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 حكام صندوق جدوى ريت الحرمينأشروط و  املهمة على تغييراتالجدول 

 

 الفقرة النص قبل التعديل النص بعد التعديل املبررات

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

 

ال تعطي هيئة السوق املالية أي تأكيد 

اكتماله، يتعلق بدقة هذا املستند أو 

وتخلي هيئة السوق املالية نفسها من أي 

مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في 

هذا املستند أو عن االعتماد على أي جزء 

منه، ويجب على الراغبين باالشتراك في 

وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين 

)"الصندوق"( املطروحة بموجب هذا 

املستند قراءة هذا املستند بأكمله قبل 

ء الوحدات في الصندوق، وتحري مدى شرا

صحة املعلومات املتعلقة بالوحدات محل 

الطرح، وفي حال تعذر فهم محتويات هذا 

املستند، يجب عليهم األخذ بمشورة 

 .مستشار مالي مرخص له

يتحمل مدير الصندوق املسؤولية 

الكاملة عن دقة املعلومات الواردة في 

هذه الشروط واألحكام، ويقر، بعد أن 

أجرى كافة التحريات املعقولة، وحسب 

علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع 

أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في 

هذه الوثيقة إلى جعل أي إفادة واردة 

فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق 

املالية السعودية والسوق املالية 

السعودية أية مسؤولية عن محتوى 

 يقدمان أي هذه الشروط واألحكام، وال

إقرارات أو ضمانات تتعلق بدقتها أو 

اكتمالها؛ ويخليان مسؤوليتهما صراحة 

عن أي خسارة قد تقع بسبب االعتماد 

 .على أي جزء من هذه الشروط واألحكام

 الغالف

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

تم اعتماد "صندوق جدوى ريت الحرمين" 

على أنه صندوق استثمار عقاري متداول 

مغلق متوافق مع الضوابط واملعايير 

الشرعية املجازة من قبل املستشار الشرعي 

 املعين

 الغالف أضيفت

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

يقر مدير الصندوق أن شروط  -1

وأحكام صندوق جدوى ريت الحرمين 

)"الشروط واألحكام"( قد تم إعدادها 

 لالئحة صناديق االستثمار 
ً
وفقا

العقاري، والتعليمات الخاصة 

بصناديق االستثمار العقارية 

 .املتداولة

يقر مدير الصندوق، بعد أن أجرى  -2

كافة التحريات املعقولة، وحسب 

علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي 

رى يمكن أن يؤدي عدم وقائع أخ

 أضيفت
إقرارات مدير 

 الصندوق 
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تضمينها في هذه الوثيقة إلى جعل أي 

إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل 

الهيئة وتداول أية مسؤولية عن 

 .محتوى هذه الشروط واألحكام

يقر مدير الصندوق بخلو العقارات  -3

من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد 

تتسبب في عدم االستفادة من 

ذلك على العقارات أو تشغيلها، وك

 وخلّوها من أي 
ً
سالمة العقارات فنيا

خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد 

تمنع أو قد تتسبب في عدم االستفادة 

من املبنى أو تشغيله، أو قد تتسبب 

بدورها في إجراء إصالحات وتغييرات 

 .رئيسية مكلفة

يقر مدير الصندوق بعدم وجود  -4

تضارب مصالح مباشر/غير مباشر 

عنه بين أي من غير ما هو مفصح 

 :اآلتي

 .مدير الصندوق  -

مدير/مدراء العقارات املرتبطة  -

 .بالصندوق 

مالك/مالك العقارات املرتبطة  -

 .بالصندوق 

مستأجر/مستأجرين أصول عقارية  -

%( أو أكثر من 10تشكل عوائدها )

 .عوائد االيجار السنوية للصندوق 

 .املقيم املعتمد -

بالعناية يقر مدير الصندوق بقيامه  -5

الالزمة للتأكد من عدم وجود تضارب 

مصالح مباشر/غير مباشر بين بائع 

العقارات للصندوق واملقيمين 

 . املعتمدين

ُيقر مدير الصندوق بأن جميع  -6

أعضاء مجلس إدارة الصندوق لم 

يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو 

إعسار أو إجراءات إفالس أو 

تصفية، ولم يسبق لهم ارتكاب أي 
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مال احتيالية أو ُمخلة بالشرف أو أع

تنطوي على الغش، ولم يسبق لهم 

ارتكاب أي مخالفة تنطوي على 

احتيال أو تصّرف ُمخل بالنزاهة 

واألمانة، ويتمتعون باملهارات 

والخبرات الالزمة التي تؤّهلهم ليكونوا 

 .أعضاًء بمجلس إدارة الصندوق 

يقر مدير الصندوق بأن األعضاء  -7

بقين لتعريف العضو املستقلين، مطا

املستقل الوارد في قائمة املصطلحات 

املستخدمة في لوائح الهيئة 

وقواعدها، وكذلك سينطبق ذلك 

على أي عضو مستقل يعينه مدير 

 .الصندوق خالل مدة الصندوق 

يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي  -8

نشاطات عمل أو مصلحة أخرى 

مهّمة ألعضاء مجلس إدارة مدير 

ركة جدوى لالستثمار" الصندوق "ش

يحتمل تعارضه مع مصالح 

 .الصندوق 

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد  -9

حاالت لتضارب في املصالح والتي من 

شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق في 

 .القيام بواجباته تجاه الصندوق 

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي  -10

رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في 

تعاب املذكور في جدول الرسوم واأل

ط( )الرسوم( من هذه -2الفقرة )

 .الشروط واألحكام

يقر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج  -11

الوحدات إال عند إتمام عملية نقل 

ملكية العقارات لصالح الصندوق أو 

نقل منفعتها، وفي حال عدم اكتمال 

ذلك بعد اكتمال فترة الطرح 

واملوضحة في الفقرة )ح( من هذه 

األحكام، سيتم رد كامل الشروط و 

مبالغ االشتراك للمشتركين خال مدة 
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( أيام عمل من انتهاء 5ال تزيد عن )

 .فترة الطرح

يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي  -12

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن 

يكون له مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة في األعمال والعقود التي تتم 

 .لحساب الصندوق 

الصندوق بأنه قد تم يقر مدير  -13

االفصاح عن جميع العقود 

واالتفاقيات التي لها عالقة 

بالصندوق والتي قد تؤثر على قرارات 

املستثمرين في االشتراك أو التداول في 

الصندوق في الشروط واألحكام، وأنه 

ال توجد عقود واتفاقيات غير التي تم 

 .ذكرها في هذه الشروط واألحكام

أنه يحق ملالكي يقر مدير الصندوق ب -14

الوحدات التصويت على املسائل التي 

تطَرح عليهم في اجتماعات مالكي 

الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك، يتم 

الحصول على موافقة أغلبية مالكي 

الوحدات الذين يملكون ما نسبته 

%( من مجموع 50أكثر من )

الوحدات الحاضر مالكها، فيما 

يتعلق بإجراء أي تغيير أساس ي على 

 :صندوق، والذي يشمل ما يليال

 .التغيير املهم في أهداف الصندوق  -

التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي  -

وجوهري على مالكي الوحدات أو على 

 .حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق 

التغيير الذي قد يكون له تأثير في  -

 .وضع املخاطر للصندوق 

أي زيادة في إجمالي قيمة أصول  -

الل قبول مساهمات الصندوق من خ

 .نقدية أو عينية أو كليهما

يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ  -15

جميع الخطوات الالزمة ملصلحة 

مالكي الوحدات وذلك حسب علمه 
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واعتقاده مع الحرص الواجب 

واملعقول وسيعمل مدير الصندوق 

واملدراء واملسؤولين واملوظفين 

والوكالء واملستشارين التابعين له، 

ابعة وأمين الحفظ و والشركات الت

املستشار الشرعي ومجلس إدارة 

الصندوق، على بذل الحرص والجهد 

املعقول والتصرف بحسن نية، في 

سبيل تحقيق مصالح مالكي 

الوحدات، إال أنه قد يتعرض 

الصندوق إلى خسارة بأي شكل من 

األشكال بسبب القيام بأي تصّرف 

غير متعمد يصدر عن أي من 

يما يتعلق األطراف املذكورة ف

بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. 

فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف 

مسؤولية عن تلك الخسارة بشرط أن 

ويثُبت  -يكون قد تصّرف بحسن نّية 

حسن النية في حال عدم وجود أي 

تصرف أو قرار أو مراسالت تدل على 

علٍم مسبٍق بالنتائج السلبية للقيام 

أنه وبشكل ُيعتقد  -بذلك التصرف 

يخدم مصالح الصندوق بالشكل 

األمثل وأن يكون التصّرف ال ينطوي 

على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو 

 .سوء التصّرف املتعّمد

يقّر مدير الصندوق أنه قد بّين  -16

للمقّيم املعتمد أن نطاق العمل على 

تقارير التقييم يجب أن يكون مالئما 

 
ً
لغرض طلب مدير الصندوق وصالحا

بغرض طرحه طرًحا عاًما  لالستخدام

وتضمين القيمة االيجارية السوقية 

إذا كانت مختلفة عن القيمة 

االيجارية التعاقدية في عقود إيجارات 

 .العقارات

بما يتوافق مع التعليمات   يتطلب  قرار صندوق عادي""
ً
يعني قرارا  التعريفات أضيفت
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الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة 

% من مجموع 50ملكيتهم أكثر من 

الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي 

 
ً
الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا

أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية 

 .الحديثة

 يتطلب  قرار صندوق خاص" "
ً
يعني قرارا

لذي تمثل نسبة موافقة مالكي الوحدات ا

% أو أكثر من مجموع 75ملكيتهم 

الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي 

 
ً
الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا

أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل 

 .التقنية الحديثة

اتفاقية بما يتوافق مع 

 املدير اإلداري 

 أتعاب املدير اإلداري 

للمدير اإلداري أتعاب يدفع الصندوق 

ريال وسوف تزيد  136,856سنوية بقيمة 

 % كل سنة ميالدية.3قيمة األتعاب بنسبة 

 أتعاب املدير اإلداري 

يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسم 

٪ من صافي قيمة 0.02سنوي بقيمة 

 أصول الصندوق.

ملخص 

 الصندوق 

تم ذكر املادة في فقرة 

أخرى من الشروط 

 واألحكام

 ألغيت

يحق ملالكي الوحدات التصويت في 

اجتماعات مالكي الوحدات. باإلضافة 

إلى ذلك، تجب موافقة مالكي الوحدات 

إلقرار كل "تغيير أساس ي" على 

الصندوق. ويعتبر في حكم التغيير 

 األساس ي:

كل تغيير مهم في أهداف الصندوق  -1

 أو طبيعته،

كل تغيير من شأنه أن يوثر بشكل  -2

مالكي سلبي وجوهري على 

الوحدات أو على حقوقهم في 

 الصندوق،

كل تغيير يكون له تأثير في وضع  -3

 املخاطر للصندوق،

 كل زيادة في رأس مال الصندوق.

حقوق 

 التصويت

تحديث بيانات األصول بما 

يتوافق مع املحفظة 

 الحالية للصندوق 

 فندق ثروات األندلسية –العقار األول 

 أهم شروط عقد اإليجار

 فندق ثروات األندلسية –العقار األول 

 أهم شروط عقد اإليجار

 عقد بدء تاريخ

  اإليجار 

 تسليم تاريخ منذ

  العقار

األصول وصف 

العقارية 

 املبدئية
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 بدء تاريخ

  اإليجار  قدع

 إفراغ تاريخ منذ

  العقار

 هجرية أعوام 4  العقد مدة

إجمالي قيمة 

اإليجار )خالل 

 مدة العقد(

ريال  98,000,000

 سعودي

 ضمانات

 التزام

  املستأجر 

سندات ألمر بقيمة  -

إجمالية  

ريال  73,500,000

سعودي، سارية 

املفعول ملدة ثالث 

سنوات هجرية من 

 تاريخ إفراغ العقار،

رهن وحدات  -

بالصندوق بقيمة 

إجمالية قدرها 

ريال  40,000,000

سعودي ملدة ثالث 

سنوات هجرية من 

  تاريخ إفراغ العقار.

 هجري  عام 15.5  العقد مدة

إجمالي قيمة 

اإليجار )خالل 

 مدة العقد(

403,750,000 

 ريال سعودي

 التزام ضمانات

  املستأجر 

سندات ألمر -

بقيمة إجمالية  

73,500,000 

ريال سعودي، 

سارية املفعول 

ملدة ثالث 

 سنوات هجرية؛

رهن وحدات -

ق و لصنداب

بقيمة إجمالية 

قدرها 

40,000,000 

ريال سعودي 

ملدة ثالث 

  سنوات هجرية.

تحديث بيانات األصول بما 

يتوافق مع املحفظة 

 الحالية للصندوق 

 فندق ثروات التقوى  –العقار الثاني 

 أهم شروط عقد اإليجار

 بدء تاريخ

  اإليجار  عقد

 إفراغ تاريخ منذ

  العقار

 ضمانات

 التزام

  املستأجر 

سندات ألمر بقيمة -

إجمالية  

ريال  49,500,000

سعودي، سارية 

املفعول ملدة ثمان 

سنوات هجرية من 

 تاريخ إفراغ العقار؛

رهن وحدات -

بالصندوق بقيمة 

إجمالية 

 40,000,000قدرها

 فندق ثروات التقوى  –العقار الثاني 

 أهم شروط عقد اإليجار

 عقد بدء تاريخ

  اإليجار 

 تسليم تاريخ منذ

  العقار

 التزام ضمانات

  املستأجر 

سندات ألمر -

بقيمة إجمالية  

49,500,000 

ريال سعودي، 

سارية املفعول 

ملدة ثمان 

 سنوات هجرية.

حدات رهن و -

بالصندوق 

بقيمة إجمالية 

اهقدر 

وصف األصول 

العقارية 

 املبدئية
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ريال سعودي ملدة 

نوات هجرية ثالث س

من تاريخ إفراغ 

 .رالعقا

 

40,000,000 

ريال سعودي 

ث ال ملدة ث

  سنوات هجرية.

توسيع نطاق استثمار 

الصندوق لتحقيق عوائد 

 أفضل للمستثمرين

إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق 

توزيعات نقدية دورية للمستثمرين من 

استثماراته العقارية. ويعتزم الصندوق 

تحقيق زيادة في قيمة الصندوق 

االستثمارية عن طريق: )أ( إعادة استثمار 

ارية الدخل املحتفظ به في فرص استثم

عقارية مجدية؛ وذلك بعد توزيع ما ال يقل 

٪ من صافي أرباحه السنوية، 90عن 

باستثناء األرباح الرأس املالية الناتجة عن 

بيع األصول العقارية واالستثمارات األخرى 

إلى مالكي الوحدات؛ )ب( الزيادة املحتملة 

في قيمة رأس املال املستثمر الناتجة عن 

ج( تحسين أداء تحسن مستوى العوائد؛ )

العقارات عن طريق زيادة كفاءة استغالل 

املساحات غير املستغلة منها بالطرق املثلى 

وبشكل اقتصادي. كما يعتزم الصندوق من 

خالل اإلدارة النشطة ألصوله زيادة القيمة 

والعوائد للمستثمرين عن طريق زيادة 

صافي الدخل التشغيلي وذلك من خالل 

جانب املصروفات السعي لتحقيق وفره في 

بشكل غير مباشر عبر االستفادة من 

اقتصاديات الكم واملتمثلة في نمو حجم 

الصندوق والذي يمكن مدير الصندوق 

من التفاوض مع مصادر التكلفة للحصول 

على أسعار أكثر تنافسية ملصلحة 

 .للصندوق 

وينوي الصندوق تبني معايير انتقائية عند 

االستثمارية تأخذ بحث واختيار الفرص 

بعين االعتبار طبيعة القطاع العقاري 

إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو 

تحقيق توزيعات نقدية دورية 

للمستثمرين من استثماراته العقارية. 

ويعتزم الصندوق تحقيق زيادة في قيمة 

 الصندوق االستثمارية عن طريق: )أ(

إعادة استثمار الدخل املحتفظ به في 

أصول استثمارية عقارية؛ وذلك بعد 

٪ من صافي 90توزيع ما ال يقل عن 

أرباحه السنوية، باستثناء األرباح الرأس 

املالية الناتجة عن بيع األصول العقارية 

واالستثمارات األخرى إلى مالكي 

الوحدات؛ )ب( الزيادة املحتملة في قيمة 

ناتجة عن تحسن مستوى رأس املال ال

العائدات؛ )ج( تحسين أداء العقارات 

عن طريق استغالل األجزاء الغير 

املستغلة منها بالطرق املثلى وبشكل 

أفضل. كما يعتزم الصندوق زيادة 

القيمة والعائدات للمستثمرين عن 

طريق تحسين صافي الدخل التشغيلي 

وذلك من خالل تخفيض املصروفات 

 عبر االستف
ً
ادة من زيادة حجم جزئيا

الصندوق في التفاوض مع مصادر 

التكلفة للحصول على أسعار أقل 

 .وبالتالي مصاريف مخفضة للصندوق 

وينوي الصندوق تبني معايير انتقائية 

مميزة تمت دراستها والتخطيط لها 

بعناية واضحة تأخذ بعين االعتبار 

طبيعة القطاع العقاري ومستويات 

الجغرافية العرض والطلب والعوامل 

)و( ملخص 

جيات استراتي

 الصندوق 
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والعائد املتوقع ومستويات العرض 

والطلب والعوامل الجغرافية والسياسية 

والتقلبات الدورية ملختلف فئات القطاع 

العقاري. وينوي الصندوق االستثمار في 

عقارات تجارية وذات استخدام متنوع 

كل وعقارات سكنية وعقارات فندقية بش

مباشر أو من خالل أسهم شركات عقارية 

متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية 

وصناديق االستثمار العقاري املتداولة 

املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية 

املدرجة في تداول وصناديق االستثمار 

صناديق الخاصة التي تستثمر الالعقاري و 

 ع
ً
 أو في القطاع العقاري املطروحة طرحا

ً
اما

 سواء كانت هذه الصناديق مداره 
ً
خاصا

من قبل مدير الصندوق أو أي شخص 

 آخر مرخص له من قبل الهيئة.

والسياسية والتقلبات الدورية ملختلف 

فئات القطاع العقاري. وينوي الصندوق 

االستثمار في عقارات تجارية وذات 

استخدام متنوع وعقارات سكنية 

وعقارات فندقية ولوجستية وفي أصول 

عقارية للبيع بالتجزئة املؤجرة لشركات 

 أو أفراد أو مشغلة بشكل مباشر.

توسيع نطاق استثمار 

الصندوق لتحقيق عوائد 

 أفضل للمستثمرين

وصف ألنواع األصول العقارية التي  -1

 سوف يستثمر فيها الصندوق 

 وصف عام لألصول العقارية 1-1

يقوم مدير الصندوق بشراء وبيع األصول 

العقارية التي تتوافق مع استراتيجية 

يتم استثمار الصندوق. ومن املستهدف أن 

االحتفاظ باستثمارات عقارية متنوعة 

وذلك من خالل تبني استراتيجيات مختلفة 

بما في ذلك تلك الواردة في املحددات اآلتية 

والتي تشكل نقطة الجذب الرئيسية 

 :الستثمارات الصندوق 

االستحواذ على عقارات  -

مجدية ُمِدرة للدخل تحقق 

 العوائد املستهدفة؛

ُمِدرة  االستحواذ على عقارات -

للدخل وغير مستغلة بالطرق 

املثلى ومن ثم االستثمار في 

 تحسين أدائها؛

وحيث إن الصندوق سيستثمر في املقام 

األول في األصول العقارية املطورة والجاهزة 

وصف ألنواع األصول العقارية  -1

 التي سوف يستثمر فيها الصندوق 

وصف عام لألصول 1-1

 العقارية

يقوم مدير الصندوق بشراء وبيع  

األصول العقارية التي تراعي استراتيجية 

استثمار الصندوق. ومن املستهدف أن 

يتم االحتفاظ باستثمارات عقارية 

تتكون من عقارات متنوعة وذلك من 

خالل تبني استراتيجيات مختلفة بما في 

ذلك تلك الواردة فيما يلي والتي تشكل 

 :الرئيسية للصندوق  نقطة التركيز

االستحواذ على عقارات مجدية -

 ُمِدرة للدخل؛

االستحواذ على عقارات ُمِدرة -

للدخل وغير مستغلة بالطرق 

 املثلى ومن ثم تحسين أدائها؛

وحيث إن الصندوق سيستثمر في املقام 

األول في األصول العقارية املطورة 

 قد 
ً
والجاهزة لالستخدام، فإنه أيضا

لخص )و( م

استراتيجيات 

 الصندوق 
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 قد يستثمر في 
ً
لالستخدام، فإنه أيضا

مشاريع التطوير العقاري املجدية بما ال 

صول ٪ من القيمة اإلجمالية أل 25يزيد عن 

الصندوق ، شريطة أن )أ( يستثمر في 

األصول العقارية املطورة التي تولد الدخل 

٪ من القيمة 75الدوري بما ال يقل عن 

اإلجمالية ألصول الصندوق؛ و)ب( أال 

 يستثمر الصندوق في األراض ي البيضاء.

اريع التطوير العقاري يستثمر في مش

٪ من القيمة 25املجدية بما ال يزيد عن 

اإلجمالية ألصول الصندوق ، شريطة أن 

)أ( يستثمر في األصول العقارية املطورة 

التي تولد الدخل الدوري بما ال يقل عن 

٪ من القيمة اإلجمالية ألصول 75

الصندوق؛ و)ب( أال يستثمر الصندوق 

 في األراض ي البيضاء.

تحديث بيانات األصول بما 

يتوافق مع املحفظة 

 الحالية للصندوق 

 وصف األصول العقارية 1-2

تحديث وصف األصول العقارية بإضافة 

جميع العقارات في املحفظة الحالية 

للصندوق وتحديث الوصف للعقارات 

 املبدئية 

 وصف األصول العقارية املبدئية  1-2

)و( ملخص 

ت ااستراتيجي

 الصندوق 

 مع التغييرات 
َ
تماشيا

 املقترحة

التصرف في االستثمارات وسياسة  -8

 التخارج

الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل 

جاري للمستثمرين، والذي من شأنه أن 

يتطلب االحتفاظ بملكية أصول جذابة 

لفترة من الزمن. وسيقوم مدير الصندوق 

الستغالل فرص بمراقبة السوق باستمرار  

التخارج من استثمار أو أكثر من 

استثماراته بشروط ايجابية تحقق مصالح 

الصندوق. وتشمل مبررات التخارج على 

سبيل املثال ال الحصر: )أ( إعادة توازن 

أصول الصندوق لتشمل أصول جديدة 

جذابة، )ب( تغير في مقومات األصول 

العقارية املوجودة أو )ج( توقعات ونظرة 

ة حول سوق العقار والقطاعات سلبي

الفرعية التي قد تؤثر على األصول العقارية 

 اململوكة للصندوق.

يعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات 

 بأن 
ً
بشكل عام على املدى الطويل. علما

مدير الصندوق سيقوم بتثمين كل عقار 

مملوك للصندوق بشكل دوري واقتراح 

ذلك  استراتيجيات معينة بشأنه، بما في

قرارات التصرف في العقار على املدى 

التصرف في االستثمارات وسياسة  -8

 التخارج

الهدف الرئيس ي للصندوق هو توفير 

دخل جاري للمستثمرين، والذي من 

شأنه أن يتطلب االحتفاظ بملكية 

 أصول جذابة لفترة من الزمن. وسيقوم

مدير الصندوق بمراقبة السوق 

باستمرار  لفرص التخارج من استثمار 

أو أكثر من استثماراته. وتشمل مبررات 

التخارج على سبيل املثال ال الحصر: )أ( 

إعادة توازن أصول الصندوق لتشمل 

أصول جديدة جذابة، )ب( تغير في 

مقومات األصول العقاري املوجودة أو 

ل سوق )ج( توقعات ونظرة سلبية حو 

العقار والقطاعات الفرعية التي قد تؤثر 

 .على األصول العقارية املكونة للصندوق 

يعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات 

 بأن 
ً
بشكل عام على املدى الطويل. علما

مدير الصندوق سيقوم بتثمين كل عقار 

مملوك للصندوق بشكل دوري واقتراح 

استراتيجيات معينة بشأنه، بما في ذلك 

قرارات التصرف في العقار على املدى 

الطويل والقصير إذا تبين أن تلك 

)و( ملخص  

استراتيجيات 

 الصندوق 
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الطويل والقصير إذا تبين أن تلك القرارات 

تصب في مصلحة الصندوق ومالكي 

 الوحدات. 

وسوف يحصل مدير الصندوق على تثمين 

ألي عقار يتم اقتراح بيعه أو التصرف فيه 

من جانب الصندوق من مثمنين اثنين 

مستقلين ومرخصين من هيئة السعودية 

مقيمين املعتمدين. وال يقل سعر الشراء لل

ألي بيع أو تصرف عن القيمة األقل ألي 

 من عمليتي التثمين.

القرارات تصب في مصلحة الصندوق 

  .ومالكي الوحدات

وسوف يحصل مدير الصندوق على 

تثمين ألي عقار يتم اقتراح بيعه أو 

التصرف فيه من جانب الصندوق من 

مثمنين اثنين مستقلين ومرخصين من 

ن املعتمدين . هيئة السعودية للمقيمي

وال يقل سعر الشراء ألي بيع أو تصرف 

عن القيمة األقل ألي من عمليتي 

 التثمين.

 مع التغييرات 
َ
تماشيا

 املقترحة

 مخاطر تضارب محتمل في املصالح

يخضع الصندوق لحاالت مختلفة لتضارب 

 بأن مدير الصندوق 
ً
املصالح نظرا

والشركات التابعة له، ومدراء كل منهما 

واملدراء واملنتسبين قد يكونوا مشاركين في 

أنشطة عقارية وغيرها من األنشطة تجارية 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبهذا 

الخصوص، يجوز للصندوق من وقت آلخر 

مع أشخاص أو شركات أو  التعامل

مؤسسات أو الشركات التي ترتبط مع 

الشركات التابعة ملدير الصندوق لتسهيل 

الفرص االستثمارية. وال يتطلب من 

الجهات التي فوض مجلس إدارة الصندوق 

مسؤوليات معينة لها )بما في ذلك مدير 

الصندوق( أن يكرسوا كل مواردهم 

ات للصندوق. وفي حال قامت أي من الجه

املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو مصادرها 

لصالح جهات أخرى، قد يحد ذلك من 

قدرتها على تكريس مصادرها ومسؤولياتها 

لصالح الصندوق مما قد يؤثر على قدرة 

الصندوق بتحقيق أهدافه من حيث النمو 

في العائدات والقدرة علي تحقيق قيمة 

سوقية أفضل للوحدات، مع ضرورة 

الصندوق االستثمار في مراعاة أحقية 

 الصناديق 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
املطروحة طرحا

 ملا 
ً
واملداره من قبل مدير الصندوق وفقا

 مخاطر تضارب محتمل في املصالح

يخضع الصندوق لحاالت مختلفة 

 بأن مدير 
ً
لتضارب املصالح نظرا

الصندوق والشركات التابعة له، ومدراء 

منهما واملدراء واملنتسبين قد يكونوا كل 

مشاركين في أنشطة عقارية وغيرها من 

األنشطة تجارية بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة. وبهذا الخصوص، يجوز 

للصندوق من وقت آلخر التعامل مع 

أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو 

الشركات التي ترتبط مع الشركات 

 التابعة ملدير الصندوق لتسهيل الفرص

االستثمارية. وال يتطلب من الجهات التي 

فوض مجلس إدارة الصندوق 

مسؤوليات معينة لها )بما في ذلك مدير 

الصندوق( أن يكرسوا كل مواردهم 

للصندوق. وفي حال قامت أي من 

الجهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو 

مصادرها لصالح جهات أخرى، قد يحد 

 ذلك من قدرتها على تكريس مصادرها

ومسؤولياتها لصالح الصندوق مما قد 

يؤثر على قدرة الصندوق بتحقيق 

أهدافه من حيث النمو في العائدات 

والقدرة علي تحقيق قيمة سوقية أفضل 

 للوحدات.

)ز( مخاطر 

االستثمار في 

 الصندوق 
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 هو وارد في هذه الشروط واألحكام.

إفصاح بجميع املخاطر 

 املحتملة

 مخاطر ضريبة القيمة املضافة

كما هو معلوم فإن ضريبة القيمة  

يناير  1قد بدأ العمل بها من املضافة 

م، كضريبة جديدة تضاف ملنظومة 2018

الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل 

بها من قبل قطاعات محددة في اململكة، 

بحسب ما تم اإلعالن عنه من قبل الهيئة 

العامة للزكاة والدخل في اململكة، وعليه، 

ما انطبقت أي من الحاالت فإن متى 

الخاصة بضريبة القيمة املضافة على أي 

من أصول واستثمارات الصندوق فإن ذلك 

سيكون له تأثير على الصندوق، وحيث أن 

إقرار هذه الضريبة في اململكة سينطوي 

على العديد من املعوقات الجوهرية، كما 

أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته 

 ويشتمل تط
ً
بيقه على إجراءات معقدا

وتعليمات مفصلة على املستوى الحكومي 

أو على مستوى املنشآت امللزمة بهذه 

الضريبة، وعليه فإن مثل هذه املنشآت 

ستحتاج إلى اإلملام التام وفهم طبيعة 

وطريقة تطبيق مثل هذا النوع من 

الضرائب، وكيفية احتسابها وتقديم تقارير 

 ملا خاصة للجهات الحكومية املختصة و 
ً
فقا

هو مفروض بموجب األنظمة واللوائح ذات 

العالقة، ومثل أي من األنظمة واللوائح 

األخرى فإنه في حال اإلخالل بأي من 

االلتزامات املفروضة بموجب األنظمة 

واللوائح ذات العالقة بضريبة القيمة 

املضافة فإن ذلك سوف يؤدي إلى فرض 

غرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى، 

 على الصندوق مما 
ً
قد يؤثر سلبا

 أضيفت

)ز( مخاطر 

االستثمار في 

 الصندوق 
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واستثماراته، كما تجدر اإلشارة إلى أنه 

م أصدرت الهيئة 2020مايو 11بتاريخ 

العامة للزكاة والدخل في اململكة قرارها 

بزيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

 من تاريخ 15%( إلى )5)
ً
يوليو  1%( اعتبارا

 م.2020

 مع التغييرات 
َ
تماشيا

 املقترحة

 مخاطر القوة القاهرة والظروف الطارئة

قد تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته 

بشكل سلبي بالتطورات التي تصاحب أي 

أحداث متعلقة بالقوة القاهرة أو الظروف 

الطارئة أو ما يصاحب هذه األحداث من 

إجراءات بسبب أمور وظروف خارجة عن 

لصندوق و/أو مدير إرادة وسيطرة ا

الصندوق والتي قد تشمل على سبيل املثال 

ال الحصر أحداث القضاء  والقدر، 

األمراض واألوبئة والجوائح، األوامر أو 

القرارات الحكومية املتعلقة بالتدابير 

االحترازية والوقائية، الزالزل واإلضرابات، 

األعمال اإلرهابية، الحروب، الفيضانات، 

 .الحرائق، وغيرها

 أضيفت

)ز( مخاطر 

االستثمار في 

 الصندوق 

بما يتوافق مع اتفاقية 

 املدير اإلداري 

 أتعاب املدير اإلداري  -6

يدفع الصندوق للمدير اإلداري أتعاب 

ريال وسوف تزيد  136,856سنوية بقيمة 

% كل سنة ميالدية 3قيمة األتعاب بنسبة 

 "(.أتعاب املدير اإلداري )"

 أتعاب املدير اإلداري -ج

يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسم 

٪ من صافي قيمة 0.02سنوي بقيمة 

أتعاب املدير )" أصول الصندوق.

 "(.اإلداري 

)ط( الرسوم 

واألتعاب 

 والعموالت

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

 

 مؤهالت األعضاء-2

يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء 

 :إدارة الصندوق مجلس 

غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو  (أ)

 تصفية؛ و

لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال  (ب)

احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي 

 على الغش؛ و

يتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة  (ت)

التي تأهلهم ليكونوا أعضاًء بمجلس 

 مؤهالت األعضاء-2

يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق:

غير خاضعي ألي إجراءات  (أ)

 و تصفية؛ وإفالس أ

لم يسبق لهم ارتكاب أي  (ب)

أعمال احتيالية أو مخلة 

بالشرف أو تنطوي على 

 الغش؛ و

يتمتعون باملهارات والخبرات  (ج)

الالزمة التي تأهلهم ليكونوا 

)م( مجلس 

 إدارة الصندوق 



 
 

Page 14 of 23 
 

لاير سعودي مدفوع بالكامل 852,735,000رأس المال  1010228782، سجل تجاري رقم 06034-37شركة مسـاهمة سعوديـة مقفلة، مرخصة من قـبل هـيـئـة السوق الماليـة، ترخيص رقم   
 الممـلـكـة العربــيــــة الســعـوديـــة ، 11555الـريـــاض  60677ص.ب.   966+ 11 279-1571فــاكـــس     966+ 11 279-1111اإلدارة العامـــة: هـاتـــف 

 

A Saudi joint stock company, licensed and regulated by the Capital Market Authority pursuant to license no. 06034-37; C.R.1010228782; 
Capital SAR 852,735,000 fully paid; Head Office: Phone +966 11 279-1111 Fax +966 11 279-1571 P.O. Box 60677, Riyadh 11555, Saudi Arabia 

 .إدارة الصندوق 

ويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من 

تقلين لتعريف "العضو العضوين املس

املستقل" الوارد في قائمة املصطلحات 

املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية 

وقواعدها والتعليمات الخاصة بصناديق 

 االستثمار العقارية املتداولة.

أعضاًء بمجلس إدارة 

 الصندوق.

ويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من 

العضوين املستقلين لتعريف "العضو 

املصطلحات املستقل" الوارد في قائمة 

املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية 

 وقواعدها.

 مع التغييرات 
َ
تماشيا

 املقترحة

 التضاربات الجوهرية في املصالح-4

حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام 

فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على تضارب 

مصالح جوهري بين مصالح الصندوق 

أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو ومصالح 

أي أطراف أخرى. قام مدير الصندوق 

بتحديد حاالت التضارب املحتملة في 

املصالح بين مدير الصندوق والصندوق في 

الفقرة )ق( من هذه الشروط واألحكام. 

وبغرض التوضيح، فإن أمين الحفظ املعين 

)شركة البالد املالية( مملوك  بالكامل من 

. وأن أحد أعضاء مجلس قبل بنك البالد

إدارة مدير الصندوق مساهم في أحد 

الشركات املؤسسة لبنك البالد )بنسبة ال 

 فإن أمين 
ً
تمثل السيطرة(. وللتوضيح أيضا

الحفظ املعين هو أحد مساهمي مدير 

 .الصندوق ولكن بنسبة ال تمثل السيطرة

لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة في 

ضدها، إال أصول الصندوق أو مطالبات 

للحد الذي يملك فيه وحدات بالصندوق. 

وال يكون لدائني مدير الصندوق أي 

 .مصلحة في أي أصول بالصندوق 

 ملا هو وارد 
ً
كما تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا

في هذه الشروط واألحكام بشأن أحقية 

الصندوق االستثمار في صناديق االستثمار 

ط العقاري املتداولة املتوافقة مع الضواب

واملعايير الشرعية املدرجة في تداول 

صناديق الوصناديق االستثمار العقاري و 

الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري 

 التضاربات الجوهرية في املصالح-4

ط واألحكام حتى تاريخ إعداد هذه الشرو 

فإنه ال يوجد معامالت تنطوي على 

تضارب مصالح جوهري بين مصالح 

الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة 

الصندوق أو أي أطراف أخرى. قام 

مدير الصندوق بتحديد حاالت 

التضارب املحتملة في املصالح بين مدير 

الصندوق والصندوق في الفقرة )ق( من 

هذه الشروط واألحكام. وبغرض 

التوضيح ، فإن أمين الحفظ املعين 

)شركة البالد املالية( مملوك  بالكامل 

من قبل بنك البالد. وأن أحد أعضاء 

مجلس إدارة مدير الصندوق مساهم في 

أحد الشركات املؤسسة لبنك البالد 

)بنسبة ال تمثل السيطرة(. وللتوضيح 

 فإن أمين الحفظ املعين هو أحد 
ً
أيضا

ولكن بنسبة ال مساهمي مدير الصندوق 

 .تمثل السيطرة

لن يكون ملدير الصندوق أي مصلحة في 

أصول الصندوق أو مطالبات ضدها، 

إال للحد الذي يملك فيه وحدات 

بالصندوق. وال يكون لدائني مدير 

الصندوق أي مصلحة في أي أصول 

 بالصندوق.

)ن( مدير 

 الصندوق 
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 والتي قد 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
املطروحة طرحا

تكون مداره من قبل مدير الصندوق، إال 

أن استثمار الصندوق في هذه الحاالت لن 

 ألي شروط تفضيلية تمنح ل
ً
ه يكون وفقا

 لشروط وأحكام تلك 
ً
وإنما سيكون وفقا

الصناديق على أسس تجارية بحته، ومن 

املحتمل أن ينطوي ذلك على تضارب في 

املصالح والذي سيسعى مدير الصندوق 

إلى بذل أقص ى جهوده لحل أي تضارب في 

 املصالح قد ينجم جراء ذلك.

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

العقارية  االستثمار

 املتداولة

 

يناير  1تبدأ السنة املالية للصندوق من 

ديسمبر من كل عام،  31وتنتهي في 

باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق 

والتي تبدأ السنة املالية لها من تاريخ 

 .2017ديسمبر  31اإلقفال وتنتهي بتاريخ 

يتم إعداد القوائم املالية للصندوق 

بواسطة مدير الصندوق وذلك بشكل 

( وبشكل مراجعةنصف سنوي )بيانات غير 

 ملعايير الهيئة مراجعةسنوي )بيانات 
ً
( وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين كما يتم 

تعديلها من وقت آلخر. ويتم مراجعة 

القوائم املالية السنوية من قبل املحاسب 

وني للصندوق. وتتم مراجعة القوائم القان

املالية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس 

إدارة الصندوق ويتم توفيرها لهيئة السوق 

املالية بمجرد اعتمادها ويتم توفيرها ملالكي 

الوحدات )دون أي رسوم( بمجرد اعتمادها 

( يوم من نهاية 30خالل مدة ال تتجاوز )

ية من نهاية املدة التي تشملها القوائم املال

الفترة التي تغطيها القوائم املالية غير 

( أشهر من نهاية الفترة 3وخالل ) راجعةامل

من  راجعةالتي تغطيها القوائم املالية امل

نهاية الفترة التي تغطيها القوائم املالية 

، وذلك عن طريق نشرها على راجعةامل

املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع 

يناير  1تبدأ السنة املالية للصندوق من 

ديسمبر من كل عام،  31وتنتهي في 

باستثناء السنة األولى لتأسيس 

الصندوق والتي تبدأ السنة املالية لها 

 31من تاريخ اإلقفال وتنتهي بتاريخ 

 .2017ديسمبر 

يتم إعداد القوائم املالية للصندوق 

وذلك بشكل بواسطة مدير الصندوق 

نصف سنوي )بيانات غير مدققة( 

 
ً
وبشكل سنوي )بيانات مدققة( وفقا

ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين كما يتم تعديلها من وقت 

آلخر. ويتم تدقيق القوائم املالية 

السنوية من قبل املحاسب القانوني 

للصندوق. وتتم مراجعة القوائم املالية 

من قبل مجلس الخاصة بالصندوق 

إدارة الصندوق ويتم توفيرها لهيئة 

السوق املالية بمجرد اعتمادها ويتم 

  25توفيرها ملالكي الوحدات خالل 
ً
يوما

على األكثر من نهاية الفترة التي تغطيها 

 من  40القوائم املالية غير املدققة و
ً
يوما

نهاية الفترة التي تغطيها القوائم املالية 

يق نشرها على املدققة، وذلك عن طر 

املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع 

 السوق املالية السعودية "تداول". 

)ص( القوائم 

 املالية
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 السعودية "تداول".  لسوق املاليةا

 مع التغييرات 
َ
تماشيا

وبما يتوافق مع  املقترحة

التعليمات الخاصة 

بصناديق االستثمار 

 العقارية املتداولة

ر يالصناديق املدارة من قبل مد-5

 الصندوق 

 ملا هو 
ً
وارد في هذه الشروط واألحكام وفقا

بشأن أحقية الصندوق االستثمار في 

صناديق االستثمار العقاري املتداولة 

املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية 

املدرجة في تداول وصناديق االستثمار 

صناديق الخاصة التي تستثمر الالعقاري و 

 أو 
ً
 عاما

ً
في القطاع العقاري املطروحة طرحا

 وا
ً
لتي قد تكون مداره من قبل مدير خاصا

الصندوق، إال أن استثمار الصندوق في 

 ألي شروط 
ً
هذه الحاالت لن يكون وفقا

 
ً
تفضيلية تمنح له وإنما سيكون وفقا

لشروط وأحكام تلك الصناديق على أسس 

تجارية بحته، ومن املحتمل أن ينطوي 

ذلك على تضارب في املصالح والذي 

بذل أقص ى سيسعى مدير الصندوق إلى 

جهوده لحل أي تضارب في املصالح قد 

 ينجم جراء ذلك.

)ق( تضارب  أضيفت

 املصالح

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

يجب على مدير الصندوق أن يشعر  -1

الهيئة ويفصح ملالكي الوحدات من 

دون تأخير عن أي تطورات جوهرية 

نشاطه، وال تكون تندرج في إطار 

معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد 

تؤثر على أصول الصندوق وخصومه 

أو في وضعه املالي أو في املسار العام 

ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في 

وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب 

طوعي ملدير الصندوق من منصب 

مدير الصندوق، ويمكن بدرجة 

ي سعر معقولة أن يؤدي إلى تغير ف

 
ً
الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

 في قدرة الصندوق على 
ً
ملحوظا

يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة 

املالية ومالكي الوحدات عن السوق 

طريق البريد أو الوسائل اإللكترونية 

ويفصح عن املعلومات التالية على الفور 

 :ودون أي تأخير

أي تطورات جوهرية تندرج في إطار  -1

نشاطه، وال تكون معرفتها متاحة 

لعامة الناس، وقد تؤثر على أصول 

الصندوق وخصومه أو في وضعه 

ألعماله أو  املالي أو في املسار العام

أي تغيير يكون له تأثير في وضع 

الصندوق أو يؤدي النسحاب 

طوعي ملدير الصندوق من منصب 

مدير الصندوق، ويمكن بدرجة 

)ر( رفع 

التقارير ملالكي 

 الوحدات
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الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات 

 الدين.

لتحديد التطور الذي يقع من ضمن  -2

نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير 

الصندوق أن يقدر ما إذا كان من 

املحتمل أن يأخذ مالك وحدات 

د حريص في االعتبار ذلك التطور عن

 .اتخاذه قراره االستثماري 

 اإلفصاح عن أحداث معينة 

يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة 

ويفصح ملالكي الوحدات من دون تأخير 

عن أي من التطورات اآلتية )سواء أكانت 

 للفقرة املتعلقة بـ"اإلفصاح 
ً
جوهرية وفقا

عن التطورات الجوهرية" أعاله أم لم 

 تكن(:

أو بيعه أو أي صفقة لشراء أصل  (1

تأجيره أو رهنه أو إيجاره بسعر 

٪( من صافي 10يساوي أو يزيد على )

 آلخر قوائم 
ً
أصول الصندوق وفقا

مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية 

 سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

٪( 10أي خسائر تساوي أو تزيد على ) (2

 آلخر 
ً
من صافي أصول الصندوق وفقا

قوائم قوائم مالية أولية مفحوصة أو 

 .مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث

أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس  (3

إدارة الصندوق أو في لجان 

  .الصندوق 

أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى  (4

قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان 

مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد 

%( من صافي أصول الصندوق 5على )

 آلخر قوائم مالية أو 
ً
لية وفقا

مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

  .مراجعة، أيهما أحدث

الزيادة أو النقصان في صافي أصول  (5

الصندوق بما يساوي أو يزيد على 

معقولة أن يؤدي إلى تغير في سعر 

 
ً
الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثيرا

 في قدرة الصندوق على 
ً
ملحوظا

الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات 

  الدين؛

صفقة لشراء أحد أصول  أي -2

الصندوق أو بيعه أو تأجيره أو 

رهنه بسعر يساوي أو يزيد على 

٪ من إجمالي قيمة أصول 10

 آلخر قوائم مالية 
ً
الصندوق وفقا

نصف سنوية غير مدققة أو قوائم 

  مالية سنوية مدققة أيهما أحدث؛

أي خسائر تساوي أو تزيد على  -3

٪ من صافي قيمة أصول 10

 
ً
قوائم مالية نصف الصندوق وفقا

سنوية غير مدققة أو قوائم مالية 

 سنوية مدققة أيهما أحدث؛ و

أي تغييرات في تشكيل أعضاء  -4

مجلس إدارة الصندوق أو لجانه 

  )إن وجدت(؛

أي نزاع بما في ذلك أي دعاوي  -5

قضائية أو دعاوى تحكيم أو 

وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو 

٪ 5املطالبة يساوي أو يزيد على 

في قيمة أصول الصندوق من صا

 آلخر قوائم مالية نصف 
ً
وفقا

سنوية غير مدققة أو قوائم مالية 

  سنوية مدققة أيهما أحدث؛

أي زيادة أو نقصان في صافي قيمة  -6

أصول الصندوق تعادل أو تزيد 

  آلخر قوائم مالية 10على 
ً
٪ وفقا

نصف سنوية غير مدققة أو قوائم 

مالية سنوية مدققة، أيهما 

  أحدث؛

ي زيادة أو نقصان في إجمالي أ -7

أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد 

 آلخر قوائم مالية 10على 
ً
٪ وفقا
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 آلخر قوائم مالية أولية 10)
ً
٪(  وفقا

مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

 .مراجعة، أيهما أحدث

الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح  (6

زيد على الصندوق بما يساوي أو ي

 آلخر قوائم مالية سنوية 10)
ً
%( وفقا

 .مراجعة

أي صفقة بين الصندوق وبين طرف  (7

ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر 

بموجبة كُل من الصندوق وطرف ذي 

العالقة في أي مشروع أو أصل أو 

 له إذا كانت هذه 
ً
يقدم تمويال

الصفقة أو الترتيب  مساوية أو تزيد 

ت ٪( من إجمالي إيرادا1على )

 آلخر قوائم مالية 
ً
الصندوق وفقا

  .سنوية مراجعة

أي انقطاع في أي من النشاطات  (8

الرئيسة للصندوق يساوي األثر 

٪( من 5املترتب عليه أو يزيد على )

 آلخر 
ً
إجمالي إيرادات الصندوق وفقا

 .قوائم مالية سنوية مراجعة

 .أي تغيير للمحاسب القانوني (9

 .تعيين أمين حفظ بديل (10

و قرار أو إعالن أو أمر إصدار حكم أ (11

من محكمة أو  جهة قضائية سواء في 

املرحلة االبتدائية أم االستئنافية، 

 في استغالل 
ً
يمكن أن يؤثر سلبا

الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد 

٪( من صافي 5قيمته اإلجمالية على )

 آلخر قوائم 
ً
أصول الصندوق وفقا

مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية 

  .جعة، أيهما أحدثسنوية مرا

أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة  (12

 .أصول الصندوق 

 التقارير  الربع سنوية

 
ً
يجب على مدير الصندوق أن ينشر فورا

 ربع سنوي في موقعه اإللكتروني 
ً
بيانا

  مراجعة؛

أي صفقة بين الصندوق وبين  -8

طرف ذي عالقة أو أي ترتيب 

يستثمر بموجبة كل من الصندوق 

وطرف ذي العالقة في أي مشروع 

أو أصل او يقدم تمويال له إذا 

رتيب  كانت هذه الصفقة أو الت

٪ من إجمالي 1مساوية أو تزيد على 

 آلخر قوائم 
ً
إيراد الصندوق وفقا

  مالية سنوية مدققة؛

أي انقطاع في أي من النشاطات  -9

الرئيسة للصندوق يساوي أو يزيد 

٪ من إجمالي إيرادات 5على 

 آلخر قوائم مالية 
ً
الصندوق وفقا

  سنوية مدققة؛

أي تغيير للمحاسب القانوني  -10

  للصندوق؛

تعيين ألمين حفظ بديل أي  -11

  للصندوق؛

إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو  -12

إعالن من جانب أي محكمة أو  

جهة قضائية، سواء في املرحلة 

االبتدائية أم  االستئنافية، والذي 

 على استغالل 
ً
قد يؤثر سلبا

الصندوق ألي جزء من أصوله 

٪ من 5تزيد قيمة اإلجمالية على 

 آل 
ً
خر صافي قيمة األصول وفقا

قوائم مالية نصف سنوية غير 

مدققة أو قوائم مالية سنوية 

  مدققة ، أيهما أحدث؛

أي تغيير مقترح لرأس مال  -13

 .الصندوق 

 التقارير  الربع سنوية

إضافة إلى ما ورد أعاله، يقوم مدير 

الصندوق بنشر بيان ربع سنوي في 

موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني 
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واملوقع اإللكتروني للسوق يتضمن كحد 

 :أدنى اآلتي

 .سعر الوحدة بنهاية الربع (1

 .الدخل التأجيري على سعر الوحدة (2

نسبة املصروفات واألتعاب  (3

 .اإلجمالية

 .أداء سعر الوحدة (4

قائمة ألسماء ونسب العقارات في  (5

 .محفظة الصندوق 

نسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية  (6

 .ألصول الصندوق 

نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة  (7

 .اإلجمالية ألصول الصندوق 

استثناء من أحكام الفقرة )ب( من  (8

والعشرون من الئحة املادة الثالثة 

صناديق االستثمار العقاري؛ صافي 

قيمة أصول وحدات الصندوق، أي 

ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم 

 .اإلفصاح عنه

أي  تغيرات أساسية أو جوهرية أو  (9

 .مهمة تؤثر في عمل الصندوق 

بيان باألرباح املوزعة على مالكي  (10

 .الوحدات

 اإلفصاح عن التغييرات املهمة

ر الصندوق إشعار يجب على مدي (1

الهيئة واإلفصاح للسوق عن أي 

تغييرات مهمة مقترحة. ويجب أن ال 

تقل فترة اإلشعار واإلفصاح عن 

( يوم قبل اليوم املحدد من مدير 21)

 .الصندوق لسريان هذا التغيير

ألغراض هذه الشروط واألحكام،  (2

يقصد "بالتغيير املهم" أي تغيير ال 

 أل 
ً
 وفقا

ً
 أساسيا

ً
حكام البند يعد تغييرا

السادس من التعليمات الخاصة 

بصناديق االستثمار العقارية 

 :املتداولة ومن شأنه أن

يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي  (أ)

 :اآلتيللسوق يتضمن كحد أدنى 

 سعر الوحدة بنهاية الربع. -1

الدخل التأجيري على سعر  -2

 .الوحدة

نسبة املصروفات واألتعاب  -3

 .اإلجمالية

 .أداء سعر الوحدة -4

قائمة ألسماء ونسب  -5

العقارات في محفظة 

 .الصندوق 

نسبة االقتراض من القيمة  -6

 .اإلجمالية ألصول الصندوق 

نسبة تكاليف الصندوق إلى  -7

القيمة اإلجمالية ألصول 

 .الصندوق 

استثناء من احكام الفقرة  -8

)ب( من املادة الثالثة 

والعشرون من الئحة 

صناديق االستثمار العقاري؛ 

صافي قيمة أصول وحدات 

الصندوق, أي ربح مدفوع 

الحق آلخر تقرير تم 

 .اإلفصاح عنه

أي  تغيرات جوهرية أو مهمة  -9

 تؤثر على عمل الصندوق؛ و

بيان باألرباح املوزعة على  -10

 .الوحداتمالكي 

 التقارير السنوية

ويتولى مدير الصندوق إعداد تقارير 

سنوية وتقديمها إلى مالكي الوحدات 

 ية:تتضمن املعلومات اآلت

األصول التي يستثمر فيها  (أ

  الصندوق؛

األصول التي يستهدف الصندوق  (ب

  االستثمار فيها؛
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الوحدات النظر في مشاركتهم في 

 .الصندوق 

يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول  (ب)

الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي 

عضو من أعضاء مجلس إدارة 

 .أو أي تابع ألي منهما الصندوق 

 من املدفوعات  (ت)
ً
 جديدا

ً
يقدم نوعا

 .تسدد من أصول الصندوق 

يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات  (ث)

األخرى التي تسدد من أصول 

 .الصندوق 

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من  (ج)

 .حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 

يجب اإلفصاح عن تفاصيل  (3

إللكتروني التغييرات املهمة في املوقع ا

ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني 

للسوق أو بالطريقة التي تحددها 

( أيام من تاريخ 10الهيئة وذلك قبل )

 سريان التغيير.

يجب بيان تفاصيل التغييرات املهمة  (4

في تقارير الصندوق التي يعدها مدير 

 لهذه الفقرة
ً
 .الصندوق وفقا

 التقارير السنوية

عداد تقارير يجب على مدير الصندوق إ

سنوية ونشرها في موقعه اإللكتروني 

واملوقع اإللكتروني للسوق، على أن تتضمن 

 :املعلومات اآلتية

 .األصول التي يستثمر فيها الصندوق  (1

األصول التي يستهدف الصندوق  (2

 .االستثمار فيها، إن وجدت

توضيح نسبة العقارات املؤجرة  (3

ونسبة العقارات غير املؤجرة إلى 

  .العقارات اململوكةإجمالي 

جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق  (4

خالل السنوات املالية الثالث األخيرة 

 :)أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح

أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 

توضيح نسبة العقارات املؤجرة و  (ت

نسبة العقارات غير املؤجرة إلى 

إجمالي العقارات التي يمتلكها 

  الصندوق؛

جدول مقارنة يغطي أداء  (ث

الصندوق خالل السنوات املالية 

الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس 

 :الصندوق( يوضح

صافي قيمة أصول  -

الصندوق في نهاية كل 

  سنة مالية؛

صافي قيمة األصول  -

لكل وحدة في نهاية كل 

 سنة مالية؛

أعلى وأقل صافي قيمة  -

كل وحدة عن أصول ل

 كل سنة مالية؛

صدرة  -
ُ
عدد الوحدات امل

  في نهاية كل سنة مالية؛

توزيع الدخل لكل  -

  وحدة؛

نسبة املصروفات التي   -

 .تحملها الصندوق 

 :ِسجل أداء يبين ما يلي (ج

إجمالي العائد ملدة سنة  .1

واحدة وثالث سنوات وخمس 

  سنوات )أو منذ  التأسيس(؛

إجمالي العائد السنوي لكل  .2

السنوات املالية  سنة من

العشر املاضية )أو منذ  

  التأسيس(؛

جدول يوضح مقابل  .3

الخدمات والعموالت 

واألتعاب التي تحملها 

الصندوق ألطراف خارجية 

على مدار العام. ويجب أيضا 
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 .سنة مالية

ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 

 .في نهاية كل سنة مالية

وق ج. أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصند

  .لكل وحدة عن كل سنة مالية

صدرة في نهاية كل سنة 
ُ
د. عدد الوحدات امل

 .مالية

 .ه. توزيع الدخل لكل وحدة

و. نسبة املصروفات التي تحملها 

 .الصندوق 

 :ِسجل أداء يغطي ما يلي (5

أ. العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث 

سنوات، وخمس سنوات )أو منذ  

 التأسيس(.

اإلجمالي السنوي لكل سنة من ب. العائد 

السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ  

 التأسيس(.

ج. جدول يوضح مقابل الخدمات 

والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق 

ألطراف خارجية على مدار العام. ويجب 

 اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي 
ً
أيضا

نسبة املصروفات وعن ما إذا ما كانت 

وف يقرر فيها مدير الصندوق هناك أي ظر 

 .اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل  (6

الفترة  وأثرت في أداء الصندوق؛ 

 .فيجب اإلفصاح عنها بشكل واضح

تقرير سنوي معتمد من مجلس إدارة  (7

على  -الصندوق، على أن يحتوي 

على   -سبيل املثال ال الحصر 

شتها املوضوعات التي تمت مناق

والقرارات الصادرة عن ذلك، بما في 

ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه 

 .ألهدافه

بيان حول العموالت الخاصة التي  (8

حصل عليها مدير الصندوق خالل 

 بشكل واضح ما هيتها 
ً
الفترة مبينا

اإلفصاح بشكل واضح عن 

إجمالي نسبة املصروفات، 

ويجب اإلفصاح عن إذا ما 

كانت هناك إي ظروف يقرر 

صندوق لإلعفاء فيها مدير ال

 .من أي رسوم أو تخفيضها

في حال حدوث تغييرات جوهرية  (ح

خالل الفترة  وأثرت في أداء 

  الصندوق؛

تقرير مجلس إدارة الصندوق  (خ

السنوي على أن يحتوي، على 

سبيل املثال وال الحصر، على 

املوضوعات التي تمت مناقشتها 

والقرارات الصادرة عن ذلك، بما 

وتحقيقه في ذلك أداء الصندوق 

  ألهدافه؛

بيان بالعموالت الخاصة التي  (د

حصل عليها مدير الصندوق خالل 

الفترة ذات الصلة يذكر بوضوح 

غرض العموالت وكيفية 

 استغاللها.

 تقرير تقييم املخاطر (ذ
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 .وطريقة االستفادة منها

 تقرير تقويم املخاطر.  (9

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

 (اجتماعات مالكي الوحدات3

ك(ال يجوز لكبار مالكي الوحدات )مالك 

الوحدات الكبير هو كل شخص يملك ما 

%( أو أكثر من وحدات 5نسبته )

الصندوق( التصويت في اجتماع مالكي 

الوحدات على القرار الذي يتعلق 

باالستحواذ على أصول عقارية تعود 

 ملكيتها أو منفعتها إليهم. 

معلومات )ش(  أضيفت

 أخرى 

بما يتوافق مع التعليمات 

الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية 

 املتداولة

يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة 

محدثة من هذه الشروط واألحكام إلى 

( أيام من إجراء أي تغيير 10الهيئة خالل )

عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور 

 .تحديثها

شروط ويجب عليه نشر نسخة من هذه ال

واألحكام في موقعه اإللكتروني واملوقع 

اإللكتروني للسوق، ويجب عليه كذلك 

اإلعالن عن النسخة املحدثة من هذه 

الشروط واألحكام في موقعه اإللكتروني 

واملوقع اإللكتروني للسوق، وذلك خالل 

( أيام من إجراء أي تحديث عليهما بما 10)

 .في ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق 

يجب على مدير الصندوق أن يعلن في 

موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني 

للسوق تفاصيل التغييرات األساسية في 

( 10هذه الشروط واألحكام وذلك قبل )

 .أيام من سريان التغيير

يجب على مدير الصندوق الحصول على 

موافقة الهيئة على التغيير األساس ي املقترح 

الصندوق بعد  للصندوق. ويجب على مدير

الحصول على موافقة الهيئة، الحصول 

على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق 

على أي  –من خالل قرار صندوق عادي  –

 .تغيير أساس ي مقترح

وألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد 

يقوم مدير الصندوق بتعديل هذه 

 
ً
 لتقديره رهنا

ً
الشروط واألحكام وفقا

بموافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة 

املالية، شريطة الحصول على  السوق 

موافقة أغلبية مالكي الوحدات على أي 

تغيير أساس ي مقترح منصوص عليه في 

 .الفقرة )ش( من هذه الشروط واألحكام

ويقدم مدير الصندوق لهيئة السوق 

املالية وأمين الحفظ نسخة معدلة من 

يوم  20الشروط واألحكام في غضون 

 .عمل من تاريخ إجراء أي تغيير

علن مدير الصندوق أي تفاصيل وي

متعلقة بالتغييرات األساسية في 

الشروط واألحكام على موقعه 

اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني 

الخاص بالسوق املالية السعودية 

يوم عمل من  20"تداول" في غضون 

تاريخ إجراء أي تغيير، بما في ذلك 

التحديثات السنوية الخاصة بأداء 

 .الصندوق 

مدير الصندوق أي تفاصيل ويعلن 

متعلقة بالتغييرات األساسية في 

الشروط واألحكام على موقعه 

إجراء )ت( 

تعديالت على 

ط و الشر 

 واألحكام
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 من 
ً
بمصطلح "التغيير األساس ي" أيا

 :الحاالت اآلتية

 .التغيير املهم في أهداف الصندوق  (1

التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي  (2

وجوهري على مالكي الوحدات أو على 

 .حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق 

التغيير الذي يكون له تأثير في وضع  (3

 .املخاطر للصندوق 

زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  (4

من خالل قبول مساهمات نقدية أو 

 ألحكام الفقرة 
ً
عينية أو كليهما وفقا

 من التعليمات )ل( من البند 
ً
ثالثا

الخاصة بصناديق االستثمار 

 .العقارية املتداولة

يحق ملالكي الوحدات ممارسة جميع 

 –الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك 

حق –على سبيل املثال ال الحصر 

التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات، 

واالشتراك في اصدارات حقوق األولوية 

لغايات زيادة  وقبول املساهمات العينية

رأس مال الصندوق، والحصول على 

التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام، 

والحصول على التقارير الدورية 

والتحديثات بما يتماش ى مع هذه الشروط 

 .واألحكام

اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني 

الخاص بالسوق املالية السعودية 

يوم عمل من سريان أي  20"تداول" قبل 

 .تغيير

وبالنسبة للتغييرات غير األساسية على 

الشروط واألحكام فيستم اإلعالن عنها 

    في التقارير السنوية والربع سنوية.

 


