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 ريتصندوق الجزيرة 

AlJazira (REIT)  

  الشرعية املعاييرفق مع وامت متداول  عقاري  استثمارصندوق 

 

  مدير الصندوق:

               
 

 الجزيرة لألسواق املاليةشركة 
 (37-07076)ترخيص هيئة السوق املالية رقم 

 

 أمين الحفظ: 

 

 اإلنماء لالستثمارشركـة 

 

 

 ريال سعودي )مائه وثمانية عشر مليون ريال سعودي( 118,000,000الصندوق:  حجم

 من حجم الصندوق  %100ريال سعودي تمثل  118,000,000( وحدة بقيمة 11,800,000الوحدات املطروحه ) عدد

 

تند أو عن ملسال تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا ا

علقة مات املتشتراك في وحدات الصندوق املطروحة بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلو ال يجب على الراغبين في و عتماد على أي جزء منه. ال 

 .خذ بمشورة مستشار مالي مرخص لهال بالوحدات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب عليهم 

الرقابمممممممممة الشمممممممممرعية املعينمممممممممة  لجنمممممممممةريمممممممممت علمممممممممى أنمممممممممه صمممممممممندوق اسمممممممممتثمار متوافمممممممممق ممممممممممع املعمممممممممايير الشمممممممممرعية ا جممممممممما ة ممممممممممن قبمممممممممل  لجزيمممممممممرةتمممممممممم اعتمممممممممماد صمممممممممندوق ا

 للصندوق.

بالصمممممممندوق وعنايمممممممة وأن يفهمممممممم ممممممما جممممممماء فيهممممممما قبمممممممل اتخمممممما  قمممممممرار وشمممممممأن االسمممممممتثمار  ةمسمممممممتندات متعلقمممممم وأيمممممممةمر أن يقمممممممرأ الشممممممروط والحكمممممممام لممممممى ثمممممممل مسمممممممتثع

 .في الصندوق من عدمه

 م 02/01/2017 املوافق هم04/04/1438صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 .م28/02/2023املوافق هم 08/08/1444اجراء اخر تحديث لها بتاريخ  وتم

 .م02/01/2017 املوافق هم04/04/1438الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ  وافقت
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 وبعد، ينأجمع وصحبه آله وعلى محمد سيدنا واملرسلين، النبيين أشرف على والسالم والصالة العاملين، رب هلل الحمد

 املصطلحاتقائمة 

 

 :سيكون لكل من املصطلحات التالية املستخدمة في الشروط والحكام املعنى ا حدد لها أدناه

ممممممممي تف البسممممممممام وشمممممممممرثاة وعنممممممممموان م تبممممممممه الرئ  ممممممممم ف: شممممممممار  الميمممممممممر محممممممممممد بممممممممن عبمممممممممدالعزيز )التحليمممممممممراجــــــــع الحســـــــــابات ، ة(، حمممممممممي السممممممممميلمانية: يعنمممممممممف بممممممممي ثم

 +96612065444+ فاكس 96612065333 الرياض، اململ ة العربية السعودية. هاتف

تمممممممممممماريخ  07076-37: يعنمممممممممممف شمممممممممممركة الجزيمممممممممممرة للسمممممممممممواق املاليمممممممممممة )ممممممممممممدير الصندوق(،الحاصممممممممممملة علمممممممممممى تمممممممممممرخيص ممممممممممممن هيئمممممممممممة السممممممممممموق املاليمممممممممممة رقمممممممممممم الشـــــــــــركة

م تبهمممممممممممممما م وعنمممممممممممممموان 05/04/2008هممممممممممممممم املوافمممممممممممممق 28/3/1429م والحاصمممممممممممممملة علمممممممممممممى خطمممممممممممممماب  ملمارسممممممممممممممة العممممممممممممممل تمممممممممممممماريخ 22/7/2007همممممممممممممم املوافممممممممممممممق 8/7/1428

 . 0112256000، اململ ة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض  20438الرئ   ف: ص. ب. 

جمممممممممدة  6277وعنممممممممموان م تبمممممممممه الرئ  ممممممممم ف: ص. ب.  4030010523 تجممممممممماري رقممممممممممشمممممممممركة مسممممممممماهمة سمممممممممعودية  و مممممممممجل : يعنممممممممممي بنممممممممم  الجزيمممممممممرة بنـــــــــ  الجزيـــــــــرة

 ، اململ ة العربية السعودية. 21442

  : تعنف أية شركة  تاوعة أو مملوكة لبن  الجزيرة وأي شركة تاوعة لتل  الشركة.الجزيرةالشركات اململوكة لبن  

 : يعنف أعضاء مجلس تدارة الصندوق. املجلس

 : تعنف هيئة السوق املالية باململ ة العربية السعودية املؤسسة وفقا لنظام السوق املالية. الهيئة

هممممممممم 2/6/1424وتمممممممماريخ  30يممممممممة باململ ممممممممة العربيممممممممة السممممممممعودية الصممممممممادر بموجممممممممب املرسمممممممموم امللكممممممممي رقممممممممم م/: يعنممممممممف نظممممممممام السمممممممموق املالنظــــــــام الســــــــوق املاليــــــــة

 م(. 2003يونيو  16)املوافق 

 : يعنف صندوق الجزيرة ريت.الصندوق 

العربيمممممممممممة ، اململ مممممممممممة 11455الريممممممممممماض  20438: يعنمممممممممممف شمممممممممممركة الجزيمممممممممممرة للسمممممممممممواق املاليمممممممممممة ) الشمممممممممممركة( وعنوا هممممممممممما الرئ  ممممممممممم ف همممممممممممو ص. ب. مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق 

 . 0112256068، فاكس 0112256000السعودية، هاتف 

، اململ ممممممممممممممة العربيممممممممممممممة 11455الريمممممممممممممماض  20438يعنممممممممممممممف شممممممممممممممركة الجزيممممممممممممممرة للسممممممممممممممواق املاليممممممممممممممة )الشممممممممممممممركة( وعنوا همممممممممممممما الرئ  مممممممممممممم ف هممممممممممممممو ص. ب.  داري:املــــــــــــــدير اإل 

يممممممممممات ا حاسممممممممممبية والداريممممممممممة للصممممممممممندوق . حيممممممممممث تشمممممممممممل مهممممممممممام عملهمممممممممما ثممممممممممل ممممممممممما يتعلممممممممممق بالعمل0112256068، فمممممممممماكس 0112256000السممممممممممعودية، همممممممممماتف 

 كحساب قيمة الوحدات وت جيل التو يعات النقدية.

العقممممممممار محممممممممل االسممممممممتثمار، وتكممممممممون مسممممممممؤولة عممممممممن جميممممممممع ال ممممممممدمات املتعلقممممممممة  هممممممممي شممممممممركة عقاريممممممممة تقمممممممموم بممممممممادارةمــــــــدير التشــــــــتيل والصــــــــيانة والتســــــــويق: 

 ةالعقاريممممممممممة ثأحمممممممممممد مممممممممممدراء التشممممممممممم يل والصممممممممممميان ةبممممممممممه مثمممممممممممل الصمممممممممميانة، وخمممممممممممدمات التممممممممممأجير، وتحصممممممممممميل اليجممممممممممار. وتمممممممممممم التعاقمممممممممممد مممممممممممع مؤسسمممممممممممة نجمممممممممممة صمممممممممممل

 والتسويق للصندوق.

الريمممممممممممماض  66333( وعنوا همممممممممممما الرئ  مممممممممممم ف: ص. ب. 37 - 09134رقممممممممممممم ) هممممممممممممي شممممممممممممركة النممممممممممممماء ل سممممممممممممتثمار تممممممممممممرخيص هيئممممممممممممة السمممممممممممموق املاليممممممممممممة أمــــــــــــين الحفــــــــــــظ:

وتشمممممممممممل مهامممممممممممه فصممممممممممل أصممممممممممول الصممممممممممندوق عممممممممممن أصمممممممممموله وعمممممممممممن  0112185970، فمممممممممماكس 0112185969، اململ ممممممممممة العربيممممممممممة السممممممممممعودية، همممممممممماتف 11576

 زاماته التعاقدية.أصول عمالئه اآلخرين، وأن يحتفظ بجميع ال جالت الضرورية وغيرها من املستندات التف تؤيد تأدية الت

 عمال الصندوق. أ: تعنف الهيئة التف تمارس الرقابة الشرعية على الهيئة الشرعية للصندوق 
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  من الشروط والحكام. 4في البند  ة: تعنف أهداف الصندوق الوارداألهداف االستثمارية

   .الش ص الذي يقدم طلبا لالستثمار في الصندوق : يعنف املستثمر في الصندوق أو املستثمر )املستثمرون( و املشترك )املشتركين(

: تعنمممممممممف الوحمممممممممدات االسمممممممممتثمارية التمممممممممف تممممممممممنى املسمممممممممتثمر حمممممممممق املشممممممممماركة فمممممممممي مل يمممممممممة أصمممممممممول الصمممممممممندوق علمممممممممى أسممممممممماس  سممممممممم ف وفقممممممممما الوحـــــــــدات االســـــــــتثمارية

  لعدد الوحدات االستثمارية التف يمل ها املستثمر.

 صناديق االستثمار العقاري ، صافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على عدد الوحدات القائمة.يقصد بها لغراض الئحة : صافي قيمة األصول 

 منها ال صومصافي قيمة أصول الصندوق: 
ً
 . يقصد بها لغراض الئحة صناديق االستثمار، تجمالي قيمة أصول الصندوق مخصوما

وتممممممممممممممممماريخ  2006-193-1بموجممممممممممممممممب القمممممممممممممممممرار رقممممممممممممممممم  الهيئمممممممممممممممممةجلممممممممممممممممس عمممممممممممممممممن م: تعنمممممممممممممممممف أحكممممممممممممممممام الئحممممممممممممممممة صمممممممممممممممممناديق االسممممممممممممممممتثمار العقممممممممممممممممماري الصممممممممممممممممادرة الالئحــــــــــــــــة

وتمممممممممممممممممممممماريخ  2021-22-2م بنمممممممممممممممممممممماء علممممممممممممممممممممممى نظممممممممممممممممممممممام السمممممممممممممممممممممموق املاليممممممممممممممممممممممة واملعدلممممممممممممممممممممممة بقممممممممممممممممممممممرار مجلممممممممممممممممممممممس الهيئممممممممممممممممممممممة رقممممممممممممممممممممممم 15/07/2006ه املوافمممممممممممممممممممممق 19/06/1427

. 24/2/2021ه واملوافق 12/07/1442
ً
 م وثافة التعديالت التف ترد عليها مستقبال

 لعملة الرسمية للممل ة العربية السعودية.: يعنف الريال السعودي، اريال

 : تعنف النظام املستند تلى القرآن ال ريم والسنة النبوية الشريفة.الشريعة

: تعنمممممممممف الجهمممممممممة التمممممممممف تعاقمممممممممد معهممممممممما الصمممممممممندوق لتقممممممممموم بمهمممممممممام املراجعمممممممممة فمممممممممي املسمممممممممائل املتعلقمممممممممة وعمليمممممممممات الصمممممممممندوق وممممممممممدى مطابق هممممممممما الرقابـــــــــة الشـــــــــرعية

 للضوابط الشرعية. 

 هي املعايير الشرعية التف س تم تطبيقها على اعمال واستثمارات الصندوق املعايير الشرعية: 

حمممممممق تملممممممم  املمممممممرء مممممممما بيمممممممع ممممممممن عقمممممممار أو مممممممما همممممممو فمممممممي ح مممممممم العقمممممممار ممممممممما همممممممو متصمممممممل وعقممممممماره ممممممممن شمممممممركة أو جممممممموار بمثمممممممل المممممممثمن المممممممذي قمممممممام  حـــــــق الشـــــــفعة:

فممممممممى حالممممممممة بيممممممممع الشممممممممري  اآلخممممممممر لعقممممممممار مشممممممممتركه مل يتممممممممه بينهممممممممما و لمممممممم  حسممممممممب االحمممممممموال عليممممممممه املشممممممممتري. وأحممممممممد أمثلتممممممممه أن يحممممممممل الشممممممممري  محممممممممل املشممممممممترى 

 والشروط املنصوص عليها قانونا.

عقممممممد يلممممممزم املممممممؤمن بمقتضمممممماه أن يممممممؤدى تلممممممى املممممممؤمن لممممممه مبل مممممما مممممممن املممممممال أو تيممممممرادا مرتبمممممما أو أى عمممممموض مممممممالي آخممممممر فممممممي حالممممممة وقممممممو   عقــــــد التــــــأمين التعــــــاوني:

 بين بالعقد، و ل  في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن.الحادثة أو تحقيق ال طر امل

 ةجميممممممممع البنممممممممود الممممممممواردو  العقممممممممود التممممممممف تحتمممممممموي البيانمممممممماتئ والحكمممممممماما املطلوبممممممممة بموجممممممممب أحكممممممممام الئحممممممممة صممممممممناديق االسممممممممتثمار العقمممممممماري : الشــــــــروط واألحـكـــــــام

 في هذه النشرة. 

 بلغ الذي يدفعه املستثمر لالستثمار في الصندوق . : يعنف تجمالي املإجمالي مبلغ الشراء

( ممممممممممممن ثمممممممممممل عمممممممممممام و لممممممممممم  بهمممممممممممدف تصمممممممممممدار سمممممممممممعر استرشمممممممممممادي 31/12و  30/6: يمممممممممممتم تقمممممممممممويم أصمممممممممممول الصمممممممممممندوق ثمممممممممممل نصمممممممممممف سمممممممممممنة ماليمممممممممممة )يـــــــــــوم التقـــــــــــويم

 للوحدة.

 ليام ايوم
ً
 لعمل للسوق املالية السعودية.: يعنف أي يوم عمل من الحد تلى ال م س من ثل أسبو  ويستثنى منها العطل الرسمية طبقا

مجلممممممممس ، مراجممممممممع الحسممممممممابات، وامل تممممممممب الهندرمممممممم ف، مممممممممدير المممممممممالك، املقمممممممميم املعتمممممممممد: مممممممممدير الصممممممممندوق، أمممممممممين الحفممممممممظ، املطممممممممور األطــــــــراف قوو العالقــــــــة

وحمممممممممممدات تتجممممممممممماو  مل يتمممممممممممه أعضممممممممممماء مجلمممممممممممس الدارة أو املمممممممممممديرين التنفيمممممممممممذيين أو املمممممممممممو فين لمممممممممممدى أي ممممممممممممن الطمممممممممممراف أعممممممممممماله، أي مالممممممممممم  تدارة الصمممممممممممندوق، 

 من صافي أصول الصندوق، أي ش ص تاوع أو مسيطر على أي من الش اص السابق  كرهم. 5%

لتقممممممممممدير احتممممممممممماالت نجمممممممممماح االسممممممممممتثمار  ةهممممممممممي مجموعممممممممممة بيانممممممممممات ومعلومممممممممممات تقمممممممممموم بجمعهمممممممممما وتحليلهمممممممممما شممممممممممركة استشممممممممممارية متخصصمممممممممم دراســــــــــة الجــــــــــدوى:

 ومدى ربحيته وا  اطر التف قد يتعرض لها.

:العقــــــــــــا
 
 إنشــــــــــــائيا

 
للسممممممممممممتخدام، ويشمممممممممممممل  لمممممممممممم  العقممممممممممممارات السمممممممممممم نية، والتجاريممممممممممممة، والصممممممممممممناعية،  ةالعقممممممممممممارات املطممممممممممممورة الجمممممممممممماهز  رات املطــــــــــــورة تطــــــــــــويرا

 والزراعية، وغيرها.
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 والرسوم التف تحّملهايقصد به تجمالي عوائد الصندوق )الدخل التأجيري( وعد خصم تجمالي املصروفات  صافي أرباح الصندوق:

 .باستثناء مكونات الدخل الشامل اآلخر.الصندوق 

 منه سعر الشراء  الفرق اإليجابي  بين سعر بيع العقار وسعر شراءه: 
ً
 هو الناتج اليجابي لسعر البيع مطروحا

 هي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بالنفقات الثابتة وتحقيق التوسع والنمو في الجل الطويل.املالءة املالية: 

  ربع شوار .أمجموعة قطع أراض تمثل وحدة واحدة على  بلوك:

 

 منوفًقا للفقرة )د( من املادة السادسة والعشرين من الئحة صناديق االستثمار العقاري، التتيير األساس ي: 
ً
الحاالت  ُيقصد بمصطلح "الت يير السار ف" أيا

 اآلتية:

 الت يير املهم أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته. .1

 الذي قد يكون له تأثر سل ف وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق امل لق. الت يير .2

 الت يير الذي يكون له تأثر في درجة ا  اطر للصندوق. .3

 اال  حاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. .4

 ي مشارك هم في الصندوق امل لق.أّي ت يير يؤدي في املعتاد تلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر ف .5

 ما.ي تاوع لي منهأدارة أو مجلس ال  عضاءأي عضو من ألى  يادة املدفوعات من أصول الصندوق امل لق تلى مدير الصندوق أو تأي ت يير يؤدي  .6

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق امل لق .7
ً
 جديدا

ً
 أي ت يير يقدم نوعا

د من أصول الصندوق امل لق.أالت يير الذي يزيد وشكل جوهري  .8  نوا  املدفوعات االخرى التف تسدَّ

 الت يير في تاريخ استحقاق أو ت هاء الصندوق امل لق. .9

  يادة تجمالي قيمة أصول الصندوق امل لق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو ثليهما. .10

 .أّي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق  .11

 

ق يُيقصد بالت يير غير السار ف أّي ت يير ال يقع ضمن الت ييرات املشار تليها في الفقرة )د( من املادة السادسة والعشرين من الئحة صنادالتتيير غير األساس ي: 

 االستثمار العقاري.

 ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصر:  عضو مجلس تدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومماعضو مجلس إدارة صندوق مستقل: 

 ةأن يكون مو ًفا لدى مدير الصندوق أو تاوع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدي .1

 مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ  ل  الصندوق. 

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تاوع له.  .2

 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الولى مع أي من أعضاء مجلس الدارة أو من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أوفي أي تاوع له.  .3

ا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في .4
ً
 أي تاوع له خالل العامين املاضيين.  أن يكون مالك

 أو أكثر من وحدات من الصندوق.  %5ش ص يمل  ما  سبته مال  الوحدات الكبير: 
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 صندوق الجزيرة ريتدليل 

 مدير الصندوق 
 

+966 11 2256000هاتف   

+966 11 2256068فاكس   

 اململ ة العربية السعودية

11455الرياض  20438ص. ب.   

الرحمانية - فهد املل  طريق  

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

اإلداري  املدير   

التشتيل  مدير 

 والتسويق والصيانة

  
 

 ٩٢٠٠٠٥٩٦٣ هاتف

+966 12 ٦٥٥٣٨٤٦ فاكس  

السعودية العربية اململ ة  

٢١٤١٣ جمممممممدة ٢٠١٧٩  .ب.ص  

سلطان المير شمار   

السلطانه برج  -التاريخ دوار شمال  

www.starlink.co 

 أمين الحفظ
 

+966 11 2185999 هاتف  

+966 11 2185900 فاكس  

السعودية العربية اململ ة  

11576 الرياض 66333. ب. ص  

العليا - فهد املل  طريق  

www.alinmainvestment.com 

info@alinmainvestment.com 

القانوني املحاسب  

 

وشرثاةثي تف البسام  بي  

+966112065333 هاتف  

+966112065444 فاكس  

السعودية العربية اململ ة  

11437 الرياض 28355 ب.ص  

 حي -( التحليه) عبدالعزيز بن محمد المير شار 

 السيلمانيه

http://www.pkf.com/saudi-arabia 

ibrahim.albassam@pkf.com 

ستشاري معد اال 

 دراسة الجدوى 
 

920003201 هاتف  

+966 11 4876694 فاكس  

السعودية العربية اململ ة  

11455 الرياض 20097 ب.ص  

الصحافة حي -فيصل بن سعود االمام شممار   

http://www.becc.com.sa 

info@becc.com.sa 

الشرعية الهيئة  
 

لجزيرة ثاب تال ل الشرعية الهيئة  

+966 11 2256000هاتف   

+966 11 2256068فاكس   

 اململ ة العربية السعودية

11455الرياض  20438ص. ب.   

الرحمانية - فهد املل  طريق  

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.pkf.com/saudi-arabia
http://www.becc.com.sa/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 ملخص الطرح

 السعودي الريال الصندوق  عملة

مممممممممممن الشممممممممممروط  8وقممممممممممد تممممممممممم تفصمممممممممميلها فممممممممممي البنممممممممممد رقممممممممممم  ،درجممممممممممة ا  مممممممممماطر فممممممممممي هممممممممممذا الصممممممممممندوق متوسممممممممممطة ا  اطر درجة

 والحكام.

 .هسنة من بداية تش يل 99مدة الصندوق  الصندوق  مدة

، وتممممممممو َّ   سممممممممبة  أهداف الصندوق 
ً
 دوريمممممممما

ً
، تحقممممممممق دخممممممممال

ً
 ت شممممممممائيا

ً
علممممممممى القممممممممل  %90االسممممممممتثمار فممممممممي عقممممممممارات مطممممممممورة تطممممممممويرا

 علممممممى  دخمممممملمممممممن صممممممافي 
ً
خممممممالل فتممممممرة عمممممممل الصممممممندوق، و لمممممم  وشممممممكل سممممممنوي  املسممممممتثمرينالصممممممندوق نقممممممدا

كحممممممممممد أد ممممممممممم . وفممممممممممي سمممممممممممبيل تحقيممممممممممق  لممممممممممم  سممممممممممميقوم الصممممممممممندوق باالسمممممممممممتحوا  علممممممممممى مسمممممممممممتودعات منطقمممممممممممة 

 ال مرة في مدينة جدة واململوكة من قبل صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري.

 .يسعود ريالالف آ( عشرة 10,000وحدة اي مايعادل ) 1,000 الد   لالشتراك  الحد

  30بم ا حددة االشتراك فترة خالل قبول طلبات االشتراك  أيام
ً
 يوما

ً
 من تاريخ بدء الطرح الولي.  تقويميا

 .نصف سنوي ويعنف ثل ستة أشهر من السنة امليالدية للصندوق  التقويم أيام

تخصمممممممم ممممممممن تجممممممممالي مبلمممممممغ االشمممممممتراك، قبمممممممل شمممممممراء الوحمممممممدات و لممممممم  فمممممممي فتمممممممرة االشمممممممتراك الولمممممممي  %1 حتمممممممى االشتراك  رسوم

  فقط.

 وتدفع على أساس ربع سنوي. %0.9 الصندوق  تدارة رسوم
ً
 من صافي قيمة الصول وتحسب يوميا

ً
  سنويا

  %0.25 الدارية الرسوم
ً
 .الصول  قيمة صافي من أقص ى بحد سنويا

 من صافي قيمة الصول تدفع على أساس ربع سنوي  %0.1أقص ى  بحد أمين الحفظ رسوم
ً
 سنويا

 م 22/01/2017هم املوافق  24/04/1438 الطرح تاريخ

  الولي االشتراك فترة  هاية من شهر خالل الصندوق  تش يل بدء تاريخ

  .سعودي ريال 10 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 .ريال سعودي )مائه مليون ريال سعودي( 100,000,000 للحد الد   لبدء الصندوق 

 (سعودي ريال مليون  عشر وثمانية)مائه  سعودي ريال 118,000,000 الصندوق  حجم

 و نقدي  وشكل الصندوق  أرباحعلى االقل من صافي  %90 الرباح السنوية تو يعات
ً
 بحد أد   مرة سنويا

 السمممممممممممعودية املاليمممممممممممة بالسمممممممممموق أواممممممممممممر البيممممممممممع والشمممممممممممراء املتاحمممممممممممة  عبمممممممممممرتمممممممممممداول وحمممممممممممدات الصممممممممممندوق  سمممممممممم تم التداول 

 من السوق  ةوستطبق عليها عمولة التداول املقرر 
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 شروط  وأحكام الصندوق 

 

 ونوعهصندوق الاسم  .1

. الشرعية املعاييرصندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ، صندوق الجزيرة ريت
ً
 عاما

ً
 مطروح طرحا

 عنوان مدير الصندوق   .2

 20438تعمل تحت تشراف الهيئة وعنوان مركزها الرئ س ص. ب.  مقفلةللسواق املالية، وهي شركة مساهمة سعودية  الجزيرة شركة

: الل ترو ي املوقع  ،0112256068، فاكس 0112256000، اململ ة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

www.aljaziracapital.com.sa . 

 مدة الصندوق  .3

 هسنة من بداية تش يل 99مدة الصندوق 

 وسياسة توزيع االرباح غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية .4

 اال  .4.1
ً
 ت شائيا

ً
 ية االستثمار.في استراتيج ةو قابلة للتأجير وعائد مالئم وبحسب القيود ا حددأمؤجرة  ،ستحوا  على عقارات مطورة تطويرا

 .وس ستثمر الصندوق وشكل أسار ف في مستودعات ال مرة بمدينة جدة

 بحد أد   ةبحد أد   من صافي أرباح الصندوق على املستثمرين نقدا مر  %90تو يع ما  سبته  .4.2
ً
خالل الربع الثالث من  واحدة سنويا

 .ثل عام في حال اكتمال تحصيل اليجارات

و يع عوائد رأسمالية عند البيع الجزئي أو ال لي لعقارات الصندوق ويحدد مجلس تدارة الصندوق  سبة التو يعات تمكانية تحقيق وت .4.3

 .املقررة حسب ثل حالة

 ههدافأملخص لالستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق  .5

 مجاالت استثمار الصندوق نو  جدول  .5.1

 الحد العلى الحد الد   مجال االستثمار

 %100 %75 شراء عقارات مؤجرة أو قابله للتأجير

 التطوير العقاري سواء
ً
ن، أو لم ت  ل الصندوق ثانت لعقارات مملوكة من قب ا

 أو لتجديد أو تعادة تطوير تل  العقارات
0% 25% 

 واملوافق عليها من 
ً
 عاما

ً
صناديق املرابحة بالريال السعودي املطروحة طرحا

من قبل مدير  ةأسار ف في الصناديق املدار  هيئة السوق املالية وبشكل

 الصندوق أو أمين الحفظ أو أي مدير صندوق مرخص

0% 25% 

 

 وصف القطاعات التف سوف يستثمر فيها الصندوق  .5.2

 للدخل املدرة العقارية القطاعات جميع في الصندوق  يستثمر

 صول العقارية املراد تمل هابيان تفصيلي عن ال  .5.3

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ال ممممممممرة فممممممممي مدينمممممممة جمممممممدة منطقمممممممة ال ممممممممرة ضمممممممممن مخطمممممممط مسمممممممتودعات املورممممممم ى تقممممممماطع طريممممممممق يقمممممممع مشمممممممرو  مسمممممممتودعات  .5.3.1

 املل  فيصل مع امتداد طريق الكورن ش الجنوبي. ويستأثر املوقع بمجموعة امليزات التالية:

سممممممممممهولة الوصممممممممممول و وضمممممممممموح العنمممممممممموان، حيممممممممممث يقممممممممممع املشممممممممممرو  بمنطقممممممممممة مسممممممممممتودعات تخممممممممممدم املنطقممممممممممة الصممممممممممناعية  .5.3.1.1

 الولى وميناء جدة االسالمي.  

 لسمممممممممعة الشممممممممموار  ا حيطمممممممممة باملشمممممممممرو ، حيمممممممممث يقمممممممممع املشمممممممممرو  بمممممممممين شمممممممممار   .5.3.1.2
ً
سمممممممممهولة تفريمممممممممغ وتحميمممممممممل البضمممممممممائع نظمممممممممرا

 م.32وعرض م ويفصل بين البلوكين شار  داخلي 25م وشار  وعرض 32وعرض 

ثلممممممم وعممممممدم  18ثلممممممم ومممممممن املدينمممممة الصممممممناعية الولمممممى حيممممممث تبعمممممد  25القمممممرب مممممممن مينممممماء جممممممدة السمممممالمي حيممممممث يبعمممممد  .5.3.1.3

 وجود ساعات حظر على حركة الشاحنات.

ومسمممممممممماحة البلممممممممممموك 2م33،591.63، حيممممممممممث تبلممممممممممغ مسمممممممممماحة البلمممممممممموك الشمممممممممممالي 2م 65,387.71املسمممممممممماحة الجماليممممممممممة لمممممممممملرض  .5.3.2

 .2م31،796.08الجنوبي 

مجمعممممممات متقاربممممممة املسمممممماحة، ويحتمممممموي ا جمممممممع الواحممممممد علممممممى عممممممدد  3املشممممممرو  مممممممن بلمممممموكين، يحتمممممموي ثممممممل بلمممممموك علممممممى  يتكممممممون  .5.3.3

دممممممممج تلمممممممم  املسمممممممتودعات ليصمممممممبى ا جمممممممممع الواحمممممممد عبمممممممارة عممممممممن  مسممممممممتود  ويم مممممممن 12تلمممممممى  10ممممممممن املسمممممممتودعات يتممممممممراوح بمممممممين 

مسممممممماحة ا جمعمممممممات همممممممي  ت صمممممم يرة.مسممممممتود  تممممممم م، وتمممممممأجير ا جمممممممع علمممممممى مسمممممممتأجر واحمممممممد أو تممممممأجير املشمممممممرو  كمسمممممممتودعا

 ثالتالي:

 مستودعات 10ويتكون من  2م10,584ا جمع الول  .5.3.3.1

 مستود  12ويتكون من  2م10,000ا جمع الثا ي  .5.3.3.2

 مستودعات 10ويتكون من  2م11,229ا جمع الثالث  .5.3.3.3

 مستودعات 10ويتكون من  2م10,671ا جمع الراوع  .5.3.3.4

 مستود  12ويتكون من  2م12,507ا جمع ال امس  .5.3.3.5

 مستودعات 10ويتكون من  2م10,414ا جمع السادس  .5.3.3.6

، وس تم ةمالية جيد ةكفاء ي ( وحدات م تملة ويعمل مدير الصندوق على تأجيرها على مستأجرين  و 6يتكون املشرو  من عدد )

 .مدير الصندوق العالن عن أي تطور أو تاجير أو تعادة تأجير أو ان هاء العقد عن طريق موقع السوق املالية )تداول( و موقع 

 جدول بمعلومات عقارات الصندوق  .5.4

 مستودعات ال مرة اسم العقار

معلومات مال  

 العقار

  مطروح صندوق ، وهو تم شراء العقار من صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري 
ً
  طرحا

ً
هم 15/02/1435 بتاريخ خاصا

  17 يمتل ها وحدة( 560,000) عدد من ويتكون ( ريال سعودي 56,000,000مال ) برأس ،م19/12/2013 املوافق
ً
 مستثمرا

 مستودعات تخزين نو  العقار

 يقع العقار في اململ ة العربية السعودية بمدينة جدة الدولة / املدينة
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 مخطط مستودعات املور ى تقاطع طريق املل  فيصل مع امتداد طريق الكورن ش الجنوبي الحي / الشار 

 مخطط املوقع

 

 2م65,387.71 مساحة االرض

 2م65,404 مساحة البناء

 دور واحد عدد االدوار

نوا  الوحدات أ

 عدادهاأو 

 مستودعات 10ا جمع الول يتكون من 

 مستود  12ا جمع الثا ي يتكون من 

 مستودعات 10ا جمع الثالث يتكون من 

 مستودعات 10ا جمع الراوع يتكون من 

 مستود  12ا جمع ال امس يتكون من 

 مستودعات 10ا جمع السادس يتكون من 

ش ال ت سبة 

 العقار
100% 

اء  شتتمام تتاريخ 

 املبنى
 م2013، وتاريخ رخصة البناء هو مايو  2013أكتوبر 

تكلفة شراء 

 العقار
 واليوجد سعي ( مائة وثمانية عشر مليون ريال سعودي118,000,000سعر الشراء )
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نبذة عن عقود 

 االيجار الحالية

 :هي م2023لعام  ول بداية الربع ال  حتىالتف تستأجر املستودعات  الشرثات

  

 اسم املستأجر
مدة 

 العقد

تاريخ بداية 

 العقد

تاريخ  هاية 

 العقد

القيمة 

 االيجارية

م01/09/2019 5 شركة حمد محمد الرقيب أوالده التجارية م31/08/2024   1,000,560 

م01/05/2021 5 شركة بترومين م30/04/2026   850,000 

م20/03/2202 3 مؤسسة املوقع الرئ س لدارة االمالك م19/03/5202   657,853  

م01/07/2021 5 شركة حمد محمد الرقيب أوالده التجارية م30/06/2026   898,320 

م20/11/2020 3 شركة عباقر للنقل والتخزين م19/11/2023   833,120 

م01/09/2018 5 شركة أسترا للحبوب ا حدودة م30/08/2023   1,481,760 

ايرادات اخر 

 ثالث سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 االيراد )بالريال السعودي( السنة

2021 5,238,252 

2020 4,250,011 

2019 3,306,726 

 

 سياسة تركز االستثمار .5.5

 ملوكةوامل ،ال ربية باملنطقة التخزين قطا  ضمنمشرو  عقاري  وهو جدة بمدينة ال مره مستودعات حاليا الصندوق  يتمل  .5.5.1

 قطاعات ضمن ةعقاري مشاريع في التمل  للصندوق  يحق نهأب علما. 820204018420ورقم  420204018426بالص ين رقم 

 ة.مختلف ةج رافي ومناطق

مؤجرة  عقاراتشراء  في، ةآخر قوائم مالية مدقق بحسبمن القيمة الجمالية لصوله  %75 عن يقل ال ماالصندوق  يستثمر .5.5.2

ند بيع سمالية عأرباح ر أ تحقيق تمكانية مع ،قابله للتأجير ومن ثم تو يع صافي الرباح وشكل سنوي خالل مدة الصندوق  أو

 .صول الصندوق أ

خر قوائم مالية مدققة آبحسب  الصندوق  لصول  الجمالية القيمة من( %25) تتجاو   ال  سبة استثمار الصندوق  ملدير يحق .5.5.3

 .تجديد أو تعادة تطوير تل  العقاراتلثانت لعقارات مملوكة من قبله أو لم ت ن، أو  سواءً في التطوير العقاري 

 .في استراتيجات االستثمار ا حددة القيود وبحسب الصندوق  مدة خالل أخرى  عقارات شراء الصندوق  ملدير حقي .5.5.4

قق مصلحة يح وبما ا جلس موافقة وعدن يبيعها أن يحتفظ بالعقارات املستثمر بها طيلة عمر الصندوق أو أالصندوق  ملدير .5.5.5

  مطورة عقارات في الصندوق  استثمارات قيمة تقل ال أنعلى  املستثمرين
ً
  تطويرا

ً
  تحقق ت شائيا

ً
  دخال

ً
 ودوري تأجيريا

ً
  سبته ما عن ا

 .خر قوائم مالية مدققةآبحسب  الصندوق  لصول  الجمالية القيمة من( 75%)

 ةيجارات السابقة واملس هدفة لكل عقار/ منفععوائد ال  .5.6

لسنة  ةيجارية املتوقعريال سعودي وتبلغ القيمة ال  5,238,252م مبلغ 2021في عام يجارية ملستودعات ال مرة تبلغ القيمة ال 

 ريال سعودي 5,917,360م مبلغ 2022

  صالحيات االقتراض للصندوق  .5.7
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يجو  ملدير الصندوق وعد موافقة مجلس تدارة الصندوق وضمن البنية املالية للصندوق في أي وقت الحصول على تمويل على  .5.7.1

ي بن  محلي على أخر قوائم مالية مدققة، من آصول الصندوق و ل  بحسب أ( من قيمة تجمالي %50ن اليتجاو  ما سبته )أ

 رعية. وس تحمل الصندوق جميع تكاليف التمويل.أن يكون هذا التمويل متوافق مع املعايير الش

خرى على الصندوق قبل أي التزامات أبيع أصول الصندوق وشكل ثامل أو جزئي فس تم سداد قيمة التمويل )تن وجد( و  عند .5.7.2

 تو يع متحصالت البيع على املستثمرين

 استثمار النقد املتوافر بالصندوق وكيفية وسائل  .5.8

بحد أقص ى من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق املرابحة بالريال السعودي  %25 يحق ملدير الصندوق أن يستثمر

 واملوافق عليها من هيئة السوق املالية وبشكل أسار ف في الصناديق املدار 
ً
 عاما

ً
ين من قبل مدير الصندوق أو أم ةاملطروحة طرحا

 الحفظ 

 تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق  .5.9

 الصندوق يشمل: ملراحل الجدول الزمنف

هم املوافق 24/04/1438( وحدة ل شتراك الولي خالل الفترة تبدأ يوم الحد 11,800,000طرح وحدات الصندوق البالغ عددها ) .5.9.1

 م20/02/2017هم املوافق 23/05/1438م، وتنتهف يوم الثنين 22/01/2017

دخل العقاري موطن لل ةستودعات اململوكه لصندوق الجزير في حال تتمام الطرح واكتمال املبلغ املطلوب، يتم االستحوا  على امل .5.9.2

 خالل شهر من تغالق الشتراك و ل  لتمام تجراءات التعاقد ونقل مل ية العقار. 

ن صندوق الجزيرة ريت لن أيتم دفع قيمة القرض املمنوح من بن  الجزيرة عن صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري حيث  .5.9.3

 ملرحلة. يعتمد على تمويل في هذه ا

واليوجد سعي. وقد وافق مجلس تدارة صندوق الجزيرة  ( مائة وثمانية عشر مليون ريال سعودي118,000,000سعر الشراء ) .5.9.4

مام البيع حال تإصوله تلى صندوق الجزيرة ريت بالقيمة املتفق عليها و أموطن للدخل العقاري على تلتزام الصندوق بنقل مل ية 

 اكتمال الطرح.

( ريال سعودي فقط، فس تم 100,000,000لبداية الصندوق )  فترة االشتراك الولي، وفي حال تم جمع الحد الد وعد  هاية  .5.9.5

 الحصول على تمويل ببقية املبلغ ليتم ن الصندوق من شراء املستودعات.

 لن يتم استثمار مبالغ االشتراثات خالل فترة االشتراك الولي. .5.9.6

 لعينيةمالكي الوحدات و سبة االشتراثات ا .5.10

يحق ملالكي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري االشتراك في صندوق الجزيرة ريت خالل فترة االشتراك الولي عن طريق 

 ،غالقهتشراء وحدات بقيمة مماثلة لقيمة وحداتهم االستثمارية في صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري حسب تقييمها عند 

 وس تم تعفاء هذه االشتراثات من رسوم الشتراك

 مخاطر االستثمار في الصندوق  .6

 :الصندوق  في االستثمار عليها ينطوي  التف الرئ سية با  اطر مل ص .6.1

سوق العقارات: تتذبذب قيمة العقار مما قد يؤدي تلى صعوبة في التخارج من هذه الصول بالسعار  سعارأمخاطرالت يرات في  .6.1.1

املتوقعة تبعا لية تطورات تتعلق بالسوق وباملستجدات السياسية واالقتصادية وعوامل العرض والطلب. وبالتالي قد يؤثر  ل  

 
ً
 على سعر وحداته.على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

مخاطر السيولة: هي مخاطر انخفاض السيولة في سوق العقارات مما يؤثر على تمكانية بيع أصول الصندوق. وبالتالي قد يؤثر  .6.1.2

 على سعر وحداته.
ً
  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا
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لتأخر في السداد أو التحصيل أو االلتزامات التعاقدية مخاطر تذبذب الدخل: وتشمل مخاطر تعثر سداد املستأجرين أو ا .6.1.3

املترتبة عليهم أو مصاريف الصيانة أوتلف أوهالك ا  ا ن، مما قد يؤدي الى التقلب في التو يعات. وبالتالي قد يؤثر  ل  على 

 على سعر وحداته.
ً
 ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

 في حالة خروج املستأجرين أو التع .6.1.4
ً
اقد مع مستأجرين جدد: ستتأثر عمليات الصندوق وتو يعاته النقدية وسعر وحداته سلبا

 في قيمة 
ً
لم يتم ن من تعادة تأجيرالعقارات وعد تخالئها وشكل فوري أو لم يتم ن من تجديد عقود اليجار أو واجه انخفاضا

 التأجير عند التجديد أو تعادة التأجير. 

وا  اطر االقتصادية: بالنظر تلى أن الصندوق يركز استثماراته في اململ ة، فإن من املتوقع أن يكون أداء  التقلبات السياسية .6.1.5

الصندوق على صلة وثيقة بالوضا  االقتصادية والظروف السياسية التف قد تطرأ على املنطقة والتف قد تنتج عنها ا عكاسات 

عقارية للممل ة وأن يكون أكثر تذبذبا من تذبذب أداء الصناديق الكثر سلبية على السوق العقاري وعلى أسعار الصول ال

 على سعر 
ً
تنوعا من ناحية انتشارها الج رافي. وقد يؤثر هذا التذبذب على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

 وحداته.

مخاطر التداول: قد يؤدي االخالل بمتطلبات السيولة الواردة في التعليمات ال اصة  بصناديق االستثمار العقارية املتداولة تلى  .6.1.6

 على أسعار الوحدات ويفقد مال ها القدرة على 
ً
تعرض الصندوق الى تعليق تداول وحداته او ال اء ادراجها، مماقد يؤثر سلبيا

 السعودية. تداولها في السوق املالية

مخاطر سيولة الوحدات: هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذي تتداول فيه وحدات الصندوق مما يؤثر على تمكانية  .6.1.7

 بيعها وعلى سعر البيع.

 مخاطر  يادة عمليات بيع الوحدات: قد تؤدي  يادة عمليات بيع وحدات الى تنخفاض سعر الوحدات. .6.1.8

ية عمل الصندوق: هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذي يستثمر فيه الصندوق مخاطر التخارج من الصندوق في  ها .6.1.9

 مما يؤثر على صعوبة تداول العقارات أو قلة الطلب عليها.

مخاطر عدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار: قد ال تشهد أصول الصندوق ارتفاعات في عوائدها التأجيرية عبر  .6.1.10

. ولهذه السباب أو غيرها، فإن قيمة هذه  الزمن، أو أن الزيادة في
ً
تيجاراتها قد تكون أقل من النسبة السوقية العادلة مستقبال

الصول قد التتزايد مع مرور الوقت مما قد يحد من قدرة مدير الصندوق على بيع مثل هذه االصول. وفي حال بيعها، فإ ها قد 

 عل
ً
 ى سعر الوحدة في الصندوق.تبا  بأقل من قيمة شراءها، مما قد يؤثر سلبيا

 املستأجرين بالتأمين التكافلي أو ت طية املستأجر لجميع  .6.1.11
ً
مخاطر التأمين على العقار: تلزم عقود التأجير املبرمة حاليا

التعويضات التف قد تنتج من الضرر الذي قد يلحق العقار وما جاوره من أضرار. كما يحتفظ الصندوق بالحق في عقد هذا 

. تال أن مدير الصندوق اليستطيع ضمان ان ت طي مبالغ التعويضات ثل الضرار املادية التف قد التأمين عن ط
ً
ريقه مباشرة

تقع على العقار وإنقطا  اليجارات في العقارات املتضررة مماقد يؤدي الى تحميل الصندوق لتكاليف تضافية قد تؤثر على 

 ارباحه وأسعار وحداته.

ين الرئ سيين: تن عدم قدرة مدير الصندوق و/أو مدير التش يل والصيانة و/أو أي من الطراف مخاطر العتماد على املو ف .6.1.12

ال ارجية على ا حافظة على أو استقطاب املو فين الرئ سيين أو فقدان املو فين الرئ سيين العاملين لدى أي منهم قد يؤثر 

ما قد يؤثر بدوره على قدرة الصندوق على القيام بتو يعات على قدرة مدير الصندوق على تنفيذ الستراتيجية االستثمارية م

 للمس هدف وكذل  على قيمة االستثمار مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق 
ً
 دورية وفقا

ة يا  اطر النظامية: في حال ت ير النظمة أوالتشريعات أواللوائى أو التعليمات أو الت ير في القوانين والتشريعات الضريب .6.1.13

والعقارية والبيئية والتقسيم الحضري فقد ينتج عن هذا الت يير اتخا  وعض الجراءات التف قد تؤثر بحال من الحوال على 

 أداء الصندوق أو تعرض الصندوق تلى تحمل خسائر مما قد يؤثر سلبيا على سعر الوحدة في الصندوق.
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او دعاوي نزا  على وثائق املل ية حتى تاريخ تعداد هذه الشروط مخاطر ال الفات القانونية: اليوجد أية خالفات قانونية  .6.1.14

واالحكام. تال انه في حال الدخول في خالفات قانونية حول أصول الصندوق أو  هور دعاوى نزا  على وثائق املل ية فقد يؤدي 

 ع ل  تالى تعطل وعض اعمال الصندوق وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أص
ً
لى وله مماقد يؤثر سلبيا

  سعر وحداته.

مخاطر ترتفا  التكاليف: من ا حتمل ت ير تكاليف ومخصصات البناء أو الصيانة أو الترميم عن التقديرات لسباب غير  .6.1.15

املتوقعة. ول ن، حيثما أم ن، س تم وضع تدابير للحد من تجاو  التكاليف. ول ن، ل س هناك من ضمان بأن التدابير التف 

 تم اتخا ها للحد من التكاليف ست في للقضاء على خطر ت بد تجاو ات كبيرة في التكاليف تؤدي تلى تلحاق خسائر س

 باملستثمرين.

مخاطر التطويرالعقاري: في حال قام الصندوق بالتطوير فقد يتعرض ملنا عات مع املقاولين و يادة في تكاليف مواد البناء  .6.1.16

ظروف غير املتوقعة. ول ن، حيثما أم ن، س تم الحد من تجاو  التكاليف من خالل الدخول واملعدات والعمالة واملشاثل وال

في عقود بناء محدد املدة والسعر مع املقاولين ووضع مخصصات مناسبة لت طية حاالت الطوارئ. ول ن، على الرغم من بذل 

 عمل من جانب هؤالء املقاولين قد يؤثر سلبا على بيعالعناية الواجبة املالئمة في اختيار املقاولين، فإن تد ي مستوى جودة ال

املشرو  الحقا وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وأسعار وحداته. وفي مثل هذه الحاالت، ربما يكون 

 حق الرجو  باملطالبة على املقاولين محدودا.

لصندوق لبعض الخطاء التف تقع اثناء عملية تثمين العقارات مثل، مخاطر تثمين العقارات: قد تتعرض عملية تثمين أصول ا .6.1.17

الختالف في املساحة أو املوقع أو املواصفات، وكذل  تجراءات مراجعة التثمين، مماقد يؤدي تلى التسبب بخسائر قد تؤثر على 

 ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وبالتالي سعر وحداته. 

ستأجرين على السداد: هناك مخاطر ائتمانية من أطراف مقابلة ثاملستأجرين وعمليات املرابحة مخاطر الئتمان وعدم قدرة امل .6.1.18

 على 
ً
. مما قد يؤثر سلبيا

ً
وتشمل سداد املستحقات أو االلتزامات املترتبة عليهم في الوقت ا حدد أو عدم تمكانية السداد  هائيا

 ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله وسعر وحداته.

التمويل والضمان: حتى تاريخ هذه الشروط والحكام، لم يتم تأمين أي تمويل ول س هناك أي ضمان وشأن تمكانية مخاطر  .6.1.19

توفير التمويل أو وشأن اعتماد هيكل تمويل معين. وفي حال الحصول على التمويل، قد ترتفع تكاليف التمويل وأسعار التمويل 

ملشرو  تيرادات ثافية لت طية هذه التكاليف،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع مما يؤثر على عوائد املشرو  وربما ال يعطي ا

 على سعر وحداته.
ً
 املشرو  لسداد التمويل.  وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

ي راف  ات العالقة ومصالح املستثمرين فمخاطر تضارب املصالح: قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو الط .6.1.20

الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق، وإن أي تضارب في املصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه وشكل 

 على استثمارات الصندوق وأدائه.
ً
 موضوعي قد يؤثر سلبا

 وم على االراض ف البيضاء وشكل مباشر وغير مباشر علىمخاطر تطبيق الزثاة والرسوم: من ا حتمل أن يؤثر تطبيق نظام الرس .6.1.21

العقارات محل استثمار الصندوق، مما قد ينتج عنه اتخا  وعض الجراءات التف قد تؤثر على أداء الصندوق أو تعرض 

 ةالصندوق تلى تحمل خسائر. كما أنه في حال ت شاء شركة لصالح الصندوق ل رض الحصول على تمويل فإ ها قد تكون عرض

 على سعر وحداته.
ً
 تلى تحمل أعباء  ثويه. وبالتالي قد يؤثر  ل  على ارباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مماقد يؤثر سلبيا

أصول الصندوق والعوائد عرضة لعدد من ا  اطر املصاحبة لالستثمارات العقارية، وعلى املستثمر أن يكون على علم بأن قيمة  .6.2

العوائد يم ن أن تنخفض في أي وقت، وال يم ن تعطاء أي تأكيد بأن تستراتيجية االستثمار ستنفذ الوحدات االستثمارية وتو يعات 

بنجاح أو بأن الهداف االستثمارية س تم تحقيقها، ول س هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ال وشأن املبلغ الصلي املستثمر وال وشأن 

 أية عوائد. 
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يتحمممممممممممل املسممممممممممتثمرون املسممممممممممؤولية عممممممممممن أي خسممممممممممارة ماليممممممممممة قممممممممممد تترتممممممممممب علممممممممممى االسممممممممممتثمار فممممممممممي الصممممممممممندوق. تال فممممممممممي حالممممممممممة الهمممممممممممال  .6.3

ن يتحممممممممممل ثمممممممممل طمممممممممرف مسمممممممممئولية أواملشممممممممم ل علمممممممممى أالجسممممممممميم أو التصمممممممممرف املتعممممممممممد غيمممممممممر املشمممممممممرو  ممممممممممن جانمممممممممب ممممممممممدير الصمممممممممندوق 

 .هتقصير 

الصندوق ل س وديعة لدى أي بن  محلي يرعى الصندوق أو يبيع وحدات على املستثمرين أن يكونوا على علم بأن االستثمار في  .6.4

 الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل

 االشتراك .7

 االشتراك معلومات .7.1

 فترة الطرح الولي

 يوم تقويمف( 30)

 فترة التمديد في حال لم يتم جمع الحد االد  

 يوم تقويمف( 30)

 م 20/02/2017هم املوافق  23/05/1438 م 22/01/2017هم املوافق  24/04/1438

 

، تبدأ يوم الحد  30فترة االشتراك هي بحد أقص ى 
ً
" تقويميا

ً
م، وتنتهف يوم الثنين  22/01/2017هم املوافق  24/04/1438"ثالثون يوما

لحد الد  . وفي حال عدم نه  يجو  ملدير الصندوق تغالق باب االشتراك عند ت طية اأم ، على  20/02/2017هم املوافق  23/05/1438

ت طية الحد الد   لبدء أعمال الصندوق خالل هذه املدة، فإنه يجو  ملدير الصندوق تمديد فترة االشتراك مدة مماثلة وعد الحصول 

التمديد، ( مائه مليون ريال سعودي وعد فترة 100,000,000على موافقة هيئة السوق املالية. وإن لم ي ط  الحد الد   ا حدد بمبلغ )

 تعاد مبالغ االشتراك تلى املشتركين دون أي حسم

  س شترثون  الذين العقار مالك معلومات .7.2
ً
 عينيا

 آلية التخصيص للمستثمرين من مالكي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري: .7.2.1

ملالكي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري، وبحد  ريتستكون أولوية االشتراك في وحدات صندوق الجزيرة  .7.2.1.1

أقص ى تجمالي قيمة الوحدات اململوكة لكل مستثمر في صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري، عند تجراء التقييم النهائي 

 عند التخارج. 

ندوق حدات التف يمتل ها في صعن قيمة الو  ريتفي حال رغبة أي من املستثمرين  يادة قيمة االشتراك في صندوق الجزيرة  .7.2.1.2

 الجزيرة موطن للدخل العقاري، س تم معاملة مبلغ االشتراك االضافي  بحسب "آلية التخصيص العامة".

 الطرح فترة خالل الصندوق  مدير اشتراك .7.3

 الينطبق

 للعقار السعوديين غير تمل  بنظام الصندوق  مدير تعهد .7.4

 ير مقيمين جانب الالتعاون ال ليجي العربي واملقيمين تقامة نظامية باململ ة وال يكون االشتراك للسعوديين ومواطنف دول مجلس 

 م.17/04/1421 وتاريخ 15/م رقم امللكي باملرسوم الصادر واستثماره بما ال يخل بنظام تمل  العقار ل ير السعوديين

 لالشتراك علىوال  د  ال  الحد .7.5

 .علىأواليوجد حد  ريال سعودي 10,000ي مايعادل أوحدة  1,000الحد الد   لالشتراك في الصندوق هو 

 االشتراك بطلب التقدم .7.6
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على املستثمر الذي يرغب في االشتراك خالل فترة االشتراك الولي تعبئة نمو ج االشتراك وتوقيع الشروط والحكام وتسليمهما ملدير 

 .االشتراك ثاملة تلى حساب الصندوق الصندوق وتحويل قيمة 

 بالصندوق  االشتراك طريقة .7.7

 يم ن للمستثمر دفع قيمة االشتراك بتحويل مبلغ االشتراك تلى حساب الصندوق. .7.7.1

 .هاليحق للمستثمر تل اء طلب االشتراك وعد تقديم .7.7.2

يدا  الوراق تمركز شركة ال يحصل املستثمر على شهادة مل ية للوحدات االستثمارية، ويتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في  .7.7.3

 . )تداول( لدى شركة السوق املالية السعوديةاملالية 

 وسبب وجود فائض باالشترثات أو عدم ت طية الحد الد    .7.7.4
ً
 أو جزئيا

ً
يعاد  للصندوق فسوففي حال رفض طلب الشتراك ثليا

ال ير املست ل بالضافة تلى رسوم االشتراك التف استلمها مدير الصندوق لصدار وحدات للمشترك  تلى املشترك مبلغ االشتراك

 .بنسبة وتناسب ملا تم رفضه و ل  من خالل التحويل تلى حساب املشترك الذي تم ت جيله في نمو ج االشتراك

 شتراك في الصندوق خالل فترة االشتراك الولي.يحق للطراف  وي العالقة ال  .7.7.5

 والقصر التاوعين اشتراك طريقة .7.8

 الينطبق

 التخصيص آلية .7.9

 آلية التخصيص العامة: .7.9.1

 خرى عند االن هاء من التخصيص ملالكي وحدات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري، يتم التعامل مع االشتراثات ال 

 ثالتالي:وتخصيص القيمة املتبقية من الطرح 

 تحليل بيانات االشتراك ومنها: مبلغ االشتراثات الجمالي وعدد املشتركين. .7.9.1.1

وحدة( استثمارية لكل مستثمر. وفي حال عدم كفاية الوحدات يتم قسم ها  1000يتم تخصيص عدد ألف وحدة ) .7.9.1.2

 على عدد املستثمرين بالتساوي بصرف النظر عن حجم االشتراثات.

( وحدة اضافية على االشتراثات ال ير منفذة 1000ر مخصص، يتم تخصيص )في حال وجود فائض وحدات غي .7.9.1.3

 بالكامل.

يتم ت رار هذه اآللية حتى يتم تخصيص جميع الوحدات املطروحة. مع امكانية تطبيقها على عدد وحدات أقل  .7.9.1.4

 من ألف وحدة حتى يتم تخصيص جميع الوحدات املطروحة

 لية ونتيجة التخصيص الى هيئة السوق املالية ل شعار.عند تحديد التخصيص النهائي، يتم ترسال اآل .7.9.1.5

 ترجا  االشتراثات النقدية الفائضة دون أي حسم.ثم س تم  .7.9.1.6

 جمالي اصول الصندوق أآلية  يادة  .7.10
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يجو  ملدير الصندوق وعد موافقة مجلس تدارة الصندوق واملستثمرين وهيئة السوق املالية،  يادة رأس مال الصندوق في أي 

عمره عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو ثليهما. على ان يلتزم بالضوابط واالليات  منةمرحل

 صناديق االستثمار العقاري. الئحةالتف نصت عليها 

 من تاريخ طرح الوحدات حتى تاريخ تداولها ةاملدة الزمنية املتوقع .7.11

 الينطبق

 تداول وحدات الصندوق  .8

 وحدات الصندوق طريقة تداول  .8.1

 السوق  شركةدخال االوامر ا حدد من قبل توتداولها عبر نظام الوراق املالية  تيدا  مركز شركة في صندوق ال وحدات ت جيل س تم

 بأن يامأ خاللتداول الوحدات  س تم كما ،)تداول(السعودية  ةاملالي
ً
 الوحدات مال  شراء عمل السوق املالية السعودية. علما

 ُيعد  السوق  من صندوق ال وحدات من وحدة لي
ً
 .بها وقبوله الصندوق  وأحكام شروط على باطالعه منه تقرارا

 الحاالت التف يتم فيها تعليق و/أو ال اء االدراج .8.2

، في أي من الحاالت اآلتية:اليجو  للهيئة تعليق تداول وحدات 
ً
 صندوق أو تل اء تدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 لحماية املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمت ا رأت  ل  
ً
 .ةضروريا

 في التزام النظام ولوائحه التنفيذية .8.2.1
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 .وق أو قواعد الس ت ا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ تخفاقا

 لهيئة في مواعيدهاه لةه مستحقةاي غرامات ماليأاي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أت ا لم يسدد الصندوق  .8.2.2

 متطلبات السيولة ا حددة  .8.2.3
ا
ستوف

ُ
  ه في قواعد االدراجةالواردت ا لم ت

 وحدات الصندوق في السوق. ادراجتلم تعد مناسبه الستمرار أو أصوله  همستوى عملياتالصندوق أو أعماله أو ت ا رأت أن  .8.2.4

 .عند ان هاء الصندوق  .8.2.5

 ه:ةالحاالت التاليه تداول وحدات الصندوق في ةتعلق السوق املالي .8.3

 عند عدم التزام الصندوق باملواعبد ا حدده لالفصاح عن معلوماته املاليه الدورية وفق اللوائى التنفيذيه  ات العالقه .8.3.1

 عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املاليه للصندوق رأي معارض أو امتنا  عن ابداء الرأي .8.3.2

ا حدده في الباب الثا ي من قواعد االدراج وعد مض ف املهله التف تحددها السوق املاليه ا ا لم تستوف متطلبات السيوله  .8.3.3

 للصندوق لتصحيى اوضاعه مالم توافق الهيئة على خالف  ل . 

 أو أن يلغي تدراجها .8.4
ً
 دميق ان على ،يجو  ملدير الصندوق وعد موافقة هيئة السوق املالية ان يعلق تداول وحدات الصندوق مؤقتا

 .الل اء أو التعليق لطلب ا حددة سباباال 
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 سياسة توزيع االرباح .9

 خالل  الصندوق  أرباحعلى القل من صافي  %90يقوم مدير الصندوق خالل مدة الصندوق بتو يع 
ً
على املستثمرين بحد أد   مرة سنويا

 مريناملستث  حافظ االرباح تحويل وس تموبعد موافقة مجلس تدارة الصندوق.  اليجارات تحصيل اكتمال حال فيالربع الثالث، 

 .التو يع قبل اعالنه س تم الذي االحقية تاريخ حسب املستحقين

 إنهاء الصندوق وتصفيته .10

 الحاالت التف تؤدي تلى تن هاء الصندوق  .10.1

 ينقض ف الصندوق بتحقيق غرضه الذي تم ت شاء الصندوق من أجله أو ان هاء املدة ا حددة له .10.1.1

حال ثانت قيمة أصول الصندوق املدارة أو معدل العائد املتوقع، في رأي مدير الصندوق، غير ثافية لتبرير استمرار عمل  في .10.1.2

اخذ  وعد ق الصندو  تصفية الصندوق  ملدير يم ن أخرى،أية حاله  فيالصندوق، أو نتيجة لي ت يير في القوانين أو النظمة، أو 

 موافقة الهيئة 

  هاء وتصفية الصندوق ل ةجراءات املتبعال  .10.2

إجراءات تفاصيل خطة و عن  االعالن عبر موقعه االل ترو ي واملوقع االل ترو ي للسوق سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة و  .10.2.1

 من التاريخ املزمع ت هاء الصندوق فيه، كما يقوم بإشعار الهيئة و 21ت هاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن )
ً
االعالن عبر ( يوما

 ( أيام من ان هاء مدة الصندوق.10ان هاء الصندوق خالل )عن  االل ترو ي واملوقع االل ترو ي للسوق موقعه 

م  .10.2.2  ملا هو وارد في هذه الشروط والحكام( دون أن ُيتئ
ً
في حال ان هاء مدة الصندوق )بما في  ل  أي تمديد على مدة الصندوق وفقا

فسيقوم مدير الصندوق بتصفية الصول وتو يع مستحقات مالكي  مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته،

 ( أشهر من تاريخ ان هاء مدة الصندوق.6الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاو  )

يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس تدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي  .10.2.3

صفية ان هاء تعن  االعالن عبر موقعه االل ترو ي واملوقع االل ترو ي للسوق م بإشعار الهيئة و تجراء في هذا الشأن. كما يقو 

 ( أيام من ان هاء تصفية الصندوق.10الصندوق خالل )

يو   مدير الصندوق مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور ان هاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع  .10.2.4

وحدات وشروط وأحكام الصندوق. كما يقوم بتزويد مالكي الوحدات بتقرير ت هاء الصندوق خالل مدة ال تزيد مصلحة مالكي ال

( يوًما من تاريخ اكتمال ت هاء الصندوق أو تصفيته، متضمًنا القوائم املالية النهائية املراجعة للصندوق عن الفترة 70على )

 الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ن للهيئ .10.3 ة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، على أن يعيَّ

املصفي البديل في نفس االجتما  الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق. وفي حال عزل مدير الصندوق عن 

ن وأن ينقل تليه أعمال التصفية، يجب على مدير الصندوق التعا ون وشكل ثامل على نقل مسؤوليات التصفية تلى املصفي املعيَّ

 من صدور قرار الهيئة وعزل مدير  20جميع املستندات املرتبطة بالصندوق والتف تم نه من تتمام أعمال التصفية خالل 
ً
يوما

 بديل. كما يجب عليه و 
ّ
رار الهيئة في حال صدور ق واملوقع االل ترو ي للسوق االعالن عبر موقعه االل ترو ي الصندوق وتعيين مصف 

 وعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل.

شكل فوري و االعالن عبر موقعه االل ترو ي واملوقع االل ترو ي للسوق في جميع الحوال، يجب على مدير الصندوق تشعار الهيئة و  .10.4

 صفية الصندوق.أي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فترة تعن ودون أي تأخير 
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 وأتعاب اإلدارةالخدمات والعموالت  ومقابل الرسوم .11

 رسوم االشتراك 

ملدير الصندوق  تستحقفترة االشتراك االولي،  خالليتم خصم رسوم اشتراك 

من تجمالي مبلغ االشتراك  %1املستثمر ملرة واحدة بنسبة ال تزيد عن  ويدفعها

 وتخصم منه قبل شراء الوحدات.

 الصندوق رسوم تدارة 
قيمة السنويا من صافي  % 0.9يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم تدارة بواقع 

 سب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي تصول الصندوق تحل  العادلة

 مجلس تدارة الصندوق*اتعاب 

 بحد أعلى لكل االعضاء املستقلين، عبارة عن مكافأة لكل  22,000
ً
ريال سعودي سنويا

 بالضافة لثالثة آالف ريال عضو مست
ً
قل بواقع خمسة آالف ريال سعودي سنويا

.
ً
 سعودي بدل حضور ثل اجتما  وبحد أد   اجتماعين سنويا

 رسوم الحفظ
  أمينيدفع الصندوق تلى 

ً
 من  %0.1لى  سبة تبحد اقص ى  تصلالحفظ رسوما

ً
سنويا

 سنوي  ربع أساس على تدفع للصول قيمة العادلة الصافي 

 تحسب وتستقطع وشكل ربع سنوي   35,000 مراجعة الحسابات*أتعاب 
ً
 ريال سعودي سنويا

 رسوم االدراج

 :ثالتالي االدراج رسوم( تداول ) املالية السوق  لشركة الصندوق  يدفع

 ريال(  50,000) الولي الدراج خدمة

ريال(  50,000) عن التقل أنللصندوق على  ةالسوقي ةمن القيم %0.03 سنوية رسوم

 ريال( 300,000) عن والتزيد

 رسوم الت جيل

 ثالتالي: الت جيل رسوم (تداول ) املالية السوق  لشركة الصندوق  يدفع

 مال  ثل عن ريالين( 2) الى باالضافه سعودي ريال الف خمسين( 50,000) اولي رسم

 ( خمسمائة ألف ريال سعودي.500,000وبحد أقص ى ) بالصندوق  وحدات

 

من  %0.19( مائتين وعشرون الف ريال سعودي. وتشكل 220,000) سنوية رسوم

 رأس مال الصندوق 

 تحسب وتتراكم يوميا وتستقطع وشكل ربع سنوي. 7,500 * رسوم رقابية
ً
 ريال سعودي سنويا

 أتعاب مدير التش يل والصيانة

 والتسويق
 من قيمة اليجارات ا حصلة خالل الفترة وتدفع على أساس  4%

ً
 سنوي.سنويا

 أتعاب الداء

  أداء أتعاب الصندوق  مدير يستحق
ً
 :اآلتي والتفصيل للشروط وفقا

و ل  من قيمة الفرق اليجابي  %5مدير الصندوق أتعاب أداء بنسبة قدرها  يستحق

. اي انه في حال قام مدير هوسعر شراء للصندوق  مملوك عقار ايسعر بيع  بين

 فإنه صل بقيمة تتجاو  أالصندوق ببيع أي 
ً
قيمة شراءه وعشرة ماليين ريال مثال

 من هذا املبلغ %5يستحق 

 الصندوق  أصول  من أصل أيمتحصالت بيع  تو يعمدير الصندوق  قرر حال  في

 حساب وخصم أتعاب الداء كمخصص قبل تو يع متحصالت البيع.  فس تم

 ا. أو أقل منه شراءه بقيمة أصل يبيع ت تميكون هناك أتعاب أداء في حال  لن
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 ريال سعودي بالسنة 30,000حسب السعار السائدة في السوق، وبحد أعلى  التثمين*

 الدارية الرسوم

يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم تدارية لت طية املصاريف املباشرة املتعلقة 

 ملتعلقةا الفعلية التكاليف للحصر ال املثال سبيل على وتشملبأعمال الصندوق 

 والتقارير النشرات تل  وطباعه املستثمرين تلى والشعارات والتقارير النشرات بإعداد

 الرقابية والرسوم الصندوق  تدارة مجلس أعضاء ومكافئات وتو يعها والشعارات

 خدمات تقدم أخرى  أطراف وأية املثمنين وأتعاب ال ارجيين الحسابات ومراجعي

الحد  . ويبلغالتصفية مصاريف مثل وغيرها استثنائية مصاريف وأية للصندوق،

 العادلةقيمة السنويا من صافي  %0.25 هعاله ما سبتأ ةالقص ى للرسوم الوارد

 لصول.ل

 املضافة القيمة ضريبة

جميع الرسوم واملصاريف املذثورة في هذه الشروط والحكام و/أو أية مستندات  ات 

 صلة التشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على خالف  ل .

في حال ما ت ا ثانت ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة 

يتم تزويد الصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع ملزود ال دمة )بالضافة تلى أية رسوم 

 للقيمة امل جلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة 
ً
 مساويا

ً
أو مصاريف أخرى( مجموعا

 مة املعنية.القيمة املضافة ال اصة بال د

في حال ما ت ا ثانت ضريبة القيمة املضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة 

مقدمة من قبل الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق )بالضافة تلى أية رسوم أو 

 لقيمة هذه الضريبة
ً
 مساويا

ً
 مصاريف أخرى( مجموعا

 الزثاة

قوم باحتساب  ثاة الصندوق أو على املستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن ي

تخراجها. وفي حال تم ت يير النظمة والتشريعات ال اصة بزثاة صناديق االستثمار 

 قبل تطبيق هذه الت ييرات املستثمرينس تم تبالغ 

تجمالي تكاليف الصندوق الى 

 قيمة اصول الصندوق 
 م(31/12/2021)بتاريخ  0.82%

 أو الهأع املذثورة ومقابل ال دمات والعموالت وأتعاب الدارةالرسوم  خصم الصندوق  ملدير يحق أنهتجدر الشارة تلى  كما

  يراه ما حسب عنها التنا ل 
ً
 .مناسبا

 من صافي قيمة الصول. %0.25*  تبلغ بحد أقص ى 
ً
 سنويا

 : سبة تكاليف الصندوق الى قيمة اصول الصندوق واستثمار افتراض ف ملال  الوحدات
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 االتعابالية احتساب 

 الدفع ت رار الحساب طريقة املفروض املبلغ املفروضة النسبة الرسم نو 

 االشتراك عند واحده مره االشتراك مبلغ من - افص ى بحد %1 االشتراك رسوم

 االدارة رسوم
0.9%  

ً
 سب على أساس يوميتتح - سنويا

تدفع على أساس ربع 

 سنوي 

 - مجلس تدارة الصندوق  اتعاب

سعودي لكل ريال  5,000

عضو مستقل  سعودي 

 بالضافة لثالثة 
ً
سنويا

آالف ريال سعودي بدل 

حضور ثل اجتما  وبحد 

.
ً
 أد   اجتماعين سنويا

 سب على أساس يوميتتح
تدفع على أساس ربع 

 سنوي 

 رسوم الحفظ

 من  0.1%
ً
سنويا

قيمة الصافي 

 للصول العادلة 

- 
 ربع اساس غعلى تحتسب

 سنوي 

 ربع أساس على تدفع

 سنوي 

 أتعاب مراجعة الحسابات
ريال   35,000

 
ً
 سعودي سنويا

 تحسب وشكل ربع سنوي  
 ربع أساس على تدفع

 سنوي 

 رسوم االدراج

من  سنويا 0.03%

 ةالسوقي ةالقيم

 أنللصندوق على 

 50,000) عن التقل

 الولي الدراج خدمة

 ريال( 50,000)

 

الولي خدمة االدراج 

 تحتسب عند التأس س

تحسب الرسوم السنوية 

 وشكل ربع سنوي 

خدمة االدراج االولي 

تدفع مرة واحدة عند 

 التأس س

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % AVG NAV Amount نوع الرسم

1.22                                                                     0.05% حفظ                50,000 رسوم ال

21.51                                                                  0.81% رسوم اإلدارة             883,888

6.46                                                                     0.24% تشغيل             265,382 رسوم المدير ال

0.35                                                                     0.01% تثمين                14,200 رسوم ال

5.35                                                                     0.20% تسجيل             220,000 رسوم ال

1.22                                                                     0.05% رسوم االدراج                50,000

0.85                                                                     0.03% قانوني                35,096 رسوم المراجع ال

0.18                                                                     0.01% رسوم رقابية                  7,500

0.54                                                                     0.02% صندوق                22,000 رسوم مجلس إدارة ال

22.60                                                                  0.85% رسوم اإلهالك             928,891

-                                                                       0.00% رسوم ايداع                      -

3.60                                                                     0.14% قيمة المضافة             148,021 رسوم ال

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % Average NAV Amount نوع الرسم

-                                                                       0.00% تعامل                      - مصروفات ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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 عن والتزيدريال( 

 ريال( 300,000)

 الرسوم السنوية تدفع

 وشكل سنوي 

 - رسوم الت جيل

( ريال 50,000) اولي رسم

 عن ريالين( 2) الى باالضافه

 وحدات مال  ثل

وبحد أقص ى  بالصندوق 

 ( ريال سعودي.500,000)

( 220,000) سنوية رسوم

 ريال سعودي.

الرسم الولي يحتسب عند 

 التأس س

تحسب الرسوم السنوية 

 وشكل ربع سنوي 

الرسم االولي تدفع مرة 

 واحدة عند التأس س

 الرسوم السنوية تدفع

 وشكل سنوي 

  7,500   رسوم رقابية
ً
 تحسب وتتراكم يوميا ريال سعودي سنويا

تستقطع وشكل ربع 

 سنوي.

 مدير التش يل والصيانةأتعاب 

 والتسويق

 من قيمة  4%
ً
سنويا

اليجارات ا حصلة 

 خالل الفترة

 تدفع على أساس سنوي. تحسب وشكل ربع سنوي  -

 أتعاب الداء

مدير  يستحق

الصندوق أتعاب 

أداء بنسبة قدرها 

و ل  من قيمة  5%

 نبيالفرق اليجابي 

 عقار ايسعر بيع 

 للصندوق  مملوك

 .هوسعر شراء

 

 

مدير  قرر حال  في

 تو يعالصندوق 

 أصل أيمتحصالت بيع 

 الصندوق  أصول  من

حساب وخصم  فس تم

أتعاب الداء كمخصص 

قبل تو يع متحصالت 

 البيع.

عند بيع اي اصل من 

 اصول الصندوق 

  التثمين
ريال  30,000بحد أعلى 

 سعودي بالسنة
 تدفع وشكل نصف سنوي  تحسب وشكل ربع سنوي 

 

تشمل جميع الرسوم املفروضة على الصندوق، وس تحمل  الدارة وأتعاب والعموالت ال دمات ومقابل لرسومبند االرسوم املذثورة في 

 مدير الصندوق اي رسم لم يذكر

  التأمين .12

ر املبرمة عقود التأجيتلزم كما  .الصندوق  أصول  من أصل لكل الشرعية املعايير مع متوافق تعاو ي تأمين عقد تجراء الصندوق  ملدير يحق

 املستأجرين بالتأمين التكافلي أو ت طية املستأجر جميع التعويضات التف قد تنتج من الضرر الذي قد يلحق العقار وما جاوره من 
ً
حاليا

 أضرار.

 أصول الصندوق  .13
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 الصندوق  اصول  ت جيل آلية .13.1

سم البن  امين الحفظ أو بل  ةشركة تاوع أومين الحفظ )شركة النماء لالستثمار( أت جيل صكوك املل ية باسم  يتم .13.1.1

 قديمت في لها مرخص لجهة تاوع ش ص سماب أو تمويلاملمول أو شركة تاوعة للبن  للممول في حال الحصول على 

  قدمت القروض
ً
 الصندوق  ملصلحة قرضا

الصندوق من أصول الصندوق مملوكة للمستثمرين مجتمعين )مل ية مشاعة(، ول س ملدير الصندوق أو مدير  .13.1.2

الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املو   أي مصلحة في أصول الصندوق أو 

مطالبة فيها، تال ت ا ثان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن 

 لوحدات الصن
ً
 دوق ، و ل  في حدود مل يته.أو مقدم املشورة أو املو   مالكا

 بيان باملقيمين وكيفية وقيمة التقييم  .13.2

 في يينالساس العضاء من مستقلين مقيمين لثالثة التثمين متوسط حسبتم تقييم اصول الصندوق عند شراءها  .13.2.1

نجوم شركة ، و شركة املطورون املتقدمة، و السعودية 21شركة سنشري ، هم املعتمدين للمقيمين السعودية الهيئة

 املال  السابق لالصول  العقاري  للدخل موطن الجزيرة صندوق  وأحكام شروط مانصت عليه حسبو ل   .السالم

 لتثمينا قيمة بأ ها الصول  قيمة صافي ويعرف. الصندوق  أصول  قيمة صافي أساس على الصندوق  أصول  تقويم يتم .13.2.2

 ساعات ة هاي حتى املستحقة والرسوم التعاب وجميع وتكلفته التمويل قيمة منها مطروحا والنقد الصندوق  لصول 

 الوحدة سعر احتساب ويتم. مستحقة ورسوم ثأتعاب مقيدة أو مدفوعة ثانت سواء التقويم، تاريخ في العمل

 الصندوق  وحدات عدد على الناتج قسمة ثم أصوله، مجمو  من الصندوق  خصوم مجمو  طرح خالل من للصندوق 

 .للوحدة استرشادي سعر تصدار بهدف املعنف التقويم يوم في القائمة

 على ينمستقليقوم مدير الصندوق، قبل شراء أي أصل للصندوق أو بيعه، بالحصول على تثمين من مثمنين اثنين  .13.2.3

يتمتعان بال برة والنزاهة ومعرفة النشاط و  املعتمدين للمقيمين السعودية الهيئة في أساسيين أعضاء يكونا أن

 .أشهر ثالثة من كثرأ التثمين تقارير اعداد على مض ى قد اليكون  أن على ،محل االستثمارالعقاري واملنطقة 

 سعودي ريال مليون  عشر وثمانية مائة( 118,000,000) بمبلغ الصندوق  الصول  الحالي السعر ثقييم تم .13.2.4

 أشهر ةست ثل مرة معتمدين، اثنين مقّيمين من ُمعد تقييم على بناء الصندوق  أصول  بتقويم الصندوق  مدير يقوم .13.2.5

  املقّيمين تقارير  شر يتم وأن االقل على
ً
 التقارير تتضمن أن على للسوق، الل ترو ي واملوقمممع الل ترو ي موقعه في فورا

 السوقية ل يجارات تقييم

 االعالن عن صافي قيمة االصول لكل وحدة .13.3

 شركة وموقع الل ترو ي الشركة موقع على ،للصندوق ثل ستة أشهر وعد ثل تقويم سعر الوحدة االسترشاديعن  العالنيتم 

 .)تداول( السعودية املالية السوق 

 املقيمين عند الشراء ريراتق فيوردت  كماتقييم العقارات  بيانات .13.4

 ةمستودعات ال مر  العقار

 املقيمين
 21شركة سنشري 

 السعودية

شركة املطورون 

 املتقدمة
 السالمشركة نجوم 

 م01/10/2016 م10/10/2016 م09/10/2016 تاريخ تقرير التقييم

 ريال119،377,459.5 ريال 117,550,114 ريال 117,699,523.00 قيمة التقييم
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 ( مائة وثمانية عشر مليون ريال سعودي118,000,000) معدل التقييمات

 واليوجد سعي ( مائة وثمانية عشر مليون ريال سعودي118,000,000) سعر الشراء

 

 مجلس ادارة الصندوق  .14

 أعضاء مجلس ادارة الصندوق: .14.1

ن اأعضاء من بينهم عضو ثالثة يشرف على تدارة الصندوق مجلس تدارة يعينه مدير الصندوق. ويتكون مجلس تدارة الصندوق من 

  تهتبلغ مدو  ،ن يعينهم مدير الصندوق مستقال 
ً
 يتألفو ويجتمع مجلس الدارة مرتين على القل سنويا.  .سنة واحدة تجدد تلقائيا

 ا جلس من العضاء التالية أسماؤهم: 

 )عضو(   الحقيل عبدالعزيز بندر. أ .14.1.2

يعمل الحقيل كمدير للصناديق العقارية بإدارة الصول وشركة الجزيرة للسواق املالية. ويمل  خمسة عشر سنة من ال برة 

قض ى منها أثنى عشر سنة في مجال تدارة الصول عمل خاللها ملدة سنتين في شركة الراجحي املالية كمحلل مالي حيث شملت 

حلي تركزت في قطاعات التطوير العقاري والسمنت. وعشر سنوات سنوات أخرى مهامه ت طية عدة قطاعات لسوق السهم ا 

لدارة تخصص ا ،كمدير للصناديق العقارية وشركة الجزيرة للسواق املالية. حاصل على شهادة املاجستير في تدارة العمال

 .املالية والبنوك من جامعة بانجور، ببريطانيا

 )مستقل -. فهد محمد الجارهللا   )عضو م  .14.1.3

على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة املل  سعود بالرياض، يمتل  خبرة طويلة بإدارة املشاريع  حاصل

وال شاءات حيث عمل سابقا كمدير مشاريع بالشركة العقارية السعودية وشركة االتصاالت السعودية والشركة الهلية 

أبر ها؛ ت شاء الوحدات الس نية بالحي الدبلومار ف  منتدارة العديد من املشاريع  للنظمة املتقدمة ناسكو/موتوروال. تولى

 الرئ س نائب بمنصبم 2012عام  منذبالرياض. يعمل  ةكما تولى تدارة ال شاءات بمركز املعيقلي 3بالرياض ومجمع العقارية 

 .للمبا ي تطوير وشركة واملشاريع للعمليات

 )مستقل -)عضو  التويجري  عبدالعزيز. أ  .14.1.4

 الرياض. يمل  خبرة كبيرة تزيد العامة، الدارة معهد املتقدمة، البن ية الدراسات في للماجستير معادلدبلوم عالي  على حاصل

  عشرون عن
ً
تدارة التفت ش البنكي،  رئ س كنائب البن  املركزي السعوديمن خالل العمل في  االستثمار و البنكي ا جال في عاما

 الدارة في واسعة مجاالت في عملية وخبرة معرفة لدية يتوفر كمستشار في تدارة توعية املستثمر. املالية السوق وهيئة 

 عدة است
ً
 مارات عائلية في مجال تطوير املشاريع الس نية في مدينة الرياض.ثواالستثمار والتطوير العقاري. يدير حاليا

 ا جلسعضاء املكافاءات املتوقع دفعها ل مجمو   .14.2

يتلق  ثل عضو مستقل مكافأة سنوية مقدارها خمسة آالف ريال سعودي بالضافة ملبلغ ثالثة آالف ريال سعودي بدل حضور 

 لكل اجتما 

 عضاء ا جلسأمن  ةوصف لطبيعة ال دمات املقدم .14.3

 تشمل مهام مجلس الدارة ومسؤولياته:

 فيها، ويشمل  ل   املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية .14.3.1
ً
ى سبيل عل–التف يكون الصندوق طرفا

املوافقة على عقود تقديم خدمات االدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، واليشمل  ل   -املثال ال الحصر

 للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل.
ً
 العقود املبرمة وفقا
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 الطال  علمم  التقريممر املتضمممن تقيمميم أداء وجممودة ال ممدمات املقدمممة مممن االطممراف املعنيممة بتقديم ال مدمات الجوهريمة .14.3.2

 لشروط  للصمندوق؛ و لم  للتأكمد ممن قيمام ممدير الصمندوق بمسمؤولياته بمما يحقمق مصملحة ممالكي
ً
الوحدات وفقا

 العقاري  ي الئحة صناديق االستثماروأحكام الصندوق وما ورد ف

 اعتماد سياسة م توبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.    .14.3.3

، املوافقممممممممممة أو املصمممممممممممادقة علممممممممممى أي تضمممممممممممارب مصمممممممممممالح يفصممممممممممح عنمممممممممممه ممممممممممممدير  .14.3.4
ً
مممممممممان  لممممممممممم  مناسمممممممممممبا الشممممممممممراف ، ومتمممممممممممى ثم

 الصندوق.

االجتما  مرتين على القل في السنة مع مسئول املطابقة وااللتزام و/أو لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق،  .14.3.5

 جميع االنظمة واللوائى  ات العالقة.  بملراجعة التزام الصندوق 

 ل  قبل العقاري، و وغير االساسية املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار  ةساسياملوافقة على الت ييرات ال  .14.3.6

 حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو اشعارهم حيثما ينطبق.

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مسنتد آخر )سواء أثان عقد أم غيره( يتضمن تفصاحات  .14.3.7

فق ماسبق مع الئحة صناديق تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، تضافة تلى التأكد من توا

 . العقاري  االستثمار

 لحكام الئحة صناديق االستثمار  .14.3.8
ً
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 وشروط وأحكام الصندوق. العقاري 

صممندوق وفًقمما لسياسممات وإجراءات مدير تقيمميم آليممة تعامممل مممدير الصممندوق مممع ا  مماطر املتعلقممة بأصممول ال .14.3.9

 الصندوق حيال رصد ا  اطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. .14.3.10

ات والقممرارات الممتف اتخذها مجلس تدارة تممدوين محاضممر االجتماعممات المتف تشممتمل علمم  جميممع وقائع االجتماعمم .14.3.11

  الصندوق.

االطال  على التقرير املتضمن جميع الشكاوى واالجراءات املتخذة حيالها، و ل  للتأكد من قيام مدير الصندوق  .14.3.12

 لهذه الشروط والحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار
ً
 بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 العقاري.

 ا جلس عضاءأ عليها يشرف التف االخرى  االستثمار بصناديق بيان .14.4

 بندر الحقيلأ.  
م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(

أ. عبدالعزيز التويجري 

 )مستقل(

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للسهم العاملية

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للسهم الوروبية

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للسهم اليابانية 

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للسهم السعودية

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

 عضو عضو - صندوق الجزيرة لسهم السواق العاملية الناشئة

سور   عضو عضو - صندوق الجزيرة املتنو  الجا

 عضو عضو - صندوق الجزيرة املتنو  املتوا ن 
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 عضو عضو - املتحفظصندوق الجزيرة املتنو  

 عضو عضو - صندوق الجزيرة ال ليجي للدخل

 عضو عضو عضو 2صندوق الجزيرة للمشاريع الس نية 

 عضو عضو عضو صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر المريكي

 عضو عضو - صندوق الجزيرة للصكوك

 

 التأهيلتقرار من مدير الصندوق وشأن متطلبات  .14.5

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

 لي دعاوي تفالس أو تعسار. .14.5.1
ً
 أو خاضعا

ً
 أن ال يكون مفلسا

 لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والمانة. .14.5.2

 ة.أن يمتل  املهارات وال برات الال م .14.5.3

 تقرار من مدير الصندوق وشأن عضو مجلس الدارة املستقل .14.6

يقر مدير الصندوق بأن أعضاء مجلس تدارة الصندوق املستقلين ينطبق عليهم تعريف "عضو مجلس تدارة صندوق مستقل" 

 .الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائى الهيئة وقواعدها

 

 الصندوق  مدير  .15

، اململ ة العربية السعودية، 11455الرياض  20438مدير الصندوق هو شركة الجزيرة للسواق املالية عنوا ها الرئ   ف: ص. ب.  .15.1

 . www.aljaziracapital.com.sa. وموقعها على شب ة النترنت: 0112256068، فاكس 0112256000هاتف 

وتاريخ  2007-38-2بموجب القرار رقم و  لهم املرخص الش اص الئحة بموجبتم الترخيص ملدير الصندوق من قبل الهيئة  .15.2

بممارسة  شاط التعامل ثأصيل ووكيل، التعهد  07076  -37م وفقا للترخيص رقم 22/7/2007هم، املوافق 8/7/1428

أعمال الوراق املالية وتم الحصول على ت ن ممارسة النشاط بتاريخ  بالت طية،الدارة، الترت ب، تقديم املشورة والحفظ في 

 م. 05/04/2008هم املوافق  28/3/1429

 خطاب مدير الصندوق في شأن تقرير العناية املنهف .15.3

 الينطبق

 ةصيانوال التش يل مدراءوترشيى  مشرو ، يل مهام مدير الصندوق على سبيل املثال ال الحصر؛ دراسة الجدوى املالية  تشمل .15.4

 .للمستثمرين الدورية التقارير وإصدار ،الجوهرية القرارات جميعخذ موافقة مجلس تدارة الصندوق على أو  والتسويق،

 الحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله .15.5

 ة:للهيئة عزل مدير الصندوق واتخا  أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل في أي من الحوال التالي

توقف مدير الصندوق عن ممارسة  شاط تدارة االستثمارات وتش يل الصناديق دون تشعار الهيئة بذل  بموجب  .15.5.1

 الئحة مؤسسات السوق املالية.

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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تل اء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة  شاط تدارة االستثمارات وتش يل الصناديق أو سحبه أو تعليقه من قبل  .15.5.2

 الهيئة.

مدير الصندوق لل اء ترخيصه في ممارسة  شاط تدارة االستثمارات وتش يل الصناديق  تقديم طلب تلى الهيئة من .15.5.3

 أو  شاط تدارة االستثمارات 

  –ت ا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .15.5.4
ً
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. –وشكل تراه جوهريا

عجزه أو استقالته مع عدم وجود ش ص آخر م جل وفاة مدير ا حفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو  .15.5.5

 لدى مدير الصندوق قادر على تدارة الصندوق أو أصول الصندوق التف يديرها مدير ا حفظة.

 وحدات يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.الخاص من مالكي صندوق صدور قرار  .15.5.6

  ات أهمية جوهريةأ ها  –ة بناًء على أسس معقول –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .15.5.7

أي  شاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لعضاء مجلس تدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق، يحتمل تعارضه مع مصالح  .15.6

 الصندوق 

حتى تاريخ تعداد هذه الشروط والحكام فإنه ال يوجد أي تضارب مصالح محتملة بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس 

 ومدير الصندوق تدارة مدير الصندوق 

 أي تعارض جوهري في املصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها. .15.7

تضارب مصالح ملدير الصندوق قد يؤثر على تأدية االلتزامات املترتبة  أي يوجد ال فإنه والحكام الشروط هذه تعداد تاريخ حتى

مدير  يقومفسوف  الصندوق و االعتقاد بحدوث أي تضارب مصالح خالل فترة عمل  عليه تجاه الصندوق. وفي حال حدوث

 الطراف لجميع ومنصفة عادلة أسس على التضارب هذا حل على والعمل الصندوق  تدارة مجلس بإبالغالصندوق 

 بها .15.8
ً
 ثالثا

ً
 أي مهمة أو صالحية تتعلق وعمل الصندوق يكلف مدير الصندوق طرفا

يم ن ملدير الصندوق وعد موافقة مجلس تدارة الصندوق ت يير أو تعديل أو تعادة تعيين الجهات املزودة لل دمات. ويشمل 

  .الشرعية الرقابة خدمات ومزوديمزودوا ال دمة دون حصر املستشارين االستثماريين وأمين الحفظ ومراجعي الحسابات 

 مدير الصندوق في وحدات الصندوق  ستثمارا .15.9

 .االولى الطرح فترة خالل الصندوق  في الصندوق  مدير يستثمر لن .15.9.1

تراثات و ينطبق على اش الولي، االشتراك فترة خالل الصندوق  في االشتراكللشرثات اململوكة لبن  الجزيرة  يحق .15.9.2

 لشرثاتا استثمارات عن االفصاح وس تمالشرثات اململوكة لبن  الجزيرة ما ينطبق على استثمارات املستثمرين.

 مالية سنة ثل ة هاي في و ل  املالي االفصاح مل ص وفي للصندوق  السنوية املالية القوائم في الصندوق  ملدير التاوعة

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية أية دعاوى أو مطالبات مهما ثانت بالنسبة لية خسارة لفرصة أو خسارة فعلية أو خسارة  ال .15.10

 أو سوء التصرف أو التصرف غير املشرو  من جانب مدير الصندوق.   التعدي أويت بدها املستثمر تال في حالة الهمال 

 نبذه عن مدير الصندوق واجمالي قيمة االصول تحت االدارة .15.11
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تمتل  الجزيرة ثاب تال خبرة واسعة في أدوات ومنتجات السواق املالية، بما يتوافق مع أنظمة ولوائى هيئة السوق  .15.11.1

 من الصناديق ا حلية والعاملية خالل العشرة سنوات املاضية بما أطلقت الجزيرة  وقد املالية.
ً
ثاب تال بنجاح عددا

في  ل  صناديق السهم، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية، وصناديق 

 االستثمار العقارية املتداولة.

االستثمار العقاري في الجزيرة ثاب تال، يقوم م تب الرئ س عبر تدارة االصول وفريق  ةبالضافة تلى املنتجات املقدم .15.11.2

 بتزويد العمالء بحلول استثمارية مصممة حسب احتياجات ثل عميل.”( CIO“التنفيذي لالستثمار)

مليار دوالر( كما  2.9مليار ريال ) 11يبلغ حجم الصول املدارة وا حافظ ال اصة املقيدة للجزيرة ثاب تال ما يقارب  .15.11.3

 صندوق استثماري. 16جزيرة ثاب تال تدير ال

 القانوني املستشار  .16

 الينطبق

 أمين الحفظ .17

( وعنوا ها 37- 09134ترخيص هيئة السوق املالية رقم ) أمين الحفظ ال اص بأصول الصندوق هي شركة النماء ل ستثمار .17.1

 0112185970، فاكس 0112185969، اململ ة العربية السعودية، هاتف 11576الرياض  66333الرئ   ف ومقر عملها: ص. ب. 

 بيان مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .17.2

 تشمل مهام أمين الحفظ ما يلي:

سيقوم أمين الحفظ بفصل الصول ال اصة بالصندوق عن أي أصول أخرى وشكل مستقل وس تم ت جيل ص   .17.2.1

مل ية العقار باسم شركة تاوعه لمين الحفظ أو البن  املمول أو شركة تاوعة للبن  املمول أو بأسم ش ص تاوع 

 ملصلحة الصندوق. كما يحتفظ م
ً
جلس تدارة الصندوق بحق ت يير لجهة مرخص لها في تقديم القروض قدمت قرضا

 أمين الحفظ وعد موافقة الهيئة.

يقوم امين الحفظ باالحتفاظ و جل مفصل الي ت يير في مل ية اصول الصندوق واستثماراته. كما يقوم بتوفير  .17.2.2

 املستندات الال مه واملطلوبه من مدير الصندوق لتم ينه من التح م باستثمارات الصندوق.

 الحفظ؛ االحتفاظ بال جالت وحساب صافي قيمة االصول وتحويل االموال.كما تشمل مهام أمين  .17.2.3
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يحق لمين الحفظ تأس س شركة  ات غرض خاص ملصلحة الصندوق. ويتم تحديد نو  الشركة وإقرار تجرائاتها  .17.2.4

 ةوعقودها وعقد التأس س و نظامها السار ف من قبل ا جلس. و يحق لمين الحفظ من خالله و/أو من خالل الشرك

املقامة لصالح الصندوق وعد موافقة ا جلس، القبول والتوقيع على عقود التمويل و تتفاقية التسهيالت والعقود 

والنما ج والوثائق واملستندات وسقف التمويل والدفعات والرسوم واملصاريف والرباح واملصروفات واللتزامات 

ت و البيانات والتقارير والحقوق وتنفيذ التفاقيات ومدد الستخدام والدفعات والسداد وتقديم ثافة الضمانا

واللتزامات وتمديد اتفاقية التسهيالت والتعديل عليها وإلحاقها وأدوات وصي ة التمويل وسندات لمر ورهن 

الصكوك والراض ف ومتحصالت البيع وأي اصل من أصول الصندوق وإستخدامها كضمان يحق للممولين التصرف 

 لسداد. به في حال تعثر ا

17.3.  
ً
 ثالثا

ً
 املهام التف ثلف بها امين الحفظ طرفا

، يجمممممممممو  لممممممممممين الحفمممممممممظ تكليمممممممممف طمممممممممرف ثالمممممممممث أو أكثمممممممممر أو أي ممممممممممن العقممممممممماري  ممممممممممع مراعممممممممماة أحكمممممممممام الئحمممممممممة صمممممممممناديق االسمممممممممتثمار

 للحفمممممممممظ مممممممممن البممممممممماطن، ويمممممممممدفع أممممممممممين الحفممممممممظ أتعممممممممماب ومصممممممممماريف أي أممممممممممين حفممممممممظ ممممممممممن البممممممممماطن ممممممممممن 
ً
تاوعيممممممممه بالعممممممممممل أمينممممممممما

 سممممممواء أأدى مسممممممؤولياته وشممممممكل مباشممممممر أم ثلممممممف بهمممممما  ال اصممممممة.ممممممموارده 
ً
كممممممما تجممممممدر الشممممممارة تلممممممى أن أمممممممين الحفممممممظ يعممممممد مسممممممؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق املالية.
ً
 ثالثا

ً
 طرفا

 الحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .17.4

 في حال وقو  أي من الحاالت للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مد .17.4.1
ً
ير الصندوق أو اتخا  أي تدبير تراه مناسبا

 اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة  شاط الحفظ دون تشعار الهيئة بذل  بموجب الئحة مؤسسات السوق  .17.4.1.1

 املالية.

 تل اء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة  شاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .17.4.1.2

 الى الهيئة من أمين الحفظ لل اء ترخيصه في ممارسة  شاط الحفظ.تقديم طلب  .17.4.1.3

  –ت ا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .17.4.1.4
ً
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. –وشكل تراه جوهريا

 أ ها  ات أهمية جوهرية. –بناًء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .17.4.1.5

لحفظ املعين من قبله بموجب تشعار كتابي ت ا رأى وشكل معقول أن عزل أمين يجو  ملدير الصندوق عزل أمين ا .17.4.2

 واالعالن عن  ل  في موقعه الحفظ فيه مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق 
ُ
اشعار الهيئة كتابيا

  االل ترو ي وفي املوقع االل ترو ي للسوق املالية.

 من تسلم أمين الحفظ الشعار 30تعيين بديل له خالل )وسيقوم مدير الصندوق في حال عزل أمين الحفظ ب .17.4.3
ً
( يوما

ال تابي املشار تليه أعاله. ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون وشكل ثامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل 

 السلس للمسؤوليات تلى أمين الحفظ البديل.

بالصندوق تلى أمين الحفظ البديل ونقل جميع ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل جميع العقود املرتبطة  .17.4.4

 الصول لذل  ال يان الذي يحدده مدير الصندوق 

 

 الشركة التي تتولى إدارة األمالك .18
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 ٩٢٠٠٠٥٩٦٣العقارية وعنوا ها هاتف  ةمؤسسة نجمة صلهي  ةشرو  مستودعات ال مر ملمدير التش يل والصيانه والتسويق  .18.1

شمار  المير سلطان، شمال دوار التاريخ،  ٢١٤١٣جمممممممدة  ٢٠١٧٩+ اململ ة العربية السعودية ص.ب. 966-12-٦٥٥٣٨٤٦فاكس 

   www. starlink.co(. موقع تل ترو ي ٤م تمب رقم ) –الدور الثا ي  –برج السلطانه 

تعاقد عند أو ت يير ال تعديلموافقة الهيئة  وعدويحق للمجلس  الصندوق  هعقار يمل  لكل الكتولى تدارة المتشركة  تعيين يتم .18.2

 اتحقيق مهامه فيوالتسويق  الشركة التف تتولى تدارة المالكتعثر 

 اومسؤولياته اوواجباته الشركة التف تتولى تدارة المالكبيان مهام  .18.3

 املبرم معها على:تشمل مهام مؤسسة نجمة صله العقارية حسب التعاقد 

 تش يل مبا ي املستودعات ومرافقها وشكل دوري ومتاوعة تحصيل املبالغ اليجارية والدارة اليومية للمستودعات. .18.3.1

 الشراف على الصيانة العالجية والصيانة الوقائية الدورية ا جدولة. .18.3.2

 عند البيع وفق الشروط التف تسويق املستودعات بإيجاد مستأجرين جدد حال وجود اي شاغر وتسويق املستودعات .18.3.3

 يحددها له مدير الصندوق كتابة، و ل  عند  هاية الصندوق أو عند طلب مدير الصندوق.

 في وحدات الصندوق  الشركة التف تتولى تدارة المالكتستثمار  .18.4

 في الصندوق خالل فترة الطرح االولى. الشركة التف تتولى تدارة المالكستثمر تلن 

 مراجع الحسابات .19

شار  المير محمد بن عبدالعزيز )التحليه(، حي  :وعنوان م تبه الرئ   ف همراجع حسابات الصندوق هو بي ثي تف البسام وشرثا .19.1

+ موقع تل ترو ي 96612065444+ فاكس 96612065333السيلمانيه، الرياض، اململ ة العربية السعودية. هاتف 

www.pkf.com 

 بيان مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته .19.2

 تشمل مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته ما يلي:

 التعرف على النظم ا حاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقييمها. .19.2.1

 التفهم الكامل للنظم ا حاسبية املعمول بها والملام بالتقارير التف يعدها الصندوق. .19.2.2

 الداخلية واملطبقة وإجراء االختبارات الال مة للتأكد من كفاءة وفاعلية هذه النظم.تقييم نظم الرقابة  .19.2.3

 فحص البيانات املالية وأسس تعدادها لتحديد البنود واملناطق الهامة واملؤثرة. .19.2.4

 تجراء اختبارات ومراجعة للعمليات التف تمت تلى املدى املناسب و ل  للتحقيق من سالمة وصحة الحسابات املتعلقة .19.2.5

 بها. 

 مراجعة القوائم املالية املؤقتة )نصف السنوية( للصندوق. .19.2.6

 مراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق. .19.2.7

 القوائم املالية .20

يقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم املالية الولية والسنوية وفقا ملعايير ا حاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  .20.1

 حتى انقضاء الصندوق. القانونيين وشكل مستمر 

http://www.pkf.com/
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يعلن مدير الصندوق من خالل التطبيقات االل ترونية التف تحددها الهيئة عن القوائم املالية الولية والسنوية فور اعتمادها،  .20.2

للقوائم املالية االولية و هاية اول سنة مالية للصندوق بالنسبة للقوائم  ةمالية للصندوق بالنسب ةول نصف سنأو ل  وعد  هاية 

 املالية السنوية املدققه. وسوف تكون متاحة للمستثمرين دون أي رسم

 ملعايير ا حاسبة واملراجعة الصادرة عن الهيئة  .20.3
ً
يقوم مدير الصندوق بإتاحمممة التقارير املالية الولية للجمهور وعد فحصها وفقا

  30السعودية للمحاسبين القانونيين، دون أي مقابل، خالل مدة التتجماو  
ً
، و ل  في قوائم املالية االوليةممن  هاية فترة ال يوما

 املوقع الل ترو ي ملدير الصندوق واملوقع الل ترو ي للسوق 

 ملعايير ا حاسبة واملراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية  .20.4
ً
يقوم مدير الصندوق بإتاحمممة التقارير املالية السنوية املراجعة وفقا

أشهر ممن  هاية فترة التقريمممر، و ل  في املوقع الل ترو ي  3للمحاسبين القانونيين للجمهور، دون أي مقابل، خالل مدة التتجماو  

 وق واملوقع الل ترو ي للسوق ملدير الصند

من ثل عام ميالدي، وس تم اصدار أول قائمة مالية أولية  هاية  31/12وتنتهف بتاريخ  1/1تبدأ السنة املالية للصندوق بتاريخ  .20.5

 منتصف اول سنة مالية للصندوق وأول قائمة مالية مدققة مع  هاية أول سنة مالية للصندوق 

 تعارض املصالح .21

 أي معامالت تنطوي على تضارب مصالح  يوجدال  ههذه الشروط والحكام فإنحتى تاريخ تعداد 
ً
بين مصالح الصندوق ومصالح  حاليا

مدير الصندوق تلى  وس سعى ،أو أية أطراف أخرى  الشركة التف تتولى تدارة المالك أعضاء مجلس تدارة الصندوق ومدير الصندوق و

 ل  الصندوق، و  في املستثمرينتجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو الطراف  ات العالقة ومصالح 

أولوية على مصالح مدير الصندوق أو الطراف  ات العالقة، والمتأكد من مراعاة تساوي  بالصندوق  املستثمرينبالعمل على منى مصالح 

 عنها فصاحبال  ملتزم الصندوق  مدير فإن محتمل مصالح تضاربتنطوي على  معامالتوفي حال وجود أي  بالصندوق  ملستثمرينامصالح 

 . وس تم عند الطلب تزويد املستثمرين بإجراءات معالجة تضارب املصالح دون مقابل.اتلى مجلس تدارة الصندوق التخا  القرار حياله

 ةا حتمل حاملصال تضارب حاالت وعض .21.1

 العقاري  للدخل موطن صندوق  تدارة مجلس -

 للممممممدخل ممممممموطن الجزيممممممرة صممممممندوق  تدارة مجلممممممس فممممممي أعضمممممماء مممممممنهم ثالثممممممة أعضمممممماء اربعممممممة مممممممن الصممممممندوق  تدارة مجلممممممس يتكممممممون 

 ،. وحتممممممى يممممممتم ت همممممماء صممممممندوق الجزيممممممرة ممممممموطن للممممممدخل العقمممممماري أصمممممموله علممممممى االسممممممتحوا  تممممممم الممممممذي الصممممممندوق  وهممممممو العقمممممماري 

 أعضممممممماء تمثيمممممممل عمممممممن تنشمممممممأ محتممممممممل مصمممممممالح تضمممممممارب علمممممممى تنطممممممموي  حالمممممممة يأ عمممممممن باالفصممممممماح ملتمممممممزمفمممممممإن ممممممممدير الصمممممممندوق 

 .الصندوقين في املستثمرين ملصالح االدارة مجلس

 

 العالقة  وي  طرافال  مع املعامالت -

 فممممممي تعممممممامالت مممممممع أغيممممممر املممممممر ح  مممممممن
ً
 طممممممراف  وي عالقممممممة، ول ممممممن فممممممي حممممممال حممممممدث  لمممممم  أن يممممممدخل الصممممممندوق حاليمممممما

ً
 مسممممممتقبال

السممممممممممموق املاليمممممممممممة  وهيئمممممممممممةممممممممممممدير الصمممممممممممندوق ملتمممممممممممزم بالفصممممممممممماح عمممممممممممن همممممممممممذه التعممممممممممامالت تلمممممممممممى مجلمممممممممممس تدارة الصمممممممممممندوق  فممممممممممإن

 .عليهااملوافقات الال مة  خذأو  تداول  موقع فيعنها  عالنوال 

 ريت يرةالجز  صندوق  نأ حيث( الجزيرة)بن   املقرض البن  لىت العقاري  للدخل موطن الجزيرة صندوق  عن القرض قيمة دفع يتم .21.2

قرار الحصول على تمويل فسوف يراعى في  ل  تحقيق مصلحة حملة الوحدات كما تعلى تمويل في هذه املرحلة، وعند  يعتمد لن

لحة حملة ق مصتمويلية ال تستثنف منها بن  الجزيرة بما يضمن تحقي ةفضل شروط للتمويل من أي جهأسيراعى الحصول على 

 الوحدات
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  رفع التقارير ملالكي الوحدات .22

 لسعوديةا كترو ي للسوق املاليةل ترو ي ملدير الصندوق واملوقع اليقوم مدير الصندوق بإصدار بيان ربع سنوي على املوقع ال .22.1

 يتضمن مايلي:ايام من  هاية الربع املعنف،  10خالل )تداول( 

 سعر الوحدة بنهاية الربع. .22.1.1

 .التأجيري على سعر الوحدةالدخل  .22.1.2

 . سبة املصروفات والتعاب الجمالية .22.1.3

 الوحدة.تداول أداء سعر  .22.1.4

 و سبة اش ال ثل عقار قائمة لسماء و سب العقارات في محفظة الصندوق  .22.1.5

 جمالي قيمة االصول ت .22.1.6

  سبة االقتراض من القيمة االجمالية لصول الصندوق. .22.1.7

 لصول الصندوق. سبة تكاليف الصندوق تلى القيمة االجمالية  .22.1.8

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، .22.1.9

 ثر في عمل الصندوق.ؤ ت غير اساسيةأي ت يرات أساسية أو  .22.1.10

 بيان بالرباح املو عة على املستثمرين. .22.1.11

 السعودية يةكترو ي للسوق املالل ترو ي ملدير الصندوق واملوقع اليقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي و شره على املوقع ال .22.2

 على أن يتضمن مايلي:شهر من  هاية فترة التقرير، أ 3خالل مدة التتجاو  )تداول( 

 الصول التف يستثمر فيها الصندوق. .22.2.1

 الصول التف يس هدف الصندوق الستثمار فيها، تن وجدت .22.2.2

 توضيى  سبة العقارات املؤجرة و سبة العقارات غير املؤجرة تلى تجمالي العقارات اململوكة. .22.2.3

 صل من اصول الصندوق من اجمالي االيجاراتأار لكل  سبة االيج .22.2.4

 من اجمالي االيرادات، و سبة املصروفات غير النقدية من صافي االرباح ة سبة االيرادات غير ا حصل .22.2.5

 جدول مقارنة ي طي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث الخيرة )أو منذ تأس س الصندوق( يوتح: .22.2.6

 في  هاية ثل سنة مالية. صافي قيمة أصول الصندوق  .22.2.6.1

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في  هاية ثل سنة مالية. .22.2.6.2

 أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن ثل سنة مالية. .22.2.6.3

صدرة في  هاية ثل سنة مالية. .22.2.6.4
ُ
 عدد الوحدات امل

 تو يع الدخل لكل وحدة. .22.2.6.5

 .من اجمالي االصول  التف تحملها الصندوق  تكاليف سبة ال .22.2.6.6
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  سبة االصول املقترضة من اجمالي االصول  .22.2.6.7

 سجل أداء ي طي ما يلي: .22.2.7

 العائد الجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات )أو منذ التأس س(. .22.2.7.1

 العائد الجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ التأس س(. .22.2.7.2

التف تحّملها الصندوق لطراف خارجية على مدار العام. جدول يوتح مقابل ال دمات والعموالت والتعاب  .22.2.7.3

وإجمالي  سبة املصروفات، وعن ت ا ما ثانت هناك أي  روف يقرر فيها مدير الصندوق العفاء من أي رسوم أو 

 تخفيضها.

 حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق  اساسية أو غير اساسيةأي ت يرات  .22.3

 ها على املوضوعات التف تمت مناقش -على سبيل املثال ال الحصر -رة الصندوق، على أن يحتوي تقرير سنوي معتمد من مجلس تدا .22.4

 والقرارات الصادرة عن  ل ، بما في  ل  أداء الصندوق ومدى تحقيقه لهدافه.

 وشكل واتح ماهي ها وطريقة ال  .22.5
ً
 فادة منها.ستبيان حول العموالت ال اصة التف حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مب نا

 تقرير تقويم ا  اطر .22.6

 اجتماع مالكي الوحدات .23

 عقد اجتما  مالكي الوحدات تلىالتف يدعى فيها  الظروف .23.1

 لمستثمرين بمبادرة منه.ل اجتما  لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يحق .23.1.1

 ايام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتما  املستثمرين خالل  يقوم .23.1.2

كثر من أأيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو  10مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتما  املستثمرين خالل  يقوم .23.1.3

 حدات الصندوق.على االقل من قيمة و  %25املستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 للحضور  الد   الحدو  الوحدات مالكي اجتما  عقد تلى الدعوة تجراءات .23.2

الدعوة لعقد اجتما  املستثمرين بإعالن  ل  في املوقع االل ترو ي ملدير الصندوق واملوقع االل ترو ي للسوق  تكون  .23.2.1

 قبل تاريخ  21ام والتزيد عن اي 10املالية السعودية، وبإرسال تشعار كتابي تلى أمين الحفظ بمدة التقل عن 
ً
يوما

ن والقرارات املقترحة في ثل م وجدول االعمال ال اص به االجتما  على أن يتم توضيى تاريخ االجتما  ومكانه ووقته

 االشعار واالعالن. على أن يتم ارسال    ة من  ل  الى الهيئة.

 تال  اليكون  .23.2.2
ً
قل من قيمة على ال %25رين يملكون مجتمعين  ا حضره عدد من املستثمتاجتما  املستثمرين صحيحا

 وحدات الصندوق.

جتما  ثان  بإعالن  ل  في موقعه فيجب على مدير الصندوق الدعوة ال  اعاله ت ا لم ُيستوف النصاب املوتح .23.2.3

 وبإرسال تشعار كتابي تلى أمين الحفظ قبل موعد)تداول( الل ترو ي واملوقع الل ترو ي للسوق املالية السعودية 

 ثانت  سبة مل ية الوحدات املمثلة في  5جتما  الثا ي بمدة ال تقل عن اال 
ً
 أيا

ً
أيام. وُيعد الجتما  الثا ي صحيحا

 .جتما اال 

أن يأخذ في العتبار املوضوعات التف  الوحدات مالكييجب على مدير الصندوق عند تعداد جدول أعمال تجتما   .23.2.4

على القل من قيمة وحدات  (%10)يملكون  لكي الوحدات الذينيرغب مالكي الوحدات في تدراجها، ويحق ملا
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، شريطة أن ال يتداخل املوضو  املقترح الوحدات مالكيتضافة موضو  أو أكثر تلى جدول أعمال تجتما   الصندوق 

 مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق الستثمار العقاري.

في خالل فترة الشعار، على أن يعلن عن  ل   الوحدات مالكيل جدول أعمال تجتما  يجو  ملدير الصندوق تعدي .23.2.5

 تلى أمين الحفظ  ،)تداول( موقعه الل ترو ي واملوقع الل ترو ي للسوق املالية السعودية
ً
 كتابيا

ً
 بلقويرسل تشعارا

  (21) واحد وعشرين عن تزيد ال وبمدة الجتما  من القل على أيام (10) عشرة
ً
 قبل الجتما  يوما

 الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت وحقوق  الوحدات مالكي تصويت طريقة .23.3

 تعيين وكيل له لتمثيله في اجتما  املستثمرين مستثمرلكل  يجو   .23.3.1

 الدالء بصوت واحد في اجتما  املستثمرين عن ثل وحدة يمتل ها وقت الجتما  مستثمرلكل  يجو   .23.3.2

عقد اجتماعات املستثمرين واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة  يجو   .23.3.3

 للضوابط التف تضعها الهيئة
ً
 .وفقا

 بموافقة املستثمرين الذين تمثل  سبة مل ي هم أكثر من  .23.3.4
ً
من )حيثما ينطبق(  %75أو أكثر من  %50يكون القرار نافذا

 أم وثالة أم بواسطة وسائل مجمو  الوحدات 
ً
الحاضر مالكها في اجتما  املستثمرين سواء ثان حضورهم ش صيا

 .التقنية الحديثة

مول ستحوا  على أصال يجمو  ل بار مالكي الوحدات التصويت في اجتما  مالكي الوحدات على القرار الذي يتعلق باال  .23.3.5

 عقارية تعود مل ي ها أو منفع ها تليهم

 الوحداتحقوق مالكي  .24

على االقل من قيمة وحدات الصندوق الدعوة الجتما  مالكي  %25يحق للمستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  .24.1

 وحدات. 

 يحق لكل مستثمر الدالء بصوت واحد عن ثل وحدة يمل ها في تصويت اجتما  املستثمرين. .24.2

 أسار ف مقترح للصندوق يحق لكل مال  وحدات التصويت بالقبول أو الرفض على أي ت يير  .24.3

 املعلومات االخرى  .25

 تجراءات الشكاوى  .25.1

يم ن الحصول على    ة من سياسة مدير الصندوق وإجراءاته املعتمدة في معالجة الشكاوى عند الطلب دون مقابل و ل  من 

عمل، يحق للمشترك تيدا  ( يوم 30خالل أحد مراكز الشركة.  وفي حالة تعذر الوصول تلى تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل )

تدارة شكاوى املستثمرين، كما يحق للمشترك تيدا  الشكوى لدى لجنة الفصل في منا عات -شكواه لدى هيئة السوق املالية 

( يوم تقويمف من تاريخ تيدا  الشكوى لدى الهيئة، تال ت ا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجوا  90الوراق املالية وعد مض ف مدة )

 لدى اللجنة قبل انقضاء املدة. تيداعها

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار العقاري  .25.2

تن هذه الشروط والحكام وجميع املستندات الخرى املتعلقة بالصندوق مطابقة لحكام لالئحة صناديق االستثمار العقاري 

وإفصاحات دقيقة وعادلة وصحيحة لجميع والتعليمات ال اصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة وتتضمن بيانات 

 املعلومات والوقائع الجوهرية املتعلقة بالصندوق. 

 التوكيل   .25.3
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تن املستثمر يعين بموجبه مدير الصندوق وكيال مفوضا له بكامل صالحية التفويض والحق في تمثيله وتوقيع وتقديم  .25.3.1

 لصندوق وتحويلها وبيعها أو الستثمار أي مبلغأية مستندات يعتبرها مدير الصندوق ضرورية لالستحوا  على أصول ا

 نقدي لدى الصندوق أو أداء أي من التزامات مدير الصندوق املتعلقة بالصندوق. 

 أي وثيقة يتعين توقيعها بموجب هذه الوثالة يم ن توقيعها من قبل مسئول مفوض تاوع ملدير الصندوق. .25.3.2

  يفوض أو يوثل أنيوافق املستثمر أن يوقع أو  .25.3.3
ً
جميع املستندات والسندات الال مة  علىعنه  نيابةتوقيع بال احدا

 .والواقعة ضمن اختصاصه من أجل تنفا  هذه الشروط والحكام وبخاصة هذا البند

 لجنة الرقابة الشرعية للصندوق  .26

 سماء اعضاء لجنة الرقابة الشرعيه ومؤهالتهمأ .26.1

. وتتكون من ثالثة )"لجنة الرقابة الشرعية"(قام مدير الصندوق بتعيين اللجنة الشرعية التاوعة لشركة الجزيرة للسواق املالية 

( أعضاء. وتقوم اللجنة الشرعية بمراقبة العمال، والعمليات واالستثمارات والتمويل املتعلق بالصندوق لضمان االمتثال 3)

  وابط الشرعية. والهيئة الشرعية ملدير الصندوق مؤلفة من العضاء التالية أسماؤهم:وااللتزام باملعايير والض

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد املطلق )الرئ س(فضيلة  .26.1.1

 للفقه املقارن بمعهد القضاء العالي بجامعة االمام محمد بن سعود 
ً
يحمل شهادة دكتوراه في الفقه السالمي وثان أستا ا

ة، وكتب ال ثير حول موضو  التأمين والعديد من الوراق واملقاالت البحثية. عضو هيئة كبار العلماء في اململ ة واللجنة االسالمي

 الدائمة للفتوى فيها ومستشار بالديوان امللكي. كما يش ل عضوية عدة لجان شرعية في عدد من البنوك.

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري  .26.1.2

أستا  االقتصاد السالمي ومدير سابق ملركز أبحاث االقتصاد السالمي بجامعة املل  عبد العزيز، وعضو ا جلس الشرعي في 

هيئة املعايير وهيئات الرقابة الشرعية في العديد من البنوك السالمية. مؤلف للعديد من املنشورات والبحاث في االقتصاد و 

 الصيرفة السالمية.

 الشيخ الستا  الحم بن حمد الناصرفضيلة  .26.1.3

 عدد من املناصب 
ً
يحمل شهادة بكالوريوس شريعة عام، ثلية الشريعة من جامعة المام محمد بن سعود السالمية. ويش ل حاليا

ذية يمنها نائب رئ س ا جموعة الشرعية بن  الجزيرة ونائب الرئ س رئ س ا جموعة الشرعية شركة جدوى ومستشار االدارة التنف

 ملؤسسة مستشف  املل  فيصل التخصص ف وهو كذل  عضو في العديد من اللجان لعدد من الشرثات والجمعيات.

 بيان أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها .26.2

 تشمل أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها، اآلتي:

للتأكد من مطابق ها للمعايير والضوابط  دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الصندوق الستثمارية ووثائق الصندوق  .26.2.1

 الشرعية.

 الرقابة الشرعية الدورية على الصندوق. .26.2.2

 تحديد املعايير والضوابط الشرعية الال مة لعمال، وعمليات وإستثمارات الصندوق والتمويل املتعلق به .26.2.3

 تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .26.3
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 مدير الصندوق اتعاب الهيئة الشرعية يتحمل

 خصائص الوحدات .27

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات

 تعديل شروط الصندوق وأحكامه  .28

أو خاص )حيثما  مالكي الوحمممدات في الصمممندوق ممممممممممن خالل قرار صندوق عادي موافقة علمممممم  الحصول  الصندوق  ممممدير على يجممممممب .28.1

 على أي ت يير أسار ف مقترح للصندوق  ينطبق(

 مالكي الوحمدات  موافقة علم  الحصول  وعد الصندوق  ممدير على يجمب .28.2
ً
 على الهيئة الحصمول علم  موافقة. السابقة، للفقمرة وفقا

 للصندوق  املقترح الساسممي الت ميمير

ملالية السعودية ا االل ترو ي واملوقع االل ترو ي للسوق في موقعه  ساسيةال  يميرات تفاصيل التالفصاح عن بمدير الصندوق  يقوم .28.3

 .ايام من سريان الت يير 10قبل  )تداول(

وقمع ملصندوق وادير المل يرو الل ت املوقممع في ساسيةغير ال  الت ييرات تفاصيل عمن الفصاحبإشعار الهيئة و  يقوم مدير الصندوق  .28.4

 يريأيام من سريان الت  10 لهيئة و ل  قبلحددها ات فلطريقة التاب أواملالية السعودية )تداول( رو ي للسوق تل لا

 سار ف.أسار ف أو غير أي ت يير أيجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس تدارة الصندوق قبل تجراء  .28.5

 في تقارير الصمندوق  ساسيةساسية والت ييرات غير ال ال مدير الصندوق ببيان تفاصيل الت ميميرات  يقوم .28.6

 إقرارات مدير الصندوق  .29

 لال  صندوق الجزيرة ريتيقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام  .29.1
ً
ّدت وفقا عئ

ُ
ستثمار العقاري الصادرة عن هيئة اال صناديق  ئحةقد أ

 لية السعودية.املالسوق ا

ؤدي  ن أن ييمأخرى  توجد أي وقائع ال هأن ،واعتقادهه حسب علمبو  ،عقولة ثافةملوعد أن أجرى التحريات ا، يقر مدير الصندوق  .29.2

لية السعودية املالسوق ا الية وشركةملتتحمل هيئة السوق ا جعل أّي تفادة واردة فيها مضللة. وال ىالوثيقة تل هذهفي عدم تضمينها 

 حكام.روط وال شحتوى المأّي مسؤولية عن 

كذل  و  ش يله،ستفادة من العقار أو تاال  عدمفي نع أو قد تتسبب مخالفات نظامية تمخلو العقار من أي بيقر مدير الصندوق  .29.3

 وخلّوه من أّي خللعلى سال 
ً
 ش يلة،ت بنى أوملستفادة من ااال منع أو قد تتسبب عدم تأو عيوب هندسية رئ سية قد  مة العقار فنيا

 رات رئ سة مكلفة.يحات وت يال تجراء تصفي أو قد تتسبب بدورها 

 تي:االأي من  نبي - هعن حر ماهو مفصيغ -ر مباشر ياشر/غح مبالكذل  يقر مدير الصندوق وعدم وجود تعارض مص .29.4

 .مدير الصندوق 

 رتبطة بالصندوق.ملمدير/مديري العقارات ا 

 كمال /م
ُ
 رتبطة بالصندوق.ملالعقارات ا ال

  السنوية للصندوق. االيجار أو أكثر من عوائد %10كل عوائدها تشمستأجر/مستأجري أصول عقارية 
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 عتمد.ملقّيم املا 

صندوق بائع العقارات لل نر مباشر بييمباشر/غح  مة للتأكد من عدم وجود تعارض مصالبالعناية الال  هالصندوق بقيام يقر مدير .29.5

 عتمدين.ملا نقّيميملوا

س أو س أو تعسار أو تجراءات تفال تفال  ّي دعاوى ل خضعوا يم لجلس تدارة الصندوق ميع أعضاء مقر مدير الصندوق بأن جي .29.6

ة بال ارتكاب أّي أعمالم لهم يسبق لو  ،تصفية
ّ
 الفةخمم ارتكاب أّي لهم يسبق لو  ،رف أو تنطوي على ال ششاحتيالية أو ُمخل

مجلس بتؤّهلهم ليكونوا أعضاًء  ف مة التلال ا راتب لهارات واملويتمتعون با ،مانةال تنطوي على احتيال أو تصّرف ُمخل بالنزاهة و 

 تدارة الصندوق.

 قائمةفي صندوق مستقل" الوارد  جلس تدارةمينطبق عليهم تعريف "عضو  نستقليملا عضاءل يقر مدير الصندوق بأن ا .29.7

صندوق مدير ال هوس نطبق  ل  على أّي عضو مستقل يعّين ،وقواعدها اليةملهيئة السوق ا ىلوائفي ستخدمة مللصطلحات املا

 الصندوق. ل مدةالخ

شركة الجزيرة جلس تدارة مدير الصندوق م عضاءل اطات عمل أو مصلحة أخرى مهّمة شتوجد أّي   ال هيقر مدير الصندوق بأن .29.8

 الصندوق. حلحتمل تعارضها مع مصاي سواق املاليةلل 

 الصندوق. جاهت هأداء مدير الصندوق لواجباتفي  ح من شأ ها أن تؤثرلصاملافي ت لتعارض ال توجد حا ال هيقر مدير الصندوق بأن .29.9

من  11الفقرة في ذثور ملتعاب ااالالرسوم و  جدول في ذثورة ملر الرسوم ايتوجد أّي رسوم أخرى غ ال هيقر مدير الصندوق بأن .29.10

 حكام.اال روط و شال

ال حفي و ه،ح الصندوق أو نقل منفعتللصا عند تمتام عملية نقل مل ية العقار يقر مدير الصندوق أن الصندوق لن يدراج تال .29.11

ّد ثامل مبالغ ،حكاماال روط و شمن ال 7وتحة الفقرة ملا رة الطرحتعدم تكمال  ل  وعد اكتمال ف را
ُ
 .نركيشتراك للمتشاال  ست

عمال في ال ر مباشرة يمصلحة مباشرة أو غه دارة أن يكون لال جلس مّي عضو من أعضاء ل جو  ي ال هيقر مدير الصندوق بأن .29.12

 حساب الصندوق.لتتم  فوالعقود الت

فصئ  هيقر مدير الصندوق بأن .29.13
ُ
ستثمرين ملقرارات افي قد تؤثر  فبالصندوق والت قةا عالله فتفاقيات التااليع العقود و معن ج حقد أ

كر يتوجد عقود واتفاقيات غ ال هوأن ،حكاماال روط و شال في الصندوق في راك أو التداول تشفي اال 
ُ
 كام.حاال و  روطشالفي ر ما  

طراح فالتسائل ملالكي الوحدات التصويت على املحق ي هيقر مدير الصندوق بأن .29.14
ُ
ضافة ل اجتماعات مالكي الوحدات. وبافي عليهم  ت

حيثما ) (%75)من  أو أكثر (%50)أكثر من  هملكون ما  سبتيموافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين  حصول علىليتم ا ، ل  ىتل

ار ف ما سل ير ايل الت مشوي ،ير أسار ف على الصندوق يبإجراء أي ت  فيما يتعلق ،كهاحاضر ماللجمو  الوحدات اممن  (ينطبق

 يلي:

 هأو فئت ههم أهداف الصندوق أو طبيعتملر ايلت يا. 

 لق.ملحقوقهم فيما يتعلق بالصندوق ا وجوهري على مالكي الوحدات أو على فتأثر سل  هر الذي قد يكون ليلت يا  

  اطر للصندوق.درجة ا في تأثر  هير الذي يكون ليالت  

 من منصب مدير الصندوق.دير الصندوق مل  حاب الطوعي اال 

  لق.ملالصندوق افي  ارك همشمفي أن يعيد مالكي الوحدات النظر  ىعتاد تلملافي ير يؤدي يأّي ت  
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  د من أصول  فدفوعات التالي املمكل جوهري تجشير الذي يزيد ويالت   لق.الصندوق امل تسدَّ

  لق.ملتاريخ استحقاق أو ت هاء الصندوق افي ير يالت  

 عينية أو ثليهما. ل قبول مساهمات نقدية أوال لق من خملقيمة أصول الصندوق االي م يادة تج 

 خر وتبلغ بها مدير الصندوق.آل  نيئة من حيلهت أخرى تقررها اال أّي حا 

حرص لواعتقاده مع ا هحسب علمبو ل   صلحة مالكي الوحداتمل مة  طوات الال ليع امس تخذ ج هيقر مدير الصندوق بأن .29.15

 رثاتشلوا ه،ارون التاوعون لشستملء واوالوكال نو فيملوا نسؤوليملديرون واملوا وسيعمل مدير الصندوق  ،عقول ملالواجب وا

في  ،ةحسن نيبعقول والتصرف ملد اهجلوا حرصلعلى بذل ا ،جلس تدارة الصندوق مرعي و شار الشستملحفظ والا نالتاوعة وأمي

ر يصّرف غت شكال وسبب القيام بأّي ل  سارة بأّي شكل من القد يتعرض الصندوق  هأن تال، ح مالكي الوحداتلحقيق مصاتسبيل 

طراف ل ء ايتحمل هؤال فعندها ال ،شؤون الصندوق  ذثورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارةملطراف ال متعمد يصدر عن أي من ا

 عن تل  ا
ً
أو قرار أو  ل عدم وجود أي تصرفويثُبت حسن النية حا -حسن نّية بأن يكون قد تصّرف  رطش سارة ولمسؤولية

 ،مثلل كل اشلح الصندوق بالخدم مصاي هكل ُيعتقد أنشوب -ت تدل على علم  مسبق  بالنتائج السلبية للقيام بذل  التصرفمراسال 

 تعّمد.ملحتيال أو سوء التصّرف اهمال الفادح أو اال ل ينطوي على ا ال وأن يكون التصّرف

 ل رض طلب مدجب أن يكون مال ي عتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييمملقد بّين للمقّيم ا هيقّر مدير الصندوق بأن .29.16
ً
ير ئما

 لال لالصندوق وصا
ً
 وتضمي هطرح ستخدام و رضحا

ً
 عاما

ً
 ختلفة عن القيمةمجارية السوقية ت ا ثانت يل القيمة ا نطرحا

 . جار العقاراتيعقود تفي جارية التعاقدية يل ا

 املطبق النظام .30

في اململ ة  ةالخرى  ات العالقة املطبقلنظمة واللوائى ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية وايخضع الصندوق 

وراق املالية ، ويحال أي نزا  ناش ئ من أو على االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة تلى لجنة الفصل في منا عات ال العربية السعودية

 القضائية ا  تصة بالنظر في هذه املنا عات. ةبصف ها الجه

 

 


