدنى   -
200,000 ريال سعودي. وتدفع رسوم احلفظ بشكل نصف سنوي.

يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسم سنوي بقيمة 0.025٪ من صايف قيمة أصول الصندوق. أتعاب املدير اإلداري

أتعاب احملاسب 
يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية قدرها 65,000 ريال سعودي. القانوني

أتعاب مستشار 
يدفع الصندوق ملستشار الضريبة أتعاب سنوية قدرها 42,000 ريال سعودي.الضريبة

أتعاب املستشار 
يدفع الصندوق للمستشار الشرعي أتعاب سنوية بقيمة 20,000 ريال سعودي.الشرعي

أتعاب أعضاء مجلس 
اإلدارة املستقلني

يدفع الصندوق 5,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور قدره 4,000 ريال 
سعودي عن كل اجتماع.  وقد مت تعيني عضوين مستقلني للصندوق. ومن املتوقع أن يتم عقد إجتماعني 

إثنني خالل السنة كحد أدنى وأربعة إجتماعات كحد أقصى. وقد يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة 
صندوق كلما رأى ذلك ضرورياً. وال يزيد مجموع هذه األتعاب عن 42,000 ريال سعودي سنوياً.

ولن يتلق باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور. إال أن الصندوق سوف يتحمل كافة تكاليف 
السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء بشكل معقول يف سبيل حضور االجتماعات. 

وحتتسب وتدفع هذه األتعاب السنوية بشكل نصف سنوي.

يدفع الصندوق رسوم رقابية مببلغ 7,500 ريال سعودي سنوياً. وتدفع هذه الرسوم لهيئة السوق املالية. رسوم رقابية
وتدفع بشكل سنوي.

الملحق )ب( - ملخص اإلفصاح المالي
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رسوم التسجيل 
لدى السوق املالية 

السعودية

من املتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل يف السوق املالية السعودية:
50,000 ريال سعودي باإلضافة إلى 2 ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى 500,000 ريال   -
سعودي تُدَفع إلى السوق املالية السعودية يف مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات )تدفع قبل إدراج 

وتداول وحدات الصندوق(؛ و
400,000 ريال سعودي تُدَفع سنوياً إلى السوق املالية السعودية مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات،   -

وتتغير هذه الرسوم من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

رسوم اإلدراج 
يف السوق املالية 

السعودية

من املتوقع أن يدفع الصندوق رسوم اإلدراج اآلتية:
50,000 ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و  -

0.03٪ سنوياً من القيمة السوقية للصندوق )بحد أدنى 50,000 ريال سعودي وبحد أقصى   -
300,000 ريال سعودي(.

تدفع رسوم اإلدراج للسوق املالية السعودية قبل إدراج وتداول وحدات الصندوق.

تكاليف التعامالت

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التعامالت، مثل تكلفة اإلستحواذ على أي أصل والتصفية وما يتعلق 
به من دراسات والتكاليف االستشارية والقانونية والفنية والتقييم وغيرها من متطلبات نفي اجلهالة 

الواجبة، كما يتحمل الصندوق تكاليف التعامالت اخلاصة بتوزيع األرباح على املستثمرين مبا يتماشى 
مع معايير السوق.

ومت تخصيص ميزانية مببلغ 1,500,000 ريال سعودي وذلك لسداد ما يتعلق بتكاليف التعامالت 
اخلاصة بدراسات نفي اجلهالة لألصول العقارية املبدئية. ويف حال لم يتم صرف هذه امليزانية أو 
يف حال صرف جزء منها فسوف يتم التعامل مع فائض امليزانية كأحد أصول الصندوق. وسيتحمل 

الصندوق املصاريف الفعلية فقط وسيتم اإلفصاح عنها وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم 
مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

تكاليف التمويل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التمويل على أساس ترتيب متويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية 
مبا يتماشى مع معايير وأسعار السوق. وتشمل هذه التكاليف على كل من رسوم الترتيب التي يتحصل 

عليها البنك املمول، إضافة إلى هامش الربح.
ومبا أن الصندوق سوف يحصل على متويل بقيمة 340,000,000 ريال سعودي )مبلغ التمويل املسحوب( 

من مصرف الراجحي، فإن تكاليف التمويل ستشمل على اآلتي:
رسوم ترتيب: بقيمة 1٪ من مبلغ التمويل املسحوب. وتدفع مرة واحدة ملصرف الراجحي عند   .1

سحب التسهيالت مباشرًة.
هامش الربح: 2.25٪ من مبلغ التمويل املسحوب زائداً معدل الفائدة ما بني البنوك السعودية   .2

سايبور لفترة 6 أشهر ويدفع بشكل نصف سنوي ملصرف الراجحي.

أتعاب إدارة األمالك

يتحمل الصندوق كافة ما يتعلق بأتعاب تشغيل وإدارة وصيانة وتأمني العقارات اململوكة من قبل 
الصندوق وفقاً للتعاقدات املوقعة سواًء مع مقدمي اخلدمات املتخصصني أو مع مستأجري العقارات 

حيث سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض خالل فترة أعمال الصندوق حول كافة أتعاب إدارة األمالك على 
أساس جتاري بحت ومستقل مبا يتماشى مع األسعار السائدة يف السوق يف حينه بحيث يتم دفع األتعاب 

املذكورة من أصول الصندوق. ويبلغ متوسط امليزانية السنوية )لفترة خمسة سنوات( ألتعاب إدارة 
األمالك 4,501,600 ريال سعودي.

أتعاب التطوير 

يف حال قام الصندوق مستقباًل باإلستحواذ على مشاريع قيد التطوير وبنسبة ال تتجاوز 25٪ من القيمة 
اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة، سوف يقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول 
أتعاب التطوير ذات العالقة والتي سوف يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين، بحيث يتم التفاوض على 

أساس جتاري بحت ومستقل مبا يتماشى مع األسعار السائدة يف السوق. ولتجنب الشك، لم يتكبد 
الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية املبدئية. 

مصاريف أصول 
الصندوق

عند القيام بأعمال تطوير مستقبلية، يتحمل الصندوق جميع تكاليف التصميم والهندسة واملشتريات 
واإلشراف، وتطوير وإدارة تطوير العقارات ويتم احتسابها ودفعها من أصول الصندوق للغير من مقدمي 

اخلدمات ذات العالقة. 

مصاريف أخرى

يتحمل الصندوق جميع املصاريف األخرى املتعلقة باخلدمات املهنية والتشغيلية املستمرة املقدمة من 
الغير، ومبا يف ذلك -على سبيل املثال ال احلصر- املصاريف القانونية واالستشارية، وتقييم األصول، 

والرسوم التنظيمية، وأتعاب ومصاريف التقاضي، وغيرها من اخلدمات املهنية، ومصاريف تأسيس 
وتشغيل الشركات ذات الغرض اخلاص املؤسسة لصالح حفظ أصول الصندوق، ومصاريف تطهير األرباح 

الغير شرعية )إن وجدت(. ويكون الصندوق مسؤوالً عن أية ضريبة أو زكاة مستحقة الدفع تفرض يف 
املستقبل من قبل اجلهات املنظمة. ومن املتوقع أال تتجاوز هذه املصروفات 0.5٪ سنوياً من إجمالي أصول 

الصندوق بإستثناء الرسوم والعموالت والضرائب التي تخضع للوائح والتنظيمات احلكومية.
ومت تخصيص ميزانية مببلغ 300,000 ريال سعودي لسداد أتعاب املستشار القانوني للصندوق )مكتب 

محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية - بالتعاون مع كينج آند سبالدجن إل إل بي(.
نسبة تكاليف 

 Total( الصندوق
)Expense Ratio

نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي رأس مال الصندوق )Total Expenses Ratio( للسنة األولى 
من عمر الصندوق هي 4.37٪. وسيتم حتديث هذه النسبة بشكل ربع سنوي وتنشر على موقع مدير 

الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق.
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مثال الحتساب الرسوم ونسبة تكاليف الصندوق 
)Total Expense Ratio( لعشرة سنوات

اجلدول التالي يوضح مثال افتراضي وتوضيحي الستثمار عميل مببلغ 1,000,000 ريال سعودي ملدة عشر سنوات »مدة اإلستثمار«، 
وبافتراض أن رأس مال الصندوق يف تلك الفترة هو 1,000,000,000 ريال سعودي ولم تتغير طول مدة االستثمار، وعلى افتراض 

أن يحقق الصندوق عائد صايف على االستثمار بنسبة 9.06٪ للعام األول من عمر الصندوق وبنسبة 8.01٪  سنوياً ابتداًء من العام 
الثاني حتى العام العاشر من عمر الصندوق على االستثمار، وعلى افتراض بأن الصندوق سيوزع 100٪ من صايف عوائد الصندوق 

سنوياً، وعلى افتراض بأن جميع مصاريف الصندوق لم تتغير طول مدة االستثمار، كما احتسبت رسوم التسجيل واالدراج يف السوق 
املالية )تداول( للقيمة السوقية للصندوق سنويا باحلد األقصى. اجلدول التالي يوضح حصة مالك الوحدات من املصاريف والعائد 

الصايف لالستثمار بالريال السعودي وذلك بناء على املثال االفتراضي:

10 ريال سعودي سعر الوحدة
100 مليون وحدة عدد وحدات الصندوق

1,000 مليون ريال سعودي رأس مال الصندوق االفتراضي

512 مليون ريال سعودي
مبلغ التمويل املسحوب اإلفتراضي )بناًء 
على نسبة متويل الصندوق51.17٪ من 

رأس مال الصندوق(
127 مليون ريال سعودي صايف قيمة اإليجار السنوي االفتراضي

100,000 وحدة عدد وحدات االشتراك االفتراضي
1,000,000 ريال سعودي مبلغ االشتراك االفتراضي

املبلغ الذي يتحمله 
مالك الوحدات 

الستثماره يف 
الصندوق سنوياً 
ابتداًء من العام 

الثاني حتى العام 
العاشر من عمر 
الصندوق )ريال 

سعودي(

الرسوم التي 
تطبق على مالك 
الوحدات سنوياً 
ابتداًء من العام 

الثاني حتى العام 
العاشر من عمر 

الصندوق

املبلغ الذي يتحمله 
مالك الوحدات 

الستثماره يف 
الصندوق ملدة العام 

األول من عمر 
الصندوق )ريال 

سعودي(

الرسوم التي 
تطبق على مالك 

الوحدات ملدة العام 
األول من عمر 
الصندوق )٪(

نوع الرسوم

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد رسوم االشتراك*

7,500 ٪0.750 7,500 ٪0.750

رسوم اإلدارة )٪9 من صايف قيمة 
اإليجار السنوي، على أن ال تتجاوز 
رسوم اإلدارة ما يعادل 0.75٪ من 

صايف قيمة أصول الصندوق(

361 ٪0.036 437 ٪0.044 رسوم احلفظ )٪0.025 من القيمة 
اإلجمالية ألصول الصندوق(

250 ٪0.025 250 ٪0.025 أتعاب املدير اإلداري )٪0.025 من 
صايف قيمة أصول الصندوق(

65 ٪0.007 65 ٪0.007 أتعاب احملاسب القانوني )65,000 ريال 
سعودي(

20 ٪0.002 20 ٪0.002 أتعاب املستشار الشرعي )20,000 ريال 
سعودي(

26 ٪0.003 26 ٪0.003 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني 
)26,000 ريال سعودي(

42 ٪0.004 42 ٪0.004 أتعاب مستشار الضريبة )42,000 ريال 
سعودي(
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902 ٪0.090 902 ٪0.090 رسوم اإلدراج ورسوم التسجيل لدى 
تداول

8 ٪0.001 8 ٪0.001 رسوم رقابية )7,500 ريال سعودي(
420 ٪0.042 420 ٪0.042 تكاليف تقييم األصول

175 ٪0.018 175 ٪0.018

مصاريف اخرى )اخلدمات املهنية 
والتشغيلية واملصاريف االستشارية 

والرسوم التنظيمية وأتعاب ومصاريف 
التقاضي(

3,253 ٪0.325 4,298 ٪0.430 أتعاب إدارة األمالك

2,376 ٪0.238 2,376 ٪0.238 إيجار أرض األصل العقاري املبدئي 
”جالري مول”

27,121 ٪2.712 27,121 ٪2.712 تكاليف التمويل
42,520 ٪4.252 43,640 ٪4.364 إجمالي الرسوم واملصاريف املتكررة

ال يوجد ال يوجد 7,676 ٪0.768 أتعاب هيكلة التمويل
ال يوجد ال يوجد 5,117 ٪0.512 تكاليف التمويل )رسوم ترتيب التمويل(

ال يوجد ال يوجد 452 ٪0.045 مصاريف أخرى - أتعاب املستشار 
القانوني

ال يوجد ال يوجد 166 ٪0.017 الرسوم األولية للتسجيل ولإلدراج

ال يوجد ال يوجد 2,258 ٪0.226
تكاليف التعامالت اخلاصة بدراسات 

نفي اجلهالة والتقييم لألصول العقارية 
املبدئية

ال يوجد ال يوجد 11,423 ٪1.142
تكاليف السداد املبكر للتمويل وفك 

الرهن اخلاص باألصل العقاري املبدئي 
”مجمع امللقا السكني

ال يوجد ال يوجد 15,000 ٪1.500 أتعاب هيكلة رأس املال

ال يوجد ال يوجد 42,091 ٪4.209 إجمالي الرسوم واملصاريف غير املتكررة 
)مدفوعة من رأس مال الصندوق(

80,100 - 90,600 - العائد الصايف االفتراضي لالستثمار ** 
* رسوم االشتراك معفاة خالل فترة الطرح األولي للصندوق. ويحق ملدير الصندوق احلصول على رسم اشتراك بنسبة 2٪ من مبالغ االشتراك املدفوعة واملخصصة يف حال أي طروحات 

مستقبلية لزيادة رأس مال الصندوق ويتم خصم رسوم االشتراك هذه عند استالم مبلغ االشتراك وسداده ملدير الصندوق، وذلك عالوة على مبلغ االشتراك.
** عائد صايف مستهدف بنسبة 9.06٪ للعام األول من عمر الصندوق و8.01٪  سنوياً ابتداًء من العام الثاني حتى العام العاشر من عمر الصندوق )بدون احتساب ضريبة القيمة املضافة(
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مثال افتراضي لحساب رسوم اإلدارة

1,000 مليون ريال سعودي صايف قيمة أصول الصندوق االفتراضي

127 مليون ريال سعودي صايف قيمة اإليجار السنوي االفتراضي

رسوم اإلدارة ٪9 سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي احملصل، على أن ال تتجاوز رسوم اإلدارة ما يعادل 0.75٪ من صايف 
قيمة أصول الصندوق:

11.43 مليون ريال سعودي ٪9 سنوياً من صايف قيمة اإليجار السنوي 

7.50 مليون ريال سعودي 0.75٪ من صايف قيمة أصول الصندوق

7.50 مليون ريال سعودي باعتماد القيمة األدنى، يكون إجمالي رسوم اإلدارة املطبقة على الصندوق ما 
يعادل 0.75٪ من صايف قيمة أصول الصندوق 

100,000 وحدة عدد وحدات االشتراك االفتراضي

1,000,000 ريال سعودي مبلغ االشتراك االفتراضي

7,500 ريال سعودي رسوم اإلدارة 
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نسبة امللكية يف اسم الشريكاسم املالك احلاليالعقار/املنفعة 
الشركة  )٪(

شركة أبناء سليمان القضيبيجالري مول

38.52٪1. يوسف بن سليمان القضيبي
25.02٪2. بدر بن سليمان القضيبي

18.74٪3. سطام بن سليمان القضيبي
9.38٪4. خالد بن سليمان القضيبي

8.34٪5. سلطان بن سليمان القضيبي

مركز بالزو

مالك العقار:
شركة شمو لالستثمار التجاري

22٪ 1. بدر فهد إبراهيم املقيل 
22٪2. بندر فهد إبراهيم املقيل 

22٪3. عبد العزيز فهد إبراهيم املقيل 
12٪4. حصة عبد العزيز محمد بن يوسف 

11٪5. سامية فهد إبراهيم املقيل 
11٪6. لطيفة فهد إبراهيم املقيل 

مالك حق االنتفاع لألرض:
شركة منو احملدودة مملوكة

75٪1. شركة تطوير القابضة 
25٪2. فؤاد أحمد محمد حبيده العمري

الملحق )ج( - مالك الشركات المالكة 
للعقارات
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الملحق )د( - ضوابط الهيئة الشرعية

مت إجازة الصندوق من قبل املستشار الشرعي وفقاً للمعايير التالية:

املعايير الشرعية ألجور مدير الصندوق  )1

يجوز ملدير الصندوق أن يتقاضى أجوراً من املستثمر لقاء اشتراكه؛ ألنها عوض عن منافع متقومة شرعاً سواء أكان   •
هذا األجر مبلغاً مقطوعاً أم نسبة مخصومة من قيمة الوحدة املشتراة شريطة أن تكون هذه األجور منصوصاً عليها يف 

شروط وأحكام الصندوق.
يجوز ملدير الصندوق أن يقتطع أجوراَ لإلدارة بصفة دورية، ويجوز أن حتدد هذه األجور بنسبة محددة من أصول   •

الصندوق يف موعد دوري معلوم؛ شريطة أن تكون النسبة محددة ومعلومة للمستثمرين يف شروط وأحكام الصندوق.
يجوز ملدير الصندوق اقتطاع حوافز لألداء، وهي رسوم إضافية يشترطها مدير الصندوق على املستثمر يف حال زيادة   •
مستوى األرباح عن حد معني متفق عليه؛ ألنها جزء من األجرة مآلها إلى العلم وال تؤدي إلى املنازعة، شريطة أن تكون 

النسبة محددةً ومعلومًة للمستثمر يف شروط وأحكام الصندوق.
2(  املعايير الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه

يجب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته يف استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل، واألفضل ملصلحة   •
املستثمرين.

يجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق يف الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وال يجوز له االستثمار   •
فيما لم ينص عليه يف شروط وأحكام الصندوق إال بعد إخطار املستثمرين.

يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن كافة املصاريف احململة على الصندوق.  •
يجوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح املتوقعة من اإلشتراك يف الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن   •

يكون ذلك على سبيل التقريب والتوقع.
يجب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن جميع املصاريف احململة على الصندوق.   •

يجب أن تكون جميع الوثائق املتعامل بها يف الصندوق من عقود وغيرها من النماذج التخالف احكام الشريعة االسالمية.  •
ال يجوز ملدير الصندوق الدخول يف أي عقد يترتب عليه دفع أو استحقاق فوائد ربوية، وله اتخاذ اإلجراءات القضائية   •

للحصول على مستحقاته .
3(  املعايير الشرعية لبيع أصول الصندوق أو تأجيرها

يستثمر مدير الصندوق أمواله يف شراء وتشغيل مشاريع عقارية مباحة شرعاً وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية.  •
ال يجوز ملدير الصندوق أن يحتسب أي فوائد ربوية يف حال تأخر أي طرف عن سداد التزاماته، وله اتخاذ اإلجراءات   •

القضائية املناسبة للحصول على مستحقاته.
يجوز ملدير الصندوق تأجير العقارات قبل بيعها، بشرط أال يؤجرها ملن يزاول نشاطاً محرماً شرعاً؛ كالتأجير على   •

البنوك الربوية.
يجب أن يكون نظام التأمني حلماية العقارات متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.  •

يجب أن يكون متويل احليازة/تطوير العقارات متوافقاً مع ضوابط الهيئة الشرعية.  •
يجب أن تعرض جميع العقود واالتفاقيات اخلاصة بالصندوق على الهيئة الشرعية قبل تنفيذها من أجل التأكد من أنها   •

متوافقة مع اضوابط الشرعية.
ال يجوز أن يستثمر مدير الصندوق يف العقارات التي تتركز أنشطة املستأجرين فيها على األنشطة احملرمة التالية:  •

القمار.  .1
بيع وإنتاج الكحول.  .2

إنتاج التبغ.  .3
صنع األسلحة.  .4

الدعارة.  .5
املخدرات.  .6

التأمني التجاري و مؤسسات التمويل الربوي.  .7
أي أنشطة محرمة أخرى يحددها املستشار الشرعي.  .8
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ميكن ملدير الصندوق أن يستثمر يف العقارات املؤجرة إلى شركات أو أشخاص ال يتوافقون مع املعايير املبينة أعاله مبا   •
فيهم البنوك، شركات التأمني، القمار، الكحول .... إلخ على أن يكون اإليجار املتحصل من هذه اجلهات ميثل ما نسبته 

5٪ أو أقل من مجموع اإليجارات املتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية:
اإليراد املتحصل من هذه اجلهات يتم التصدق به إلى اجلهات اخليرية بعد أخذ موافقة املستشار الشرعي.  .1

إذا كان مدير الصندوق يستطيع استبدال املستأجر ذو النشاط الغير املتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق مع   .2
الضوابط واألحكام الشرعية دون إحلاق ضرر بالصندوق من الناحية املالية والقانونية فعليه املضي قدما يف 

استبدال املستأجر بعد إعطائه إنذار كتابي مدته 3 شهور.
إذا كان اإلجراء املذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي هذه احلالة فيترك هذا   .3

املستأجر إلى أن تنتهي مدة اإلجارة وال يتم جتديد العقد.
إذا استثمر مدير الصندوق يف عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل املستأجرين نشاطهم متوافق مع األحكام   .4

والضوابط الشرعية فال يجوز ملدير الصندوق تأجير العقار ملستأجر نشاطه غير متوافق مع األحكام والضوابط 
الشرعية حتى ولو كان املدخول من هذا املستأجر أقل من 5٪ من مجموع اإليجارات املتحصلة.
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الملحق )هـ( - نموذج توكيل

أنا، 
من اجلنسية  صاحب بطاقة هوية/جواز سفر رقم  

 )بصفتي املمثل الشرعي لـ  )»مالك الوحدات«(، 
كاملالك املسجل والقانوني لـ  وحدة بقيمة  يف صندوق اخلبير ريت 
،من اجلنسية    )»الصندوق«(، أوكل 

صاحب بطاقة هوية/جواز سفر رقم  ليقوم )مقامي/مقام مالك 
الوحدات( ووكيال )عني/عنه( بخصوص الوحدات يف الصندوق، وبها يكون له سلطة احلضور والتصويت يف 

جميع اجتماعات مالكي الوحدات من تاريخه حتى يتقرر غير ذلك أو  )أن أفقد صفتي كمالك وحدات يف 
الصندوق/أن يفقد مالك الوحدات صفته كمالك وحدات يف الصندوق(.

وإشهاداً لذلك، مت توقيع هذا الصك بتاريخ  وذلك عند دخوله حيز التنفيذ.

اسم الوكيل: 
رقم اجلوال:   البريد االلكتروني: 

العنوان: 

توقيع الوكيل: 
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 أ - معلومات المشترك )لألفراد(

اجلنسية: اسم املستثمر: 

نوع الهوية: رقم الهوية: التاريخ: 

رقم اجلوال: مكان امليالد: تاريخ امليالد: 

العنوان: البريد االلكتروني: 

ب - اشتراك أفراد العائلة

رقم السجل املدنيصلة القرابةأفراد العائلة املكتتب بإسمهم واملشمولني يف سجل األسرة

ج - معلومات المشترك ) للشركات والصناديق االستثمارية(

اجلنسية: اسم املستثمر: 

نوع الهوية: رقم الهوية: التاريخ: 

رقم الهاتف: تاريخ االنتهاء: تاريخ اإلصدار: 

العنوان: البريد االلكتروني: 

د- تفاصيل االشتراك*

عدد الوحدات املطلوبة )كتابة(:  وحدةعدد الوحدات املطلوبة )باألرقام(:  وحدة

املبلغ اإلجمالي املستحق الدفع )باألرقام(:  ريال سعوديرسوم االشتراك )باألرقام(:  ريال سعودي

املبلغ اإلجمالي املستحق الدفع )كتابة(:  ريال سعودي
*يف حال االشتراك ألفراد العائلة يتم كتابة إجمالي الوحدات املطلوبة جلميع املشتركني

تعليمات الدفع للمشترك )األفراد /الشركات والصناديق االستثمارية(

  نوافق على خصم املبلغ اإلجمالي املستحق الدفع من حسابنا االستثماري

اسم البنك: 

:)IBAN( رقم احلساب البنكي

الملحق )و( - نموذج طلب االشتراك 
صندوق الخبير ريت
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هـ - تفاصيل المحفظة المراد أيداع الوحدات فيها:

اسم املستثمر: 

رقم احلساب االستثماري: رقم احملفظة: 

و - إقرار المستثمر:

نؤكد بأننا »مستثمر مؤهل« على النحو املبني يف شروط وأحكام الصندوق. ونقر مبوجب إعادة منوذج طلب االشتراك هذا إلى 
اخلبير املالية، و/أو  اجلهة/اجلهات املستلمة، بعرضنا النهائي لالشتراك يف وحدات صندوق اخلبير ريت والذي قد يقبل كلياً أو 

جزئياً )مثل ما هو احلال يف االشتراك الفائض يف الصندوق( من قبل اخلبير املالية بناء على تقديرها كمدير للصندوق. كما نؤكد 
بأننا نتمتع بالصالحية والسلطة واألهلية القانونية الالزمة لتوقيع طلب االشتراك هذا ومتلك الوحدات وفقا لشروط وأحكام 

الصندوق. كما نؤكد بأننا لم يسبق لنا وال ألي من األفراد املشمولني يف هذا الطلب التقدم بطلب لالشتراك يف وحدات الصندوق، 
وملدير الصندوق احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االشتراك. ومبوجب هذا نقدم طلب االشتراك يف صندوق 

اخلبير ريت وفقاً للشروط واألحكام التي استلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلني بها.

املستثمرون األفراد

رقم اجلوال: اسم املستثمر الرئيسي: 

البريد اإللكتروني: 

التوقيع: العنوان: 

املستثمرون من الشركات والصناديق االستثمارية

ختم الشركة:االسم : 

الصفة: 

رقم اجلوال: 

البريد اإللكتروني: 

املخولـ)ون( بالتوقيع: العنوان: 

بهذا أتقدم بطلبي لالشتراك يف صندوق اخلبير ريت حسب ما هو وارد أعاله. واستناداً إلى الشروط واألحكام التي استلمتها، وقرأتها 
وفهمتها، أوقع على قبولها وبذلك أفوضكم بالقيد على حسابي االستثماري لديكم كما هو مبني أعاله.
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نموذج طلب االشتراك
صندوق الخبير ريت )صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل 

متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يتم إدراجه بالسوق المالية السعودية(

مدير الصندوق: شركة الخبير المالية
شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 37-07074

الشروط العامة لالشتراك يف الصندوق
االطالع على شروط وأحكام الصندوق.  .1

توفر محفظة استثمارية نشطة للمشترك.  .2
توفر رقم حساب بنكي آيبان مسجل باسم املشترك، على أن يقوم املشترك بتحويل قيمة االشتراك   .3

منه وسيتم رد الفائض إليه بعد التخصيص.

مستندات االشتراك
املستندات املطلوبة من جميع املستثمرين

صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي باسم املستثمر، موضح فيها املبلغ شاماًل قيمة   •
االشتراك ورسوم االشتراك، يف حال تقدمي طلب االشتراك إلكترونياً.

نسخة موقعة من الشروط واألحكام )ورقياً أو اإلقرار باالطالع عليها إلكترونياً أو هاتفياً من   •
خالل مكاملة مسجلة(.

تعبئة منوذج طلب االشتراك هذا )ورقياً أو إلكترونياً أو هاتفياً من خالل مكاملة مسجلة(.  •

املستندات املطلوبة من األفراد
صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية املفعول.  •

املستندات املطلوبة لألفراد القاصرين
صورة من الهوية الوطنية للقاصرين السعوديني ملن أعمارهم من 15 سنة هجرية الى 18 سنة   •

هجرية أو دفتر العائلة ملن أعمارهم دون 15 سنة هجرية.
صورة من هوية مقيم للقاصرين املقيمني ملن أعمارهم دون 18 سنة هجري.  •

صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو صورة من هوية مقيم للمقيمني لولي األمر سارية املفعول.  •

املستندات املطلوبة للشركات
صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.  •

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة.  •
صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض.  •

املستندات املطلوبة للصناديق االستثمارية
صورة من السجل التجاري ملدير الصندوق مع ختم الشركة.  •

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي ملدير الصندوق مع ختم الشركة.  •
صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير الصندوق.  •

صورة من الشروط واألحكام اخلاصة بالصندوق.  •
صورة من موافقة هيئة السوق املالية على طرح الصندوق.  •

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض.  •

املستندات املطلوبة للمحافظ االستثمارية
صورة من هوية صاحب احملفظة االستثمارية.  •

صورة من السجل التجاري ملدير احملفظة مع ختم الشركة.  •
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي ملدير احملفظة مع ختم الشركة.  •

صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير احملفظة.  •
صورة من اتفاقية إدارة احملفظة االستثمارية.  •

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض.  •

مالحظات هامة
تأكيد استالم االشتراك: ستقوم اجلهة املستلمة لطلبات االشتراك بإرسال تأكيد استالم طلب   ·

االشتراك يف الصندوق للعميل عبر البريد االلكتروني و/أو من خالل رسالة نصية الى رقم 
اجلوال املسجل لديه.

قبول طلب االشتراك: يتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة أيام عمل. يف حال كان الطلب   ·
مكتماًل سيتم إشعار املستثمر بقبول طلب االشتراك. يف حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل 

املتطلبات أو وجود أي مالحظات، يتم اشعار العميل عبر البريد االلكتروني و/أو من خالل رسالة 
نصية الى رقم اجلوال املسجل من خالل خاصية االشتراك اإللكتروني الستكمال املتطلبات خالل 

يوم عمل من اشعار املشترك.
إشعار التخصيص: خال 10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح األولي أو أي متديد لها.  ·

رد الفائض واالدراج: بعد إعالن التخصيص النهائي، يتم رد الفائض إلى املشتركني خالل 10 أيام   ·
عمل بعد التخصيص دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات املخصصة. 

يجب على العميل التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي يتم تقدميها، وال تتحمل شركة   ·
اخلبير املالية أو اجلهة املستلمة لطلبات االشتراك ما قد ينتج عن أي أخطاء يف وثائق العميل أو 

معلوماته التي قدمها.
يجب على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع احلواالت البنكية املنفذة، وسيتم رفض   ·

طلب االشتراك يف حال وجود أي اختالف بالزيادة أو النقص.
سيتم رفض/عدم قبول أي مبلغ يتم حتويله من حساب غير احلساب املسجل لدى اجلهة   ·

املستلمة عند االشتراك يف الصندوق، ويجب أن يكون احلساب البنكي بإسم العميل.
يجب تنفيذ حوالة بنكية مستقلة لكل فرد قاصر من نفس احلساب البنكي لولي القاصر يف حال   ·

عدم وجود حساب بنكي أو محفظة للقاصر.
لن يتم قبول أي طلب اشتراك أو حتويل بنكي بعد انتهاء يوم العمل األخير لفترة الطرح.   ·

لن يستطيع املشترك تعديل البيانات الواردة يف منوذج طلب االشتراك بعد ارساله أو تسليمه.   ·
وميكن إلغاء االشتراك والتقدم بطلب جديد، بينما ال ميكن إلغاء االشتراك بعد املوافقة عليه 
وتأكيده. ويف جميع احلاالت، يجب على املشتركني مبختلف فئاتهم مراعاة تسليم واستكمال 

متطلبات االشتراك والوثائق أو حتميلها عبر املوقع االلكتروني.
يف حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف ٩20010707 حتويلة ٩٤٤٤    · 

REIT@alkhabeer.com أو من خالل البريد اإللكتروني

تفويض اجلهات املستلمة 
ملن لديه حساب بالبنك: 

افوض اجلهة املستلمة بخصم املبلغ من حسابي لديها
توقيع املشترك/الوكيل: 

لالستعمال الرسمي
استلمنا من املشترك أعاله مبلغاً وقدره:  ريال سعودي فقط

كتابة: 
خصماً من حسابه لدينا رقم: 

متت مراجعة املعلومات الشخصية للمشترك/املشتركني الواردة يف هويته/هوياتهم والتعليمات 
اخلاصة بهذا االشتراك.

اجلهة املستلمة:  اسم الفرع: 
التاريخ: 

املوظف املسؤول
االسم:   التوقيع: 

ختم اجلهة املستلمة: 

رمز اجلهة املستلمة: رقم الطلب: التاريخ: رمز الفرع: 

معلومات املشترك لألفراد

اسم العائلة: اسم اجلد: اسم االب: اسم االول: 

اجلنس:   ذكر     أنثى      نوع الهوية:   هوية وطنية     دفتر عائلة     هوية مقيم

رقم الهوية:

مكان امليالد: تاريخ امليالد: اجلنسية: 
الدولة: الرمز البريدي: املدينة: ص.ب.: 

البريد االلكتروني: رقم اجلوال: 

اشتراك أفراد العائلة

رقم السجل املدنيصلة القرابةأفراد العائلة املكتتب بإسمهم واملشمولني يف سجل األسرة

للشركات والصناديق االستثمارية

اسم املشترك: 
نوع الهوية:   سجل جتاري     ترخيص     أخرى  

تاريخ االنتهاء: تاريخ اإلصدار: رقم الهوية:
الدولة: الرمز البريدي: املدينة: ص.ب.: 

البريد االلكتروني: رقم اجلوال: رقم الهاتف: 

تفاصيل االشتراك*  

وحدةكتابة: وحدةعدد الوحدات رقماً: 

ريال سعوديكتابة: ريال سعوديمبلغ االشتراك رقماً: 

*يف حال االشتراك ألفراد العائلة يتم كتابة إجمالي الوحدات املطلوبة جلميع املشتركني

تعليمات الدفع للمشترك )األفراد /الشركات والصناديق االستثمارية(

اسم البنك: 

اسم صاحب احلساب: 

رقم احلساب البنكي )ايبان(:  

تفاصيل احملفظة املراد أيداع الوحدات فيها

اسم شركة الوساطة املرخص لها: 
رقم احملفظة االستثمارية: 

يف حالة الوكالة 

اسم الوكيل: 

رقم السجل املدني للوكيل: 

الدولة: الرمز البريدي: املدينة: ص.ب.: 

توقيع الوكيل: البريد االلكتروني: رقم اجلوال: 

املوافقة والتوقيع

أقر / نقر بأنني / بأننا قد حصلت / حصلنا على نسخة من مذكرة الشروط واألحكام املتضمنة شروط وأحكام صندوق اخلبير ريت واملالحق 
اخلاصة بها وقمت / قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء فيها وقبولها. 

التوقيع: التاريخ: االسم:   

 مدير الطرح مدير الصندوق
اجلهات املستلمة/جهة مستلمة 

قيمة الوحدات املطروحة: 237,5٤٤,860رأس مال الصندوق: 66٤,٤23,860 ريال سعودي

عدد الوحدات املطروحة: 23,75٤,٤86عدد وحدات الصندوق: 66,٤٤2,386 وحدة

رسوم االشتراك: ال يوجدسعر الوحدة: 10 ريال سعودي

احلد األعلى لالشتراك النقدي: 33,221,000 ريال سعودياحلد األدنى لالشتراك: 500 ريال سعودي

تاريخ بدء فترة الطرح األولية:
1٤٤0/3/3هـ املوافق 2018/11/11م

تاريخ انتهاء فترة الطرح األولية:
1٤٤0/3/21هـ املوافق 2018/11/2٩م











شركة اخلبير املالية
هاتف: 920010707 966+
www.alkhabeer.com

ترخيص هيئة السوق املالية 07074-37
سجل جتاري رقم 4030177445




