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افقة على طرح تسجيل وإدراج وحدات صندوق جدوى ريت السعودية من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ افقهـ 10/4/1439 تمت املو ، م28/12/2017 املو

افق) ه9/11/1441 الشروط واألحكام بتاريخهذه وتم تحديث   م(30/6/2020 املو

 

 

 

 الشروط واألحكام

 

 السعودية ريت جدوى صندوق 
JADWA REIT SAUDI FUND 

افق مع  مغلق عام)صندوق استثمار عقاري متداول   (الضوابط واملعايير الشرعيةمتو

 

 

 

 

 

 

 شركة جدوى لالستثمار

 مدير الصندوق 

 

 م28/12/2017 هـ املوافق10/4/1439 تاريخ الشروط واألحكام:

 ريال سعودي 1,580,000,000: الصندوق حجم 

 ريال سعودي 10سعر الوحدة: 

 وحدة 47,400,000: للجمهور  عدد الوحدات املطروحة

 ريال سعودي 474,000,000حجم الطرح للجمهور: 

  عملة الصندوق: الريال السعودي

للمزيد من  (1)يرجى الرجوع إلى امللحق التكميلي رقم (، م26/09/2021املوافق  ـه19/02/1443)تم زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بتاريخ 

 .املعلومات

، وحسب املعقولة يتحمل مدير الصندوق املسؤولية الكاملة عن دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، ويقر بعد أن أجرى كافة التحريات

ال تتحمل هيئة السوق و  إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.هذه الوثيقة علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في 

ات تتعلق بدقتها أو املالية السعودية والسوق املالية السعودية أية مسؤولية عن محتوى هذه الشروط واألحكام، وال يقدمان أي إقرارات أو ضمان

 االعتماد على أي جزء من هذه الشروط واألحكام. قد تقع بسبب اكتمالها؛ ويخليان مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة 

 

 طارق بن زياد السديري                                                                       غادة بنت خالد الوابل      

        

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                                           ومكافحة غسل األموال  املطابقة وااللتزام ،ل و أ مدير                         

 

 

 /الدكتور تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق باستقالة هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق جدوى ريت السعودية التي تعكس (

املوافق ه 16/02/1444بتاريخ املرسل إلى هيئة السوق املالية  الخطابوذلك حسب  وتعيين األستاذ/ عادل القاض ي وليد عداس

 )م12/09/2022
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 إشعار هام

وبعملية طرح الوحدات في  ،"(الصندوق )"السعودية ريت جدوى الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق هذه تحتوي 

 منه بإطالعه على  - وعند تقديم طلب لالشتراك في الوحدات "(.الوحداتالصندوق )"
ً
ويعد شراء املستثمر ألي من وحدات الصندوق إقرارا

هذه الشروط سوف ُيعاَمل املستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على املعلومات الواردة في ف - شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها

أو املوقع اإللكتروني  (www.jadwa.com"( )مدير الصندوق )" لشركة جدوى لالستثمار، والتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكتروني واألحكام

 (.www.tadawul.com.sa"( )السوق  وق املالية السعودية )"لسل

حيث ينطوي االستثمار في الصندوق  الشروط واألحكام كاملة قبل شراء الوحدات في الصندوق هذه يجب على املستثمرين املحتملين قراءة و 

ستثمار باال تحمل املخاطر املرتبطة االستعداد لكون لديهم ييجب على املستثمرين أن  كما املستثمرين.على بعض املخاطر، وقد ال يناسب جميع 

فهم محتويات هذه الشروط واألحكام، فيجب على  تعذروفي حال  هذه الشروط واألحكام. من (ز) فقرةالفي الصندوق، والوارد وصفها في 

 مرخص له. املستثمرين الحصول على مشورة مستشار مالي 

تجاري باململكة المسجلة في السجل  ،مقفلة عتباره شركة مساهمة سعوديةا، ببواسطة مدير الصندوق  الشروط واألحكام تم إعداد هذه 

بموجب الترخيص رقم  "(الهيئة)" هيئة السوق املالية السعودية قبل، وشخص مرخص له من 1010228782العربية السعودية تحت رقم 

06034-37 
ً
املؤرخ في  2006-193–1القرار رقم  بموجبألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة  ، وفقا

 ة"( وأحكام التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاريالئحة صناديق االستثمار العقاري م( )"15/07/2006هـ )املوافق 19/06/1427

واملعدله بالقرار  م(24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438املؤرخ في  2016-130-6هيئة بموجب القرار رقم ال مجلس املتداولة الصادرة عن

 "(.املتداولة ةصناديق االستثمار العقاريب التعليمات الخاصة)" م(22/10/2018)املوافق  ه13/02/1440املؤرخ في  2018-115-2رقم 

 كما تحتوي الشروط واألحكام على امل
ً
 لالئحة صناديق  السوق ملتطلبات التسجيل وقبول إدراج الوحدات في علومات التي تم تقديمها امتثاال

ً
وفقا

 .املتداولة  ةصناديق االستثمار العقاريب الخاصة تعليماتالاالستثمار العقاري و 

يؤكد حسب علمه واعتقاده،  ، كما أنهاألحكامالشروط و هذه املعلومات الواردة في وصحة ويتحمل مدير الصندوق املسئولية الكاملة عن دقة 

أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه الشروط واألحكام حقائق بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي 

دقة املعلومات الواردة في هذه الشروط  أجرى مدير الصندوق كافة التحريات املعقولة للتأكد منجعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولقد إلى 

 من املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام واملرتبطة بسوق وقطاع العقار تم  واألحكام بتاريخ إصدارها، إال أن جزءً 
ً
من  استيفاؤهمهما

لم  ولكنهلعقار تفتقر للدقة بشكل جوهري، ومع أن مدير الصندوق ال يملك أي سبب لالعتقاد بأن معلومات سوق وقطاع ا مصادر خارجية.

  مدير الصندوق واملستشارين أي ضمان بدقة أو اكتمال هذه املعلومات.يقدم يقم بالتحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل، وال 

شروط واألحكام أو أية مسئولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام، وال تقدم أي ضمانات بصحة هذه ال السوق املالية وال تتحمل هيئة

وال تتحمل الهيئة أية مسئولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي حكم من أحكام هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد  اكتمالها.

 عليه. 

الوحدات بعد طرحها أو لشراء  األولي للمشاركة في الطرحالصندوق وال يجب النظر إلى هذه الشروط واألحكام على أنها توصية من جانب مدير 

عامة وقد تم إعدادها دون األخذ في  طبيعةفي الشروط واألحكام هي ذات  ، فإن املعلومات الواردةوعالوة على ذلك .في السوق املالية السعودية

االستثمار في الوحدات  الذين يعتزمون  باألشخاصاالعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة 

ص  املستثمرين املحتملينوقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يتحمل  املطروحة.
َ
مسئولية الحصول على مشورة مستقلة من مستشار مالي ُمرخ

، ويجب أن يعتمد على أو فيما يتعلق بشراء الوحدات بعد طرحها في السوق املالية السعوديةاألولي  فيما يتعلق بعملية الطرح الهيئةمن قبل 

ووضعه أهداف املستثمر املالية مع دراسته الخاصة ملدى مالئمة كل من الفرصة االستثمارية واملعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام 

 لبعض املاالستثمار في الصندوق ومخاطره.  املالي واحتياجاته، بما في ذلك مزايا
ً
ستثمرين دون غيرهم، وقد يكون االستثمار في الصندوق مالئما

 وال يجب أن يعتمد املستثمرون املحتملون على قرار طرف آخر فيما يتعلق باالستثمار أو عدمه كأساس لدراستهم الخاصة للفرصة االستثمارية

http://www.jadwa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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وحدات أية إفادة بخصوص طرح الض أي شخص بإعطاء أي معلومات أو تقديم كما أن مدير الصندوق لم يفو   ولظروف هؤالء املستثمرين.

 سوى تلك الواردة في هذه الشروط واألحكام.

 استثمارية أو شرعية أو قانونية أو ضريبية أمور  بأي يتعلق فيما نصيحة واألحكام الشروط هذه اعتبار عدم املحتملين املستثمرين ويجب على

 راءش بشأن لهم املرخص املستقلين والشرعيين والقانونيين املهنيين مستشاريهم باستشارة املحتملون  املستثمرون نصحأية مسائل أخرى. ويُ  أو

والنتائج  الشأن بهذا تواجههم قد التي األجنبي الصرف وقيود عليهم تنطبق التي النظامية املتطلبات وبشأن بها التصرف أو وامتالكها الوحدات

 كاة. والز  والضريبة الدخل حيث من التصرف أو البيع وأ أو االمتالك  الشراء هذا على تترتب التي قد

 للفئات اآلتية: االشتراك في الوحدات متاح فقط

املقيمين في الطبيعيون  األشخاص)ب( مجلس التعاون الخليجي دول  مواطنيو  لون الجنسية السعوديةمممن يح)أ( األشخاص الطبيعيون  

واألشخاص االعتبارية املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات )ج(  هوية مقيم بموجباململكة العربية السعودية 

ويتعين على جميع مستلمي هذه الشروط واألحكام  .واملستثمرين الخليجيينواملستثمرين األجانب املؤهلين  القائمة في اململكة العربية السعودية

نظام  ذلك في بما وبيع الوحدات، كما يتعين عليهم مراعاة تلك القيود األوليلية الطرح االطالع على أي قيود قانونية أو تنظيمية ذات صلة بعم

 .للعقار واستثماره تملك غير السعوديين

، يمكن لقيمة الوحدات أن تتأثرتحديدو  تبقى املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام بتاريخ إصدارها عرضة للتغيير.
ً
 بتطورات  ا

ً
سلبا

عوامل اقتصادية أو سياسية  أو أي )على سبيل املثال ضريبة القيمة املضافة(  والضرائبمستقبلية، كالتضخم والتغير في معدالت الفوائد 

ال ُيقصد و  من هذه الشروط واألحكام(. )ز( فقرةأو خالفها، والتي ال يملك مدير الصندوق سيطرة عليها )ملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة ال

فسر أو ُيعتمد عليها بأي شكل 
ُ
من هذه الشروط واألحكام أو أي معلومات شفهية أو خطية بخصوص الوحدات املطروحة، وال ينبغي لها أن ت

 من األشكال على أنها ضمان أو تأكيد ألرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

 لخبرته بالسوق، وقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه الشروط واألحكام ب
ً
ناًء على افتراضات معتمدة على معلومات مدير الصندوق وفقا

باإلضافة إلى معلومات السوق املتوافرة للجمهور. وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخَدمة، وبالتالي فليس هناك 

 ات أو اكتمالها.من التوقع أي تأكيدات أو تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أي  

ل "
 
شك

ُ
ر إليها على أنها ت

َ
ل أو قد ُينظ

 
شك

ُ
ويمكن تحديد هذه  ".مستقبلية افتراضاتبعض البيانات الواردة في هذه الشروط واألحكام ت

در" أو "يخططبصفة عامة من خالل استخدام كلمات تدل على املستقبل مثل " االفتراضات
ّ
" ربما" " أويتنبأ" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يق

وتعكس  " أو صيغة النفي من هذه الكلمات أو مشتقاتها أو أي مصطلحات مشابهة.من املفترض" أو "من املتوقع" أو "ينبغي" أو "سوفأو "

 لألداء املستقبلي. االفتراضاتهذه 
ً
َعد ضمانا

ُ
د من وهناك العدي اآلراء الحالية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ولكنها ال ت

بلية العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الحقيقية للصندوق بشكل كبير عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستق

ر عنها هذه  عب 
ُ
 أو ضمن االفتراضاتقد ت

ً
.املستقبلية سواء صراحة

ً
ن ا حِدث هذا التأثير مبي 

ُ
ة بالتفصيل وبعض هذه املخاطر والعوامل التي قد ت

  من هذه الشروط واألحكام(. )ز( قرةففي أقسام أخرى من هذه الشروط واألحكام )ملزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى ال
َ
ُقق هذه َح وفي حال ت

تلك املخاطر أو الشكوك أو ثبوت خطأ أو عدم دقة أي من االفتراضات املتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق بشكل كبير عن 

طة.
َ
عة أو ُمقَدرة أو ُمخط

َ
 النتائج الواردة في هذه الشروط واألحكام على أنها متوق

 

 

 

 



 163من  4صفحة 

 دليل الصندوق 

 

 مدير الصندوق 

 شركة جدوى لالستثمار

 الرابعلطابق ا -ز سكاي تاور 

 فهدطريق امللك 

 60677ص.ب: 

 11555 :الرياض

 +966 11 -279-1111 هاتف:

 اململكة العربية السعودية

  www.jadwa.com اإللكتروني: املوقع

 

 

 أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق األول  –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

 140 :ص.ب

 920001002: هاتف

    اململكة العربية السعودية

 capital.com-www.albilad املوقع اإللكتروني:

 

 

 املدير اإلداري 

 شركة جدوى لالستثمار

 الطابق الرابع -ز سكاي تاور 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555 :الرياض

 +966 11 -279-1111 هاتف:

 اململكة العربية السعودية

 www.jadwa.com املوقع اإللكتروني:

 

 

 الفرعي اإلداري  املدير 

 )دبي( ليمتد ايبكس فند سيرفيزيس

APEX Fund Services (Dubai) Limited 

 جيت فيليج، األول ، الدور 101املكتب 

 مركز دبي املالي العاملي

 506534 :ص.ب

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 www.apexfundservices.com:  اإللكترونياملوقع 

 

http://www.jadwa.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.jadwa.com/
http://www.apexfundservices.com/
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 املحاسب القانوني

 محاسبون قانونينواليحيى اللحيد 

 طريق أبو بكر الصديق 187

 حي املرسالت

 +966 11 -488-9639هاتف: 

 4304 ص.ب

 7532الرياض 

 العربية السعودية اململكة

 www.aca.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 املستشار القانوني

  شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني

  محامون ومستشارون قانونيون 

 (إل إل بي كليفورد تشانسمع  بالتعاون )

 15، الطابق البوابة االقتصادية

 طريق املطار –خالد  طريق امللك

 +966 11 -481-9700 هاتف:

 السعوديةاململكة العربية 

   www.ashlawksa.com: املوقع اإللكتروني

 

 

 

                                      

 الهيئة الشرعية 

 الهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمار

 شركة جدوى لالستثمار

 الطابق الرابع -ز سكاي تاور 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555 :الرياض

 +966 11 -279-1111 هاتف:

 اململكة العربية السعودية

 www.jadwa.com املوقع اإللكتروني:

 

 

http://www.ashlawksa.com/
http://www.jadwa.com/
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 املثمنون العقاريون 

 شركة وايت كيوبز

 +966 11 -810-1765 هاتف:

 الرياض، اململكة العربية السعودية

 cubes.com-www.white: املوقع اإللكتروني

 

 شركة فاليوسترات

 الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة امللك خالد

 مجمع الفيصلية، طريق امللك فهد

 +966 11 -293-5127 هاتف:

 الرياض، اململكة العربية السعودية

 www.valustrat.com: املوقع اإللكتروني

 

 
 

 الفحص النافي للجهالة من الناحية الفنية

 شركة فاليوسترات

 الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة امللك خالد

 مجمع الفيصلية، طريق امللك فهد

 +966 11 -293-5127 هاتف:

 الرياض، اململكة العربية السعودية

 www.valustrat.com: املوقع اإللكتروني

 

 

 دراسة الجدوى 

 شركة كوليرز العاملية

 برج الفيصلية، الطابق الثاني

 5678 :ص.ب

 11432الرياض 

 +966 11 -237-7775 هاتف:

 اململكة العربية السعودية

 www.colliers.com: املوقع اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدير األمالك )عقار مارفيال، الفنار، ومستودع السلي(:

 ر املهيدب وأوالدهكة عبد القادر ش

 طريق سلمان الفارس ي 

 30 :ص.ب

  31411الدمام 

 +966 13 -845-5275 هاتف:

 اململكة العربية السعودية

 www.muhaidib.com : اإللكترونياملوقع 
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  االشتراك لطلبات املستلمة الجهات

 

 البنك السعودي الفرنس ي 

 املعذر طريق

  06006ص.ب 

 11004 الرياض 

 +966 11 -289-9999 هاتف:

 اململكة العربية السعودية الرياض، 

 www.alfransi.com.sa: املوقع اإللكتروني

لكتروني: البريد اإل
a.com.sfransi@almmunicationsco 
 

 

 مصرف الراجحي

  28 :ص.ب

 11004الرياض  

 +966 11 -211-6000 هاتف:

 اململكة العربية السعودية الرياض، 

 www.alrajhi.com.sa: املوقع اإللكتروني

 a@alrajhi.com.scentercontactلكتروني: البريد اإل

 

 

 البنك األهلي التجاري 

 عبدالعزيز امللكطريق 

  3555.ب ص 

  21481جدة 

 اململكة العربية السعودية

 +966 12 -649-3333 هاتف:

 www.alahli.com لكتروني: املوقع اإل

 contactus@alahli.comلكتروني: البريد اإل

 

 

 بنك الرياض

 طريق امللك عبدالعزيز

 22622ص ب 

 11614الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 -401-3030هاتف: 

 www.riyadbank.com لكترونياملوقع اإل

 customercare@riyadbank.comلكتروني: البريد اإل

 

 

http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alrajhi.com.sa/
mailto:contactus@alahli.com
mailto:customercare@riyadbank.com
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 شركة جدوى لالستثمار 

 لطابق الرابعا -ز سكاي تاور 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555 :الرياض

 +966 11 -279-1111 هاتف:

 اململكة العربية السعودية

 www.jadwa.com: املوقع اإللكتروني

 

  

 

  

http://www.jadwa.com/
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 ملخص الصندوق 

 

 عام"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول ريت السعودية اسم الصندوق هو "صندوق جدوى  : ونوعه صندوق الاسم 

، وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح املعمول بها واملعايير الشرعيةضوابط الومتوافق مع  مغلق

 ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق املالية. ،في اململكة

مسجلة في السجل التجاري باململكة  لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعوديةشركة جدوى  : مدير الصندوق 

، وهي شخص مرخص له من قبل الهيئة بموجب 1010228782 العربية السعودية تحت رقم

 .37-06034الترخيص رقم 

 .شركة البالد لالستثمار : أمين الحفظ

 قانونيون.محاسبون  واليحيى اللحيد  : املحاسب القانوني

إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل دوري للمستثمرين من خالل االستثمار  : االستثماريةالصندوق هداف أ

ما عدا مدينتي  العربية السعودية مدن اململكة جميع في أصول عقارية ُمِدرة للدخل متواجدة في

 مكة املكرمة واملدينة املنورة. 

 هـ املوافق6/5/1439 وتنتهي فيم 3/1/2018 هـ املوافق16/4/1439 فترة الطرح األولي منتبدأ  : ياألولفترة الطرح 

 .عمل( خمسة عشر يوم)خالل  م23/1/2018

 وحدة.158,000,000ريال سعودي مقسمة على 1,580,000,000يبلغ حجم الصندوق  : حجم الصندوق 

 سعودي.ريـال  10 : األولي عند الطرح سعر الوحدة

 ريـال سعودي.  500 وحدة أي ما يعادل 50 : األولي الحد األدنى لالشتراك

 ريـال سعودي. 78,842,000وحدة أي ما يعادل   7,884,200  : األوليالحد األعلى لالشتراك 

فقط االشتراك في الوحدات متاح  مع مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يكون  : مستثمر مؤهل

 للفئات اآلتية: 

 .الخليجي التعاون  مجلس مواطني)أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و 

 .بموجب هوية مقييم العربية السعودية اململكة في مينياملق)ب( األشخاص الطبيعيون 

لكيانات او  االعتبارييناألشخاص وغيرها من ( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار ج)

الخليجيون ذوي واملستثمرين األجانب املؤهلين و  القانونية القائمة في اململكة العربية السعودية

 . الشخصية األعتبارية
 

 الريال السعودي. : عملة الصندوق 

  (99)تسعة وتسعون  : مدة الصندوق 
ً
ويمكن تمديد مدة ، السوق إدراج وحدات الصندوق في من تاريخ تبدأ عاما

دير الصندوق عقب الحصول املطلق ملتقدير لل ويكون ذلك التمديد خاضع ،الصندوق ملدة مماثلة

 هيئة السوق املالية.مجلس إدارة الصندوق و على موافقة 
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من الشروط  (ز)ملزيد من املعلومات يرجى قراءة الفقرة و  ،إلى مرتفع ستوى املخاطرة متوسطم : مستوى املخاطرة

 واألحكام.

في شهر  عن الفترة املنتهيةيستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية أربع مرات في السنة امليالدية  : سياسة توزيع األرباح

٪ من صافي ربح الصندوق 90على مالكي الوحدات بما ال يقل عن   مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر

السنوية، وذلك باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي قد يعاد 

 استثمارها لغايات االستحواذ على أصول إضافية أو تجديد أصول الصندوق القائمة.

واملعايير ضوابط المع  يجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق : التمويل

من إجمالي قيمة أصول %( 50)تتعدى نسبة التمويل املتحصل عليه عن  على أال. الشرعية

 .مراجعةوذلك بحسب آخر قوائم مالية  ،الصندوق 

افق مع  الضوابط واملعايير التو

 الشرعية

 .واملعايير الشرعيةضوابط للفي تعامالته الصندوق  يخضع :

 ثمنينمرة واحدة كل ستة أشهر على األقل، من قبل مالعقارية ألصول الصندوق  ثمينإجراء ت سيتم : التثمينعدد مرات 

 عتمدين.مين املومرخصين من الهيئة السعودية للمقي  اثنين مستقلين 

إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن املستثمرين، وتقع على مالك الوحدة ال يتولى مدير الصندوق  : الزكاة

 مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية.

 عند الرسوم هذه استقطاع يتم ،النقدي االشتراك مبلغ من% 2 وقدرها اشتراك رسوم تحتسب : رسوم االشتراك

 .الصندوق  ملدير وتدفع االشتراك مبلغ استالم

٪ من صافي قيمة أصول 0.75يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة تعادل ما نسبته  : اإلدارة رسوم

  الصندوق 
ً
 .سنويا

من صافي قيمة أصول  ٪0.025الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ تعادل ما نسبته  يدفع : رسوم الحفظ

 وبحد أعلى  الصندوق 
ً
 .ريال سعودي  320,000سنويا

قيمة سوف تزيد و  ريال 129,000بقيمة  ةسنوي أتعابالفرعي يدفع الصندوق للمدير اإلداري  : إدارية رسوم

 . كل سنة ميالدية% 3تعاب بنسبة األ

الخاص  من سعر الشراء أو البيع ٪ 0.75بمقدار  صفقاترسوم يدفع الصندوق ملدير الصندوق  : صفقاترسوم ال

بكل أصل عقاري يتم شراءه أو بيعه من الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء 

والتفاوض على شروط البيع والشراء و إتمام العملية. وتكون األتعاب مستحقة  الالزمالتقص ي 

وتطبق على األصول العقارية  السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري 

 . املبدئية للصندوق 
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سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق جميع تكاليف التعامالت الخاصة باالستحواذ على األصول  : التعامالت تكاليف

العقارية، وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ على أي أصل ومايتعلق به من دراسات جدوى 

وتكاليف لالستشارات القانونية وإعداد نفي الجهالة والتكاليف االستشارية والقانونية والتثمين 

% من 0.5ولن تتجاوز تكاليف التعامالت ,ومصاريف تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص،  ورسوم

 ،
ً
وسوف يتم خصم املصاريف الفعلية فقط واإلفصاح عنها صافي قيمة  أصول الصندوق سنويا

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

اإلدارة مكافآت أعضاء مجلس 

 املستقلين

 ،اجتماع كلريال سعودي عن  5,000مبلغ  املستقلين مجلس إدارة الصندوق سيتقاض ى أعضاء  :

ع في نهاية كل سنة،  20,000وبحد أقص ى 
َ
 ُيدف

ً
لن يتلقى باقي أعضاء مجلس و ريال سعودي سنويا

 إدارة الصندوق أي مكافآت. 

 . ريال سعودي 40,000الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة  يدفع : أتعاب املحاسب القانوني

يدفع الصندوق ملدير إدارة األمالك )شركة عبد القادر املهيدب وأوالده( أتعاب سنوية بقيمة  : أتعاب إدارة األمالك

دارته ملجمع مارفيال السكني، مستودع السلي،ومجمع الفنارالسكني والتجاري. إريال عن  200,000

دارة مبنى كلية املعرفة و برج اليوم خالل فترة تأجير إلن يتكبد الصندوق أتعاب إدارة أمالك عن 

 .وتشغيل املذكورة في املادة )و(

 يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل اآلتية: : السوق  التسجيل لدى رسوم

 إلى  50,000 -
ً
 500,000ريال سعودي عن كل مستثمر، بما ال يزيد عن  2ريال سعودي إضافة

 .وذلك لقاء إعداد سجل مالكي الوحدات للسوق ريال سعودي، تدفع 

وذلك لقاء إدارة سجل مالكي الوحدات. وتتغير قيمة هذه  للسوق ريال سعودي تدفع  400,000 -

 حسب قيمة رأس مال الصندوق. آلخرالرسوم من وقت 

 يتوقع الصندوق دفع رسوم اإلدراج اآلتية: : السوق  اإلدراج لدى رسوم

 .كرسوم إدراج مبدئية للسوق ريال سعودي، تدفع  50,000 -

 50,000٪ من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي )بما ال يقل عن 0.03رسوم بقيمة  -

 سعودي(. ريال 300,000ريال سعودي وال يتعدى 

  : أخرى مصاريف 
ً
عن جميع املصاريف التي تعزى إلى أنشطته واستثماراته والتخارج من  يكون الصندوق مسؤوال

 جميع املصاريف األخرى املتعلقة بالخدمات املقدمة من الغير 
ً
استثماراته. ويتحمل الصندوق أيضا

 ،مثل املصاريف القانونية واالستشارية وتثمين األصول، والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية

باإلضافة إلى  ،وغيرها من الخدمات املهنية، ية، وتكاليف التأمين ذات الصلةوهيئة السوق املال

كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي ، و شرعية إن وجدتالمصاريف تطهير األرباح غير 

بشكل معقول في سبيل حضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقليين كل عضو من يتكبدها 

 وقدر توقع االجتماعات والتي يُ 
ً
  15,000 هأال تتجاوز جميعها مبلغا

ً
لجميع ريال سعودي سنويا

٪ من صافي قيمة أصول  0.10 نسبةومن املتوقع أال تتجاوز مثل هذه املصاريف   .األعضاء املستقلين

 
ً
 .الصندوق سنويا
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 قائمة املصطلحات

 هيئة السوق املالية بقرار رقممجلس  عنالصادرة الئحة األشخاص املرخص لهم   تعني : الئحة األشخاص املرخص لهم

 .كما يتم تعديلها من وقت آلخر ،م(2017-9-18ه )املوافق 1438-12-27 تاريخو  3-58-2017 

 .باململكة العربية السعودية أعمالهافيه البنوك  تزاول يعني أي يوم  : يوم العمل

 هـ املوافق6/5/1439 فيهو تاريخ نهاية فترة الطرح )االشتراك( األولي في الصندوق، والتي تنتهي بتاريخ  : تاريخ اإلقفال

 .م23/1/2018

 .تعني هيئة السوق املالية السعودية : هيئة السوق املالية أو الهيئة

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق من  : السنة املالية

 م.2018ديسمبر 31وتنتهي بتاريخ  اإلدراجلتأسيس الصندوق والتي تبدأ السنة املالية لها من تاريخ 

متوافق مع  مغلقعام ، وهو صندوق استثمار عقاري متداول ريت السعوديةيعني صندوق جدوى  : الصندوق 

 .يديره مدير الصندوق و  واملعايير الشرعيةضوابط ال

 من تاريخ اإلدراج 99 : مدة الصندوق 
ً
الحصول على موافقة هيئة  بعد ملدة مماثلة، قابلة للتجديد في السوق  عاما

 .السوق املالية

 .شركة جدوى لالستثمار : مدير الصندوق 

 .لالستثمارشركة البالد  : أمين الحفظ

 .أصول الصندوق  ثمينيستعين بها الصندوق لت ثمينأي شركة ت : املثمن العقاري 

 .أي شركة يتم تعيينها من قبل مدير الصندوق إلدارة أي من عقارات الصندوق  : األمالكمدير 

  .أي شخص أو شركة تقوم باستئجار أي من عقارات الصندوق  : املستأجر

الصندوق في  قبلعليها من  االستحواذيتم س والتي الشروط واألحكاماملذكورة في هذه صول األ تعني  : املبدئية األصول العقارية

 من تاريخ اإل 60غضون 
ً
 لشروط اتفاقي قفاليوما

ً
 .الشراء اتوفقا

 
ً
 إنشائيا

ً
 السكنية والتجارية والصناعيةلإلستخدام، ويشمل ذلك العقارات  رة والجاهزةالعقارات املطو   : عقارات مطورة تطويرا

 وغيرها.

 وأ، الشرعيةواملعايير  الضوابطصفقات أسواق النقد املتوافقة مع  أو ،يعني أي أصل عقاري  : االستثمار

 .الصندوق  ايستثمر فيه قد الصناديق العقارية األخرى والتي

هي القيمة اإلجمالية لكل بند من األصول في آخر قائمة مركز مالي للصندوق وتشمل على سبيل  :  إجمالي قيمة األصول 

وصفقات أسواق النقد  الشرعيةواملعايير  الضوابطاملثال ال الحصر النقد واملرابحات املتوافقة مع 

 ل العقاريةواملمتلكات امللموسة، والقيمة السوقية لألصو  واملعايير الشرعيةضوابط الاملتوافقة مع 

  .بحسب متوسط تقييم مقيمين معتمدين



 163من  14صفحة 

 منها الخصوم وااللتزامات بما في ذلك الرسوم واملصاريف.  : صافي قيمة األصول 
ً
 إجمالي قيمة أصول الصندوق محسوما

 .عدد وحدات الصندوق صول على األ ويحتسب بقسمة صافي قيمة  ،قيمة استرشاديه للوحدة   : صافي قيمة األصول للوحدة

 لهذه الشروط واألحكاماألولي يعني الطرح  : األولي الطرحأو  الطرح
ً
 وأية فترة تمديد تدخل في ذلك. العام للوحدات وفقا

 :تنطبق عليه أي من اآلتييعني مالك الوحدات الذي ال  : مالك الوحدات من الجمهور 

 ( أو أكثر من الوحدات؛ و% 5أي مالك وحدات يمتلك خمسة باملائة ) (أ)

 الصندوق وشركاته التابعة؛ مدير (ب)

 أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق. (ج)

 هيئة السوق املالية بقرار رقممجلس الصادرة عن االستثمار العقاري  صناديقالئحة تعني  : الئحة صناديق االستثمار العقاري 

 .(م2006-7-15ه )املوافق 1427-6-19 تاريخو  1-193-2006

التعليمات الخاصة بصناديق 

 املتداولة ةاالستثمار العقاري

هيئة السوق  عن مجلستعني التعليمات املتعلقة بصناديق االستثمار العقاري املتداولة الصادرة  :

 لقرارها رقم
ً
واملعدله ، م(24/10/2016ه )املوافق 23/1/1438املؤرخ في  2016-130-6 املالية وفقا

كما يتم تعديلها من م( 22/10/2018ه )املوافق 13/02/1440املؤرخ في  2018-115-2بالقرار رقم 

 .وقت آلخر

 مما يلي: )أ( مدير الصندوق؛ )ب( أمين الحفظ؛ )ج(  : العالقة يالطرف ذ
ً
املثمن ؛ )د( أو املستأجر األمالكمدير يعني أيا

أو أي من املدراء  للصندوق؛ )ز( أعضاء مجلس إدارة الصندوق ؛ )هـ( املحاسب القانوني العقاري 

أو ٪ 5؛ )ز( أي مالك للوحدات يمتلك التنفيذيين أو املوظفين لدى أي من األطراف السابق ذكرهم

السابق  األشخاصأي من  على تابع أو مسيطر الصندوق؛ )ح( أي شخص صافي أصول من أكثر 

  .ذكرهم

٪ من صافي أرباح الصندوق 90األرباح املحتفظ بها من قبل الصندوق بعد توزيع ما ال يقل عن تعني  : بها  املحتفظ األرباح

 استثمارات صفقات وصناديق أسواق النقد، السنوية
ً
باستثناء األرباح الناتجة عن بيع  شاملة

 إضافية للصندوق.والتي قد يعاد استثمارها في أصول  األصول العقارية 

 .الهيئة االستشارية الشرعية للصندوق املكونة من الهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمارتعني  : الهيئة الشرعية

الخاصة بالصندوق واملعتمدة من جانب الهيئة الشرعية لشركة  الضوابط واملعايير الشرعيةتعني  : الشرعيةواملعايير الضوابط 

والتي بناًء عليها يحدد الصندوق صالحية االستثمارات على النحو الوارد في  ،جدوى لالستثمار

 .من هذه الشروط واألحكام (بامللحق )

 .املالية السعودية السوق تعني  : السوق 

 أصول  مللكية مشاعة حصة وهي الصندوق  في الوحدات مالكو يملكها التي الوحداتتعني  : الوحدة

 .الصندوق 

  .الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق  : مالك الوحدات
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مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسئولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له،  : طرف مؤمن عليه 

والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، وكل مدير عقار، وأعضاء الهيئة 

 .الشرعية، ومجلس إدارة الصندوق 

والتي تشمل العوائد اإليجارية للعقارات باإلضافة إلى أرباح تعني إجمالي عوائد الصندوق  : الصندوق  أرباحصافي 

  .لها الصندوق بعد خصم إجمالي املصروفات التي تحم  االستثمارات األخرى، 

النطاق تعني كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود  : البيضاءاألراض ي 

  .العمراني

 ن أعضائه من قبل مدير الصندوق ملراقبة أعمال الصندوق.مجلس إدارة الصندوق، يعي   : مجلس اإلدارة

  : عضو مجلس اإلدارة املستقل
ً
 أو عضو مجلس إدارة لدى مدير هو عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ال يكون موظفا

أو تابع له أو أمين الحفظ، وليس له عالقة عمل جوهرية أو عالقة تعاقدية مع مدير  الصندوق 

 الصندوق أو تابع له أو أمين الحفظ. 

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت  : ضريبة القيمة املضافة

دخل أساس ي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. وقد ستثناءات، حيث تعد مصدر اال مع بعض 

 بدء %5بة القيمة املضافة بنسبة التزمت اململكة بتطبيق ضري
ً
ربيع الثاني  14)م  2018 يناير 1 من ا

، ابتداء من اإلمدادفرض ضريبة القيمة املضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة  متو  ،(ه١٤٣٩

 ومرور  اإلنتاج
ً
بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. يدفع املستهلك تكلفة ضريبة  ا

القيمة املضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما املنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة 

املضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء املستهلكين، وتسترد املنشآت ضريبة القيمة املضافة 

الهيئة العامة للزكاة م أصدرت 2020مايو 11كما تجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ  .تي دفعتها ملورديهاال

 من تاريخ 15%( إلى )5من ) ضريبة القيمة املضافةقرارها بزيادة نسبة  والدخل في اململكة
ً
%( إعتبارا

 م.2020يوليو  1

 منقوًل  )املستأجر( عقد يضع بموجبه املدين : الرهن
ً
 في حيازة دائنه)وحدات في الصندوق( ماال

 للوفاء  )الصندوق(
ً
 )عقد اإليجار(. تجاري  بالتزامضمانا

 

 يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  : قرار صندوق عادي
ً
% من مجموع 50يعني قرارا

 أم وكالة أم الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم 
ً
شخصيا

 .بواسطة وسائل التقنية الحديثة



 163من  16صفحة 

 يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذي تمثل نسبة ملكيتهم  : قرار صندوق خاص
ً
% أو أكثر من مجموع 75يعني قرارا

 أم ممثلين 
ً
الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا

 .التقنية الحديثةبوكيل أم بواسطة وسائل 
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 الشروط واألحكام
 

عام  متداول عقاري ، وهو صندوق استثمار السعوديةريت جدوى الشروط واألحكام الخاصة بطرح الوحدات في صندوق  ن هذا املستنديبي  

، وهي شخص مرخص له من قبل الهيئة جدوى لالستثمارشركة  من قبل إدارة الصندوق ويتم . واملعايير الشرعيةضوابط الوافق مع مت مغلق

هذه الشروط واألحكام العالقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي تأسس  تشكلو . 37-06034بموجب ترخيص رقم 

 الصندوق بمقتضاها.

 .ونقل ملكية األصول لصالح الصندوق  الهيئة، بعد موافقة بالريال السعودي السوق الصندوق في  وحدات إدراج سيتمو 

 :اسم الصندوق ونوعه (أ)

واملعايير ضوابط مغلق ومتوافق ال وهو صندوق استثمار عقاري متداول . "السعوديةريت جدوى اسم الصندوق هو "صندوق 

 ةوالتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري ،مؤسس في اململكة بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري  الشرعية

 املتداولة. 

 :عنوان املقر الرئيس ي ملدير الصندوق  (ب)

 شركة جدوى لالستثمار العنوان: 

 زسكاي تاور  

 الرابعالطابق  

 فهدطريق امللك   

 60677ص.ب:  

 11555 :الرياض 

 +966 11 -279-1111 هاتف:                                         

 اململكة العربية السعودية 

 www.jadwa.com املوقع اإللكتروني:     

 :مدة الصندوق  (ج)

  (99)تسعة وتسعون تكون مدة الصندوق 
ً
ويمكن تمديد مدة الصندوق ، السوق ات الصندوق في دإدراج وحمن تاريخ تبدأ عاما

مجلس إدارة الصندوق الحصول على موافقة  بعددير الصندوق املطلق ملتقدير لل خاضعملدة مماثلة ويكون ذلك التمديد 

 هيئة السوق املالية.و 

 :أو آخر تحديث لها تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق  (د)

ريت السعودية" من قبل مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ صندوق جدوى تمت املوافقة على هذه الشروط واألحكام وعلى طرح "

م وذلك بتغيير تقارير مالكي الوحدات بما يتوافق مع التعليمات الخاصة 17/7/2019كما تم تعديلها بتاريخ . 28/12/2017

 بصناديق االستثمار العقارية املتداولة.

 أن 
ً
صندوق جدوى ريت السعودية والتي تعكس التغييرات سياسات تركز هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام علما

االستثمار بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة حسب الخطاب املرسل إلى هيئة السوق 

 .م30/6/2020هـ املوافق 9/11/1441املالية بتاريخ 

 :أهداف الصندوق  (ذ)

http://www.jadwa.com/
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 توفير دخل جاري للمستثمرين من خالل و إن الهدف الرئيس ي للصندوق ه
ً
 إنشائيا

ً
املتواجدة  االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

 املنورة وذلك في مختلف القطاعات. ةمدينتي مكة املكرمة واملدين افي جميع مدن اململكة ماعد

  :ستثماريةغرض الصندوق وأهدافه اال وصف ل (ه)

 

 مطو   في أصول عقاريةالصندوق  ألصول  اإلجمالية القيمة٪ من 75 عن يقل ال ما استثمارالصندوق  يعتزم -1
ً
 إنشائيا

ً
رة تطويرا

 .مراجعةوذلك بحسب أخر قوائم مالية  قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري

 مختلف في وذلك ،املنورة واملدينة املكرمة مكةعدا مدينتي  مااململكة  مدنجميع في  ستتركز استثمارات الصندوق  -2

األصول العقارية  تتواجدو  .الصندوق  مال تمويل تكلفة االستحواذ على األصول من خالل رأس سيتم. و العقارية القطاعات

بما اليزيد عن  يستثمر الصندوق خارج اململكة العربية السعودية قدو  ،الشرقيةو  الرياض منطقتي في للصندوق  املبدئية

 .مراجعة% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 25

في شهر مارس، يونيو، سبتمبر،  عن الفترة املنتهيةتوزيع أرباح نقدية أربع مرات في السنة امليالدية يهدف الصندوق   -3

٪ من صافي ربح الصندوق السنوية، وذلك باستثناء األرباح الرأسمالية 90بما ال يقل عن  الوحدات على مالكي  وديسمبر

الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي قد يعاد استثمارها لغايات االستحواذ على أصول إضافية أو تجديد أصول 

 ألصول  اإلجمالية القيمةمن  ٪25عن بما ال يزيد في مشاريع التطوير العقاري  الصندوق  قد يستثمر الصندوق القائمة.

في األراض ي  باالستثمار الصندوق  يقوم ولن عوائد رأسمالية عند البيع. تحقيق أو اإليجارية العوائد زيادةالصندوق بهدف 

  .لبيضاءا

 .واملعايير الشرعيةضوابط الستكون جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع  -4

 الصندوق والحد املسموح لها:والجدول أدناه يوضح قيود استثمارات 

 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى

100%  75%  قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري  
ً
 إنشائيا

ً
 عقارات مطورة تطويرا

25%  

 

0%  

 

 التطوير العقاري 

 االستثمار خارج اململكة العربية السعودية 

 عقود املنفعة

 النقد

 ومرخصة من قبل الهيئةصناديق أسواق النقد 
ً
 عاما

ً
 ةمدار  املطروحة طرحا

من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص من قبل الهيئة ويكون 

 . االستثمار بحسب شروط وأحكام هذه الصناديق

تعامالت الودائع اإلسالمية مع بنوك ومصارف محليه أو خليجية ذات 

( والصادر عن وكالة موديز كما أن أقل Baa3تصنيف إئتماني بحد أدنى فئة )

درجة لالستثمار بتقييم فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني فقط 

 BBB هي 

في  تستثمروالتي  استثمارية مرخصة من قبل الهيئةصناديق وحدات في 

 من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص ةومدار لقطاع العقاري ا

بحسب شروط وأحكام هذه الصناديق من قبل الهيئة ويكون االستثمار  له

أسهم شركات عقارية متوافقة مع و  الضوابط واملعايير الشرعيةاملتوافقة مع 

)باستثناء الشركات  السوق مدرجة في و  الضوابط واملعايير الشرعية

 (.ةاملنور  واملدينة املكرمة مكةمدينتي والصناديق التي تستثمر أصولها في 

 ومرخصة من قبل الهيئة.
ً
 عاما

ً
 أدوات الدين املتداولة واملطروحة طرحا
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 عقارات في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة لن يستثمر الصندوق في هاتين املدينتين

 األراض ي البيضاء لن يستثمر الصندوق في األراض ي البيضاء

 

 

  :ملخص استراتيجيات الصندوق  (و)

ويعتزم  العقارية. الصندوق  اتللمستثمرين من استثمار  دوريةإن الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق توزيعات نقدية 

  :عن طريقاالستثمارية  قيمة الصندوق في زيادة تحقيق الصندوق 

  .في أصول استثمارية عقارية الغير موزعة األرباحإعادة استثمار  )أ(

 من خالل االستحواذ على عقارات جديدة  العوائدن مستوى ناتجة عن تحس  الالزيادة املحتملة في قيمة رأس املال  )ب( 

بالطرق أو إعادة استخدام العقار منها ستغلة امل غير املساحات استغالل  زيادة كفاءة عن طريق العقاراتأداء تحسين  )ج( 

  بشكل أفضل.و املثلى 

تأخذ بحيث دراستها والتخطيط لها  تمت عند بحث واختيار الفرص االستثمارية، تبني معايير انتقائيةالصندوق مدير  ميعتز 

ومستويات العرض والطلب والعوامل الجغرافية والسياسية  والعائد املطلوب بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  والتقلبات الدورية ملختلف فئات القطاع العقاري. 

 

  الصندوق  عليها ستحوذيلألصول العقارية التي سوف  وصف عام .1

 تغطي التيو  ،الرياض واملنطقة الشرقية منطقة وزعة بينم استثمارية محفظة من السعوديةريت  جدوى  صندوق  يتكون 

 التجاري، السكني،) مختلفة عقارية قطاعات أربعةتتوزع على  للصندوق  املبدئية املحفظة أن حيث. مختلفة عقارية قطاعات

 االستحواذ عليها من قبل الصندوق.ونوضح أدناه تفاصيل العقارات املبدئية التي سيتم (. يالتعليم املخازن،

امللكية/  املدينة اسم العقار

 املنفعة

حالة 

 التطوير

قيمة الشراء 

  )ريال سعودي(

اإليجار السنوي 

 الصافي

نسبة العائد 

 اإلجمالي

مجمع مارفيال 

 السكني  
 606,000,000  مطور  ملك الرياض

50,000,000 8.25% 

 %8.0 16,000,000 200,000,000  مطور  ملك الرياض كلية املعرفة 

 %9.02 20,000,000 221,680,000  مطور  ملك الرياض ع السليدمستو 

برج صحيفة 

 اليوم

 الدمام
  مطور  ملك

275,000,000 23,833,200 8.67% 

مجمع الفنار 

السكني 

 والتجاري  

 الخبر

  مطور  ملك

243,940,000 20,125,000 8.25% 

 %8.4 129,958,200 1,546,620,000  اإلجمالي )ريال سعودي(
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 السكني مارفيال  مجمع العناصر أهم

  العقار  عن نبذه
 ومباني ،تجارية محالت ،السكنية الشقق من عدد على يحتوي  وسكني تجاري  مجمع

  .خدمية

 خدمية. مباني لىإ باإلضافة  تجاري  و سكني   االستخدام

 (N 46°46'26.55"E"24.65'46°24) امللك فيصل يح ،مدينة الرياض املوقع

 متر مربع  73,198.17  األرض مساحة

 متر مربع  158,738.99  البناء مسطحات

  سكنية و محالت تجاريةشقق   الوحدات نوع

 محل تجاري  21وحدة سكنية و  594 لوحداتا عدد

 ( هـ25/10/1438سنة واحدة من شهادة إتمام البناء الصادرة بتاريخ )  املبنى عمر 

   للمبنى الـتشغيلي التاريخ
 يجاراتاإل  قيمة إجمالي يبلغ أن ويتوقع ،2017شهر يناير  في للعقار الفعلي التأجير بدء

 .والسكني التجاري  بشقيه ريال 55,000,000 يقارب ما السنوية

  يال سعودير  606,000,000   االستحواذ قيمة إجمالي

 الحالي العقار  مالك

مقابل الحصول على تسهيالت ائتمانية، العقار مرهون للبنك السعودي الفرنس ي 

للتطوير  وذلك لصالح شركة األثير ومسجل بملكية شركة سكن لتمويل العقارات

 رافال شركة و %،70 بنسبة وأوالده املهيدب واململوكة من شركة عبدالقادر  *العقاري 

 لصالح العقار ملكيةنقل وسيتم فك الرهن عند . %30 بنسبة العقاري  للتطوير

 .الصندوق 

 واإليجار اإلدارة عقد تفاصيل

 وأوالده املهيدب عبدالقادر شركة  واملستأجر  األمالك مدير 

 واإليجار اإلدارة بعقد املقصود

 واإلشراف وتشغيل وإدارة وتسويق تأجير مهام نادإس بموجبه يتم أمالك إدارة عقد هو

 اإليجارية القيمة سداد يضمن أن على األمالك مدير قبل من رالعقا صيانة على

 مدير يتمكن لم إذا بحيث .ريال مليون  0,00000,50 والبالغة عليها املتفق الصافية

 مؤجرة الغير الوحدات باستئجار يقوم فإنه عليه املتفق املبلغ جمع من األمالك

 1- العقار  األول: مجمع مارفيال  السكني  

 خر يطة )1(: موقع مجمع مارفيال السكني  
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 من الصافية اإليجارية القيمة عن زيادة أي وتكون  نقص، أي عن الصندوق  تعويضل

 ريال 50,000 بقيمة ثابتة سنوية تكاليف بدفع الصندوق  يقوم و األمالك. مدير حق

  عليها. املتفق باملهام يامهق مقابل سعودي

  سريانه بدأي العقد بدء تاريخ
ً
  .الصندوق  لصالح العقار ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

   العقد مدة

 سريانه بدأيوالذي  ر املهيدب وأوالدهعبد القاد شركة و الصندوق  بين عقد توقيع سيتم

 
ً
  التالية: الشروط بحسب وذلك الصندوق، لصالح العقار ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

خمس )5( سنوات ميالدية، وتشمل عقد إدارة األمالك باإلضافة إلى القيمة اإليجارية 

  ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته بالتجديد 
ً
الصافية و التي تجدد تلقائيا

 قبل انتهاء املدة األصلية )5 سنوات ميالدية( بمدة ال تقل عن ستة أشهر. 

  .2017في شهر يناير  الفعلي التأجير بدأ للعقار التأجيري  التاريخ

 2018 2019 2020 2120 2022 

 *الصافية* اإليجارية القيمة

 
ً
 السكنية الوحدات )شامال

 والتجارية(

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

 %8.25 %8.25   %8.25 %8.25 %8.25  العقار  على الصافي العائد

 اإليجارية القيمة دفع طريقة

  ةالسنوي الصافية

سدد دفعات أربع على السنوية الصافية يةيجار اإل  قيمةال دفعت
ُ
 في سنوي  ربع بشكل ت

 التاسع والشهر السادس والشهر الثالث الشهر نهاية في ميالدية أشهر ثالثة كل نهاية

 ميالدية. تأجيرية سنة كل من (31/12و 30/9و 30/6و 31/3 في )أي عشر الثاني والشهر

 مدير  من املقدمة ضماناتال

 األمالك

 عن قل إذا للعقار الصافية اإليجارية القيمة في نقص أي سدادب األمالك مدير يضمن

 بتقديم األمالك مدير سيقوم كما .ريال مليون  000,00050, والبالغ عليه املتفق املبلغ

  يجدد – للصندوق  العقار ملكية نقل بعد بنكي ضمان وأ ألمر سند
ً
 مدة طول  سنويا

 اإليجارية القيمة عن زيادة أي وتكون  ،الصافية اإليجارية القيمة لضمان – العقد

    .األمالك مدير حق من الصافية

   العقد إلغاء شروط

 التالي: الحاالت من أي في العقد إلغاء تعويض أي بدون  للمالك يحق

 العقار. ملكية انتقلت إذا (1

 العقد هذا في الواردة إقراراته أو التزاماته من بأي الثاني الطرف التزام عدم (2

 .(البنكي الضمان أو ألمر السند تقديم في األمالك مدير تأخر ذلك  )ويشمل

 في أو اإلفالس أو التصفية إجراءات من أي في األمالك مدير دخول  حال في (3

 شهر أو تصفية الغير طلب حال في أو قضائي حارس أو مصِف  تعيين حال

 األمالك. مدير وممتلكات أموال على الحجر أو إفالس

 الصندوق  مدير إقرارات

 تشكل التي العقارية األصول  مستأجر األمالك/ مدير مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر 

 عبد كةر ش  مع املبرم واإليجار اإلدارة عقد أن حيث :للصندوق  السنوية اإليجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها
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 مانسبته تملك وأوالده املهيدب القادر عبد كةر ش  أن حيث عالقة ذو طرف مع عقد يعتبر وأوالده املهيدب القادر

 وأوالده املهيدب عبدالقادر لشركة املباشرة امللكية طريق عن مباشر كلبش %19.2) الصندوق، وحدات من 36.6%

 تمثل والتي العقاري. للتطوير األثير شركة من %70 نسبته ما تملكهم طريق عن مباشر غير وبشكل الصندوق، في

  الصندوق(. وحدات من %17.4 مانسبته

 

 األثير شركة أن حيث :بالصندوق  املرتبط العقار مالك مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر 

 .الصندوق  وحدات من %24.93 مانسبته ملكت املالكة للعقار العقاري  للتطوير

 

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

 

 أو املبنى من االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع نظامية مخالفات أي من العقار بخلو الصندوق  مدير يقر كما 

   مكلفة. رئيسية وتغييرات إصالحات إلى تؤدي قد أو ،هتشغيل

 

 الرجوع إلى امللحق )ج(.*

 وأتعاب التشغيل التشغيلية املستأجرين في كل سنة تشغيلية بعد خصم كافة التكاليفكافة الصافية التي يتم تحصيلها من  التشغيليةهي القيمة الصافية:  اإليجاريةالقيمة **

 مبلغ هي عليها املتفق الصافية التشغيلية القيمةن أكما  لإليجار.رسوم وأي مبالغ أخرى قد تؤثر في احتساب القيمة الصافية  يأبما في ذلك ضريبة القيمة املضافة و  والضرائب

  ر.س مستحقة في كل سنة تشغيلية ملدة خمس سنوات. 000,00050,
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 املعرفة اتكلي العناصر أهم

  العقار  عن نبذه

 كليات ثالث على تحتوي  التي املعرفة كلية قبل من لهيتشغ يتم زمجه يعجام ىنمب

 االستعابية الطاقة أن حيث  التطبيقية(. العلوم كلية الصيدلة، كلية الطب، )كلية

  الكليات. جميع في طالب آالف ثالثة أي طالب، ألف هي كلية لكل

 تعليمية منشأة   االستخدام

 (N 46°34'46.28"E"28.03'45°24، حي الخالدية )الرياضمنطقة  -الدرعية  املوقع

 متر مربع  18,117.22    األرض مساحة

 متر مربع  41,830  البناء مسطحات

 طوابق علوية و أربعة طابقان أرضيان  األدوار عدد

 بالكامل من قبل مستأجر واحد مؤجر  املبنى  عدد املستأجرين 

 اإليجار عقد عن نبذه

 األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركةجار املبنى بالكامل من قبل ئسيتم است 

 من ميالدية سنوات خمس ملدة للتجديد قابلة ميالدية سنة (20) عشرين ملدة و

 ستكون  اإليجاريه القيمة نأ كما .الصندوق  لصالح العقار ملكية نقل تاريخ

 )في العقد ملدة العاشرة السنة وحتى سنوات ثالث كل %3 بنسبة لزيادة خاضعة

 التالية للسنوات اإليجار قيمة تكون  ذلك وبعد العاشرة و السابعة و الرابعة السنة

     (.زيادة ألي تخضع وال العاشرة السنة إيجار لقيمة مساوية

 من تاريخ التشغيل تسع سنوات   املبنى عمر 

 هـ18/10/1430تم تشغيل املبنى بتاريخ    للمبنى الـتشغيلي التاريخ

 ريال سعودي 200,000,000   االستحواذ قيمة إجمالي

 الحالي العقار  مالك

، ومسجل بملكية قرض حسنالعقار مرهون لوزارة املالية مقابل الحصول على 

 لصالح العقار ملكيةالدكتور/ زيد بن محمد الزامل. وسيتم فك الرهن عند نقل 

 .الصندوق 

 اإليجار عقد تفاصيل

 2- العقار  الثاني: كلية املعرفة

 خر يطة )2(: موقع كلية املعرفة
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 *األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة املستأجر

 املستأجر( مهام )من مالكأ مدير اليوجد  األمالك مدير 

  سريانها بدأي العقد بدء تاريخ
ً
  الصندوق  لصالح العقار ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

  ميالدية سنوات خمس ملدة للتجديد قابلة ميالدية سنة (20) عشرين العقد مدة

 منه. املنتفع هو كان العقار مالك أن حيث هئإنشا منذ املبنى تأجير يتم لم للعقار التأجيري  التاريخ

 2018 2019 2020 2120 2022 

 ,00048016, ,00048016, 16,000,000 16,000,000 16,000,000 الصافية اإليجارية القيمة

 %8.24 %8.24 %8.0 %8.0 %8.0 العقار على الصافي العائد

  اإليجار  دفع طريقة

سدد دفعات أربع على السنوية يجاراإل  قيمة املستأجر يدفع
ُ
 في سنوي  ربع بشكل ت

 والشهر السادس والشهر الثالث الشهر نهاية في ميالدية أشهر ثالثة كل نهاية

 سنة كل من (31/12و 30/9و 30/6و 31/3 في )أي عشر الثاني والشهر التاسع

   ميالدية. تأجيرية

  املستأجر  ضمانات

:
ً
 من اململوكة بالوحدات الخاصة السنوية األرباح عن كامل تنازل  على الحصول  أوال

 على السنوي  )العائد الصندوق  في األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة قبل

 و ،السعودية( ريت جدوى  )صندوق  الصندوق  لصالح (اململوكة الوحدات

• :
ً
 للعلوم املعرفة كلية شركة قبل من اململوكة الوحدات قيمة من %40 رهن ثانيا

 أي) وحدة مليون  4.8 تشكل والتي الطرح وقت الصندوق  في األهلية والتقنية

 (سعودي ريال 10 الوحدة سعر أساس على سعودي ريال 48,000,000 مايعادل

  .الصك نقل تاريخ من سنوات أربع ملدة

   العقد إلغاء شروط

 التالية: تحاال ال في العقد إنهاء للمؤجر يحق

 ،استحقاقه تاريخ من يوم 60 ملدة اإليجار دفع عدم (1

  التعاقد، شروط من شرط بأي املستأجر التزام عدم (2

 إفالس. أو تصفية إجراءات بأي املستأجر قيام حال وفي (3

 .الصندوق  مدير إقرارات

 الدكتور/ زيد  أن حيث :بالصندوق  املرتبط العقار مالك مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر

 والتي األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة لصالح الصندوق  في وحداته جميع عن تنازل  قد بن محمد الزامل

  %.66.2 بنسبة األغلبية حصة فيها يملك

 أو %10 عوائدها تشكل التي العقارية األصول  مستأجر مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر 

 األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة  مع املبرم اإليجار عقد أن حيث :للصندوق  السنوية اإليجار عوائد من أكثر

 وحدات من %7.59 مانسبته تملك األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة أن حيث عالقة ذو طرف مع عقد يعتبر

 للعلوم املعرفة كلية شركة لصالح الصندوق  في وحداته جميع عن الدكتور/ زيد بن محمد الزامل تنازل  بعد الصندوق 

  .األهلية والتقنية

 الصندوق. مدير مع مباشر غير أو مباشر بشكل مصالح تضارب أي وجود بعدم الصندوق  مدير يقر 
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 أو املبنى من االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع نظامية مخالفات أي من العقار بخلو الصندوق  مدير يقر كما 

   مكلفة. رئيسية وتغييرات إصالحات إلى تؤدي قد أو ،هتشغيل

 الرجوع إلى امللحق )ج(.*
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 السلي عدمستو  العناصر أهم

  العقار  عن نبذه
 املهيدب مجمع في قعت عرض صالة و ومكاتب مستودعات 3 من مجموعة

  بالرياض. السلي منطقة في املركزية للمستودعات

  محالت مكاتب، مستودعات،   االستخدام

 (N 46°50'20.40"E"58.12'36°24مدينة الرياض، حي السلي ) املوقع

 متر مربع  218,925  األرض مساحة

 متر مربع  143,400  البناء مسطحات

  الوحدات نوع
 2,400متر مربع(، مكاتب )بمساحة تأجيرية  127,012مخازن )بمساحة تأجيرية 

 متر مربع(. 900متر مربع(، و محالت )بمساحة تأجيرية 

 متر مربع130,312وحدة بمساحة تأجيرية كليه  50  الوحدات عدد

  املبنى عمر 

 من تاريخ التشغيل  واتسن 8املستودع األول: 

 من تاريخ التشغيل سنوات 4املستودع الثاني: 

 من تاريخ التشغيل ثالث سنواتاملستودع الثالث: 

  للمبنى التشغيلي التاريخ

 2009ديسمبر املستودع األول: 

 2013نوفمبر املستودع الثاني: 

 2014نوفمبر املستودع الثالث: 

 يال سعودير  221,680,000   االستحواذ قيمة إجمالي

 الحالي العقار  مالك
 من قبل 

ً
 . *ر املهيدب وأوالدهكة عبد القادر شالعقار مملوك حاليا

 الصندوق. لصالح العقار ملكيةسيكون الصندوق املالك للعقار بعد نقل 

 واإليجار اإلدارة عقد تفاصيل

 ر املهيدب وأوالدهالقادكة عبد ر ش واملستأجر األمالك مدير 

 واإليجار اإلدارة بعقد املقصود

 وتشغيل وإدارة وتسويق تأجير مهام نادإس بموجبه يتم أمالك إدارة عقد هو

 القيمة سداد يضمن أن على األمالك مدير قبل من رالعقا صيانة على واإلشراف

 لم إذا بحيث  ريال مليون  0,00000,20 والبالغة عليها املتفق الصافية اإليجارية

 3- العقار  الثالث: مستو دع السلي 

 خريطة )3(: موقع مستودع السلي 



 163من  27صفحة 

 الوحدات باستئجار يقوم فإنه عليه املتفق املبلغ جمع من األمالك مدير يتمكن

 القيمة عن زيادة أي وتكون  نقص، أي عن الصندوق  لتعويض مؤجرة الغير

 سنوية تكاليف بدفع الصندوق  يقوم و األمالك. مدير حق من الصافية اإليجارية

  عليها. املتفق باملهام قيامه مقابل سعودي ريال 50,000 بقيمة ثابتة

  سريانه بدأي العقد بدء تاريخ
ً
  الصندوق  لصالح العقار ملكية انتقال تاريخ من اعتبارا

  العقد مدة

 بدأيوالذي  ر املهيدب وأوالدهعبد القاد شركة و الصندوق  بين عقد توقيع سيتم

  سريانه
ً
 بحسب وذلك الصندوق، لصالح العقار ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

  التالية: الشروط

 

 ،الصندوق  لصالح العقار ملكية انتقال تاريخ من تبدء ميالدية سنوات (5) خمس

 تجدد التيو  الصافية اإليجارية القيمة إلى باإلضافة األمالك إدارة عقد وتشمل

 
ً
 املدة انتهاء قبل بالتجديد رغبته بعدم اآلخر الطرفين أحد يخطر لم ما تلقائيا

 أشهر. ستة عن تقل ال بمدة مالدية( سنوات 5) األصلية

 للعقار التأجيري  التاريخ

  أدناه، موضحة سنوات 3 آلخر اإليجار قيمة
ً
 أحد في التأجير بدأ انه )علما

 . (2015 عام منتصف في املستودعات

 مستأجرين(. 9 املستأجرين: عدد ) سعودي ريال 11,167,900 :2015

 مستأجرين(. 9 املستأجرين: عدد ) سعودي ريال 19,420,070 :2016

 مستأجرين(. 9 املستأجرين: عدد ) سعودي ريال 20,628,340 :2017

 2018 9201 2020 2120 2022 

 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 الصافية** اإليجارية القيمة

 %9.02 %9.02 %9.02 %9.02 %9.02 العقار على الصافي العائد

 الصافية اإليجارية القيمة دفع طريقة

  السنوية

سدد دفعات أربع على السنوية الصافية يةيجار اإل  قيمةال دفعت
ُ
 سنوي  ربع بشكل ت

 والشهر السادس والشهر الثالث الشهر نهاية في ميالدية أشهر ثالثة كل نهاية في

 سنة كل من (31/12و 30/9و 30/6و 31/3 في )أي عشر الثاني والشهر التاسع

 ميالدية. تأجيرية

  األمالك مدير  من املقدمة  ضماناتال

 قل إذا للعقار الصافية اإليجارية القيمة في نقص أي سدادب األمالك مدير يضمن

 األمالك مدير سيقوم كما .ريال مليون  000,00020, والبالغ عليه املتفق املبلغ عن

  يجدد – للصندوق  العقار ملكية نقل بعد بنكي ضمان أو ألمر سند بتقديم
ً
 سنويا

 القيمة عن زيادة أي وتكون  الصافية، اإليجارية القيمة لضمان –العقد مدة طول 

    األمالك. مدير حق من الصافية اإليجارية

   العقد إلغاء شروط
 التالي: الحاالت من أي في العقد إلغاء تعويض أي بدون  للمالك يحق

 العقار. ملكية انتقلت إذا (1
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 هذا في الواردة إقراراته أو التزاماته من بأي الثاني الطرف التزام عدم (2

 الضمان أو ألمر السند تقديم في األمالك مدير تأخر ذلك  )ويشمل العقد

 .البنكي(

 أو اإلفالس أو التصفية إجراءات من أي في األمالك مدير دخول  حال في (3

 أو تصفية الغير طلب حال في أو قضائي حارس أو مصِف  تعيين حال في

 األمالك. مدير وممتلكات أموال على الحجر أو إفالس شهر

 الصندوق  مدير إقرارات

 العقارية األصول  مستأجر /األمالك مدير العقار/ مالك مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر 

 وأوالده املهيدب القادر عبد كةر ش  أن حيث للصندوق: السنوية اإليجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل التي

 طريق عن مباشر بشكل %19.2) الصندوق  وحدات من %36.6 مانسبته الشركة تملك حيث ،عالقة ذو طرف عتبرت

 نسبته ما تملكهم طريق عن مباشر غير وبشكل الصندوق، في وأوالده املهيدب عبدالقادر لشركة املباشرة امللكية

  الصندوق(. وحدات من %17.4 مانسبته تمثل والتي العقاري. للتطوير األثير شركة من 70%

 

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

 

 أو املبنى من االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع نظامية مخالفات أي من العقار بخلو الصندوق  مدير يقر كما 

   مكلفة. رئيسية وتغييرات إصالحات إلى تؤدي قد أو ،هتشغيل
 

 الرجوع إلى امللحق )ج(.*

 وأتعاب التشغيل التشغيلية املستأجرين في كل سنة تشغيلية بعد خصم كافة التكاليفكافة الصافية التي يتم تحصيلها من  التشغيليةهي القيمة الصافية:  اإليجاريةالقيمة **

 مبلغ هي عليها املتفق الصافية التشغيلية القيمةن أكما  لإليجار.رسوم وأي مبالغ أخرى قد تؤثر في احتساب القيمة الصافية  يأبما في ذلك ضريبة القيمة املضافة و  والضرائب

  ر.س مستحقة في كل سنة تشغيلية ملدة خمس سنوات. 000,00020,
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 اليوم برج العناصر أهم

  العقار  عن نبذه
 17 و مواقف، طوابق وثالث أرض ي، طابق من مكون  مكتبية وحدات من يتألف برج

 .مكرر  مكتبي طابق

 مكتبي تجاري  مبنى   االستخدام

 (N 50°10'15.14"E"44.12'22°26) الحسام يح، دماممدينة ال املوقع

 متر مربع 4,800  األرض مساحة

 متر مربع  39,242.04  البناء مسطحات

  21 األدوار عدد
ً
  طابقا

 املبنى مؤجر بالكامل من قبل مستأجر واحد   أجرينتاملس عدد

 اإليجار عقد عن نبذه

 بدأ حيث الهندسية لالستشارات بارسونز وورلي شركةاملبنى مؤجر بالكامل من قبل  

 قيمةال تبلغ حيث ،سنوات سبعة ملدة يستمر و 1/10/2016 في التأجير تاريخ

 ربع بشكل  تدفعو  األولى سنوات للثالث سعودي ريال 23,833,200 السنوية يجاريةإل ا

 ثالث كل %6 بنسبة لزيادة خاضعة ستكون  ةاإليجاري القيمة نبأ  علما  .سنوي 

 سنوات.

 هجري(  2/11/1436من شهادة اطالق التيار الكهربائي الصادرة بتاريخ ) سنتين   املبنى عمر 

   للمبنى الـتشغيلي التاريخ
يتم تسليم املبنى وس 6/12/2015تم التعاقد على تأجير املبنى بالكامل بتاريخ 

 .1/1/2016للمستأجر بتاريخ 

 يال سعودير  275,000,000   االستحواذ قيمة إجمالي

 الحالي العقار  مالك
 من قبل شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر

ً
 . *العقار مملوك حاليا

 .الصندوق  لصالح العقار ملكيةسيكون الصندوق املالك للعقار بعد نقل 

 اإليجار عقد تفاصيل

 الهندسية لالستثمارات زبارسون يوورل شركة املستأجر

 املستأجر( مهام )من امالك مدير اليوجد  األمالك مدير 

 4- العقار  الرابع: برج اليوم 

 خريطة )4(: موقع برج اليوم
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 العقد بدء تاريخ
 لصالح العقار ملكيةنقل  بعد الصندوق  لصالح الحالي العقد عن التنازل  سيتم

 . الصندوق 

 سنوات سبع  العقد مدة

 للعقار التأجيري  التاريخ
 ريال 23,833,200 ايجارية بقيمة و 6/12/2015تم تأجير املبنى بالكامل بتاريخ 

  .األولى سنوات للثالث سعودي

 2018 2019 2020 2120 2022 

 25,263,192 25,263,192 25,263,192 698,190,42 23,833,200 السنوي  جار ياإل 

 %9.19 %9.19 %9.19 %8.80 %8.67  العقار  على الصافي العائد

  اإليجار  دفع طريقة

. أشهر ثالثة كل األولى اإليجارية السنة بعد اإليجارية القيمة دفع يتم
ً
 بداية في مقدما

 1/7و 1/4و 1/1 في )أي العاشر والشهر سابعال والشهر رابعال والشهر األول  الشهر

 ميالدية. تأجيرية سنة كل من (1/01و

  البائع ضمانات

 للصحافة اليوم دار شركة قبل من اململوكة وحداتال قيمة من %57.5 رهن

 واملساوية ) وحدة مليون  5,11 تشكل والتي الطرح وقت الصندوق  في والنشر والطباعة

 خمس ملدة (سعودي ريال 10 الوحدة سعر أساس على سعودي ريال 115,000,000 لـ

 .الصك نقل تاريخ من سنوات

   العقد إلغاء شروط

 استحقاقه، تاريخ من يوم 30 ملدة اإليجار دفع عدم حال في العقد إنهاء للمؤجر يحق

 بأي املستأجر قيام حال في أو التعاقد، شروط من شرط بأي املستأجر التزام عدم أو

 إفالس. أو تصفية إجراءات

 الصندوق. مدير إقرارات

 شركة تملك  حيث :بالصندوق  املرتبطة العقارات مالك  مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر 

 .الصندوق  وحدات إجمالي من %12.66 نسبته ما والنشر والطباعة للصحافة اليوم دار

 

 اشر:مب غير أو مباشر بشكل التالية األطراف بين مصالح تضارب أي وجود بعدم الصندوق  مدير يقر  

 الصندوق  مدير 

 للصندوق  السنوية اإليجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل التي العقارية األصول  مستأجر 

 

 أو املبنى من االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع نظامية مخالفات أي من العقار بخلو الصندوق  مدير يقر كما 

  مكلفة. رئيسية وتغييرات إصالحات إلى تؤدي قد أو ،هتشغيل

 الرجوع إلى امللحق )ج(. *
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 التجاري  و السكني الفنار مجمع العناصر أهم

  العقار  عن نبذه
 تستخدم تجاريين مبنيين ،ةيكنس ينامب عدة من يتكون  وسكني تجاري  مجمع

 .معارضو  كمكاتب

 تجاري  و سكني   االستخدام

 (N 50°12'46.34"E"41.47'19°26ي )بالروا يح بر،مدينة الخ املوقع

 متر مربع  62,462  األرض مساحة

 متر مربع  44,988.91  البناء مسطحات

 شقق سكنية ومحالت تجارية ومكتبية  الوحدات نوع

 متر مربع 24,342ساحة تأجيرية تعادل موحدة باإلضافة إلى مجمع تجاري ب 152  الوحدات عدد

  املبنى عمر 

 8/11/1437السكني: سنة من شهادة اطالق التيار الكهربائي الصادرة بتاريخ )

 (ـه

 م(1998)نوفمبر  التشغيلسنة من تاريخ  تسعة عشرالتجاري: 

  للمبنى التشغيلي التاريخ
  م2017السكني: مارس 

 م1998نوفمبر التجاري: 

 يال سعودير  243,940,000   االستحواذ قيمة إجمالي

 الحالي العقار  مالك
 من قبل 

ً
 . *ر املهيدب وأوالدهكة عبد القادر شالعقار مملوك حاليا

 الصندوق. لصالح العقار ملكيةسيكون الصندوق املالك للعقار بعد نقل 

 اإليجار و  اإلدارة عقد تفاصيل

 ر املهيدب وأوالدهكة عبد القادر ش واملستأجر األمالك مدير 

 واإليجار اإلدارة بعقد املقصود

 وتسويق تأجير مهام نادإس بموجبه يتم أمالك إدارة عقد هو - السكني الفنار

 أن على األمالك مدير قبل من رالعقا صيانة على واإلشراف وتشغيل وإدارة

 مليون  000500,7, والبالغة عليها املتفق الصافية اإليجارية القيمة سداد يضمن

 يقوم فإنه عليه املتفق املبلغ جمع من األمالك مدير يتمكن لم إذا بحيث  ريال

 أي وتكون  نقص، أي عن الصندوق  لتعويض مؤجرة الغير الوحدات باستئجار

 الصندوق  يقوم و األمالك. مدير حق من الصافية اإليجارية القيمة عن زيادة

 5- العقار  الخامس: مجمع الفنار  

 خريطة )5(: موقع مجمع الفنار 
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 باملهام قيامه مقابل سعودي ريال 00050, بقيمة ثابتة سنوية تكاليف بدفع

  عليها. املتفق

 

 وتسويق تأجير مهام نادإس بموجبه يتم أمالك إدارة عقد هو - التجاري  الفنار

 أن على األمالك مدير قبل من رالعقا صيانة على واإلشراف وتشغيل وإدارة

 000625,12, والبالغة عليها املتفق الصافية اإليجارية القيمة سداد يضمن

 فإنه عليه املتفق املبلغ جمع من األمالك مدير يتمكن لم إذا بحيث  ريال مليون 

 وتكون  نقص، أي عن الصندوق  لتعويض مؤجرة الغير الوحدات باستئجار يقوم

 الصندوق  يقوم و األمالك. مدير حق من الصافية اإليجارية القيمة عن زيادة أي

 باملهام قيامه مقابل سعودي ريال 50,000 بقيمة ثابتة سنوية تكاليف بدفع

 عليها. املتفق

  سريانه بدأي  العقد بدء تاريخ
ً
 العقار لصالح العقار ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

   العقد مدة

 بدأيوالذي  ر املهيدب وأوالدهعبد القاد شركة و الصندوق  بين عقد توقيع سيتم

  سريانه
ً
 بحسب وذلك الصندوق، لصالح العقار ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

  التالية: الشروط

 األمالك إدارة عقد وتشمل ميالدية، سنوات (8) ثمانية - السكني الفنار

  تجددو  الصافية اإليجارية القيمة إلى باإلضافة
ً
 الطرفين أحد يخطر لم ما تلقائيا

 بمدة ميالدية( سنوات 8) األصلية املدة انتهاء قبل بالتجديد رغبته بعدم اآلخر

 .أشهر ستة عن تقل ال

 األمالك إدارة عقد وتشمل ميالدية، سنوات (5) خمس - التجاري  الفنار

  تجددو  الصافية اإليجارية القيمة إلى باإلضافة
ً
 الطرفين أحد طريخ لم ما تلقائيا

 بمدة ميالدية( سنوات 5) األصلية املدة انتهاء قبل بالتجديد رغبته بعدم اآلخر

 أشهر ستة عن تقل ال

 للعقار التأجيري  التاريخ

شهر مارس  في العقار من السكني للجزء الفعلي التأجير بدء السكني: الجزء

 8,500,000 يقارب ما السنوية اإليجارات قيمة إجمالي يبلغ أن يتوقع ،2017

 ريال.

  أدناه، موضحة سنوات 3 آلخر اإليجار قيمة التجاري: الجزء

 (. مستأجر 121 املستأجرين: عدد ) سعودي ريال 15,511,632 :2015

 (. مستأجر 126 املستأجرين: عدد ) سعودي ريال 16,177,704 :2016

 (. مستأجر 108 املستأجرين: عدد ) سعودي ريال 16,488,618 :2017

 

 ثالث آخر متوسط واقع من العقار لكامل اإلجمالية اإليجارية القيمة تبلغ وبذلك

 للجزء املتوقع الدخل إلى باإلضافة ( سعودي ريال 16,059,318 والبالغ ) سنوات

 24,559,318 وقدره مبلغ سعودي( ريال 8,500,000 )والبالغ الجديد السكني
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. ريال
ً
 سنويا

 2018 2019 2020 2120 2022 

  الصافية** اإليجارية القيمة
ً
 )شامال

 والتجارية( السكنية الوحدات

20,125,000 

 

20,125,000 20,125,000 20,125,000 20,125,000 

 %8.25 %8.25 %8.25 %8.25 %8.25 العقار على الصافي العائد

 الصافية اإليجارية القيمة دفع طريقة

  السنوية

سدد دفعات أربع على السنوية الصافية يةيجار اإل  قيمةال دفعت
ُ
 ربع بشكل ت

 السادس والشهر الثالث الشهر نهاية في ميالدية أشهر ثالثة كل نهاية في سنوي 

 من (31/12و 30/9و 30/6و 31/3 في )أي عشر الثاني والشهر التاسع والشهر

 ميالدية. تأجيرية سنة كل

 األمالك مدير  من املقدمة ضماناتال

 إذا للعقار الصافية اإليجارية القيمة في نقص أي سدادب األمالك مدير يضمن

 مدير سيقوم كما .ريال مليون  000125,20, والبالغ عليه املتفق املبلغ عن قل

 – للصندوق  العقار ملكية نقل بعد بنكي ضمان أو ألمر سند بتقديم األمالك

  يجدد
ً
 أي وتكون  الصافية، اإليجارية القيمة لضمان – العقد مدة طول  سنويا

    األمالك. مدير حق من الصافية اإليجارية القيمة عن زيادة

   العقد إلغاء شروط

 التالي: الحاالت من أي في العقد إلغاء تعويض أي بدون  للمالك يحق

 العقار. ملكية انتقلت إذا (1

 هذا في الواردة إقراراته أو التزاماته من بأي الثاني الطرف التزام عدم (2

 أو ألمر السند تقديم في األمالك مدير تأخر ذلك )ويشمل العقد

 .البنكي( الضمان

 اإلفالس أو التصفية إجراءات من أي في األمالك مدير دخول  حال في (3

 تصفية الغير طلب حال في أو قضائي حارس أو مصِف  تعيين حال في أو

 األمالك. مدير وممتلكات أموال على الحجر أو إفالس شهر أو

 الصندوق  مدير إقرارات

 

 العقارية األصول  مستأجر /األمالك مدير العقار/ مالك مع مباشر بشكل مصالح تضارب بوجود الصندوق  مدير يقر 

 وأوالده املهيدب القادر عبد كةر ش  أن حيث للصندوق: السنوية اإليجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل التي

 طريق عن مباشر بشكل %19.2) الصندوق  وحدات من %36.6 مانسبته الشركة تملك حيث ،عالقة ذو طرف عتبرت

 نسبته ما تملكهم طريق عن مباشر غير وبشكل الصندوق، في وأوالده املهيدب عبدالقادر لشركة املباشرة امللكية

  الصندوق(. وحدات من %17.4 مانسبته تمثل والتي العقاري. للتطوير األثير شركة من 70%

 

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

 

 أو املبنى من االستفادة عدم في تتسبب قد وأ تمنع نظامية مخالفات أي من العقار بخلو الصندوق  مدير يقر كما 

   مكلفة. رئيسية وتغييرات إصالحات إلى تؤدي قد أو ،هتشغيل
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 امللحق )ج(. الرجوع إلى *

 وأتعاب التشغيل التشغيلية املستأجرين في كل سنة تشغيلية بعد خصم كافة التكاليفكافة الصافية التي يتم تحصيلها من  التشغيليةهي القيمة الصافية:  اإليجاريةالقيمة **

 مبلغ هي عليها املتفق الصافية التشغيلية القيمةن أكما  لإليجار.رسوم وأي مبالغ أخرى قد تؤثر في احتساب القيمة الصافية  يأبما في ذلك ضريبة القيمة املضافة و  والضرائب

  ر.س مستحقة في كل سنة تشغيلية ملدة خمس سنوات. 000125,02,
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  للعقارات:املستهدفة جارية ملخص العوائد اإلي

 2022 2021 2020 2019 2018 اسم العقار

 مجمع مارفيال السكني

العائد اإليجاري الصافي )ريال 

 سعودي(

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,00 50,000,00 

النسبة )اإليجار السنوي/مجموع 

 اإليجارات لنفس السنة(

38.5% 38.4% 38.1% 37.9% 37.8% 

 كلية املعرفة

العائد اإليجاري الصافي )ريال 

 سعودي(

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,480,000 16,480,000 

النسبة )اإليجار السنوي/مجموع 

 اإليجارات لنفس السنة(

12.3% 12.3% 12.2% 12.5% 12.5% 

 مستودع السلي

العائد اإليجاري الصافي )ريال 

 سعودي(

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

السنوي/مجموع النسبة )اإليجار 

 اإليجارات لنفس السنة(

15.4% 15.3% 15.2% 15.2% 15.1% 

 برج صحيفة اليوم

العائد اإليجاري الصافي )ريال 

 سعودي(

23,833,200 24,190,698 25,263,192 25,263,192 140,64225, 

النسبة )اإليجار السنوي/مجموع 

 اإليجارات لنفس السنة(

18.3% 18.6% 19.2% 19.2% 19.4% 

 مجمع الفنار السكني و التجاري 

العائد اإليجاري الصافي )ريال 

 سعودي(

20,125,000 20,125,000 20,125,000 20,125,000 20,125,000 

النسبة )اإليجار السنوي/مجموع 

 اإليجارات لنفس السنة(

15.5% 15.4% 15.3% 15.3% 15.2% 

 املستحوذ لالصول  الكلية القيمة

 شامل السعي() عليها

 سعودي ريال 620,00081,54,

 الصافية اإليجارات قيمة إجمالي

)ريال  عليها املستحوذ لألصول 

 سعودي(

129,958,200 130,315,698 131,388,192 131,868,192 132,247,140 

العائد اإلجمالي املستهدف على 

 *املبدئية األصول 

8.39% 8.41% 8.48% 8.52% 8.54% 

 1,580,000,000 )ريال سعودي( الصندوق  حجم

 على املستهدف اإلجمالي العائد

 الصندوق*

8.23% 8.25% 8.32% 8.35% 8.37% 

 على املستهدف الصافي العائد

 الصندوق*

7.30% 7.32% 7.39% 7.42% 7.44% 
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 م.2018العوائد أعاله بافتراض أنه سيتم االستحواذ على األصول قبل نهاية عام تم احتساب *

 

 سياسات تركز االستثمار .2

والتي  ،مكة املكرمة واملدينة املنورةمدينتي  اما عد اململكة العربية السعودية دنماالستثمار في يستهدف الصندوق بشكل رئيس ي 

املستهدفة باالستثمار املناطق  هذهتتميز و  .لألصول العقارية القيمة االستثماريةمجدية وزيادة في  عوائد تحقق من املتوقع أن 

 ،طلبالعرض و في مستويات الوتدفق في االستثمارات، وديناميكية التجارية نشطة األبسمات سكانية إيجابية ونمو قوي في 

قد يستثمر الصندوق في مشاريع فإنه االستثمارات،  محفظة تنويعول .الستيعاب النمو املستقبلي وكذلك بنية تحتية قوية

بحد أن يستثمر  يجوز للصندوق ، كما أنه الصندوق  ألصول  اإلجمالية القيمة٪ من 25التطوير العقاري املجدية بما ال يزيد عن 

في عقارات واقعة خارج اململكة. كما أنه ال يوجد  مراجعة% من إجمالي قيمة أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية 25أقص ى 

خرى حول تركيز أو تنوع االستثمار في أصل/أصول عقارية أو منطقة جغرافية محددة، أو نسبة ذلك التركيز/التنوع أأي قيود 

 ومرخصة من قبلمن حجم الصندوق ككل
ً
 عاما

ً
مداره  الهيئة ، باإلضافة إلى اإلستثمار في صناديق أسواق النقد املطروحة طرحا

من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص من قبل الهيئة ويكون االستثمار بحسب شروط وأحكام هذه الصناديق، 

ومداره من قبل مدير الصندوق والتي تتعرض بشكل كبير للقطاع العقاري  استثمارية مرخصة من الهيئة صناديقوفي وحدات 

أسهم شركات عقارية و  بحسب شروط وأحكام هذه الصناديقويكون االستثمار  من قبل الهيئة له أو أي شخص آخر مرخص

 مكةمدينتي )باستثناء الشركات والصناديق التي تستثمر أصولها في  السوق مدرجة في و  الضوابط واملعايير الشرعيةمتوافقة مع 

 (.املنورة واملدينة املكرمة

 

 لحصول على تمويلصالحيات ا .3

وذلك بعد الحصول  الضوابط واملعايير الشرعيةيجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع 

من إجمالي  %( 50) تتعدى نسبة التمويل املتحصل عليه عن على أن العلى موافقة مجلس إدارة الصندوق واللجنة الشرعية 

ويمكن الحصول على التمويل من أي بنك وسيتحمل الصندوق  .مراجعة ليةوذلك بحسب آخر قوائم ما ،قيمة أصول الصندوق 

 جميع تكاليف التمويل.

افر  .4  في الصندوق  وسائل وكيفية استثمار النقد املتو

 
ً
ال تتعدى  هبوبنسالخاص استثمار السيولة املتاحة وغير املستخدمة متى ما دعت الحاجة  لتقديره يجوز ملدير الصندوق ووفقا

في الجدول أدناه، ن االستثمارات مكثر أو أفي واحدة  مراجعةقوائم مالية  آلخروفقا  اإلجمالية ألصول الصندوق  القيمةن % م25

 للضوابط الشرعية. 
ً
 وستكون جميع استثمارات الصندوق وفقا

 

 

 

الحد األدنى من القيمة  نوع االستثمار

  ةاإلجمالي
ً
 آلخر  للصندوق وفقا

 مراجعةقوائم مالية 

ن القيمة م األعلىالحد 

  ةاإلجمالي
ً
 آلخر  للصندوق وفقا

 مراجعةقوائم مالية 

 الصندوق  مصاريف إجمالي نسبة

 الصندوق  حجم إجمالي إلى املتوقعة

0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 
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 سيولة نقدية  

0% 

 

 

25% 

 

 

 
ً
 عاما

ً
صناديق أسواق النقد املطروحة طرحا

من قبل مدير  ةمدار  ومرخصة من قبل الهيئة

الصندوق أو أي شخص آخر مرخص من قبل 

الهيئة ويكون االستثمار بحسب شروط وأحكام 

 . هذه الصناديق

الودائع اإلسالمية مع بنوك ومصارف تعامالت 

محليه أو خليجية ذات تصنيف إئتماني بحد أدنى 

( والصادر عن وكالة موديز كما أن Baa3فئة )

فيتش وستاندرد آند أقل درجة لالستثمار بتقييم 

 BBB بورز للتصنيف االئتماني فقط هي 

 استثمارية مرخصة من الهيئةصناديق وحدات في 

من قبل  ةومدار  لقطاع العقاري ا تستثمر فيوالتي 

من  له مدير الصندوق أو أي شخص آخر مرخص

بحسب شروط قبل الهيئة ويكون االستثمار 

الضوابط املتوافقة مع وأحكام هذه الصناديق 

أسهم شركات عقارية و  واملعايير الشرعية

مدرجة و  الضوابط واملعايير الشرعيةمتوافقة مع 

)باستثناء الشركات والصناديق التي السوق في 

 واملدينة املكرمة مكةمدينتي تستثمر أصولها في 

 (.املنورة

 
ً
 عاما

ً
أدوات الدين املتداولة واملطروحة طرحا

 ومرخصة من قبل الهيئة.
 25االستثمار لن يتجاوز  أنواع مجموعاالستثمار الواحد و  نوع*

ً
  .مراجعةآلخر قوائم مالية  % من القيمة اإلجمالية للصندوق وفقا

 

 اإلدارة النشطة .5

 مرخصين استشاريينباإلضافة إلى  ،بصفة رئيسية لشركة جدوى لالستثمارالصندوق على فريق االستثمار التابع يعتمد 

وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق ذي  للقطاعات األكثر جاذبية في سوق االستثمار العقاري. تقييمخارجيين إلجراء 

وسيقوم الفريق بترقب مستمر لألنماط والدورات في سوق االستثمار العقاري،  خبرة ومتخصص في االستثمارات العقارية.

 إلى أساسيات السوق وخصائص القطاع لالستفادة من الف
ً
رص املتاحة في السوق العقاري والحفاظ على أهداف إضافة

  الصندوق على املدى الطويل.

 

 عملية اتخاذ القرار االستثماري  .6

  :االستثماريةالقرارات 

املؤثرة على مالكي الوحدات وقيمة الوحدات املتعلقة بالصندوق،  االستثماريةجميع القرارات سيقوم مدير الصندوق بدراسة 

السيولة  ومستويات، واملزايا التنافسية، العقار موقعبعين االعتبار  األخذ مع كل عقار بشكل منفرد ومنعزل  حيث تتم دراسة

خرى للتوصل إلى قرار بشأن األ عوامل ال من غيرهااالقتصاد الكلي و  وأنماطفي السوق الثانوية، ونسب الشواغر،  النقدية
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 بتقييم القيمة املضافة  .مجلس إدارة الصندوق  ةموافقأخذ وذلك بعد  ،نمعي   عقار في االستثمار
ً
سيقوم مدير الصندوق أيضا

 لغايات الغير من استشارية خدمات إلى اللجوء الصندوق  ملدير ويحق عقارات جديدة. أيللصندوق عند االستحواذ على 

  .االستثمارتوصل إلى قرار بشأن ال

 

 :عمليات االستحواذخطوات اتخاذ 

  .العقار املرشح من قبل فريق إدارة الصناديق العقارية والذي يتوافق مع اهداف الصندوق  تثمين  .1

  .عقارالعلى تثمين للحصول  مين املعتمدينالسعودية للمقي   الهيئةمثمنين اثنين مستقلين ومرخصين من تعيين  .2

 .الفحص النافي للجهالة من الناحية الفنيةتعيين مقيم فني للحصول على  .3

  .الشرعية على العقار محل االستحواذئة يواله على موافقة مجلس إدارة الصندوق الحصول  .4

 .تقديم عرض الشراء للمالك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  .5

% من القيمة اإلجمالية 10اإلفصاح للهيئة ومالكي الوحدات في حال أن العقار املراد االستحواذ عليه يساوي أو يزيد على  .6

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.ألصول 
ً
   الصندوق وفقا

ي حال تم االستحواذ على العقار عن طريق زيادة رأس مال ف سيتم أخذ موافقة هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات .7

 .الصندوق 

 .مين الحفظأمن قبل  تأسيسهاتملك العقار لصالح الصندوق وتسجيل ملكيته باسم الشركة الخاصة التي تم  .8

 :سياسة التخارج

 أن شأنه من والذي الوحدات، ملالكي الصندوق  عقارات إيرادات من سنوي  دوري دخل توفير هو للصندوق  الرئيس ي الهدف

  املطورة العقارية األصول  بملكية االحتفاظ يتطلب
ً
  تطويرا

ً
 مدير وسيقوم .الزمن من لفترة دوري تأجيري  دخل وتحقق إنشائيا

بشروط ايجابية تحقق مصالح  استثماراته من أكثر أو استثمار من التخارج فرص القتناص باستمرار السوق  بمراقبة الصندوق 

 .الصندوق 

 تزيد جديدة عقارات لتشمل العقارية الصندوق  أصول  تشكيل إعادة  ): )أالحصر ال املثال سبيل على التخارج مبررات وتشمل

 مقومات في التغير  )ب(. الصندوق  فيها يستثمر سوف التي العقارية األصول  وصف مع وتتناسب الصندوق  إيرادات كفاءة من

 .ومستمر كبير بشكل إيراداته انخفاض و للعقار الجغرافي املوقع تأثر مثل املوجودة العقارية األصول 

  .الطويل املدى على عام بشكل العقارية بأصوله االحتفاظ الصندوق  يعتزم
ً
 عقار كل بتثمين سيقوم الصندوق  مدير بأن علما

 إدارة مجلس موافقة بعد العقار بيع قرارات ذلك في بما بشأنه، معينة استراتيجيات واقتراح دوري بشكل للصندوق  مملوك

 وسوف .الوحدات ملالك الرجوع بدون  وذلك الوحدات ومالكي الصندوق  مصلحة في تصب القرارات تلك أن تبين إذا الصندوق 

 السعودية الهيئة من ومرخصين مستقلين اثنين مثمنين من بيعه اقتراح يتم عقار ألي تثمين على الصندوق  مدير يحصل

 مدير وسيسعى .للعقار ننيالتثمي سعر متوسط عن البيع سعر يقل أال على الصندوق  مدير وسيسعى .املعتمدين للمقيمين

يحيث  ،العقار بيع من أشهر ستة خالل وذلك أهدافه لتحقيق الصندوق  استراتيجيات يناسب آخر بديل عقار لشراء الصندوق 

 املرخصين.ال تزيد قيمة العقار املشترى عن سعر التثمين األعلى من املثمنين 

 

 باألنظمة االمتثال .7

جميع األوقات باللوائح واألنظمة التي تحكم ملكية العقارات في اململكة، بما في ذلك يجب أن يلتزم الصندوق واستثماراته في 

  نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

 :مخاطر االستثمار في الصندوق  (ز)

وهو مناسب فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام  ،عديدةينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر 
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ويجب على املستثمرين املحتملين تقييم االعتبارات الواردة فيما يلي، وغيرها من االعتبارات بعناية عند  .ويمكنهم تحمل تلك املخاطر

، أو قد يعتبرها مدير هم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى وأمور غير مؤكدة ليست معروفة اتاتخاذ قرار 
ً
لدى مدير الصندوق حاليا

 بينما قد يكون لها تأثير سلبي على الصندوق وعمله. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن الصندوق سيتمكن 
ً
الصندوق غير هامة حاليا

 على رأس
ً
 مالهم. من تحقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائدا

 مربحفيه سيكون وق على أي ضمانة بأن االستثمار ال ينطوي االستثمار في الصند
ً
فإنه ، لذاتكبد أي خسائر. يأو أن املستثمر لن  ا

كما  .وحدات في الصندوق شراء قبل  دناهطر املذكورة أاخأخذ في االعتبار كل من عوامل امليعلى كل مستثمر محتمل أن يتوجب 

مالي مرخص له فيما يخص وضعه املالي وأهدافه من االستثمار في هذا  بإمكان املستثمر الحصول على مشورة مالية من مستشار 

كل مستثمر املسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن تلك الخسارة يتحمل و  الصندوق.

 
ً
 حة صناديق االستثمار العقاري الئملا تنص عليه  بسبب الغش أو اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف من مدير الصندوق وفقا

  .وتعليمات صناديق االستثمار العقارية املتداولة

 :التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق  الرئيسيةملخص املخاطر  (1

 

 : تحقيق العائدعدم مخاطر 

االستثمار  ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر

في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر 

املستثمرون بعض أو جميع رأس املال املستثمر. وال يمكن تقديم ضمان بأن العوائد املتوقعة أو املستهدفة للصندوق سيتم 

ات التي وردت واملبينة في هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح فقط وال تمثل توقعات تحقيقها. وجميع األرقام واإلحصائي

 للربح. وال يمكن توقع العوائد الفعلية والتي قد تختلف عن اإلحصائيات الواردة في هذه الشروط واألحكام.

 : السابقمخاطر التاريخ التشغيلي 

للمستثمرين املحتملين من خالله الحكم على أداء الصندوق ونجاحاته. وعلى الرغم من ال يمتلك الصندوق تاريخ تشغيلي يمكن 

أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق العقارية، يمتلك مدير الصندوق خبرة محدودة في إدارة صناديق 

وكذلك طبيعة  ،ستثمارات املستقبلية في الصندوق . كما أن طبيعة اال لحداثة تشريعها في اململكة االستثمار العقاري املتداولة

املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها مدير الصندوق في السابق. 

ة على األداء املستقبلي.
 
عد حداثة املنتج لذا ت كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق دال

 من املخاطر حيث يصعب التنبؤ بمدى التغير في قيمة الوحدات أو في العائدات التي من املفترض توزيعها.

 :النظاميةخاطر امل

قد يصبح الصندوق غير مؤهل ليكون صندوق استثمار عقاري متداول بموجب التعليمات املنظمة لصناديق االستثمار العقاري 

 على قيمة  دبما ق وحدات الصندوق سيولة تداول ر الذي يترتب عليه آثار سلبية على املتداولة، وهو األم
ً
. االستثماراتيؤثر سلبا

 ،صندوق استثمار عقاري متداول ك بعد تأسيسهوينبغي على املستثمرين املحتملين مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق، 

. وفي حال تخلف ء باملتطلبات التنظيميةعدم الوفاوذلك بسبب  ،في السوق صندوق استثمار عقاري متداول ك يستمرسوف 

، يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. التنظيميةالصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات 

 ق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على إدراج الصندوق في السوق إلى نتائج سلبية على إمكانية تسوي

مما قد يؤثر ته في األنظمة والتشريعات واللوائح ذات العالقة قد يؤثر على أعمال الصندوق واستثماراكما أن حدوث أي تغيير 

 على سعر الوحدة.
ً
 سلبا
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  سيولة:ال  مخاطر

 سيولة لتداول كإشارة إلى أنه سوف تكون هناك  ذلكللتداول في السوق. وال ينبغي النظر إلى  وحداته إدراجيعتزم الصندوق 

ى قدر كافي من السيولة والتي تتيح ملالكي الوحدات تداول أو املحافظة عل سيولة وذسوق تداول وجود لوحدات. وفي حال عدم ا

وأسعار تداولها على نحو سلبي.  وفي حال عدم تحقق ذلك سوف تتأثر قيمة الوحدات، وحداتهم بناء على وفرة العرض والطلب

 وباإلضافة إلى ذلك، 
ً
صعب لتأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات، وقد يكون من ا سوف يكون للتداوالت القليلة نسبيا

وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات  العمليات خاصة العمليات املتعلقة بعدد كبير من الوحدات.تنفيذ 

 على إل
ً
نشطة للوحدات. وعلى الرغم من أن الوحدات  سيولة وجودى عدد محدود من املستثمرين، وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

سوف تكون قابلة للتداول، قد تكون سيولة السوق بالنسبة لوحدات صناديق االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل من 

 سيولة سوق أسهم الشركات املدرجة.

  يادة عمليات بيع الوحدات:مخاطر ز 

إلى انخفاض سعر تداول الوحدة. وقد تؤدي أي إشاعات  قد تؤدي عمليات بيع عدد كبير من الوحدات من قبل مالكي الوحدات

  حول أداء الصندوق إلى قيام مالكي الوحدات ببيع وحداتهم مما سوف يؤثر على سعر الوحدة.

  مخاطر التغيرات في األسعار:

الحقيقية الستثمارات وأصول الصندوق، حيث أن سعر تداول الوحدة يعتمد قيمة الاملتداول للوحدات  السعرقد ال يعكس 

 على السعر السوقي للوحدات  على عدد من العوامل
ً
ومن بينها الحركة العامة في أسواق األسهم املحلية  ،التي قد تؤثر سلبا

لسائدة واملتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل وتوجهات املستثمرين والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية ا

والظروف االقتصادية العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على 

الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة القيمة السوقية للوحدات. وبناًء عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين 

 بهذه االستثمارات.

 : مخاطر التغير في نسب الفائدة والظروف االقتصادية العامة

الفائدة، ومعدالت التضخم، وظروف العمل، واملنافسة، والتطورات  نسبالتغيرات في الظروف االقتصادية، بما في ذلك إن 

وسلبي على األعمال جوهري بشكل  من شأنها أن تؤثر يبيةقوانين الضر الالتكنولوجية، واألحداث السياسية والدبلوماسية، و 

 وذلك عائد أعلىلاملستثمرين  بمطالبات من الفائدة في نسبزيادة ال تتسببعلى وجه الخصوص، قد و صندوق. الوفرص 

جاذبية الوحدات كفرصة  تنخفضقد  ،وكنتيجة لذلكوتكلفة الفرصة البديلة.  نقديةللتعويض عن الزيادة في تكلفة ال

 على القيمة السوقية للوحدات. وحيث أنه  استثمارية
ً
، اللجوء إلى التمويليجوز للصندوق فيقل الطلب عليها مما يؤثر سلبا

التغيرات في أسعار الفائدة وإن شروط التمويل للصندوق.  على ؤثردة في أسواق الدين من شأنها أن تفإن أي زيادة في نسب الفائ

 التقييمات في القطاع العقاري بشكل عام.على ؤثر أيضا تقد 

  :القيمة السوقية مخاطر التداول بسعر أقل من

مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. وقد ، وقد ال يستطيع سعر الطرح األوليقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من 

يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها ظروف السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول 

عمليات وكذلك تؤدي  جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة مستويات العرض على الطلب من الوحدات.

فإن عليه،  . وبناءً كبيرةالبيع من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى تخفيض السعر السوقي للوحدة إلى درجة 

السيما أن ذلك قد يؤدي إلى  ،شراء الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات

 الصندوق أو تخارجه بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق. صعوبة تخارج املستثمر من 



 163من  41صفحة 

  مخاطر التقلب في التوزيعات:

ما نسبته  توزيعأنه يتوجب على الصندوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة على الرغم من 

مبالغ التوزيعات قيمة ال توجد ضمانات بشأن  إال أنه ،بشكل سنوي  الوحدات ملالكي أرباح الصندوق من صافي  ٪ على األقل90

إلى زيادة في التكاليف )بما في  تؤديأي توزيع بسبب أحداث غير متوقعة القيام بغير قادر على  صندوق الوقد يكون  .املستقبلية

أو انخفاض في اإليرادات )كما  ،عاجل(ومكلفة بشكل واسعة النطاق  القيام بأعمال تجديد في حال الرأسماليةذلك النفقات 

سبب يتملالكي الوحدات سنوية توزيعات ب القيامعدم قدرة الصندوق على وإن إيرادات اإليجار(. تدني مستويات تحصيل حال في 

 .الصندوق في انخفاض قيمة وسعر تداول وحدات 

 : مخاطر تقييم صافي أصول الصندوق 

لصندوق في الفترة ما ا أصول قد تتغير قيمة  إال أنهأصول الصندوق على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر،  صافي تحدد قيمة

ال تعكس القيمة الحالية  والتي قدعلى معلومات تاريخية  بناءً وحدات للسعر السوق تحديد  قد يتممات. ولذلك، بين التقيي

إال من تقييم آلخر. و بهذا ل الرسوم املستحقة ملدير الصندوق ال تعد  لالستثمارات األساسية للصندوق. وعالوة على ذلك، فإن 

قيمة أصول الصندوق املحدثة في خالل هذه الفترة وقد يتصرف بوحدات الصندوق صافي يكون مالك الوحدات على غير دراية ب

 بطريقة قد تؤثر بشكل سلبي على عوائد قيمة استثماره.

  األموال لعمليات استحواذ مستقبلية:مخاطر القيود املتعلقة بجمع 

املتداولة إلى الحد من  ةوقيود التمويل بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري األرباحتوزيع قد تؤدي متطلبات 

قل من ٪ على األ90توزيع بالصندوق  ويلتزم. على أصول عقارية جديدة مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ

، والتي قد يتم إعادة تباستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية وغيرها من االستثمارا صافي أرباحه على مالكي الوحدات

ما يجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق كما . صول الصندوق القائمةأاستثمارها في أصول إضافية أو صيانة أو تجديد 

٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وكنتيجة لذلك، يمتلك الصندوق قدرة محدودة على تحسين ممتلكاته أو تحقيق 50نسبة 

القيام  يستطيع مع العلم بأن الصندوق  وبالتالي قد تؤثر على ربحية الصندوق، ،إضافية أصول النمو من خالل االستحواذ على 

 ة بما يتماش ى مع أنظمة هيئة السوق املالية ونظام الشركات ذات العالقة. طرح حقوق أولوي من خاللبزيادة رأسماله 

  :الضوابط واملعايير الشرعيةباملخاطر املرتبطة 

 
ً
هيئة الشرعية. وهذه املبادئ تنطبق على هيكل الحسبما تحددها  لضوابط واملعايير الشرعيةلتتم استثمارات الصندوق وفقا

تخلي عن للاالستثمارات وإلى حد ما على نشاطات الصندوق وتنوع استثماراته. ولاللتزام بتلك املبادئ، قد يضطر الصندوق 

. عيةضوابط واملعايير الشر للأو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالف معين استثمار 

قد يخسر الصندوق فرص استثمارية إذا قررت الهيئة الشرعية الشرعية  الضوابط واملعاييربوباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام 

. وقد يكون لهذه العوامل، في ظل ظروف افيه ستثمار اال وبالتالي ال يمكن للصندوق  ، الضوابط واملعايير الشرعيةب ةغير ملتزم اأنه

لى األداء املالي للصندوق أو استثماراته، مقارنة مع النتائج التي يمكن الحصول عليها لو لم تكن مبادئ معينة، أثر سلبي ع

 قة.االستثمار الشرعية للصندوق مطب  

  السوق: غيير ظروف مخاطر ت

، والتي العالقةذات يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغيرات في مستويات العرض والطلب في القطاع العقاري 

قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية واملحلية، وزيادة التنافس الذي ينتج عنه انخفاض قيمة العقارات 

لذا، يمكن  أو زيادة أسعار الرهن العقاري، والتغيرات في مستويات العرض والطلب. القروض السكنيةواحتمال محدودية توفر 

 على سلبي أثر االستثماري  القرار اتخاذ لغاياتالصندوق  مديرالصحيحة املستخدمة من قبل أن يكون للتوقعات غير 
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 .الصندوق 

:
ً
 مخاطر تركز االستثمارات جغرافيا

  تتمثلبناء على استراتيجية الصندوق والتي 
 
تتأثر باألوضاع س فإنها لذا ،ز االستثمارات في عقارات داخل اململكةفي ترك

 على استثمارات 
ً
 وسعر الوحدة.  الصندوق واالنكماشات والدورات اإلقتصادية التي تتأثر بها اململكة، مما قد يؤثر سلبا

  عدم املشاركة في اإلدارة:

أو التأثير باستثناء ما هو مذكور في هذه الشروط واألحكام، ال يكون للمستثمرين الحق أو صالحية املشاركة في إدارة الصندوق 

سند جميع مسؤوليات اإلدارة ملدير الصندوق.
ُ
حيث تؤثر هذه القرارات على أنشطة  على أي من قرارات استثمارات الصندوق. وت

 الصندوق وبالتالي مالكي الوحدات. 

  االعتماد على كبار املوظفين:

خدمات أي من أعضاء فريق إدارة الصندوق يعتمد نجاح الصندوق بشكل رئيس ي على نجاح فريق إدارته. وقد تؤثر خسارة 

أو عدم إمكانية جذب وتعيين موظفين إضافيين على عمل الصندوق  ،بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب االستقالة أو خالفه(

 على القدرة   ومنظومته.
ً
تنمية عقارات وأصول الصندوق  علىإن عدم وجود فريق ناجح إلدارة الصندوق قد ينعكس سلبا

 .مما قد ينعكس على عائدات الصندوق وقيمة وحداته االستثمارية ،على التفاوض ملا فيه مصلحة الصندوق والقدرة 

 : مخاطر طبيعة االستثمار

 أضمانات لتحقيق عوائد على ر  يوجد الحكام، كما هو موضح في هذه الشروط واأل 
َ
لن يكون هناك أي ضمان و ر، ثمَ س املال املست

تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت املناسب أو أي وقت على اإلطالق. وقد ال تكون بأن الصندوق سوف يتمكن من 

هناك إمكانية لبيعها بسعر يعتقد مدير  ن هناك إمكانية لبيع أصوله أو التصرف فيها، وإذا ما تقرر التصرف بالبيع قد ال تكو 

اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق. وبناء على ما سبق، فإن مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أن يتم بيعها في 

 الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله. 

 : تضارب املصالحمخاطر 

 بأن ي
ً
 دراءمدير الصندوق والشركات التابعة له، ومدراء كل منهما واملخضع الصندوق لحاالت مختلفة لتضارب املصالح نظرا

وبهذا الخصوص، . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة األنشطة تجاريةواملنتسبين قد يكونوا مشاركين في أنشطة عقارية وغيرها من 

مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو الشركات التي ترتبط مع الشركات التابعة ملدير  آلخر التعامل يجوز للصندوق من وقت

ال يتطلب من الجهات التي فوض مجلس إدارة الصندوق مسؤوليات معينة لها )بما في و الفرص االستثمارية.  تسهيلالصندوق ل

وفي حال قامت أي من الجهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو للصندوق.  مكل مواردهذلك مدير الصندوق( أن يكرسوا 

 على يؤثر قدالح الصندوق مما لص امصادرها لصالح جهات أخرى، قد يحد ذلك من قدرتها على تكريس مصادرها ومسؤولياته

من حيث النمو في العائدات والقدرة علي تحقيق قيمة سوقية أفضل للوحدات، مع ضرورة  أهدافه بتحقيق الصندوق  قدرة

 مراعاة أحقية الصندوق اإلستثمار في الصناديق 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
 ملا هو  داره من قبل مدير الصندوق واملاملطروحة طرحا

ً
وفقا

 .ذه الشروط واألحكاموارد في ه

  :مخاطر عدم املساواة في الحصول على املعلومات

تمثل هذه و مقابل مساهمتهم العينية في رأس مال الصندوق. من وحداته ملالك العقار  %64.3ما نسبته  الصندوق سيصدر 

وبالتالي تنشأ مخاطر حول حصول مجموعة مالكي  ،األمالكوشركات إدارة البائعة  للشركاتالحقيقيين املجموعة أيضا املالك 
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ضافة اإل العقار  أو مدراء العقارات على معلومات جوهرية والتي قد ال يكون مدير الصندوق علم بها أو قد ال يدرك أنها جوهرية. ب

اآلخرين القدرة على  قد يكون لديهم القدرة على تفسير املعلومات في الوقت املناسب والتي قد ال يكون للمستثمرين ،إلى ذلك

 ذلك.

 : مخاطر االستثمار خارج اململكة

على العديد من املخاطر مثل سعر صرف العملة والتقلبات السياسية واإلقتصادية  -خارج اململكة-ي نطوي االستثمار الدولي

وسيسعى مدير الصندوق للدخول في إستثمارات تابعة ملتطلبات  ملعلومات.وارتفاع التكاليف على املستثمر ومخاطر أمن ا

ولكن في حال حدوث أي مما ذكر  بقها اململكة العربية السعودية. تنظيمية ورقابية وإشرافية مماثلة على األقل لتلك التي تط

  ندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثرصفإنه قد يؤثر ذلك على أرباح ال ،هأعال 
ً
 وحداته. سعر على   سلبا

 : مخاطر سعر صرف العملة 

باالستحواذ على عقارات أو الدخول في استثمارات أو يقوم الصندوق ولكن قد  ،عملة الصندوق الرئيسية هي الريال السعودي

يزيد من التكاليف  أي تغيير في سعر صرف هذه العمالت قدوبالتالي فإن  دفع أي رسوم أو تكاليف بعملة غير الريال السعودي.

 على  التي يتحملها الصندوق مما قد 
ً
الذين ال يعد الريال السعودي  كما أن مالكي الوحدات سعر وحدات الصندوق.يؤثر سلبا

 العملة األساسية لهم معرضون ملخاطر تقلبات أسعار الصرف.

 : التقنيةخاطر امل

ق، إال أن أنظمة املعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندو 

فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي، والتي تحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق بشكل فاعل، مما قد 

  يؤثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على مالكي وحدات الصندوق.

  املضافة: املخاطر املرتبطة بضريبة القيمة

  بسن تشريع ضربية القيمة املضافة 
ً
. وقد  2018والتي سيتم تطبيقها ابتداء من  عام قامت اململكة العربية السعودية مؤخرا

يتم تطبيق ضربية القيمة املضافة على العقارت املبدئية أو املستقبلية التي يتم االستحواذ عليها من قبل الصندوق، وبالتالي قد 

 على عائدات الصندوق.  يؤدي إلى زيا
ً
 دة قيمة العقارات، مما قد يؤثر سلبا

 :طر ذات الصلة بأصول الصندوق اخعوامل امل (2

 

 : املبدئيةاألصول العقارية االستحواذ على مخاطر 

 من تاريخ اإل 60 خاللاملبدئية  األصول العقاريةيتوقع الصندوق إتمام االستحواذ على 
ً
وعلى الرغم من اإللزامية . قفاليوما

الشراء بتنفيذ التزاماتهم، فقد  اتفي حال عدم التزام أي من طرفي اتفاقيالشراء، إال أنه التفاهم واتفاقيات القانونية التفاقيات 

 من تاريخ اإل 60 خالل  على جميع األصول العقارية املبدئية أو جزء منها ال تتم عملية االستحواذ
ً
أو  في أي وقت على  قفاليوما

على أصول أخرى وإنهائها قبل أن يستطيع البدء  اإلطالق. وفي هذه الحالة، سوف يحتاج الصندوق إلى تحديد عمليات استحواذ

القيام و الصندوق بتصفية . وفي حال عدم التمكن من ذلك، سيقوم مدير الصندوق ي تقديم توزيعات ملالكي الوحداتف

 رة إليها في قسم انقضاء الصندوق من هذه الشروط واألحكام.باإلجراءات التي تم اإلشا

  :مخاطر االستثمارات العقارية

سيخضع الصندوق لظروف القطاع العقاري العامة في اململكة العربية السعودية، والتي تتأثر في حد ذاتها بالعديد من العوامل، 
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السياس ي وأسعار الفائدة والعرض والطلب وتوافر التمويل على سبيل املثال ال الحصر، نمو االقتصاد الكلي واالستقرار 

مما  ،وتوجهات املستثمرين والسيولة والبيئة القانونية والتنظيمية وغيرها من الظروف في اململكة التي تؤثر على أسعار العقار

 قد ينعكس بشكل سلبي على سعر الوحدات. 

  :في املستقبل توفر االستثمارات املناسبة

وبالتالي لن تكون هنالك فرصة ملالكي  .استثمارات الصندوق، كما بتاريخه، منتقاة من قبل مدير الصندوق  من بعض تكون 

ال يمكن تقديم ضمان بأن مدير العوامل االقتصادية أو املالية أو غيرها فيما يتعلق باالستثمارات املستقبلية. و تقييم لالوحدات 

املبدئية، من تحديد استثمارات تتماش ى مع أهداف االستثمار  ل العقاريةاألصو الصندوق سيتمكن، عقب االستحواذ على 

 في بيئة السوق الحالية. إن تحديد االستثمارات املناسبة للصندوق وهيكلتها هو أمر معق  
ً
د بعض الخاصة بالصندوق، وتحديدا

 على قدرة الش يء وغير مضمون بدرجة كبيرة. وعدم قدرة مدير الصندوق على تحديد االستثمارات امل
ً
ناسبة قد يؤثر سلبا

كما أن التأخر في تحديد العقارات املناسبة واالستحواذ  .النمو املرغوب في القيمة السوقية للوحدات الصندوق على تحقيق 

 على سعر الوحدة. 
ً
 على التوزيعات الدورية لألرباح مما سوف يؤثر سلبا

ً
 عليها قد يؤثر سلبا

  :جودة العاليةمخاطر شح عرض العقارات ذات ال

 التصميم في العاملي واملستوى  العالية دةالجو  ذات العقارات نيعرض الكثير م ال الراهن الوقت في السعودي اري إن السوق العق

وبالتالي فإن زيادة الطلب على العقارات ذات الجودة العالية قد بؤدي إلى ارتفاع قيمتها بشكل ال يتناسب مع قيمتها  والتنفيذ،

الستثماري على العقارات ذات ا  العائد نمو تباطؤ ىإلالفعلية. كما أن زيادة املعروض من العقارات ذات الجودة العالية قد يؤدي 

 على سوف له أثر سلبي على معدل التوزيعات الدورية مما  الصندوق، وبالتالي قد يكون  والتي يستهدفها الجودة العالية
ً
يؤثر سلبا

 سعر الوحدة.

  :ترميم املباني وصيانتهاباملخاطر املرتبطة  

مما قد يؤثر  املقامة على عقارات الصندوق وصيانتها الصندوق تكاليف إضافية لترميم املباني سيتكبد مدير ،مع مرور الوقت

تنخفض مع  قدكما أن القيمة اإليجارية للمباني اململوكة للصندوق على قيمة التوزيعات الدورية لألرباح على مالكي الوحدات. 

 على سعر الوحدة.
ً
 على العوائد اإليجارية للصندوق والذي بدوره سوف يؤثر سلبا

ً
 مرور الوقت مما قد يؤثر سلبا

 : على الوفاء بالتزاماتهم االيجاريةعدم قدرة املستأجرين مخاطر 

 للمخاطر بشكل كبير في حال صندوق الكون وبالتالي ي .ينمستأجر عدة من ِقبل  مستأجرةإن األصول العقارية املبدئية 
ً
معرضا

عن سداد الدفعات املستحقة عن عقار واحد أو أكثر من األصول  مستأجر تخلف إذاف. معن الوفاء بالتزاماتهبعض إخالل 

من شأنه تأجيره بشروط مرضية. وهذا عدم أو  عقارمدير الصندوق على إعادة تأجير الحد ذلك من قدرة يُ س، العقارية املبدئية

للعقارات بغرض جذب  ات كبيرةتجديدلعمل صندوق يضطر ال. وعالوة على ذلك، قد عقارأن يقلل من إيرادات اإليجار من ال

 على العوائد روط ممكنةفي املستقبل على أفضل ش مستأجرين جدد 
ً
التي يتم توزيعها على الدورية ، مما قد يؤثر مؤقتا

  املستثمرين.

 : خاطر املرتبطة بعدم وفاء مديري األمالك بالضمانات التعاقديةامل

من مدير األمالك )شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده( فيما يتعلق  تعاقدية سيقوم مدير الصندوق بالحصول على ضمانات

باألداء التشغيلي للعقارات )مجمع مارفيال السكني، مستودع السلي، مجمع الفنار السكني والتجاري( التابعة للصندوق بموجب 

اماته املتعلقة باألداء التشغيلي، فإن الضمان عقد اإلدارة واإليجار املبرم. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال إخالل مدير األمالك بالتز 

 بالحصول 
ً
التعاقدي املقدم من قبل مدير األمالك قد ال يكون قابل للتنفيذ من ناحية شرعية. وسيقوم مدير الصندوق أيضا
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 من مدير األمالك لضمان الوفاء بالتزاماته املتعلقة باألداء التشغيلي بموجب عقد
ً
اإلدارة  على سندات ألمر تجدد سنويا

   والتأجير. وقد ال يتمكن مدير الصندوق من تجديد السندات ألمر بشكل سنوي.

  :مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام واملخاطر االئتمانية

كما يمكن أن يتحمل  ،ايقوم الصندوق بمزاولة األعمال معه يتالطر ائتمانية تتعلق باألطراف سوف يتعرض الصندوق ملخا

، في ظروف معينة، إلى مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن الصندوق  قد يتعرضو الصندوق خطر تسوية التخلف عن السداد. 

بما في ذلك مالك األراض ي و/أو مديري العقارات و/أو البنوك املقرضة و/أو املقاولين. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي  ،االلتزام

وبالتالي التأثير في النهاية على عوائد  ،أي مستحقات تعاقدية إلى الصندوق إلى انخفاض دخل الصندوق متعاقد معه عن سداد 

 مالكي الوحدات.

 مخاطر تركز معظم اإليجارات على مستأجر واحد :

التالية  لعقاراتمدير األمالك )شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده( ل من ةاملستلم املبالغ من دخله معظم الصندوق  يحقق سوف

 ونتائج للصندوق  املالي الوضع يتأثر قد عليه، وبناءً   .)مجمع مارفيال السكني، مستودع السلي، مجمع الفنار السكني والتجاري(

تخلف مدير األمالك عن سداد مبالغ اإليجار  إذا املستثمرين على بتوزيعات القيام على وقدرته النقدية وتدفقاته سلبا عملياته

   في عقد اإلدارة والتأجير املبرم مع مدير األمالك.  املتفق عليها

  :للعوائداالستخدام غير املحدد 

املبدئية، لم يحدد مدير الصندوق استثمارات  األصول العقاريةبتاريخ هذه الشروط واألحكام، وباستثناء موضح كما هو 

الصندوق التي من املقرر القيام بها بعد تاريخ اإلدراج. ولن يكون أمام املستثمرين في الصندوق أي فرصة لتقييم املعلومات 

 االقتصادية واملالية واملعلومات األخرى ذات الصلة املتعلقة باالستثمارات.

  املخاطر العقارية العامة:التقلبات في قيمة العقار و 

للمخاطر املتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة تطويرها. استثمارات الصندوق سوف تخضع 

وتشمل هذه املخاطر، على سبيل املثال وليس الحصر، تلك املخاطر املرتبطة باملناخ االقتصادي املحلي العام واألوضاع العقارية 

املحلية والتغيرات في مستويات العرض والطلب املتعلق بالعقارات والنقص في إمدادات مصادر الطاقة ومختلف املخاطر غير 

املؤمن عليها أو غير القابلة للتأمين والكوارث الطبيعية واللوائح والقرارات الحكومية )على سبيل املثال، مراقبة اإليجارات( 

أو إعادة  بيعتوافر القروض السكنية التي من شأنها أن تجعل ة والتغيرات في معدالت العوائد و والتغيرات في الضرائب العقاري

 إلى  .يالعقارات صعب أو غير عملتمويل 
ً
االلتزامات البيئية وااللتزامات املحتملة املرتبطة بالتصرف في األصول والحروب إضافة

  وغيرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير الصندوق.

وحيث شهد السوق العقاري تقلبات كثيرة في السابق، فهنالك احتمال أن يقوم الصندوق باالستحواذ على عقارات خالل فترة 

وال يوجد  انتعاش في السوق العقاري قبل أن يشهد تدهور الحق من شأنه أن يؤثر بالقيمة السوقية الستثمارات الصندوق.

 لن تكون سائلة. هناك أي ضمان على وجود سوق جاهزة إلعاد
ً
 ة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموما

 على املدفوعات 
ً
 سلبيا

ً
باإلضافة إلى ذلك، قد يكون للتغيرات السلبية في تشغيل أي عقارات أو في الوضع املالي ألي مستأجر تأثيرا

توزيعات أرباح للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، يجارية التي يتلقاها الصندوق، وبالتالي على قدرة الصندوق على تقديم اال 

يجارية عند من وقت آلخر، للركود وهو األمر الذي قد يضعف وضعه املالي ويؤدي إلى تخلفه عن سداد املستحقات اال 

وهو استحقاقها. وفي أي وقت، يجوز ألي مستأجر أن يسعى للحصول على حماية ضد قوانين اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، 

األمر الذي قد يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي نتائج سلبية أخرى، وبالتالي انخفاض التدفق النقدي القابل للتوزيع 
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الخاص بالصندوق. وال يمكن تقديم ضمان بأن املستأجرين لن يرفعوا دعاوى للحماية من اإلفالس في املستقبل، وإذا فعلوا 

.يستمر اإليجار سار  لنذلك 
ً
 يا

 : مخاطر نزع امللكية

ال  ملنفعة العامة )على سبيل املثالأنه من حق بعض الجهات الحكومية في اململكة االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق ا

ن تكون قيمة التعويض للعقار املنتزعة ملكيته مساو  أيفترض ، النظريةومن الناحية (. واملرافق العامة، بناء الطرق الحصر

أو نزع امللكية  تحيث قد تقل قيمة التعويض عن القيمة السوقية للعقار وق ،مر غير مضمون هذا األ ولكن  .السوقيةللقيمة 

  بعد فترة إخطار العقار في حال نزع امللكية يتم االستحواذ اإلجباري على. واملدفوعة عن الشراءالقيمة 
ً
، غير محددة نظاميا

 قيمة تكون هناك خطر يتمثل في أن فتعويض، الدفع  احتماليةعلى الرغم من و  خاص. نظامبموجب  وذلك ألن اعتمادها يقوم

، نزع امللكيةتحقق خطر  وفي حال. حجم االستثمار أو الريح الفائت أو الزيادة في قيمة االستثمارباملقارنة مع غير كافية التعويض 

مالكي الوحدات كل أو جزء من رأس  وقد يخسرالكي الوحدات، وقيمة وسعر التداول للوحدات مل اتتوزيعتنخفض قيمة القد 

 املال املستثمر.

 : مخاطر سوق العقارات التجارية

، وإذا اعتمد الصندوق على مصادر الدخل الناتجة عنها، قد يصبح التجاري  ي قطاع العقار اليجوز للصندوق االستثمار في 

 ألي 
ً
ركود يحدث في هذه السوق. وتتميز سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي الصندوق ُمعرضا

 على قيمة األصول العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة إلى ذلك، 
ً
بصفة عامة. هذا وتؤثر الظروف االقتصادية املتدهورة سلبا

ال يجارية والتحصيل الفع  لها، تأثير سلبي جوهري على مستوى العوائد اال  فإن الظروف االقتصادية السلبية كان لها، وسيظل

وكذلك قد يكون لالنخفاض في أداء أسواق  لها وقدرة املستأجرين على سداد مدفوعات تتدفق في نهاية األمر إلى الصندوق.

املستغلة، ونتيجة لذلك قد يكون لهذا األمر العقارات التجارية تأثير سلبي على مستويات اإليجار وعوائده وأعداد العقارات غير 

 تأثير سلبي جوهري على عمل الصندوق ووضعه املالي.

 : مخاطر سوق العقاري السكني

السكني يعتمد بشكل كبير على  ي قطاع العقار الأداء االستثمارات في وإن  السكني. ي قطاع العقار اليجوز للصندوق االستثمار في 

االقتصادية والسياسية واألمنية، والعوامل اإلقليمية  بشكل كبير  بالعواملوالطلب، والتي تتأثر التغيرات في مستويات العرض 

االستفادة من دخل قدرة الصندوق على إن واملحلية، بما في ذلك زيادة في املنافسة التي تفرضها العقارات السكنية األخرى. 

 عقارات أخرى مع  ملنافسةافي  التابع للصندوق  كبير على قدرة العقارالحفاظ على قيمة العقار يعتمد إلى حد  تأجيري إضافة إلى

هؤالء املستأجرين للعقارات التابعة  مستأجرين أفضل منوفي حال كان باستطاعة عقارات أخرى مماثلة اجتذاب مماثلة. 

إن . تابعة للصندوق على العقارات النتيجة النخفاض الطلب للصندوق، قد ينتج ذلك بانخفاض الدخل التأجيري للصندوق 

 وحدات.القيمة وسعر  انخفاضتوزيعات ملالكي الوحدات وقد يتسبب في القد يقلل من  تأجيري ال الدخلاالنخفاض في صافي 

  :مخاطر قطاع التعليم

سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على قطاع التعليم بشكل عام. وقد تتضمن هذه العوامل عوامل متعلقة 

اقتصادي أو فرض قيود مرتبطة بالنظام التعليمي عامة أو إلغاء التراخيص املمنوحة  ومن بينها أي انكماش ،بمستويات الطلب

، أو عوامل تتعلق بمستويات (والرسوم باملتعلقة بالضرائبما في ذلك تلك )األهلية أو أي أنظمة أو لوائح  الجامعاتأو للكليات 

من  سواء األهلية أو الحكومية. وقد يكون لالقتصاد الكلي وغيره الكليات أو الجامعاتالعرض ومن بينها زيادة املعروض من 

 الجامعات أو الكلياتيؤدي إلى انخفاض معدالت اإلشغال في قد وهو ما  ،يبي على العمل وعلى اإلنفاق الشخص العوامل تأثير سل

للعقارات في قطاع التعليم. وبالتالي، قد يحتاج الصندوق إلى التخارج من األصول مقابل  لية ويؤثر على القيمة اإلجماليةاأله
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 .يتمكن من تحقيق العوائد املستهدفة وقد ال في رأس ماله،مبلغ أقل من تكلفة االستحواذ، مما يؤدي إلى خسارة 

  كلية أهلية أن تكون الكلية مالكة للعقاره من متطلبات الحصول على ترخيص أنإلى  ونشير
ً
التنفيذية  للقواعد وذلك وفقا

والنماذج ذات العالقة. وحيث أن الصندوق يعتزم االستحواذ على العقار  واإلجراءات اإلدارية والفنية لالئحة الكليات األهلية

إلغاء الترخيص الخاص بالكلية. وفي حالة  لية املعرفة، فإنه ال يوجد ضمان بأن وزارة التعليم لن تقوم بسحب أوالخاص بك

 على العوائد اإليجارية للصندوق 
ً
 على سعر الوحدة.  والذي قدسحب الترخيص أو إلغائه فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

ً
  يؤثر سلبا

  :مخاطر قطاع املخازن 

امل عوامل متعلقة بشكل عام. وقد تتضمن هذه العو  املخازن سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على قطاع 

االقتصادية والسياسية واألمنية، والعوامل اإلقليمية واملحلية، بما في ذلك  بشكل كبير  بالعوامل، والتي تتأثر بمستويات الطلب

يؤدي إلى قد وهو ما العمل بي على من العوامل تأثير سل . وقد يكون لالقتصاد الكلي وغيرهفي قطاع املخازن  زيادة في املنافسة

. وبالتالي، قد يحتاج الصندوق إلى التخارج من األصول  املخازن للعقارات في قطاع  القيمة اإلجمالية وانخفاض معدالت اإلشغال 

 .يتمكن من تحقيق العوائد املستهدفة وقد ال ماله،رأس في مقابل مبلغ أقل من تكلفة االستحواذ، مما يؤدي إلى خسارة 

  االعتماد على إيرادات اإليجارات:مخاطر 

من  امن اإليرادات التي من املتوقع أن يتم الحصول عليه املنتقاةقد يستحوذ الصندوق على استثمارات بناًء على القيم 

املستأجرين. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم تأجيرها أو أن اإليجارات املنتهية سوف يتم تجديدها أو أنه 

ض أحد املستأجرين ألزمة مالية، فقد يصبح عندها غير قادر تكون هناك زيادة في اإليجارات بمرور الزمن. وفي حال تعر   سوف

يجارية في الوقت املناسب أو تجديد عقد إيجاره. وقد يشغل بعض املستأجرين أجزاء كبيرة من على سداد املستحقات اإل 

الوضع املالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم  االستثمارات ذات الصلة، وبالتالي، قد يتأثر

 بشكل كبير بأي ظروف سلبية تؤثر على هؤالء املستأجرين الرئيسيين.
ً
  توزيعات أرباح للمستثمرين سلبا

  :مخاطر سيولة األصول 

. وبالتالي، قد يصعب 
ً
َعد األصول العقارية من األصول غير السائلة نسبيا

ُ
ن أو يستحيل على الصندوق أن يبيع أصل عقاري معي  ت

الصندوق من أصول عقارية. وقد يصعب على الصندوق بيع أصوله العقارية أصول ن. وتتكون بالسعر املرغوب في أي وقت معي  

 في أوقات تراجع السوق وبصفة خاصة تلك األصول التي يتم تصنيفها كأصول عقارية كبيرة(، وقد يتعرض 
ً
السعر )خصوصا

املقترح لخصم كبير خاصة إذا تم إجبار الصندوق على التصرف في أي من أصوله خالل فترة زمنية قصيرة. وقد يؤدي هذا األمر 

 على أداء الصندوق.
ً
 إلى تخفيض قيمة الوحدات والتأثير سلبا

  :العقاري  مخاطر التطوير

إن مشاريع التطوير العقاري في اململكة تواجه  ، إالفي األصول العقارية املبدئية ير عقاري و علما انه ال يوجد أي مشروع تط

( التأخير في االنتهاء من 1مخاطر عديدة. إن مخاطر االشتراك في بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )

قدرة على تحقيق عقود إيجار باملستويات املتوقعة، ( عدم ال3( تجاوز التكاليف املحددة، و)2األعمال في الوقت املناسب، و)

)بما في ذلك األحوال الجوية  املقاوالت( القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خارج سيطرة الصندوق والتي تتعلق بقطاع 4و)

في قطاع املقاوالت  ( صدور أي قرارات تتعلق بزيادة نسبة السعودة5و) والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء في السوق(

وهو األمر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. إن البدء في مشروع جديد  ،قد بؤثر على توفر العمالة للقيام بأعمال التطوير

 على مخاطر أخرى، من بينها الحصول على املوافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم األراض ي واإلشغال، 
ً
ينطوي أيضا

تم متابعتها ين املوافقات والتصاريح الحكومية األخرى املطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري املتصلة باملشاريع التي لم وغيرها م

قد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثمارية في حال ُرِفَض إصدار أي اعتماد أو موافقة بلدية مطلوبة حتى االكتمال. 
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 باالستثمار  أو الصندوق امل يستطيع. وفي مثل هذه الحال، قد ال غير منطقية أو أو تم منحها بشروط غير مقبولة
ً
ض ي قدما

 على قيمة الوحدات حيث أن العوائد املتوقعة من التطوير لن يتم حصادها في الوقت املحدد  ،تطوير العقار
ً
مما سيؤثر سلبا

وكبير على قيمة الوحدات وأي فشل في ذلك من شأنه أن يؤدي إن اإلنجاز الناجح لتلك املشاريع سوف يكون له تأثير مباشر  لها.

  إلى تخفيض التوزيعات للمستثمرين وصافي قيمة أصول الصندوق.

  مخاطر التمويل:

 على الدخل الذي يجنيه الصندوق، أو أن يؤدي إلى خسارة رأس 
ً
من املحتمل أن يتم تمويل أصول الصندوق وأن يؤثر هذا سلبا

عندما يلجأ العقارية الصندوق  أصول . وتتعاظم الزيادات واالنخفاضات في قيمة الي القيمة السوقية للوحداتوبالت املال األصلي

عرضه يُ قيمة أصول الصندوق أو قد  صافيالصندوق للتمويل. فعلى سبيل املثال، قد يسبب التمويل تغيرات عشوائية في 

فرصة للزيادة في العائدات ولكنه في نفس الوقت ينطوي على درجة لخسارة تفوق مبلغ استثماره. إن استخدام التمويل يخلق 

عالية من الخطر املالي وقد يؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود 

ْقِرض االقتصادي. عالوة على ذلك، فإنه يمكن رهن أصول الصندوق إلى ُمْقِرض لصالح الصندوق فقط، ويمك
ُ
ن أن يقوم ذلك امل

باملطالبة باألصول فور حدوث أي تخلف عن السداد )حسبما هو مشروط في وثائق التمويل( من جانب الشركة ذات الغرض 

 الخاص أو من جانب مدير الصندوق أو الصندوق ذاته.

  :مخاطر اإلجراءات التي يتخذها املنافسون 

وقد يمتلك بعضهم عقارات  ،اريين آخرين في اململكة العربية السعوديةيتنافس الصندوق مع مالك ومشغلين ومطورين عق

مشابهة للعقارات التي يمتلكها الصندوق في نفس النطاق الذي تقع فيه العقارات. وإذا قام منافسو الصندوق بتأجير أماكن 

عقارات التي يمتلكها الصندوق بقيمة سكنية و/أو تجارية مماثلة للعقارات التي يمتلكها الصندوق أو بيع أصول مماثلة لهذه لل

أقل من تقويم الصندوق لألصول القابلة للمقارنة، فإن الصندوق قد ال ينجح في تأجير املساحة التجارية والسكنية بأسعار أو 

اظ شروط مناسبة أو قد ال ينجح في ذلك على اإلطالق. وبالتالي، قد يتكبد الصندوق تكاليف ومصاريف إضافية ألغراض االحتف

بالعقارات وقد يتعر ض لخسارة الدخل املحتمل كنتيجة لعدم تأجير أو استغالل العقارات. وبناًء عليه، قد يتأثر الدخل أو 

.
ً
 العائد املتوقع ملالكي الوحدات سلبا

  مخاطر بعض التصرفات:

التجارية واملالية بخصوص التصرف باستثمارات الصندوق، فإنه قد ُيطلب من الصندوق إجراء إعالنات حول الشؤون 

مثل تلك التي تتم بخصوص بيع أي عقار، وقد ُيطلب منه ضمان تعويض املشترين لتلك االستثمارات للحد الذي  ،لالستثمار

خِفض عوائد مالكي الوحدات أو قد ُيطلب 
ُ
تكون فيه تلك اإلعالنات غير دقيقة. وقد ينتج عن تلك الترتيبات التزامات طارئة، قد ت

لنهاية من جانب الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، تنص املستندات املنظمة للصندوق على أن الصندوق يضمن تمويلها في ا

تعويض مدير الصندوق والتابعين له بما في ذلك مسئوليه ومديريه وشركائه وموظفيه ومساهميه واألعضاء وغيرهم من الوكالء، 

عن نشاطاته نيابة عن الصندوق، وقد تؤثر التزامات التعويض تلك  عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار والنفقات الناجمة

 بشكل جوهري على عوائد املستثمرين. 

  :ةمخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط جيد

 للبيع. إن سوف يقوم الصندوق بالتخارج من العقارات واألصول األخرى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدير الصندوق مناس
ً
با

 على شروط مواتية يعتمد على عوامل خارج سيطرته
ً
بما في ذلك املنافسة من  ،قدرة الصندوق على التصرف في العقارات بناءا

 على 
ً
جانب بائعين آخرين وتوافر مصادر التمويل ملشترين محتملين. وفي حال لم يتمكن الصندوق من التصرف في أصوله بناءا

فإن وضعه املالي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي  ،قيت مناسبشروط مناسبة أو في تو 
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.
ً
 الوحدات قد تتأثر سلبا

  مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير املساحة املستأجرة عند انتهاء مدة العقد:

 عليه، فإن الوضع املالي سوف يستمد الصندوق معظم دخله من 
ً
مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات. وبناءا

  ملالكي الوحداتتوزيعات  دفعوكذلك قدرة الصندوق على  ،للصندوق ونتائج العمليات والتدفق النقدي
ً
قد تتأثر جميعها سلبا

ود اإليجار أو في حال كانت القيمة االيجارية في حال لم يتمكن الصندوق من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد عق

عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من املتوقع. وعند انتهاء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان على أن العقد سوف يتم 

إليجار تجديده أو أنه سوف يتم إيجاد مستأجر بديل. وقد تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل فائدة للصندوق من عقد ا

 عند تنفيذ الحقوق وقد 
ً
 أو قيودا

ً
تكاليف  يتكبدالحالي. وفي حال التقصير من جانب أي مستأجر، قد يواجه املؤجر تأخيرا

يجارية وكذلك القيمة باهظة لحماية استثمارات الصندوق. وعالوة على ذلك، فإن قدرة الصندوق على تأجير املساحة اإل 

 بعدد العقارات األخرى التي  ،ليس فقط بمستويات الطلب من جانب املستأجرينيجارية التي يتقاضاها تتأثران اإل 
ً
ولكن أيضا

 تنافس عقارات الصندوق في اجتذاب املستأجرين.

  مخاطر الخسائر غير املؤمنة:

، وذلك بالنوع والحدود سيقوم مدير الصندوق بالتأكد من وجود تأمين يغطي جميع األصول والعقارات التي يملكها الصندوق 

أفضل التي يعتقد أنها كافية ومناسبة بالنظر إلى املخاطر النسبية التي تنطبق على العقار، وبتكلفة التغطية املناسبة، مع تطبيق 

 التأمين ضد خسائر معينة، مثل تلك التي تنتج املهنيةمارسات امل
ً
، الزالزل العواصف أو الفيضانات أو عن . ومن املمكن أيضا

. والتأخر في تحصيل املطالبات مع مراعاة بعض القيود، من بينها الخصومات الكبيرة أو السداد التشاركي وقيود وثائق التأمين

لذا، فإن الصندوق قد يتكبد خسائر مادية تتجاوز عائدات التأمين، وربما يصبح غير قادر على االستمرار في الحصول على 

. فإذا واجه الصندوق خسارة غير مؤمن عليها أو خسارة تتجاوز حدوده التأمينية فيما التغطية التأمينية بأسعار معقولة 
ً
تجاريا

 
ً
يتعلق بملكية إحدى العقارات أو أكثر، فإنه من املحتمل أن يخسر الصندوق رأس املال املستثمر في املمتلكات املتضررة، فضال

 على عن العائدات املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكات. وبالت
ً
أكيد فإن أي خسارة من هذا القبيل من املرجح أن تؤثر سلبا

وضع الصندوق املالي ونتائج عملياته، والتدفقات النقدية الناتجة عنه، ومن ثم قدرة الصندوق على تقديم توزيعات 

 للمستثمرين.

  العقارات: تثمينمخاطر 

 عن الت
ً
داخلية في العديد  اتثميناملستقلين، سوف يقوم مدير الصندوق بعمليات ت ثمنينالتي يجريها اثنين من امل ثميناتفضال

لغرض تقدير أو املثمنين املستقلين التي يقوم بها مدير الصندوق  ثمينمن الحاالت بالنسبة للصندوق. وستكون عمليات الت

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع ذل
ً
 دقيقا

ً
ك العقار، حيث يعتمد ذلك األمر على قيمة عقار ما فقط، وليست مقياسا

إن التحقق النهائي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى حد كبير على الظروف االقتصادية،  .التفاوض بين املشتري والبائع

وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة املحققة قد تكون . وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق 

املقدرة لهذه األصول. وفي فترات التقلبات االقتصادية، والتي يزيد فيها عدم اليقين بالنسبة  ثمينثر من أو أقل من قيمة التأك

لتقديرات القيمة، وتقل العمليات املماثلة في السوق التي يمكن في مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما بين القيمة املقدرة 

قيمة السوقية النهائية لذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقين النسبي بشأن التدفقات النقدية ألصل عقاري معين وال

 على دقة تقديرات قيمة العقار
ً
وعلى املفاوضات بين املشتري والبائع وبالتالي على العوائد  ،في السوق املتعثرة يمكن أن يؤثر سلبا

 النهائية ملالكي الوحدات.

 : في صناديق املرابحة واألسهم املدرجة وصناديق االستثمار العقاري األخرى  مخاطر االستثمار
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الشركات العقارية املدرجة مع بنوك سعودية محلية أو في أسهم تعامالت مرابحة بالريال السعودي يجوز للصندوق االستثمار في 

قد و . الضوابط واملعايير الشرعيةاملتوافقة مع  االستثمارية أو غيرها من الصناديق الضوابط واملعايير الشرعيةمع واملتوافقة 

فيما يخص تعامالت ، هناك مخاطر إلى ذلك . وباإلضافةبنكيةليست ودائع  كونهاتنخفض قيمة هذه األنواع من االستثمارات 

ال يتم املقاصة أو الدفعات ، التي سائلةال غير في األدوات املالية املرابحة الناشئة عن األنشطة التجارية التي تنطوي على التعامل

 على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.
ً
 فيها عند شركة مقاصة خاضعة لرقابة أو سوق مالي، مما قد يؤثر سلبا

 : التقلبات االقتصاديةمخاطر 

 ب
ً
وتوفر هذه  .األراض ي البيضاء" رسوماملعروفة باسم "األراض ي البيضاء في اململكة، و على  رسومفرض قامت الحكومة مؤخرا

 الرسوم 
ً
  ؤديتأن من املمكن  غير املستغلة، ولكن  راض يخرين لتطوير األ اآل للمطورين  حافزا

ً
املنافسة  في مستويات إلى زيادة أيضا

رائب رسوم وض، والتغيرات في في اململكة دعم عن الكهرباء واملياهللتخفيض في املستقبل  أي  إن . ي العقار القطاع  في سوق 

أي ضرائب جديدة على العمالة الوافدة وعائالتهم قد يقلل من  فرضو  لوافدينلوالضرائب على التحويالت املالية  الوافدين

لحدود أو  زيادةي أل قد يكون صندوق. وعالوة على ذلك، التابعة لل الطلب على العقارات من مستويات قلليوقد  ،الدخل املتاح

التوزيعات النقدية والقيمة السوقية لوحدات  يإيرادات العقارات وبالتالمن قبل الحكومة تأثير سلبي على  اتقيم اإليجار 

 الصندوق.

  :مخاطر إلغاء إدراج/ تعليق الوحدات

هناك مخاطر بأن تقوم هيئة السوق املالية بإلغاء إدراج أو تعليق تداول الصندوق في أي وقت إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري 

لحماية املستثمرين أو الحفاظ على تنظيم السوق أو رأت أن مدير الصندوق أو أمين الحفظ أخفق بشكل جوهري. كما يجوز 

 لقواعد  خفق الصندوق في الوفاء بمعايير السيولة، كما هو مبين من جانب السوق للهيئة إلغاء اإلدراج أو تعليقه إذا أ
ً
وفقا

واملرجح في هذه الحال سيكون خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق. وبالتالي تحد من قدرة مالكي الوحدات بالتصرف  اإلدراج،

 في وحداتهم اململوكة في الصندوق.

  :مخاطر إبرام عقود إيجار طويلة األجل

سيبرم الصندوق عقود إيجار طويلة األجل مع املستأجرين. وقد تتضمن هذه العقود زيادات في قيمة اإليجار وقد ال تتضمن 

عند حدوث أي زيادة في تكاليف التشغيل أو معدالت التضخم أو تغيير أسعار الصرف أو زيادة أسعار العقارات مع ثبات  .ذلك

 يؤدي إلى فإن ذلك دفعات اإليجار 
ً
ملدة اإليجار، قد ال يكون الصندوق  انخفاض العائد على اإليجار. وعالوة على ذلك، ونظرا

 
ً
على إعادة التفاوض على عقد اإليجار ليعكس التغيرات السابقة إلى حين انتهاء مدته. مما يتسبب في انخفاض عوائد  قادرا

 وقد يؤثر ذلك أيضا في انخفاض السعر األصلي لألصول وسعر وحدات الصندوق.  ،الصندوق عن العوائد املتوفرة في السوق 

  :مخاطر إنهاء الصندوق 

في حال تم إنهاء الصندوق، يتعين على مدير الصندوق بدء إجراءات التصفية. وقد يؤدي ذلك إلى بيع استثمارات الصناديق في 

العادلة، أو بطريقة قد ال تكون هي األفضل لبيعها. وجميع هذه  أوقات ليست مثالية، أو بسعر قد ال يعكس القيمة السوقية

 وكذا السعر النهائي الذي يتلقاه مالك الوحدة.  ،مور ذات تأثيرات سلبية جوهرية على عائدات الصناديقاأل 

 :طر األخرى اخعوامل امل (3

 

  :والضرائب تطبيق الزكاة والرسوممخاطر 

. فقد تطرأ تغيرات وقت إصدار الشروط واألحكامإن املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات القائمة 
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قانونية وضريبية وزكوية وتنظيمية في اململكة أو غيرها خالل مدة الصندوق، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصندوق، 

. وقد تكون قدرة الصندوق على اللجوء للحماية القانونية في حال نشوء نزاع محدودة، وقد الوحدات، أو مالكي أو استثماراته

َعد عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود 
ُ
 وراء حماية الحقوق. وت

ً
يتعين اللجوء إلى محاكم اململكة العربية السعودية سعيا

وصعبة ونتائجها غير متوقعة. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع اإلدارات  األخرى من خالل النظام القضائي في اململكة عملية طويلة

ابوالجهات الحكومية في اململكة، على سبيل املثال  العدل، بقدر كبير من الصالحية وحرية التصرف فيما يتعلق بتطبيق  كت 

ية في تطبيق هذه التشريعات إلى التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغييرات في التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات الحكوم

 على الصندوق. 
ً
 التأثير سلبا

 :ضريبة القيمة املضافةمخاطر 

م، كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب 2018يناير  1بدأ العمل بها من  قدكما هو معلوم فإن ضريبة القيمة املضافة 

والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة، بحسب ما تم اإلعالن عنه من قبل الهيئة العامة للزكاة 

قيمة املضافة على أي من أصول واستثمارات والدخل في اململكة، وعليه، فإن متى ما انطبقت أي من الحاالت الخاصة بضريبة ال

الصندوق فإن ذلك سيكون له تأثير على الصندوق، وحيث أن إقرار هذه الضريبة في اململكة سينطوي على العديد من املعوقات 

 ويشتمل تطبيقه على إجراءات وتعليمات مفصلة على املس، الجوهرية
ً
توى كما أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته معقدا

الحكومي أو على مستوى املنشآت امللزمة بهذه الضريبة، وعليه فإن مثل هذه املنشآت ستحتاج إلى اإلملام التام وفهم طبيعة 

 ملا هو 
ً
وطريقة تطبيق مثل هذا النوع من الضرائب، وكيفية احتسابها وتقديم تقارير خاصة للجهات الحكومية املختصة وفقا

ذات العالقة، ومثل أي من األنظمة واللوائح األخرى فإنه في حال اإلخالل بأي من االلتزامات  مفروض بموجب األنظمة واللوائح

املفروضة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة بضريبة القيمة املضافة فإن ذلك سوف يؤدي إلى فرض غرامات مالية 

 على الصندوق واستثماراته
ً
م أصدرت 2020مايو 11ما تجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ ، كوعقوبات نظامية أخرى، مما قد يؤثر سلبا

 من تاريخ 15%( إلى )5من ) ضريبة القيمة املضافةقرارها بزيادة نسبة  الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة
ً
يوليو  1%( إعتبارا

 م.2020

  مخاطر القوة القاهرة والظروف الطارئة:

سلبي بالتطورات التي تصاحب أي أحداث متعلقة بالقوة القاهرة أو الظروف  قد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته بشكل

الطارئة أو ما يصاحب هذه األحداث من إجراءات بسبب أمور وظروف خارجة عن إرادة وسيطرة الصندوق و/أو مدير الصندوق 

جوائح، األوامر أو القرارات الحكومية والتي قد تشمل على سبيل املثال ال الحصر أحداث القضاء  والقدر، األمراض واألوبئة وال

، مما قد املتعلقة بالتدابير اإلحترازية والوقائية، الزالزل واإلضرابات، األعمال اإلرهابية، الحروب، الفيضانات، الحرائق، وغيرها

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة
ً
 .يؤثر سلبا

  املخاطر املرتبطة باملوافقات الحكومية والبلدية:

  ةال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االستثماريقد 
ً
في حال رفض إصدار املوافقات أو التراخيص الالزمة مما قد يؤثر سلبا

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. 

  مخاطر السعودة:

 لسياسات السعودةتشترط حكومة اململكة  قد
ً
التطوير  قطاع ات عدة منهاين في قطاعواطناملتوظيف نسبة عالية من  تنفيذا

االلتزام بمثل هذه . ومن غير الواضح في هذه املرحلة إلى أي مدى سوف ُيطلب من الصندوق واستثماراته العقاري واالستثمار 

ارتفاع و يؤدي إلى تكاليف إضافية  مما أو تقديم تدريب إضافي زيادة نسبة التوظيفالسعودة قد تتطلب السياسات إال أن 

من وبالتالي سوف تنخفض األرباح الصافية  ،و ما سوف يتم اقتطاعه من صافي دخل الصندوق ، وهيةتكاليف التشغيلال
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 على أرباح أو االستثمار املشروع
ً
 مالكي الوحدات. العقاري التطويري فيؤثر سلبا

  مخاطر التقاض ي مع الغير:

 لطبيع الدخول إن الصندوق معرض الحتمالية 
ً
، ةفي هذه الحال. واألنشطة الخاصة بهة في إجراءات قضائية مع الغير نظرا

مبالغ التسويات أو األحكام، األمر الذي من إضافة إلى  ،مطالبات الغيرقانونية فيما يتعلق بمواجهة  يتحمل الصندوق أتعاب

شأنه أن يقلل من أصول الصندوق واألموال النقدية املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات. ويحق ملدير الصندوق وآخرين 

 لقيود معي  
ً
 نة.الحصول على تعويض من الصندوق فيما يتعلق بتلك النزاعات القضائية وذلك وفقا

  مخاطر تحديد املسؤولية والتعويض:

ومستشاروه حكام الظروف التي يتحمل فيها مدير الصندوق ومساهموه ومديروه ومسئولوه وموظفوه األ شروط و ال هذه تحدد

فإن حق مالكي الوحدات في الرجوع على مدير . ونتيجة لذلك، ومالكي الوحدات جاه الصندوق املسؤولية ت والشركات التابعة له

 الصندوق واتخاذ إجراءات ضده في حاالت معي  
ً
باملقارنة مع الحاالت التي تكون فيها مثل تلك الشروط غير  نة يكون محدودا

املنصوص عليها. باإلضافة إلى ذلك، فإنه من املمكن أن يكون الصندوق مسؤوال عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار 

فيهم ووكالئهم ومسؤوليهم وموظ مدراءهمو  مالكواملصاريف الخاصة بمدير الصندوق، أمين الحفظ، واملطورون، ومديرو األ 

والشركات التابعة لهم وأعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عن بعض املطالبات والخسائر واألضرار 

واملصاريف الناشئة عن تصرفاتهم نيابة عن الصندوق بشرط أن يكون الشخص الذي صدر عنه التصرف قد تصرف بحسن 

بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو نية وبشكل يعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق 

 سوء التصرف املعتمد. وهذه االلتزامات بالتعويض من املمكن أن تؤثر  بشكل جوهري على عوائد مالكي الوحدات. 

  التوزيعات العينية:

 بااللتزام باملتطلبات التنظيمية، يجوز للصندوق إجراء توزيع
ً
ات عينية بشكل عقارات أو حصص في شركات أخرى عند حل رهنا

أو عقارات يصعب التصرف بها وتحويلها  شركاتالصندوق. وفي حالة التوزيع العيني، قد يستلم مالكو الوحدات حصص في 

. وقد ينش ئ التوزيع العيني ألية أصول تكاليف وأعباء إدارية لم يكن املستثمرون ليتحملوها لو أن 
ً
الصندوق أجرى نقدا

.
ً
 التوزيعات نقدا

  القوة القاهرة:

لن يكون مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات ألي خسارة مؤقته أو دائمة الستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير 

العصيان  الحكومية أو الحروب أو االضرابات املدنية أو تالقرارامباشر بسبب أي قوة قاهرة. على سبيل املثال ال الحصر، 

املدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار االقتصادي أو املقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية لألسواق أو تعليق التداول أو 

تعطل نظام الحاسب اآللي أو أي سبب ال يخضع لسيطرة مدير الصندوق كعدم التمكن من التواصل مع السوق ألي سبب كان 

فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق بموجب  ،في حال وقوع أي من حوادث الظروف القاهرةوفيها. أو الصناديق التي يستثمر 

 
ً
ملزم  بإعالن حدث القوة القاهرة وسيكون  حدث القوة القاهرة. سيقوم مدير الصندوق  يقتض يملا  هذه الشروط واألحكام وفقا

 لجميع املستثمرين في الصندوق. 

  البيانات املستقبلية:

إن هذه الشروط واألحكام قد تحتوي على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقبلي للصندوق. وفي بعض 

ر“، “يواصل“، “نعتقد“، “نتوقع“الحاالت، يمكن تعريف البيانات املستقبلية بمصطلحات مثل:  قد 
ُ
، “ربما“، “ننوي “، “ننتظر“، “ن

"، "سوف"، أو عكس هذه املصطلحات أو غيرها من املصطلحات املشابهة. وهذه البيانات ، "مشاريع"، "من املفترض“خطط“
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جرد توقعات فقط في حين أن األحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف على نحو جوهري. ويجب على املستثمرين عند تشير مل

حيث أن  .)ز( فقرةبينها املخاطر الواردة في التقييم هذه البيانات النظر على وجه التحديد في عدد من العوامل املختلفة، من 

هذه العوامل من املمكن أن تجعل األحداث أو النتائج الفعلية تختلف على نحو جوهري عن أي من البيانات املستقبلية. وال 

يتحمل مدير الصندوق أي مسئولية عن تحديث أي من البيانات املستقبلية بعد تاريخ هذه الشروط واألحكام من أجل مطابقة 

  .لية أو التغييرات في التوقعاتهذه البيانات مع النتائج الفع

 لكافة عوامل املخاطر في االستثمار في وحدات الصندوق. 
ً
 أو مستنفذا

ً
 وافيا

ً
 وملخصا

ً
إن املخاطر املذكورة آنفا ليست تفسيرا

 وُينصح بشدة أن يعمل كافة املستثمرين املحتملين على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصين. 

 أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على 
ً
ال يتضمن االستثمار في الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربحا

كل مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعين االعتبار قبل شراء وحدات في الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل 

ستثمار في الصندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب املسؤولية عن أي خسارة مادية ناتجة عن اال 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري. 
ً
 مدير الصندوق وفقا

 :االشتراك (س)

ريال  (1,580,000,000)ريال سعودي للوحدة الواحدة لجمع  10يبلغ  طرح أولي وحدة بسعر (158,000,000) سيتم طرح

ما يعادل ) وحدة للجمهور  47,400,000طرح ( 1 وذلك عن طريق .الطرح األولي من خالل املطلوب جمعهملبلغ ا، وهو سعودي

ريال  1,016,553,000ما يعادل ) حصص عينيةكالك العقارات مل وحدة 101,655,300 طرح  (2 .ريال سعودي( 474,000,000

وستكون  .ريال سعودي(  89,447,000)ما يعادل  وحدة 8,944,700اشتراك مدير الصندوق بحصة نقدية تساوي ( 3 .سعودي(

 ، وذلك ملدةم23/1/2018 هـ املوافق6/5/1439 م وتنتهي في3/1/2018 هـ املوافق16/4/1439تاريخ فترة الطرح األولي من 

الصندوق  بعد الحصول على موافقة مجلس إدارةمماثلة ملدة  فترة الطرحعمل. ويجوز ملدير الصندوق تمديد  مو ي عشر خمسة

 وهيئة السوق املالية.

 املدة الزمنية املتوقعة  الخطوات 

 فترة الطرح األولي

هـ 16/4/1439م عمل تبدأ من تاريخ و ي عشر ( خمسة15)

 هـ املوافق6/5/1439 م وتنتهي في3/1/2018 املوافق

 .م23/1/2018

 .عملخمسة عشر يوم ( 15) تمديد فترة الطرح األولي

 يوم عمل واحد من تاريخ استالم طلب االشتراك. االشتراكاستالم طلب تأكيد 

 .( ثالثة أيام عمل من تاريخ تأكيد استالم طلب االشتراك3) قبول/رفض كامل اشتراك املشترك

و اإلعالن  رد الفائض بعد االشتراك وتخصيص الوحدات

 عن التخصيص

 ( عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال.10)

جمع املبالغ املطروحة أو في حال رد الفائض في حال عدم 

 تم رفض االشتراك

 ( عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال.10)

إدراج وحدات الصندوق و  /االستحواذ على العقارات

 بالسوق 

سيتم االستحواذ على األصول ونقل ملكيتها إلى الشركة ذات 

خالل وإدراج وحدات الصندوق في السوق الغرض الخاص 

 من تاريخ إنهاء الطرح األولي. ( ستون يوم عمل60)

 ريـال سعودي. 500 وحدة أي ما يعادل 50 الحد األدنى لالشتراك

 ريـال سعودي. 78,842,000وحدة أي ما يعادل  7,842,000  الحد األعلى لالشتراك
 * يجب على جميع املشتركين قراءة الشروط واألحكام بعناية تامة قبل االشتراك في الصندوق.
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 العام للجمهور الطرح  (1

 االشتراك في الصندوق من خالل شركة جدوى لالستثمار: (أ)

 الشروط العامة لالشتراك في الصندوق حسب الفئة: .1

 األفراد:أ. 

األشخاص الطبيعيون  مواطني مجلس التعاون الخليجي والطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و يشمل األشخاص 

 .بما ال يخل بنظام تملك العقار لغير السعوديين مقيمبموجب هوية  السعوديةاململكة العربية املقيميون في 

 املستندات املطلوبة لألفراد:

  سارية املفعول.هوية 

 توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد األشخاص املرخص لهم. 

  بتحويل  املشتركالذي يرغب باالشتراك في الصندوق، على أن يقوم  املشتركيبان مسجل باسم آتوفر رقم حساب بنكي

 استرداد الفائض إليه بعد التخصيص.قيمة االشتراك منه و 

  صورة الحوالة + 
ً
 كامال

ً
 وموقعا

ً
تقديم مستندات االشتراك كاملة )الشروط واألحكام موقعة + نموذج االشتراك معبأ

 .)الهوية موقعة من املستثمر البنكية + صورة

 :وفاقدي األهلية املطلوبة لألفراد القاصريناالشتراطات 

  الوص ي أو الولي طريق عن االشتراك هجرية سنة 18 سن دون  هم ملن االشتراك يجوز. 

 أو الولي هوية مع للقاصر، اإلقامة أو الوطنية الهوية من صورة على الحصول  هجرية سنة 18 دون  الذي للقاصر 

 .الوص ي

 ةقوبطا القاصر فيه املضاف سرةاأل  سجل إرفاق يجب هجرية سنة 15 من وأقل الجنسيةكان العميل سعودي  إذا 

 .الوص ي أو للولي الوطنية الهوية

 املحكمة من الصادرة الوصاية صك من صورة إرفاق يجب الوصاية تحت سنة 18 سن دون  ممن العميل كان إذا 

 .املختصة

  لدى استثمارية محفظة األهلية فاقد للعميل يكون  أن بشرط الوص ي أو الولي بواسطة االكتتاب األهلية لفاقد يجوز 

 .لهم املرخص األشخاص أحد

  لصالحها أوالدها بأسماء االشتراك سعودي غير زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة يجوز 

 .قصر ألوالد أمومتها ومايثبت أرملة أو مطلقة بأنها مايثبت تقدم أن بشرط

 

 الكياناتب. 

وغيرها من الكيانات االعتبارية القائمة في اململكة العربية والجهات الحكومية املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار يشمل 

 .واملستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية اإلعتبارية ،واملستثمرين األجانب املؤهلين، السعودية
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  :للشركات املطلوبة املستندات

 الشركة ختم مع التجاري  السجل من صورة. 

 الشركة ختم مع األساس ي والنظام التأسيس عقد من صورة . 

 املفوض من وموقعة الشركة ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة. 

 

 : االستثمارية للصناديق املطلوبة املستندات

 الشركة ختم مع الصندوق  ملدير التجاري  السجل من صورة . 

 الشركة ختم مع الصندوق  ملدير األساس ي والنظام التأسيس عقد من صورة . 

 الصندوق  ملدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة . 

 بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط من صورة . 

 الصندوق  طرح على املالية السوق  هيئة موافقة من صورة . 

 املفوض من وموقعة ، الشركة ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة . 

 

 : االستثمارية للمحافظ الطلوبة املستندات

 االستثمارية املحفظة صاحب هوية من صورة . 

 الشركة ختم مع املحفظة ملدير التجاري  السجل من صورة . 

 الشركة ختم مع املحفظة ملدير األساس ي والنظام التأسيس عقد من صورة . 

 املحفظة ملدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة . 

 االستثمارية املحفظة إدارة إتفاقية من صورة . 

 املفوض من وموقعة الشركة ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة. 

 

 آلية االشتراك .2

 

 الحصول على الشروط واألحكام –الخطوة األولى 

الراغبين باالشتراك الحصول على نسخة الشروط واألحكام من خالل زيارة املوقع اإللكتروني ملدير يشترط على املشتركين 

  .شركة جدوى لالستثمارو من خالل زيارة مقر لكتروني للسوق أأو املوقع اإللكتروني لهيئة السوق املالية أو املوقع اإلالصندوق 

 

 تعبئة نموذج االشتراك  –الخطوة الثانية 

 من باملشترك بتعيقوم  
ً
 من خالل زيارة املوقع اإللكتروني لشركة جدوى أو تعبئة نموذج االشتراك يدويا

ً
ئة نموذج االشتراك كامال

خالل زيارة مقر شركة جدوى لالستثمار. ُيكتفى بتعبئة نموذج اشتراك واحد لكل مشترك رئيس ي يشترك لنفسه وألفراد عائلته 

املشترك الرئيس ي، ويترتب على  أفراد العائلة سيشتركون بنفس عدد الوحدات التي يتقدم بطلبهااملقيدين في سجل األسرة إذا كان 

 ذلك ما يلي:

 يتم تسجيل جميع الوحدات املخصصة للمشترك الرئيس ي واملستثمرين التابعين باسم املشترك الرئيس ي. (أ)

 .شتركين التابعينضة عن الوحدات غير املخصصة إلى املشترك الرئيس ي واملئتعاد املبالغ الفا (ب)

يحصل املشترك الرئيس ي على كامل أرباح الوحدات املوزعة عن الوحدات املخصصة للمشترك الرئيس ي وللمشتركين  (ج)

 التابعين )في حال عدم بيع الوحدات أو نقل ملكيتها(.
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افقة على الشروط واألحكام – الثالثةالخطوة   املو

 على الشروط واألحكام في حال كان االشتراك عن طريق القنوات اإل
ً
لكترونية لشركة جدوى لالستثمار، يتم املوافقة الكترونيا

 بقراءتها واملوافقة على ما ورد فيها. 
ً
 حيث يعتبر إقرارا

 و يتم توقيع الشروط واألحكاموفي حال كان االشتراك عن طريق مقر شركة جدوى لالستثمار، 
ً
مع نموذج االشتراك تقديمها  يدويا

 .الصندوق دير مل

 

 تحويل مبلغ االشتراك – الرابعةالخطوة 

 أو عن طريق  من قبل مدير الصندوق  مشتركمؤقت خاص بكل  "ايبان" حساب بنكيسوف يتم ارسال رقم 
ً
سواء اشترك الكترونيا

شتراك بنسبة يقوم املشترك بتحويل كامل مبلغ االشتراك املراد االشتراك به باإلضافة إلى رسوم اال  ثم مقر شركة جدوى لالستثمار

 .مساءً  5 الساعة في أقص ى كحد الطرح فترة نهاية  قبل% من مبلغ االشتراك، حيث أن آخر موعد للتحويل هو 2

ريال عبارة  510ريال فإنه يتوجب عليه تحويل مبلغ قيمته  500بقيمة  األدنىبالحد  االشتراك املشتركراد أإذا  على سبيل املثال:

ا له  االشتراكريال قيمة  500عن 
ً
إلى رقم االيبان الخاص به والذي سيزوده به مدير الصندوق بعد  االشتراكريال رسوم  10مضاف

  . تعبئة طلب االشتراك

  

 االشتراك  استالم طلب تأكيد – الخامسةالخطوة 

سالة نصية إلى رقم الجوال أو عبر البريد ر ر بإرسال تأكيد طلب االشتراك في الصندوق للعميل عب مدير الصندوق سيقوم 

 اإللكتروني.

 

 قبول طلب االشتراك  – السادسةالخطوة 

، وفي حال عدم استيفاء طلب االشتراك من تاريخ تأكيد استالم طلب االشتراك أيام عمل يتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة

يوم عمل  أو وجود أي مالحظات، يتم إشعار العميل من خالل رسالة نصية أو البريد اإللكتروني الستكمال الطلبات خاللكامل 

قبول  الصندوق دير يحق مل واحد من إشعار املشترك. وفي حال كان الطلب مكتمال سيتم إشعار العميل بقبول طلب االشتراك.

ذات ورسوم االشتراك ما ، يتم رد مبلغ االشتراك  بمشتركغ االشتراك الخاص طلب االشتراك أو رفضه. وفي حال تم رفض مبل

 منه أي رسوم مصرفية أو  أيام ة( عشر 10) ن في غضو  للمشتركللمحفظة االستثمارية العالقة 
ً
عمل من تاريخ اإلقفال )مخصوما

 حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها(.

 

 عار التخصيصاش – السابعةالخطوة 

يص املحددة في املادة الفرعية وفقا آللية التخص للمشتركينتخصيص الوحدات قبول االشتراكات، سيتم بعد إقفال فترة الطرح و 

ق املالية وإعالن نتائج الطرح النهائي وتخصيص الوحدات من خالل املوقع ( من هذا البند، سيتم اشعار هيئة السو 5رقم )

 ل عشرة أيام عمل.وذلك خال اإللكتروني للمدير الصندوق.

 

 واإلدراج  رد الفائض – الثامنةالخطوة 

بعد إعالن التخصيص النهائي سيتم رد الفائض للمشتركين دون أي حسم وذلك بعد خصم قيمة الوحدات املخصصة ورسوم 

وذلك  .لهم أحد األشخاص املرخصاالشتراك، على أن يتم إدراج الوحدات املخصصة في املحافظ االستثمارية للمشتركين لدى 

 .من تاريخ اإلقفال عمل أيام ةعشر  (10خالل )

 

 االشتراك في الصندوق من خالل الجهات املستلمة األخرى: (ب)
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مواطني مجلس التعاون الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و يشمل األشخاص  ألفراد:االشتراك يكون متاح فقط ل

اململكة العربية السعودية بموجب هوية مقيم بما ال يخل بنظام تملك العقار لغير الخليجي و األشخاص الطبيعيون املقيميون في 

 ، وذلك من خالل الجهات التالية:السعوديين
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 من خالل البنك السعودي الفرنس ي  .1

 لدى نشطة استثمارية ومحفظة السعودي الفرنس ي البنك لدى بنكي حساب لديه يكون  أن شريطة االشتراك املستثمر بإمكان

 للبنك اإللكترونية القنوات خالل من باالشتراك املستثمر وسيقوم .املالية السوق  هيئة قبل من مرخص له شخص أي

 الشروط من موقعة نسخة تقديم بعد البنك فروع خالل من أو الشروط واألحكام على املوافقة بعد السعودي الفرنس ي

 .واألحكام

 

 حساب حفت يجب حساب وجود عدم حالة في (السعودي الفرنس ي  البنك لدى الرئيس ي املكتتب بإسم جاري  حساب وجود 

 .السعودي الفرنس ي( البنك  لدى جاري 

 املالية السوق  هيئة لدى املرخصين األشخاص من أي لدى الرئيس ي املكتتب باسم إستثمارية محفظة وجود. 

 املستلمة جهةلل اإللكتروني املوقع خالل من عليها واملوافقة الصندوق  وأحكام الشروط على االطالع  

www.alfransi.com.sa . 

 الصندوق  اكتتاب(  في( اشتراك  تقديم طلب ) 
ً
 اإللكتروني للبنك  املوقع طريق عن وذلك ، )االشتراك فترة بداية  من اعتبارا

www.alfransi.com.sa  نموذج وتعبئة  جدوى ريت السعودية"  "صندوق   االكتتاب( في ( االشتراك صفحة من خالل 

  الطرح فترة خالل الصندوق  االكتتاب( في( االشتراك 
ً
 .يوميا

 االشتراك )االكتتاب(  كان إذالألفراد أو دفتر العائلة  الوطنية لهويةا إرفاق يشترط الفروع طريق عن اإلشتراك كان حال في

  .التابعين يشمل

 كان  إذا العائلة دفتر ولألفراد أ الوطنية لهويةا إرفاقيشترط  ال كترونيلاإل املوقع طريق عن شتراكاال  كان حال في

 وإنما تعبئته بعد االشتراك نموذج في الواردة البيانات تعديل العميل يستطيع ولن.التابعين االكتتاب( يشمل( االشتراك 

 .مساءً  5 الساعة في أقص ى كحد الطرح فترة نهاية  قبل الجهة املستلمة مع بالتواصل وذلك االشتراك إلغاء يمكنه

 

 من خالل مصرف الراجحي  .2

 أي لدى نشطة استثمارية ومحفظة مصرف الراجحي  لدى بنكي حساب لديه يكون  أن شريطة االشتراك املستثمر بإمكان

السعودي  للبنك اإللكترونية القنوات خالل من باالشتراك املستثمر وسيقوم .املالية السوق  هيئة قبل من مرخص له شخص

 .واألحكام الشروط من موقعة نسخة تقديم بعد البنك فروع خالل من أو الشروط واألحكام على املوافقة بعد الفرنس ي

 

 جاري  حساب حفت يجب حساب وجود عدم حالة في ( مصرف الراجحي لدى الرئيس ي املكتتب بإسم جاري  حساب وجود 

 .(مصرف الراجحي  لدى

 املالية السوق  هيئة لدى املرخصين األشخاص من أي لدى الرئيس ي املكتتب باسم إستثمارية محفظة وجود. 

 املستلمة جهةلل اإللكتروني املوقع خالل من عليها واملوافقة الصندوق  وأحكام الشروط على االطالع    

www.alrajhi.com.sa . 

 الصندوق  اكتتاب(  في( اشتراك  تقديم طلب ) 
ً
 اإللكتروني للبنك  املوقع طريق عن وذلك ، )االشتراك فترة بداية  من اعتبارا

www.alrajhi.com.sa  نموذج وتعبئة  جدوى ريت السعودية"  "صندوق   االكتتاب( في ( االشتراك صفحة من خالل 

  الطرح فترة خالل الصندوق  االكتتاب( في( االشتراك 
ً
 .يوميا

 االشتراك )االكتتاب(  كان إذالألفراد أو دفتر العائلة  الوطنية لهويةا إرفاق يشترط الفروع طريق عن شتراكاال  كان حال في

  .التابعين يشمل

 كان  إذا العائلة دفتر ولألفراد أ الوطنية لهويةا يشترط إرفاق ال كترونيلاإل املوقع طريق عن شتراكاال  كان حال في

 .التابعين االكتتاب( يشمل( االشتراك 
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 بالتواصل وذلك االشتراك إلغاء يمكنه وإنما تعبئته بعد االشتراك نموذج في الواردة البيانات تعديل العميل يستطيع ولن 

  .مساءً  5 الساعة في أقص ى كحد الطرح فترة نهاية  قبل الجهة املستلمة مع

 من خالل البنك األهلي التجاري  .3

 أي لدى نشطة استثمارية ومحفظة األهلي التجاري  البنك لدى بنكي حساب لديه يكون  أن شريطة االشتراك املستثمر بإمكان

األهلي  بنكلل اإللكترونية القنوات خالل من باالشتراك املستثمر وسيقوم .املالية السوق  هيئة قبل من مرخص له شخص

 .واألحكام الشروط من موقعة نسخة تقديم بعد البنك فروع خالل من أو الشروط واألحكام على املوافقة بعد التجاري 

 حساب حفت يجب حساب وجود عدم حالة في (األهلي التجاري  البنك لدى الرئيس ي املكتتب بإسم جاري  حساب وجود 

 .(األهلي التجاري  البنك  لدى جاري 

 املالية السوق  هيئة لدى املرخصين األشخاص من أي لدى الرئيس ي املكتتب باسم إستثمارية محفظة وجود. 

 املستلمة جهةلل اإللكتروني املوقع خالل من عليها واملوافقة الصندوق  وأحكام الشروط على االطالع www.alahli.com. 

 الصندوق  اكتتاب(  في(اشتراك تقديم طلب ) 
ً
 اإللكتروني للبنك  املوقع طريق عن وذلك ، )االشتراك فترة بداية  من اعتبارا

www.alahli.com  االشتراك  نموذج وتعبئة  جدوى ريت السعودية"  "صندوق   االكتتاب( في (االشتراك صفحة من خالل 

  الطرح فترة خالل الصندوق  االكتتاب( في(
ً
 .يوميا

 االشتراك )االكتتاب(  كان إذالألفراد أو دفتر العائلة  الوطنية لهويةا إرفاق يشترط الفروع طريق عن اإلشتراك كان حال في

  .التابعين يشمل

 كان  إذا العائلة دفتر ولألفراد أ الوطنية لهويةا يشترط إرفاق ال كترونيلاإل املوقع طريق عن شتراكاال  كان حال في

 .التابعين االكتتاب( يشمل(االشتراك

 بالتواصل وذلك االشتراك إلغاء يمكنه وإنما تعبئته بعد االشتراك نموذج في الواردة البيانات تعديل العميل يستطيع ولن 

 . مساءً  5 الساعة في أقص ى كحد الطرح فترة نهاية  قبل الجهة املستلمة مع

 

 من خالل بنك الرياض .4

 شخص أي لدى نشطة استثمارية ومحفظة الرياض بنك لدى بنكي حساب لديه يكون  أن شريطة االشتراك املستثمر بإمكان

 املوافقة بعد الرياض لبنك اإللكترونية القنوات خالل من باالشتراك املستثمر وسيقوم .املالية السوق  هيئة قبل من مرخص له

 .واألحكام الشروط من موقعة نسخة تقديم بعد البنك فروع خالل من أو واألحكامالشروط  على

 

 لدى جاري  حساب حفت يجب حساب وجود عدم حالة في (الرياض بنك لدى الرئيس ي املكتتب بإسم جاري  حساب وجود 

 (. ضالريا بنك

 املالية السوق  هيئة لدى املرخصين األشخاص من أي لدى الرئيس ي املكتتب باسم إستثمارية محفظة وجود. 

 املستلمة جهةلل اإللكتروني املوقع خالل من عليها واملوافقة الصندوق  وأحكام الشروط على االطالع 

www.riyadbank.com . 

http://www.riyadbank.com/
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 الصندوق  اكتتاب(  في(اشتراك تقديم طلب ) 
ً
 اإللكتروني للبنك  املوقع طريق عن وذلك ، )االشتراك فترة بداية  من اعتبارا

www.riyadbank.com  نموذج وتعبئة جدوى ريت السعودية"  "صندوق   االكتتاب( في (االشتراك صفحة من خالل 

  الطرح فترة خالل الصندوق  االكتتاب( في(االشتراك
ً
 .يوميا

 االشتراك )االكتتاب(  كان إذالألفراد أو دفتر العائلة  الوطنية لهويةا إرفاق يشترط الفروع طريق عن شتراكاال  كان حال في

  .التابعين يشمل

 كان  إذا العائلة دفتر ولألفراد أ الوطنية لهويةا يشترط إرفاق ال كترونيلاإل املوقع طريق عن شتراكاال  كان حال في

 .التابعين االكتتاب( يشمل(االشتراك

 بالتواصل وذلك االشتراك إلغاء يمكنه وإنما تعبئته بعد االشتراك نموذج في الواردة البيانات تعديل العميل يستطيع ولن 

 . مساءً  5 الساعة في أقص ى كحد الطرح فترة نهاية  قبل الجهة املستلمة مع

 

 هامة  مالحظات

  ماقد  لالستثمار جدوى تتحمل شركة  اليجب على العميل التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي يتم تقديمها . و

 .ينتج عن أي أخطاء

  هتم تقديم الذي (اكتتاب)شتراك اال سيتم قبول في حال تم االشتراك من أكثر من جهة مستلمة .
ً
 أوال

 

 الحد األدنى لالشتراك (ت)

وبإجمالي  ،ريال سعودي للوحدة 10على األقل بسعر اشتراك يبلغ  ةوحد (50األولي هو )خالل فترة الطرح لالشتراك  الحد األدنى

 %.2باإلضافة إلى رسوم االشتراك  يال سعودي.( ر 500)مبلغ اشتراك ال يقل عن 

 لالشتراك علىالحد األ  (ث)

وبإجمالي  ،ريال سعودي للوحدة 10بسعر اشتراك يبلغ  ةوحد 7,884,200هو األولي خالل فترة الطرح لالشتراك  الحد األعلى

 .%2. باإلضافة إلى رسوم االشتراك يال سعودير  78,842,000 عن يزيدمبلغ اشتراك ال 

 العيني:  االشتراك (2

 بائعيل (من وحدات الصندوق  %64.3 وحدة في الصندوق )تمثل ما نسبته 101,655,300سيقوم مدير الصندوق بإصدار 

  باعتبارها مساهمة عينية وذلك في مقابل سداد جزء من قيمة األصول العقارية املبدئية.األصول العقارية املبدئية 

 

 : اشتراك مدير الصندوق  (3

 والتي تشكل ريال سعودي 89,447,000وحدة أي ما يعادل  8,944,700سوف يشترك مدير الصندوق بحصة نقدية تساوي 

 .%5.66 مانسبته

 وسيتم توزيع الوحدات على املشتركين في الصندوق على النحو التالي: 

 نسبة ملكية قيمة الوحدات )ر.س(  عدد الوحدات  املشتركين

املشترك من 

 الصندوق 

طريقة 

 االشتراك

شركة كلية 

املعرفة للعلوم 

 *والتقنية األهلية

 عيني 7.59% 120,000,000 12,000,000
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شركة دار اليوم 

للصحافة 

والطباعة والنشر 

**  

 عيني 12.66% 200,000,000 20,000,000

شركة عبدالقادر 

  املهيدب و أوالده

 عيني 19.16% 302,653,000 30,265,300

شركة األثير 

 للتطوير العقاري 

 عيني 24.93% 393,900,000 39,390,000

 نقدي %5.66 89,447,000 8,944,700 مدير الصندوق 

 نقدي %30.0 474,000,000 47,400,000 الجمهور 

  %100 1,580,000,000 158,000,000 املجموع 

 أي ) وحدة مليون  4.8 تشكل والتي الطرح وقت الصندوق  في األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة قبل من اململوكة الوحدات قيمة من %40 رهن *تم

  .الصك نقل تاريخ من سنوات أربع ملدة (سعودي ريال 10 الوحدة سعر أساس على سعودي ريال 48,000,000 مايعادل

 وحدة مليون  5.11 تشكل والتي الطرح وقت الصندوق  في والنشر والطباعة للصحافة اليوم دار شركة قبل من اململوكة وحداتال قيمة من %57.5 رهن تم **

 .الصك نقل تاريخ من سنوات خمس ملدة (سعودي ريال 10 الوحدة سعر أساس على سعودي ريال 115,000,000 مايعادل )أي

 

 التخصيصآلية  (4

بقبول طلب االشتراك أو  من تاريخ تأكيد استالم طلب االشتراك أيام عمل خالل ثالثةفي  مشتركخطر مدير الصندوق كل يُ 

في حال تم رفض مبلغ االشتراك  االشتراك مبالغ وفي حال تم قبول االشتراك، يتم إرسال تأكيدات للمشتركين تتضمن رفضه.

 أيام ةعشر ن في غضو  شتركمللمحفظة االستثمارية للذات العالقة ورسوم االشتراك مبلغ االشتراك  ردما، يتم  بمشتركالخاص 

 منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها(.
ً
وسيقوم مدير  عمل من تاريخ اإلقفال )مخصوما

 . عشرة أيام عمل من تاريخ اإلقفال الصندوق بتقديم بيان بنتائج الطرح للهيئة خالل

 باستكمال متطلبات التسجيل واإلدراج على النحو املبين ( والخاصة باالشتراك العيني 4مع مراعاة املادة الفرعية السابقة )
ً
ورهنا

 للتالي: بعدأدناه، يتم تخصيص الوحدات 
ً
 تاريخ اإلقفال وفقا

في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك املتقدم لها جميع املشتركين )بما فيها االشتراك العيني واشتراك مدير الصندوق(  أقل  (أ)

ريال سعودي، يتم إنهاء الصندوق ورد جميع مبالغ االشتراك ورسوم  1,580,000,000ملبلغ املطلوب تجميعه والذي يبلغ ا

 منها أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية  أيام ةاالشتراك للمشتركين في غضون عشر 
ً
عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوما

 أو رسوم صرف العملة(؛

املطلوب تجميعه  املبلغ  يعادل )بما فيها االشتراك العيني(  املشتركينجميع مبالغ االشتراك املتقدم لها  إجماليحال كان في  (ب)

فسيتم تخصيص إجمالي  ،أي مصاريف أو رسوم مطبقة()ذلك بعد خصم يال سعودي ر  1,580,000,000والذي يبلغ 

 وحدات الطرح كالتالي:

1.  
ً
ملالك األصول العقارية  ريت السعودية ستكون أولوية االشتراك في صندوق جدوى (، 4للمادة الفرعية السابقة ) وفقا

 وذلك بصورة عينية املبدئية خالل فترة االشتراك األولي
ً
من  %64.3 الصندوق تبلغفي   أن نسبة اشتراكهمب. علما

 وحدات الصندوق.إجمالي 
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% من إجمالي وحدات 5.66والتي تشكل  ريال سعودي 89,447,000اشتراك مدير الصندوق بمبلغ يصل إلى  .2

 الصندوق.

تخصيص وحدات يتم س واشتراك مدير الصندوق، ملالك األصول العقارية املبدئية، عند االنتهاء من التخصيص .3

  مشترك حسب مبلغ اشتراكه. لجميع املشتركين، كل

 

املطلوب تجميعه  ملبلغا)بما فيها االشتراك العيني( يتجاوز  املشتركينجميع مبالغ االشتراك املتقدم لها  إجماليحال كان  في (ج)

فسيتم تخصيص إجمالي  ،)ذلك بعد خصم أي مصاريف أو رسوم مطبقة(يال سعودي ر  1,580,000,000 والذي يبلغ

 كالتالي:وحدات الطرح 

1.  
ً
ملالك األصول العقارية  ريت السعودية ستكون أولوية االشتراك في صندوق جدوى (، 4للمادة الفرعية السابقة ) وفقا

 وذلك بصورة عينية املبدئية خالل فترة االشتراك األولي
ً
من  %64.3 تبلغفي الصندوق   أن نسبة اشتراكهمب. علما

 وحدات الصندوق.إجمالي 

% من إجمالي وحدات 5.66والتي تشكل  ريال سعودي 89,447,000اشتراك مدير الصندوق بمبلغ يصل إلى  .2

 الصندوق.

يتم التعامل مع س واشتراك مدير الصندوق، ملالك األصول العقارية املبدئية، عند االنتهاء من التخصيص .3

 االشتراكات األخرى وتخصيص القيمة املتبقية من الطرح كالتالي:

وحدة لكل  (50)عدد يتم تخصيص مشترك:  948,000إذا كان عدد املشتركين املتقدمين لالشتراك أقل من  .أ

مشترك، ثم يتم تخصيص فائض الوحدات املتبقية على أساس تناسبي للمشتركين، ثم إعادة األموال الفائضة 

 قفال.اإل تاريخ عمل بحد أقص ى من أيام ة( عشر 10خالل )

وحدة لكل  (50)عدد يتم تخصيص مشترك:  948,000إذا كان عدد املشتركين املتقدمين لالشتراك يساوي  .ب

 قفال.تاريخ اإلعمل بحد أقص ى من  أيام ة( عشر 10مشترك، ثم إعادة األموال الفائضة خالل )

وحدات أقل من يتم تخصيص عدد سفمشترك:  948,000إذا كان عدد املشتركين املتقدمين لالشتراك أكثر من  .ج

 أيام ة( عشر 10بالتساوي على جميع املشتركين، ثم إعادة األموال الفائضة خالل )وذلك  الحد األدنى لالشتراك

 قفال.اإل تاريخ عمل بحد أقص ى من

 عليه سيتم بيع أي عقار مملوك للصندوق بحسب استراتيجية  املشتركون يتنازل 
ً
بالصندوق عن حق الشفعة، وبناءا

   الصندوق. االستثمار في

 واسترداد األموال إلغاء (5

 في الحاالت اآلتية )ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك(: للمشتركورد مبالغ االشتراك األولي يجوز إلغاء الطرح 

 ريال سعودي، أو1,580,000,000بلغ ي ذيالو املطلوب تجميعه املبلغ  جمعالعجز عن  (أ)

 ؛ أوخمسين (50)إذا كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور أقل من  (ب)

 أو٪ من الوحدات من قبل الجمهور؛ 30تم االشتراك في أقل من  (ج)

 في حال عدم القدرة على نقل ملكية األصول املبدئية لصالح الصندوق. (د)

في غضون  حساب االستثماري للمشتركللاملستلمة ورسوم االشتراك ، يتم رد جميع مبالغ االشتراك األولي وفي حال إلغاء الطرح

 منها أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف العملة(. أيام ةعشر 
ً
 عمل من تاريخ اإللغاء )مخصوما

 الصندوق  حجم (6

ريال  10وحدة وبقيمة تبلغ  158,000,000ريال سعودي مقسمة على  1,580,000,000يبلغ حجم الصندوق املستهدف 

 للوحدة الواحدة.
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 استخدام متحصالت الطرح (7

 

 

 

 .املعرفة كلياتى مبنى لقاء االستحواذ عل وهي طرف ثالث غير ذي عالقة ريال سعودي كرسوم سعي لشركة مساكن العطاء 2,000,000مبلغ ق لدفع تم االتفا*

 الصندوق تحسين عوائد باإلضافة إلى  حماية مالك الوحدات من أي مصاريف أو احتياجات قد يتطلبها الصندوق في املستبقل، بهدفسوف يتم استخدامها **

وفي حالة لم تستخدم سوف يقوم مدير  ،من خالل إضافة بعض التحسينات على العقارات الحالية التي من املحتمل أن تساهم في زيادة العوائد اإليجارية

 الصندوق باستثمارها في صناديق أدوات النقد.

 

 حساب الصندوق  (8

 
ً
 منفصال

ُ
 مصرفيا

ً
)أو أكثر ( في بنك محلي أو أكثر باسم الصندوق و/أو الشركة ذات الغرض  يقر مدير الصندوق بفتح حسابا

الخاص التي يقوم بإنشائها أمين الحفظ ويتم إيداع جميع عائدات االشتراك من املستثمرين وإيرادات الصندوق في هذا 

دوق وإدارته من هذه الحساب أو الحسابات، وسوف يتم سحب املستحقات والنفقات املستحقة فيما يتعلق بتشغيل الصن

 الحسابات.

 

 

 زيادة رأس املال (ت)

   ستكون آلية زيادة رأس مال الصندوق حسب اللوائح واألنظمة املعتمدة من قبل هيئة السوق املالية.  

 :الرسوم واألتعاب والعموالت)ط( 

ويدفع من يتحمل الصندوق  العام، ييدفعها مالكي الوحدات عند اشتراكهم في الطرح األول ياالشتراك، والتعدا رسوم فيما 

 في هذه املادة. املوضحةجميع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف  أصوله

 

 أتعاب ورسوم الصندوق 

 و طريقة الدفعالقيمة  رسوم الصندوق 

، يتم استقطاع هذه النقدي من مبلغ االشتراك% 2رسوم اشتراك وقدرها  تحتسب *رسوم االشتراك

 وتدفع ملدير الصندوق. ،استالم مبلغ االشتراكالرسوم عند 

مدة الصندوق بمقدار  سنوية خالليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة  أتعاب اإلدارة

يتم احتسابها وسدادها في نهاية كل ستة  ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.0.75

دفع أتعاب اإلدارة على أسا
ُ
س تناسبي بحيث أشهر ابتداًء من تاريخ اإلقفال. وت

ُيؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من الفترة التي يتم احتساب األتعاب على 

)ريال سعودي( املبلغ  البند 

العقاراتشراء إجمالي تكلفة  1,546,620,000  

 رسوم السعي* 2,000,000

تدفع ملدير الصندوق الصفقات رسوم  11,599,650  

السوق الرسوم األولية إلدراج وتسجيل وحدات الصندوق لدى  110,000  

**نقد في الصندوق  19,670,350  

 إجمالي قيمة الصندوق  1,580,000,000
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 أساسها.

من سعر الشراء أو ٪ 0.75بمقدار  صفقاترسوم يدفع الصندوق ملدير الصندوق   الصفقاترسوم 

الخاص بكل أصل عقاري يتم شراءه أو بيعه من الصندوق وذلك مقابل قيام  البيع

مدير الصندوق بإجراء التقص ي االزم والتفاوض على شروط البيع والشراء و إتمام 

عملية الشراء أو البيع إتمام العملية. وتكون األتعاب مستحقة السداد بعد 

 .بدئية للصندوق وتطبق على األصول العقارية امل الخاصة بكل أصل عقاري 

٪ من صافي قيمة 0.025حفظ تعادل ما نسبته  وميدفع الصندوق ألمين الحفظ رس رسوم الحفظ

  أصول الصندوق 
ً
 . ريال سعودي 320,000وبحد أعلى  ،سنويا

سوف  و ريال 129,000بقيمة  ةسنوي الفرعي أتعابيدفع الصندوق للمدير اإلداري  إداريةأتعاب 

 % كل سنة ميالدية.3بنسبة تعاب تزيد قيمة األ

 ريال سعودي. 40,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة  أتعاب املحاسب القانوني

ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد  2ريال سعودي باإلضافة إلى   50,000 رسوم التسجيل في السوق 

ع إلى  500,000أقص ى 
َ
دف

ُ
في مقابل إنشاء سجل ملالكي  السوق ريال سعودي ت

 الوحدات؛ و

 400,000  ع إلى
َ
دف

ُ
، في مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات السوق ريال سعودي ت

 وتتغير هذه الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

 ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و  50,000 السوق رسوم اإلدراج في 

 0.03 بحد أدنى ٪ من القيمة السوقية( 
ً
ريال سعودي  50,000للصندوق سنويا

 ريال سعودي(. 300,000وبحد أقص ى 

 تدفع للهيئة 7,500 الرسوم الرقابية
ً
 .ريال سعودي سنويا

  5,000 السوق موقع رسوم النشر على 
ً
 .ريال سنويا

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 املستقلين

ريال سعودي عن  5,000مبلغ  املستقلين مجلس إدارة الصندوق سيتقاض ى أعضاء 

ع في نهاية كل سنة،  20,000وبحد أقص ى  ،اجتماع كل
َ
 ُيدف

ً
لن و ريال سعودي سنويا

 يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي مكافآت. 

 

. 

يدفع الصندوق ملدير إدارة األمالك )شركة عبد القادر املهيدب وأوالده( أتعاب  أتعاب إدارة األمالك

دارته ملجمع مارفيال السكني، مستودع السلي،و إريال عن  200,000 سنوية بقيمة

مجمع الفنارالسكني والتجاري. لن يتكبد الصندوق أتعاب إدارة أمالك عن ادارة 

 .مبنى كلية املعرفة و برج اليوم خالل فترة تأجير وتشغيل املذكورة في املادة )و(

  تكاليف التعامالت

سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق جميع تكاليف التعامالت الخاصة 

باالستحواذ على األصول العقارية، وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ على أي 

أصل ومايتعلق به من دراسات جدوى وتكاليف لالستشارات القانونية وإعداد نفي 

ومصاريف تأسيس  الجهالة والتكاليف االستشارية والقانونية والتثمين ورسوم
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% من صافي 0.5ولن تتجاوز تكاليف التعامالت ,الشركة ذات الغرض الخاص، 

، وسوف يتم خصم املصاريف الفعلية فقط 
ً
قيمة  أصول الصندوق سنويا

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية واإلفصاح عنها 
ً
وفقا

 .مراجعة، أيهما أحدث

والتي يتكبدها الصندوق  ،مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطويريقوم س أتعاب التطوير

وتدفع للمطورين على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة 

. ولتجنب الشك، لم يتكبد % من قيمة تكلفة التطوير15وبحد أقص ى  في السوق 

 بدئية.الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية امل

 و األصول العقارية %( من قيمة 2.5بحد أقص ى ) رسوم الوساطة )السعي(
ُ
دفع عادة للبائع أو املسوق أو ت

 الوسيط.

مبلغ وبخصوص االستحواذ على العقارات املبدئية، سوف يدفع الصندوق 

كرسوم سعي لشركة مساكن العطاء وهي طرف فقط ريال سعودي  2,000,000

 .االستحواذ على مبنى كليات املعرفةثالث غير ذي عالقة لقاء 

يكون الصندوق مسؤوال عن جميع املصاريف التي تعزى إلى أنشطته واستثماراته  األخرى  مصاريف الصندوق 

 جميع املصاريف األخرى املتعلقة 
ً
والتخارج من استثماراته. ويتحمل الصندوق أيضا

واالستشارية وتثمين بالخدمات املقدمة من الغير مثل املصاريف القانونية 

وهيئة السوق املالية، وتكاليف  ،األصول، والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية

مصاريف تطهير باإلضافة إلى  ،وغيرها من الخدمات املهنية، التأمين ذات الصلة

كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي ، و شرعية إن وجدتالاألرباح غير 

بشكل معقول في أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقليين كل عضو من يتكبدها 

 وقدر جتماعات والتي يُ سبيل حضور اإل 
ً
ريال  15,000 هتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغا

 
ً
ومن املتوقع أال تتجاوز مثل هذه   .لجميع األعضاء املستقلينسعودي سنويا

  0.10 نسبةاملصاريف 
ً
 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام و/أو أي مستندات  ضريبة القيمة املضافة

ذات صلة ال تشمل الضريبة املضافة مالم يتم النص على خالف ذلك. وفي حال ما 

إذا كانت ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم 

صندوق سيدفع ملزود الخدمة )باإلضافة إلى أي رسوم تزويد الصندوق بها، فإن ال

 للقيمة املسجلة لهذه الضريبة على فاتورة 
ً
 مساويا

ً
أو مصاريف أخرى( مجموعا

القيمة املضافة الخاصة بالخدمة املعنية. وفي حال ما إذا كانت ضريبة القيمة 

إن املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل الصندوق، ف

 
ً
العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أي رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعا

 لقيمة هذه الضريبة.
ً
 مساويا

 االلتزامات

وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص  ،سيتخذ مدير الصندوق جميع الخطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات

 ،الواجب واملعقول. ولن يتحمل مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسئولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له
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ومجلس إدارة  ،وأعضاء الهيئة الشرعية ،والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، وكل مدير عقار

وذلك بخصوص أي  ،)ُيشار إلى كل منهم "طرف مؤمن عليه"( أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مستثمرالصندوق 

خسارة يتعرض لها الصندوق بسبب القيام أو عدم القيام بأي تصرف من أي األطراف املذكورة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه 

والذي يريد أن يستند إلى أحكام هذه الفقرة، أن يكون قد  الصندوق. وفي هذا الحال، فإنه يشترط ألي طرف مؤمن عليه،

تصرف بحسن نية وبشكل ُيعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال 

وسوف يتحمل الصندوق مسئولية تعويض وحماية كل طرف مؤمن عليه ضد جميع .  أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد

املطالبات والنفقات والتعويضات والتكاليف واملطالب وااللتزامات التي قد يتكبدها أي منهم أو جميعهم والتي تنشأ بأي 

حال من واجباتهم تجاه الصندوق، باستثناء ما إذا حدث ذلك نتيجة ألي احتيال أو إهمال أو سوء سلوك متعمد من جانب 

 الطرف ذات العالقة.

 سوم ضريبة القيمة املضافة.*رسوم االشتراك تشمل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص اإلفصاح املالي

 

 (أ)تم تحديد الرسوم واألتعاب والنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي الوارد في امللحق 

 طريقة احتساب الرسوم: من هذه الشروط واألحكام.

املفروضاملبلغ  طريقة الحساب تكرار دفع الرسوم النسبة  

 املفروضة

  # نوع الرسوم

 1 رسوم اشتراك %2 ال ينطبق يحسب من مبلغ االشتراك ال يتكرر 

 عملية إغالق عند

.البيع أو الشراء  

 سيتم الذي األصل قيمة اجمالي من تحسب

 الوساطة رسوم تتضمن وال بيعه، أو عليه االستحواذ

(.السعي)  

من % 0.75 ال ينطبق

إجمالي سعر 

الشراء أو 

 البيع

الصفقاترسوم   2 

تخصم بشكل 

 نصف سنوي 

تحسب بشكل نصف سنوي من صافي قيمة أصول 

 الصندوق ابتداًء من تاريخ اإلقفال.

من % 0.75 ال ينطبق

صافي قيمة 

أصول 

 الصندوق 

 أتعاب إدارة صندوق 

العقاري  االستثمار

 املتداول 

3 

تخصم بشكل ربع 

 سنوي 

تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم 

 يتناسب
ً
على عدد أيام السنة ا  

يدفع الصندوق للمدير اإلداري الفرعي أتعاب 

% 3بزيادة ، ريال  129,000سنوية بقيمة 

 
ً
 سنويا

 4 أتعاب إدارية  ال ينطبق

تخصم بشكل 

 نصف سنوي 

تحسب من صافي قيمة أصول الصندوق وبحد أعلى 

.( ريال320,000)  

ينطبقال  من % 0.025 

صافي قيمة 

أصول 

 الصندوق 

 5 رسوم أمين الحفظ



 163من  67صفحة 

 
ً
تدفع لكل عضو عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  تخصم سنويا

للعضو الواحد سعودي ريال 20,000  

ريال سعودي لكل اجتماع 5,000 ينطبق ال  مكافأة أعضاء مجلس  

 اإلدارة 

6 

 
ً
تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم  تخصم سنويا

 يتناسب
ً
على عدد أيام السنة ا  

40,000  
ً
ينطبق ال   ريال سعودي سنويا  7 أتعاب املحاسب القانوني 

 8 املصاريف األخرى  سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت

تدفع مرة واحدة 

 عند التأسيس

 ويتحملها مالكي الوحدات
ً
( ريال 2ريال( باإلضافة إلى ) 50,000أولي )رسم  تدفع مقدما

عن كل مالك وحدات بالصندوق وبحد أقص ى 

.سعودي ( ريال500,000)  

ينطبق ال رسوم التسجيل لدى  

السوق املالية السعودية 

 "تداول"

9 

  تخصم 
ً
سنويا تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم  

 يتناسب
ً
على عدد أيام السنة ا  

 حسب ريال سعودي  400,000
ً
تدفع سنويا

القيمة السوقية للصندوق، حسب القيم 

ألف  180مليون يدفع  100إلى  0التالية: من

مليون يدفع  200مليون إلى  100ريال. من 

مليون  500مليون إلى  200ألف ريال. من  220

 2مليون إلى  500ألف ريال. من  300يدفع 

 5مليار إلى  2ألف ريال. من  400مليار يدفع 

 10مليار إلى  5ألف ريال. من  500دفع مليار ي

مليار  10ألف ريال. أكثر من  600مليار يدفع 

ألف ريال. 700يدفع   

ينطبق ال رسوم التسجيل لدى  

 السوق 

10 

تدفع مرة واحدة 

 عند التأسيس

 ويتحملها مالكي الوحدات
ً
ريال سعودي 50,000رسوم اإلدراج األولي  تدفع مقدما ينطبق ال  رسوم اإلدراج لدى  

 السوق 

11 

  تخصم
ً
سنويا ( وال تزيد سعودي ريال 50,000ال تقل عن ) يحسب بشكل يومي من القيمة السوقية للصندوق  

سعودي ( ريال300,000عن )  

% من 0.03

صافي قيمة 

أصول 

 الصندوق 

 12 رسوم اإلدراج في تداول 

 
ً
تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم  تدفع سنويا

 يتناسب
ً
على عدد أيام السنة ا  

ريال سعودي 5,000 ينطبق ال  رسوم نشر املعلومات على  

السوق موقع   

13 

 
ً
تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم  تدفع سنويا

 يتناسب
ً
على عدد أيام السنة ا  

ريال سعودي 7,500 ينطبق ال  الرسوم الرقابية التي  

سيتم سدادها لهيئة 

 السوق املالية

14 

 تدفع 
ً
سنويا تحسب بشكل يومي، من خالل تقسيم الرسوم  

 يتناسب
ً
على عدد أيام السنة ا  

 عن العقارات  200,000
ً
ريال سعودي سنويا

املدارة من قبل شركة عبدالقادر املهيدب 

 وأوالده 

ينطبق ال  15 أتعاب إدارة األمالك 

في حال وجدت سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة  

 

 16 أتعاب التطوير

أصول % من صافي قيمة 0.5ولن تتجاوز هذه الرسوم  سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت

 الصندوق 

 17 تكاليف التعامالت

عند االستحواذ على 

 األصل

ينطبقال  تحسب من إجمالي قيمة شراء األصول العقارية % من 2.5 

قيمة شراء 

األصول 

 العقارية

 18 رسوم الوساطة )السعي(

 19 تكاليف التمويل اإلسالمي سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت

 

 :أصول الصندوق  ثمينت (ي)

 كيفية تثمين أصول الصندوق  (1

 إلى ت صندوق للالعقارية صول األ بتثمين  مدير الصندوق يقوم 
ً
مرخصين و  مستقلين عقاريينل مثمنين عد من قبُم  ثميناستنادا

. ويحق ملدير الصندوق تغيير أو تعيين أي مثمن جديد للصندوق دون أي إشعار مسبق مين املعتمدينمن الهيئة السعودية للمقي  

 
ً
 بعين االعتبار مسؤوليته تجاه مالكي الوحدات.ملالكي الوحدات. ويتم التعيين املذكور من قبل مدير الصندوق آخذا

عن طريق خصم املطلوبات وحدة"( للصول األ )"صافي قيمة لوحدة الواحدة في الصندوق صافي قيمة األصول لويتم احتساب 

ن ، معلى الصندوق خالل فترة االحتساب اإلجمالية للصندوق، بما في ذلك أي التزامات مالية والرسوم واملصاريف املستحقة

لوحدات  ةاالسترشادي قيمةهو ال الناتجإجمالي أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناتج على عدد وحدات الصندوق. ويكون 
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إذ في حال التصفية أو البيع، تناسب مع املشتريين املحتملين  ي ال قد  وتجدر اإلشارة إلى أن تقييم أصول الصندوق  الصندوق.

 األصول  لقيمة استرشادي رالحسابية املستخدمة في التقييم لدى املثمن وهي مؤش للمعاييرخضع يل العقارية و أن تثمين األص

 العقارية األصول  عرض عند السوق  في طلب سعر أفضل حسب أقل أو أعلى بسعر العقارية األصول  بيع يتم وقد ،العقارية

ولكن سيسعى مدير الصندوق إلى بيع اي اصل من األصول العقارية بسعر ال يقل عن متوسط التثمين بما يتناسب مع  .للبيع

 عقار لشراء الصندوق  مدير وسيسعى .ظروف السوق السائدة وظروف العقار بما يحقق مصالح املستثمرين في الصندوق.

، يحيث ال تزيد قيمة العقار العقار بيع من أشهر ستة خالل وذلك أهدافه لتحقيق الصندوق  استراتيجيات يناسب آخر بديل

 مين األعلى من املثمنين املرخصين.املشترى عن سعر التث

 

، وذمم مدينة أخرى ستحقة، والنقدية، واألرباح املاملثمنة وتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق هي مجموع كافة األصول العقارية

 إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق. ويقوم عقارية الغير والقيمة السوقية لجميع االستثمارات 
ً
مدير إضافة

ممارسة حكمه املعقول في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق ومطلوباته، شريطة أن يتصرف بحسن نية ب الصندوق 

سيقوم مدير الصندوق باستخدام متوسط القيمة املتحصل عليها  ،ولغرض تثمين األصول العقارية ملصلحة الصندوق ككل.

 مين املعتمدين.من الهيئة السعودية للمقي   رخصينمن اثنين )أو أكثر( من املثمنين العقاريين املستقلين وامل

 تثمين األصول العقارية املبدئية (2

للقيام بعمل  عتمدينمين املالهيئة السعودية للمقي   من رخصيناملو  عتمدينامل مينقي  امل اثنين منالصندوق بتعيين  مدير قام

 :تثمينها وتواريخلوصف األصول وقيم التالي ملخص يبين الجدول تثمين مستقل لألصول العقارية املبدئية للصندوق. 

 

 فاليوسترات - األول  املقيم

 تاريخ التقييم للعقار السوقية القيمة العقار اسم

 م27/09/2017 ريال سعودي 288,900,000 برج اليوم 

 م27/09/2017 ريال سعودي 220,700,000 كلية املعرفة 

 م27/09/2017 ريال سعودي 235,300,000 مستودع السلي 

 م27/09/2017 سعودي  ريال  645,200,000 السكنيمجمع مارفيال 

مجمع الفنار السكني 

 والتجاري 

 م27/09/2017 ريال سعودي 259,700,000

 ريال سعودي 1,649,800,000 املجموع 

 

 

 كيوب وايت - الثاني املقيم

 تاريخ التقييم )ر.س( للعقار السوقية القيمة اسم 

 م10/10/2017 ريال سعودي 318,000,000 برج اليوم 

 م10/10/2017 ريال سعودي  228,500,000 كلية املعرفة 
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 م10/10/2017 ريال سعودي  276,000,000 مستودع السلي 

 م10/10/2017 ريال سعودي  645,000,000 السكنيمجمع مارفيال 

 م10/10/2017 ريال سعودي 268,300,000 مجمع الفنار السكني والتجاري 

 ريال سعودي 1,735,800,000 املجموع

 

 

األصول من قبل متوسط تقييم  العقار

 املقيمين املعتمدين

نسبة الفرق بين  األصول  سعر الشراء

سعر شراء األصول 

 متوسط تقييمو 

  األصول 

 -%9.4 ريال سعودي 275,000,000 ريال سعودي 303,450,000 برج اليوم 

 -%11.0 ريال سعودي 200,000,000 ريال سعودي  224,600,000 كلية املعرفة 

 -%13.3 ريال سعودي 221,680,000 ريال سعودي 255,650,000 مستودع السلي 

 -%6.1 ريال سعودي 606,000,000 ريال سعودي 645,100,000 مجمع مارفيال السكني

مجمع الفنار السكني 

 والتجاري 

 ريال سعودي 264,000,000

 

 -%7.6 ريال سعودي 243,940,000

 -%8.6 يال سعودير 1,546,620,000 ريال سعودي 1,692,800,000 املجموع

 

 عدد مرات التثمين وتوقيته (3

على  مرة واحدة كل ستة أشهرمرخصين  بناء على تثمين معد من قبل مثمنين بتثمين أصول الصندوق مدير الصندوق  سيقوم 

  ،ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تثمين أصول الصندوق  ،األقل
ً
للمادة  وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية طبقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.22)

 عن صافي قيمة األصول اإلعالن  كيفية (4

وتكون هذه  يوم عمل من يوم التثمين ذي العالقة. ثالثينخالل الصندوق قيمة أصول  صافيمدير الصندوق بإعالن  سيقوم

 مدير الصندوق. املعلومات متاحة على املوقع اإللكتروني للسوق وموقع

 سياسة توزيع األرباح)ك( 

سبتمبر، ، نيو، يو مارسفي شهر عن الفترة املنتهية أرباح نقدية أربع مرات في السنة امليالدية  يستهدف مدير الصندوق توزيع

باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة ، وذلك السنوية ٪ من صافي ربح الصندوق 90قل عن يال بما  مالكي الوحداتعلى وديسمبر 

 االستحواذ على أصول إضافية أو تجديد أصول الصندوق القائمة.عن بيع األصول العقارية والتي قد يعاد استثمارها لغايات 

 تداول وحدات الصندوق )ل( 

. وبالتالي، يجوز ملالكي عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة في السوق  -1

األشخاص  أحد من خاللالسوق مباشرة املعلن عنها من قبل الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية 

  املرخص لهم.

بشكل مباشر من خالل تداول دون ويمكن أن يتم بيع الوحدات  ،الصندوق  مديرال يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم من  -2

 إلى مدير الصندوق,  الرجوع

 من  -3
ً
 على هذه الشروط واألحكام. ووافق بأنه قد اطلع املشتري يعتبر شراء وحدات في الصندوق عن طريق السوق إقرارا
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ويكون املستثمر  يتم تسويتها حسبما هو سائد في السوق. وعموالت يكون التداول في وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول  -4

 عن رسوم وعموالت التداول.
ً
 مسؤوال

5-  
ً
في يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول وحدات الصندوق العقاري املتداولة، للتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار وفقا

 أو إأي وقت 
ً
 في أي من الحالت التالية: ،لغاء إدراجها حسبما تراه مناسبا

 رأت إذا  .أ
ً
 ق منتظم.لحماية املستثمرين أو للمحافظة على سو  ذلك ضروريا

  .ب
ً
 التنفيذية. ولوائحهتراه الهيئة جوهريا في التزام النظام  إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقا

 رابع)البند الفقرة )ب( من ( من 2\( والفقرة الفرعية )ب2\إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الفقرة الفرعية )أ .ج
ً
( ا

 االستثمار العقارية املتداولة. بصناديقالتعليمات الخاصة  من

 . السوق ال تسوغ التداول املستمر لوحدات الصندوق في ندوق أو أصوله إذا رأت أن مستوى عمليات الص .د

 

 يطلب من يجوز ملدير الصندوق أن  -6
ً
 تعليق تداول وحدات الصندوق مؤقتا

ً
إلغاء إدراجها، على أن يتضمن الطلب  أوالهيئة كتابيا

.
ً
 أسباب طلب التعليق أو اإللغاء. وللهيئة قبول الطلب أو رفضه حسبما تراه مناسبا

 الصندوق  ءقضاان)م( 

بعد  –على قرار من الهيئة أو بموجب أنظمتها. كما يحق ملدير الصندوق  بناءً في حال انتهاء مدته أو إذا كان ذلك  الصندوق  ينقض ي

  إنهاء الصندوق في أي من الحاالت التالية: –والهيئة والهيئة الشرعية )حيثما ينطبق( الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق 

  .وتم توزيع جميع العائدات من هذه التصرفات للمستثمرين ،الصندوق  التصرف بكافة أصول  (أ

في حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغييرات جوهرية لظروف السوق في اململكة واعتبر مدير  (ب

 إلنهاء 
ً
 مبررا

ً
 .وق الصندالصندوق ذلك سببا

ستون يوم بعد قيام مدير الصندوق باالستحواذ على العقار وإتمام فترة ( 60)في حال عدم إتمام عملية شراء العقار خالل  (ت

 .الطرح بنجاح

في حال تم جمع املبلغ ولكن لم يتم االستحواذ على األصل أو في حال تم االستحواذ على األصل ولم يتم إدراج الوحدات في  (ث

 . السوق 

( من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار 2\في حال عدم استيفاء املتطلب املشار إليه في الفقرة الفرعية )أ (ج
ً
( من البند )رابعا

 من 12العقارية املتداولة خالل )
ً
التعليمات الخاصة بصناديق ( شهر من تاريخ اإلشعار املشار إليه في الفقرة )ع( من البند ثالثا

  .ة املتداولةاالستثمار العقاري

  ثالثون  خالل في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  الكي الوحداتواإلعالن ملهيئة السوق املالية إخطار  وسيتم
ً
من تاريخ وقوع  يوما

 .املشار إليها أعاله اإلنهاء أي من حاالت

يقوم مدير  ،في حال تطلب ذلك( أو الحصول على موافقتها بعد تقديم إخطار خطي لهيئة السوق املالية) في حالة إنهاء الصندوق 

بإلغاء إدراج الوحدات والطلب من هيئة السوق الطلب من السوق املالية السعودية بيوم عمل  خمسة عشر في خالل الصندوق 

بإجراءات أصول الصندوق والبدء  لتصفيةعلى املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق جدول زمني  إعالناملالية بإلغاء الصندوق و 

ي والذي يتوجب عليه العمل على إنهاء الصندوق مع توزيع أصوله على مالكي الوحدات. . ويقوم مدير الصندوق بتعيين مصفالتصفية

 في حال استحالة التصرف في  .يملدير الصندوق القيام بمهام املصفويحق 
ً
ويجوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينيا

 أصول الصندوق أو في حال رأى مدير الصندوق أن هذا األمر يصب في مصلحة مالكي الوحدات.

 :مجلس إدارة الصندوق )ن( 

 . لحماية مصالح الصندوق ومالكي الوحداتالعمل و  أعمال الصندوق يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق ملراقبة 
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 شكيل مجلس اإلدارةت (1

وسيتم اإلعالن ملالكي  ،منهم اثنين مستقلين ،أعضاء يعينهم مدير الصندوق  أربعة (4) يتألف مجلس إدارة الصندوق من

الصندوق واملوقع على املوقع اإللكتروني ملدير من خالل النشر  عن أي تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق  الوحدات

 للسوق. اإللكتروني

 ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

 مجلس اإلدارةرئيس –الغنام  سليمان غنام

قبل التحاقه بجدوى في منصب غنام عمل   .لالستثمار رئيس إدارة استثمارات العمالء األفراد واملؤسسات في شركة جدوى وهو 

 في  14 تتجاوز غنام خبرة  /األستاذيمتلك   لالستثمار للعمالء األفراد في أتش أس بي س ي العربية السعودية.مستشار أول 
ً
عاما

 منهجية رفيعة املستوى في جميع عمليات إدارة املبيعات والخدمات والعمليات 
ً
مجال تطوير األعمال وإدارة الثروات متبعا

حمالت لجمع األموال ملختلف شركات األسهم الخاصة وإدارة األصول واملنتجات كما شارك في تنظيم  التشغيلية واملخاطر.

 .بكالوريوس في إدارة األعمال جامعة توليدوغنام هو مسؤول تخطيط معتمد حاصل على  /واألستاذ العقارية.

 

 عضو مجلس اإلدارة –د. نوف ناصر الشريف 

لإلستثمار، قبل التحاقها بجدوى قامت بتدريس االقتصاد في جامعة وهي نائبة رئيس قسم األبحاث االقتصادية في شركة جدوى 

األمير سلطان، قبل ذلك عملت كمحللة أبحاث أولى في هيئة السوق املالية، وفي وقت متقدم من مسيرتها املهنية عملت كمحللة 

مع مرتبة الشرف من جامعة امللك سعود حيث د. نوف تخرجت اقتصادية أولى في قسم األبحاث االقتصادية ببنك الرياض. 

جامعة ساسكس في اململكة  منالدكتوراه في االقتصاد  حصلت علىثم حصلت على بكالوريوس ودرجة املاجستير في االقتصاد. 

 .املتحدة

 

 املستقل دارةاإل عضو مجلس   -عادل خالد القاض ي 

السيد عادل منصب نائب رئيس مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي لشركة الحياة لالستثمار، كما عمل من قبل في شركة يعمل 

أعوام في مجال االستثمار و تطوير األعمال، و  9االلكترونيات املتقدمة كمدير للمشاريع، يتمتع السيد عادل بخبرة تتجاوز ال 

مللك فهد للبترول واملعادن بمرتبة شرف ثانية، باإلضافة الى شهادة مدير مشاريع يحمل شهادة الهندسة الصناعية من جامعة ا

 معتمد من املعهد العاملي إلدارة املشاريع. 

 

 املستقلعضو مجلس اإلدارة  -العمري  حسن السيد/ نادر

الشريك التنفيذي واملؤسس ملجموعة الجادة األولى للتطوير واالستثمار العقاري، ويشغل دور مستشار مالي لعدد من الجهات 

االقتصاد من جامعة سانت ماري في كندا، باإلضافة الى درجة العامة والخاصة. حاصل على بكالوريويس تجارة في تخصص 

املاجستير في االقتصاد من جامعة واترلوو في كندا. حصل السيد/نادر على شهادات في إدارة العقارات و التمويل والتصميم و 

ويل العقاري واالستثمار من جامعة القيادة من كلية هارفارد لالعمال في الواليات املتحدة، و حاصل أيضا على شهادة مهنية في التم

 نيويورك في الواليات املتحدة.

 

 مؤهالت األعضاء (2

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

 غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و (أ)

 لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش؛ و (ب)
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 مجلس إدارة الصندوق.في ليكونوا أعضاء تؤهلهميتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي  (ج)

الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة  "العضو املستقل"ويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من العضوين املستقلين لتعريف 

 في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 صندوق أعضاء مجلس إدارة ال مكافآت (3

ريال سعودي عن  5,000باستثناء كل من العضوين املستقلين في مجلس إدارة الصندوق الذين سوف يتقاض ى كل منهما مبلغ 

  20,000 وبحد أقص ى اجتماعكل 
ً
ع في نهاية كل سنة، لن يتلقى باقي أعضاء  لجميع األعضاء املستقلين ريال سعودي سنويا

َ
ُيدف

 . مكافآتمجلس إدارة الصندوق أي 

 اجتماعات مجلس إدارة الصندوق  (4

، ومن املتوقع أن تكون مرة واحدة بحد أدنى في السنة يقوم مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس املجلس

. وقد يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك ضروري، ويتوجب عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب املالية

 ( من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.2من قبل مدير الصندوق أو أي اثنين ) منه ذلك

 
ً
إال إذا حضره أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات املجلس بموافقة من أغلبية  ال يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحا

 ن لرئيس املجلس صوت ترجيحي.و األعضاء. وفي حال كانت األصوات متساوية، يك

تمرير عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني، على القرارات بشكل مستعجل من خالل الرة الصندوق املوافقة على يجوز ملجلس إدا

 ول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي.أمجلس إدارة الصندوق في  علىأن يتم عرض أي قرار من هذا القبيل 

 التكنولوجيا الحديثة. ويمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والتصويت فيها عن طريق الوسائل

. يقوم مجلس إدارة صندوق بتوثيق اجتماعاته وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات، بما في ذلك عمليات التصويت التي تتم

 الحفاظ على هذه املحاضر املنظمة ويحتفظ به لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح. ويجب

مباشرة أو غير مباشرة. ويجب  كان بصورةقرار له مصلحة فيه، سواء  يصوت على أيأن وال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق 

 اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس إدارة الصندوق.

 ولياتؤ املس (5

 عن اآلتي:
ً
 يكون مجلس إدارة الصندوق مسؤوال

 من  التأكد (ج)
ً
وأحكام الئحة لشروط قيام مدير الصندوق بمسئولياته بالطريقة التي تحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .املتداولة ةصناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري

اعتماد العقود الجوهرية والقرارات والتقارير املتعلقة بالصندوق بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، اتفاقيات   (ح)

 .ثمينالتاقيات التسويق وتقارير التطوير واتفاقيات الحفظ واتف

 .واألحكام وأي تعديالت عليها اعتماد هذه الشروط  (خ)

 .فصاح عنه من جانب مدير الصندوق اعتماد أي تضارب في املصالح يتم اإل   (د)

 .ندوق الذي يسميه مدير الصندوق اعتماد تعيين املحاسب القانوني للص  (ذ)

 مع مسئول االلتزام التابع ملدير الصندو جتماع اال   (ر)
ً
ق ومسئول اإلبالغ عن جرائم مكافحة غسل مرتين على األقل سنويا

 .للقواعد واللوائح املعمول بها األموال/مكافحة اإلرهاب لضمان امتثال مدير الصندوق 

 .كي الوحدات وغيرهم من املعنيينضمان إفصاح مدير الصندوق عن كافة املعلومات الجوهرية إلى مال  (ز)
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 صندوق ومالكي الوحدات.العمل بحسن نية وبالعناية املعقولة لتحقيق مصالح ال  (س)

 

ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق ملساعدتهم 

 على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم.

 

 الصناديق األخرى املدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (6

 

 غنام الغنام  
 نوف. د 

 الشريف
 نادر العمري  عادل القاض ي

  •   •  • سعوديةصندوق جدوى ريت ال

 •  • • صندوق جدوى ريت الحرمين

     • صندوق جدوى العزيزية لالستثمار العقاري 
  

    • صندوق زود لالستثمار

 •   • صندوق الدار لالستثمار

 •  • • صندوق جادة الدرعية لالستثمار

   • • النخبة لالستثمارصندوق 

 •   • صندوق الشرفة لالستثمار

    • صندوق الواحة لالستثمار

    • 2صندوق الدار لالستثمار 

     صندوق النهضة لالستثمار

    • صندوق النمو العقاري 

    • (1صندوق ليوان لإلستثمار )

    • صندوق جدوى لألسهم السعودية
  

  •  لألسهم الخليجيةصندوق جدوى 
  

  

   • صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية
  

  

   • صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
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  •  صندوق جدوى للصكوك العاملية
  

  

 12صندوق جدوى لالستثمار 
•  

   

 13صندوق جدوى لالستثمار 
•  

   

 14صندوق جدوى لالستثمار 
• 

   

 16جدوى لالستثمار صندوق 
• 

   

 17صندوق جدوى لالستثمار 
• 

   

 20صندوق جدوى لالستثمار 
• 

   

 

 :مدير الصندوق )ظ( 

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (1

 شركة جدوى لالستثمار االسم:  

 سكاي تاور  العنوان: 

 الطابق الرابع   

 فهدطريق امللك 

  60677 :ص.ب   

  11555 :الرياض   

 اململكة العربية السعودية     

 www.jadwa.comاملوقع االلكتروني:    

 

 دير الصندوق كشخص مرخص لهم (2

 ألنظمة اململكة
ً
وهو مرخص من الهيئة "كشخص مرخص له" بموجب  ،مدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة مسجلة وفقا

 لنظام السوق املالية وذلك بقرار رقم 
ً
بتاريخ  1-83-2005الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة طبقا

، ملزاولة م (3/3/2007)املوافق  هـ13/2/1428 بتاريخ 06034-37م( بموجب ترخيص رقم  28/6/2005)املوافق  هـ 21/5/1426

 والحفظ في أعمال األوراق املالية. املشورةصيل والتعامل بصفة وكيل واإلدارة والترتيب وتقديم أالتعامل بصفة أنشطة 

اململكة العربية ب الرياضمقرها الرئيس ي في مدينة املصرفية االستثمارية هي شركة متخصصة في مجال  شركة جدوى لالستثمار

وتمويل الشركات وخدمات الحفظ لألفراد من ذوي  والوساطة ات إدارة األصول واالستشاراتالسعودية. وتقدم الشركة خدم

 تندرج الخدمات التي تقدمها شركة جدوى لالستثمار تحت مجالين هما: الثروات الكبرى واملكاتب والشركات العائلية.

 يةخدمات االستثمار ال .1

 

م. 2017أكتوبر  31حسب آخر إحصائية في من األصول تحت اإلدارة مليار  ريال  24.19ما يقارب لالستثمار جدوى تدير شركة 

 تتوزع هذه األصول للفئات التالية:

http://www.jadwa.com/
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صناديق(  9)العامة الصناديق أو من خالل  (DPMs) يتم إدارة هذه األصول من خالل املحافظ االستثمارية الخاصة

  .من قبل مدير الصندوق املدارة صندوق(  23)الخاصة و 

 

 يةخدمات االستشار ال .2

: تقدم جدوى الخدمات املصرفية االستشارية للشركات العامة والخاصة وتشمل ثماريةالخدمات املصرفية االست (أ)

 تي:اآل

o ية(و ألولاحقوق و  أسواق رأس املال )االكتتابات العامة األولية 

o صفقات االندماج واالستحواذ 

o  ،نقل امللكيات والتخارجعمليات البيع، التصفية 

 

قليميين تقدم جدوى خدمات االستشارات االستثمارية للمستثمرين املحليين واإل االستشارات االستثمارية:خدمات  (ب)

بهدف تطوير العملية االستثمارية لترقى للمستوى املؤسساتي وتساهم في تطوير املمارسات لدى هذه الجهات لتمكينها 

 .االستثمارية وتحقيق النجاح بشكل مستداملى أهدافها إمن الوصول 

 

 الهيكل التنظيمي ملدير الصندوق:

 

 
 الهيكل التنظيمي لقسم إدارة األصول:
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 خدمات مدير الصندوق  .4

ن مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق املالية  لالئحة األشخاص املرخص لهم والصادرة  ،يعي 
ً
وفقا

 لإلشراف على إدارة أصول الصندوق. من هيئة السوق املالية وذلك

 وخدمات أخرى للصندوق بما يشمل، دون حصر، ما يلي: ،سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية التالية

 .الصندوق وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول ستثمارية اإل فرص التحديد  (أ)

  .الصندوق ومشاريع القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال تخاذ إوضع إجراءات  (ب)

 .إطالع هيئة السوق املالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق  (ج)

  .العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق  بجميع األنظمة واللوائح السارية في اململكةلتزام اإل (د)

 للشروط واألحكام (ه)
ً
 .إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة املستثمرين وفقا

 .ضمان قانونية وسريان جميع العقود املبرمة لصالح الصندوق  (و)

 .الصندوق املوضحة في هذه الشروط واألحكام استراتيجياتتنفيذ  (ز)

 .نيابة عن الصندوق  الضوابط واملعايير الشرعيةاملتوافقة مع  تمويلهيالت الالترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تس (ح)

الضوابط واملعايير هذه الشروط واألحكام متوافقة مع  بأنتعيين الهيئة الشرعية للصندوق والحصول على موافقتهم  (ط)

 .الشرعية

 .التي يتعاقد معها الصندوق من الغيراإلشراف على أداء األطراف  (ي)

 .ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه  (ك)

أداء مسؤولياتهم من تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء املجلس  (ل)

 .بشكل كامل

 التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق املالية وهذه الشروط واألحكام. (م)

 

 

 التضاربات الجوهرية في املصالح  (3

على تضارب مصالح جوهري بين مصالح الصندوق  تنطوي فإنه ال يوجد معامالت  ،حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام

تحديد حاالت التضارب املحتملة في املصالح . قام مدير الصندوق بى أطراف أخر  أيومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو 

شركة ن )فإن أمين الحفظ املعي   وبغرض التوضيح، من هذه الشروط واألحكام. (ق) فقرةالصندوق والصندوق في البين مدير 

) األستاذ عبدالعزيز محمد . وأن أحد أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق بنك البالدبالكامل من قبل  ( مملوك البالد املالية

 فإن أمين الحفظ املعي   )بنسبة ال تمثل السيطرة(. لبنك البالداملؤسسة مساهم في أحد الشركات السبيعي( هو 
ً
ن وللتوضيح أيضا
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 هو أحد مساهمي مدير الصندوق ولكن بنسبة ال تمثل السيطرة.

، إال للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق. وال أو مطالبات ضدها أصول الصندوق في لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة 

 لصندوق.بايكون لدائني مدير الصندوق أي مصلحة في أي أصول 

 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية الصندوق اإلستثمار في صناديق االستثمار 
ً
كما تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا

، إأل أن إستثمار داره من قبل مدير الصندوق والتي قد تكون م ملعايير الشرعيةالضوابط وااملتوافقة مع املرخصة من الهيئة 

 لشروط وأحكام تلك الصناديق على 
ً
 ألي شروط تفضيلية تمنح له وإنما سيكون وفقا

ً
الصندوق في هذه الحاالت لن يكون وفقا

ى جهوده مدير الصندوق إلى بذل أقص  يسعىس والذي ينطوي ذلك على تضارب في املصالحن املحتمل أن أسس تجارية بحته، وم

 لحل أي تضارب في املصالح قد ينجم جراء ذلك.

 التفويض للغير (4

 عن إدارة الصندوق، ويكون 
ً
 ؤ مسيكون مدير الصندوق مسئوال

ً
عن تعيين أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي من  وال

 الصندوق  ويشار إلى أن الخدمات من أجل تعزيز أداء الصندوق.مسؤولياته املذكورة. ويجوز ملدير الصندوق تعيين الغير لتوفير 

 .فيزيسايبكس فند سير شركة يعتزم تفويض بعض الخدمات اإلدارية إلى 

 االستثمار في الصندوق  (5

  .ريال سعودي في الصندوق  89,447,000استثمار مبلغ يصل إلى بمدير الصندوق  سيقوم

يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار  من وقت آلخر، شريطة أنالحصول على وحدات بدير الصندوق ملكما يحق 

  له في الصندوق في نهاية كل سنة مالية في ملخص اإلفصاح املالي.

 :أمين الحفظ( )ع 

 شركة البالد لالستثمار االسم:

 الطابق األول  –سمارت تاور   العنوان:

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد    

 140ص.ب.  

     اململكة العربية السعودية  

 capital.com-www.albilad وقع اإللكتروني:امل     

 

 37-8100مرخص من هيئة السوق املالية كـ "شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقم وهو أمين الحفظ قام الصندوق بتعيين 

وسيقوم أمين الحفظ بفصل حتفاظ بملكية أصول الصندوق. باال . وسيقوم أمين الحفظ ملزاولة أعمال الحفظ في األوراق املالية

ذات غرض  أو أكثر سيتم تسجيل ملكية األصول باسم شركةحيث  ،أصول الصندوق عن أصوله الخاصة وأصول عمالئه اآلخرين

التفريق بين ملكية األصول اململوكة من قبل الصندوق وتلك اململوكة من قبل أمين  خاص يتم تأسيسها من قبل أمين الحفظ ألجل

كما ستوفر أقص ى قدر من الحماية القانونية  ،النظاميمتثال واإل وسوف تحافظ مثل هذه الهيكلة على الكفاءة الضريبية  الحفظ.

للمستثمرين. ولن يكون ألمين الحفظ أي حق أو مطالبة في أصول الصندوق، إال بصفته كمالك محتمل للوحدات. ولن يكون لدائني 

 أمين الحفظ أي حق في أي من أصول الصندوق.

  ستثمارات الصندوق الخارجية على أن يكون تكليف أمين حفظ من الباطن خارج اململكة لحفظ ا ألمين الحفظ يجوز و 
ً
خاضعا

 . على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة إلشراف جهة رقابية تطبق معايير رقابية مماثلة

قد يحصل الصندوق على تمويل من مؤسسة مالية أو أكثر. وفي هذه الحال، يمكن رهن أصول الصندوق لصالح الجهة املمولة و 

 التمويل. بموجب شروط وأحكام وثائق

http://www.albilad-capital.com/
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 وتتمثل مهام أمين الحفظ في اآلتي:

 )أ( اإلحتفاظ بمستندات  ووثائق الصندوق وغيرها من املستندات الثبوتية. 

  .األصول  صوص ما يطرأ من تغيير على ملكية)ب( اإلحتفاظ بسجالت تفصيلية ودقيقة بخ

)ت( التعهد بفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى عائدة أو تخص أمين الحفظ بموجب متطلبات الباب السابع من 

 الئحة األشخاص املرخص لهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا الغرض. 

   وتسليم مدير الصندوق أ -1)ث( 
ً
 عمل: يمما يأتي فور طلبه وخالل يوم أي شخص يعينه مدير الصندوق أيا

صور من  -3 .صور من عقد تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وسجلها التجاري   -2  .صور من مستند ملكية األصول  

كشف حساب  -4م الشركة ذات الغرض الخاص.  سحفظ بموجب تسجيل ملكية األصول باأي وثائق تسلمها أمين ال

 .صاحسابات الشركة ذات الغرض الخ لألعمال املصرفية املقيدة على

 الغير.  )ج(  موافاة مدير الصندوق بنسخة من أي مستند متعلق باألصول فور تسلمه من

  .الصندوق  وغيرهم من  مستشاري الصندوق ومدير )ح(  التعاون الكلي مع طلبات مراجعي الحسابات

 املالية.  )خ( التأكد من  تنفيذ عمليات الشراء والبيع في السوق 

 املستحقة.  وتحصيل األرباح)د(  إرسال تقرير باألرباح 

 يومي.  )ذ(  إرسال تقارير لعمليات البيع والشراء وكشف للمحفظة والحساب االستثماري والعمليات املنفذة بشكل

 والشراء.  للتحقق من تمرير عمليات البيع السوق )ر(  املتابعة مع 

  .على املحفظة والحساب االستثماري  )ز(  توفير خدمات وقت السوق وخالل ساعات العمل لطلب تقارير أو عمليات

  )س( تحويل األموال أو صكوك العقار حسب طلب مدير الصندوق 
ً
 فقط،  أو أي شخص آخر يعينه مدير الصندوق طبقا

  .الخطية التي يتلقاها أمين الحفظ من مدير  الصندوق للتعليمات 

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري 11)ة جميع املستندات الواردة في املادبحتفاظ اإل )ش( 

 بنك محلي.)ص(  فتح حساب بنكي لصالح مدير الصندوق لدى 

 :املطور )غ( 

. لذاللصندوق األصول العقارية املبدئية ال تتكون 
ً
 إنشائيا

ً
في حال  على أي أنشطة تطوير عقاري أو أي عقارات يتم تطويرها تطويرا

 .تجاري بحت ومستقلمطور على أساس  فإنه يعتزم الصندوق تعيين، بأنشطة التطوير العقاري  قيام الصندوق 

 :القانوني املحاسب)ف( 

   محاسبون قانونيون واليحيى اللحيد االسم: 

 حي املرسالت –طريق أبو بكر الصديق  187 العنوان:

 اململكة العربية السعودية -الرياض

 7532-4304ص.ب. 
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الصندوق أن يقوم بتغيير مدقق الحسابات الخاص بالصندوق من وقت آلخر بناًء على موافقة مجلس إدارة الصندوق. يجوز ملدير 

 ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيير.

 :ةالقوائم املالي( )ص

باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي تبدأ ديسمبر من كل عام،  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق من 

 .م2018ديسمبر 31بتاريخ وتنتهي اإلدراج سنة املالية لها من تاريخ ال

( وبشكل سنوي )بيانات مراجعةيتم إعداد القوائم املالية للصندوق بواسطة مدير الصندوق وذلك بشكل نصف سنوي )بيانات غير 

 ملعايير الهيئة مراجعة
ً
السعودية للمحاسبين القانونيين كما يتم تعديلها من وقت آلخر. ويتم مراجعة القوائم املالية السنوية ( وفقا

من قبل املحاسب القانوني للصندوق. وتتم مراجعة القوائم املالية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق ويتم توفيرها 

( يوم 30ها ملالكي الوحدات )دون أي رسوم( بمجرد اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز )لهيئة السوق املالية بمجرد اعتمادها ويتم توفير 

( أشهر من نهاية الفترة 3وخالل ) راجعةمن نهاية املدة التي تشملها القوائم املالية من نهاية الفترة التي تغطيها القوائم املالية غير امل

، وذلك عن طريق نشرها على املوقع اإللكتروني راجعةرة التي تغطيها القوائم املالية املمن نهاية الفت راجعةالتي تغطيها القوائم املالية امل

 . ملدير الصندوق وموقع السوق 

 :تضارب املصالح)ق( 

بين الصندوق وأعضاء مجلس  ةعلى تضارب مصالح جوهري تنطوي فإنه ال يوجد معامالت  ،تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام حتى

بالكامل من قبل بنك  ن )شركة البالد املالية( مملوك فإن أمين الحفظ املعي   وبغرض التوضيح ، .ى أطراف أخر  أيإدارة الصندوق أو 

مساهم في أحد الشركات املؤسسة  )األستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي( هو البالد. وأن أحد أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق 

  بنك البالد )بنسبة ال تمثل السيطرة(.ل
ً
ن هو أحد مساهمي مدير الصندوق ولكن بنسبة ال فإن أمين الحفظ املعي   ،وللتوضيح أيضا

 تمثل السيطرة.

 في املصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له ومديريه قد و 
ً
وليه ؤ ومسينشأ أو يقع تضاربا

في حال تضاربت من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها.  امن جهة أخرى، وغيرهوأي أطراف ذات عالقة وموظفيه ووكالئه 

فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في أقرب مصالح مدير الصندوق بشكل جوهري مع مصالح الصندوق، 

وقت ممكن. وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في املصالح عن طريق توخي الحكمة وحسن النية 

 ككل بعين االعتبار. ذات العالقةاألطراف املستثمرين و وأخذ مصالح 

، فقد حدد مدير الصند
ً
 وق نقاط تضارب املصالح املحتملة التالية:وبداية

 ُمدارة بواسطة شركة جدوى  لالستثماراستثمارات مشابهة  (1

استثمارات ذات أهداف كذلك تدير ، و حسابها الخاص ومن املتوقع أن تستمر في إدارته جدوى لالستثمارتدير شركة 

جدوى مماثلة بشكل أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي يمكن أن تديرها أو ترعاها شركة 

 أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس املال.شركة جدوى لالستثمار ، أو التي قد تمتلك لالستثمار

 بالق
ً
 جدوى لالستثماريود املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنا

أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير صناديق أو استثمارات أخرى والشركات التابعة لها في املستقبل القيام برعاية 

، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو االستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى 

 الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق. استثماراتأكثر في مشاريع مشابهة لتلك املوجودة في 

 تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له (2

ركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الش
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م بعض الشركات التابعة لشركة جدوى لالستثمار  فيها شركة ِ
د 
َ
ق
ُ
 مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد ت

ً
حقوقا

اإلفصاح ملجلس إدارة سيقوم مدير الصندوق ب. و الخدمات اإلداريةخدمات معينة للصندوق مثل جدوى لالستثمار 

الصندوق عن جميع املعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها 

 مباشرة أو غير مباشرة.جدوى لالستثمار شركة 
ً
 حقوقا

نية ليتم إعداد شروط ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن الجهود املعقولة بحسن 

االتفاقيات بين مدير الصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى على أساس تجاري مستقل وأن 

 تتماش ى مع الشروط القياسية للسوق.

 مجلس اإلدارة  (3

 من تاريخ الشروط 
ً
واألحكام هذه، يكون مجلس يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

ن من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه اإلدارة مكو  

املستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل 

. تضارب املصالح بحسن النية، كما
ً
 يرونه مناسبا

 املعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة (4

والشركات التابعة لتوفير خدمات  يمكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة

. سائدةالسوق الأن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتم بناًء على شروط ويتعين  .للصندوق 

، بما في ذلك أي صندوق آخر تم تأسيسه من قبل أو إحدى الشركات التابعة وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقة

مدير الصندوق في الدخول في صفقة مع الصندوق أو مدير الصندوق فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة كل من مجلس 

يجب عقار ما من الطرف ذي العالقة أو إحدى الشركات التابعة أو باعه إليه،  في حال اشترى الصندوق و .إدارة الصندوق 

 مع ت
ً
 مستقلة. ثميناتأن يكون سعر الشراء املدفوع أو املتحصل عليه من قبل الصندوق متوافقا

 ستمتلك هاأن حيث عالقة ذو طرف وهي ر املهيدب وأوالدهكة عبد القادر ش  مع إدارة عقود إبرام تم هأن إلى اإلشارة وتجدر

 ذو طرف وهي األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة مع إيجار عقد إبرام تم كما الصندوق. وحدات من %5 من أكثر

 تنازل  بعد الصندوق  وحدات من %5 من أكثر ستمتلك األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة أن حيث عالقة

 .األهلية والتقنية للعلوم املعرفة كلية شركة لصالح الصندوق  في اسهمه جميع عن مد الزاملالدكتور/ زيد بن مح

 

 الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق  (5

 ملا هو وارد في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية الصندوق اإلستثمار في صناديق االستثمار 
ً
املرخصة من الهيئة وفقا

، إأل أن إستثمار الصندوق في هذه داره من قبل مدير الصندوق والتي قد تكون م واملعايير الشرعيةالضوابط املتوافقة مع 

 لشروط وأحكام تلك الصناديق على أسس تجارية 
ً
 ألي شروط تفضيلية تمنح له وإنما سيكون وفقا

ً
الحاالت لن يكون وفقا

ى جهوده لحل عى مدير الصندوق إلى بذل أقص يسس والذي ينطوي ذلك على تضارب في املصالحن املحتمل أن بحته، وم

 .أي تضارب في املصالح قد ينجم جراء ذلك

 :ملالكي الوحدات رفع التقارير )ر( 

يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات عن طريق البريد أو الوسائل اإللكترونية ويفصح عن املعلومات 

 :تأخيرالتالية على الفور ودون أي 

 اإلفصاح عن التطورات الجوهرية
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تندرج في إطار  ةجوهري اتأي تطور يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح ملالكي الوحدات من دون تأخير عن  (1

املسار العام  في أوالصندوق وخصومه أو في وضعه املالي  ؤثر على أصول تقد و  ال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس،نشاطه، و 

، صندوق المدير  ملدير الصندوق من منصب نسحاب طوعيال يؤدي يكون له تأثير في وضع الصندوق أوأو أي تغيير  عمالهأل 

 في قدرة الصندوق على الوفاء بالة معقولويمكن بدرجة 
ً
 ملحوظا

ً
تزاماته أن يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

 .بأدوات الدين املتعلقة

لتحديد التطور الذي يقع من ضمن نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق أن يقدر ما إذا كان من املحتمل أن يأخذ  (2

 .مالك وحدات حريص في اإلعتبار ذلك التطور عند إتخاذه قراره اإلستثماري 

 اإلفصاح عن أحداث معينة

دون تأخير عن أي من التطورات اآلتية )سواء أكانت جوهرية  يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح ملالكي الوحدات من

 للفقرة املتعلقة بـ"
ً
 " أعاله أم لم تكن(:اإلفصاح عن التطورات الجوهريةوفقا

 10أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو تأجيره أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على ) (1
ً
٪( من صافي أصول الصندوق وفقا

 .ولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدثآلخر قوائم مالية أ

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 10أي خسائر تساوي أو تزيد على ) (2
ً
٪( من صافي أصول الصندوق وفقا

 .مراجعة، أيهما أحدث

 .أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق  (3

%( من صافي 5في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد على ) نزاع، بما (4

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث
ً
 .أصول الصندوق وفقا

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم 10)الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على  (5
ً
٪(  وفقا

 .مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة10الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على ) (6
ً
 .%( وفقا

كُل من الصندوق وطرف ذي العالقة في أي مشروع أي صفقة بين الصندوق وبين طرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبة  (7

 له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب  مساوية أو تزيد على )
ً
 آلخر 1أو أصل أو يقدم تمويال

ً
٪( من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا

 .قوائم مالية سنوية مراجعة

٪( من إجمالي إيرادات الصندوق 5أو يزيد على ) أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي األثر املترتب عليه (8

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة
ً
 .وفقا

 .أي تغيير للمحاسب القانوني (9

 .تعيين أمين حفظ بديل (10

إصدار حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو  جهة قضائية سواء في املرحلة االبتدائية أم االستئنافية، يمكن أن يؤثر  (11

 في 
ً
 آلخر قوائم 5استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمته اإلجمالية على )سلبا

ً
٪( من صافي أصول الصندوق وفقا

 .مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث
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 ي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق أ (12

 سنوية ربعالتقارير  ال

 أن ينشر مدير الصندوق  يجب على
ً
 بيانا

ً
 :ربع سنوي في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق يتضمن كحد أدنى اآلتي فورا

 سعر الوحدة بنهاية الربع. (1

 الدخل التأجيري على سعر الوحدة. (2

 نسبة املصروفات واألتعاب اإلجمالية. (3

 أداء سعر الوحدة. (4

 قائمة ألسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق. (5

 من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.نسبة االقتراض  (6

 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. (7

حكام الفقرة )ب( من املادة الثالثة والعشرون من الئحة صناديق االستثمار العقاري؛ صافي قيمة أصول وحدات أاستثناء من  (8

 أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم اإلفصاح عنه. ،الصندوق 

 أي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق. (9

 بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات.   (10

 اإلفصاح عن التغييرات املهمة

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة واإلفصاح للسوق عن أي تغييرات مهمة مقترحة. ويجب أن ال تقل فترة اإلشعار  (1

 اليوم املحدد من مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.( يوم قبل 21واإلفصاح عن )

 ألحكام البند السادس من بالتغيير املهمألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد " (2
ً
 وفقا

ً
 أساسيا

ً
التعليمات " أي تغيير ال يعد تغييرا

 الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة ومن شأنه أن:

 مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد  -

يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي  -

 تابع ألي منهما.

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق. -
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

 تي تسدد من أصول الصندوق.يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى ال -

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

يجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي  (3



 163من  83صفحة 

 غيير.( أيام من تاريخ سريان الت10تحددها الهيئة وذلك قبل )

 لهذه الفقرة. (4
ً
 يجب بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 لتقارير السنويةا

يجب على مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية ونشرها في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق، على أن تتضمن املعلومات 

 :اآلتية

 يستثمر فيها الصندوق األصول التي  (1

 إن وجدت.األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛  (2

 اململوكة. العقاراتإجمالي جرة إلى ؤ املغير نسبة العقارات  و املؤجرةلعقارات نسبة اتوضيح  (3

 :يوضح الصندوق( تأسيس)أو منذ  خيرةاأل السنوات املالية الثالث  خالليغطي أداء الصندوق  ةمقارنجدول  (4

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية؛  -

 لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛  أصول الصندوق صافي قيمة  -

 كل سنة مالية؛  عنلكل وحدة  الصندوق  صافي قيمة أصول أقل أعلى و  -

صدرة في نهاية كل سنة مالية؛  -
ُ
 عدد الوحدات امل

 توزيع الدخل لكل وحدة؛  -

 الصندوق.ها نسبة املصروفات التي تحمل  -

 ما يلي: يغطيِسجل أداء  (5

  .العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ  التأسيس( -

 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ  التأسيس(.  -

ألطراف خارجية على مدار العام. جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق  -

 اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة املصروفات وعن ما إذا ما كانت هناك أي ظروف يقرر فيها 
ً
ويجب أيضا

 .مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 .حإذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة  وأثرت في أداء الصندوق؛ فيجب اإلفصاح عنها بشكل واض (6

على املوضوعات التي تمت   -على سبيل املثال ال الحصر  -تقرير سنوي معتمد من مجلس إدارة الصندوق، على أن يحتوي  (7

 .مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك، بما في ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه

 بشكل واضح ما هيتها وطريقة اإلستفادة بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة  (8
ً
مبينا

 منها.
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 تقرير تقويم املخاطر. (9

 معلومات أخرى  (ش)

 

 املدير اإلداري  (1

 شركة جدوى لالستثمار  االسم: 

 سكاي تاور   العنوان:

 الطابق الرابع   

 طريق امللك فهد

  60677 :ص.ب   

  11555 :الرياض   

 اململكة العربية السعودية     

 www.jadwa.comلكتروني: املوقع اإل   

 

 محاسبية كمدير إداري فرعي لغايات توفير خدمات)دبي( ليمتد  ايبكس فند سيرفيزيستعيين شركة  املدير اإلداري يعتزم 

 . أخرى وأعمال إدارية  ومساندة معينة

 هأنويوافق على  يقر كل مستثمر بموجبهو من قبل سلطة دبي للخدمات املالية. إن املدير اإلداري الفرعي هي شركة مرخصة 

يحتفظ مدير و خارج اململكة العربية السعودية. والتي قد تنقل عض املعلومات السرية مشاركة املدير اإلداري الفرعي بب يتمس

 .املدير اإلداري الفرعي للصندوق الحق في تغيير ب واملدير اإلداري  الصندوق 

 

 اجتماعات مالكي الوحدات (2

 يجوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.       (أ)

أيام من استالم طلب خطي من أمين  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون  (ب)

 الحفظ.

إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل  (ج)

اإللكتروني الخاص بالسوق، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ ا 21أيام وال تزيد عن  10تقل عن 
ً
نعقاد يوما

قتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى 
ُ
االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية.

أيام من استالم طلب خطي من أحد  10غضون  يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات في (د)

 أو الذين يمتلكون مجتمعين 
ً
 على األقل من وحدات الصندوق. ٪25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا

على  ٪25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  (ه)

 الصندوق.األقل من قيمة وحدات 

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة )ه( أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن  (و)

على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بالسوق ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات 

يام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي أ 5وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، 

.
ً
 قانونيا

ً
 نصابا

http://www.jadwa.com/
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وذج التوكيل املبين في امللحق بما يتماش ى مع نم يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات (ز)

 .(ه)

 في اجتماع مالكي الوحدات. (ح)
ً
 واحدا

ً
 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا

  اتصال تقنيةوسائل  باستخداميجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات  (ط)
ً
وفقا

 التي تحددها هيئة السوق املالية. ضوابطلل

 بموافقة مالكي الوحدات الذين يمتلكون يكون قرار  (ي)
ً
من إجمالي وحدات الصندوق  ٪50مالكي الوحدات نافذا

 .باستخدام وسائل اتصال تقنيةوالحاضرين في االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو 

من وحدات %( أو أكثر 5ال يجوز لكبار مالكي الوحدات )مالك الوحدات الكبير هو كل شخص يملك ما نسبته ) (ك)

على القرار الذي يتعلق باإلستحواذ على أصول عقارية تعود ملكيتها  في اجتماع مالكي الوحداتالصندوق( التصويت 

 أو منفعتها إليهم. 

 حقوق مالكي الوحدات (3

 يحق ملالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك: 

حق التصويت في إجتماعات مالكي –على سبيل املثال ال الحصر  –الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك ممارسة جميع  (أ)

 .الوحدات، واالشتراك في اصدارات حقوق األولوية وقبول املساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق 

 .الحصول على التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام (ب)

 .الدورية والتحديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط واألحكام على التقاريرالحصول  (ج)

 ملا هو وارد في  قرار صندوق عاديمن خالل  أي تغيير أساس ي مقترحالتصويت على  (د)
ً
 .هذه الشروط واألحكاموفقا

 في هذه الفقرة، ال يتمتع مالكي الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بال
ً
 .صندوق وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة

 الهيئة الشرعية  (4

"(. وتتكون الهيئة الهيئة الشرعيةكمستشار شرعي للصندوق )"لتابعة شرعية االرقابة القام مدير الصندوق بتعيين هيئة 

. وتقوم الهيئة الشرعية بمراقبة األعمال التجارية، والعمليات اإلسالمية علماء مطلعين في مجال الشريعة أربعالشرعية من 

 .لضوابط واملعايير الشرعيةباواالستثمارات والتمويل املتعلق بالصندوق لضمان االمتثال 

 :والتي تتضمن ،يقوم مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق 

 عن طريق املراجعة الدورية؛  الشرعيةواملعايير  الضوابطبتحقيق التزام الصندوق  -

 مراجعة االتفاقيات والعقود املتعلقة بمعامالت الصندوق؛  -

واملعايير  الضوابطمتابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع  -

 وتوجيهات الهيئة الشرعية؛  الشرعية

 وجود أي مخالفات شرعية محتملة؛  حال الرفع للهيئة الشرعية في -

 هير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية؛ طإعداد ومتابعة مبالغ الت -

وستتولى الهيئة الشرعية مهام اإلشراف على التزام أنشطة الصندوق بضوابط االستثمار الشرعية وتقديم االستشارات ذات 

 :التالية أسماؤهمالصلة. وتتكون الهيئة الشرعية من األعضاء 

 (الهيئة الشرعيةالشيخ الدكتور عبد هللا املطلق )رئيس  معالي

وعضو الهيئة الشرعية  ،مستشار للديوان امللكيو  ،علماء عضو هيئة كبارمنصب الشيخ الدكتور عبد هللا املطلق  معالييشغل 

أن عمل استاذ للفقه  الشيخ الدكتور عبد هللا املطلق عاليملسبق  . وقدلعدد من املؤسسات املالية في اململكة العربية السعودية

 .ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاملقارن بجامع
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 (الهيئة الشرعيةري بن عيد )عضو القعلى بن إبراهيم الشيخ الدكتور محمد 

القتصاد اإلسالمي اهو أستاذ ، و خبير في مجمع الفقه التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالميري الشيخ الدكتور محمد القيعتبر 

 بجامعة امللك عبد العزيز في جدة.املشارك 

 (الهيئة الشرعيةعمر )عضو العبد العزيز بن الشيخ بدر 

 منصب رئيس في مجال الصيرفة اإلسالمية. عاما  18بخبرة عمر الالشيخ بدر عبد العزيز يتمتع 
ً
الشريعة إدارة ويشغل حاليا

أن شغل عمر الشيخ بدر عبد العزيز سبق للالراجحي. و  مصرففي العديد من املناصب  توليهشركة جدوى لالستثمار بعد  لدى

 عضو في لجنة الصيرفة اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي.منصب 

 (الهيئة الشرعية)عضو  دييالقاعبد الرحمن بن الشيخ أحمد 

ديه خبرة لشركة جدوى لالستثمار و  ىلد الشرعيةالبحوث إدارة دي منصب رئيس يالقاالشيخ أحمد عبد الرحمن يشغل 

العديد من دي يالقاالشيخ أحمد عبد الرحمن أصدر و قد عاما في الخدمات املصرفية االستثمارية.  14مصرفية تتجاوز 

ملصرف الراجحي في قسم االستثمار، وكذلك مستشار أحكام الشريعة لبنك شرعي األبحاث الشرعية، وعمل سابقا كمستشار 

 .قسم الخزينةزيرة في الج

 ؤ مسلصندوق امدير يكون 
ً
ونفقات الهيئة الشرعية بما فيها تلك املتعلقة بمراقبة األعمال والعمليات أتعاب عن وال

 . ولن يتم تحميلها على الصندوق  واالستثمارات والتمويل املتعلقة بالصندوق 

استعرضت الهيئة الشرعية هذه الشروط واألحكام وقد تمت املوافقة على هيكل الصندوق وطرح الوحدات خالل تأسيس 

 املعتمدة. لضوابط واملعايير الشرعيةباالصندوق. وسيقوم الصندوق باالمتثال 

، يقوم الضوابط واملعايير الشرعيةفي حال كانت عائدات االستثمار أو غيرها من املبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع 

 لإلجراءات التي تحددها الهيئة الشرعية من وقت آلخر. وتقوم تطهيردوق باتخاذ الترتيبات الالزمة "لالصن
ً
" هذه املبالغ وفقا

 ذات الصلة.  طهيرالهيئة الشرعية بتحديد نسبة الت

 األمالكمدير  (5

، بمهام إدارة الهندسية لالستثمارات زبارسون يوورلركة شو : كلية املعرفة، فيي الوقت الحالي يقوم املستأجرين التالية أسمائهم

وال يوجد أي رسوم يتقاضاها املستأجرون مقابل إدارتهم، وال يوجد أي  كلية املعرفة وبرج صحيفة اليوم على التواليعقارات 

 رسوم أخرى يدفعها مدير الصندوق نظير خدمات الصيانة واإلدارة وغيرها من الخدمات. 

 

كة ر ش مدير الصندوق بتعيين، فقد قام مستودع السلي ومجمع الفنار السكني والتجاري و جمع مارفيال السكني مل أما بالنسبة

 عن الشؤون اإلدارية للعقارات، بما في ذلك وضع قواعد وسياسات  أمالككمدير  ر املهيدب وأوالدهالقاد عبد
ً
ليكون مسئوال

اإلدارة، ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة تحصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة الدورية واستغالل العقار 

من وقت آلخر بناًء على أدائه. ولتجنب الشك، األمالك ويحق ملدير الصندوق تغيير مدير  العوائد.ال لتحقيق أفضل على نحو فع  

 يمكن ملدير لواحد أو أكثر من أصول الصندوق  أمالكيحق ملدير الصندوق تعيين شركة تابعة له لتكون مدير 
ً
، كما أنه أيضا

األصول العقارية املبدئية. ويجوز ملدير الصندوق تعيين مدير كما هو بحال  ،األمالك أن يكون في نفس الوقت مستأجر للعقار

 لكل عقار من العقارات الحالية أو التي من املمكن االستحواذ عليها في املستقبل.

 

 مزودو الخدمات اآلخرون (6

حد األصول يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريين إضافيين ومزودي خدمات آخرين خارجيين فيما يتعلق بأ
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مديري املنشآت ومديري املشاريع واملقاولين واملهندسين املطورين و أو أكثر، بما في ذلك، على سبيل املثال وليس الحصر، 

يتم التفاوض  بموجب اتفاقيةوسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي املعماريين واملصممين واملستشارين القانونيين وغيرهم. 

  بحت ومستقل.على أساس تجاري بشأنها 

 الرئيسية العقود (7

 وقدرةسعر شراء  بإجماليشراء األصول العقارية املبدئية ل همنفصل عقودخمس أبرم الصندوق  :اتعقار  شراء عقود -

 ريال سعودي.مليون  1,546.6

كما ستقوم شركة للعلوم والتقنية األهلية  املعرفة كلية شركةمع إيجار  دعققام مدير الصندوق بإبرام  : اإليجار عقود  -

 لصالح الهندسية لالستثمارات زبارسون يلوور  ةركشدار اليوم للصحافة والطباعة والنشر بالتنازل عن العقد املبرم مع 

  الصندوق.

 فيما يتعلق ر املهيدب وأوالدهعبد القاد ةركشمع و إيجار  إدارةقام مدير الصندوق بإبرام عقود : واإليجارعقود اإلدارة  -

  جمع الفنار السكني والتجاري.السلي، مجمع مارفيال السكني، م التالية: مستودع العقارات وإيجار بإدارة

 اتألصول الصندوق من خالل شرك  حفظقام الصندوق بتعيين شركة البالد املالية بموجب اتفاقية  اتفاقية أمين الحفظ: -

 ذات غرض خاص. 

القوائم املالية  ملراجعة محاسبون قانونيون واليحيى اللحيد  ركةش قام الصندوق بتعيين اتفاقية املحاسب القانوني: -

 ملعايير الهيئة السعودية مراجعة( وبشكل سنوي )بيانات مراجعةللصندوق بشكل نصف سنوي )بيانات غير 
ً
( وفقا

 للمحاسبين القانونيين.

محامون ومستشارون  والحقبانيشركة أبو حيمد وآل الشيخ الصندوق بتعيين  قام :القانونية االستشارات اتفاقية -

مدير  رأىذا إبصفة غير حصرية  لتقديم االستشارات القانونية للصندوق  (كليفورد تشانس)بالتعاون مع  قانونيون 

الصندوق الحاجة إلى استشارة قانونية تتعلق بزيادة رأس مال الصندوق، اللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق 

والفحص النافي للجهالة عند شراء أصول عقارية جديدة. سيقوم مدير الصندوق  تمويالت بنكيةالحصول على و املالية، 

 .في وقتها ةبالتفاوض مع املستشار القانوني مع كل استشارة قانوني

 الدكتور/قام مدير الصندوق يتوقيع عقود أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع  اتفاقية أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين: -

 .ملراقبة تصرفات محددة للصندوق والعمل لحماية مصالح الصندوق ومالكي الوحداتوليد النمي  دكتور/وليد عداس وال

 

 إجراءات الشكاوي  (8

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات املعني 

أو بريد  009966( 0) 11 2114842 ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف رقم االلتزامبإدارة االتصال 

 complaint@jadwa.com:إلكتروني

تتبنى شركة جدوى لالستثمار سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق 

استخدام هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في 

ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف  االلتزامبإدارة الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال 

 www.Jadwa.com لكتروني للشركة على الرابطزيارة املوقع اإل 00966( 0) 11 2114842 رقم

 إقرارات مدير الصندوق  (9

  إعدادها تم قد صندوق جدوى ريت السعودية  وأحكام شروط أن الصندوق  مدير يقر -
ً
 االستثمار صناديق لالئحة وفقا

 .املتداولة العقارية بالصناديق الخاصة والتعليمات العقاري،

mailto:complaint@jadwa.com
http://www.jadwa.com/
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 يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه واعتقاده، علمه وحسب املعقولة، التحريات كافة أجرى  أن بعد الصندوق، مدير يقر -

 عن مسؤولية أية والسوق  الهيئة تتحمل وال .مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى الوثيقة هذه في تضمينها عدم يؤدي أن

 .واألحكام الشروط هذه محتوى 

 تشغيله، أو العقار من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أي من العقار بخلو الصندوق  مدير يقر -

  العقار سالمة على وكذلك
ً
ه فنيا  من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي من وخلو 

 .مكلفة رئيسية وتغييرات إصالحات إجراء في بدورها تتسبب قد أو تشغيله، أو املبنى

 .واألحكاميقر مدير الصندوق أن كل ما ورد من مالحظات في تقرير نفي الجهالة الفني والقانوني تم اإلفصاح به في الشروط  -

 يقر  "وصف عام لألصول العقارية التي سوف يستحوذ عليها الصندوق ( "1باستثناء ما تم ذكره في الفقرة )و( البند ) -

 :بين مباشرة غير / مباشرة مصالح تضارب وجود عدموجود /ب الصندوق  مدير

o الصندوق  مدير. 

o بالصندوق  املرتبطة العقارات مدراء/مدير. 

o بالصندوق  املرتبطة العقارات مالك/مالك. 

o للصندوق  السنوية االيجار عوائد من أكثر أو %(10) عوائدها تشكل عقارية أصول  مستأجرين/مستأجر. 

 مالئمة تجارية أسس وعلى وقانوني نظامي بشكل تمت قد عالقة ذات األطراف مع التعامالت جميع بأن الصندوق  مدير يقر -

  تؤثر ولن وعادلة
ً
 .ومالكه الصندوق  أداء على األشكال من شكل بأي سلبيا

 إجراءات أو إعسار أو إفالس دعاوى  ألي إخضاعهم يتم مل الصندوق  إدارة مجلس أعضاء جميع بأن الصندوق  مدير ُيقر -

ة أو احتيالية أعمال أي ارتكاب لهم يسبق ولم تصفية، أو إفالس
 
 ارتكاب لهم يسبق ولم الغش، على تنطوي  أو بالشرف ُمخل

لهم التي الالزمة والخبرات باملهارات ويتمتعون  واألمانة، بالنزاهة ُمخل تصر ف أو احتيال على تنطوي  لفةمخا أي  ليكونوا تؤه 

 .الصندوق  إدارة بمجلس أعضاءً 

 املستخدمة املصطلحات قائمة في الوارد املستقل العضو لتعريف مطابقان املستقلين، العضوين بأن الصندوق  مدير يقر -

 خالل مدة الصندوق  مدير يعينه مستقل عضو أي على ذلك سينطبق وكذلك وقواعدها، املالية السوق  هيئة لوائح في

 .الصندوق 

ة أخرى  مصلحة أو عمل أنشطة أي توجد ال بأنه الصندوق  مدير يقر - شركة " الصندوق  مدير إدارة مجلس ألعضاء مهم 

 .الصندوق  مصالح مع تعارضه يحتمل "لالستثمار جدوى 

 من ألي نقدي غير أو نقدي ضعو  أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي يمنح لم بأنه الصندوق  مدير يقر -

 .واألحكام الشروط في ذكره تم ما غير خارجه أو الصندوق  في األطراف

 بواجباته القيام في الصندوق  مدير على تؤثر أن شأنها من والتي املصالح في لتضارب حاالت توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر -

 .الصندوق  تجاه

 هذه من )ط( في املذكور  واألتعاب الرسوم جدول  في ذكرها تم التي غير أخرى  رسوم أي توجد ال أنه الصندوق  مدير يقر -

 .واألحكام الشروط
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 عدم حال وفي الصندوق، لصالح العقار ملكية نقل عملية إتمام عند إال الصندوق  إدراج يتم لن أنه الصندوق  مدير يقر -

 .للمستثمرين االشتراك مبالغ كامل إرجاع سيتم واألحكام، الشروط هذه من (س( في املعلنة الفترة خالل ذلك إكمال

 األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له يكون  أن اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ألي يجوز  ال أنه الصندوق  مدير يقر -

 .الصندوق  لحساب تتم التي والعقود

 على تؤثر قد والتي بالصندوق  عالقة لها التي واالتفاقيات العقود جميع عن فصاحاإل  تم قد بأنه الصندوق  مدير يقر -

 .واألحكام الشروط هذه في ذكرها تم التي غير واتفاقيات عقود توجد ال وأنه الصندوق  في االشتراك في املستثمرين قرارات

طَرح التي املسائل على التصويت الوحدات ملالكي يحق بأنه الصندوق  مدير يقر -
ُ
 .الوحدات مالكي اجتماعات في عليهم ت

 قيمة من%( 50) من أكثر نسبته ما يملكون  الذين الوحدات مالكي أغلبية موافقة على الحصول  يتم ذلك، إلى وباإلضافة

 : يلي ما يشمل والذي الصندوق، على أساس ي تغيير أي بإجراء يتعلق فيما الوحدات،

 الحرص مع واعتقاده علمه حسب وذلك الوحدات مالكي ملصلحة الالزمة الخطوات جميع سيتخذ أنه الصندوق  مدير يقر -

 والشركات له، التابعين واملستشارين والوكالء واملوظفين واملسؤولين واملدراء الصندوق  مدير وسيعمل واملعقول  الواجب

 بحسن والتصرف املعقول  الجهدو  الحرص بذل على الصندوق، إدارة ومجلس الشرعي واملستشار الحفظ وأمين التابعة

 القيام بسبب األشكال من شكل بأي خسارة إلى الصندوق  ضيتعر  قد أنه إال الوحدات، مالكي مصالح تحقيق سبيل في نية،

 يتحمل ال فعندها .الصندوق  شؤون بإدارة بقيامهم يتعلق فيما املذكورة األطراف من أي عن يصدر متعمد غير تصر ف بأي

  األطراف هؤالء
ً
ة بحسن تصر ف قد يكون  أن بشرط الخسارة تلك عن مسؤولية  وجود عدم حال في النية حسن ويثُبت ني 

 – يخدم أنه ُيعتقد وبشكل التصرف بذلك للقيام السلبية بالنتائج مسبق   علم   على تدل مراسالت أو قرار أو تصرف أي –

د التصر ف سوء أو االحتيال أو الفادح اإلهمال على ينطوي  ال التصر ف يكون  وأن األمثل بالشكل الصندوق  مصالح  .املتعم 

 في االشتراك قرار على تؤثر أن يمكن التي واملعلومات واألحكام الشروط جميع عن اإلفصاح تم بأنه الصندوق  مدير يقر -

 . فيه واملستثمرين الصندوق 

 متتلكات على تحفظ أو حجز لقرارات عرضة ليسوا للعقارات املستأجرينكبار و  الحاليين املالك بأن الصندوق  مدير يقر -

 .حسابات أو

-  
ً
م املعتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييم يجب أن يكون مالئما ن للمقي  مدير  لغرض طلب يقر  مدير الصندوق أنه قد بي 

 لالستخدام بغرض طرحه طرًحا عاًما وتضمين القيمة اإليجارية السوقية إذا كانت مختلفةالصندوق 
ً
عن القيمة  وصالحا

 .اإليجارية التعاقدية في عقود إيجارات العقارات

 :هحكامأو  الصندوق  تعديل شروط)ض( 

( أيام من إجراء أي تغيير عليها، 10يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدثة من هذه الشروط واألحكام إلى الهيئة خالل )

 وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.

هذه الشروط واألحكام في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق، ويجب عليه كذلك اإلعالن عن  ويجب عليه نشر نسخة من

( أيام من إجراء أي 10النسخة املحدثة من هذه الشروط واألحكام في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق، وذلك خالل )

 صندوق.تحديث عليهما بما في ذلك التحديث السنوي ألداء ال

يجب على مدير الصندوق أن يعلن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق تفاصيل التغييرات األساسية في هذه الشروط 

 . ( أيام من سريان التغيير10واألحكاموذلك قبل )
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لى مدير الصندوق بعد يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على التغيير األساس ي املقترح للصندوق. ويجب ع

على أي تغيير  –من خالل قرار صندوق عادي  –الحصول على موافقة الهيئة، الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق 

 أساس ي مقترح.

 من الحاالت اآلتيةالتغيير األساس يوألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد بمصطلح "
ً
 :" أيا

 الصندوق. أهداف في املهم التغيير (1

 بالصندوق. يتعلق فيما حقوقهم على أو الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي تأثير له يكون  قد الذي التغيير (2

 أو نقدية مساهمات قبول  خالل من الصندوق  أصول  قيمة إجمالي للصندوق.زيادة املخاطر وضع في تأثير له يكون  الذي التغيير (3

 ألحكام الفقرة )ل(  أو عينية
ً
 من التعليمات الخاصةكليهما وفقا

ً
 بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. من البند ثالثا

حق التصويت في إجتماعات –على سبيل املثال ال الحصر  –يحق ملالكي الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك 

ت العينية لغايات زيادة رأس مال الصندوق، والحصول على مالكي الوحدات، واالشتراك في اصدارات حقوق األولوية وقبول املساهما

 .والحصول على التقارير الدورية والتحديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط واألحكام ،التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام

 :النظام املطبق وتسوية النزاعات)ث( 

 من الناحية القانونية
ً
 ملزما

ً
شكل هذه الشروط واألحكام عقدا

ُ
بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االشتراك في  ت

 لألنظمة واللوائح  الوحدات وشراؤها موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام.
ً
فسر وفقا

ُ
وتخضع هذه الشروط واألحكام وت

 املعمول بها في اململكة.

و فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، وباملسائل وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أ

الواردة في هذه الشروط واألحكام. وفي حال وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى 

 الفصل في منازعات األوراق املالية التي أنشأتها هيئة السوق املالية. لجنة

  

 طارق بن زياد السديري                                                                 الوابلغادة بنت خالد       

        

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                                           ومكافحة غسل األموال  املطابقة وااللتزام ،ول أ مدير                         

 

 

 ملخص اإلفصاح املالي -( أ)امللحق 
 

 أتعاب ورسوم الصندوق 

 و طريقة الدفعالقيمة  رسوم الصندوق 

، يتم استقطاع هذه النقدي % من مبلغ االشتراك2تحتسب رسوم اشتراك وقدرها  *رسوم االشتراك

 وتدفع ملدير الصندوق. ،الرسوم عند استالم مبلغ االشتراك

مدة الصندوق بمقدار  سنوية خالليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة  اإلدارة رسوم

يتم احتسابها وسدادها في نهاية كل ستة  ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.0.75

دفع أتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث 
ُ
أشهر ابتداًء من تاريخ اإلقفال. وت

الفترة التي يتم احتساب األتعاب على ُيؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من 

 أساسها.

من سعر الشراء أو ٪ 0.75بمقدار  صفقاترسوم يدفع الصندوق ملدير الصندوق   رسوم الصفقات
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الخاص بكل أصل عقاري يتم شراءه أو بيعه من الصندوق وذلك مقابل قيام  البيع 

الشراء و إتمام مدير الصندوق بإجراء التقص ي االزم والتفاوض على شروط البيع و 

العملية. وتكون األتعاب مستحقة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع 

 .وتطبق على األصول العقارية املبدئية للصندوق  الخاصة بكل أصل عقاري 

٪ من صافي قيمة 0.025حفظ تعادل ما نسبته  وميدفع الصندوق ألمين الحفظ رس رسوم الحفظ

  أصول الصندوق 
ً
 . ريال سعودي 320,000وبحد أعلى  ،سنويا

سوف و  ريال  129,000بقيمة  ةسنوي الفرعي أتعابيدفع الصندوق للمدير اإلداري  إدارية رسوم

 % كل سنة ميالدية.3تزيد قيمة االتعاب بنسبة 

 ريال سعودي. 40,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة  أتعاب املحاسب القانوني

ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد  2ريال سعودي باإلضافة إلى   50,000 رسوم التسجيل في السوق 

ع إلى "تداول" في مقابل إنشاء سجل ملالكي  500,000أقص ى 
َ
دف

ُ
ريال سعودي ت

 الوحدات؛ و

 400,000  ع إلى "تداول" في مقابل إدارة سجل ملالكي
َ
دف

ُ
ريال سعودي ت

الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس مال ، وتتغير هذه الوحدات

 الصندوق.

 ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و  50,000 السوق رسوم اإلدراج في 

 0.03 بحد أدنى( 
ً
ريال سعودي  50,000٪ من القيمة السوقية للصندوق سنويا

 ريال سعودي(. 300,000وبحد أقص ى 

 تدفع  7,500 الرسوم الرقابية
ً
 للهيئة.ريال سعودي سنويا

. 5,000 السوق رسوم النشر على موقع 
ً
 ريال سنويا

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 املستقلين

ريال سعودي عن  5,000مبلغ  املستقلين مجلس إدارة الصندوق سيتقاض ى أعضاء 

ع في نهاية كل سنة،  20,000وبحد أقص ى  ،اجتماع كل
َ
 ُيدف

ً
لن و ريال سعودي سنويا

 يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي مكافآت. 

يدفع الصندوق ملدير إدارة األمالك )شركة عبد القادر املهيدب وأوالده( أتعاب  أتعاب إدارة األمالك

ريال عن ادارته ملجمع مارفيال السكني، مستودع السلي،و  200,000سنوية بقيمة 

الصندوق أتعاب إدارة أمالك عن ادارة مجمع الفنارالسكني والتجاري . لن يتكبد 

 .مبنى كلية املعرفة و برج اليوم خالل فترة تأجير وتشغيل املذكورة في املادة )و(

سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق جميع تكاليف التعامالت الخاصة  تكاليف التعامالت

باالستحواذ على األصول العقارية، وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ على أي 

أصل ومايتعلق به من دراسات جدوى وتكاليف لالستشارات القانونية وإعداد نفي 

ومصاريف تأسيس  الجهالة والتكاليف االستشارية والقانونية والتثمين ورسوم

% من صافي 0.5ولن تتجاوز تكاليف التعامالت ,الشركة ذات الغرض الخاص، 

، وسوف يتم خصم املصاريف الفعلية فقط 
ً
قيمة  أصول الصندوق سنويا
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 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية واإلفصاح عنها 
ً
وفقا

 .مراجعة، أيهما أحدث

والتي يتكبدها الصندوق  ،مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطويريقوم س أتعاب التطوير

وتدفع للمطورين على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة 

. ولتجنب الشك، لم يتكبد % من قيمة تكلفة التطوير15وبحد أقص ى  في السوق 

 بدئية.الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول العقارية امل

%( من قيمة األصول العقارية تدفع عادة للبائع أو املسوق أو 2.5بحد أقص ى ) رسوم الوساطة )السعي(

 الوسيط.

مبلغ وبخصوص االستحواذ على العقارات املبدئية، سوف يدفع الصندوق 

كرسوم سعي لشركة مساكن العطاء وهي طرف فقط ريال سعودي  2,000,000

 .االستحواذ على مبنى كليات املعرفةثالث غير ذي عالقة لقاء 

يكون الصندوق مسؤوال عن جميع املصاريف التي تعزى إلى أنشطته واستثماراته  األخرى  مصاريف الصندوق 

 جميع املصاريف األخرى املتعلقة 
ً
والتخارج من استثماراته. ويتحمل الصندوق أيضا

واالستشارية وتثمين بالخدمات املقدمة من الغير مثل املصاريف القانونية 

وهيئة السوق املالية، وتكاليف  ،األصول، والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية

مصاريف تطهير باإلضافة إلى  ،وغيرها من الخدمات املهنية ،التأمين ذات الصلة

كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي ، و شرعية إن وجدتالاألرباح غير 

بشكل معقول في أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقليين كل عضو من يتكبدها 

 وقدر سبيل حضور االجتماعات والتي يُ 
ً
ريال  15,000 هتوقع أال تتجاوز جميعها مبلغا

 
ً
ومن املتوقع أال تتجاوز مثل هذه   .لجميع األعضاء املستقلينسعودي سنويا

  0.10 نسبةاملصاريف 
ً
 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

 *رسوم االشتراك تشمل رسوم ضريبة القيمة املضافة.                          

 مثال لكيفية احتساب الرسوم

 ريال سعودي والعائد1,000,000,000ريال سعودي وعلى فرضية أن حجم الصندوق  10,000بافتراض أن االشتراك بمبلغ 

من القيمة السوقية للصندوق  السوق % وبافتراض احتساب رسوم التسجيل في السوق ورسوم اإلدراج في 10السنوي هو 

 آخذت بالحد األقص ى
ً
 سنويا

 

املبلغ الذي يتحمله مالك الوحدات الستثماره 

 في الصندوق ملدة عام )ريال سعودي(
 نوع الرسوم رسوم تطبق على مالك الوحدات

 لحفظاأمين  رسوم  0.025% 2.50

 داري رسوم املدير اإل  0.013% 1.29

0.20 0.002% 

مكافأة أعضاء مجلس 

إدارة الصندوق املستقلين 

(20,000) 

أتعاب املحاسب  0.004% 0.40
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 ( 40,000)  القانوني

 (5,000رسوم النشر ) 0.001% 0.05

 ( 7,500الرسوم الرقابية ) 0.001% 0.08

 ( 700,000) السوق رسوم  0.070% 7.00

 مصاريف أخرى  0.30% 30

9,958.48 

إجمالي قيمة األصول بعد 

 خصم املصاريف

 أتعاب اإلدارة 0.75% 74.69

116.2 
إجمالي الرسوم واملصاريف 

 السنوية املتكررة

11,000 

العائد االفتراض ي 

% 10لالستثمار ملدة عام = 

 + رأس املال

10,883.8 
صافي قيمة االستثمار 

 ملدة عاماالفتراض ي 

 

 



 163من  94صفحة 

 الضوابط واملعايير الشرعية -( ب)امللحق 
 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 صول العقاريةاأل الصندوق في ستثمار ال  واملعايير الشرعيةضوابط ال

 األصول العقارية األصل في االستثمار  في الهيئة الشرعية أن  تري 
ً
 :مراعاة الضوابط اآلتية وتؤكد الهيئة علىمباحا

  .وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية شراء العقارات وبيعها يتم أن  .1

 العقار محل االستثمار أن يتم  .2
ً
 للجهالة معلوما

ً
 نافيا

ً
 .علما

3. .
ً
 أن يكون الثمن معلوما

 على هذا األصل العقاري إال بعد تملكه. استئجاريوقع مدير الصندوق أي عقود أال  .4

ال يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن مؤجل، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن حال أقل من الثمن املؤجل، وال يجوز استئجار  .5

 لذريعة العينة 
ً
 املحرمة. االيجاريةالعقار من مالكه بثمن حال، ثم إعادة تأجيره على املالك بثمن مؤجل أكثر من الحال؛ سدا

 

أخرى في السوق داولة تالصندوق مباشرة في أسهم شركات عقارية مدرجة، أو شراء وحدات في صناديق استثمارات عقارية مستثمار افي حالة و

  .سهم واملجازة من الهيئة الشرعيةلأل  الشرعيةواملعايير  الضوابطفتطبق عليها 
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 مالك الشركات املالكة للعقارات -( ج) امللحق
 

 :إلى الشركاء التالية أسمائهم والنشرللصحافة والطباعة شركة دار اليوم  تعود ملكية

 نسبة امللكية  شريكاسم ال

 %1.14 الوليد حمد علي آل مبارك

 %4.76 يهعبدهللا محمد ابو نه هأسام

 %10.16 خالد حمد علي آل مبارك  

 %1.43 جميل عبدهللا منصور الجش ي 

 %0.48 حسن علي حسن هديب 

 %2.4 حمد علي عبدهللا السند 

 %3.6 حمد عبداملحسن املنقور 

 %4.52 خالد عبدالرحمن صالح السحيمي 

 %2.4 خالد عبدهللا حمد الزامل

 %0.36 خليل ابراهيم عبدهللا الفزيع

 %3.6 سعود عبدالعزيز حمد القصيبي

 %2.4 سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي 

 %0.60 شوقي سلمان املطرود

 %3.6 صالح علي الصالح الحميدان 

 %2.4 عبدهللا الزاملالطالل أحمد 

 %3.8 عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الجعفري 

 %2.4 عبدالرحمن عبدهللا حمد الزامل

 %4.04 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخزيم 

 %4.16 عبدالعزيز زيد علي القريش ي 

 %0.71 عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي
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 %2.14 عبدالعزيز محمد عبدهللا الحقيل 

 %1.42 نواف عبدالعزيز محمد املقرن 

 %4.16 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الفضل

 %4.76 عبدهللا عبدالعزيز عبدالعزيز املاض ي 

 %0.60 عبدهللا محمد عبدالعزيز الباعود

 %0.60 عبدالواحد خالد عقال الحميد 

 %0.71 العبدالقادرعبدالعزيز علي عبدالعزيز 

 %3.57 عمران محمد عبدالرحمن العمران

 %2.61 فارس بن عبدالعزيز الحامد

 %3.57 فهمي يوسف احمد بصراوي 

 %0.12 عبدالرحمن فوزان عبدالعزيز الحمين 

 %3.57 معتز بن منصور فيصل الشهيل 

 %1.43 فيصل بن محمد عبدهللا البسام 

 %0.12 محمد بن عبدالرحمن حسن العمران 

 %0.60 محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز الشعوان 

 %4.16 محمد عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي 

 %1.20 محمد بن عبدهللا عبدالرحمن املال

 %0.24 محمد بن عبدهللا عبدالرحمن الوعيل

 %0.48 محمد بن عبدالهادي مبارك العبدالهادي

 %3.57 مروان بن عبدالعزيز منصور التركي 

 %0.60 مساعد بن عبدالرحمن سعد الخريص ي

 %0.95 يوسف بن محمد ابراهيم الجندان

 

 إلى الشركاء التالية أسمائهم: شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده تعود ملكية
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 نسبة امللكية  اسم الشريك 

 %25.65 سليمان عبدالقادر عبداملحسن املهيدب وشركاه  /شركة

 %25.65 هعبدالقادر عبداملحسن املهيدب وشركاعصام شركة/ 

 %25.65 عبدالقادر عبداملحسن املهيدب وشركاهعماد شركة/ 

 %4.75 م وشريكها يلولوه سليمان صالح املديهشركة/ 

 %3.325 مريم عبدالقادر املهيدب وشركائها  شركة/ 

 %3.325 هيفاء عبدالقادر املهيدب وشركائها شركة/ 

 %3.325  عواطف عبدالقادر املهيدب وشركائها شركة/ 

 %3.325 تماضر عبدالقادر املهيدب وشركائها  شركة/ 

 %5 األموال التجارية  /شركة

 

 إلى الشركاء التالية أسمائهم: شركة األثير للتطوير العقاري  تعود ملكية

 نسبة امللكية  اسم الشريك 

 %30 شركة رافال للتطوير العقاري 

 %70 شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 

 

 إلى الشركاء التالية أسمائهم: كلية املعرفة للعلوم والتقنية األهليةشركة تعود ملكية 

 نسبة امللكية  اسم الشريك 

 %66.2 زيد بن محمد زيد الزامل 

 %0.2 عبدالكريم بن محمد زيد الزامل 

 %0.2 محمد بن زيد محمد الزامل

 %0.2 عبدهللا بن زيد محمد الزامل

 %0.2 نوال بنت محمد سعد الزامل

 %6 منذر بن عبدالعزيز محمد املاض ي
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 %3 فهد بن محمد زيد الزامل

 %24 زيد محمد الزامل وشركاه /شركة
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 نموذج توكيل -( د) امللحق
 

"((، كاملالك املسجل الوحدات مالك)" ]•[)بصفتي املمثل الشرعي لـ  ، ]•[ سفر رقم جواز/هوية بطاقة، صاحب ]•[الجنسية  من، ]•[أنا، 

بطاقة هوية/جواز سفر ، صاحب ]•[من الجنسية ،]•[ أوكل(، "الصندوق ")السعودية جدوى ريت صندوق في ]•[ دة بقيمة وح]•[ والقانوني لـ 

حضور والتصويت السلطة وبها يكون له وحدات في الصندوق، )عني/عنه( بخصوص ال وكيال)مقامي/مقام مالك الوحدات( و ليقوم  ،]•[ رقم

يتقرر غير ذلك أو  )أن أفقد صفتي كمالك وحدات في الصندوق/أن يفقد مالك الوحدات وحدات من تاريخه حتى ال يفي جميع اجتماعات مالك

 صفته كمالك وحدات في الصندوق(.

 وإ
ً
 .حيز التنفيذ، وذلك عند دخوله ]•[بتاريخ  لذلك، تم توقيع هذا الصك شهادا

 

 ]•[اسم: 

 التوقيع: _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163من  100صفحة 

 نموذج طلب االشتراك -( هـ)مللحق ا
 نموذج اشتراك

 السعوديةالصندوق: صندوق جدوى ريت  اسم

 الرئيس ي املشترك   .أ

 :الجنسية التاريخ:

 :املستثمر اسم

رقم 

 العميل:

رقم        

 :الهوية

          

 لكتروني:البريد اإل :الجوال

رقم الحساب 

 االستثماري:

           

 العنوان:

 *  االشتراك تفاصيل -ب

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )باألرقام(

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )كتابة(

 سعودي يالر  رسوم االشتراك )باألرقام(

 سعودي يالر  )باألرقام( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

 سعودي يالر  )كتابة( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

 يتم كتابة إجمالي الوحدات املطلوبة لجميع املشتركين في حال االشتراك ألفراد العائلة 

 :تعليمات الدفع -ج

افق على  □  االستثماري   حسابنا من الدفع املستحق اإلجمالي املبلغ خصمنو

 

 

 

 

 

 

 

 □     جمعية خيرية

 □خرى ________ أ

  

 
 □           جهة حكومية    

 □       جهة شبه حكومية

 
 □        فرد

 □     شركة
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 :فيها الوحدات أيداع املراد األسهم محفظة تفاصيل       -د

 اسم البنك / الشركة:

رقم الحساب 

البنكي 

(IBAN:) 

                        

 رقم الحساب االستثماري:

 رقم املحفظة:

 

 :أفراد العائلةاشتراك        -ه

 

 

 

         -و إقرار 

 :املستثمر

حكام الصندوق. ونقر بموجب إعادة نموذج االشتراك هذا إلى جدوى لالستثمار، بعرضنا النهائي لالشتراك أنؤكد بأننا "مستثمر مؤهل" على النحو املبين في شروط و 

تمتع بالصالحية والسلطة ن كما نؤكد بأنناوالذي قد يقبل من قبل جدوى لالستثمار بناء على تقديرها كمدير للصندوق.  السعوديةفي وحدات صندوق جدوى ريت 

في وال ألي من األفراد املشمولين  نالم يسبق لوأحكام الصندوق. كما نؤكد بأننا  واألهلية القانونية الالزمة لتوقيع طلب االشتراك هذا وتملك الوحدات وفقا لشروط

واملشمولين في  بإسمهمالعائلة املكتتب  أفراد

 سجل األسرة

 صلة

املدني السجل رقم القرابة  

2- 

           

3- 

           

4- 

           

5- 

           

6- 

           

7- 

           

8-  

           

9- 

           

10- 
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وبموجب هذا نقدم طلب االشتراك. الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب  الصندوق  ملدير، و صندوق ال وحداتفي  شتراكهذا الطلب التقدم بطلب لال 

 للشروط واأل  السعوديةاالشتراك في صندوق جدوى ريت 
ً
 حكام التي استلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلين بها.وفقا

 

 

 

  

توقيع املستثمر/ املفوض 

بالتوقيع )للمؤسسات 

 الشركات(

 

 

  حسب ما هو وارد أعاله.السعودية بهذا أتقدم بطلبي لالشتراك في صندوق جدوى ريت 
ً
األحكام التي استلمتها، و قرأتها وفهمتها، أوقع على و لى الشروط إو استنادا

 .كما هو مبين أعاله قبولها و بذلك أفوضكم بالقيد على حسابي االستثماري لديكم

 

 العالقة مدير  توقيع        -ز
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 خطاب إقرار - (وامللحق )

 السعوديةصندوق جدوى ريت 

، يقر املوقع أدنـــاه ويوافق بـــأنـــه قرأ وفهم ووافق على الشــــــــــــــروط واألحكـــام   في عام   من شهر   في هذا اليوم

ـــعوديةالخاصــــــــة بصــــــــندوق جدوى ريت  ــ ــ الشــــــــروط واألحكام، وبأنه  وعند اســــــــتالمه من مدير الصــــــــندوق نســــــــخة بيقر ويقبل بالتزامه  وأنه. السـ

 بالشــــــــروط  –موقعة من الشــــــــروط واألحكام وقبول مدير الصــــــــندوق لخطاب اإلقرار هذا ونموذج االشــــــــتراك من قبل املوقع أدناه 
ً
يكون ملتزما

 واألحكام.

 

 

 املستثمرون األفراد

 :الرئيس ي اسم املستثمر

 التوقيع:

 العنوان:

 الجوال:\الهاتف       البريد اإللكتروني:
 

 

 

 املستثمرون من الشخصيات االعتبارية

 املخولـ)ون( بالتوقيع:

 االسم:

 الصفة:

 ختم الشركة:

 العنوان:

 الجوال:\الهاتف       البريد اإللكتروني:
 

 

 

 

 على ما تقدم، تم قبول خطاب اإلقرار هذا بواسطة مدير ا
ً
 لصندوق بالتاريخ املذكور أعاله.وإشهادا

 

 مدير الصندوق 

 

 التوقيع:       االسم:

 التاريخ:       الصفة:
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 م 18/08/2021املوافق ه 10/01/1443تمت املوافقة على هذا امللحق التكميلي من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ  -(( 1)امللحق التكميلي رقم )

 ريت السعودية صندوق جدوى 

JADWA REIT SAUDI FUND 

 

 

 
افق مع عام مغلق )صندوق استثمار عقاري متداول   (الضوابط واملعايير الشرعيةمتو

ريت السعوديةجدوى  ملحق تكميلي لصندوق   

 ريت السعودية صندوق جدوى التغييرات املتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول 

شركة جدوى لإلستثمار – مدير الصندوق   

 

 

 

 
الصندوق عند الطرح األوليتفاصيل  تفاصيل الصندوق بعد زيادة إجمالي قيمة أصول  تفاصيل الطرح اإلضافي 

 الصندوق 

ريال سعودي 1,580,000,000: الصندوق حجم   

ريال سعودي 10سعر الوحدة:   

 47,400,000: للجمهور  عدد الوحدات املطروحة

 وحدة

ريال سعودي 474,000,000حجم الطرح للجمهور:   

الصندوق: الريال السعوديعملة   

28,509,785عدد الوحدات اإلضافية املطروحة:   

 وحدة

عدد الوحدات اإلضافية املطروحة مقابل مساهمات 

وحدة9,246,417عينية )اإلشتراك العيني(:   

عدد الوحدات اإلضافية املطروحة مقابل مساهمات 

وحدة 19,263,368نقدية )اإلشتراك النقدي(:   

دف في الطرح اإلضافي: سعر الوحدة املسته

ريال سعودي12.978  

لية لإلشتراك في الطرح اإلضافي )إجمالي  القيمة اإلجما

قيمة الوحدات اإلضافية بسعر الوحدة املستهدف في 

ريال سعودي 370,000,000الطرح اإلضافي(:   

 

وحدة186,509,785عدد الوحدات:   

: صافي قيمة الوحدات بالسعر املستهدف للطرح

ريال سعودي 2,420,523,990  

الحد األدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق: 

ريال سعودي 2,508,067,840  

إلجمالي قيمة أصول الصندوق:  األعلىالحد 

سعودي ريال 2,531,627,738  

 

من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو  ال تعطي هيئة السوق املالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخلي هيئة السوق املالية نفسها

تعلقة بالوحدات محل االعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في االشتراك في وحدات الصندوق املطروحة بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلومات امل

 بمشورة مستشار مالي مرخص له. الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب األخذ

، وتم إعداد هذا م28/12/2017 املوافقهـ 10/04/1439تمت املوافقة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات صندوق جدوى ريت السعودية من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ 

 31)حسب آخر قوائم مالية بتاريخ  ريال سعودي 2,161,627,738ريت السعودية من صندوق جدوى امللحق التكميلي بشأن التغييرات املتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول 

 3بسعر اإلغالق قبل بدء الطرح اإلضافي بثالثة ) ريال سعودي، وتم تحديد سعر الوحدة املستهدف في الطرح اإلضافي 2,531,627,738إلى  م(2020ديسمبر 
ً
( أيام مخصوما

 .صافي قيمة املوجودات العائدة ملالكي الوحدات في قائمة التغييرات في (الجديدة) اإلضافية يتم تسجيل الوحداتو . %(10منه نسبة )
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ريت السعودية صندوق جدوى بشأن التغييرات املتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول على معلومات تفصيلية "( التكميلي امللحق)" يحتوي هذا امللحق التكميلي

اإلضافية فإن شراء املستثمر ألي  وعند تقديم طلب لالشتراك في الوحدات ،"(اإلضافية الوحداتفي الصندوق )" اإلضافيةوبعملية طرح الوحدات  ،"(الصندوق )"

 منه بإطالعه على شروط وأحكام الصندوق املؤرخة في  من الوحدات اإلضافية
ً
"( الشروط واألحكام)"م وكافة تعديالتها 28/12/2017هـ املوافق 10/4/1439يعد إقرارا

 منه بإطالعه على هذا امللحق التكميلي وقبوله له، وسوف 
ً
هذا ُيعاَمل املستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناًء على املعلومات الواردة في وقبوله لها، كما يعد إقرارا

أو املوقع  (www.jadwa.com"( )مدير الصندوق ركة جدوى لالستثمار )"الشروط واألحكام، والتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكتروني لشو  امللحق التكميلي

 (.www.tadawul.com.sa"( )السوق أو املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )" (www.cma.org.sa) "(الهيئةهيئة السوق املالية )"ل اإللكتروني

في الصندوق  اإلضافية قبل شراء الوحداتبشكل كامل  هذا امللحق التكميلييجب على املستثمرين املحتملين قراءة وباإلضافة إلى ما هو وارد في الشروط واألحكام 

يجب على املستثمرين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل املخاطر  كما حيث ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض املخاطر، وقد ال يناسب جميع املستثمرين.

أو الشروط  وفي حال تعذر فهم هذا امللحق التكميلي .وفي هذا امللحق التكميلي من الشروط واألحكام )ز(ستثمار في الصندوق، والوارد وصفها في الفقرة باال املرتبطة 

 مستشار مالي مرخص له.، فيجب على املستثمرين الحصول على مشورة واألحكام

مسجلة في السجل التجاري باململكة العربية السعودية تحت رقم  ،مقفلة ، باعتباره شركة مساهمة سعوديةتم إعداد هذا امللحق التكميلي بواسطة مدير الصندوق 

 37-06034بموجب الترخيص رقم  الهيئة قبلمن  امرخص له ومؤسسة سوق مالية، 1010228782
ً
الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن ألحكام  ، وفقا

القرار بموجب  مجلس إدارة الهيئةواملعدلة بناًء على قرار م( 15/07/2006هـ )املوافق 19/06/1427املؤرخ في  2006-193–1مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 

 (."ناديق االستثمار العقاري الئحة ص( )"م24/02/2021)املوافق  ه12/07/1442املؤرخ في  2021-22–22رقم 

 للفئات اآلتية:متاح اإلضافية االشتراك في الوحدات 

ي اإلشتراك الوحدات في الصندوق املسجلين في يوم إنعقاد إجتماع مالكي الوحدات املخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والراغبين فمالكي )أ(  

الطبيعيون  األشخاص( جمجلس التعاون الخليجي )دول  مواطنياألشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و املستثمرون من )ب(  بالوحدات اإلضافية

ي اململكة ( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات واألشخاص االعتبارية القائمة فد) هوية مقيم بموجباململكة العربية السعودية املقيمين في 

على أي قيود قانونية أو تنظيمية  اإلطالع هذا امللحق التكميليويتعين على جميع مستلمي  .واملستثمرين األجانب املؤهلين واملستثمرين الخليجيين العربية السعودية

 نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. ذلك في بما ، كما يتعين عليهم مراعاة تلك القيوداإلضافية وبيع الوحداتاإلضافي بعملية الطرح  عالقةذات 

تجدر اإلشارة إلى أن املعلومات والبيانات الواردة في هذا امللحق التكميلي واملتعلقة بالعوائد املستهدفة أو التوقعات  وباإلضافة إلى ما هو وارد في الشروط واألحكام فإنه

ل اإلستثمار اإلفتراض ي ملالك الوحدات املنصوص عليه في هذا امللحق التكميلي، جميعها قد تم إعدادها بناًء جدو بما في ذلك  أو اإلفتراضات أو األمثلة التوضيحية

 لخبرته في السوق، باإلضافة إلى معلومات السوق املتوافرة لدى الجمهور والعامة، 
ً
وقد تختلف ظروف على إفتراضات مبنية على معلومات مدير الصندوق وفقا

نات أو ية والعوائد املستهدفة عن هذه التوقعات أو اإلفتراضات أو األمثلة التوضيحية املستخدمة في امللحق التكميلي، وعليه، فال توجد أي ضماالتشغيل املستقبل

تم إستخدامها ألغراض وقد  ضمانات ألي أداء مستقبليمنها تأكيدات أو تعهدات فيما يتعلق بهذه التوقعات أو اإلفتراضات أو األمثلة التوضيحية، وال تشكل أي 

 أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى إختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التتوضيحية
ً
ي يحققها مدير ، وخصوصا

  فيما يتعلق بالصندوق  الصندوق 
ً
من  )ز(ستثمار في الصندوق، والوارد وصفها في الفقرة باال ة املخاطر املرتبطومنها على سبيل املثال ال الحصر  عما كان متوقعا

 .وفي هذا امللحق التكميلي الشروط واألحكام
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 دليل الصندوق 

 املستشار القانوني

 شركة خالد نصار وشريكه للمحاماة واالستشارات القانونية

 ۱٠٨، الدور األول، مكتب ٧٠٦٠مبنى 

 املحمدية شارع التخصص يالرياض، 

 ١٢٣٦٢الرياض 

 ۱٨٠٨، مكتب ١٨برج هيد كوارتر بزنس بارك، الدور 

 حي الشاطئ، طريق الكورنيش

 ٧٣٣٣ – ٢٣٥١١جدة 

 www.knp.legalاملوقع اإللكتروني: 

 
 

 (بوليفاردمدير األمالك لألصل العقاري اإلضافي )مجمع 

 نمر العقاريةشركة 

 الرياض -طريق التخصص ي  –نورا سكوير 

 +966 11 -488-0840هاتف: 

 اململكة العربية السعودية

  www.nmrre.com.saاملوقع اإللكتروني: 

  

  

 الجهات املستلمة لطلبات االشتراك في الطرح اإلضافي

 البنك السعودي الفرنس ي 

 طريق املعذر

  06006ص.ب 

 11004الرياض  

 +966 11 -289-9999هاتف: 

 الرياض، اململكة العربية السعودية 

 www.alfransi.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 communications@alfransi.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

 بنك الرياض

 عبدالعزيزطريق امللك 

 22622ص ب 

 11614الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 -401-3030هاتف: 

 www.riyadbank.comاملوقع اإللكتروني 

 customercare@riyadbank.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 شركة جدوى لالستثمار 

 الطابق الرابع -سكاي تاورز 

 طريق امللك فهد

 60677ص.ب: 

 11555الرياض: 

 +966 11 -279-1111هاتف: 

 اململكة العربية السعودية

 

http://www.knp.legal/
http://www.nmrre.com.sa/
http://www.alfransi.com.sa/
mailto:customercare@riyadbank.com
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  قائمة املصطلحات

كما يكون ، ، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلكالشروط واألحكامنفس املعنى الوارد لها في  التكميلي يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذا امللحق

  :خالف ذلك سياق النصاملعاني املبينة أمام كل منها، ما لم يقتض  التكميلي لمصطلحات التالية أينما وردت في هذا امللحقل

-83-1تعني الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرار رقم  : الئحة مؤسسات السوق املالية

 2020-75-2م، واملعدلة بموجب القرار رقم 28/06/2005هـ املوافق 21/05/1426وتاريخ  2005

 م، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليها.12/08/2020هـ املوافق 22/12/1441وتاريخ 

وق والذي سيتم االستحواذ عليه من قبل الصندهذا امللحق التكميلي يعني األصل العقاري املذكور في  : األصل العقاري اإلضافي

 في عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل الطرح اإلضافي )مجمع بوليفارد(.

 لهذا  : الطرح اإلضافي
ً
تبدأ من خالل فترة الطرح اإلضافي والتي امللحق التكميلي يعني طرح الوحدات اإلضافية وفقا

 عشرةم )07/10/2021املوافق ه 01/03/3144م وتنتهي في 26/09/2021املوافق ه 19/02/3144

 أيام عمل(.

الوحدات اإلضافية أو الوحدات 

 الجديدة

 لهذا  :
ً
خالل عملية زيادة إجمالي قيمة أصول امللحق التكميلي تعني الوحدات التي سيتم إصدارها وفقا

 الصندوق.

زيادة إجمالي قيمة أصول 

 الصندوق 

ريال سعودي )حسب آخر قوائم مالية  2,161,627,738تعني زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من  :

ريال سعودي لغرض اإلستحواذ من قبل الصندوق  2,531,627,738إلى  م(2020ديسمبر  31بتاريخ 

  الحد األعلى للطرح في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتي تمثل  العقاري اإلضافي األصلعلى 
ً
وفقا

 .ملا هو موضح في هذا امللحق التكميلي

الوحدة املستهدف في الطرح سعر 

 اإلضافي

يعني سعر اإلشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح اإلضافي وهو خاص بالوحدات اإلضافية  :

)الجديدة( لعملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح الوحدات الجديدة، وسيتم 

( 3ل بدء الطرح اإلضافي بثالثة )بسعر اإلغالق قبإعتماد سعر الوحدة املستهدف في الطرح اإلضافي 

 منه نسبة )
ً
 .%(10أيام مخصوما

 .تداول الوحدة للصندوق في السوق إغالق سعر هو  : اإلغالقسعر 

الئحة صناديق االستثمار 

 العقاري 

-193–1الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم تعني  :

م( واملعدلة بناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة 15/07/2006هـ )املوافق 19/06/1427املؤرخ في  2006

 م(.24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442املؤرخ في  2021-22–22بموجب القرار رقم 

 ه )املوافق09/04/1439وتاريخ  2017 -123-3قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس الهيئة رقم  : قواعد اإلدراج

ه )املوافق 01/02/1441وتاريخ  2019-104-1بالقرار رقم  ةم( واملعدل27/12/2017

ه )املوافق 12/07/1442وتاريخ  2021-22-1بالقرار رقم  ةواملعدل، م(30/09/2019

 .م(24/02/2021

تحددها الدولة التي تشمل تعني الضريبة التي يتم فرضها على جميع التصرفات العقارية بالنسبة التي  : ضريبة التصرفات العقارية

على البيع والوصية والتأجير التمويلي واإلجارة املنتهية بالتمليك وعقود االنتفاع طويلة األمد التي تزيد 

 ملا هو متفق عليه بين البائع 50مدتها على )
ً
، وتحتسب هذه الضريبة بناًء على قيمة العقار وفقا

ً
( عاما

( وتاريخ 84عقارية بناًء على األمر امللكي رقم )أ/واملشتري، وتم فرض ضريبة التصرفات ال

 قبل أو أثناء 17/02/1442ه بداية من يوم األحد املوافق 14/02/1442
ً
ه، ويتم سدادها إلزاميا

 اإلفراغ من قبل البائع، وبالتالي سيتم إعفاء توريد )بيع( العقارات من ضريبة القيمة املضافة.

الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية وتشمل املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار والجهات  : األشخاص اإلعتبارية

 .القائمة اإلعتباريةالحكومية وغيرها من الكيانات 



 163من  109صفحة 

بموجب عقد اإلدارة والتغشيل والتأجير املبرم مع كافة املصاريف والتكاليف املوضحة في خطة العمل  : التكاليف التشغيلية

 لهذا  الصندوق واملوافق عليها من قبل ي تتولى إدارة األمالك لألصل العقاري اإلضافي الشركة الت
ً
وفقا

 .العقد

 أليام العمل الرسمية في الهيئة. : يوم عمل
ً
 يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 يعني أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. : يوم

 البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية.يعني معدل الربح ما بين  : سايبور 
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 التغييرات املتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق جدوى ريت السعودية 

 زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق:األصول العقارية املراد تملكها خالل عملية  (أ

 العقارية املراد تملكهابيان تفصيلي عن األصول  .1

األصل العقاري اإلضافي من خالل زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، ونوضح أدناه تفاصيل األصل العقاري اإلضافي  يسعى الصندوق إلى اإلستحواذ على

 لهذا امللحق التكميلي:
ً
 الذي سيتم االستحواذ عليه من قبل الصندوق وفقا

نوع  املدينة اإلسم

 امللكية

حالة 

 التطوير

قيمة الشراء 

 )ريال سعودي(

إجمالي 

تكلفة 

 اإلستحواذ

اإليجار 

السنوي 

 جمالياإل 

اإليجار السنوي 

 الصافي

نسبة العائد 

 اإلجمالي

نسبة 

العائد 

 الصافي

مجمع 

 بوليفارد 

346,400,0 )*(320,000,000 مطور  ملك الرياض

00)**( 

029,599,29**(*

) 
26,787,121 8,5%*(*)** 

7,7%****(

*) 

( ريال 000,000,200( ريال سعودي، واملتبقي من قيمة الشراء والبالغ )000,000,120)*(سيتم سداد جزء من قيمة الشراء مقابل املساهمة العينية ملالك األصل العقاري اإلضافي والتي تعادل مبلغ وقدره )

 للتفاصيل الواردة في هذا امللحق التكميلي
ً
 .سعودي سيتم سداده بشكل نقدي وفقا

كما تشمل رسوم الصفقات والبالغة  ( ريال سعودي000,000,8تشمل قيمة السعي والبالغة )و ( ريال سعودي 000,000,16تشمل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة )تكلفة االستحواذ  إجمالي*(*)

 .( ريال سعودي000,006,434مبلغ إجمالي وقدره ) ورسوم الصفقات العقارية والسعي، بحيث تكون قيمة الشراء اإلجمالية بعد إضافة ضريبة التصرفات ( ريال سعودي2,400,000)

م حيث أنه لم يتم إستخدام ما هو متعلق بعا والذي تم احتسابه بناء على العقود املوقعة والسارية فقط ولم يؤخذ بعين االعتبار أي تجديد للعقود م،2021لعام  اإلجمالي املستهدف**( اإليجار السنوي *)

م تأثر بشكل واضح بالتداعيات والظروف الناجمة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها 2020لعام اإلجمالي م حيث أنه ال يعكس الواقع الفعلي لألصل العقاري اإلضافي على إعتبار أن اإليجار السنوي 2020

 من آثار وبشكل واضح على القطاع العقاري بشكل عام.

 .تكلفة اإلستحواذالسنوي على إجمالي اإلجمالي ئد اإلجمالي بقسمة اإليجار ***( تم احتساب نسبة العا*)

 .إجمالي تكلفة اإلستحواذالصافي على السنوي ****( تم احتساب نسبة العائد الصافي بقسمة اإليجار *)

 (مجمع بوليفاردجدول باملعلومات املتعلقة باألصل العقاري اإلضافي ) .2

 مجمع بوليفارد : اسم العقار

 من قبل  : معلومات مالك العقار
ً
صك امللكية رقم: بموجب  )*(نمر العقاريةكة ر شالعقار مملوك حاليا

ملكية سيكون الصندوق املالك للعقار بعد نقل ه، و 15/10/1437وتاريخ  ٣١٠١٠٥٠٤٤٧٤٤

 العقار لصالح الصندوق.

 مكتبي وتجاري وسكني )شقق مفروشة(. : نوع العقار

 اململكة العربية السعودية، مدينة الرياض. : الدولة/املدينة

 .حطين شمال مدينة الرياضفي حي  طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول  : الحي/الشارع
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 : مخطط )كروكي( املوقع

 

 متر مربع  18,854.35 : مساحة األرض

مساحة البناء )حسب رخصة 

 البناء(

: 
 متر مربع  36,340

 أرض ي، ميزانين، دور أول، قبودور   : عدد األدوار

 اإلستخدام عدد الوحدات مكونات املجمع : أنواع الوحدات وأعدادها

 خدمات ومواقف - قبو

 تجاري  - ميزانين

 تجاري  31 أرض ي تجاري 

 شقق مفروشة 25 دور أول 

 مكاتب 10 أول مكتبي

 غرفة كهرباء - غرفة كهرباء

 مكاتب 2 مالحق علوية

 شقق مفروشة 26 مالحق علوية

 خدمات 1 أسوار

 وحدة 95 إجمالي عدد الوحدات
 

 %97 : نسبة إشغال العقار

تاريخ إتمام إنشاء املبنى 

 )حسب شهادة إتمام البناء(

: 
 م(20/09/2016ه )املوافق 18/12/1437
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 تكلفة شراء العقار

 

مبلغ إجمالي  تكلفة شراء العقار اإلجمالية )شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي( - :

 ( ريال سعودي.344,000,000وقدره )

ضريبة التصرفات العقارية والسعي( مبلغ وقدره  غير شاملةتكلفة شراء العقار ) -

 ( ريال سعودي320,000,000)
ً
مقابل املساهمة العينية  منهاأنه سيتم سداد جزء  ، علما

تعادل مبلغ وقدره والتي  الحالي )شركة نمر العقارية( ملالك األصل العقاري اإلضافي

( ريال سعودي سيتم 200,000,000املتبقي والبالغ )املبلغ ( ريال سعودي، و 120,000,000)

 .سداده بشكل نقدي

 ( ريال سعودي.16,000,000) ضريبة التصرفات العقاريةمبلغ  -

)نأمل الرجوع إلى "معلومات إضافية" من هذه  ( ريال سعودي8,000,000)مبلغ السعي  -

 القائمة(.
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نوية متفاوتة تتراوح ما بين ، بقيمة إيجارية سبوليفارد( عقد إيجار في مجمع 37عدد ) : نبذة عن عقود اإليجار الحالية

ريال سعودي، ومدد إيجار مختلفة تتراوح ما  (7,576,474.85( ريال سعودي إلى )100,000)

)ملزيد من  يلي ( سنة، وتتمثل أكبر عقود اإليجار بما20( واحدة إلى عشرون )1بين سنة )

من هذا  (7املرفق رقم )الرجاء اإلطالع على  بوليفاردعقود اإليجار في مجمع  املعلومات عن

 :(امللحق التكميلي

 العقد األول 

 )*(شركة نمر للضيافة الفندقية املستأجر

 (2م10,144مساحة مخصصة للفندق ومساحتها اإلجمالية ) املوقع

م )املوافق 01/04/2019بدأت من تاريخ ( سنة ميالدية 20) مدة العقد

م )املوافق 31/03/2039ه(، وتنتهي بتاريخ 26/07/1440

 ه(07/03/1461

أول عشر سنوات إلزامية على املستأجر واملؤجر، وآخر عشر سنوات  إلزامية املدة

 للعقد املبرم بين املستأجر واملؤجر )املالك 
ً
إلزامية على املؤجر، وذلك وفقا

 العقاري اإلضافي( الحالي لألصل

  التجديد
ً
ينتهي العقد بإنتهاء مدته وال يتجدد إال بموافقة الطرفين املسبقة كتابيا

 على التجديد

القيمة اإليجارية 

 اإلجمالية

( 20( ريال سعودي لكامل مدة العقد البالغة عشرين )141,558,900)

تأجر، سنة ميالدية ويضاف إليها ضريبة القيمة املضافة ويتحملها املس

كما تجدر اإلشارة إلى أن القيمة اإليجارية السنوية للسنة األولى تبلغ 

( ريال سعودي، والقيمة اإليجارية السنوية للسنة الثانية 6,500,000)

( ريال سعودي عن كل سنة، 6,588,239حتى السنة العاشرة تبلغ )

والقيمة اإليجارية السنوية للسنة الحادية عشر حتى السنة العشرون 

 ( ريال سعودي عن كل سنة7,576,474.85تبلغ )

تدفع القيمة اإليجارية السنوية على دفعتين على أساس نصف سنوي )كل  آلية السداد

 ( أشهر(6)

 يلتزم املستأجر بسداد رسوم الكهرباء والغاز واملياه الخدمات

( 6,500,000)( سندات ألمر عند التوقيع على العقد قيمة كل سند 5عدد ) الضمانات

( ريال سعودي كضمان للقيمة 32,500,000ريال سعودي بما مجموعه )

 اإليجارية السنوية للسنوات الخمس األولى

يكون للمؤجر الخيار بفسخ العقد أو إمضائه بعد حصوله على  الفسخ واإلنهاء

مستحقاته في حال تأخر املستأجر عن دفع القيمة اإليجارية املستحقة 

( يوم )ويستثنى من ذلك أول خمس سنوات نظير وجود 120)ملدة تزيد عن 

( يوم 30سندات ألمر(، وفي حال تغيب املستأجر عن العين املؤجرة ملدة )

ألي سبب من األسباب، في حال أخل املستأجر بأي من إلتزاماته التعاقدية 

( يوم، في حال 60فيحق للمؤجر فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله )

 يكفل له الوفاء باألجرة التي إعسار ا
ً
ملستأجر أو إفالسه ما لم يقدم ضمانا

لم يحل ميعاد إستحقاقها، في حال إغالق العين املؤجرة عن طريق جهة 

( يوم ويلتزم املستأجر 30خارجية ال يعود للمؤجر عالقة بها لفترة تتجاوز )

 بسداد اإليجار املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر

 الرجوع إلى "معلومات إضافية" من هذه القائمة. ل)*( نأم
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 العقد الثاني

 مؤسسة لينا حلمي قاسم تركي املستأجر

( 2م1,874( والبالغ مساحتها اإلجمالية )4(، )3(، )2(، )1املعرض رقم ) املوقع

 مخصصة ملطعم

م )املوافق 01/07/2016( سنوات ميالدية بدأت من تاريخ 9تسع ) مدة العقد

م )املوافق 30/06/2025ه( وتنتهي بتاريخ 26/09/1437

 ه(05/01/1447

السنوات الست األولى إلزامية على املستأجر واملؤجر، والسنوات الثالث  إلزامية املدة

املتبقية إلزامية على املؤجر بحيث يحق للمستأجر إنهاء العقد قبل نهاية 

 للعقد امل90السنة السادسة بـ)
ً
برم بين املستأجر ( يوم، وذلك وفقا

 واملؤجر )املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي(

ينتهي العقد بإنتهاء مدته، أو إنهاء املستأجر للعقد قبل إنقضاء السنة  التجديد

 ويتعين موافقة الطرفين املسبقة 
ً
 أنه ال يتجدد تلقائيا

ً
السادسة، علما

 على التجديد
ً
 كتابيا

القيمة اإليجارية 

 اإلجمالية

( سنوات 9( ريال سعودي لكامل مدة العقد البالغة تسع )24,825,000)

ميالدية، ولم يتطرق العقد إلى ضريبة القيمة املضافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه سابق إلقرار ضريبة القيمة املضافة، ويتحملها املستأجر، 

للسنة األولى حتى  كما تجدر اإلشارة إلى أن القيمة اإليجارية السنوية

( ريال سعودي عن كل سنة، والقيمة 2,500,000السنة الثالثة تبلغ )

( ريال 2,750,000اإليجارية للسنة الرابعة حتى السنة السادسة تبلغ )

سعودي عن كل سنة، والقيمة اإليجارية للسنة السابعة حتى السنة 

 ( ريال سعودي عن كل سنة3,025,000التاسعة تبلغ )

اإليجارية السنوية على دفعتين على أساس نصف سنوي تدفع القيمة  آلية السداد

 ( أشهر(6)كل )

 يلتزم املستأجر بسداد رسوم الكهرباء والغاز واملياه الخدمات

 أن املستأجر يدفع مبلغ  الضمانات
ً
ال يوجد سندات ألمر على سبيل الضمان، علما

%( من 2.5( ريال سعودي عند توقيع العقد يعادل نسبة )62,500)

ة اإليجارية للسنة األولى يحسم منه املؤجر أي مبالغ في حال عدم القيم

 تنفيذ املستأجر أحكام العقد

يكون للمؤجر الخيار بفسخ العقد أو إمضائه بعد حصوله على  الفسخ واإلنهاء

مستحقاته في حال تأخر املستأجر عن دفع القيمة اإليجارية املستحقة 

املستأجر عن العين املؤجرة ملدة  ( يوم، وفي حال تغيب30ملدة تزيد عن )

( يوم ألي سبب من األسباب، في حال أخل املستأجر بأي من إلتزاماته 30)

( 30التعاقديه فيحق للمؤجر فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله )

 يكفل له 
ً
يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه ما لم يقدم ضمانا

د إستحقاقها، في حال إغالق العين الوفاء باألجرة التي لم يحل ميعا

املؤجرة عن طريق جهة خارجية ال يعود للمؤجر عالقة بها لفترة تتجاوز 

( يوم ويلتزم املستأجر بسداد اإليجار املتبقي لحين إيجاد مستأجر 30)

 ( يوم من تاريخ اإلغالق90آخر ما لم يتم زوال سبب اإلغالق فترة )
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 العقد الثالث

 شركة مركز أرينا الرياض ي املحدودة املستأجر

 (2م2,242مساحة مخصصة للنادي والبالغ مساحتها اإلجمالية ) املوقع

م )املوافق 01/11/2016( سنه ميالدية بدأت من تاريخ 15خمسة عشر ) مدة العقد

م )املوافق 31/10/2031ه( وتنتهي بتاريخ 01/02/1438

 ه(16/07/1453

السنوات الخمس األولى إلزامية على املستأجر واملؤجر، والسنوات  إلزامية املدة

 
ً
العشر املتبقية إلزامية على املؤجر وإختيارية على املستأجر، وذلك وفقا

للعقد املبرم بين املستأجر واملؤجر )املالك الحالي لألصل العقاري 

 اإلضافي(

  يدالتجد
ً
ينتهي العقد بإنتهاء مدته، ما لم يتم فسخه ألي سبب من األسباب، علما

 على 
ً
 ويتعين موافقة الطرفين املسبقة كتابيا

ً
أنه ال يتجدد تلقائيا

التجديد، ويتعهد املؤجر بإعطاء املستأجر األفضلية في حال تأجير العين 

 إذا تم اإلتفاق بين الطرفين

القيمة اإليجارية 

 اإلجمالية

( ريال سعودي لكامل مدة العقد البالغة خمسة عشر 22,850,000)

( سنه ميالدية، ولم يتطرق العقد إلى ضريبة القيمة املضافة على 15)

إعتبار أن تاريخ توقيعه سابق إلقرار ضريبة القيمة املضافة، ويتحملها 

املستأجر، كما تجدر اإلشارة إلى أن القيمة اإليجارية السنوية للسنة 

( ريال سعودي عن كل سنة، 1,200,000ى والسنة الثانية تبلغ )األول

والقيمة اإليجارية السنوية للسنة الثالثة حتى السنة الخامسة تبلغ 

( ريال سعودي عن كل سنة، والقيمة اإليجارية السنوية 1,400,000)

( ريال سعودي 1,550,000للسنة السادسة حتى السنة العاشرة تبلغ )

ة اإليجارية السنوية للسنة الحادية عشر حتى عن كل سنة، والقيم

 ( ريال سعودي عن كل سنة1,700,000السنة الخامسة عشر تبلغ )

تدفع القيمة اإليجارية السنوية على دفعتين على أساس نصف سنوي  آلية السداد

 ( أشهر(6)كل )

 يلتزم املستأجر بسداد رسوم الكهرباء واملياه الخدمات

 أن املستأجر يدفع مبلغ ال يوجد  الضمانات
ً
سندات ألمر على سبيل الضمان، علما

%( من 2.5( ريال سعودي عند توقيع العقد يعادل نسبة )35,000)

القيمة اإليجارية للسنة الثالثة يحسم منه املؤجر أي مبالغ في حال عدم 

 تنفيذ املستأجر أحكام العقد

إمضائه بعد حصوله على يكون للمؤجر الخيار بفسخ العقد أو  الفسخ واإلنهاء

مستحقاته في حال تأخر املستأجر عن دفع القيمة اإليجارية املستحقة 

( يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين املؤجرة ملدة 30ملدة تزيد عن )

( يوم ألي سبب من األسباب، في حال أخل املستأجر بأي من إلتزاماته 30)

( 30ار املستأجر وإمهاله )التعاقديه فيحق للمؤجر فسخ العقد بعد إنذ

 يكفل له 
ً
يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه ما لم يقدم ضمانا

الوفاء باألجرة التي لم يحل ميعاد إستحقاقها، في حال إغالق العين 

املؤجرة عن طريق جهة خارجية ال يعود للمؤجر عالقة بها لفترة تتجاوز 

ملتبقي لحين إيجاد مستأجر ( يوم ويلتزم املستأجر بسداد اإليجار ا30)

 آخر
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إيرادات آخر ثالث سنوات 

 للعقار، إن وجدت

: 
 

2018 2019 2020 

ريال  21,430,214 ريال سعودي 24,965,859 ريال سعودي 24,178,065

 )*(سعودي

بشكل واضح بالتداعيات والظروف الناجمة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار  تتأثر م 2020اإليرادات لعام )*( 

 وبشكل واضح على القطاع العقاري بشكل عام.

اإليجارات والعوائد 

تم ) املستهدفة للعقار 

احتساب عوائد اإليجارات 

املستهدفة بناء على العقود 

املوقعة والسارية فقط ولم 

تجديد يؤخذ بعين االعتبار أي 

 (للعقود

 
 2023 2022 2021 العام

القيمة 

اإليجارية 

 )*(اإلجمالية

ريال  29,599,029

 سعودي

ريال  28,425,827

 سعودي

ريال  23,458,589

 سعودي

العائد 

اإلجمالي على 

األصل 

العقاري 

 (*)* اإلضافي

8.5% 8.2% 6.8% 

القيمة 

اإليجارية 

 (**)*الصافية

ريال  26,787,121

 سعودي

ريال  25,725,373

 سعودي

ريال  21,230,023

 سعودي

العائد 

الصافي على 

األصل 

العقاري 

 *(***) اإلضافي

7.7% 7.4% 6.1% 

التي يتم تحصيلها من كافة املستأجرين في كل سنة تشغيلية قبل خصم  اإليجاريةاإليجارية اإلجمالية: هي القيمة  القيمة)*( 

 .ةشاملة ضريبة القيمة املضاف غيرالتكاليف التشغيلية و 

 على قيمة الشراء شاملة ضريبة  :األصل العقاري اإلضافياإلجمالي على  العائد)**( 
ً
هو القيمة اإليجارية اإلجمالية مقسوما

 .ورسوم الصفقات التصرفات العقارية وقيمة السعي

تحصيلها من كافة املستأجرين في كل سنة  الصافية التي يتم التشغيليةهي القيمة  :الصافية اإليجارية القيمة)***( 

رسوم وأي  أيبما في ذلك ضريبة القيمة املضافة و  إدارة األمالك وأتعابتشغيلية بعد خصم كافة التكاليف التشغيلية 

  .مبالغ أخرى 

  الصافية اإليجارية القيمة هو :األصل العقاري اإلضافي)****( العائد الصافي على 
ً
 ضريبة شاملة الشراء قيمة على مقسوما

 .ورسوم الصفقات السعي وقيمة العقارية التصرفات
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ستقوم باملساهمة العينية )املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي( أن شركة نمر العقارية  - : معلومات إضافية

 ملا هو موضح في 
ً
، وسوف تخضع هذا امللحق التكميلي)اإلشتراك العيني( في الصندوق وفقا

املساهمة العينية لفترة حظر تمتد ملدة عام من تاريخ إدراج الوحدات الوحدات مقابل 

 .املصدرة لها

 

مدير األمالك )شركة نمر العقارية املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي( مستأجر في  -

بموجب عقد إيجار ملساحة مكتبية تبلغ  (مجمع بوليفارداألصل العقاري اإلضافي )

م )املوافق 10/02/2021سنوات ميالدية بدأت من تاريخ ( 3(، ملدة ثالث )2م120)

ه(، ويكون 28/07/1445م )املوافق 09/02/2024ه( وتنتهي بتاريخ 28/06/1442

 أن القيمة اإليجارية اإلجمالية تبلغ )
ً
( ريال 538,200التجديد بموجب عقد جديد، علما

على دفعتين على أساس ( سنوات ميالدية تدفع 3سعودي لكامل مدة العقد والبالغة ثالث )

 أنه ال 6نصف سنوي )كل )
ً
( أشهر(، ويلتزم املستأجر بسداد كافة رسوم الخدمات، علما

 حيث أنه 
ً
 تنفيذيا

ً
يوجد ضمانات مقدمة من املستأجر إال أن العقد بحد ذاته يعتبر سندا

لسنوية ا اإلجمالية موثق من خالل شبكة إيجار، كما تجدر اإلشارة إلى أن القيمة اإليجارية

، باإلضافة إلى أن مدير ( ريال سعودي179,400عن كل سنة من سنوات العقد تبلغ )

األمالك مستأجر في األصل العقاري اإلضافي بموجب عقد إيجار ملساحة مكتبية تبلغ 

م )املوافق 26/02/2021( سنوات ميالدية بدأت من تاريخ 3(، ملدة ثالث )2م195)

ه(، ويكون 15/08/1445م )املوافق 25/02/2024ه( وتنتهي بتاريخ 14/07/1442

 أن القيمة اإليجارية اإلجمالية تبلغ )
ً
( ريال 776,250التجديد بموجب عقد جديد، علما

( سنوات ميالدية تدفع على دفعتين على أساس 3سعودي لكامل مدة العقد والبالغة ثالث )

 أنه ال ( أشهر(، ويلتزم املستأجر بسداد كافة رسوم ال6نصف سنوي )كل )
ً
خدمات، علما

 حيث أنه 
ً
 تنفيذيا

ً
يوجد ضمانات مقدمة من املستأجر إال أن العقد بحد ذاته يعتبر سندا

موثق من خالل شبكة إيجار، كما تجدر اإلشارة إلى أن القيمة اإليجارية اإلجمالية السنوية 

 .( ريال سعودي258,750عن كل سنة من سنوات العقد تبلغ )

 

بخصوص االستحواذ على األصل العقاري اإلضافي، سوف يدفع الصندوق مبلغ 

ريال سعودي فقط كرسوم وساطة )السعي( لصالح مؤسسة سهم ( 8,000,000)

املعمار للعقارات وهو طرف ثالث غير ذي عالقة لقاء االستحواذ على األصل 

لن يتحصل وللتوضيح، فإن مدير الصندوق  ،العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد(

 .على أي جزء من رسوم الوساطة )السعي( هذه

تمتلك ما  شركة نمر العقارية املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي تجدر اإلشارة إلى أن -

 .شركة نمر للضيافة الفندقية%( من رأسمال 30نسبته )

 

 من هذا امللحق التكميلي. (1املرفق رقم )الرجوع إلى )*( نأمل 
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 للصندوق  اإليجارات السابقة واملستهدفة لألصل العقاري اإلضافي، ونسبتها من إجمالي الدخل التأجيري  عوائد .3

 2023 2022 2021 2020 2019 العام

عوائد اإليجارات السابقة 

 )*(واملستهدفة

24,965,859 

 ريال سعودي

21,430,214 

 *(*)ريال سعودي

29,599,029 

 ريال سعودي

ريال  28,425,827

 سعودي

23,458,589 

 ريال سعودي

األصل  عائد نسبة

من  العقاري اإلضافي

 إجمالي الدخل التأجيري 

 للصندوق 

16% 14% 17% 17% 14% 

 .تم احتساب عوائد اإليجارات املستهدفة بناء على العقود املوقعة والسارية فقط ولم يؤخذ بعين االعتبار أي تجديد للعقود)*( 

 ة كورونا وما ترتب عليها من آثار وبشكل واضح على القطاع العقاري بشكل عام.حئالتداعيات والظروف الناجمة عن جام تأثرت بشكل واضح ب2020لعام  اإليرادات*( *)

 إجمالي وصافي العائد املستهدف قبل وبعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  .4

تفصيلي عن الحد األدنى والحد األعلى ملجموع زيادة إجمالي قيمة أصول  بيان" من الفقرة )ب( (6) الفرعية الفقرة في مع مراعاة الحاالت الواردة

 ملا هو موضح في الجدول التالي:" أدناه، فإن إجمالي الصندوق 
ً
 وصافي العائد املستهدف قبل وبعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقا

 املبلغ/ النسبة  البند  الحالة 

قبل زيادة إجمالي قيمة أصول 

 الصندوق 

 ريال سعودي 183,898,876 الدخل 

 ريال سعودي 149,256,640 (FFOالنقد من العمليات التشغيلية )

صافي قيمة أصول الصندوق )كما في 

  م بالقيمة العادلة( 2020ديسمبر  31

 ريال سعودي 1,850,012,969

إجمالي العائد املستهدف )الدخل / 

 صافي قيمة أصول الصندوق( 

9.9% 

صافي العائد املستهدف )النقد من 

(/ صافي FFOالعمليات التشغيلية )

 قيمة أصول الصندوق(

8.1% 

بعد زيادة الحد األعلى إلجمالي قيمة 

 أصول الصندوق 

 ريال سعودي 213,497,905 الدخل 

 ريال سعودي  172,831,847 (FFOالنقد من العمليات التشغيلية ) 

صافي قيمة أصول الصندوق )كما في 

م بالقيمة العادلة 2020ديسمبر  31

 له الحد األعلى لزيادة قيمة 
ً
مضافا

   أصول الصندوق(

 ريال سعودي  2,220,012,969

إجمالي العائد املستهدف )الدخل/ 

 صافي قيمة أصول الصندوق( 

9.6% 

صافي العائد املستهدف )النقد من 

(/ صافي FFOالعمليات التشغيلية )

 قيمة أصول الصندوق(

7.8% 

بعد زيادة الحد األدنى إلجمالي قيمة 

 أصول الصندوق 

 ريال سعودي 213,497,905 الدخل 

 ريال سعودي  169,512,524 (FFOالتشغيلية )النقد من العمليات 

صافي قيمة أصول الصندوق )كما في 

م بالقيمة العادلة 2020ديسمبر  31

 ريال سعودي 1,970,012,969
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 املبلغ/ النسبة  البند  الحالة 

 له الحد األدنى لزيادة قيمة 
ً
مضافا

   أصول الصندوق(

إجمالي العائد املستهدف )الدخل/ 

 صافي قيمة أصول الصندوق( 

10.8% 

العائد املستهدف )النقد من صافي 

(/ صافي FFOالعمليات التشغيلية )

 قيمة أصول الصندوق(

8.6% 

 .م2021على األصل العقاري اإلضافي قبل نهاية عام  اإلستحواذسيتم احتساب العوائد املتعلقة بافتراض أنه سيتم )*( 

 تقييم العقارات املراد اإلستحواذ عليها .5

مين امل من رخصيناملو  عتمدينامل مينقي  امل من اثنينالصندوق بتعيين  مدير قام للقيام بعمل تقييم مستقل لألصل العقاري  عتمدينالهيئة السعودية للمقي 

 للتفاصيل واملعلومات الواردة في الجدول التالي:
ً
 اإلضافي، وذلك وفقا

 مجمع البوليفارد

 فاليوسترات -املقيم األول 

 الشراء قيمة التقييم طريقة قيمة التقييم تاريخ تقرير التقييم

ريال  354,000,000 م02/09/2021

 سعودي

 )*(ريال سعودي 320,000,000 خصم التدفقات النقدية

 زوايت كيوب -املقيم الثاني 

 الشراء قيمة التقييم طريقة قيمة التقييم تاريخ تقرير التقييم

ريال  392,320,000.00 م31/08/2021

 سعودي

 )*( ريال سعودي 320,000,000 رسملة الدخل

شراء األصل العقاري اإلضافي  قيمةنسبة الفرق بين  قيمة شراء مجمع البوليفارد  متوسط تقييم مجمع البوليفارد

 ومتوسط تقييم األصل العقاري اإلضافي

 %16.61 ريال سعودي 320,000,000  ريال سعودي 373,160,000

 

بعد إضافة  يةالشراء اإلجمال تكون قيمة( ريال سعودي، بحيث 000,000,8قيمة السعي والبالغة ) تشمل( ريال سعودي كما ال 000,000,16ضريبة التصرفات العقارية والبالغة ) تشملالشراء ال  قيمة)*( 

 .( ريال سعودي000,400,346مبلغ إجمالي وقدره ) ورسوم الصفقات ضريبة التصرفات العقارية والسعي

 املشار إليهما في الجدول أعاله. مينقي  املت املعدة من قبل تجدر اإلشارة إلى أن القيمة اإليجارية التعاقدية لألصل العقاري اإلضافي تقع ضمن نطاق القيمة اإليجارية السوقية حسب متوسط التقييما

 الطرح الخاص بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق )الطرح اإلضافي(: (ب

 صول الصندوق قبل الزيادة وبعدهاإجمالي قيمة أ .1

ديسمبر  31)حسب آخر قوائم مالية بتاريخ  ريال سعودي  2,161,627,738يبلغ إجمالي قيمة أصول الصندوق قبل زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 

تبدأ من خالل فترة الطرح اإلضافي والتي ، ويعتزم الصندوق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل إصدار الوحدات اإلضافية م(2020

وحدة، وسوف يتم ( 28,509,785)والبالغة  أيام عمل( عشرةم )01/03/2021ه املوافق 26/09/1442م وتنتهي في 26/09/2021املوافق ه 19/02/3144

 3قبل بدء الطرح اإلضافي بثالثة )بسعر اإلغالق بسعر الوحدة املستهدف في الطرح اإلضافي  )النقدية والعينية( طرح الوحدات اإلضافية
ً
( أيام مخصوما

ريال سعودي )سعر الوحدة املستهدف في الطرح اإلضافي(،  14,42 ( أيام3قبل بدء الطرح اإلضافي بثالثة ) تداول الوحدةإغالق سعر وبلغ ، %(10منه نسبة )

ريال  2,531,627,738أقص ى في حال تم جمع كامل قيمة الطرح اإلضافي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق كحد وسيبلغ إجمالي قيمة أصول الصندوق 

)تم  ريال سعودي 2,508,067,840الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول  النقدي دنى في حال لم يتم جمع كامل قيمة الطرح اإلضافياأل حد وال سعودي،
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 .(م2020ديسمبر  31حسب آخر قوائم مالية بتاريخ بل الزيادة احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق ق

 عدد الوحدات قبل وبعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  .2

وحدة إضافية لإلشتراك ( 19,263,368)ومن املزمع طرح  ( وحدة،158,000,000تبلغ عدد وحدات الصندوق قبل زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق )

( 186,509,785وستبلغ عدد وحدات الصندوق بعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ) وحدة إضافية لإلشتراك العيني( 9,246,417)النقدي، وطرح 

 ملا هو موضح في النقدي بالكامل اإلضافيوحدة في حال لم يتم جمع الطرح ( 167,246,417)النقدي، و اإلضافيفي حال تم جمع كامل الطرح  وحدة
ً
، وفقا

 بيان ( "5الفقرة )
ً
 لإلجراءات  تفصيلي عن معلومات مالك األصل العقاري اإلضافي الذي سيشترك عينيا

ً
" أدناه. وسيتم طرح الوحدات اإلضافية وفقا

 للوائح وتعليمات الهيئة باإلضافة إلى 
ً
في الطرح وتم تحديد سعر الوحدة املستهدف ، وقواعد اإلدراجالئحة صناديق االستثمار العقاري املعمول بها وفقا

 منه نسبة )3بسعر اإلغالق قبل بدء الطرح اإلضافي بثالثة ) اإلضافي
ً
في قائمة التغييرات  (الجديدة) اإلضافية يتم تسجيل الوحداتو . %(10( أيام مخصوما

  .صافي قيمة املوجودات العائدة ملالكي الوحدات في

 ملا هو وارد وإضافة إلى املساهمات العينية )اإلشتراك العيني(، يحق ملدير ا
ً
لصندوق الحصول على تمويل لإلستحواذ على األصل العقار اإلضافي وذلك وفقا

 " أدناه. تفصيلي عن الحد األدنى والحد األعلى ملجموع زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  بيان( "6في الفقرة )

 أنه تم جمع الطرح اإلضافي العيني والنقدي بالكامل تاليوسيتم توزيع الوحدات اإلضافية على املشتركين في الطرح اإلضافي على النحو ال
ً
  :افتراضا

عدد الوحدات  املشتركين

 اإلضافية

قيمة الوحدات اإلضافية 

 )بالريال السعودي( 

نسبة ملكية املشترك من 

 الصندوق 

 طريقة االشتراك

شركة نمر 

 )*(العقارية

 عيني 4.96% 120,000,000 9,246,417

 نقدي %5.66 20,942,000 1,613,653 مدير الصندوق 

 نقدي %89.38 229,058,000 17,649,715 بقية املستثمرين

 - %100 370,000,000 28,509,785 املجموع

 )*( تخضع لفترة حظر تمتد ملدة عام من تاريخ إدراج الوحدات املصدرة لها.

 أنه تم جمع الطرح اإلضافي العيني  النحو التالي سيتم توزيع الوحدات اإلضافية على املشتركين في الطرح اإلضافي علىو 
ً
 :فقطافتراضا

عدد الوحدات  املشتركين

 اإلضافية

قيمة الوحدات اإلضافية 

 )بالريال السعودي( 

نسبة ملكية املشترك من 

 الصندوق 

 طريقة االشتراك

شركة نمر 

 )*(العقارية

 عيني 5.53% 120,000,000 9,246,417

 ال ينطبق %5.35 - - مدير الصندوق 

 ال ينطبق %89.12 - - بقية املستثمرين

 - %100 120,000,000 9,246,417 املجموع

 )*( تخضع لفترة حظر تمتد ملدة عام من تاريخ إدراج الوحدات املصدرة لها.

 تفاصيل إستخدام متحصالت الطرح اإلضافي .3

 للتفاصيل واملعلومات من إجمالي متحصالت الطرح اإلضافي لغرض االستحواذ على األصل العقاري اإلضافي،  %94سيتم استخدام ما نسبته 
ً
وذلك وفقا

 أنه تم جمع الطرح اإلضافي العيني والنقدي بالكامل الواردة في الجدول التالي
ً
 :افتراضا

 املبلغ )بالريال السعودي( البند

 320,000,000 شراء األصل العقاري اإلضافي سعر
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 املبلغ )بالريال السعودي( البند

 16,000,000 ضريبة التصرفات العقارية

 8,000,000 )*(رسوم السعي

 2,400,000 (*)*الصفقات تدفع ملدير الصندوق رسوم 

 40,102 رسوم التداول واإلدراج اإلضافي

 23,559,898 نقد في الصندوق 

 370,000,000 اإلجمالي

فقط كرسوم وساطة )السعي( لصالح مؤسسة سهم املعمار للعقارات وهو طرف ثالث غير ذي عالقة لقاء االستحواذ على األصل العقاري اإلضافي  ( ريال سعودي8,000,000سوف يدفع الصندوق مبلغ ))*( 

  .وللتوضيح، فإن مدير الصندوق لن يتحصل على أي جزء من رسوم الوساطة )السعي( هذه ،)مجمع بوليفارد(

 ملا هو*( *)
ً
من سعر الشراء أو البيع الخاص بكل أصل عقاري يتم شراءه أو بيعه من ٪ 0.75بمقدار  رسوم صفقاتيدفع الصندوق ملدير الصندوق وارد في الشروط واألحكام،  نود اإلشارة إلى أنه وفقا

تعاب مستحقة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل إتمام العملية. وتكون األلى شروط البيع والشراء و الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقص ي الالزم والتفاوض ع

 .أصل عقاري 

 أنه تم جمع الطرح اإلضافي العيني فقط: املبالغإستخدام يوضح الجدول التالي 
ً
 افتراضا

 املبلغ )بالريال السعودي( املصدر البند

 من خالل التمويلعيني  شراء األصل العقاري اإلضافي سعر
ً
 320,000,000 ونقدا

 من خالل التمويل ضريبة التصرفات العقارية
ً
 16,000,000 نقدا

 من خالل التمويل رسوم السعي
ً
 8,000,000 نقدا

 من خالل التمويل الصفقات تدفع ملدير الصندوق رسوم 
ً
 2,400,000 نقدا

 من خالل التمويل رسوم التداول واإلدراج اإلضافي
ً
 40,102 نقدا

 346,440,102 - اإلجمالي

 بيان تفصيلي عن قيمة إشتراك مدير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطرح اإلضافي .4

 من إجمالي قيمة الطرح اإلضافي النسبة )بالريال سعودي( الوحدات اإلضافية قيمة اإلضافية عدد الوحدات

1,613,653 20,942,000 5.66% 

 أن مدير الصندوق يملك قبل زيادة إجمالي 
ً
( ريال سعودي والتي تشكل 89,447,000( وحدة أي ما يعادل )8,944,700قيمة أصول الصندوق عدد )علما

 .من مجموع عدد وحدات الصندوق  %5.66مانسبته 

5.  
ً
 بيان تفصيلي عن معلومات مالك األصل العقاري اإلضافي الذي سيشترك عينيا
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األصل العقاري اإلضافي )شركة نمر  بائعل (من وحدات الصندوق  %4.96 ما نسبتهوحدة في الصندوق )تمثل  9,246,417سيقوم مدير الصندوق بإصدار 

ذ باعتبارها مساهمة عينية وذلك في مقابل سداد جزء من قيمة شراء األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( والذي يعتزم الصندوق اإلستحوا العقارية(

 لهذا امللحق التكميلي، حيث تبلغ قيمة ا
ً
( ريال سعودي )غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي( 320,000,000لشراء مبلغ وقدره )عليه وفقا

( ريال سعودي سيتم سداده 200,000,000( ريال سعودي، واملتبقي والبالغ )120,000,000يشكل الجزء العيني منها )املساهمة العينية( مبلغ وقدره )

 شركة نمر العقارية(.األصل العقاري اإلضافي ) بائعل بشكل نقدي

 بيان تفصيلي عن الحد األدنى والحد األعلى ملجموع زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  .6

)بعد جمع الطرح اإلضافي  األعلى( الحد 1الحالة ) 

 بالكامل(

)بعد جمع الطرح اإلضافي العيني  األدنى( الحد 2الحالة )

 فقط(

 نسبة وحدات نسبة وحدات

 الصندوق قبل عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  ملكية املستثمرين في

 %22,37  35,341,735 %22,37 35,341,735 غير الجمهور 

 %77.63  122,658,265 %77.63 122,658,265 الجمهور 

 %100 158,000,000 %100 158,000,000 املجموع

 الصندوق ملكية املستثمرين في الصندوق بعد عملية زيادة إجمالي قيمة أصول 

 %26.66 44,588,152 %19.81 36,955,388 غير الجمهور 

 %73.34 122,658,265 %80.19 149,554,397 الجمهور 

 %100 167,246,417 %100 186,509,785 املجموع

 م.2021 مايو 31 في كما الوحدات مالكي سجل على بناًء  الصندوق  أصول  قيمة إجمالي زيادة عملية قبل الصندوق  في املستثمرين ملكية احتسابتم )*(

: الحد األعلى للطرح في زيادة إجمالي األولىالحالة  التفاصيل 

بعد جمع الطرح اإلضافي ) قيمة أصول الصندوق 

 (بالكامل

: الحد األدنى للطرح في زيادة الثانيةالحالة 

بعد جمع الطرح ) إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 (اإلضافي العيني فقط

 120,000,000 120,000,000 اإلشتراك العيني )بالريال السعودي( 

)بالريال السعودي( من  النقدياإلشتراك 

خالل عملية الطرح األولي لزيادة قيمة 

 إجمالي أصول الصندوق 

250,000,000 - 

 226,440,102 - التمويل 

 346,440,102 370,000,000 إجمالي املبلغ 

 ملا هو وارد في الحالة  ةاألولى والحالة الثانينود اإلشارة إلى الحالة 
ً
)الحد األعلى  األولىالواردتين في الجدول أعاله، حيث أن مدير الصندوق سيعمل وفقا

( لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، ولن يلجأ مدير (جمع الطرح اإلضافي النقدي والعيني بالكامل) للطرح في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 

( إال في حال عدم تغطية الطرح (جمع الطرح اإلضافي العيني فقط) )الحد األدنى للطرح في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  الثانيةلصندوق إلى الحالة ا

 ملا هو وارد في الفقرة ) النقدي ، وفي حال عدم تغطية الطرح اإلضافيالنقدي اإلضافي
ً
 إلغاء الطرح اإلضافي" (10سيتم العمل من قبل مدير الصندوق وفقا

 " أدناه.وإسترداد األموال النقدي

 الجدول الزمني للمدد الزمنية املتوقعة للطرح اإلضافي .7

 املدة الزمنية املتوقعة  الخطوات 

افقة مالكي الوحدات هذا امللحق ( أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة على 10) الحصول على مو

 .التكميلي

 

افقة الهيئة على زيادة إجمالي قيمة  ( أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة مالكي الوحدات على زيادة 5)الحصول على مو
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 املدة الزمنية املتوقعة  الخطوات 

 .إجمالي قيمة أصول الصندوق  أصول الصندوق 

 

اإلعداد والتنسيق مع الجهات املستلمة بشأن طرح 

 الوحدات اإلضافية

هيئة على زيادة إجمالي على موافقة ال( أيام عمل من تاريخ الحصول 5)

 .قيمة أصول الصندوق 

 

م 26/09/2021املوافق ه 19/02/3144تبدأ فترة الطرح اإلضافي من  فترة الطرح اإلضافي

 .أيام عمل( عشرةم )07/10/2021املوافق ه 01/03/3144وتنتهي في 

 

 تمديد فترة الطرح اإلضافي

ه 15/03/3144م وتنتهي في 10/10/2021املوافق ه 04/03/3144من 

 .أيام عمل( عشرةم )21/10/2021املوافق 

 

 .فترة الطرح اإلضافي انتهاء( أيام عمل من 5) قبول أو رفض طلب اإلشتراك 

 

 تخصيص الوحدات اإلضافية
فترة الطرح اإلضافي أو إنتهاء فترة تمديد الطرح  انتهاء( يوم عمل من 15)

 .اإلضافي )إن وجد(

 .فترة الطرح اإلضافي انتهاء( يوم عمل من 15) رد الفائض من مبلغ اإلشتراك 

 اإلستحواذ على ونقل ملكية األصل العقاري اإلضافي
 .فترة الطرح اإلضافي انتهاء( يوم عمل من 60)

 

 اإللغاء وإسترداد األموال

سيتم رد جميع مبالغ  النقدية في حال إلغاء طرح الوحدات اإلضافية

 إنمع أي أرباح ) اكات املستلمة دون خصم إلى املستثمريناإلشتر 

( أيام عمل من تاريخ إنتهاء فترة الطرح 5خالل مدة ال تزيد على ) وجدت(

 .اإلضافي

 اآللية التي سيتبعها مدير الصندوق لقبول اإلشتراك وتخصيص الوحدات اإلضافية للمشتركين .8

 خطوات اإلشتراك (8-1)

 تجهيز متطلبات اإلشتراك –الخطوة األولى 

 صورة إلكترونية من الهوية الوطنية/ هوية مقيم سارية املفعول. -

بتحويل قيمة االشتراك ستثمر على أن يقوم امل توفير رقم حساب بنكي )إيبان( بإسم املستثمر والتأكد من وجود مبلغ كافي لقيمة اإلشتراك -

 .منه واسترداد الفائض إليه بعد التخصيص

 استثمارية نشطة لدى أحد مؤسسات السوق املالية املرخصة من الهيئة. توفر محفظة -

 تحويل مبلغ اإلشتراك –الخطوة الثانية 

 يتم إصدار حساب بنكي )آيبان( افتراض ي باسم املستثمر وخاص به يقوم املستثمر بتحويل مبلغ اإلشتراك خالل فترة الطرح اإلضافي من حسابه

 لى إلى الحساب البنكي االفتراض ي.البنكي املذكور في الخطوة األو 

 تعبئة طلب اإلشتراك )خاصية اإلشتراك اإللكتروني( –الخطوة الثالثة 

، ويتوجب على املستثمر إستكمال www.jadwa.comيحصل املستثمر على طلب اإلشتراك من خالل زيارة موقع مدير الصندوق اإللكتروني 

 بعد املوافقة عليه من خالل إستخدام خاصية اإلشتراك اإللكتروني، ويقوم املستثمر بإرفاق جميع طلب 
ً
 وإرساله إلكترونيا

ً
اإلشتراك كامال

وهذا امللحق حكام الصندوق األ االطالع على الشروط و  املستندات املطلوبة املوضحة في الخطوة األولى والثانية أعاله. كما يجب على املستثمر

 على اطالعه عليه وفهمه.التك
ً
 ميلي ويقوم باإلقرار إلكترونيا

http://www.jadwa.com/
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شتراك ولن يتم قبول أي طلب إشتراك أو تحويل بنكي بعد إنتهاء فترة الطرح اإلضافي. ولن يستطيع املستثمر تعديل البيانات الواردة في طلب اإل 

 اإلشتراك بعد املوافقة عليه وتأكيده. بعد إرساله، ويمكن إلغاء طلب اإلشتراك وتقديم طلب جديد، كما ال يمكن إلغاء

 وفي جميع األحوال، يجب على املستثمرين مراعاة إستكمال متطلبات اإلشتراك والوثائق وتحميلها عبر خاصية اإلشتراك اإللكتروني.

 تأكيد إستالم اإلشتراك –الخطوة الرابعة 

اإلضافية عبر البريد اإللكتروني أو من خالل رسالة نصية إلى رقم  سيقوم مدير الصندوق بإرسال تأكيد إستالم طلب اإلشتراك في الوحدات

 ( أيام عمل من تاريخ إستالم مبلغ اإلشتراك.5الجوال املسجل من خالل خاصية اإلشتراك اإللكتروني وذلك خالل )

 قبول طلب اإلشتراك – الخامسةالخطوة 

كامل املتطلبات أو وجود أي مالحظات، يتم إشعار املستثمر عبر البريد يتم مراجعة طلب اإلشتراك وفي حال عدم إستيفاء طلب اإلشتراك 

 اإللكتروني أو من خالل رسالة نصية إلى رقم الجوال املسجل من خالل خاصية اإلشتراك اإللكتروني إلستكمال املتطلبات خالل يوم عمل واحد

 سيتم إشعار املستثمر ب
ً
 ( أيام عمل من إنتهاء فترة الطرح اإلضافي.5قبول الطلب خالل )من إشعار املشترك، وفي حال كان الطلب مكتمال

 كما تجدر اإلشارة إلى أنه يستلزم على املستثمرين من الشركات والصناديق اإلستثمارية واملحافظ اإلستثمارية مراجعة مدير الصندوق.

 هامة  مالحظات (8-2)

 .ماقد ينتج عن أي أخطاء يتحمل مدير الصندوق  الو  ،يتم تقديمها التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي املستثمريجب على  -

.تم تقديمالذي شتراك اال سيتم قبول عن طريق أكثر من جهة مستلمة  في حال تم االشتراك من قبل املستثمر -
ً
 ه أوال

 املستندات املطلوبة من املستثمرين لإلشتراك في الطرح اإلضافي حسب الفئة (8-3)

 ون(األفراد )األشخاص الطبيعي -

مواطني مجلس التعاون الخليجي واألشخاص الطبيعيون الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية و يشمل ذلك على األشخاص 

 أن 
ً
املستندات املطلوبة هي املقيميون في اململكة العربية السعودية بموجب هوية مقيم بما ال يخل بنظام تملك العقار لغير السعوديين، علما

 ما يلي:

 سارية املفعول.هوية  (أ)

 توفر محفظة استثمارية نشطة لدى أحد مؤسسات السوق املالية. (ب)

توفر رقم حساب بنكي آيبان مسجل باسم املشترك الذي يرغب باالشتراك في الطرح اإلضافي، على أن يقوم املشترك بتحويل قيمة  (ج)

 االشتراك منه واسترداد الفائض إليه بعد التخصيص.

  ،موقع امللحق التكميليملة )تقديم مستندات االشتراك كا (د)
ً
 وموقعا

ً
 صورة، صورة الحوالة البنكية بشكل كامل،نموذج االشتراك معبأ

 .)الهوية موقعة من املستثمر

 أن املتطلبات املتعلقة باألفراد القاصرين وفاقدي األهلية تتمثل فيما يلي:
ً
 علما

 .الوص ي أو الولي طريق عن هجرية سنة (18) سن دون  هم ملن االشتراك يجوز  (أ)

 .الوص ي أو الولي هوية مع للقاصر، اإلقامة أو الوطنية الهوية من صورة على الحصول  هجرية سنة (18) دون  الذي للقاصر (ب)

 الوطنية الهوية ةقوبطا القاصر افيه املضاف بطاقة العائلة إرفاق يجب هجرية سنة (15) من وأقل الجنسيةكان العميل سعودي  إذا (ج)

 .الوص ي أو للولي
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 .املختصة املحكمة من الصادرة الوصاية صك من صورة إرفاق يجب الوصاية تحت سنة هجرية (18) سن دون  ممن العميل كان إذا (د)

مؤسسات  أحد لدى استثمارية محفظة األهلية فاقد للمستثمر يكون  أن بشرط الوص ي أو الولي بواسطة اإلشتراك األهلية لفاقد يجوز  (ه)

 السوق املالية املرخصة من الهيئة.

 تقدم أن بشرط لصالحها أوالدها بأسماء اإلشتراك سعودي غير زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة يجوز  (و)

 .القصر ألوالدها أمومتها ومايثبت أرملة أو مطلقة بأنها مايثبت

 الكيانات )األشخاص اإلعتبارية( -

، وغيرها من الكيانات االعتبارية القائمة في اململكة العربية السعوديةوالجهات الحكومية املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار يشمل 

 أن 
ً
 املستندات املطلوبة هي ما يلي:واملستثمرين األجانب املؤهلين، واملستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية اإلعتبارية، علما

  للشركات: املطلوبة املستندات

 .الشركة ختم مع التجاري  السجل من صورة (أ)

 . الشركة ختم مع األساس ي والنظام التأسيس عقد من صورة (ب)

 .املفوض من وموقعة الشركة ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة (ج)

 : االستثمارية للصناديق املطلوبة املستندات

 الشركة. ختم مع الصندوق اإلستثماري  ملدير التجاري  السجل من صورة (أ)

 . الشركة ختم مع الصندوق اإلستثماري  ملدير األساس ي والنظام التأسيس عقد من صورة (ب)

 . الصندوق اإلستثماري  ملدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة (ج)

 . بالصندوق اإلستثماري  الخاصة واألحكام الشروط من صورة (د)

 . الصندوق اإلستثماري  طرح على الهيئة موافقة من صورة (ه)

 . املفوض من عةوموق الشركة، ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة (و)

 : االستثمارية للمحافظ الطلوبة املستندات

 االستثمارية. املحفظة صاحب هوية من صورة (أ)

 الشركة. ختم مع املحفظة ملدير التجاري  السجل من صورة (ب)

 . الشركة ختم مع املحفظة ملدير األساس ي والنظام التأسيس عقد من صورة (ج)

 . املحفظة ملدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة (د)

 . االستثمارية املحفظة إدارة إتفاقية من صورة (ه)

 املفوض. من وموقعة الختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة (و)

 تخصيص الوحدات اإلضافية للمشتركين (8-4)

وحدة إضافية لإلشتراك العيني لصالح شركة نمر ( 9,246,417)( وحدة إضافية لإلشتراك النقدي، وسيتم طرح 19,263,368من املزمع طرح )
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عقارية )املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي( كجزء من قيمة اإلستحواذ/شراء األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( والذي يعتزم ال

 الصندوق اإلستحواذ عليه فيما يتعلق بعملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

 للوائح وتعليمات الهيئة باإلضافة إلى 
ً
 لإلجراءات املعمول بها وفقا

ً
وقواعد الئحة صناديق االستثمار العقاري وسيتم طرح الوحدات اإلضافية وفقا

 اإلدراج.

 ملا يلي:
ً
 وسيتم اإلشتراك في املساهمات العينية والنقدية وفقا

الحد األدنى  

 لعدد الوحدات

 اإلضافية

جمع ) املطروحة

رح اإلضافي الط

 (العيني فقط

مجموع نسبة من 

الصندوق بعد وحدات 

 الزيادة

الحد األعلى لعدد 

 اإلضافية الوحدات

جمع الطرح ) املطروحة

اإلضافي النقدي والعيني 

 (بالكامل

 مجموع وحداتنسبة من 

 الصندوق بعد الزيادة

عدد الوحدات 

لشركة نمر العقارية 

املساهمة العينية  –

 )اإلشتراك العيني(

9,246,417 5.53% 9,246,417 4.96% 

إشتراك مدير 

 الصندوق 

 %5.66 1,613,653 %5.35 ال يوجد

 عدد الوحدات

لبقية املطروحة 

 – املستثمرين

 النقديةاملساهمة 

 (النقدي)اإلشتراك 

 %9.46 17,649,715 ال يوجد ال يوجد

إجمالي عدد 

الوحدات بعد 

الزيادة في إجمالي 

قيمة أصول 

الصندوق من خالل 

 الطرح اإلضافي

167,246,417 100% 186,509,785 100% 

( وحدة نقدية إضافية ملالكي الوحدات في الصندوق املسجلين في يوم إنعقاد إجتماع مالكي الوحدات 19,263,368حيث سيتم إصدار عدد )

 الصندوق والراغبين في اإلشتراك بالوحدات اإلضافية.املخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول 

 ملالكي الوحدات املسجلين في يوم إنعقاد
ً
إجتماع مالكي الوحدات املخصص للموافقة  ويتم تخصيص الوحدات اإلضافية النقدية املطروحة أوال

ة نسبة وتناسب فيما بينهم حسب طلبات اإلشتراك، اإلضافية النقديقيمة أصول الصندوق والراغبين في اإلشتراك بالوحدات  إجماليعلى زيادة 

ومن ثم يتم تخصيص الوحدات اإلضافية النقدية املتبقية )إن وجدت( على بقية املستثمرين من غير مالكي الوحدات بحسب قرار مدير 

عنوان املستثمر املحدد في طلب  الصندوق ورد الفائض )إن وجد( لجميع مالكي الوحدات من خالل شيك مصدق يتم إرساله بالبريد العادي على

( يوم عمل من إنتهاء فترة الطرح اإلضافي، على أن يتم 15اإلشتراك أو بحوالة بنكية إلى حسابه املحدد في طلب اإلشتراك، خالل مدة ال تزيد عن )

( 60في السوق خالل مدة ال تزيد عن ) نقل ملكية األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( ملصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات اإلضافية

 يوم من إنتهاء فترة الطرح اإلضافي.

كما تجدر اإلشارة إلى أحقية مدير الصندوق برفض أي من طلبات اإلشتراك في الطرح اإلضافي إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى إخالل بإستيفاء 

( أن ال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور 1)دراج، واملتمثلة فيما يلي: متطلبات السيولة املنصوص عليها في املادة الحادية عشرة من قواعد اإل 
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( ريال سعودي، 500,000,000( أن ال يقل الحد األدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن )2( مالك وحدة عند اإلدراج، )200عن )

%( من إجمالي 30( أن ال تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن )4) ( رياالت سعودية،10( أن تكون القيمة اإلسمية لكل وحدة مدرجة )3)

 على مدير الصندوق، )4( و)1( تشكل املتطلبات املنصوص عليها في الفقرات )5وحدات الصندوق عند اإلدراج، )
ً
 مستمرا

ً
( إذا علم 6( إلتزاما

 من متطلبات الفقرات )
ً
 بذلك ويتخذ اإلجراءات 4( و)1مدير الصندوق في أي وقت بعد اإلدراج أن أيا

ً
( غير مستوفاة فعليه أن يشعر السوق فورا

التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء املتطلبات ذات الصلة، ويجب على مدير الصندوق أن يشعر السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن 

 .اإلجراءات التصحيحية

 الجهات املستلمة .9

خصة بإمكان املستثمرون اإلشتراك بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق شريطة أن يكون لديهم محفظة إستثمارية نشطة لدى أي مؤسسة سوق مالية مر 

 .www.jadwa.comمن الهيئة، وسيقوم املستثمر باإلشتراك من خالل القنوات اإللكترونية ملدير الصندوق من خالل زيارة موقع 

 :البنك السعودي الفرنس ي وبنك الرياضوهي كما أن اإلشتراك في الطرح اإلضافي متاح من خالل الجهات املستلمة 

مؤسسة  أي لدى نشطة استثمارية ومحفظة الجهة املستلمة لدى بنكي حساب لديه يكون  أن شريطةفي الطرح اإلضافي  االشتراك املستثمر بإمكان

 امللحق التكميلي على املوافقة بعد للجهة املستلمة اإللكترونية القنوات خالل من باالشتراك املستثمر وسيقوم الهيئة. قبل من امرخص له ماليةسوق 

 .امللحق التكميلي من موقعة نسخة تقديم بعد الجهة املستلمة فروع خالل من أو

 الجهة املستلمة لدى جاري  حساب حفت يجب حساب وجود عدم حالة في ( املستلمةالجهة  لدى الرئيس ي املكتتب بإسم جاري  حساب وجود). 

 الهيئة لدى مؤسسات السوق املالية املرخصة من أي لدى الرئيس ي املكتتب باسم إستثمارية محفظة وجود. 

 املستلمة جهةلل اإللكتروني املوقع خالل من عليه واملوافقة امللحق التكميليالشروط واألحكام و   على االطالع www.alfransi.com.sa  أو ،

www.riyadbank.com. 

 التابعين االشتراك )االكتتاب( يشمل كان إذالألفراد أو بطاقة العائلة  الوطنية لهويةا إرفاق يشترط الفروع طريق عن اإلشتراك كان حال في.  

 االكتتاب( ( كان االشتراك إذا العائلة بطاقة ولألفراد أ الوطنية لهويةا يشترط إرفاق ال كترونيلاإل املوقع طريق عن شتراكاال  كان حال في

  .التابعين يشمل

 الجهة املستلمة مع بالتواصل وذلك االشتراك إلغاء يمكنه وإنما تعبئته بعد االشتراك نموذج في الواردة البيانات تعديل العميل يستطيع ولن 

 .مساءً  5 الساعة في أقص ى كحد الطرح فترة نهاية قبل

 وإسترداد األموال النقدي إلغاء الطرح اإلضافي .10

دون خصم إلى املستثمرين  ( وجدت إن) وأي عوائد ناتجة عن إستثمارها ورد جميع مبالغ اإلشتراكات النقدية يجوز إلغاء الطرح اإلضافي للوحدات اإلضافية

 في الحاالت التالية )ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك(:
ً
 املشتركين نقديا

 ( مالك وحدة.200في حال كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور يقل عن ) (10-1)

 %( من إجمالي وحدات الصندوق عند اإلدراج.30في حال كانت ملكية مالكي الوحدات من الجمهور أقل من ) (10-2)

 يتم نقل ملكية األصل العقاري اإلضافي للصندوق. في حال لم (10-3)

 حال عدم تغطية الطرح اإلضافي في  (10-4)
ً
 .النقدي كليا

 خالل مدة ال تزيد  النقدية في حال إلغاء طرح الوحدات اإلضافية
ً
سيتم رد جميع مبالغ اإلشتراكات املستلمة دون خصم إلى املستثمرين املشتركين نقديا

)الحد األدنى للطرح في زيادة  الثانيةالحالة ( أيام عمل من تاريخ إنتهاء فترة الطرح اإلضافي، وفي هذه الحالة سيتم اللجوء من قبل مدير الصندوق إلى 5على )

http://www.jadwa.com/
http://www.riyadbank.com/
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 ملا هو وارد في الفقرة )بعد جمع الطرح اإلضافي العيني فقط - أصول الصندوق إجمالي قيمة 
ً
تفصيلي عن الحد األدنى والحد األعلى ملجموع  بيان( "6( وفقا

 " أعاله.زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 املخاطر اإلضافية الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق: (ج

وهو مناسب  عديدة،مخاطر الصندوق املنصوص عليها في الشروط واألحكام، وحيث أن اإلستثمار في الصندوق ينطوي على  باإلضافة إلى مخاطر اإلستثمار في

في ويجب على املستثمرين املحتملين تقييم االعتبارات الواردة  .فقط للمستثمرين الذين يدركون مخاطر االستثمار بشكل تام ويمكنهم تحمل تلك املخاطر

هم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى وأمور غير مؤكدة ليست معروفة لدى ات، وغيرها من االعتبارات بعناية عند اتخاذ قرار وهذا امللحق التكميلي مالشروط واألحكا

 بينما قد يكون لها تأثير سلبي على الصندوق وعمله. وال يمكن تقدي
ً
، أو قد يعتبرها مدير الصندوق غير هامة حاليا

ً
أي ضمان بأن م مدير الصندوق حاليا

 على رأس
ً
 .مالهم الصندوق سيتمكن من تحقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائدا

 مربحفيه سيكون أي ضمانة بأن االستثمار على ال ينطوي كما أن اإلستثمار في الصندوق 
ً
على كل فإنه يتوجب ، لذاتكبد أي خسائر. يأو أن املستثمر لن  ا

كما بإمكان  وحدات في الصندوق.شراء القبل  وهذا امللحق التكميلي في الشروط واألحكامطر املذكورة اخفي االعتبار كل من عوامل امل أخذيمستثمر محتمل أن 

يتحمل كل مستثمر و  املستثمر الحصول على مشورة مالية من مستشار مالي مرخص له فيما يخص وضعه املالي وأهدافه من االستثمار في هذا الصندوق.

في الصندوق ما لم تكن تلك الخسارة بسبب الغش أو اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف من مدير اإلستثمار ؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية ناتجة عن املس

 
ً
  ملا تنص عليه الئحة صناديق االستثمار العقاري ولوائح وتعليمات الهيئة ذات العالقة.الصندوق وفقا

 حال زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق: مخاطر تخفيض قيمة املساهمة في .1

يض نسبة إن قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، قد يتطلب املزيد من التمويل من خالل إصدار وحدات إضافية، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى تخف

وحداتهم من إجمالي مبالغ االشتراك املساهم بها في ملكية مالكي الوحدات الحاليين وحقوق التصويت الخاصة بهم باإلضافة إلى النسبة التي تمثلها 

 الصندوق.

 : املتعلقة باألصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( مخاطر عدم وجود ضمانات لسداد الدفعات اإليجارية .2

، فإنه تجدر اإلشارة في األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( حيث يستهدف الصندوق تعدد املستأجرين وعدم وجود تعرض ملستأجر واحد بشكل عام

ال تتضمن على ضمانات سداد لإليجارات مما قد يؤثر على الصندوق بشكل سلبي في حال باألصل العقاري اإلضافي عقود اإليجار املتعلقة  غالبية إلى أن

عليهم بموجب عقود اإليجار، وعليه، فإن التدفقات النقدية للصندوق وقدرة الصندوق  عدم وفاء املستأجرين بااللتزامات التأجيرية التعاقدية املترتبة

 في حال عدم وفاء املستأجرين بااللتزامات التأجيرية التعاقدية املترتبة عليهم 
ً
مع عدم وجود ضمانات على القيام بتوزيعات ملالكي الوحدات سوف تتأثر سلبا

 من خالل شبكة إيجار تعتبر اريةوفاء املستأجرين بسداد الدفعات اإليج
ً
، كما تجدر اإلشارة إلى أنه فيما يتعلق بعقود اإليجار التي يتم تسجيلها إلكترونيا

 ال تتطلب أي ضمانات إضافية.
ً
 تنفيذيا

ً
 بحد ذاتها سندا

 ارد(: مخاطر عدم إلزامية كامل مدة عقود اإليجار لعدد من املستأجرين في األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليف .3

ين وكما تمت اإلشارة إليه في هذا امللحق التكميلي فيما يتعلق بأكبر عقود إيجار في األصل مستأجر إن األصل العقاري اإلضافي مستأجر من ِقبل عدة 

( سنة، فإن هذه املدد ليست بمجملها إلزامية على املستأجرين، حيث أن 20( سنوات إلى )9العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( والتي تتفاوت مددها من )

( سنوات املتبقية إلزامية على املؤجر فقط، 10( سنوات والعشر )10ملزم على املؤجر واملستأجر ألول عشر ) عقد إيجار شركة نمر للضيافة الفندقية

( املتبقية إلزامية على املؤجر فقط، 3( سنوات والسنوات الثالث )6وعقد إيجار مؤسسة لينا حلمي قاسم تركي ملزم على املؤجر واملستأجر ألول ست )

( سنوات املتبقية إلزامية على املؤجر 10( سنوات والعشر )5نا الرياض ي املحدودة ملزم على املؤجر واملستأجر ألول خمس )وعقد إيجار شركة مركز أري

التدفقات النقدية للصندوق فقط، وعليه في حال قيام أي من املستأجرين بعدم إكمال مدة عقد اإليجار الخاص به فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على 

  والتي دوق على القيام بتوزيعات ملالكي الوحداتوقدرة الصن
ً
 في حال قيام أي من املستأجرين بعدم إكمال مدة عقد اإليجار الخاص به.سوف تتأثر سلبا

 :الفندقة والضيافةمخاطر سوق  .4

علقة بمستويات الطلب ومن بينها أي سوف يتأثر أداء الصندوق بالعوامل التي تؤثر على القطاع الفندقي بشكل عام، وقد تتضمن هذه العوامل عوامل مت

ذلك تلك املتعلقة انكماش اقتصادي أو أي تفش ي لألمراض أو أوبئة أو قيود الحجر الصحي أو القيود املرتبطة بالصحة العامة أو أي أنظمة أو لوائح )بما في 



 163من  129صفحة 

ية أو التقييد أو الحظر أو أي حالة مشابهة، أو عوامل تتعلق بالضرائب والرسوم( أو التعطل في خدمات النقل واملواصالت املحلية أو الوطنية أو الدول

 للعديد منبمستويات العرض ومن بينها زيادة املعروض من الفنادق إما بشكل عام أو في قطاع أو مكان معين، ويتسم القطاع الفندقي بنمط دوري. وقد 

انخفاض معدالت اإلشغال وأسعار الغرف ويؤثر على القيمة اإلجمالية لألصول العوامل تأثير سلبي على العمل وعلى اإلنفاق الشخص ي وهو ما يؤدي إلى 

خسارة رأس مالية العقارية في القطاع الفندقي. وبالتالي، قد يحتاج الصندوق إلى التخارج من األصول مقابل مبلغ أقل من تكلفة االستحواذ، مما يؤدي إلى 

 وال يتمكن من تحقيق العوائد املستهدفة.

القطاع قد يكون للطبيعة املوسمية للقطاع الفندقي تأثير جوهري سلبي على األصول العقارية والتي يتم استخدامها في القطاع الفندقي، حيث يتسم كما أنه 

مستوى الفندقي بطبيعته املوسمية، ويحقق أعلى معدالت اإلشغال بصفة عامة في مواسم معينة مثل اإلجازات أو في حال وجود أحداث أو معارض على 

يستطيع  كبير، ومن املتوقع أن تسبب هذه الطبيعة املوسمية تقلبات دورية في إيرادات الغرف وأسعارها ومعدالت اإلشغال والنفقات التشغيلية. وال

في األداء  ذبذبالتالصندوق توفير أي ضمانات بأن التدفقات النقدية سوف تكون كافية لتعويض أي هبوط قد يحدث نتيجة لهذه التقلبات. وبالتالي، 

تأثير جوهري سلبي على املركز املالي للصندوق وتدفقاته النقدية ونتائج عملياته وبالتالي التوزيعات  له املالي الناتج عن الطبيعة املوسمية للقطاع الفندقي

 
ً
 كبيرة لتشجيع السياحة، إال أن أي تغيير  النقدية وقيمة الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن اململكة ووزارة السياحة تبذالن حاليا

ً
جهودا

 .سلبي في أي من التنظيمات قد يؤثر على سوق السياحة في اململكة بما في ذلك استثمارات الصندوق في القطاع الفندقي

 :ضريبة التصرفات العقاريةمخاطر  .5

ه، بحسب ما تم اإلعالن عنه من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل 17/02/1442كما هو معلوم فإن ضريبة التصرفات العقارية قد بدأ العمل بها من تاريخ 

إلجارة املنتهية بالتمليك الوصية والتأجير التمويلي واو التي تشمل على البيع  تحددها الدولةفي اململكة، ويتم فرضها على جميع التصرفات العقارية بنسبة 

 ملا هو متفق عليه بين البائع واملشتري، وتم 50وعقود االنتفاع طويلة األمد التي تزيد مدتها على )
ً
، وتحتسب هذه الضريبة بناًء على قيمة العقار وفقا

ً
( عاما

 قبل أو أثناء اإلفراغ من قبل البائع، ه، و 14/02/1442( وتاريخ 84فرض ضريبة التصرفات العقارية بناًء على األمر امللكي رقم )أ/
ً
يتم سدادها إلزاميا

 للتعديالت التي تمت على الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة ا
ً
لقيمة املضافة بناًء وبالتالي سيتم إعفاء توريد )بيع( العقارات من ضريبة القيمة املضافة وفقا

ه، وعلى اعتبار حداثة تطبيق هذا النوع من الضرائب، فإنه 14/02/1442( وتاريخ 20-5-1قم )على قرار محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة ر 

للصندوق وبالتالي التأثير على عمل الصندوق ووضعه املالي، وعليه فإن ذلك يتطلب اإلملام التام  ةمن غير الواضح مدى تأثير مثل ذلك على األصول العقاري

 ملا هو مفروض بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة، ومثل أي من األنظمة واللوائح األخرى وفهم طبيعة وطريقة تطبيق ضريبة ال
ً
تصرفات العقارية وفقا

لى فرض فإنه في حال اإلخالل بأي من االلتزامات املفروضة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة بضريبة التصرفات العقارية فإن ذلك سوف يؤدي إ

 ملا هو موضح في هذه الشروط واألحكام.ات نظامية أخرى غرامات مالية وعقوب
ً
 أن هذه الضريبة تنطبق على األصل العقاري اإلضافي وفقا

ً
 ، علما

 لكافة عوامل املخاطر  أعاله والواردة في الشروط واألحكامإن املخاطر املذكورة 
ً
 وافيا

ً
 وملخصا

ً
شدة في الصندوق. وُينصح ب على اإلستثمار املترتبةليست تفسيرا

 أن يعمل كافة املستثمرين على طلب مشورة مستقلة من مستشاريهم املختصين. 

 أو أن املستثمر لن يتكبد خسارة، وبالتالي يجب على كل مستثمر محتمل أخذ العوامل  اإلستثمارال يتضمن و 
ً
في الصندوق أي ضمان بأن االستثمار سيكون مربحا

دوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية عن أي خسارة مادية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن في الصن اإلستثمارأدناه بعين االعتبار قبل 

 
ً
 .  ملا تنص عليه الئحة صناديق االستثمار العقاري ولوائح وتعليمات الهيئة ذات العالقةنتيجة الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق وفقا

 بل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة:الرسوم ومقا (د

 الرسوم واملصاريف التي سوف تتحملها أصول الصندوق  (1)

الرسوم ، يتحمل الصندوق ويدفع من أصوله جميع فقط يدفعها مالكي الوحدات عند اشتراكهم في الطرح األولي يفيما عدا رسوم االشتراك، والت

 املوضحة في الجدول أدناه. واملصاريف

 القيمة و طريقة الدفع الصندوق رسوم 

  

٪ من صافي 0.75مدة الصندوق بمقدار  سنوية خالليدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة  أتعاب اإلدارة

دفع  قيمة أصول الصندوق.
ُ
يتم احتسابها وسدادها في نهاية كل ستة أشهر ابتداًء من تاريخ اإلقفال. وت

أتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث ُيؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من الفترة التي يتم 
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 احتساب األتعاب على أساسها.

 

، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

الخاص بكل  من سعر الشراء أو البيع٪ 0.75بمقدار  رسوم صفقاتيدفع الصندوق ملدير الصندوق   رسوم الصفقات

أصل عقاري يتم شراءه أو بيعه من الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقص ي االزم 

شروط البيع والشراء و إتمام العملية. وتكون األتعاب مستحقة السداد بعد إتمام والتفاوض على 

 عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري وتطبق على األصول العقارية املبدئية للصندوق 

 .واألصل العقاري اإلضافي

 

احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق 0.025حفظ تعادل ما نسبته  وميدفع الصندوق ألمين الحفظ رس رسوم الحفظ

،
ً
 . ريال سعودي 320,000وبحد أعلى  سنويا

 

احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

في أول سنة من  ريال 129,000بقيمة  ةسنوي الفرعي أتعابللمدير اإلداري  بالدفع الصندوق  قام إداريةأتعاب 

( ريال سعودي 140,962)) % كل سنة ميالدية3سوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  و إدراج الصندوق 

 .م(2021لعام 

 

جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

 

 ريال سعودي. 40,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة  أتعاب املحاسب القانوني

 

القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

 500,000ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقص ى  2ريال سعودي باإلضافة إلى   20,000  إيداعرسوم 

ع إلى 
َ
دف

ُ
 في مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و إيداعمركز ريال سعودي ت

 

 400,000  ع إلى
َ
دف

ُ
، وتتغير هذه في مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات السوق ريال سعودي ت

 الرسوم من وقت ألخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

 

ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

 )بحد أدنى 0.03 السوق رسوم اإلدراج في 
ً
 300,000ريال سعودي وبحد أقص ى  50,000٪ من القيمة السوقية للصندوق سنويا

 ريال سعودي(.
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ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

 تدفع للهيئة. 7,500 الرسوم الرقابية
ً
 ريال سعودي سنويا

 

ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

وبحد  ،اجتماع كلريال سعودي عن  5,000مبلغ  املستقلين مجلس إدارة الصندوق سيتقاض ى أعضاء  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

ع في نهاية كل سنة،  20,000أقص ى 
َ
 ُيدف

ً
لن يتلقى باقي أعضاء مجلس إدارة و ريال سعودي سنويا

 الصندوق أي مكافآت. 

 

ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

 وعندما تنطبق.قتضاء حسب اال

 

مقابل  )املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي( يدفع الصندوق أتعاب إدارة أمالك لشركة نمر العقارية أتعاب إدارة األمالك

 في السنة املستحقة اإليراداتجمالي إمن ( %2.5)نسبة قدرها ا تنفيذ التزاماتهو اإلدارة والتشغيل 

قبل  بمجمع بوليفاردفيما يتعلق  قبل شركة نمر العقاريةجميع املبالغ املالية التي يتم تحصيلها من )

( ستة 6على دفعتين بواقع دفعة بنهاية كل ) إدارة األمالك أتعاب(، وتسدد خصم التكاليف التشغيلية

ن تاريخ توقيع ( أشهر م6إدارة األمالك بعد مض ي ستة ) أتعابأشهر، وتستحق الدفعة األولى من 

 .العقد

 

ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

سوف يدفع الصندوق ملدير الصندوق جميع تكاليف التعامالت الخاصة باالستحواذ على األصول  تكاليف التعامالت

العقارية، وتشمل تكلفة ما يتعلق باالستحواذ على أي أصل ومايتعلق به من دراسات جدوى وتكاليف 

 لالستشارات القانونية وإعداد نفي الجهالة والتكاليف االستشارية والقانونية والتثمين ورسوم

% من صافي 0.5لن تتجاوز تكاليف التعامالت و ومصاريف تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص، 

 آلخر 
ً
، وسوف يتم خصم املصاريف الفعلية فقط واإلفصاح عنها وفقا

ً
قيمة أصول الصندوق سنويا

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

 

املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل جميع املبالغ 

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

، املتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالميةفي حال قام الصندوق بالحصول على تسهيالت مصرفية  تكاليف التمويل

رى مثل البنوك والشركات سوف يتحمل الصندوق جميع تكاليف التمويل والتي تدفع ألطراف أخ

 املتخصصة في أعمال ترتيب التمويل بما يتماش ى مع معايير وأسعار السوق. 

 

وتشمل هذه التكاليف على كل من رسوم الترتيب التي يتحصل عليها من البنك املمول، إضافة إلى 

 هامش الربح.

 

من البنك السعودي  1,000,000,000وبما أن الصندوق حصل على تسهيالت مصرفية بقيمة 

 الفرنس ي، فإن تكاليف التمويل تشمل اآلتي: 
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% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة للبنك السعودي الفرنس ي عند 1رسوم ترتيب التمويل:  (1)

 توقيع عقد التسهيالت املصرفية.

 معدل الفائدة مابين البنوك السعودية يل املسحوب % من مبلغ التمو 2هامش الربح:  (2)
ً
زائدا

 أشهر. 6سايبور لفترة 

 

ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

قد تم الحصول  صرفيةاملتسهيالت ، كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه القتضاء وعندما تنطبقحسب اال

( ريال 573,122,500م وتم سحب جزء منها بمبلغ )01/10/2018ه املوافق 21/01/1440ها بتاريخ علي

 .( ريال سعودي426,877,500سعودي واملتبقي هو مبلغ )

 

والتي يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين  ،يقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطويرس أتعاب التطوير

% من 15وبحد أقص ى  على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماش ى مع األسعار السائدة في السوق 

. ولتجنب الشك، لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق باألصول قيمة تكلفة التطوير

 .واألصل العقاري اإلضافي العقارية املبدئية

 

ميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي ال تشمل ج

 قتضاء وعندما تنطبق.حسب اال

 

دفع عادة للبائع أو املسوق أو الوسيط.2.5بحد أقص ى ) رسوم الوساطة )السعي(
ُ
 %( من قيمة األصول العقارية وت

 

ريال  8,000,000سوف يدفع الصندوق مبلغ  وبخصوص االستحواذ على األصل العقاري اإلضافي،

سعودي فقط كرسوم وساطة )السعي( لصالح مؤسسة سهم املعمار للعقارات وهو طرف ثالث غير 

، وللتوضيح، فإن مدير ذي عالقة لقاء االستحواذ على األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد(

 هذه.الصندوق لن يتحصل على أي جزء من رسوم الوساطة )السعي( 

 

ال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي 

 .تنطبقوعندما قتضاء االحسب 

 

  األخرى  مصاريف الصندوق 
ً
عن جميع املصاريف التي تعزى إلى أنشطته واستثماراته والتخارج من  يكون الصندوق مسؤوال

 جميع املصاريف األخرى املتعلقة بالخدمات املقدمة من الغير 
ً
استثماراته. ويتحمل الصندوق أيضا

وهيئة  ،مثل املصاريف القانونية واالستشارية وتثمين األصول، والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية

باإلضافة إلى مصاريف  ،وغيرها من الخدمات املهنية، ية، وتكاليف التأمين ذات الصلةالسوق املال

كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو ، و شرعية إن وجدتالتطهير األرباح غير 

جتماعات والتي بشكل معقول في سبيل حضور اإل أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقليين من 

 وقدر توقع يُ 
ً
  15,000 هأال تتجاوز جميعها مبلغا

ً
. ومن لجميع األعضاء املستقلينريال سعودي سنويا

  0.30 نسبةاملتوقع أال تتجاوز مثل هذه املصاريف 
ً
 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

 

واألحكام و/أو أي مستندات الشروط هذا امللحق التكميلي و/أو جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في  ضريبة القيمة املضافة

لم يتم النص على خالف ذلك. وفي حال ما إذا كانت  ذات صلة ال تشمل ضريبة القيمة املضافة ما

ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق بها، فإن 

 للقيمة الصندوق سيدفع ملزود الخدمة )باإلضافة إلى أي رسوم أو مصاريف أخر 
ً
 مساويا

ً
ى( مجموعا

املسجلة لهذه الضريبة على فاتورة القيمة املضافة الخاصة بالخدمة املعنية. وفي حال ما إذا كانت 

ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل الصندوق، فإن 

  سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أي رسوم أو املستفيد من الخدمة
ً
 مساويا

ً
مصاريف أخرى( مجموعا
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 لقيمة هذه الضريبة.

 

 ضريبة التصرفات العقارية
 وذلك بالنسبة تحددها الدولةبنسبة يتحمل الصندوق ضريبة التصرفات العقارية املفروضة 

 .لألصول العقارية التي يتم شراؤها حسب ما تنطبق اللوائح واألنظمة

وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب واملعقول. ولن يتحمل مدير  ،الالزمة ملصلحة مالكي الوحداتسيتخذ مدير الصندوق جميع الخطوات 

والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، وكل مدير  ،الصندوق، أو أي من املدراء واملسئولين واملوظفين والوكالء واملستشارين التابعين له

وذلك  ،"( أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مستثمرمؤمن عليه طرفومجلس إدارة الصندوق )ُيشار إلى كل منهم " ،وأعضاء الهيئة الشرعية ،عقار

وفي ق. بخصوص أي خسارة يتعرض لها الصندوق بسبب القيام أو عدم القيام بأي تصرف من أي األطراف املذكورة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندو 

يخدم هذا الحال، فإنه يشترط ألي طرف مؤمن عليه، والذي يريد أن يستند إلى أحكام هذه الفقرة، أن يكون قد تصرف بحسن نية وبشكل ُيعتقد أنه 

ولية وسوف يتحمل الصندوق مسئ. مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد

جميعهم  تعويض وحماية كل طرف مؤمن عليه ضد جميع املطالبات والنفقات والتعويضات والتكاليف واملطالب وااللتزامات التي قد يتكبدها أي منهم أو

نب الطرف ذات والتي تنشأ بأي حال من واجباتهم تجاه الصندوق، باستثناء ما إذا حدث ذلك نتيجة ألي احتيال أو إهمال أو سوء سلوك متعمد من جا

 .العالقة

 )*(نوع الرسوم والنسبة املفروضة واملبلغ املفروض وطريقة الحساب وتكرار دفع الرسوم (2)

)إن  النسبة املفروضة )إن وجد( املبلغ املفروض طريقة الحساب تكرار دفع الرسوم

 وجدت(

 م نوع الرسوم

 الشراء عملية إغالق عند

 البيع أو

 إجمالي من تحسب

 العقاري  األصل قيمة

 االستحواذ سيتم الذي

 وال بيعه، أو عليه

 رسوم تتضمن

 )السعي( الوساطة

من إجمالي % 0.75 ال ينطبق

 سعر الشراء أو البيع

 1 الصفقاترسوم 

تخصم بشكل نصف 

 سنوي 

تحسب بشكل نصف 

سنوي من صافي قيمة 

أصول الصندوق ابتداًء 

 من تاريخ اإلقفال

من صافي قيمة % 0.75 ال ينطبق

 الصندوق  أصول 

 2 أتعاب اإلدارة

تحسب بشكل يومي،  تخصم بشكل ربع سنوي 

من خالل تقسيم 

 يالرسوم تناسب
ً
على  ا

 عدد أيام السنة

بالدفع الصندوق  قام

للمدير اإلداري الفرعي 

أتعاب سنوية بقيمة 

في  سعودي ريال 129,000

أول سنة من إدراج 

% 3بزيادة و ، الصندوق 

 
ً
( ريال 140,962)) سنويا

 (م(2021لعام  سعودي

 3 أتعاب إدارية  ال ينطبق

تخصم بشكل نصف 

 سنوي 

تحسب من صافي قيمة 

أصول الصندوق وبحد 

 .( ريال320,000أعلى )

من صافي % 0.025 ال ينطبق

 قيمة أصول الصندوق 

 4 رسوم أمين الحفظ

 
ً
تدفع لكل عضو عن كل  تخصم سنويا ريال سعودي لكل  5,000 مكافأة أعضاء مجلس  ينطبق ال 5 
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)إن  النسبة املفروضة )إن وجد( املبلغ املفروض طريقة الحساب تكرار دفع الرسوم

 وجدت(

 م نوع الرسوم

اجتماع، وبحد أقص ى 

 سعودي ريال 20,000

لجميع األعضاء 

  املستقلين

 اإلدارة اجتماع

 
ً
تحسب بشكل يومي،  تخصم سنويا

من خالل تقسيم 

 يالرسوم تناسب
ً
على  ا

 عدد أيام السنة

ريال سعودي  40,000

 
ً
 سنويا

 6 أتعاب املحاسب القانوني ينطبق ال

 7 املصاريف األخرى  املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدتسيتم اإلفصاح عن تلك 

 ويتحملها  تدفع مرة واحدة 
ً
تدفع مقدما

 مالكي الوحدات

ريال(  20,000رسم أولي )

( ريال عن 2باإلضافة إلى )

كل مالك وحدات 

بالصندوق وبحد أقص ى 

 .سعودي ( ريال500,000)

 8 إيداع رسوم  ينطبق ال

 تخصم 
ً
تحسب بشكل يومي،  سنويا

من خالل تقسيم 

 يالرسوم تناسب
ً
على  ا

 عدد أيام السنة

ريال سعودي  400,000

 حسب القيمة 
ً
تدفع سنويا

السوقية للصندوق، 

 0حسب القيم التالية: من

 180مليون يدفع  100إلى 

مليون  100ألف ريال. من 

 220مليون يدفع  200إلى 

مليون  200ألف ريال. من 

 300مليون يدفع  500إلى 

مليون  500ألف ريال. من 

ألف  400مليار يدفع  2إلى 

 5مليار إلى  2ريال. من 

ألف ريال.  500مليار يدفع 

مليار  10مليار إلى  5من 

ألف ريال. أكثر  600يدفع 

 700مليار يدفع  10من 

 ألف ريال.

رسوم التسجيل لدى  ينطبق ال

 السوق 

9 

تدفع مرة واحدة عند 

 التأسيس

 ويتحملها 
ً
تدفع مقدما

 مالكي الوحدات

رسوم اإلدراج األولي 

 ريال سعودي 50,000

رسوم اإلدراج لدى  ينطبق ال

 السوق 

10 

 
ً
تحسب بشكل يومي،  تدفع سنويا

من خالل تقسيم 

 يالرسوم تناسب
ً
على  ا

 عدد أيام السنة

رسوم نشر املعلومات على  ينطبق ال ريال سعودي 5,000

 السوق موقع 

11 

 تدفع 
ً
تحسب بشكل يومي،  سنويا الرسوم الرقابية التي  ينطبق ال ريال سعودي 7,500 12 
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)إن  النسبة املفروضة )إن وجد( املبلغ املفروض طريقة الحساب تكرار دفع الرسوم

 وجدت(

 م نوع الرسوم

من خالل تقسيم 

 يالرسوم تناسب
ً
على  ا

 عدد أيام السنة

 لهيئةسيتم سدادها ل

 
ً
تحسب بشكل يومي،  تدفع سنويا

من خالل تقسيم 

 يالرسوم تناسب
ً
على  ا

 عدد أيام السنة

( %2.5)نسبة قدرها  ال ينطبق

 اإليراداتجمالي إمن 

 في السنة املستحقة

جميع املبالغ املالية )

التي يتم تحصيلها من 

 قبل شركة نمر العقارية

بمجمع فيما يتعلق 

قبل خصم  بوليفارد

(، التكاليف التشغيلية

إدارة  أتعابوتسدد 

األمالك على دفعتين 

بواقع دفعة بنهاية كل 

( ستة أشهر، 6)

وتستحق الدفعة األولى 

ألمالك إدارة ا أتعابمن 

( 6بعد مض ي ستة )

أشهر من تاريخ توقيع 

 العقد

 13 أتعاب إدارة األمالك

 سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت

 

 14 أتعاب التطوير

تتجاوز هذه سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة في حال وجدت ولن 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق 0.5الرسوم 

 15 تكاليف التعامالت

عند االستحواذ على 

 العقاري  األصل

تحسب من إجمالي 

قيمة شراء األصول 

 العقارية

% من قيمة شراء 2.5 ال ينطبق

 األصول العقارية

 16 رسوم الوساطة )السعي(

رسوم ترتيب التمويل: ( 1)

 للبنك واحدة مرة تدفع

 عند الفرنس ي السعودي

 التسهيالت عقد توقيع

 املصرفية

هامش الربح: يدفع ( 2)

 بشكل نصف سنوي 

رسوم ترتيب ( 1)

التمويل تحسب من 

 مبلغ التمويل

هامش الربح ( 2)

يحتسب من مبلغ 

 التمويل املسحوب 

 ال ينطبق

 

رسوم ترتيب  (1)

% من مبلغ 1التمويل: 

 التمويل 

% 2هامش الربح: ( 2)

من مبلغ التمويل 

 معدل املسحوب 
ً
زائدا

الفائدة مابين البنوك 

السعودية سايبور 

 أشهر. 6لفترة 

 17 تكاليف التمويل 
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 .وعندما تنطبق االقتضاءال تشمل جميع املبالغ املذكورة في هذا البند ضريبة القيمة املضافة، ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب  )*(

 م2021إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق املستهدفة لعام  املتكررة والغير متكررة الصندوق نسبة تكاليف  (3)

نسبة تكاليف الصندوق املتكررة إلى إجمالي قيمة أصول 

 قبل زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق الصندوق 

1.60% 

نسبة تكاليف الصندوق املتكررة إلى إجمالي قيمة أصول 

األعلى إلجمالي قيمة أصول بعد زيادة الحد الصندوق 

 الصندوق 

1.61% 

نسبة تكاليف الصندوق املتكررة إلى إجمالي قيمة أصول 

بعد زيادة الحد األدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق 

 الصندوق 

1.75% 

نسبة تكاليف الصندوق الغير متكررة إلى إجمالي قيمة 

بعد زيادة الحد األعلى إلجمالي قيمة أصول الصندوق 

 *الصندوق أصول 

1.11% 

نسبة تكاليف الصندوق الغير متكررة إلى إجمالي قيمة 

بعد زيادة الحد األدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق 

 *أصول الصندوق 

1.12% 

وقد تتغير في املستقبل حسب  األصل العقاري اإلضافي*نسبة تكاليف الصندوق الغير متكررة إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق محسوبة بناء على 

 قيمة االستحواذات الجديدة 

 جدول اإلستثمار اإلفتراض ي ملالك الوحدات (4)

صافي قيمة وبافتراض أن  ،ريال سعودي ملدة عشر سنوات "مدة االستثمار" (10,000)يوضح الجدول التالي مثال افتراض ي وتوضيحي الستثمار عميل بمبلغ 

لالستحواذ  ( ريال سعودي200,000,000)مبلغ بافتراض أن الصندوق قام باقتراض ريال سعودي و  (1,000,000,000)هوأصول الصندوق في تلك الفترة 

 هيصافي قيمة أصول الصندوق في تلك الفترة و ( ريال سعودي 1,200,000,000تصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق مبلغ ) على أصل جديد وبذلك 

 ابتداء  (%10)جمالي على االستثمار بنسبة إولم تتغير طول مدة االستثمار، وعلى افتراض أن يحقق الصندوق عائد ريال سعودي  (1,000,000,000)
ً
سنويا

، وعلى افتراض بأن %( 100)من العام األول حتى العام العاشر من الطرح اإلضافي، وعلى افتراض بأن الصندوق سيوزع 
ً
من صافي عوائد الصندوق سنويا

الجدول التالي  ، كما أنطول مدة االستثمار يتغير"سايبور" لم  الربح ما بين البنوك العاملة في اململكة العربية السعوديةصندوق ومعدل جميع مصاريف ال

قريب )ألهداف هذا املثال تم ت على املثال االفتراض ي يوضح حصة مالك الوحدات من املصاريف والعائد الصافي لالستثمار بالريال السعودي وذلك بناءً 

 :إلى أقرب عدد صحيح( املبالغ بالريال السعوديجميع 

 

)تشمل فقط الرسوم  نوع الرسوم

املتكررة على الصندوق وتم توضيح 

 الرسوم الغير متكررة في األسفل(

رسوم تطبق على الصندوق 

 إبتداء
ً
من العام األول  سنويا

حتى العام العاشر من الطرح 

 اإلضافي

 مالك على تطبق رسوم

 إبتداء الوحدات
ً
من  سنويا

العام األول حتى العام العاشر 

 نسبة) من الطرح اإلضافي

 (مئوية

املبلغ الذي يتحمله مالك 

 إبتداءالوحدات 
ً
 سنويا

من العام األول حتى 

العام العاشر من الطرح 

 )ريال سعودي( اإلضافي
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من صافي  %0,025) أمين الحفظ رسوم

 (قيمة أصول الصندوق 

 ريال سعودي 2.5 %0,025 سعوديريال  250,000

 ريال سعودي 1.4  %0,014 ريال سعودي 140,962 الفرعي داري رسوم املدير اإل 

مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 املستقلين 

 ريال سعودي 0.2  %0,002 ريال سعودي 20,000

 ريال سعودي 0.1  %0,001 ريال سعودي 7,500 رسوم رقابية

رسوم اإلدراج ورسوم التسجيل لدى 

 السوق 

 ريال سعودي 7 %0,070 ريال سعودي 700,000

 ريال سعودي 0.4 %0,004 ريال سعودي 40,000  أتعاب املحاسب القانوني

% من 2.5أتعاب إدارة األمالك )بافتراض 

 مبالغ اإليجار(

 ريال سعودي 30 %0,30 ريال سعودي 3,000,000

% 1,5% + 2 هامش الربحتكاليف التمويل )

 سايبور من مبلغ التمويل املسحوب(

 ريال سعودي 70  %0,70 ريال سعودي 7,000,000

من صافي قيمة  %0,30) مصاريف أخرى 

 (أصول الصندوق 

 ريال سعودي 30 %0,30 ريال سعودي 3,000,000

بعد خصم  صافي قيمة أصول الصندوق 

الرسوم واملصاريف األتعاب و جميع 

 ما عدا أتعاب اإلدارة املتكررةالسنوية 

صافي قيمة أصول  ريال سعودي 9,858 ريال سعودي 985,841,538

بعد خصم  الصندوق 

الرسوم األتعاب و جميع 

واملصاريف السنوية 

ما عدا أتعاب  املتكررة

 اإلدارة

من صافي قيمة  %0,75)  أتعاب اإلدارة

 (أصول الصندوق 

 عوديريال س 74 %0,74 ريال سعودي 7,393,812

الرسوم واملصاريف األتعاب و إجمالي 

 السنوية املتكررة

 سعودي ريال 216 سعوديريال  21,552,274

 بأن هذا مثال توضيحي وم
ً
 ا يحدث في الواقع قد يختلف. )*( ألهداف تطبيق هذا املثال تم افتراض بأن النسب واملبالغ الخاصة بمصاريف الصندوق ثابتة ولم تتغير، علما

نسبة تكاليف الصندوق املتكررة من إجمالي 

 قيمة األصول 

1.8% 

نسبة تكاليف الصندوق املتكررة من صافي 

 قيمة األصول 

2.2% 

إجمالي قيمة االستثمار بعد خصم 

 املصاريف املتكررة

 ريال سعودي 9,784

السنوي العائد اإلجمالي االفتراض ي 

 لالستثمار

10% 

  االفتراض ي ملدة عامإجمالي قيمة االستثمار 

باإلضافة إلى العائد اإلجمالي االفتراض ي 

 ريال سعودي 11,200



 163من  138صفحة 

  السنوي لالستثمار

 ريال سعودي10,984 صافي قيمة االستثمار االفتراض ي ملدة عام

 ريال سعودي 984 العائد الصافي االفتراض ي لالستثمار

  %9.8 العائد الصافي االفتراض ي لالستثمار )%(

 (باألستحواذ على األصل الجديد املتعلقةوالرسوم واملصاريف غير املتكررة )مدفوعة من صافي قيمة أصول الصندوق  الضرائب

% من قيمة 5ضريبة التصرفات العقارية )

 الشراء(

 

 ريال سعودي 10,000,000

 % من قيمة الشراء(2,5رسوم السعي )

 

 ريال سعودي 5,000,000

 الشراء( % من قيمة0,75رسوم الصفقات )

 

 ريال سعودي  1,500,000

تكاليف التعامالت الخاصة باإلستشارات 

القانونية ودراسات نفي الجهالة والتقييم 

 باألستحواذ على األصل الجديد املتعلقة

 ريال سعودي 1,500,000

إجمالي الضرائب والرسوم واملصاريف غير 

مدفوعة من صافي قيمة أصول املتكررة )

باألستحواذ على األصل  املتعلقةالصندوق 

 (الجديد

 ريال سعودي 18,040,102

نسبة إجمالي الضرائب والرسوم 

إجمالي قيمة من  واملصاريف غير املتكررة

 أصول الصندوق 

1.5% 

نسبة إجمالي الضرائب والرسوم 

صافي قيمة من  واملصاريف غير املتكررة

 أصول الصندوق 

1.8% 

 م.28/02/2021املساهمين في الطرح اإلضافي هو نفس عدد املساهمين كما في سجل مالكي الوحدات بتاريخ  تم احتساب رسوم إيداع بافتراض عدد)*( 

 إقرار مدير الصندوق بشأن الرسوم الواردة في هذه الفقرة (5)

أن الرسـوم املفروضـة واملحسـوبة علـى الصنـدوق، و يقـر مديـر الصنـدوق بأن الرسـوم املذكـورة أعاله هـي جميـع باإلضافة إلى ما هو وارد في الفقرة )ه( أدناه، 

 .ذكرهمديـر الصنـدوق سيتحمل أي رسـم لم يتم 

 التأمين: (ه

، وستكون عملية التأمين من خالل األصل العقاري اإلضافي لصالح الصندوق بعد إتمام عملية إفراغ سيتم التأمين على األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( 

 لعروض األسعار التي سيتم الحصول عليها في  الضوابط واملعايير الشرعيةشركة من شركات التأمين املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملتوافقة مع 
ً
وفقا

 .وقتها وال توجد أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص

 املعلومات األخرى: (و
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 ق إقرارات مدير الصندو  .1

والخطاب الخاص  من هذا امللحق التكميلي (2املرفق رقم )، يقدم مدير الصندوق اإلقرارات الواردة في هذا امللحق التكميليإضافة إلى اإلقرارات الواردة في 

 .من هذا امللحق التكميلي (2املرفق رقم )بمدير الصندوق الوارد في 

افقإتفاقية  .2  األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد(  بيع وشراء عقار ومر

 م03/03/2021ه املوافق 19/07/1442األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( بتاريخ  بيع وشراء عقار ومرافقأبرم الصندوق بصفته املشتري إتفاقية 

بمجموع ثمن  مع شركة نمر العقارية )املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي( بصفتها البائع، وذلك لغرض إستحواذ الصندوق على األصل العقاري اإلضافي

 إليه ضريبة التصرفات العقارية ومبلغ السعي والبالغ
ً
 (16,000,000) ةريال سعودي، حيث تبلغ ضريبة التصرفات العقاري (344,000,000) شراء مضافا

 ريال سعودي. (8,000,000) ريال سعودي، ويبلغ السعي

 لألصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( مع الشركة التي تتولى إدارة األمالك تأجير التشغيل و الدارة و اإل عقد ملخص عن  .3

 صندوق جدوى ريت السعودية - األطراف

 شركة نمر العقارية -

  وذلك عليه التوقيع تاريخ من العقد سريان يبدأ تاريخ بدء العقد
ً
 العقاري  األصل ملكية نقل تاريخ من اعتبارا

 الصندوق  لصالح اإلضافي

  العقد هذا يتجدد ،ميالدية سنوات (3) ثالث مدة العقد 
ً
 رغبته بعدم اآلخر الطرفين أحد يخطر لم ما تلقائيا

 العقد مدة نهاية من أشهر (6) ستة عن تقل ال بمدة املجددة أو األصلية املدة انتهاء قبل بالتجديد

 املجددة أو األصلية

 على الحصول  دون  آخر لطرف منه جزء أو العقد هذا عن التنازل  العقارية نمر لشركة يحق ال التنازل عن العقد

 عوض دون  أو بعوض التنازل  كان سواء الصندوق  من املسبقة الخطية املوافقة

 :التالية الحاالت في العقارية نمر لشركة تعويض أي وبدون  العقد هذا إنهاء للصندوق  يحق إنهاء العقد

 إذا انتقلت ملكية األصل العقاري اإلضافي -

بأي من التزاماتها أو إقراراتها الواردة في هذا العقد  العقارية نمرإذا أخلت شركة  -

 من تاريخ اإل 30وأخفقت في معالجة اإلخالل ملدة )
ً
خطار الخطي باملخالفة ( ثالثون يوما

من الصندوق، ويكون للصندوق في ذلك الحين الرجوع عليها بجميع الخسائر واألضرار 

 ملا هو منصوص عليه في العقد
ً
 التي تكبدها جراء ذلك وفقا

في أي من إجراءات التصفية أو اإلفالس أو في حال تعيين  العقارية نمرإذا دخلت شركة  -

في حال طلب الغير تصفية أو شهر إفالس أو الحجر  مصِف أو حارس قضائي عليها أو

، مع احتفاظ الصندوق بحقه في العقارية نمرعلى أموال وممتلكات شركة شركة 

 بأي مبالغ مستحقة في ذمتها لصالح الصندوق  العقارية نمرمطالبة شركة 

( 6ال تقل مدته عن ) لشركة نمر العقاريةفي أي وقت خالل مدة العقد بموجب إخطار  -

 شهر من تاريخ اإلنهاء أ
ً
 ملا هو منصوص عليه في العقدوفقا

بإشعار الصندوق والحصول على املوافقة  العقارية نمرفي حال عدم قيام شركة  -

أو في شكلها  العقارية نمرالكتابية املسبقة منه قبل إجراء أي تغيير في ملكية شركة 

 ملا هو منصوص عليه في العقد
ً
 القانوني وفقا

  التشغيل حساب في اإلضافي العقاري  األصل لتشغيل الالزمة املبالغ بإيداع الصندوق  سيقوم يلحساب التشغ
ً
 وفقا

 كافة لتغطية وذلك العقد مدة من التشغيلية السنوات من سنة كل في العقد في محدد هو ملا

  ،التشغيلية التكاليف
ً
 الذي املصرفي الحساب "حساب التشغيلبـ" يقصد العقد ألغراض أنه علما

  اإلضافي العقاري  األصل تشغيل لغرض الصندوق  يحدده
ً
 سيتم والذي العقد في وارد هو ملا وفقا
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  الستخدامه الالزمة بالصالحيات العقارية نمر شركة تفويض
ً
 في املحددة للصالحيات وفقا

 الصندوق  من الصادر التفويض

  املستأجرين من املحصلة اإليجارات كافة بإيداع العقارية نمر شركة تلتزم حساب اإليجارات
ً
 حساب في فورا

 من تحصيليها يجب ضمان أو تأمين مبالغ أو رسوم أو ضرائب أي إلى باإلضافة اإليجارات

 إيداع عن الصندوق  تأخر حال في إال إدارته أو منه بالصرف حق أي لها يكون  ولن املستأجرين،

 العقاري  لألصل األمالك إدارة أتعاب سداد أو اإلضافي ري العقا األصل لتشغيل الالزمة املبالغ

  ،اإلضافي العقاري  على وضرائب رسوم من وغيرها اإلضافي
ً
حساب بـ" يقصد العقد ألغراض أنه علما

 املبالغ بإيداع العقارية نمر شركة لتقوم الصندوق  يحدده الذي املصرفي الحساب "اإليجارات

 يجب رسوم أو ضرائب ألي باإلضافة فيه، اإلضافي عقاري ال األصل وتشغيل تأجير من املحصلة

  املستأجرين من تحصيلها
ً
 العقد في وارد هو ملا وفقا

 املستشار القانوني .4

فيما يتعلق بزيادة  القانونية للصندوق  والخدمات شركة خالد نصار وشريكه للمحاماة واالستشارات القانونية لتقديم االستشاراتقام الصندوق بتعيين 

 متى ما رأى مدير الصندوق الحالجة لذلك. تقديم االستشارات القانونية للصندوق إجمالي قيمة أصول الصندوق، باإلضافة إلى 

 ملتطلبات كما قدم 
ً
 ملا هو موضح في ، الئحة صناديق اإلستثمار العقاري املستشار القانوني خطابه وفقا

ً
 لحق التكميلي. من هذا امل (3املرفق رقم )وفقا

 مكافحة غسل األموال .5

 
ً
  قد يلزم تقديم وثائق أو معلومات أو مستندات إضافية التزاما

ً
بأن هذه املعلومات  بنظام مكافحة غسل األموال والتحقق من هوية املستثمرين، علما

ن يؤدي الفشل في تقديم وثائق إثبات الهوية بما ستبقى سرية، ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في طلب ما يلزم من وثائق أو معلومات إضافية ويمكن أ

 .اإلشتراكيقنع مدير الصندوق إلى رفض 

غير ناتجة عن مصادر مشبوهة أو غير مشروعة، وإذا وجد مدير  لإلشتراك في الوحدات اإلضافيةوبهذا يقر مالكي الوحدات بأن املبالغ املستخدمة 

 لالشتباه في املصدر القانوني لألموال املرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإنه ملزم بإشعار مسؤول اإلبالغ عن غ
ً
سل األموال الصندوق سببا

ظروف الحالة لتحديد مسوغات االشتباه، وعليه سيقرر اإلبالغ أو عدم اإلبالغ  والذي بدوره سيقوم بمراجعة جدوى لإلستثماروتمويل اإلرهاب لدى شركة 

املختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كذلك تجدر اإلشارة إلى أنه من غير املسموح ملدير  العربية السعودية اململكةبللجهة التنظيمية 

 .لوحدات أو تحذيرهم أو التلميح لهم بالعمليات املشتبه فيها واملبلغ عنهاالصندوق بموجب نظام مكافحة غسل األموال إعالم مالكي ا

 سرية املعلومات .6

هيئة على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف التدار أعمال الصندوق بأقص ى درجات السرية في جميع األوقات، وال ينبغي تفسير ذلك بأنه يحد من اطالع 

ة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة على الحد الالزم بين مدير الصندوق النظامي، وسيتم مشاركة املعلومات الالزم

 على أن هذه املعلومات قد يتم مشاركتها مع الجهات الرقابية ا
ً
  ملختصةواألطراف األخرى املختارة من مدير الصندوق، ويوافق مالك الوحدات أيضا

ً
وفقا

 العربية السعودية. ول بها في اململكةلألنظمة واللوائح املعم

 وفاة مالكي الوحدات .7

الشروط واألحكام يعني موافقته أن تظل سارية املفعول في حال وفاته أو عجزه حتى يتقدم ورثته أو مديري و  هذا امللحق التكميليإن موافقة املستثمر على 

، أما  كانتركته أو منفذي وصيته أو ممثليه الشخصيين أو أمنائه أو خلفائه باملستندات املطلوبة التي يحددها مدير الصندوق في حال 
ً
 إذااملستثمر فردا

واألحكام لن تنتهي في حال حدوث ش يء مما سبق ألي شريك أو مساهم فيها، وعليه،  والشروط هذا امللحق التكميليعتبارية، فإن كان املستثمر شخصية ا

الشروط واألحكام لحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة مختصة أو و  بهذا امللحق التكميلييحق ملدير الصندوق تعليق أي معامالت تتعلق 

 اململوكة لذلك املستثمر. غير ذلك من البيانات الكافية إلثبات صالحية من سبق ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في الوحدات أو جهة مختصة

 صحة املعلومات  .8



 163من  141صفحة 

 مسؤولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية بما في ذلك العناوين البريدية اإللكترونية الصحيحة في كافة األوقاملستثمرون يكون 
ً
ات وتبليغه فورا

ملدير الصندوق بالعنوان الصحيح أو الطلب من مدير الصندوق عدم إرسال البريد بما في ذلك املستثمرون وفي حال عدم تزويد  ،بأي تغيير في العناوين

ئه من أي مسؤولية والتنازل عن يوافقون بموجب هذا على حماية مدير الصندوق وإعفااملستثمرون اإلشعارات املتعلقة باستثماراتهم في الصندوق فإن 

تتعلق حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويدهم بالبيانات واإلشعارات أو أية معلومات أخرى 

أو أخطاء مزعومة في أي من الكشوفات أو  باالستثمار أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطاء

 .اإلشعارات

 إخالء مسؤولية .9

مشترك  إن أية معلومات أو سجالت أو إشعارات يقدمها مدير الصندوق ليس املقصود منها تقديم أية نصيحة أو أي تقييم ويجب أال تعتبر كتوصية ألي

 عن ال
ً
قيام أو مستثمر بأن يستثمر. وال يقدم مدير الصندوق أي نصيحة للمشترك تتعلق بالصندوق أو باالستثمار فيه. ويكون كل مستثمر مسؤوال

الصندوق واالستثمار فيه. كما يوص ي مدير الصندوق كافة املستثمرين املحتملين العمل للحصول على املشورة من  ملالئمةبتحرياته املستقلة وتقييمه 

 .مستشار مالي مستقل مرخص له

 النظام املطبق وتسوية النزاعات .10

 من الو  يشكل هذا امللحق التكميلي
ً
 ملزما

ً
ناحية القانونية بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االشتراك في الوحدات الشروط واألحكام عقدا

 يو  هذا امللحق التكميلي ويخضعالشروط واألحكام. و  هذا امللحق التكميليوشراؤها موافقة على اإلضافية، 
ً
 صناديق االستثمار العقاري لالئحة  فسر وفقا

 العربية السعودية. واللوائح املعمول بها في اململكة واألنظمة

هذا امللحق ، وباملسائل الواردة في امللحق التكميلي بهذاوسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق 

الفصل في منازعات  لجنةالشروط واألحكام. وفي حال وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى و  التكميلي

 .األوراق املالية

 الشركة التي تتولى إدارة األمالك: (ز

 اسم الشركة التي تتولى إدارة األمالك، وعنوانها .1

 شركة نمر العقارية

 الرياض -التخصص ي  طريق –نورا سكوير 

 +966 11 -488-0840هاتف: 

 اململكة العربية السعودية

  www.nmrre.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 بيان مهام الشركة التي تتولى إدارة األمالك، وواجباتها، ومسؤولياتها .2

بموجبه يتم  عقد إدارة وتشغيل وتأجير)املالك الحالي لألصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد(( لتولي إدارة األمالك بناًء على  شركة نمر العقاريةتم تعيين 

 بما في ذلك الواجبات واملسؤوليات التالية: العقاري اإلضافي إليهااألصل  تأجير وتسويق وإدارة وتشغيل واإلشراف على صيانة إسناد مهام

 العقاري اإلضافي.األصل ال الالزمة إلدارة وتشغيل وتأجير وتسويق واإلشراف على صيانة كافة األعم (2-1)

 .تأجيرالتشغيل و الدارة و اإل عقد  التوقيع على عقود اإليجار مع املستأجرين وفق شروط وأحكام  (2-2)

 .تأجيرالتشغيل و الدارة و اإل عقد بااللتزامات املنصوص عليها في  اختيار وتعيين جميع مقدمي الخدمات الالزمة لقيام شركة نمر العقارية (2-3)

 اإلفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة األمالك تنوي اإلستثمار في الوحدات اإلضافية وقيمة هذا اإلستثمار .3

http://www.nmrre.com.sa/
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التي تتولى إدارة األمالك الحاصة ( للشركة الصندوق من وحدات  %4.96 وحدة في الصندوق )تمثل ما نسبته 9,246,417سيقوم مدير الصندوق بإصدار 

باعتبارها مساهمة عينية وذلك في مقابل سداد جزء من قيمة  لألصل العقاري اإلضافي )شركة نمر العقارية( بائعلا باألصل العقاري اإلضافي وذلك كونها

 لهذا امللحق التكميلي، حيث تبلغ قيمة الشراء مبلغ وقدره شراء األصل العقاري اإلضافي )مجمع بوليفارد( والذي يعتزم الصندوق اإلستحوا
ً
ذ عليه وفقا

( 120,000,000( ريال سعودي )غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي( يشكل الجزء العيني منها )املساهمة العينية( مبلغ وقدره )320,000,000)

األصل العقاري اإلضافي )شركة نمر العقارية(، كما تجدر  بائعل سيتم سداده بشكل نقدي( ريال سعودي 200,000,000ريال سعودي، واملتبقي والبالغ )

دراج اإلشارة إلى أن هذه الوحدات العينية التي سيتم تخصيصها وإصدارها لصالح شركة نمر العقارية تخضع لفترة حظر تمتد ملدة عام من تاريخ إ

 الوحدات املصدرة لها.

 أي أتعاب ملدير األمالك .4

 ملا تمت اإلشارة إليه في هذا امللحق التكميلي وبموجب عقد اإل وفق
ً
املبرم مع مدير األمالك )شركة نمر العقارية( فإن املقابل الوحيد  تأجيرالتشغيل و الدارة و ا

 لهذا العقد نسبة قدرها ا تنفيذ التزاماتهو اإلدارة والتشغيل الذي تحصل عليه شركة نمر العقارية مقابل 
ً
في  املستحقة اإليراداتجمالي إن م( %2.5)وفقا

 أتعاب(، وتسدد قبل خصم التكاليف التشغيلية بمجمع بوليفاردفيما يتعلق  قبل شركة نمر العقاريةجميع املبالغ املالية التي يتم تحصيلها من ) السنة

( أشهر من تاريخ 6بعد مض ي ستة ) إدارة األمالك أتعاب( ستة أشهر، وتستحق الدفعة األولى من 6إدارة األمالك هذه على دفعتين بواقع دفعة بنهاية كل )

 .تأجيرالتشغيل و الدارة و توقيع عقد اإل 
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 (1املرفق رقم )

 مالك شركة نمر العقارية

 إلى الشركاء التالية أسمائهم: شركة نمر العقاريةتعود ملكية 

 نسبة امللكية اسم الشريك 

 %95 املحدودةشركة نمر 

 %5 نواف بن محمد بن عبدهللا الراجحي
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(2املرفق رقم )  

مدير الصندوق وخطاب  إقرارات مدير الصندوق   

(امللحق التكميلي)كما في تاريخ إعداد   
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 163من  146صفحة 
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(3املرفق رقم )  

املستشار القانونيخطاب   
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 (4املرفق رقم )

 نموذج التوكيل

أنا________________________________________________________________ من الجنسية____________________ صاحب بطاقة هوية رقم 

___________________________________________________________________________ )بصفتي املمثل الشرعي لـ 

املسجل والقانوني لـ  املالك"(( مالك الوحدات___________________________________________________ )"________

"(، أوكل الصندوق )" ريت السعودية____________________________________________ وحدة بقيمة ___________________ في صندوق جدوى 

ة __________________ صاحب بطاقة هوية رقم _______________________________________________ ليقوم _____________________________من الجنسي

 )عني/عنه( بخصوص الوحدات في الصندوق، وبها يكون له سلطة الحضور والتصويت في جميع اجتماعات مالك
ً
ي الوحدات )مقامي/مقام مالك الوحدات( ووكيال

 ك أو )أن أفقد صفتي كمالك وحدات في الصندوق/أن يفقد مالك الوحدات صفته كمالك وحدات في الصندوق(.من تاريخه حتى يتقرر غير ذل

 لذلك، تم توقيع هذا التوكيل بتاريخ _____________________________________________________________
ً
 وإشهادا

 ________________________________________اسم الوكيل: ______________________________________________

 رقم الجوال: _______________________________________ البريد اإللكتروني: _________________________________

 العنوان: _________________________________________________________________________________________

 ل: _____________________________________توقيع الوكي
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 (5املرفق رقم )

 طلب االشتراكنموذج 

 السعوديةالصندوق: صندوق جدوى ريت  اسم

 الرئيس ي املشترك (أ)

 :الجنسية التاريخ:

 :املستثمر اسم

رقم         رقم العميل:

 :الهوية

          

 لكتروني:البريد اإل :الجوال

الحساب  رقم

 االستثماري:

           

 العنوان:

 

 (*)تفاصيل االشتراك (ب)

 □ جمعية خيرية □جهة حكومية  □ فرد

 □خرى ________ أ □ جهة شبه حكومية □ شركة

 

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )باألرقام(

 ةوحد عدد الوحدات املطلوبة )كتابة(

 سعودي يالر  )باألرقام( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

 سعودي يالر  )كتابة( املستحق الدفعاإلجمالي املبلغ 

 في حال االشتراك ألفراد العائلة يتم كتابة إجمالي الوحدات املطلوبة لجميع املشتركين)*( 

 تعليمات الدفع (ج)

 اإلستثماري. حسابنا من الدفع املستحق اإلجمالي املبلغ نوافق على خصم □

 

 فيها الوحدات إيداع املراد األسهم محفظة تفاصيل (د)

 اسم البنك / الشركة:

رقم الحساب 

البنكي 

(IBAN:) 
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 رقم الحساب االستثماري:

 رقم املحفظة:

 اشتراك أفراد العائلة (ه)

العائلة  أفراد

املكتتب 

 بإسمهم

واملشمولين في 

 بطاقة العائلة

 املدني السجل رقم القرابة صلة

1- 
           

2- 
           

3- 
           

4- 
           

5- 
           

6- 
           

7- 
           

8- 
           

9- 
           

10- 
           

 املستثمر إقرار  (و)

شركة ونقر بموجب إعادة نموذج االشتراك هذا إلى  امللحق التكميلي والشروط واألحكام للصندوق،نؤكد بأننا "مستثمر مؤهل" على النحو املبين في 

جدوى لالستثمار بناء على شركة والذي قد يقبل من قبل  السعوديةفي وحدات صندوق جدوى ريت  لإلشتراكجدوى لالستثمار، بعرضنا النهائي 

 تقديرها كمدير للصندوق.

 تمتع بالصالحية والسلطة واألهلية القانونية الالزمن كما نؤكد بأننا
ً
للملحق التكميلي والشروط  ة لتوقيع طلب االشتراك هذا وتملك الوحدات وفقا

، الوحدات اإلضافية في الصندوق في  شتراكوال ألي من األفراد املشمولين في هذا الطلب التقدم بطلب لال  نالم يسبق ل. كما نؤكد بأننا واألحكام

 السعوديةوبموجب هذا نقدم طلب االشتراك في صندوق جدوى ريت  ،االشتراكالحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب  الصندوق  ملديرو 

 
ً
 التي استلمناها وفهمناها وقمنا بتوقيعها قابلين بها.للملحق التكميلي والشروط واألحكام وفقا

 توقيع املستثمر/ املفوض بالتوقيع )للمؤسسات الشركات(
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  ،حسب ما هو وارد أعالهالسعودية بهذا أتقدم بطلبي لالشتراك في صندوق جدوى ريت 
ً
تم األحكام التي و الشروط امللحق التكميلي و لى إواستنادا

 .ا و بذلك أفوضكم بالقيد على حسابي االستثماري لديكم كما هو مبين أعالهمأوقع على قبولهوبموجب هذا ا، ما وفهمتهم، و قرأتهإستالمهما

 العالقة مدير  توقيع (ز)
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(6املرفق رقم )  

 خطاب إقرار

 زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  –صندوق جدوى ريت السعودية 

، يقر املوقع أدنـــاه ويوافق بـــأنـــه قرأ وفهم ووافق على امللحق التكميلي املتعلق بزيـــادة   في عام   من شهر   في هذا اليوم

ند اســـتالمه من مدير إجمالي قيمة أصـــول صـــندوق جدوى ريت الســـعودية الشـــروط واألحكام. وأنه يقر ويقبل بالتزامه بامللحق التكميلي والشـــروط واألحكام، وبأنه وع

  –تكميلي والشـــروط واألحكام وقبول مدير الصـــندوق لخطاب اإلقرار هذا ونموذج االشـــتراك من قبل املوقع أدناه الصـــندوق نســـخة موقعة من امللحق ال
ً
يكون ملتزما

 بامللحق التكميلي والشروط واألحكام.

 

 املستثمرون األفراد

 اسم املستثمر الرئيس ي:

 التوقيع:

 العنوان:

 الهاتف/الجوال:       البريد اإللكتروني:
 

 ون من الشخصيات االعتباريةاملستثمر 

 املخولـ)ون( بالتوقيع:

 االسم:

 الصفة:

 الختم:

 العنوان:

 الهاتف/الجوال:       البريد اإللكتروني:

 
 

 على ما تقدم، تم قبول خطاب اإلقرار هذا بواسطة مدير الصندوق بالتاريخ املذكور أعاله.
ً
 وإشهادا

 مدير الصندوق 

 

 التوقيع:       االسم:

 التاريخ:       الصفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163من  153صفحة 

 

(7املرفق رقم )  

 عقود اإليجار

 بوليفاردفي مجمع اإليجار عن بقية عقود  وملخص توضـــــح القائمة أدناه معلوماتاملنصـــــوص عليها في امللحق التكميلي  بوليفاردفي مجمع باإلضـــــافة إلى عقود اإليجار 

 ملا يلي:
ً
 وذلك وفقا

 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

ه )املوافق 05/08/1438 شركة أصيل القابضة 1

 م(01/05/2017

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/01/2018

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 14/04/1439

م 31/12/2026بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.22/07/1448)املوافق 

العقـــد أو  يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

قد بعد إنذار املستأجر وإمهاله فسخ الع

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

اإليجــار  يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

 

( 13,950,000: )القيمة اإليجار اإلجمالية

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة  آليــــة

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

 

الخليج  شركة أضياف 2

 املحدودة

ه )املوافق 11/06/1436

 م(31/05/2015

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 26/12/1437

م 30/09/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.08/04/1447)املوافق 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

أجر عن دفع القيمـــة حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــ

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

تأجر أو ( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــ30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 .املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر

( 13,157,250اإلجمالية: )القيمة اإليجار 

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 في العقد.والدفعات املحددة 

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

الشركة العاملية  3

 للصحة والجمال 

ه )املوافق 29/11/1437

 م(01/09/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

)املــــــــــــــوافــــــــــــــق م 01/12/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/03/1438

م 30/11/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.10/06/1447)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30)املؤجرة ملـــــدة 

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

( 8,192,250القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

قـــــــد إلـى ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـ

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 



 163من  154صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

رباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على الكه

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

 

شركة التوقيع الجديد  4

 املحدودة

ه )املوافق 24/03/1437

 م(04/01/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

م 30/09/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.08/04/1447 )املوافق

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر من 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30ة تتجــــــاوز )للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفتر 

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

( 7,447,500القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

ابق إلقرار ضــريبة القيمة تاريخ توقيعه ســ

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

جــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــ

 .املستأجر

ه )املوافق 11/06/1436 شركة األهماج العربية 5

 م(31/03/2015

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/12/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/03/1438

م 30/11/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.10/06/1447)املوافق 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

على مستحقاته في إمضائه بعد حصوله 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

له فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمها

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 مستأجر آخر. املتبقي لحين إيجاد

( 7,311,831القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
للتواريخ  ( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

ه )املوافق 11/06/1436 شركة الشغف العربية 6

 م(31/03/2015

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 26/12/1437

م 30/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30)اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن 

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( 6.930.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

لـى ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إ

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.



 163من  155صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

 ه(.05/03/1444)املوافق 

 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

ألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد الــوفـــــــاء بـــــــا

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 .املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على الكهرباء

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

شركة امتياز املطاعم  7

 للتجارة 

ه )املوافق 23/08/1437

 م(30/05/2016

( ســـــــــــــــنـــوات 10مـــــــدة الــعـــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

م 30/09/2026بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.18/04/1448)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، في حــــال أخــــل املســـــــــــــتــــأجر بــــأي من 

إلتزاماته التعاقديه فيحق للمؤجر فسخ 

( 30العقد بعد إنذار املســتأجر وإمهاله )

يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه 

 يكفــــل لــــه الوفــــاء 
ً
مــــا لم يقــــدم ضـــــــــــــمــــانــــا

 باألجرة التي لم يحل ميعاد إستحقاقها.

( 5.670.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 ة.املضاف

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهربــاء، وامليــاه يتم تقســـــــــــــيمهــا على عــدد 

املعــــــارض واملكــــــاتــــــب في املجمع ويتحملهـــــــا 

 املستأجر.

شركة مطاعم نخبة  8

 البالد لتقديم الوجبات 

ه )املوافق 01/02/1438

 م(01/11/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 05/02/2017

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 09/05/1438

م 04/02/2023بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.14/07/1444)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

حقاته في إمضائه بعد حصوله على مست

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو  (30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

آخر ما لم  املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

( 5.355.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

ية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف الســـــنو 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

شركة اثني عشر كوب  9

 املحدودة

 ه )املوافق24/08/1437

 م(25/07/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 25/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 24/01/1438

م 24/10/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.03/05/1447)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30ملدة تزيد عن ) اإليجارية املســــــــــتحقة

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

( 4.965.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.



 163من  156صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــ
ً
ل لـه إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 الق.من تاريخ اإلغ

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواري6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
خ ( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

شركة نمر لتجارة  10

 التجزئة

ه )املوافق 29/05/1437

 م(09/03/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 9مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــوافــــــــــق 01/011/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 01/02/1438

م 31/10/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.10/05/1447)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إغــالق الــعــيــن  إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر.

( 4.965.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا عـــــــدد 

 املستأجر.

شركة راف العاملية  11

لالستثمار والتطوير 

 التجاري 

ه )املوافق 21/04/1437

 م(31/01/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

م 30/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.05/03/1444)املوافق 

 

للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو يكون 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

يحق للمؤجر من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه ف

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

تزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار يوم ويل

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 .من تاريخ اإلغالق

( 4.725.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

مة تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القي

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 .املستأجر

شركة تطوير وإنجاز  12

 للتجارة 

ه )املوافق 24/07/1437

 م(01/05/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

( 4.725.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

القيمة  تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة



 163من  157صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

م 30/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.05/03/1444)املوافق 

 

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

ديـــه فيحق للمؤجر من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــ

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

م ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار يو 

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 ستأجر.امل

مركز امللتقى النسائي  13

 للعالج الطبيعي

ه )املوافق 13/08/1437

 م(20/05/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 20/09/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 18/12/1437

م 19/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.23/02/1444)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

على مستحقاته في  إمضائه بعد حصوله

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

اله فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمه

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

د مســـــــتأجر آخر ما لم املتبقي لحين إيجا

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

( 4.410.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

يـــــة آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــار 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

شركة اللفائف العربية  14

 التجارية

ه )املوافق 11/06/1436

 م(31/03/2015

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

م 30/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.05/03/1444)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

القيمـــة حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه إفال 
ً
ســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر.

 

( 3.780.000)القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: 

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

خدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم ال

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

 



 163من  158صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

مؤسسة البدر  15

 للبصريات

ه )املوافق 14/12/1436

 م(27/9/2015

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ي ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــ29/12/1437

م 30/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.05/03/1444)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

خـارجيـة ال يعود املؤجرة عن طريق جهـة 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر.

( 3.307.500القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

ة تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيم

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 املستأجر.

شركة املبتكرة  16

الخليجية لتقديم 

 الوجبات 

ه )املوافق 03/04/1442

 م(18/11/2020

( ســــــــــــــــــنـــــوات 3مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 04/02/2021

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 22/06/1442

م 03/02/2024بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.22/07/1445)املوافق 

 

يحق للطرف املتضــــــــــرر فســــــــــخ العقد إذا 

بـــإلتزامـــاتـــه وذلـــك إذا أخـــل الطرف اآلخر 

( 15لـم يـلـتـزم الـطـرف املـخـــــــالـف خـالل )

يوم من إنذاره، في حال إعسار أو إفالس 

 من 
ً
املســـــــــــــتــأجر يعتبر العقــد مفســـــــــــــوخــا

تـــاريخ علم املؤجر بـــذلـــك، وال يخـــل ذلـــك 

بحق املؤجر في الحصول على مستحقاته 

 عن املدة السابقة إلنهاء العقد.

( 2.242.500القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريال ســـــــــــــعودي، شــــــــــــــامل ضـــــــــــــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

 الكهرباء، والغاز، واملياه.

شركة مطاعم روما  17

 حدودةامل

ه )املوافق 03/04/1442

 م(18/11/2020

( ســــــــــــــــــنـــــوات 3مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 15/03/2021

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/08/1442

م 14/03/2024بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.04/09/1445)املوافق 

 

يحق للطرف املتضــــــــــرر فســــــــــخ العقد إذا 

أخـــل الطرف اآلخر بـــإلتزامـــاتـــه وذلـــك إذا 

( 15خـالل ) لـم يـلـتـزم الـطـرف املـخـــــــالـف

يوم من إنذاره، في حال إعسار أو إفالس 

 من 
ً
املســـــــــــــتــأجر يعتبر العقــد مفســـــــــــــوخــا

تـــاريخ علم املؤجر بـــذلـــك، وال يخـــل ذلـــك 

بحق املؤجر في الحصول على مستحقاته 

 عن املدة السابقة إلنهاء العقد.

( 2.070.000القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة: )

ريال ســـــــــــــعودي، شــــــــــــــامل ضـــــــــــــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

 الكهرباء، والغاز، واملياه.

 

بن  زشركة عبد العزي 18

صالح الراجحي 

 القابضة

 ه )املوافق12/05/1437

 م(21/02/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

م 30/09/2021بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.23/02/1443)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30ملدة تزيد عن ) اإليجارية املســــــــــتحقة

يوم، في حــــال أخــــل املســـــــــــــتــــأجر بــــأي من 

إلتزاماته التعاقديه فيحق للمؤجر فسخ 

( 30العقد بعد إنذار املســتأجر وإمهاله )

يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه 

 يكفــــل لــــه الوفــــاء 
ً
مــــا لم يقــــدم ضـــــــــــــمــــانــــا

 باألجرة التي لم يحل ميعاد إستحقاقها.

( 1.729.000: )القيمـــة اإليجـــار اإلجمـــاليـــة

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهربــاء، وامليــاه يتم تقســـــــــــــيمهــا على عــدد 



 163من  159صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

املعــــــارض واملكــــــاتــــــب في املجمع ويتحملهـــــــا 

 املستأجر.

شركة محمد الجماز  19

 وشركاه لإلستثمار

ه، املوافق 23/04/1437

 م.02/02/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/10/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 29/12/1437

م 30/09/2021بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.23/02/1443)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، في حــــال أخــــل املســـــــــــــتــــأجر بــــأي من 

للمؤجر فسخ إلتزاماته التعاقديه فيحق 

( 30العقد بعد إنذار املســتأجر وإمهاله )

يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه 

 يكفــــل لــــه الوفــــاء 
ً
مــــا لم يقــــدم ضـــــــــــــمــــانــــا

 باألجرة التي لم يحل ميعاد إستحقاقها.

( 846.000القيمــــــة اإليجــــــار اإلجمــــــاليــــــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

أن ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهربــاء، وامليــاه يتم تقســـــــــــــيمهــا على عــدد 

رض واملكــــــاتــــــب في املجمع ويتحملهـــــــا املعــــــا

 املستأجر.

ه )املوافق 22/04/1442 شركة نمر العقارية 20

 م(07/12/2020

( ســــــــــــــــــنـــــوات 3مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 10/02/2021

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 28/06/1442

م 09/02/2024بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.28/07/1445)املوافق 

 

يحق للطرف املتضــــــــــرر فســــــــــخ العقد إذا 

أخـــل الطرف اآلخر بـــإلتزامـــاتـــه وذلـــك إذا 

( 15لـم يـلـتـزم الـطـرف املـخـــــــالـف خـالل )

يوم من إنذاره، في حال إعسار أو إفالس 

 من 
ً
املســـــــــــــتــأجر يعتبر العقــد مفســـــــــــــوخــا

تـــاريخ علم املؤجر بـــذلـــك، وال يخـــل ذلـــك 

بحق املؤجر في الحصول على مستحقاته 

 عن املدة السابقة إلنهاء العقد.

( 538.200جمــــــاليــــــة: )القيمــــــة اإليجــــــار اإل 

ريال ســـــــــــــعودي، شــــــــــــــامل ضـــــــــــــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

 الكهرباء، والغاز، واملياه.

 

حلول املستقبل  شركة 21

 للتجارة

ه )املوافق 02/06/1440

 م(07/02/2019

( ســــــــــــــــــنـــــوات 3مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/06/2019

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 28/09/1440

م 31/05/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.01/11/1443)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة حـــال 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، في حــــال أخــــل املســـــــــــــتــــأجر بــــأي من 

إلتزاماته التعاقديه فيحق للمؤجر فسخ 

( 30العقد بعد إنذار املســتأجر وإمهاله )

يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه 

 يكفــــل لــــه الوفــــاء 
ً
مــــا لم يقــــدم ضـــــــــــــمــــانــــا

 يحل ميعاد إستحقاقها. باألجرة التي لم

 

( 525.000القيمــــــة اإليجــــــار اإلجمــــــاليــــــة: )

ريال ســــعودي، غير شــــامل ضــــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.

داد رســــــوم الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــ

الكهربــاء، وامليــاه يتم تقســـــــــــــيمهــا على عــدد 

املعــــــارض واملكــــــاتــــــب في املجمع ويتحملهـــــــا 

 املستأجر.

 

 

 هشبالشركة املكياج  22

 دائم النسائية

ه )املوافق 10/02/1442

 م(27/09/2020

( ســـــــــــــنة ميالدية 1مدة العقد )

تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/12/2020

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 16/04/1442

م 30/11/2021بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.25/04/1443)املوافق 

 

يحق للطرف املتضــــــــــرر فســــــــــخ العقد إذا 

أخـــل الطرف اآلخر بـــإلتزامـــاتـــه وذلـــك إذا 

( 15لـم يـلـتـزم الـطـرف املـخـــــــالـف خـالل )

يوم من إنذاره، في حال إعسار أو إفالس 

 من 
ً
املســـــــــــــتــأجر يعتبر العقــد مفســـــــــــــوخــا

تـــاريخ علم املؤجر بـــذلـــك، وال يخـــل ذلـــك 

بحق املؤجر في الحصول على مستحقاته 

( 460.000القيمــــــة اإليجــــــار اإلجمــــــاليــــــة: )

ريال ســـــــــــــعودي، شــــــــــــــامل ضـــــــــــــريبة القيمة 

 املضافة.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

الســـــنوية على دفعتين على أســـــاس نصـــــف 

 للتواريخ 6ســـــــــــــنوي )كـــــل )
ً
( أشـــــــــــــهر( وفقـــــا

 والدفعات املحددة في العقد.



 163من  160صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

 إلنهاء العقد.عن املدة السابقة 
الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

 رباء، والغاز، واملياه.الكه

ه )املوافق 13/10/1437 مصرف اإلنماء 23

 م(18/07/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/12/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/03/1438

م 30/11/2021بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.25/04/1443)املوافق 

 

 

يحق للمســــــــتأجر إنهاء العقد في أي وقت 

 عن وإســترداد الدفعات 
ً
املدفوعة مقدما

املـــــدد غير املســـــــــــــتخـــــدمـــــة في حـــــال عـــــدم 

تجديد رخصـــــــة تشـــــــغيل جهاز الصـــــــراف 

اآللي، في حــــــال عــــــدم توفير املؤجر تيــــــار 

كـــــــهـــــــربـــــــائـــــــي، فـــــــي حـــــــال إخـــــــالل املـــــــؤجـــــــر 

 بإلتزاماته.

( 150.000القيمــــــة اإليجــــــار اإلجمــــــاليــــــة: )

ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـى 

أن ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضاف.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

 بــدايــة كــل ســـــــــــــنــة تعــاقــديــة، ويحق 
ً
مقــدمــا

للمســـــــــــــتــــــأجر إســـــــــــــترداد جميع الــــــدفعــــــات 

 عن املدد غير املستخدمة 
ً
املدفوعة مقدما

 للحاالت الواردة 
ً
في حال فســـخ العقد وفقا

 فيه.

إتحاد اإلتصاالت  24

 يلي()موبا

ه )املوافق 20/04/1441

 م(17/12/2019

( ســـــــــــــنة ميالدية 1مدة العقد )

تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/02/2020

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 07/06/1441

م 31/01/2021بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(18/06/1442)املـــــــــــوافـــــــــــق 

 
ً
في حـــال عـــدم )يتجـــدد تلقـــائيـــا

 .إعتراض أحد الطرفين(

 

يكون للمؤجر الخيار بفسخ العقد أو 

حصوله على مستحقاته في إمضائه بعد 

حال تأخر املستأجر عن دفع القيمة 

( 15اإليجارية املستحقة ملدة تزيد عن )

يوم، في حال أخل املستأجر بأي من 

إلتزاماته التعاقديه فيحق للمؤجر فسخ 

( 15العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله )

يوم، في حال إعسار املستأجر أو إفالسه 

 يكفل
ً
له الوفاء  ما لم يقدم ضمانا

 باألجرة التي لم يحل ميعاد إستحقاقها.

ويحق للمستأجر إنهاء العقد بعد السنة 

 األولى دون مبررات.

( 100.000القيمــــــة اإليجــــــار اإلجمــــــاليــــــة: )

ريال ســــعودي، غير شــــامل ضــــريبة القيمة 

 املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية دفعة 

 ( يوم من تـــــاريخ بـــــدايـــــة30واحـــــدة خالل )

 السنة اإليجارية.

الخـــــدمـــــات: يلتزم املؤجر بتوفير مصـــــــــــــــــدر 

 كهرباء.

 

ه )املوافق 13/10/1437 مصرف اإلنماء 25

 م(18/07/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/12/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/03/1438

م 30/11/2021بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.25/04/1443)املوافق 

 

العقد في أي وقت  يحق للمستأجر إنهاء

 عن 
ً
وإسترداد الدفعات املدفوعة مقدما

املدد غير املستخدمة في حال عدم 

تجديد رخصة تشغيل جهاز الصراف 

اآللي، في حال عدم توفير املؤجر تيار 

كهربائي، في حال إخالل املؤجر 

 بإلتزاماته.

( 100.000القيمــــــة اإليجــــــار اإلجمــــــاليــــــة: )

ى ريـــــــال ســــــــــــــعـودي، ولـم يـتـطـرق الـعـقـــــــد إلـ

ضـــــــــــــريبة القيمة املضـــــــــــــافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه ســابق إلقرار ضــريبة القيمة 

 املضاف.

آليــــة الســـــــــــــــــداد: تــــدفع القيمــــة اإليجــــاريـــــة 

 بــدايــة كــل ســـــــــــــنــة تعــاقــديــة، ويحق 
ً
مقــدمــا

للمســـــــــــــتــــــأجر إســـــــــــــترداد جميع الــــــدفعــــــات 

 عن املدد غير املستخدمة 
ً
املدفوعة مقدما

 للحاالت الوا
ً
ردة في حال فســـخ العقد وفقا

 فيه.

الخــــدمــــات: يلتزم املؤجر بتــــأمين مصــــــــــــــــدر 

 تيار كهربائي.

 

مشغل امللتقى للتزيين  26

 النسائي

ه )املوافق 13/08/1437

 م(20/05/2016

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 20/09/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 18/02/1437

م 19/09/2022بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.23/02/1444)املوافق 

 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

إمضائه بعد حصوله على مستحقاته في 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

( 4.410.000القيمة اإليجار اإلجمالية: )

 الرجاء الرجوع للمالحظة الواردة أدناه.

تدفع القيمة اإليجارية آلية السداد: 

أساس نصف السنوية على دفعتين على 

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 .والدفعات املحددة في العقد



 163من  161صفحة 

)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

ديـــه فيحق للمؤجر من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــ

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

م ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار يو 

املتبقي لحين إيجاد مســـــــتأجر آخر ما لم 

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

الخدمات: يلتزم املســــــتأجر بســــــداد رســــــوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عـــــــدد املــــعـــــــارض فــــي املــــجــــمــــع ويــــتــــحــــمــــلــــهـــــــا 

 .املستأجر

شركة واحة املذاق  27

 التجارية

ه )املوافق 06/07/1442

 م(17/02/2021

( ســــــــــــــــــنـــــوات 3الـــــعـــــقـــــــد )مـــــــدة 

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 12/06/2021

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/11/1442

م 11/06/2024بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.05/12/1445)املوافق 

 

يحق للطرف املتضــــــــــرر فســــــــــخ العقد إذا 

أخـــل الطرف اآلخر بـــإلتزامـــاتـــه وذلـــك إذا 

( 15لـم يـلـتـزم الـطـرف املـخـــــــالـف خـالل )

إفالس يوم من إنذاره، في حال إعسار أو 

 من 
ً
املســـــــــــــتــأجر يعتبر العقــد مفســـــــــــــوخــا

تـــاريخ علم املؤجر بـــذلـــك، وال يخـــل ذلـــك 

بحق املؤجر في الحصول على مستحقاته 

 عن املدة السابقة إلنهاء العقد.

( 1.552.500القيمة اإليجار اإلجمالية: )

ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة 

 املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

ة على دفعتين على أساس نصف السنوي

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

 الكهرباء، والغاز، واملياه.

ه )املوافق 05/06/1442 شركة نمر العقارية 28

 م(18/01/2021

( ســــــــــــــــــنـــــوات 3مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 26/02/2021

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 14/07/1442

م 25/02/2024بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.15/08/1445)املوافق 

 

يحق للطرف املتضــــــــــرر فســــــــــخ العقد إذا 

أخـــل الطرف اآلخر بـــإلتزامـــاتـــه وذلـــك إذا 

( 15لـم يـلـتـزم الـطـرف املـخـــــــالـف خـالل )

يوم من إنذاره، في حال إعسار أو إفالس 

 من 
ً
املســـــــــــــتــأجر يعتبر العقــد مفســـــــــــــوخــا

ريخ علم املؤجر بـــذلـــك، وال يخـــل ذلـــك تـــا

بحق املؤجر في الحصول على مستحقاته 

 عن املدة السابقة إلنهاء العقد.

( 776.250القيمة اإليجار اإلجمالية: )

ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة 

 املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ ( أشه6سنوي )كل )
ً
ر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

 الكهرباء، والغاز، واملياه.

 

ه )املوافق 21/12/1436 شركة األهماج العربية 29

 م(05/10/2015

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/11/2016

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 01/02/1438

م 31/10/2022 بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ

 ه(.06/04/1444)املوافق 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

إنذار املستأجر وإمهاله فسخ العقد بعد 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

ر يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــا

 .املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر

( 3.150.000القيمة اإليجار اإلجمالية: )

ريال سعودي، ولم يتطرق العقد إلى 

ضريبة القيمة املضافة على إعتبار أن 

تاريخ توقيعه سابق إلقرار ضريبة القيمة 

 املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ 6)كل ) سنوي 
ً
( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عدد املعارض في املجمع ويتحملها 

 .املستأجر

الجمعية الخيرية  30

 للطعام "إطعام"

ه )املوافق 24/10/1440

 م(27/06/2019

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

( 780.000القيمة اإليجار اإلجمالية: )

ريال سعودي، ولم يتطرق العقد إلى 
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)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/09/2019

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 02/01/1441

م 31/08/2024بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.26/02/1446)املوافق 

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

ســـــــــــــبـــــب من ( يوم ألي 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

 .إستحقاقها

 ضريبة القيمة املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

دد الكهرباء، واملياه يتم تقسيمها على ع

في املجمع ويتحملها  واملكاتب املعارض

 .املستأجر

شركة املتميزة العاملية  31

لألعمال العقارية 

 املحدودة

ه )املوافق 05/06/1441

 م(30/01/2020

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/02/2020

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 07/06/1441

م 31/01/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.02/08/1446)املوافق 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

 فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

 .إستحقاقها

( 1,224,300القيمة اإليجار اإلجمالية: )

ريال سعودي، ولم يتطرق العقد إلى 

والتي يتحملها ضريبة القيمة املضافة 

 املستأجر.

اإليجارية آلية السداد: تدفع القيمة 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

الكهرباء، واملياه يتم تقسيمها على عدد 

في املجمع ويتحملها  واملكاتب املعارض

 .املستأجر

 
مؤسسة فيصل سمير  32

 الحميدي التجارية 

ه )املوافق 10/05/1440

 م(16/01/2019

( ســــــــــــــــــنـــــوات 6مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 30/04/2019

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 25/08/1440

م 01/05/2025بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.04/11/1446)املوافق 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30) اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

األجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد الــوفـــــــاء بـــــــ

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

 .املتبقي لحين إيجاد مستأجر آخر

( 3.465,000القيمة اإليجار اإلجمالية: )

إلى ريال سعودي، ولم يتطرق العقد 

 ضريبة القيمة املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

حملها عدد املعارض في املجمع ويت

 .املستأجر

مؤسسة دار منة  33

 للكوش والهدايا

ه )املوافق 06/02/1440

 م(15/10/2018

( ســــــــــــــــــنـــــوات 5مـــــــدة الـــــعـــــقـــــــد )

مـــــــيـــــــالديـــــــة تـــــــبـــــــدأ مـــــــن تـــــــاريـــــــخ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 15/01/2018

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 28/04/1439

م 14/01/2023بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.22/06/1444)املوافق 

يكون للمؤجر الخيـــار بفســـــــــــــخ العقـــد أو 

ه على مستحقاته في إمضائه بعد حصول

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأجر بأي 

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

هاله فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإم

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 30)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

( 3.000,000القيمة اإليجار اإلجمالية: )

ريال سعودي، ولم يتطرق العقد إلى 

 ضريبة القيمة املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 6سنوي )كل )
ً
للتواريخ  ( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

 

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

عدد املعارض في املجمع ويتحملها 
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)مدة  التأجير مدة  تاريخ التوقيع املستأجر م

 العقد(

 القيمة اإليجارية أحكام فسخ العقد

إســــــــــــــتــحــقـــــــاقــهـــــــا، فــي حـــــــال إغــالق الــعــيــن 

املؤجرة عن طريق جهـة خـارجيـة ال يعود 

( 30للمؤجر عالقــــــة بهــــــا لفترة تتجــــــاوز )

يوم ويلتزم املســـــــــــــتــأجر بســـــــــــــــداد اإليجــار 

اد مســـــــتأجر آخر ما لم املتبقي لحين إيج

( يوم 90يتم زوال ســـــــــــــبـــب اإلغالق فترة )

 من تاريخ اإلغالق.

 .املستأجر

 

شركة الشايع الدولية  34

 للتجارة

ه )املوافق 28/10/1440

 م(01/07/2019

( ســنة ميالدية 12مدة العقد )

مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدأ 

م )املــــــــــــــوافــــــــــــــق 01/01/2020

ه( وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي 06/05/1441

م 31/12/2031بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

 ه(.18/09/1453)املوافق 

حـــال تـــأخر املســـــــــــــتـــأجر عن دفع القيمـــة 

( 30اإليجارية املســــــــــتحقة ملدة تزيد عن )

يوم، وفي حال تغيب املستأجر عن العين 

( يوم ألي ســـــــــــــبـــــب من 30املؤجرة ملـــــدة )

جر بأي األســـــــــــــباب، في حال أخل املســـــــــــــتأ

من إلتزامـــاتـــه التعـــاقـــديـــه فيحق للمؤجر 

فسخ العقد بعد إنذار املستأجر وإمهاله 

( يوم، في حال إعســــــــار املســــــــتأجر أو 90)

 يكفــل لـه 
ً
إفالســــــــــــــه مــا لم يقــدم ضـــــــــــــمــانــا

الــوفـــــــاء بـــــــاألجــرة الــتــي لــم يــحـــــــل مــيــعـــــــاد 

 .إستحقاقها

( 19.800,000القيمة اإليجار اإلجمالية: )

العقد إلى ريال سعودي، ولم يتطرق 

 ضريبة القيمة املضافة.

آلية السداد: تدفع القيمة اإليجارية 

السنوية على دفعتين على أساس نصف 

 للتواريخ 6سنوي )كل )
ً
( أشهر( وفقا

 والدفعات املحددة في العقد.

 

الخدمات: يلتزم املستأجر بسداد رسوم 

الكهرباء، والغاز، واملياه يتم تقسيمها على 

جمع ويتحملها عدد املعارض في امل

 .املستأجر

 

 

 

 

 

 

 


