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 صندوق سويكورب وابل ريت 

SWICORP WABEL REIT FUND 

  الشروط واألحكام 

 صندوق استثماري عقاري متداول مدرج يف السوق املالية السعودية 

 (صندوق مقفل) 

 SCP-726-06-01-08-17شهادة اعتماد شرعي رقم: 

  مدير الصندوق 

  

  

ل سعودي  1,180,000,000حجم الصندوق     ر

  وحدة  35,400,000عدد الوحدات املطروحة للجمهور 

ل سعودي 354,000,000مبلغ الوحدات املطروحة للجمهور   ر

وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وحمدثة    ، خاضعة للوائح الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية سويكوربريت والذي تديره شركة  سويكورب وابل إن شروط وأحكام صندوق    )أ(

 وغري مضللة عن صندوق االستثمار. 

ت املعقولة، و حسب علمه و اعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن  يتحمل مدير الصندوق املسؤولية الكاملة عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الشروط و األحكام، و يقر، بعد أن أجر "  )ب( ى كافة التحر

و ال يقدمان أي    و ال تتحمل هيئة السوق املالية السعودية و السوق املالية السعودية أية مسؤولية عن حمتوى هذه الشروط و األحكام،     . يؤدي عدم تضمينها يف هذه الوثيقة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

ت تتعلق بدقتها أو اكتماهلا؛ و خيليان مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة قد تقع بسبب االعتماد على أي جزء من هذه الشر    " وط و األحكامإقرارات أو ضما

  على املستثمرين احملتملني قراءة شروط وأحكام الصندوق قبل اختاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.   ) ج (

ا واملوافقة عليها ومت احلصول على نسخة منها والتوقيع عللقد   )د( لصندوق وفهم ما جاء    يها.قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام واملالحق اخلاصة 

هـ  1442      مجادى األول       25بتاريخ  م  من الشروط واألحكا  احملدثة  هذه النسخةوصدرت  ،  م)2018  مارس   7هـ (املوافق  1439  الثانية مجادى    19  صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ   ) ه (

 . )م2021  يناير  10 املوافق(

ه   املذكورةسويكورب وابل ريت اليت تعكس التغيريات    صندوق هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام    ) و( حسب خطابنا املرسل إىل هيئة    ،يف جدول ملخص تعديالت الشروط واألحكام اد

 م،2020ديسمرب  27هـ املوافق 1442مجادى األوىل  12  واخلطاب االحلاقي بتاريخم 2020اكتوبر  04هـ املوافق  1442صفر 17 بتاريخ السوق املالية 

سيس هذا الصندوق وطرح وحداته   )ز(      م).2017ديسمرب  28 هـ (املوافق 1439ربيع الثاين  10 طرحاً عاماً بتاريخمتت موافقة هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية على 
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  رنا الخطاب                   ك هان سيموكو
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 إشعار هام 

لصـــــــندوق. وال جيـــــــوز أن يتعا  .أ ــرار اســـــــتثماري يتعلـــــــق  لكامـــــــل قبـــــــل اختـــــــاذ أي قـــــ مـــــــة  مـــــــل املســـــــتثمرون  علـــــــى كـــــــل مســـــــتثمر حمتمـــــــل قـــــــراءة هـــــــذه الشـــــــروط واألحكـــــــام بعنايـــــــة 
ــع ــة، بـــــل جيـــــب علـــــى مجيـــ ــة، أو قانونيـــ ــريبية، أو زكويـــ ــتثمارية، أو ضـــ ــارة اســـ ــا استشـــ ـــ ــى أ ــام علـــ ــذه الشـــــروط واألحكـــ ت هـــ ــع حمتـــــو ــروط    احملتملـــــون مـــ ــذه الشـــ ــتثمرين قـــــراءة هـــ املســـ

ــا   ــاطر الـــــيت ينطـــــوي عليهـــ ملـــــزا واملخـــ ــا يتعلـــــق  ــا، وذلـــــك فيمـــ ــندوق واختبارهـــ ــة االســـــتثمار يف الصـــ ــن فرصـــ ــهم، والتحقـــــق مـــ نفســـ ــري  ــندوق.  واألحكـــــام والتحـــ ــتثمار يف الصـــ االســـ
ــاريهم   ــارة مستشــــ ستشــــ ــتثمرون  ــوق املالويُنصــــــح املســــ ــن قبــــــل هيئــــــة الســــ ــم مــــ ــاليني املــــــرخص هلــــ ــةاملــــ ــراء  يــــ ــأن شــــ ــبني بشــــ ــانونيني واحملاســــ ــاريهم القــــ ، ومستشــــــاري الضــــــرائب ومستشــــ

ا والتصرف فيها    .وحدات يف الصندوق واالحتفاظ 

ريـــــــخ    1010233360مت إعـــــــداد هـــــــذه الشـــــــروط واألحكـــــــام مـــــــن قبـــــــل شـــــــركة ســـــــويكورب، وهـــــــي شـــــــركة مســـــــامهة خمتلطـــــــة، مبوجـــــــب الســـــــجل التجـــــــاري رقـــــــم    . ب مجـــــــادى    6و
ومرخصـــــــة كــــــــ"شخص مـــــــرخص لـــــــه" مبوجـــــــب تـــــــرخيص هيئـــــــة    10030104289م) وتـــــــرخيص اهليئـــــــة العامـــــــة لالســـــــتثمار رقـــــــم  2007مـــــــايو    23  هــــــــ (املوافـــــــق1428األوىل  

ــم   ــة رقـــــ ــوق املاليـــــ ــتثمار العقـــــــاري الصـــــــادرة عـــــــن12161  -   37الســـــ ــناديق االســـــ ــة صـــــ ــس  وفقـــــــاً لالئحـــــ ــم    جملـــــ ــة مبوجـــــــب القـــــــرار رقـــــ ــة الســـــــوق املاليـــــ   ٢٠٠٦  -   ١٩٣  -   ١هيئـــــ
ريـــــــخ   ـــ (١٩/٦/١٤٢٧و ــق  هـــــ ــم (م/15/7/2006املوافـــــ ــي رقـــــ ــوم امللكـــــ ملرســـــ ــادر  ــة الصـــــ ــوق املاليـــــ ــام الســـــ ــى نظـــــ ــاء علـــــ ــخ  30م) بنـــــ ريـــــ هــــــــ، والتعليمـــــــات    ١٤٢٤/  ٦/  ٢) و

ــة املتداولـــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــــن جملـــــــــس هيئـــــــــة الســـــــــوق املاليـــــــــة مبوجـــــــــب القـــــــــرار رقـــــــــم   ريـــــــــخ    2016  –  130  –  6اخلاصـــــــــة بصـــــــــناديق االســـــــــتثمار العقاريـــــــ هــــــــــ  23/1/1438و
ملرســــــوم امللكـــــــي رقــــــم (م/24/10/2016(املوافــــــق ريــــــخ  30م) بنــــــاء علـــــــى نظــــــام الســــــوق املاليـــــــة الصــــــادر    2018  –  115-   2واملعدلــــــة بقــــــرار رقـــــــم    هــــــــ  ٢/٦/١٤٢٤) و
ريخ     م).22/10/2018هـ (املوافق  13/02/1440و

ــندوق مناســـــباً للمســـــتثمري  .ج ــنف مســـــتوى املخـــــاطر يف الصـــــندوق مبتوســـــط إىل مرتفـــــع، لـــــذا فقـــــد ال يكـــــون الصـــ ن الـــــذين يرغبـــــون يف االســـــتثمار قليـــــل املخـــــاطر، إذ أن أســـــعار  يصـــ
ــغ ا ــد ال يســـــــرتد املســـــــتثمر املبلـــــ لتـــــــايل، قـــــ ــد يتعـــــــرض هلـــــــا الصـــــــندوق. و ــاطر الـــــــيت قـــــ ـــــــبط بســـــــبب املخـــــ ــد النقديـــــــة ميكـــــــن أن  ألصـــــــلي الـــــــذي مت  وحـــــــدات الصـــــــندوق أو العوائـــــ

ستشــــــارة مستشــــــار مــــــايل مســــــتقل مــــــرخص مــــــن   هيئـــــة الســــــوق املاليــــــة قبــــــل اختــــــاذ قــــــرار االســــــتثمار. وجيــــــب أن يكــــــون املســــــتثمرون احملتملــــــون  اســـــتثماره. لــــــذا ننصــــــح املســــــتثمر 
ملخــــــــاطر الـــــــيت ينطــــــــوي عليهـــــــا و  ن االســـــــتثمار يف الصــــــــندوق ينطـــــــوي علــــــــى خمـــــــاطر متوســــــــطة إىل عاليــــــــة وال يصـــــــلح إال للمســــــــتثمرين امللمـــــــني  يفهمــــــــون هــــــــذه  علـــــــى علــــــــم 

واهلم املســــــتثمرة جزئيــــــا أو كليــــــا (للمزيــــــد مــــــن املعلومــــــات عــــــن خمــــــاطر االســــــتثمار يف الصــــــندوق، الرجــــــاء الرجــــــوع إىل املــــــادة  املخــــــاطر، والقــــــادرين علــــــى حتمــــــل خســــــارة رؤوس أمــــــ 
 " من هذه الشروط واألحكام).7"

ــن العنايتحمـــــل مـــــدير    . د ــول مـــ ــذل القـــــدر املعقـــ ــد أن بـــ ــه (بعـــ ــدير الصـــــندوق حســـــب علمـــ ــام، والـــــيت يؤكـــــد مـــ ــواردة يف هـــــذه الشـــــروط واألحكـــ ــات الـــ ــؤولية املعلومـــ يـــــة  الصـــــندوق مســـ
ــوائح التنفي ــة أو اللـــ ــام الســـــوق املاليـــ ــة أمـــــور يشـــــرتط نظـــ ــل أيـــ ــمن أي إفـــــادة غـــــري صـــــحيحة أو مضـــــللة وال تغفـــ ــا ال تتضـــ ـــ ــد مـــــن ذلـــــك) أ ــن جملـــــس    ذيـــــةاملهنيـــــة للتأكـــ الصـــــادرة مـــ

كيــــــدات ت ت هـــــــذه الشــــــروط واألحكــــــام، وال تعطـــــــي أي  تعلــــــق بـــــــدقتها أو  هيئــــــة الســــــوق املاليــــــة تضـــــــمينها فيــــــه. وال تتحمــــــل هيئـــــــة الســــــوق املاليــــــة أي مســـــــؤولية عــــــن حمتــــــو
ــة أو عــــــن ا ــذه الوثيقــــ ــا ورد يف هــــ ــارة تنــــــتج عمــــ ــا كانــــــت عــــــن أي خســــ ــن أي مســــــؤولية مهمــــ ــها صــــــراحة مــــ ــى  اكتماهلــــــا، وختلــــــي نفســــ ــا، وجيــــــب علــــ العتمــــــاد علــــــى أي جــــــزء منهــــ
لصندوق.  الراغبني يف شراء وحدات الصندوق املطروحة مبوجب هذه الشروط واألحكام التحري عن مدى صحة املعلومات املتعلقة 

 

  اسم وعنوان مدير الصندوق:
  شركة سويكورب 

ض     11451الر
  اململكة العربية السعودية 

  966112110737+هاتف:  
  966112110733+فاكس:  

 www.swicorp.comاملوقع اإلكرتوين:  
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  تعديالت الشروط واألحكام ملخص 

  

  

  وصف التعديل   الفقرة  ريخ التعديل 

  2018 نوفمرب 

 تشكيل جملس إدارة الصندوق  13.1
  

تعيني كل من عبدهللا محد السلوم، وعبدهللا سعود 
الكلييب، وحسام حممد عبدالرؤف وأمحد بن عبدالعزيز بن  
حسن  وعبدهللا سليمان الضحيان كأعضاء جملس إدارة  
بدًال عن عبدالعزيز حممد القباين، وخالد حممد املاجد،  

يد الطيار    وعصام عبدا

ا أ 13.4 عضاء جملس  صناديق أخرى يشرف على إدار
  إدارة الصندوق 

  2019سبتمرب 
كأعضاء جملس    مغالتعيني كل من دانييل شينكر، ومحاد   تشكيل جملس إدارة الصندوق  13.1

إدارة بدالً عن سعود منصور الطاسان، وعبدهللا محد  
  السلوم

ا أعضاء جملس   13.4 صناديق أخرى يشرف على إدار
  إدارة الصندوق 

  2019أكتوبر 

  أنواع األصول العقارية اليت يستثمر فيها الصندوق  6.1
حتديث نص قيود االستثمار لتطابق النص يف النسخة  

املعدلة من التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار 
  م 22/10/2018العقارية املتداولة بتاريخ 

  سياسات تركيز االستثمار  6.3
االستثمار  إضافة أنواع االستثمارات اليت ميكن للصندوق  

  ا

  الزكاة  9.1.8
يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية  

  عن املستثمرين 

  القوائم املالية  19

حة وإعالن القوائم املالية األولية املفحوصة   تغيري فرتة ا
حة وإعالن    30اىل  اية املدة، وتغيري فرتة ا يوم من 

اية   القوائم املالية السنوية املراجعة اىل ثالثة أشهر من 
املدة. وذلك للتماشي مع النسخة املعدلة من التعليمات  

اولة بتاريخ  اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتد
  م 22/10/2018

  (ب) التقارير السنوية ملالكي الوحدات  21
إضافة تقرير تقومي املخاطر ضمن التزامات مدير  

  الصندوق االفصاحية السنوية اىل مالكي الوحدات

  (ج) التقارير الربع سنوية ملالكي الوحدات 21
إضافة فقرة جديدة تتضمن التزام مدير الصندوق بتزويد  

  وحدات تقارير ربع سنوية مالكي ال

(د) حقوق التصويت يف اجتماعات مالكي  22.1
  الوحدات 

إضافة الفقرة (ط) من املادة السابعة من النسخة املعدلة  
من التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية  

م واليت تتعلق بتصويت  22/10/2018املتداولة بتاريخ 
كبار مالكي الوحدات يف قرارات االستحواذات العقارية 

  ذات امللكية أو املنفعة هلم 

  تعديل الشروط واألحكام  25

ث نص التغيريات األساسية وترتيب املوافقات حتدي 
الالزمة القرارها لتطابق النص املذكور يف النسخة املعدلة  

من التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية  
  م22/10/2018املتداولة بتاريخ 

  2020يونيو 
  تشكيل جملس إدارة الصندوق  13.1

كعضو جملس إدارة بدالً عن ك هان سيم  و كو تعيني  
ا أعضاء جملس   13.4  ماجد ضياء الدين كرمي ، وتعيني عبدهللا سعود الكلييب  صناديق أخرى يشرف على إدار

  إدارة الصندوق 
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  2021يناير

ا حبيث تكون بشكل ربع سنوي   رسوم اإلدارة ملخص الصندوق    تصحيح احتسا

ألصول   التشغيل  مصاريف ملخص الصندوق :    إضافة تعريف ملصاريف التشغيل اخلاصة 

  اليت  املنفعة وعقد األصول : العقارية األصول  ملخص
  متلكها ( تكاليف التشغيل) /شراؤها سيتم

  لألصول   إضافة بيان بتكاليف التشغيل

  يضاح  إ ضافة إ  تكاليف التعامل 9.1.2

  إضافة إيضاح     رسوم التعامل 9.1.2

  مدير االمالك أتعاب  9.1.7
تغيري أتعاب مدير األمالك لتكون نسبة من اإليرادات  

وحبيث ال  بدال من التحصيالت الفعلية لإليرادات
  اإليرادات السنوية  من %10تتجاوز 

    مصاريف الوسيط العقاري 9.1.8 
إضافة فقرة جديدة تتعلق مبصاريف سعي الوسيط 

  عقارية ألصول الصندوق  شراء العقاري لصفقات
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  الصندوق دليل 

  شركة سويكورب    مدير الصندوق 
  49برج اململكة، الدور 

  طريق امللك فهد 
ض  2076ص. ب.      11451، الر

  اململكة العربية السعودية 
www.swicorp.com  

  

  املالية شركة البالد    أمني احلفظ 
ور    الطابق األول  –مسارت 
  التحلية مع طريق امللك فهد تقاطع شارع 

  140ص.ب. 
ض    11411الر

  اململكة العربية السعودية 
capital.com-www.albilad  

  

  املالية شركة البالد    مدير الطرح
ور    الطابق األول  –مسارت 

  تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد 
  140ص.ب. 
ض    11411الر

  اململكة العربية السعودية 

capital.com-www.albilad  

 

  اجلهة املستلمة لطلبات االشرتاك   

  

  شركة سويكورب  
  49برج اململكة، الدور 

  طريق امللك فهد 
ض  2076ص. ب.      11451، الر

  اململكة العربية السعودية 

www.swicorp.com  

 

  بنك البالد
  حي امللز، شارع الستني 

  140ص.ب. 
ض    11411الر

  اململكة العربية السعودية 

www.bankalbilad.com  

 

  مصرف الراجحي 
  شارع العليا

  28ص.ب. 
ض    11642الر

  اململكة العربية السعودية 

 www.alrajhibank.com.sa  

 

 البنك األهلي التجاري 
  طريق امللك عبدالعزيز 

  3555ص.ب. 
  21481 جدة

  اململكة العربية السعودية 
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 .comalahliwww.  

  البنك السعودي الفرنسي 
  طريق املعذر

  06006ص.ب. 
ض    11004الر

  اململكة العربية السعودية 
 www.alfransi.com.sa  

   

  شركة اجلزيرة لألسواق املالية 
ض   طريق امللك فهد  -الر

  20438ص.ب 
ض   11455الر
    السعودية  العربية اململكة

www.aljaziracapital.com.sa  

  

  

  حماسبون قانونيون   اللحيد واليحيىي  احملاسب القانوين
  طريق أبو بكر الصديق  -التعاون 
ض    الر

  اململكة العربية السعودية  
  966112694419 :هاتف
  966112693516 :فاكس

www.aca.com.sa  
  

  شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري   األمالك مدير  
  640ص. ب.

ض    11321الر
  اململكة العربية السعودية 

sa.com-/www.akeed  

  

جهاد أمحد تركستاين ومشاري عبدالعزيز العباد   املستشار القانوين 
  لالستشارات القانونية واحملاماة  

 برج هيتال، الدور الرابع
 طريق امللك فهد 

ض    11361الر
 السعودية اململكة العربية 

.comtalawksawww.  

  
  

  الشرعية   املراجعة شركة دار    املستشار الشرعي
    42و  41مكتب  ,872مبىن 
  436السيف  3618طريق 

  املنامة  –مملكة البحرين  
www.shariyah.com   

  شركة بصمة إلدارة العقارات   املقيم األول  ن و املثمنون العقاري
  طريق خريص –حي الربوة 

ض   الر
 اململكة العربية السعودية 

www.gobussma.com  

  

 ركود شركة    املقيم الثاين  
 تقاطع طريق اجلامعة مع طريق عثمان بن عفان 

ض  11492الر
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  اململكة العربية السعودية 
sa.com-www.barcode  

  شركة السوق املالية السعودية ( تداول)   منصة التداول
  أبراج التعاونية، الربج الشمايل 

  طريق امللك فهد  700
ض 60612ص.ب    11555، الر

  اململكة العربية السعودية 
  + 966) 11(  218 9999هاتف: 
  + 966) 11( 218 1220فاكس: 

 www.tadawul.com.saاملوقع اإللكرتوين: 
  awul.com.sawebinfo@tadالربيد اإللكرتوين: 

  

  هيئة السوق املالية  اجلهة املنظمة
  طريق امللك فهد 

  87171ص.ب 
ض    11642الر

  www.cma.org.sa :املوقع اإللكرتوين 
  info@cma.org.saالربيد اإللكرتوين: 

  

  شركة فاليوسرتات   اجلدوىمستشار دراسة  
  طريق امللك فهد 

  6الطابق -الربج اجلنويب-مبىن مؤسسة امللك فيصل اخلريية
www.valustrat.com  
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 الصندوق ملخص 
  

مت إنشاؤه يف اململكة  مطروح طرحاً عاماً تتداول وحداته يف السوق متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  مقفل   صندوق استثمار عقاري   :  نوع الصندوق
  العربية السعودية مبوجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. 

ل السعودي.   :  عملة الصندوق   الر

ريخ إدراج الوحدات يف تداول، قابلة للتجديد ملدد مماثلة وفق تقدير مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق    99  :  الصندوقمدة   سنة تبدأ من 
  املالية. 

جريي دوري، وتوزيع ما ال يقل  يهدف الصندوق اىل االستثمار يف أصــول عقاريــة داخل اململكة العربية السعودية وقابلــة    :  األهداف االستثمارية للصندوق لتحقيق دخل 
ً، و 90عن   ح الصندوق سنو يستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصول الصندوق فـي مشـاريع التطـوير العقاري  قد  % من صايف أر

  :شريطة 

مـن إمجـايل أصول  ٪  75أال تقـل أصول الصـندوق املسـتثمرة فـي األصول العقاريـة املطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن   . 1
  الصـندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة، و

  أال يسـتثمر الصـندوق أصوله يف أراضي بيضاء.  . 2
ل سعودي.   1,180,000,000  :  حجم الصندوق   ر

الت سعودية.   10    :  سعر الوحدة    ر

الستثمار يف الصندوق). 7متوسطة إىل عالية (يرجى مراجعة املادة "   :  درجة املخاطر    " من هذه الشروط واألحكام ملعرفة التفاصيل عن املخاطر املرتبطة 

ل سعودي مضافاً إليها قيمة رسوم االشرتاك، كما أنه من    500  :  احلد األدىن لالشرتاك املمكن ختصيص مبلغ أقل من احلد األدىن لالشرتاك بسبب عدد  ر
دة  املكتتبني الكبري خالل فرتة الطرح االويل الشرتاك مبلغ أعلى من احلد األدىن لإلشرتاك، جيب أن تكون هذه الز ، ويف حال الرغبة 

ل (أي على سبيل املثال مبلغ    100عن احلد األدىن لإلشرتاك من مضاعفات مبلغ   ل سعودي أو    600ر ل سعودي أو   700ر ر
ل سعودي إخل...) مضافاً إليها مبلغ رسوم االشرتاك   800   . ر

  ال يوجد.   :  احلد األدىن للملكية 

ح ملائة (  :  سياسة توزيع األر ح على مالك الوحدات (يف حال حتققت) ال تقل عن تسعني  ح الصندوق  90سيتم توزيع أر يف مرة واحدة  %) من صايف أر
ميكن ملدير الصندوق دفع هذه التوزيعات على أكثر من مرة يف   و  مارس من كل عام.  31يف  خالل الربع االول،  السنة على االقل  

  السنة 

ريخ :  يوم)   15(   عشر  مخسةفرتة الطرح األويل ملدة     تستمر  :  فرتة الطرح األويل   م 19/03/2018هـ املوافق  02/07/1439عمل تبدأ من 

  . م04/2018/ 08هـ املوافق  22/07/1439ريخ    حىت

ً    :  عدد مرات التقومي ن سنو   /ديسمرب من كل سنة ميالدية). 31/يونيو و30كل ستة أشهر من السنة املالية للصندوق (  - مر

من إمجايل مبلغ االشرتاك. وسيقوم مدير  %1  بنسبة  ختصم رسوم االشرتاك من إمجايل مبلغ االشرتاك وبعد ختصيص الوحدات، و  :  رسوم االشرتاك 
م يف املادة "  لتنازل/حسم كامل رسوم االشرتاك لبائعي االصول العقارية (االشرتاك العيين) الواردة بيا " من هذه الشروط  8الصندوق 

  واألحكام. 

 وتدفع بشكل ربع سنوي.   ربع سنوي% من صايف قيمة أصول الصندوق، وحتسب بشكل  0,75رسوم سنوية تعادل    :  رسوم إدارة الصندوق
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مدير األمالك ومصاريف إدارة اآلصول  أتعاب  
  العقارية

التأجري  خدمات  و  ،  العقارية   دارة األصولإ  خدمات  وذلك يشمل  دارة مجيع األصول العقارية  و/ أو مديرو األمالك   سيقوم مدير األمالك  :
اإليرادات  إمجايل  % من  10تجاوز  . وسيقوم الصندوق بدفع مصاريف ادارة األصول العقارية ملدير أو مدراء  األمالك مبا اليوحتصيل اإلجيار

  لألصول العقارية.   السنوية

 

  رسوم التعامل 

  

م بيعه من قبل الصندوق. وحيصل كذلك على نسبة  يت % من سعر البيع اخلاص بكل أصل عقاري  1حيصل مدير الصندوق على نسبة  :
جراء التقصي الالزم  ه ؤ % من سعر الشراء اخلاص بكل أصل عقاري يتم شرا1 من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق 

البيع وإمتام العملية. وتكون رسوم التعامل مستحقة السداد بعد إمتام عملية الشراء أو البيع اخلاصة بكل  والتفاوض على شروط الشراء أو  
  ي و لن تنطبق رسوم التعامل على شراء األصول املبدئية للصندوق. أصل عقار 

لغرض  املتكبدة    ، املباشرة وغري املباشرة،    التعامل/التعامالت  ، سيتحمل الصندوق مجيع مصاريف وتكاليفرسوم التعاملإلضافة إىل   :    التعامل  تكاليف
  تدفع ملقدمي اخلدمات  غري مدارة من قبل مدير الصندوق   استثمارة  يف صناديق    وحدات  أصول أو  أي    البيع والشراء واالستحواذ على  

التابعة ومصاريف التقييم ومصاريف العناية  التكاليف االستشارية والقانونية  الذي يشمل على سبيل املثال ال احلصر  و   غري مدير الصندوق
ن تلك املهلذا األمر    مجيع النفقات اليت تعترب ضرورية  و   السفر  وتكاليف  ا  الواجبة وكل املصاريف املبدئية واملتعلقة صاريف  ، علماً 

  % من سعر الصفقة (سواًء كانت شراء أم بيع ألصل عقاري من قبل الصندوق1لن تتجاوز ما نسبته    توتكاليف التعامل/التعامال
نه لن يطبق على عملية شراء األصول    )غري مدارة من قبل مدير الصندوق  استثماريةصناديق    شراء أو بيع وحدات يف  أو  ، علماً 

  . املبدئية للصندوق أي تكاليف تعامل 

% (كحد أقصى) من قيمة أي استثمار عقاري يتم االستحواذ عليه وتدفع هذه القيمة للوسيط وذلك  2.5  نسبته    يدفع الصندوق ما   :  الوسيط العقاري مصاريف  
أو   مقابل قيامه جبلب الفرص وتكون هذه الرسوم مستحقة على العقارات املراد االستحواذ عليها مستقبًال وتدفع مباشرة بعد افراغ العقار

وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف (يف حال وجدت) يف    .أو كما يتم االتفاق عليه بني األطراف  يف أصول عقارية  عند االستثمار
اية كل سنة    . ملخص اإلفصاح املايل يف 

    

لوحدات عرب نظام (تداول) عند اإلدراج، بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة    :  تداول الوحدات ووحدات صناديق االستثمار  يتم التعامل 
لتايل، جيوز ملالكي الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية    يف السوق املالية السعوديةالعقارية املتداولة   (تداول) و

  املعلن عنها من قبل السوق املالية مباشرة.  

  عن املستثمرين. يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية    :  الزكاة 

الرسوم     الرسوم احلكومية/الضرائب  تشمل  ال  األخرى  األطراف  أو  سويكورب  لشركة  املستحقة  واملصروفات  والعموالت  املذكورة  الرسوم  إن 
التنفيذية   الرسوم احلكومية/الضرائب بشكل منفصل وفقا للتشريعات واللوائح  الصندوق  احلكومية/الضرائب، وسيتحمل 

  العالقة، ومنها على سبيل املثال ضريبة القيمة املضافة. ذات  
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  املصطلحاتقائمة  

ململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي جلنة، أو جلنة فرعية، أو موظف، أو وكيل   : ”"اهليئة" أو "هيئة السوق املالية تعين هيئة السوق املالية 
  وظيفة من وظائف اهليئة. ميكن أن يتم تفويضه ألداء أي  

  الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية السعودية.   :  الئحة األشخاص املرخص هلم

  الئحة صناديق االستثمار العقاري، والصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.   :  الئحة صناديق االستثمار العقاري 

  الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.   :  الئحة صناديق االستثمار 

التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار  
  العقارية املتداولة 

  تعين التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.   :

"شركة سويكورب " أو "مدير  
  الصندوق" 

ريخ  1010233360تعين شركة سويكورب، شركة سعودية مسامهة خمتلطة، مبوجب السجل التجاري رقم    : مجادى    6  و
ومرخصة    10030104289)وترخيص اهليئة العامة لالستثمار رقم  م2007  مايو  23  املوافق(  هـ1428  األوىل

نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد    ملزاولة  12161  –  37كـ"شخص مرخص له" مبوجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم  
  لتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة واإلدارة و احلفظ يف أعمال األوراق املالية. 

هو جملس إدارة يُعني أعضاءه مدير الصندوق، وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري ملراقبة أعمال مدير الصندوق وسري    :  جملس إدارة الصندوق
  أعمال الصندوق. 

بع له أو أمني حفظ الصندوق،    :  عضو جملس إدارة مستقل  عضو من أعضاء جملس اإلدارة ليس موظفاً وال عضو جملس إدارة لدى مدير الصندوق أو 
بع له أو أمني حفظ ذلك الصندوق.    كما أنه ليس بذي عالقة جوهرية بعمل أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو 

دارة العقارات حمل استثمار الصندوق وتكون مسؤولة عن مجيع  جهة أو ع  :  مدير األمالك  دة جهات يعينها مدير الصندوق لتقوم 
دارة العقارات ومن ضمنها على سبيل املثال: إدارة وتشغيل العقارات وصيانتها وخدمات التأجري   اخلدمات املتعلقة 

  وحتصيل اإلجيار. 

  ممارسة أعمال األوراق املالية. يعين شخص مرخص له   :  الشخص املرخص له 

)  57مسؤول املطابقة وااللتزام لدى شركة سويكورب الذي يتم تعيينه وفقاً لنص الفقرة (أ) من املادة السابعة واخلمسني (  :  مسؤول املطابقة وااللتزام
  من الئحة األشخاص املرخص هلم. 

  يعين صندوق سويكورب وابل ريت.   :  الصندوق

ريخ إدراج الوحدات يف تداول، قابلة للتجديد ملدد مماثلة وفق تقدير مدير الصندوق    99مدة الصندوق هي    :  الصندوق / عمر الصندوقمدة   سنة تبدأ من 
  وبعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية 

إمجايل قيمة أصول الصندوق / رأس  
  الصندوق   مال

  . م فيه التعامل يف وحدات الصندوق من خالل عمليات بيع وشراءعمل يتجمموع قيمة الوحدات عند بداية كل يوم    :

خلدمات االستشارية اليت يتم دفعها ملدير الصندوق.   :  رسوم إدارة الصندوق   التعويض واملصاريف واألتعاب املتعلقة 

  لشروط الصندوق وأحكامه. هو ما يقدمه املشرتك من مقابل نقدي أو عيين لغرض االستثمار يف الصندوق وفقاً    :  اشرتاك
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حصص مشاعة متثل أصول الصندوق اليت متنح املستثمر حق املشاركة يف ملكية أصول الصندوق على أساس نسيب وفقاً    :  الوحدة
  لعدد الوحدات اليت ميلكها املستثمر. 

  ميلك وحدات يف صندوق سويكورب وابل ريت.   مصطلحات مرتادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إىل الشخص الذي  :  "مالك وحدة" أو "مالك وحدات " 

ً من احلاالت اآلتية:   :  التغيريات األساسية   تعين أ

 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته.  . 1
لصندوق.   . 2 ثري سليب وجوهري على حاملي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق   التغيري الذي يكون له 
ثري يف وضع املخاطر للصندوق.   . 3  التغيري الذي يكون له 
دة راس مال الصندوق.  . 4  ز
ا مدير الصندوق.  . 5 ا تغرياً أساسياً وتبلغ   أي حاالت أخرى ترى اهليئة أ

  العام للوحدات وفقاً هلذه الشروط واألحكام.   يعين الطرح  :  الطرح 

القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إمجايل قيمة أصول صندوق االستثمار خمصوماً منها قيمة اخلصوم واملصاريف، مث    :  صايف قيمة األصول للوحدة
ريخ التقومي.    يُقسم الناتج على إمجايل عدد الوحدات القائمة يف 

  " من هذه الشروط واألحكام. 10يعين صايف قيمة أصول الصندوق كما هو حمدد يف املادة "   :  صايف قيمة األصول

ديسمرب    31يونيو و  30يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق، ويتم التقييم كل ستة أشهر يف    :  يوم التقومي 
  من كل سنة ميالدية. 

ل   ل" أو "ر ل السعودي، العملة الرمسية للمملكة العربية السعودية.   :  سعودي" "ر   أي الر

وهي صناديق استثمار يتمثل هدفها الوحيد االستثمار يف األوراق املالية قصرية األجل وصفقات سوق النقد وفقاً لالئحة    :  صناديق أسواق النقد 
  صناديق االستثمار. 

آلجل، حيث يبدي العميل رغبته يف شراء سلعة من الصندوق    صفقات ينفذها الصندوق  :  صفقات املراحبة عن طريق متلك سلع وبيعها 
لسلعة أو تسلمها وله أن يوكل  ألجل، مث يشرتي الصندوق السلعة من السوق، ويبيعها عليه، وللعميل حق االحتفاظ 

بشراء سلع من السوق الدولية للصندوق  الصندوق يف بيعها يف السوق، كما ميكن تنفيذها بتوكيل الصندوق مؤسسة مالية  
  بثمن حال ومن مث يبيعها الصندوق على املؤسسة املالية أو غريها بثمن مؤجل. 

النموذج املستخدم لطلب االشرتاك يف الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقواعد مكافحة    :  منوذج طلب االشرتاك 
اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها العميل بغرض االشرتاك يف وحدات الصندوق شريطة اعتماد  غسل األموال ومتويل  

 .مدير الصندوق 

ايتها يتم إعداد    :  السنة املالية  هي السنة امليالدية واملدة الزمنية اليت يتم يف بدايتها توثيق وتسجيل مجيع العمليات املالية للصندوق ويف 
ً.   12املالية واليت تتكون من  القوائم     شهراً ميالد

  مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي يف اليوم األخري من األشهر (مارس/ يونيو/ سبتمرب/ ديسمرب) من كل عام.   :  الربع

  ة. يوم العمل الرمسي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل يف اململكة العربية السعودي  :  "اليوم" أو "يوم عمل" 

ح الصندوق   يقصد به إمجايل عوائد الصندوق مبا يف ذلك الدخل التأجريي بعد خصم إمجايل املصروفات اليت حتملها الصندوق.   :  صايف أر

 بقصد به أي من اآليت:   :  طرف ذو عالقة 
  مدير الصندوق  . 1
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  أمني احلفظ . 2
  مدير األمالك  . 3
  املثمن  . 4
  احملاسب القانوين . 5
  املديرين التنفيذين أو املوظفني لدى أي من األطراف أعاله أعضاء جملس اإلدارة أو أي من   . 6
  %) من صايف أصول صندوق االستثمار العقاري املتداول 5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ( . 7
بع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم  . 8   أي شخص 

  تعين السوق املالية السعودية.   :  تداول

عاملة يف اململكة العربية السعودية (أو سيتم ترخيصه الحقا) ومنها على سبيل املثال السوق الرئيسية    ةأي سوق ماليتعين    :  أسواق املال السعودية 
  . وسوق الصكوك والسندات   والسوق املوازية (منو)

وضحة يف امللخص  تعين أي أصول ميتلكها الصندوق سواًء كانت سائلة أم غري سائلة مبا يف ذلك األصول العقارية امل  :  أصول الصندوق
  التعريفي عن األصول العقارية. 

م:  :  اجلمهور     كل من ميلك وحدة يف الصندوق على أال يكون من اآليت بيا

 %) أو أكثر من وحدات الصندوق 5أي مالك وحدات ميلك ( . 1
بعيه  . 2  مدير الصندوق و
  أعضاء جملس إدارة الصندوق  . 3

ريخ  87(يعين حتويل عقد إجيار األرض رقم   :  عقد املنفعة  هـ املربم بني بلدية حمافظة الدوادمي (كمؤجر) وشركة  22/10/1433) و
مع التجاري القائم عليها لفرتة زمنية حمددة وال يرتتب   ألرض وا وابل العربية لالستثمار (كمستأجر) وشراء حق االنتفاع 

  ة مع مالكها األساسي. على شراء حق االنتفاع اكتساب امللكية التامة لألصل حبيث تبقى تلك امللكي

  وشركة  البنك األهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسيو   ومصرف الراجحي  بنك البالدكل من شركة سويكورب و تعين   :  لطلبات اإلشرتاكاملستلمة    اتاجله
استالم مبالغ االشرتاك من  و ستالم مناذج االشرتاك وشروط وأحكام الصندوق    ونسيقوم  نالذي و   املالية  لألسواق  اجلزيرة

  املستثمرين احملتملني. 

نشطة األصول ، مبا يف ذلك مصاريف إدارة    تعين كافة املصاريف التشغيلية،املباشرة :  مصاريف التشغيل   وغري املباشرة، اليت يتم تكبدها واملتعلقة 
األمالك وإجيار األراضي واملصاريف املباشرة والغري مباشرة لتشغيل وصيانة األصول ، واملصاريف اإلدارية العامة وتشمل على  

يف اإلصالح والصيانة، وتكاليف قطع الغيار، وتكاليف  سبيل املثال ال احلصر تكاليف املرافق، وتكاليف اخلدمات، وتكال
اجلرد والتوريد، ومصاريف املبيعات والتسويق، وتكلفة أي شخص يقدم خدمات (مبا يف ذلك خدمات األمن  

واالستشارات) أو البضائع إىل األصول ، وتكاليف املوظفني، ورسوم إدارة األمالك، ورسوم التصاريح واملوافقات النظامية،  
اريف التأمني على االستثمارات، ومصاريف املسطحات اخلضراء ، ومجيع الضرائب املتعلقة بتشغيل األصول العقارية،  ومص

مينية أخرى، وأي تكاليف أخرى مقبولة عادة   ومصاريف وتكاليف االتصاالت، التأمني وعالوات التأمني وأي تكاليف 
 .كمصاريف تشغيلية

  

  راجعة الشرعية  يعين دار امل   املستشار الشرعي  
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  شروط وأحكام الصندوق 

 اسم الصندوق ونوعه  . 1

مت إنشاؤه يف اململكة العربية  مطروح طرحاً عاماً تتداول وحداته يف السوق متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  مقفل    صندوق استثمار عقاريوهو اسم الصندوق سويكورب وابل ريت،  
 السعودية مبوجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة. 

 عنوان مدير الصندوق  . 2

  شركة سويكورب.
  49رج اململكة، الدور  طريق امللك فهد، ب

ض     ، اململكة العربية السعودية11451الر
  966112110733+، فاكس رقم:  966112110737+هاتف:  

  www.swicorp.comاملوقع اإللكرتوين:  
  

 مدة الصندوق  . 3

ريخ إدراج الوحدات يف تداول، قابلة للتجديد ملدد مماثلة وفق تقدير مدير ا  99مدة الصندوق هي    لصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية.سنة تبدأ من 

 أهداف الصندوق  . 4

جريي  قابلة لتحقيق دخل  إنشائياً    مطورة تطويرا  عقاريةخالل االستثمار يف أصول  الوحدات وذلك من    ملالكيدخل دوري سنوي    للصندوق هو توفريي  الرئيس  االستثماري  إن اهلدف
ح الصندوق على مالكي الوحدات90العربية السعودية حبيث يتم توزيع ما ال يقل عن    اململكةدوري ومتواجدة بشكل رئيسي يف  و  مرة واحدة على األقل يف السنة وذلك    % من صايف أر

وميكن ملدير الصندوق دفع هذه التوزيعات على أكثر من مرة يف    قارية.وذلك بعد استالم مدير الصندوق للعوائد اإلجيارية لألصول الع  مارس من كل عام.  31يف  خالل الربع االول،  
 . السنة 

 وصف غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية  . 5

جريي دوري داخل اململكة العربية السعودية  مطورة تطويراً إنشائياً   يهدف الصندوق إىل االستثمار يف أصــــــــول عقاريــــــــة ستثناء مدينيت مك  قابلــــــــة لتحقيق دخل    ة املكرمة واملدينة املنورة)(
ح الصندوق سنو 90"، وتوزيع ما ال يقل عن  6"ومبا يتوافق مع اسرتاتيجية الصندوق االستثمارية الواردة يف املادة   نوي أصوله يف مشاريع  % من صايف أر ً. ويستثمر الصندوق بشكل 

 ".6"التطوير العقاري وذلك وفقاً للقيود احملددة يف اسرتاتيجية الصندوق الواردة يف املادة  

 اسرتاتيجيات الصندوق ملخص  . 6

 سيعمل الصندوق على حتقيق أهدافه االستثمارية من خالل اتباع االسرتاتيجيات التالية:



 

18 

 

 أنواع األصول العقارية اليت يستثمر فيها الصندوق  6.1

جريي دوري  يســتهدف الصــندوق تكوين حمفظة اســتثمارية عقارية ــة لتحقيق دخل  ـــــــــــــــ على رأس املال املســتثمر مبا يتماشــى مع اســرتاتيجية اســتثمار  واليت من املتوقع أن تدر عوائد    قابلـــــــــــــــ
ســتثناء مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة)    داخل اململكة العربية الســعودية. وترتكز اســتثمارات الصــندوق املبدئية يف قطاع املراكز التجارية  الصــندوق وعلى الرغم من ذلك، فقد يقوم    .(

عن طريق   أو غري مباشــر  عن طريق االســتحواذ على أصــول عقارية    بشــكل كامل أو جزئي، مباشــر  من خالل متلك أصــول عقاريةحملفظة االســتثمارية العقارية  الصــندوق مســتقبًال بتنويع ا
يف قطاعات أخرى مثل  لغرض خاص،   عن طريق كيان  أو اســــتثمار يف شــــركات عقارية تتملك أصــــول عقارية وذلكأو صــــناديق عقارية عامة  االســــتثمار يف صــــناديق عقارية مدرة للدخل  

ستثناء مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة)  داخل اململكة العربية السعودية  القطاع السكين والقطاع الصناعي وقطاع الضيافة ــاريع  قد  و   ( ــي مشــــ ــانوي أصوله فــــ يستثمر الصندوق بشكل ثــــ
  .التطـوير العقاري

  :االستثمار  قيود

جريي ودوري عن ما نسـبته ( جيب أن ال  .أ %) من القيمة اإلمجالية ألصـول 75تقل قيمة اسـتثمارات الصـندوق يف عقارات مطورة تطويراً إنشـائياً قابلة لتحقيق دخل 
  الصندوق، وذلك حبسب آخر قوائم مالية مراجعة.

ــبة ال   . ب ــتثمار نسـ سـ ــمح له  ــي البيضـــاء، ويسـ ــتثمار يف األراضـ ــندوق االسـ ــندوق، وذلك حبســـب آخر قوائم مالية  25تتجاوز (ال جيوز ملدير الصـ ــول الصـ %) من القيمة اإلمجالية ألصـ
 :الشرعية  واملعايري   الضوابط  مع  متوافقة  االستثمارات  هذه  مجيع  تكون  أن  على  مراجعة، يف أي مما يلي

 أو مل تكن  قبله  منالعقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة    التطوير −
 العقارات  تطوير  وإعادة  جتديد −
 العقار  شراء  إعادة  اتفاقيات −
 النقد وما يف حكمه، وحدات صناديق االستثمار املرخصة من اهليئة، الشركات العقارية   −
 املنفعة  حقوق −

 خارج اململكة.%) من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق وذلك حبسب آخر قوائم مالية مراجعة يف عقارات  25ُحيظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على (  . ت
  

ه األصول العقارية املكونة حملفظة الصندوق االستثمارية بشكل مبدئي:   ويعرض امللخص التعريفي املوضح أد

  تعريفي عن األصول العقارية ملخص  6.2

 ) املبدئية (حمفظة الصندوق   ملخص   ) أ( 

  

  عدد/قيمة   الوصف 

  4  إمجايل عدد العقارات وعقود املنافع املراد االستحواذ عليها

م   3  عدد العقارات املراد االستحواذ على ملكيتها بشكل 

  1  عدد العقارات املراد االستحواذ على منفعتها 

  4  العقارات املطورة تطوير كامل 
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  0  عدد العقارات قيد اإلنشاء

  %100  نسبة العقارات املدرة للدخل من جمموع األصول 

  0  نسبة العقارات قيد اإلنشاء من جمموع األصول 

ل سعودي)  1,013,184,062 التكلفة االمجالية لشراء العقارات من دون عقد املنفعة (ر

ل سعودي)*   166,815,938  التكلفة االمجالية لشراء عقد املنفعة (ر

ل سعودي)    1,180,000,000  إمجايل حجم الصندوق (ر

 12  جمموع اإلجيارات لكامل أصول الصندوق املستهدفة خالل 
ل سعودي) ( 2018  سنة(شهر   ) ر

101,925,296  

ستثناء    )2جمموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء (م )
  عقد املنفعة)

192,535 

 37,318  ) 2جمموع مساحات البناء لعقد املنفعة حسب رخصة البناء (م

لنسبة للمساحة   إمجايل نسبة اإلشغال (حمسوبة بطريقة املتوسط املرجح)
  التأجريية

 96.38%   

  %14  نسبة عقد املنفعة من امجايل حجم الصندوق

 . 2017نوفمرب 15مجيع األرقام املوضحة أعاله كانت حسب آخر أرقام حمدثة بتاريخ  

اختالف يف قيمة أصول الصندوق بني الدفاتر احملاسبية والتقييم احلقيقي الذي مت على أساسه اعتماد تكلفة شراء العقارات  قد ال يقوم احملاسب القانوين بتصنيف/عرض عقد املنفعة على أساس أنه أصل بل قد يدخل فقط يف بنود املصاريف واإليرادات، مما يؤدي إىل    تنويه:*
 ه جرى التنويه.وعقد املنفعة، وعلي

 

  : 2018ملخص لعوائد األصول املستهدفة لسنة 

  *4عقار رقم    3عقار رقم    2عقار رقم    1عقار رقم   
ض –مول   املكان  حفر الباطن   –املكان مول    اسم كلعقار    حمافظةالدوادمي –مول   املكان  مدينةتبوك –مول   املكان  مدينةالر

ض     حفر الباطن   املدينة    حمافظة الدوادمي     تبوك   مدينة  مدينة الر
  عقد منفعة  مملوك  مملوك  مملوك  امللكية 

لكامل و مدر للدخل   حالة التطوير  لكامل و مدر للدخل   مطور  لكامل و مدر للدخل   مطور  لكامل و مدر للدخل   مطور    مطور 
 166,815,938 219,417,197 323,560,874 470,205,991  قيمة الشراء 

 27,036,449 21,773,814 24,229,426 52,645,869 اإلمجايلاإلجيار السنوي  
 21,388,665 17,819,957 19,921,199 42,795,476 اإلجيار السنوي الصايف 



 

20 

 

 %16.21 %9.92 %7.49 %11.20 نسبة العائد االمجايل 

 %12.82 %8.12 %6.16 %9.10 نسبة العائد الصايف 
 .   هـ1458/ 1/11 بتاريخ املنفعة عقد اية يف) الدوادمي  بلدية( احلايل األرض مالك إىل منفعته ستعود إفرتاض أن األصل العقاري على% 14.2 هو الدوادمي للمكان مول يف حمافظة املستهدف السنوي الداخلي العائد إن  *تنويه:

  : األصول وعقد املنفعة اليت سيتم شراؤها/متلكها ملخص األصول العقارية  )ب( 

  حفر الباطنحمافظة  – املكان مول   العقار األول: 

 وصف العقار 

  الوصف   أهم العناصر
  حفر الباطن   –املكان مول    اسم العقار
  جتاري  االستخدام

  كروكي املوقع

  
 N 28 21 28.58 E 45 57 40.72  احداثيات املوقع 

  حفر الباطن حمافظة    املدينة 
ن   احلي   حي الر

  طريق امللك عبدالعزيز   الشارع
  مرت مربع  126,700حوايل    مساحة قطعة األرض

  مرت مربع    98,374حوايل    مساحات البناء 
  مرت مربع   60,325   املساحات التأجريية
ل سعودي   470,205,991   إمجايل تكلفة الشراء    ر

احلالية حىت   املساحات التأجرييةنسبة إشغال  
 م 2017نوفمرب من عام    15

 97.46%  
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األصل   على  االستحواذ  عملية  عن  نبذة 
  العقاري 

اإلشارة إىل أن   الباطن  الواقع يف حمافظةاملكان مول  جتدر  بناؤه على أرضني    حفر  مت 
العربية   وابل  شركة  سم  فقط مسجل  أحدها  مستقلني  بصكني  مسجلتني  متجاورتني 
اورة ألرضها   ستئجار األرض ا لالستثمار، وقد قامت شركة وابل العربية لالستثمار 

مع التجاري (املكان مول).     ألقامة ا
ال برام اتفاقيتني مستقلتني  وبناًء على هيكل امللكية املذكور أعاله، قام مدير  صندوق 

ل  لالستثمار  العربية  وابل  شركة  مع  العربية  شراء  أحدمها  وابل  لشركة  اململوكة  األرض 
إلضافة إىل   املستأجرة من    املبىنلالستثمار  القائم على األرض اململوكة هلا و األرض 

 .  قبلها و حق منفعته
  

األرض املستأجرة من قبل شركة وابل    و قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية بيع و شراء
  :  العربية لالستثمار و اململوكة بشكل مشاع لألشخاص التالية أمساؤهم

  عبدالعزيز بن خليف بن عبدهللا الباين  )1( 

  عبدهللا بن خليف بن عبدهللا الباين  )2( 

  منصور بن خليف بن عبدهللا الباين  )3( 

  متعب بن خليف بن عبدهللا الباين )4( 

  بن خليف بن عبدهللا الباين   عبداإلله )5( 

  سلطان بن خليف بن عبدهللا الباين  )6( 

  تركي بن خليف بن عبدهللا الباين  )7( 

  هيفاء بنت خليف بن عبدهللا الباين  )8( 

  هال بنت خليف بن عبدهللا الباين  )9( 

  غادة بنت خليف بن عبدهللا الباين  )10( 

 سلمى بنت حممد بن خليف املطريي.  )11( 

  
األصل  أهم شروط اتفاقية االستحواذ على  

  العقاري 
العربية   وابل  الصندوق وشركة  مدير  من  بني كل  املربمة  والشراء  البيع  اتفاقية  اشتملت 

  لالستثمار على أحكام وشروط من أمهها: 
   حمافظة حفر الباطن (ويشمل مثن شراء قيمة األرض    –مثن شراء املكان مول

سم شركة وابل العربية لالستثمار وقيمة املبىن القائم على األرض    املسجلة 
منفعته):  وحق  قبلها  من  املستأجرة  واألرض  هلا    اململوكة 

ل سعودي. ويتم سداد مثن على النحو اآليت:  390,205,991  ر
ل سعودي 131,167,977مبلغ نقدي يساوي    -أ  ر

الصندوق    - ب يف  وحدات  البائع  ختصيص  قبل  من  عيين  كاشرتاك 
عن  259,038,014بقيمة املعلومات  من  (للمزيد  سعودي  ل  ر

عدد الوحدات وآلية ختصيصها لبائع األصول العقارية، الرجاء الرجوع  
 من هذه الشروط واألحكام)   8.1إىل املادة  

   :أهم الشروط الواجب حتققها إلمتام عملية بيع وشراء األصل العقاري 
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احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على طرح وإدراج وحدات    .أ
 الصندوق، 

الصندوقإمتام    . ب وقدره    مدير  نقدي  مبلغ  مجع  لعملية 
ل سعودي من خالل اشرتاكات املستثمرين    354.000.000 ر

 ، قمن اجلمهور يف الصندو 
متام عملية    تقدمي  .ج خطاب عدم ممانعة من البنك املمول فيما يتعلق 

ملكان  مول   ض واملكان مول    –البيع و الشراء اخلاصة  مدينة الر
الباطن وتنازله عن أي مطالبات حلقوق ممنوحة له    – حمافظة حفر 

مبوجب اتفاقية التسهيالت القائمة مع شركة وابل العربية لالستثمار  
 ن إمتام عملية البيع و الشراء لتلك األصول العقارية، و اليت قد تنشأ ع

سم أمني احلفظ أو من ينيبه،   . د  إفراغ صك ملكية األصل العقاري 
سداد مثن الشراء من وحدات يف الصندوق ومبلغ نقدي لبائع األصول    . ه

 العقارية. 
احلصول على موافقة خطية من صاحب الصالحية يف وزارة الشؤون    .و

تؤكد موافقتهم على  ) ممثلة ببلدية حمافظة الدوادمي(  البلدية و القروية
الدوادمي و حتويله   املكان مول يف حمافظة  عملية شراء حق منفعة 

 . للصندوق
  

  و  لالستثمار  العربية وابل شركة قبل من املستأجرة األرض شراء و بيعواشتملت اتفاقية 
(  لألشخاص  مشاع  بشكل  اململوكة أعاله  الفقرة  أمساؤهم يف  نبذة عن عملية  املذكورة 

  ) على أحكام وشروط من أمهها:االستحواذ على األصل العقاري 
  ل سعودي يتم سداده على النحو    80.000.000:  األرضمثن شراء ر

 اآليت:  
ل سعودي ي  24.000.000مبلغ نقدي يساوي    -أ تم سداده على  ر

 البائعني كل حسب حصته املشاعة يف األرض
   بقيمة  كاشرتاك عيين من قبل البائعني  ختصيص وحدات يف الصندوق    - ب

ل سعودي للبائعني كل حسب حصته املشاعة    56.000.000 ر
يف األرض (للمزيد من املعلومات عن عدد الوحدات وآلية ختصيصها  

امل إىل  الرجوع  الرجاء  األرض،  الشروط    8.1ادة  لبائعي  هذه  من 
 واألحكام) 

   الشروط الواجب حتققها إلمتام عملية االستحواذ:  أهم 
احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على طرح وإدراج وحدات    .أ

 الصندوق، 
وقدره    . ب نقدي  مبلغ  مجع  لعملية  الصندوق  مدير  إمتام 

ل سعودي  354.000.000 من خالل اشرتاكات املستثمرين    ر
 من اجلمهور يف الصندوق، 

سم أمني احلفظ أو من ينيبه،   تسجيل  .ج  صك ملكية األصل العقاري 
نقدي  .د ومبلغ  الصندوق  يف  وحدات  من  الشراء  مثن  لبائعي    سداد 

  األرض. 
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التزمت شركة وابل العربية لالستثمار بتحمل ضريبة القيمة املضافة (حيثما انطبق) اخلاصة    ضريبة القيمة املضافة 
املكان مول   الصندوق على  الباطن    –ستحواذ  اخلاصة    –حمافظة حفر  مبا يف ذلك 

  الستحواذ على األرض املستأجرة من قبلها.  
نوفمرب من    15حىت  نبذة عن عقود اإلجيار  

  م * 2017عام  
يعة هذا العقار وتنوع مستأجريه وبسبب كثرة عقوده فقد مت عمل ملخص  نظرا لطب

ه:    للعقود حسب مدة العقد كما هو موضح أد
اإلجيار السنوي    مدة العقود احلالية 

  2017  عام–*احلايل
  عدد العقود

   26 13,550,525   سنوات فأكثر   10
  26  9,776,645   سنوات   9  -  5
   87   17,902,052   سنوات   4  -  3

  32  10,142,000   سنوات   3أقل من  
موع    171  51,371,222   ا

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات  6(يرجى الرجوع إىل امللحق  
ذا األصل العقاري)      أكثر عن عقود اإلجيار اخلاصة 

مع يف    (حسب شهادة إمتام البناء)   العمر   م2016سنة  يونيو من  مت إمتام بناء ا
  2  عدد األدوار
  حتويل حق امللكية   صفة امللكية 

دة يف القيمة اإلجيارية    مالحظات إضافية العقار مؤجر بعدد من العقود اليت حتتوي على ز
تصاعدي   دات   عن   املعلومات  من    (للمزيدبشكل    القيمة   يف  الز

 )6  رقم امللحق إىل الرجوع الرجاء االجيارية،
 مرهون    األصل   يف   للعمل  املرخصة  التجارية  البنوك  ألحدالعقاري 

املستأج  اململكة األرض  ستثناء  العربية ( وابل  شركة  قبل  من  رة 
وذلك   ً لالستثمار)  لالستثمار    ضما العربية  وابل  شركة  اللتزامات 

 ضمنات   وتتكون .  املمول مبوجب اتفاقية التسهيالت املربمة مع بنك  
 :اآليت من البنك

حفر الباطن   حمافظةاملكان مول يف    أرضملكية    صكتسجيل     -أ
سم الشركة التابعة   . للبنك املمولاخلاصة بشركة وابل 

لالستثمار  تنازل  - ب العربية  وابل  شركة  قبل  اإلجيارات    .من  عن 
 حفر الباطن. حمافظة –لمكان مول ل

مت االتفاق بني البنك املمول وشركة وابل العربية لالستثمار على الغاء 
ت عند إمتام عملية شراء     حفر الباطن  حمافظة  –ول  املكان مالضما

ت بديلة أو تسوية الدين القائم من قبل شركة  حبيث يتم تقدمي ضما
العربية لالستثمار ملدير  العربية لالستثمار. والتزمت شركة وابل  وابل 
قبلها  من  القائم  الدين  تسوية  أو  بديلة  ت  بتقدمي ضما الصندوق 

ندوق.ولن يقوم للبنك املمول وذلك قبل بداية فرتة طرح وحدات الص
مدير الصندوق بتسليم قيمة املكان مول يف حمافظة حفر الباطن اال  

 عند إمتام نقل ملكية األصل العقاري أمام كاتب العدل املختص. 
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 للتسويق والتطوير   أكيد  شركة  قبل  من  العقاري  األصل  هذا  إدارة  ستتم
 . الصندوق أحكام و لشروط ً وفقاتعيينها  يتماليت  العقاري 

   / السيد  الباينتويف  عبدهللا  بن  خليف  بن  مالكي   –  متعب  أحد 
ر يف األرض املستأجرة من قبل شركة وابل العربية لالستثما الشيوع يف

بعد إبرام مدير الصندوق التفاقية البيع معهم.    -حمافظة حفر الباطن
وفقاً  العام  خللفه  االتفاقية  يف  والتزاماته  حقوقه  ستنتقل كافة  وعليه 

  ات حصر الورثة الصادر عن وزارة العدل.   لصك إثب 
من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر   6(يرجى الرجوع إىل امللحق    شروط إلغاء العقود

ذا األصل العقاري)   عن عقود اإلجيار اخلاصة 
جتدر اإلشارة إىل أن السيد فهد بن حممد بن عبدهللا املقبل والسيد حممد بن عبدهللا بن    إفصاح

املال يف شركة   املالكني مناصفًة حلصص رأس  النمر هم  والتطوير    أكيدحممد  للتسويق 
العقاري، وحيث أن السيد فهد املقبل والسيد حممد النمر شركاء مباشرين وغري مباشرين  

شر  التوايل) يف  املبدئية  (على  العقارية  األصول  لبعض  البائع  لالستثمار  العربية  وابل  كة 
لتايل    من وقت آلخر مع أنشطة ومصاحل الصندوق   أنشطتهمقد تتضارب  للصندوق، و

املادة   اإلفصاح عنه يف  من هذه    20واملادة    14.7وفيما عدا ما ذكر أعاله وما مت 
ئعي األصول  الشروط واألحكام، يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل 

ذا األصل   العقارية أو مدير الصندوق أو مدير األمالك مع مدير الصندوق فيما يتعلق 
العقاري. كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل مدير الصندوق مع  

% أو أكثر من العوائد اإلجيارية  10مصاحل أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها  
  صل العقاري.  السنوية هلذا األ 

  محافظة حفر الباطن  –المكان مول  تشغيل  بلغت مصاريف  -   مصاريف التشغيل 
  . مليون لایر سعودي 9.8مبلغ  م 2019للعام 

علية عن المصاريف المتوقعة  فالقد تتغير مصاريف التشغيل   - 
  تقارير المالية السنوية للصندوق وسوف يتم االفصاح عن ذلك في ال

  م 2017نوفمرب من عام    15  حىتعقود اإلجيار املربمة حالياً اإلجيارات احلالية بناء على * مت احتساب 

مستأجر ويشغل من قبل عالمات جتارية منها    171حفر الباطن من حيث املساحة ويبلغ عدد املستأجرين حاليا  حمافظة  املكان مول هو أكرب جممع جتاري متكامل يف  وجتدر اإلشارة إىل أن  
 ، هوم سنرت و غريها.H&Mهايرب بنده،  

ض  – مول املكان   العقار الثاين:    مدينة الر

 وصف العقار 

  الوصف   أهم العناصر
ض   –مول  املكان    اسم العقار   الر
  جتاري  االستخدام
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    كروكي املوقع

 N 24 47 27.18 E 46 36 42.89  احداثيات املوقع 
ض   املدينة    الر
  حي امللقا   احلي

  طريق األمري حممد بن سعد بن عبدالعزيز    الشارع
  مرت مربع  37,293حوايل    مساحة قطعة األرض

  مرت مربع    49,963حوايل    مساحات البناء 
  مرت مربع    30,041  املساحات التأجريية
ل سعودي   323,560,874  إمجايل تكلفة الشراء    ر

 – املساحات التأجريية احلاليةنسبة إشغال  
  م 2017نوفمرب من عام    15حىت  

 93.14%    

نبذة عن عملية االستحواذ على األصل  
  العقاري 

برام اتفاقية بيع وشراء مع شركة وابل العربية لالستثمار لشراء   املكان مول  قام مدير الصندوق 
ض  –   (األرض واملبىن القائم عليه).   مدينة الر

م شروط اتفاقية االستحواذ على األصل  أه
  العقاري 

اشتملت اتفاقية البيع والشراء املربمة بني كل من مدير الصندوق وشركة وابل العربية لالستثمار  
  على أحكام وشروط من أمهها: 

   ض:  –مثن شراء املكان مول ل سعودي.    323,560,874.2.  مدينة الر ر
 ويتم سداد مثن على النحو اآليت:  

ل سعودي 106,775,088مبلغ نقدي يساوي    -أ  ر

بقيمة    - ب البائع  قبل  من  عيين  الصندوق كاشرتاك  يف  وحدات  ختصيص 
عدد    216,785,786 عن  املعلومات  من  (للمزيد  سعودي  ل  ر

إىل   الرجوع  الرجاء  العقارية،  األصول  لبائع  ختصيصها  وآلية  الوحدات 
 من هذه الشروط واألحكام)   8.1ادة امل

   :أهم الشروط الواجب حتققها إلمتام عملية بيع وشراء األصل العقاري 

وحدات    . ز وإدراج  طرح  على  املالية  السوق  هيئة  موافقة  على  احلصول 
 الصندوق، 

  354.000.000لعملية مجع مبلغ نقدي وقدره    مدير الصندوقإمتام    .ح
ل سعودي من خالل اشرتاكات املستثمرين من اجلمهور يف الصندو   ، قر

متام عملية البيع   تقدمي  . ط خطاب عدم ممانعة من البنك املمول يف ما يتعلق 
ملكان مول   الشراء اخلاصة  ض واملكان مول    –و  الر حمافظة    –مدينة 

الباطن و تنازله عن أي مطالبات حلقوق ممنوحة له مبوجب اتفاقية   حفر 
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عن التسهيالت القائمة مع شركة وابل العربية لالستثمار و اليت قد تنشأ  
 إمتام عملية البيع و الشراء لتلك األصول العقارية، 

سم أمني احلفظ أو من ينيبه،   . ي  إفراغ صك ملكية األصل العقاري 
األصول    . ك لبائع  نقدي  ومبلغ  الصندوق  الشراء من وحدات يف  سداد مثن 

 العقارية. 
احلصول على موافقة خطية من صاحب الصالحية يف وزارة الشؤون البلدية    .ل

تؤكد موافقتهم على عملية شراء  ) ممثلة ببلدية حمافظة الدوادمي( و القروية 
  . حق منفعة املكان مول يف حمافظة الدوادمي و حتويله للصندوق

التزمت شركة وابل العربية لالستثمار بتحمل ضريبة القيمة املضافة (حيثما انطبق) اخلاصة    ضريبة القيمة املضافة 
ض.    –ستحواذ الصندوق على املكان مول     مدينة الر

نوفمرب من    15حىت  نبذة عن عقود اإلجيار  
  م 2017عام  

ود  نظرا لطبيعة هذا العقار وتنوع مستأجريه وبسبب كثرة عقوده فقد مت عمل ملخص للعق
ه:   حسب مدة العقد كما هو موضح أد

  –اإلجيار السنوي احلايل  مدة العقود احلالية 
  2017عام  

  عدد العقود

  20 13,078,365   سنوات فأكثر   10
  14  3,324,904   سنوات   9  -  5
  13   2,072,220   سنوات   4  -  3

  16  6,651,700   سنوات   3أقل من  
موع    63   25,127,189   ا

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات    6(يرجى الرجوع إىل امللحق  
ذا األصل العقاري)      أكثر عن عقود اإلجيار اخلاصة 

مع يف  (حسب شهادة إمتام البناء) العمر   م2016سنة  ديسمربمن    مت إمتام بناء ا
  3  عدد األدوار
  حتويل حق امللكية   صفة امللكية 
العقار متعارف عليه بني العموم مبسمى اخلري مول وذلك ألن العقار يقع    إضافيةمالحظات  

 على طريق اخلري (طريق األمري حممد بن سعد بن عبدالعزيز حالياً). 
 دة يف القيمة اإلجيارية بشكل   عدد من العقود اليت حتتوي علىمؤجرب  العقار ز

دات يف   القيمة االجيارية، الرجاء  تصاعدي(للمزيد من املعلومات عن الز
 )6الرجوع إىل امللحق رقم 

  البنوك التجارية املرخصة للعمل يف اململكة األصل العقاري مرهون ألحد 
اتفاقية  مبوجب  لالستثمار  العربية  وابل  شركة  اللتزامات   ً ضما وذلك 

 التسهيالت املربمة مع البنك املمول. وتتكون ضمنات البنك من اآليت: 
مل   -أ صك  سم تسجيل  ض  الر مدينة  يف  مول  املكان  أرض  كية 

 الشركة التابعة للبنك املمول. 
ل  - ب لالستثمار عن اإلجيارات  العربية  لمكان تنازل من قبل شركة وابل 

 .حفر الباطن حمافظة –مول 
الغاء   على  لالستثمار  العربية  وابل  وشركة  املمول  البنك  بني  االتفاق  مت 

ت عند إمتام عملية شراء املك  ض حبيث يتم   –  ان مولالضما مدينة الر
العربية   وابل  قبل شركة  من  القائم  الدين  تسوية  أو  بديلة  ت  تقدمي ضما
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بتقدمي   الصندوق  العربية لالستثمار ملدير  لالستثمار. والتزمت شركة وابل 
ت بديلة أو تسوية الدين القائم من قبلها للبنك املمول وذلك قبل   ضما

و لن يقوم مدير الصندوق بتسليم قيمة  .  دوق.بداية فرتة طرح وحدات الصن 
ض اال عند إمتام نقل ملكية األصل العقاري أمام   املكان مول يف مدينة الر

  . كاتب العدل املختص 
   للتسويق والتطوير العقاري   أكيد  شركةستتم إدارة هذا األصل العقاري من قبل

  اليت يتم تعيينها وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. 
من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن  6(يرجى الرجوع إىل امللحق    إلغاء العقودشروط  

ذا األصل العقاري)    عقود اإلجيار اخلاصة 
املقبل والسيد حممد بن عبدهللا بن    عبدهللاجتدر اإلشارة إىل أن السيد فهد بن حممد بن    إفصاح

والتطوير   للتسويق  املال يف شركة أكيد  مناصفًة حلصص رأس  املالكني  النمر هم  حممد 
مباشرين   وغري العقاري، وحيث أن السيد فهد املقبل والسيد حممد النمر شركاء مباشرين 
الع األصول  لبعض  البائع  لالستثمار  العربية  وابل  شركة  التوايل) يف  املبدئية  (على  قارية 

لتايل قد تتضارب     من وقت آلخر مع أنشطة ومصاحل الصندوق    أنشطتهمللصندوق، و
املادة    وفيما من هذه    20واملادة    14.7عدا ما ذكر أعاله وما مت اإلفصاح عنه يف 

ئعي األصول   الشروط واألحكام، يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل 
ذا األصل  العقارية أو مدير الصندوق أو مدير األمالك مع مدير ال صندوق فيما يتعلق 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل مدير الصندوق مع  العقاري.  
% أو أكثر من العوائد اإلجيارية  10مصاحل أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها  

  السنوية هلذا األصل العقاري. 
للعام    مدينة الرياض  –المكان مول    بلغت مصاريف  تشغيل   -   مصاريف التشغيل 

  مليون لایر سعودي.  4.7م  مبلغ 2019

علية عن المصاريف المتوقعة  فقد تتغير مصاريف التشغيل ال -
  وسوف يتم االفصاح عن ذلك في التقارير المالية السنوية للصندوق 

  2017 نوفمربمنعام 15 حىتعقود اإلجيار املربمة حالياً اإلجيارات احلالية بناء على * مت احتساب 
  

ض من قبل عالمات جتارية منها هايرب بنده، سييت ماكس، سنرت بوينت و غريها. - مستأجر و يشغل املكان مول    63يبلغ حاليا  وجتدر اإلشارة إىل أن عدد املستأجرين     الر

  مدينة تبوك – املكان مول   العقار الثالث: 

 وصف العقار 

  الوصف   هم العناصرأ
  تبوك   –املكان مول    اسم العقار
  جتاري  االستخدام
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    كروكي املوقع

 N 28.40525 E 36.54467  احداثيات املوقع 
  تبوك  املدينة 
  حي الفيصلية الشامية   احلي

  طريق امللك خالد   الشارع
  مرت مربع  21,596حوايل    مساحة قطعة األرض

  مرت مربع    44,198حوايل    مساحات البناء 
  مرت مربع  21,297  املساحات التأجريية
ل سعودي   219,417,197  إمجايل تكلفة الشراء    ر

 – املساحات التأجريية احلاليةنسبة إشغال  
  م 2017نوفمرب من عام    15حىت  

  96.72%    

نبذة عن عملية االستحواذ على األصل  
  العقاري 

الواقع يف مدينة تبوك قائم على أرض مستأجرة من قبل  املكان مول  جتدر اإلشارة إىل أن  
  شركة وابل العربية لالستثمار ومملوكة من قبل شركة األوائل لالستثمار العقاري. 

  
  برام الصندوق  مدير  قام  أعاله،  املذكور  امللكية  وبناًء على هيكل 

لشراء  لالستثمار  العربية  وابل  مع شركة  أحدمها  مستقلتني  اتفاقيتني 
 مدينة تبوك ومنفعته.  –مبىن املكان مول 

  
وقام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة األوائل لالستثمار العقاري وذلك  

ق بشراء األرض املستأجرة من قبل شركة وابل العربية لالستثمار واململوكة لشركة  فيما يتعل
 األوائل لالستثمار العقاري. 

  
أهم شروط اتفاقية االستحواذ على األصل  

  العقاري 
العربية   وابل  الصندوق وشركة  مدير  من  بني كل  املربمة  والشراء  البيع  اتفاقية  اشتملت 

  أمهها:   لالستثمار على أحكام وشروط من
   مدينة تبوك (ويشمل مثن الشراء قيمة املبىن القائم    –مثن شراء املكان مول

ل سعودي. ويتم سداد    .69,417,197املستأجرة من قبلها فقط):   ر
 مثن على النحو اآليت:  

ل سعودي 27,407,675مبلغ نقدي يساوي    -أ  ر
ختصيص وحدات يف الصندوق كاشرتاك عيين من قبل البائع بقيمة   - ب

عدد  42,009,522 عن  املعلومات  من  (للمزيد  سعودي  ل  ر
الوحدات وآلية ختصيصها لبائع األصول العقارية، الرجاء الرجوع إىل  

 من هذه الشروط واألحكام)   8.1املادة  
   :أهم الشروط الواجب حتققها إلمتام عملية بيع وشراء األصل العقاري 
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احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على طرح وإدراج وحدات    .أ
 الصندوق، 

الصندوقإمتام    . ب وقدره    مدير  نقدي  مبلغ  مجع  لعملية 
ل سعودي من خالل اشرتاكات املستثمرين    354.000.000 ر

 ، قمن اجلمهور يف الصندو 
متام عملية    .ج تقدمي خطاب عدم ممانعة من البنك املمول يف ما يتعلق 

ملكان مول   ض واملكان مول    –البيع و الشراء اخلاصة    – مدينة الر
ع تنازله  و  الباطن  حفر  له  حمافظة  ممنوحة  حلقوق  مطالبات  أي  ن 

مبوجب اتفاقية التسهيالت القائمة مع شركة وابل العربية لالستثمار  
 و اليت قد تنشأ عن إمتام عملية البيع و الشراء لتلك األصول العقارية، 

سم أمني احلفظ أو من ينيبه،   . د  إفراغ صك ملكية األصل العقاري 
لغ نقدي لبائع األصول  سداد مثن الشراء من وحدات يف الصندوق ومب  . ه

 العقارية. 
احلصول على موافقة خطية من صاحب الصالحية يف وزارة الشؤون    .و

تؤكد موافقتهم على  ) ممثلة ببلدية حمافظة الدوادمي(  البلدية و القروية
الدوادمي و حتويله   املكان مول يف حمافظة  عملية شراء حق منفعة 

 . للصندوق
مدير الصندوق وشركة األوائل لالستثمار العقاري على  واشتملت اتفاقية البيع والشراء بني  

  أحكام وشروط من أمهها: 
   ل سعودي يتم سداده على النحو    150.000.000:  األرضمثن شراء ر

 اآليت:  
ل سعودي،   45.000.000مبلغ نقدي يساوي    -أ  ر

ختصيص وحدات يف الصندوق كاشرتاك عيين من قبل البائع بقيمة   - ب
ل سعودي    105.000.000 (للمزيد من املعلومات عن عدد  ر

الوحدات وآلية ختصيصها لبائعي األرض، الرجاء الرجوع إىل املادة  
 من هذه الشروط واألحكام)    8.1

   :أهم الشروط الواجب حتققها إلمتام عملية االستحواذ 
احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على طرح وإدراج وحدات    .أ

 الصندوق، 
الصندوقإمتام    . ب وقدره    مدير  نقدي  مبلغ  مجع  لعملية 

ل سعودي من خالل اشرتاكات املستثمرين    354.000.000 ر
 ، قمن اجلمهور يف الصندو 

سم أمني احلفظ أو من ينيبه،   .ج  تسجيل صك ملكية األصل العقاري 
 سداد مثن الشراء من وحدات يف الصندوق ومبلغ نقدي لبائع األرض.   . د

  
التزمت شركة وابل العربية لالستثمار بتحمل ضريبة القيمة املضافة (حيثما انطبق)    ضريبة القيمة املضافة 

ستحواذ الصندوق على املكان مول   مبا يف ذلك اخلاصة    –مدينة تبوك    –اخلاصة 
  الستحواذ على األرض املستأجرة من قبلها.  

نوفمرب    15  حىتنبذة عن عقود اإلجيار احلالية
  2017من عام  

نظرا لطبيعة هذا العقار وتنوع مستأجريه وبسبب كثرة عقوده فقد مت عمل ملخص  
ه:    للعقود حسب مدة العقد كما هو موضح أد
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  –اإلجيار السنوي احلايل  مدة العقود احلالية 
  2017عام  

  عدد العقود

  14 7,579,650   سنوات فأكثر   10
   15  3,097,450   سنوات 9  -  5
  30  5,447,895   سنوات   4  -  3

  16  5,062,000   سنوات   3أقل من  
موع    75  21,186,995   ا

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات    6(يرجى الرجوع إىل امللحق  
ذا األصل العقاري)      أكثر عن عقود اإلجيار اخلاصة 

مع يف    (حسب شهادة إمتام البناء)   العمر   م2016سنة  مارس من  مت إمتام بناء ا
  3  عدد األدوار
  حتويل حق امللكية   صفة امللكية 

دة يف القيمة اإلجيارية    مالحظات إضافية العقار مؤجر بعدد من العقود اليت حتتوي على ز
القيمة   يف  دات  الز عن  املعلومات  من  (للمزيد  تصاعدي  بشكل 

 )6االجيارية، الرجاء الرجوع إىل امللحق رقم  
   شركة أكيد للتسويق والتطوير ستتم إدارة هذا األصل العقاري من قبل

 . قاً لشروط و أحكام الصندوقاليت يتم تعيينها وف العقاري
  

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر  6(يرجى الرجوع إىل امللحق    شروط إلغاء العقود
ذا األصل العقاري)    عن عقود اإلجيار اخلاصة 

املقبل والسيد حممد بن عبدهللا بن    عبدهللاجتدر اإلشارة إىل أن السيد فهد بن حممد بن    إفصاح
والتطوير   للتسويق  املال يف شركة أكيد  مناصفًة حلصص رأس  املالكني  النمر هم  حممد 

مباشرين   وغري العقاري، وحيث أن السيد فهد املقبل والسيد حممد النمر شركاء مباشرين 
الع األصول  لبعض  البائع  لالستثمار  العربية  وابل  شركة  التوايل) يف  املبدئية  (على  قارية 

لتايل قد تتضارب     من وقت آلخر مع أنشطة ومصاحل الصندوق    أنشطتهمللصندوق، و
املادة    وفيما من هذه    20املادة  و   14.7عدا ما ذكر أعاله وما مت اإلفصاح عنه يف 

ئعي األصول   الشروط واألحكام، يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل 
ذا األصل  العقارية أو مدير الصندوق أو مدير األمالك مع مدير الصن دوق فيما يتعلق 

العقاري. كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل مدير الصندوق  
% أو أكثر من العوائد اإلجيارية  10مصاحل أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها  

  السنوية هلذا األصل العقاري. 
تشغيل   -   مصاريف التشغيل  مصاريف   مول    بلغت  للعام  مدينة    –المكان  تبوك 

  مليون لایر سعودي.  3.67م  مبلغ 2019

علية عن المصاريف المتوقعة وسوف  فقد تتغير مصاريف التشغيل ال-
  يتم االفصاح عن ذلك في التقارير المالية السنوية للصندوق 

  م 2017نوفمرب من عام    15عقود اإلجيار املربمة حالياً حىت اإلجيارات احلالية بناء على * مت احتساب 

  
  و غريها.  H&Mمستأجر و يشغل املكان مول من قبل عالمات جتارية منها هايرب بنده، املدينة الرتفيهية أساطري،  75يبلغ حاليا  وجتدر اإلشارة إىل أن عدد املستأجرين  
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  الدوادمي حمافظة   –املكان مول  عقد منفعة   العقار الرابع: 

 وصف العقار 

  الوصف   أهم العناصر
  الدوادمي حمافظة  –املكان مول    اسم العقار
  جتاري  االستخدام

    كروكي املوقع

  N 24 32 38.62 E 44 26 22.57  احداثيات املوقع 
  الدوادمي حمافظة    املدينة 
ن   احلي   حي الر

  طريق امللك عبدالعزيز   الشارع
  مرت مربع  72,678حوايل    مساحة قطعة األرض

  مرت مربع    37,318حوايل    مساحات البناء 
  مرت مربع  28,655  املساحات التأجريية

ل سعودي   166,815,938  شراء عقد املنفعة إمجايل تكلفة     ر
   %97.25  املساحات التأجريية احلالية نسبة إشغال  

احلالية اإلجيار  عقود  عن    15حىت    نبذة 
  م 2017نوفمرب من عام  

نظرا لطبيعة هذا العقار وتنوع مستأجريه وبسبب كثرة عقوده فقد مت عمل ملخص  
ه:    للعقود حسب مدة العقد كما هو موضح أد

  –اإلجيار السنوي احلايل  مدة العقود احلالية 
  *2017عام  

  عدد العقود

  15 8,018,985   سنوات فأكثر   10
  20  4,406,275   سنوات   9  -  5
   56  9,289,180    سنوات   4  -  3

   23   4,851,000   سنوات   3أقل من  
موع    114   26,565,440   ا

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات  6(يرجى الرجوع إىل امللحق  
ذا األصل العقاري)      أكثر عن عقود اإلجيار اخلاصة 

على   االستحواذ  عملية  عن  األصل  نبذة 
  العقاري 

برام اتفاقية بيع وشراء مع شركة وابل العربية لشراء حق منفعة   املكان  قام مدير الصندوق 
 . حمافظة الدوادمي   –مول  
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أهم شروط اتفاقية االستحواذ على األصل  
  العقاري 

البيع و الشراء اتفاقية  املربمة بني كل من مدير الصندوق و شركة وابل العربية    اشتملت 
  :لالستثمار على أحكام و شروط من أمهها

   مول املكان  منفعة  عقد  شراء  الدوادمي:   –مثن  .  حمافظة 
ل سعودي. ويتم سداد مثن على النحو اآليت:  166,815,938  ر

ل سعودي 55,049,260مبلغ نقدي يساوي    -أ  ر
الصندوق كا  - ب بقيمة  ختصيص وحدات يف  البائع  شرتاك عيين من قبل 

عدد  111,766,678 عن  املعلومات  من  (للمزيد  سعودي  ل  ر
الوحدات وآلية ختصيصها لبائع األصول العقارية، الرجاء الرجوع إىل 

 من هذه الشروط واألحكام)   8.1املادة  
   أهم الشروط الواجب حتققها إلمتام عملية بيع وشراء األصول العقارية وعقد

 املنفعة املباعة من قبل شركة وابل العربية لالستثمار :  
املالية على طرح  .أ السوق  هيئة  وإدراج وحدات    احلصول على موافقة 

 الصندوق، 
الصندوقإمتام    . ب وقدره   مدير  نقدي  مبلغ  مجع  لعملية 

املستثمرين    354.000.000 ل سعودي من خالل اشرتاكات  ر
 الصندوق، من اجلمهور يف  

متام عملية    تقدمي خطاب عد ممانعة من البنك املمول يف ما  .ج يتعلق 
ملكان مول ض واملكان مول – البيع و الشراء اخلاصة   – مدينة الر

حمافظة حفر الباطن و تنازله عن أي مطالبات حلقوق ممنوحة له مبوجب  
اتفاقية التسهيالت القائمة مع شركة وابل العربية لالستثمار و اليت قد 

 األصول العقارية، تنشأ عن إمتام عملية البيع و الشراء لتلك  
سم أمني احلفظ أو من ينيبه،   . د  إفراغ صك ملكية األصل العقاري 
احلصول على موافقة خطية من صاحب الصالحية يف وزارة الشؤون    . ه

تؤكد موافقتهم على )  ممثلة ببلدية حمافظة الدوادمي(  البلدية و القروية
حتويله و  الدوادمي  حمافظة  مول يف  املكان  منفعة  حق    عملية شراء 

 . للصندوق
سداد مثن الشراء من وحدات يف الصندوق و مبلغ نقدي لبائع   .و

  . األصول العقارية
التزمت شركة وابل العربية لالستثمار بتحمل ضريبة القيمة املضافة (حيثما انطبق) اخلاصة    ضريبة القيمة املضافة 

  حمافظة الدوادمي.   –ستحواذ الصندوق على منفعة املكان مول  
مع يف  هادة إمتام البناء) (حسب شالعمر   م2015سنة  اكتوبر    مت إمتام بناء ا

  2  عدد األدوار
  الدوادمي حمافظةحتويل حق انتفاع مع أمانة    صفة امللكية 

ريخ    مدة العقد ريخ  1433/ 1/11مخسة وعشرون سنة تبدأ من    هـ1/11/1458هـ وتنتهي يف 
دة يف القيمة اإلجيارية     مالحظات إضافية العقار مؤجر بعدد من العقود اليت حتتوي على ز

القيمة   يف  دات  الز عن  املعلومات  من  (للمزيد  تصاعدي  بشكل 
 )6االجيارية، الرجاء الرجوع إىل امللحق رقم  

  قبل شركة أكيد للتسويق والتطوير ستتم إدارة هذا األصل العقاري من
 . قاً لشروط و أحكام الصندوقاليت يتم تعيينها وفالعقاري 
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من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر  6(يرجى الرجوع إىل امللحق    شروط إلغاء العقود
ذا األصل العقاري)    عن عقود اإلجيار اخلاصة 

املقبل والسيد حممد بن عبدهللا بن    عبدهللاجتدر اإلشارة إىل أن السيد فهد بن حممد بن    إفصاح
والتطوير   للتسويق  أكيد  املال يف شركة  رأس  مناصفًة حلصص  املالكني  هم  النمر  حممد 

مباشرين    وغري العقاري، وحيث أن السيد فهد املقبل والسيد حممد النمر شركاء مباشرين  
الع األصول  لبعض  البائع  لالستثمار  العربية  وابل  شركة  يف  التوايل)  املبدئية  (على  قارية 

لتايل قد تتضارب     من وقت آلخر مع أنشطة ومصاحل الصندوق    أنشطتهمللصندوق، و
من هذه الشروط    20واملادة    14.7عدا ما ذكر أعاله وما مت اإلفصاح عنه يف املادة    وفيما

ئعي األصول العقارية  واألحكام، يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل  
ذا األصل العقاري.   أو مدير الصندوق أو مدير األمالك مع مدير الصندوق فيما يتعلق 

مصاحل  مع  كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب ملصاحل مدير الصندوق  
% أو أكثر من العوائد اإلجيارية السنوية  10أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها  

  . األصل العقاري هلذا  
الدوادمي للعام  مدينة    –المكان مول    بلغت مصاريف  تشغيل   -   مصاريف التشغيل 

  مليون لایر سعودي.   6.42مبلغ حوالي  م  2019

علية عن المصاريف المتوقعة وسوف يتم  فقد تتغير مصاريف التشغيل ال-
  االفصاح عن ذلك في التقارير المالية السنوية للصندوق 

  م. 2017 عام من نوفمرب 15عقود اإلجيار املربمة حالياً حىت اإلجيارات احلالية بناء على * مت احتساب 
  

مع التجاري املتكامل الوحيد يف  وجتدر اإلشارة إىل أن   مستأجر    114يبلغ عدد املستأجرين حاليا   ،الت جتارية ومطاعم ومركز ترفيهيالدوادمي حيث يتكون من حم حمافظة  املكان مول هو ا
  ويشغل من قبل عالمات جتارية منها هايرب بنده، سنرت بوينت، أيكونيك و غريها. 

 منفعة / عوائد اإلجيارات السابقة و املستهدفة لكل عقار  )ج( 

 اسم العقار / املنفعة

2016*  2017*  2018**  2019**  2020**     
  

 عوائد اإلجيارات
ل   (مليون ر

 سعودي) 

  النسبة

 اإلجياراتعوائد 
ل   (مليون ر

  سعودي) 

  النسبة

عوائد اإلجيارات 
 املستهدفة

ل   (مليون ر
  سعودي) 

  النسبة

عوائد اإلجيارات 
 املستهدفة

ل   (مليون ر
  سعودي) 

  النسبة
عوائد 

اإلجيارات  
 املستهدفة

ل   (مليون ر
  سعودي) 

  النسبة
   

(عائد اإلجيار / 
جمموع اإلجيارات 

 لنفس السنة) 

(عائد اإلجيار / 
جمموع اإلجيارات 

  لنفس السنة) 

(عائد اإلجيار / 
جمموع 

اإلجيارات 
  لنفس السنة) 

(عائد اإلجيار 
جمموع  /

اإلجيارات 
  لنفس السنة) 

(عائد اإلجيار 
جمموع  /

اإلجيارات 
  لنفس السنة) 

متوسط عوائد 
اإلجيارات املستهدفة 

  2018للصندوق (
) (مليون  2020-

ل سعودي)    ر
حمافظة   –املكان مول 
  حفر الباطن 

29.5  52.70 %  41,86  42.17 %  42,79  41.98 %  44,65  41.85 %  45  41.43 %  44,15  

مدينة  -املكان مول 
ض   الر

1.6  2.90 %  18,88 19.02 % 19,92 19.54 % 21,08  19.76 %  21,73  20.01 %  20,91  

مدينة   –املكان مول 
  تبوك 

6.375  11.40 %  17,49  17.63 %  17,82  17.48 %  18,53  17.37 %  19,07  17.56 %  18,48  

حمافظة   –املكان مول 
  الدوادمي  

18.525  33.10 %  21,02  21.18 %  21,39  20.99 %  22,42  21.01 %  22,80  20.99 %  22,20  

موع   105,74  % 100  108,60  % 100  106,68  % 100  101,92  % 100  99,26  % 100  56  ا
العائد اإلمجايل  
  املستهدف***

                  8.60 %  9.04 %  9.20 %  8.96 %  

  % 0.75  % 0.75  % 0.75  % 0.75                    رسوم إدارة الصندوق 
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تكاليف  رسوم و 
  أخرى

                  0.15 %  0.15 %  0.15 %  0.15 %  

  % 0.9  % 0.9  % 0.9  % 0.9          نسبة معدل رسوم وتكاليف الصندوق من إمجايل أصول الصندوق 

العائد الصايف 
     املستهدف****

                  7.70 %  8.14 %  8.30 %  8.06 %  

 

  

اية عام  2017و عام  2016يعود الفرق يف العوائد ببني عام  * ض وتشغيله حىت    . 2016و  و أيضا عدم اكتمال مبىن املكان مول يف تبوك وتشغيله بعد الربع األول من عام   2016اىل عدم اكتمال مبىن املكان مول يف الر
ل سعودي اليت قامت شركة وابل العربية لالستثمار بتقدميه  18الضافة اىل سند المر بقيمة  ربمة حالياً عقود اإلجيار املاملستهدفة بناء على  2017عوائد  احتساب* مت  (حسب  2019و  2018لعامي عوائد اإلجيارات املستهدفة أي قصور يف جمموع لتغطية مليون ر

  األصول العقارية % من عوائد 18حوايل  لألصول العقارية  -م 2017اية النصف األول من عام حىت  –تكاليف التشغيل احلالية%. وحيث تبلغ 20اجلدول أعاله) وافرتاض تكلفة تشغيل 
 وبناء على تقديرات منو من قبل مستشار دراسة اجلدوىعقود اإلجيار املربمة حالياً بناء على مت احتساب العوائد املستهدفة **
 *العائد اإلمجايل املستهدف: **

الت للوحدة الواحدة وذلك حبسب قيمة أصول الصندوق املستهدفة حالياً والبالغة مت احتساب العائد اإلمجايل  ل سعودي.  1,180,000,000املستهدف على أساس سعر الوحدة واملتمثل بعشرة ر  ر
لصندوق.  ا قبل خصم مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة   العوائد اإلمجالية املذكورة يف اجلدول أعاله مت احتسا

لصندوق وأصوله واملذكورة يف اجلدول أعاله عرضة للتغيري خالل عمر الصندوق مما يرتتب عليه تغّري يف ا إن بعض  لعائد اإلمجايل املستهدف. العوائد واإلجيارات املتعلقة 
  املستهدف: الصايف **العائد **

ا بعد خصم مجيع الرسوم وامل الصافية العوائد لصندوق ومل يتم خصم املصاريف غري النقدية كمخصصات اإلهالك لألصول الثابتة.املذكورة يف اجلدول أعاله مت احتسا  صاريف النقدية املتعلقة 
لصندوق واملذكورة يف املادة "  " من هذه الشروط واألحكام معرضة للتغيري خالل عمر الصندوق مما يرتتب عليه تغري يف العائد الصايف املستهدف. 9إن بعض الرسوم واملصاريف النقدية املتعلقة 

لصندوق وأصوله واملذكورة يف اجلدول أعاله عرضة للتغيري   خالل عمر الصندوق مما يرتتب عليه تغّري يف العائد اإلمجايل املستهدف.  إن بعض العوائد واإلجيارات املتعلقة 
 لإلطالع على املثال التوضيحي اخلاص بطريقة حسم الرسوم.  5يرجى الرجوع إىل امللحق رقم 

 

  سياسات تركيز االستثمار  6.3

ستثناء    يهدف الصندوق إىل االستثمار يف أصول عقارية داخل اململكة العربية السعودية جريي دوري واليت من املتوقع أن تدر    مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة)( ـــة لتحقيق دخل  قابلـ
ــطة األعمال وتدف ــتثمارية إجيابية ومنو يف أنشـ ــمات اسـ ــيتم اختيار املناطق/املدن اليت تتميز بسـ ــتثمر. كما أنه سـ ــتثمارات بشـــكل إجيايب، ومنو يف اعوائد على رأس املال املسـ لعرض  ق يف االسـ

العتبار التقارير الصــــادرة يف هذا الشــــأن من  مثمنني اثنني مســــتقلني معتمدين من قبل  والطلب وكذلك لديها بنية حتتية جيدة (حســــب تقدير مدير الصــــندوق املعقول وذلك بعد األخذ 
وعلى الرغم من أن االســتثمارات األولية للصــندوق الواردة يف امللخص التعريفي هلذه الشــروط واألحكام تقع مجيعها    .)ودراســات اجلدوى ذات العالقة  اهليئة الســعودية للمقيمني املعتمدين

كما أنه ال    .٪ من إمجايل قيمة أصــول الصــندوق يف العقارات الواقعة خارج اململكة  25يف داخل اململكة، إال أنه وعلى ســبيل تنويع االســتثمارات، جيوز للصــندوق االســتثمار حبد أقصــى 
ــبة ذلك الرتكيز/التنوع من حجم الصــــ  ــول عقارية أو منطقة جغرافية حمددة أو نســ ــتثمار يف أصــــل/أصــ ــافة ندوق ككل.يوجد أي قيود أخرى حول تركيز أو تنوع االســ ــبق  ملا إلضــ   ميكن ســ

على أن تكون مجيع هذه االســــــتثمارات متوافقة مع الضــــــوابط    يلي  مما كل  يفدققة  %  من القيمة االمجالية للصــــــندوق وفقاً آلخر قوائم مالية م25حبد أقصــــــى و   االســــــتثمار  للصــــــندوق
  :واملعايري الشرعية

 مشاريع التطوير العقاري  - 
 .وحدات الصناديق العقارية املتداولة املطروحة طرحاً عاماً يف السوق املالية السعودية واملرخصة من قبل اهليئة - 
 .واملرخصة من قبل اهليئةوحدات الصناديق العقارية اخلاصة   - 
 استثمارات عقارية خارج اململكة العربية السعودية.  - 
 سيولة نقدية / االحتفاظ بسيولة نقدية  - 
 صناديق أسواق النقد املطروحة طرحاً عاماً واملرخصة من قبل اهليئة.  - 
 أسهم الشركات العقارية املدرجة يف السوق املالية السعودية واملرخصة من قبل اهليئة.  - 

  املنفعة.  حقوق -
-     .   
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  احلصول على متويل صالحية الصندوق يف   6.4

ــندوق أن يلجأ للحصـــول على متويل يف احلاالت اليت يقرها جملس إدا ــندوق، إال أنه حيق ملدير الصـ ــاء/بدء عمل الصـ ــندوق  ال يوجد أي متويل عند إنشـ ــار  رة الصـ وبعد أخذ موافقة املســـتشـ
ــريعة اإلســــالمية   ــرعي على توافق التمويل مع أحكام الشــ ــبته (الشــ ــندوق ما نســ ــندوق وذلك حبســــب آخر قوائم مالية    %)50حبيث ال يتجاوز متويل الصــ ــول الصــ من القيمة اإلمجالية ألصــ

  مدققة.

  وسائل وكيفية استثمار النقد املتوفر يف الصندوق  6.5

ســـتثمار الســـيولة املتاحة وغري املســـتخدمة مىت ما دعت احلاجة   ح الدورية  ومبا ال يتعارض مع ســـياســـة الصـــندوق يف توزيع صـــايفحيق ملدير الصـــندوق ووفقاً لتقديره اخلاص  وال مع    األر
هالضوابط واملعايري الشرعية   جلدول أد % من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق  25  ، بشرط أال تزيد هذه االستثمارات جمتمعة عما نسبته  يف واحدة أو أكثر من االستثمارات املذكورة 

  وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة:

  نوع االستثمار* 

من   األدىن  اإلمجالية  احلد  القيمة 

مالية   قوائم  وفقًا آلخر  للصندوق 

  مدققة 

القيمة  من  األعلى  احلد 

اإلمجالية للصندوق وفقًا آلخر 

  قوائم مالية مدققة 

  سيولة نقدية

0%  25%  

  صناديق أسواق النقد املطروحة طرحاً عاماً واملرخصة من قبل اهليئة.

ل الســــــــــعودي لدى املصـــــــــارف  صــــــــــفقات املراحبة والودائع قصــــــــــرية األجل   لر
ــعودي والعاملة يف اململكة العربية   ــة النقد العريب الســــ ــســــ ــة من قبل مؤســــ املرخصــــ

  ** السعودية.

  أسهم الشركات املتداولة يف أسواق املال السعودية واملرخصة من اهليئة.

ـــناديق العقـارـية املتـداوـلة املطروحـة طرحـاً عـامـاً يف  ــوق املـاليةوحـدات الصــــــــــــ   الســــــــــــ
سـتثناء تلك اليت تسـتثمر يف أصـول عقارية تقع    السـعودية واملرخصـة من اهليئة )

  .يف مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة)

السـعودية واملرخصـة  أدوات الدين املتداولة واملطروحة طرحاً عاماً يف أسـواق املال  
  من اهليئة.

  حقوق وعقود املنفعة/االنتفاع
ــتثمار   ــفقة الواحد    مع الطرف*االسـ ــندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة25لن يتجاوز  ألي صـ ــتثمار    .% من القيمة اإلمجالية للصـ ــتثمار هذه على االسـ ال تطبق قيود االسـ

  يف أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً.  

ي تصنيف ائتماين حمدد وذلك طاملا أن تلك املصارف مرخصة وعاملة يف اململكة.  **سيتم اختيار املصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه   لن يلتزم 

 خماطر االستثمار يف الصندوق  . 7

  ملخص خماطر الصندوق  7.1

لصندوق   ) أ(    املخاطر املتعلقة 

 تركز استثمارات الصندوق يف قطاع املراكز التجارية  



 

36 

 

ــندوق يف قطاع املراكز التجارية من خالل متلك   ــتثمارات الصــــ ــندوق، ترتكز اســــ ــيس الصــــ ســــ ــول عقارية وعقد انتفاعثالثة  عند  تتكون من جممعات جتارية. ونتيجة لذلك، فإن    واحد  أصــــ
لطلب على املساحات التجارية يف املدن اليت تقع فيها تلك األصول. وقد يؤثر أي هبوط يف مستوى ا لطلب للمساحات التجارية عامًة يف تلك  إيرادات الصندوق وصايف الدخل ترتبط 

 كانت استثمارات الصندوق يف أصول عقارية موزعة على قطاعات خمتلفة.املدن على أداء الصندوق وقيمة وحداته بشكل أكرب مما لو  

 عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق  
ألداء املسـتقبلي للصـندوق. كما أن النتائج ا سـيس الصـندوق حديثاً دون ماضـي تشـغيلي سـابق ميّكن املسـتثمرين احملتملني من التنبؤ  سـابق لألصـول  لسـابقة لصـناديق مماثلة أو األداء المت 

لضــــرورة مؤشــــراً على أداء الصــــندوق يف املســــتقبل، حيث ســــيعتمد مالكوا الوحدات بشــــكل كبري على قرارا ت وجهود مدير الصــــندوق يف إدارة  العقارية حمل اســــتحواذ الصــــندوق ليســــت 
لتايل، فإن حداثة   دة حجم العوائد على رأس املال املســتثمر. و لتايل على عوائد  اســرتاتيجية الصــندوق وشــؤونه وز نشــأة الصــندوق قد تؤثر بشــكل ســليب على توقعات مدير الصــندوق و

  الوحدات.

 االعتماد على املوظفني الرئيسيني ملدير الصندوق  
وخاصـــة يف اإلدارة العليا ملدير  ،  ســـيعتمد الصـــندوق على خدمات اإلدارة واالســـتشـــارات اليت يقدمها موظفي مدير الصـــندوق. وقد يكون من الصـــعب اســـتبدال بعض املوظفني الرئيســـيني

  ق قد تتأثر بشكل سليب.الصندوق. ويف حالة ترك أحد هؤالء املوظفني العمل ومل يكن مدير الصندوق قادراً على إجياد بديل مناسب له/هلا، فإن أداء أعمال الصندو 

 خماطر السيولة  
م  يف  املســتثمرون عادة  يقوم   م تبعاً  اإلبقاء على اســتثمارا واالعتماد على العوائد املســتحقة على رأس املال املســتثمر. ولكن يف حاالت أخرى يرغب بعض املســتثمرين يف تســييل اســتثمارا

دوات اســتثمار مماثلة. ونظراً ألن   لة لوحدات صــناديق االســتثمار العقارية  كمية الســيو لعوامل كثرية، مبا يف ذلك إيرادات وقيمة األصــول العقارية، واألداء العام للصــندوق والســوق اخلاص 
ا ألســهم الشــركات املتداولة (نتيجة التفاوت الشــاســع بني عدد األســهم املدرجة يف الســوق املالية وعدد وحدات الصــناديق العقارية املتداولة املدرجة أيضــاً    املتداولة قد تكون أقل من نظري

ــوق املالية) ــعر الذي  ، فإنه من احملتمل أن يواجه املســـ يف السـ ــلي أو من السـ ــراء األصـ ــعر الشـ ــعر أعلى من سـ ــندوق بسـ ــييل وحداته يف الصـ لتخارج وتسـ تثمر يف وحدات الصـــندوق صـــعوبة 
  يعرضه ذلك املستثمر مما قد يؤدي إىل ختارج املستثمر من الصندوق بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق.

 خماطر اخلربة احملدودة  
لنظر إىل أن التعليمات اخلاصــة بصــناديق االســتثمار العقارية املتداولةميتلك مدير الصــندوق خ لتايل تبقى    ربة حمدودة يف إدارة صــناديق االســتثمار العقارية املتداولة. و قد صــدرت مؤخرا و

ــاء وقت وجهد كبريين يف التأكد منغري مكتملة الوضـــوحكيفية تطبيقها إىل حد ما   ــادرة عن هيئة الســـوق    ، فقد يضـــطر مدير الصـــندوق إىل قضـ ملتطلبات النظامية الصـ ــندوق  التزام الصـ
ثري ســليب لشــكل املطلوب قد يؤدي إىل  لتايل، فإن إخفاق مدير الصــندوق يف تطبيق تلك املتطلبات   على عمليات الصــندوق ومركزه املايل وعائدات  املالية والســوق املالية الســعودية. و

  مالكي الوحدات.

 سعر أقل من القيمة السوقيةخماطر التداول ب  
ــادية الســــــــائدة واملتوقعة  قد يتعرض تداول الوحدات لعوامل تؤدي إىل حدوث تقلبات يف قيمتها منها العوامل اليت قد تؤثر ســــــــلباً على أســــــــواق األســــــــهم احمللية والعامل ية والظروف االقتصــــــ

. وبناًء عليه، فإن شراء الوحدات مالئم فقط للمستثمرين  وعمليات البيع الكبرية لوحدات الصندوق  صادية العامةومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل واجتاهات املستثمرين والظروف االقت
ذه االستثمارات ال سيماً وأن تلك قد يؤدي إىل صعوبة ختارج املستثمر من الصندوق أو ختارجه بق   ول الصندوق.يمة أقل من القيمة السوقية ألصالذين ميكنهم حتمل املخاطر املرتبطة 

 دة رأس مال الصندوق   خماطر ز
دة رأس مال الصندوق من خالل إصدار وحدات جديدة ، فإن إصدار هذه الوحدات اجلديدة  سواًء مقابل اشرتاكات عينية أو نقدية  يف حال قرر مدير الصندوق مع مالكي الوحدات ز

لوحدات،    سـوف يؤدي إىل ختفيض احلصـص النسـبية ملالكي الوحدات يف ذلك احلني إىل حد ما وذلك ما مل ميارس مالكي الوحدات يف ذلك احلني حقوقهم يف حقوق األولوية اخلاصـة 
ثر قيمة الوحدات بشكل سليب مما يؤثر بشكل سليب على استثمارات مالكي الوحدات غري املمارسني حلق األ  دة رأس املال إىل  دة رأس املال.وقد تؤدي ز الشرتاك يف ز   ولوية 

 خماطر عدم حتقيق عوائد على االستثمار  
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ح، أو أن الصـندوق سـينجح يف جتنب اخلسـائر، كما لن يكون ن األعمال التشـغيلية ألصـول الصـندوق سـتكون مدرة لألر للصـندوق بشـكل عام أي مصـدر    لن يكون هناك أي ضـمان 
يت من تشــــغيل أصــــول الصــــندوق أو بيع بعض أو كل أصــــوله.  لألموال ليدفع منها توزيعات على مالكي الوحدات خبالف العوائد من اإلجيا رات والعائدات الرأمسالية اليت من املمكن أن 

ن الصــندوق ســيقوم بتحقيق عوائد على اســتثمارات مالكي الوحدات يف الصــندوق وأنه من املمكن أن خيســر املســت لتايل فإنه ال يوجد ضــمان  ثمرين يف الصــندوق كل أو بعض رؤوس  و
  م املستثمرة يف الصندوق.أمواهل

   :خماطر تضارب املصاحل  
تتضــارب فيها مصــاحل مدير الصــندوق مع مصــاحل الصــندوق. إن    حاالت  اليت تتضــمن اســتثمارات مالية وخدمات اســتشــارية. وقد تنشــأ هناك  األنشــظةيزاول مدير الصــندوق جمموعة من  

  .بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلًبا على استثمارات الصندوق وعوائده وتوزيعاته  امهأي تضارب يف املصاحل حيد من قدرة مدير الصندوق على أداء مه

صول الصندوق  )ب(    املخاطر املتعلقة 

 املخاطر العامة لالستثمار العقاري  
ــة للعديد من العوامل املرتابطة فيما بينها، مبا فيها التغيريات الســـلبية يف   الظروف االقتصـــادية احمللية أو اإلقليمية أو الدولية، والظروف الســـلبية  يكون العائد على االســـتثمارات العقارية عرضـ

ئعي العقارات، والتغيريات يف مصــروفات التشــغيل، والقوانني واللوائح البيئية، وقوانني تقســيم املناطق وغريها من القوانني احلكومية    يف الســوق احمللية، والظروف املالية ملســتأجري ومشــرتي و
ات النقدية ومشـاكل وخماطر التشـغيل  الية، وأسـعار الطاقة، والتغريات يف مدى اإلقبال النسـيب على خمتلف أنواع ومواقع العقارات، واملخاطر الناجتة عن االعتماد على التدفقوالسـياسـات امل

ــائر غري القابلة للتأمني وغري  ــافة إىل الظروف القاهرة، واخلســـ إلضـــ قد يســـــاهم أّي من هذه    .ها من العوامل اخلارجة عن ســـــيطرة مدير الصـــــندوقالناشـــــئة عن عدم توفر بعض مواد البناء، 
  العوامل يف التسبب مبخاطر جوهرية تؤثّر سلًبا على قيمة أصول الصندوق وقدرة الصندوق على توليد أي عوائد على استثماراته.

 التقلبات يف قيمة العقارات ونقص السيولة  
ــول غري الســـ  ــتثماراته العقارية يفتعترب العقارات من فئة األصـ ــتثمارات. وإن كان الصـــندوق حباجة لتســـييل اسـ  وقت  ائلة، وتتقلب درجة ســـيولتها تبعاً للطلب والرغبة يف هذا النوع من االسـ

خري أو صـعوب لتايل، فإن أي  ة قد يواجهها الصـندوق يف التصـرف يف أصـوله  غري مناسـب، فقد تكون عائدات الصـندوق من ذلك أقل من القيمة الدفرتية اإلمجالية ملمتلكاته العقارية. و
  الذي حيصل عليه مالكي الوحدات.  - إن وجد  - قد تؤثّر سلًبا وبشكل كبري على العائد النهائي

 إمكانية الطعن يف ملكية الصندوق لألصول العقارية  
ريخ هذه الشـــــروط واألحكام ســـــجالت عقارية مركزية فعالة وملزمة يف املدن اليت   ــول العقارية املبدئيةال توجد حىت  واليت تبني أوصـــــاف كل عقار وموقعه وحالته الشـــــرعية    تقع فيها األصـــ

لضــرورة كامل حقوق التصــرف يف ملكية العقار وقد تكون عرضــة للطعن حيث  وماله من حقوق وما عليه من التزامات والتعديالت اليت تطرأ عليه تباعاً  ، كما أن صــكوك امللكية ال متثل 
لضـــرور أن احملاكم ا ــني ال ميكن  ــخصـ ــن النية" ضـــد املطالبات العقارية. عالوة على ذلك، فإن وجود عقد بني شـ ــرتي "حسـ ــعودية ال تعرتف عادًة بدفاع املشـ ة أحدمها يف مطالبة اآلخر  لسـ

ي منازعات قانونية تتعلق مبلكية تلك األصــول واليت قد تضــعف  عادة ملكية األصــل العقاري حمل التعاقد. وعليه فإن األصــول العقارية اليت يســتحوذ عليها الصــندوق قد تكون عرضــة أل 
ــارة   ــّبب ذلك يف بعض احلاالت خبسـ ــول العقارية أو نقلها بشـــكل خايل من الرهن والقيود، وقد يتسـ ــندوق على التصـــّرف يف األصـ ــول العقارية اليت  بدورها قدرة الصـ ــندوق مللكية األصـ الصـ

ن االسـتحواذ عليها مت بصـورة قان لتايل على قيمة الوحدا اعتقد  ت  ونية. فضـًال عن ذلك، قد تؤثر هذه املنازعات واخلالفات حول امللكية بشـكل جوهري على قيمة األصـول العقارية، و
  يف الصندوق.

  الطبيعة التنافسية يف قطاعي التجزئة واملراكز التجارية يف اململكة  
إلضافة إىل ذلك، فقد يتم تطوير وإنشاء مراكز  تقع بعض األصول العقارية املبدئية يف مناطق تتسم بقوة  التنافس يف قطاع التجزئة بشكل عام ويف قطاع املراكز التجارية بشكل خاص. و

لقرب من األصـــول العقارية مما يؤدي إىل خلق تنافس مباشـــر مع األصـــول العقارية. ويف ضـــوء ذلك، فإن عوائد األصـــول ال لســـوقية ســـتعتمد على قدرة  عقارية وقيمتها اجتارية تقع مباشـــرة 
ــتقطاب واإلبقاء على   لتايل، فإن جناح املنافســـني اآلخرين يف اسـ ــتأجرين مع املنافســـني اآلخرين. و ــول العقارية يف التنافس على املسـ ــول العقارية  األصـ ــتأجرين قد يؤثر على عوائد األصـ املسـ

  املايل والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.  للصندوق واليت يكون هلا أثر سليب جوهري على أعمال الصندوق، والوضع
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 .بعض األصول العقارية املبدئية مسجلة لصاحل أحد جهات التمويل  
ئعي األصول العقارية املبدئية) برهن كل من املكان مول   ض    - قامت شركة وابل العربية لالستثمار (وهي أحد  عن طريق بتسجيل     –حمافظة حفر الباطن    –واملكان مول     –مدينة الر

ً التزامات سـم إحدى الشـركات التابعة ألحد البنوك املرخصـة للعمل يف اململكة وذلك ضـما الشـركة مبوجب اتفاقية التسـهيالت املربمة مع البنك. وعلى الرغم من احلصـول    صـك ملكية 
ت بديلة أو ســــــداد الدمي القائم، ف لشــــــكل  على عدم ممانعة البنك املبدئية على فك رهن األصــــــول العقارية اآلنف ذكرها للصــــــندوق مقابل تقدمي ضــــــما ن يتم ذلك  إنه ال ميكن اجلزم 

لصندوق.    والوضع املايل والتدفقات النقدية ونتائج التشغيليؤثر سلباً    والوقت املناسبني مما قد   اخلاصة 

   اعتماد إيرادات اإلجيار املستقبلية للصندوق على قدرته يف اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمني وإدارته الفعالة لألصول العقارية  
جري مكون التجزئة. وال  ن الصــندوق ســيكون قادراً على اجتذاب واإلبقاء على مســتأجرين مالئمني وفقاً للشــروط واألوضــاع  يتمثل كل دخل الصــندوق من إيرادات   يوجد أي ضــمان 

ــتق ــندوق. كما أن االسـ ــتأجرين لدى الصـــندوق قد يؤثر على األداء املايل للصـ ــتقرار املايل للمسـ ــعى إليها. وعالوة على ذلك، فإن االسـ ري مبرور الوقت  رار املايل للمســـتأجرين قد يتغاليت يسـ
إلضـــــافة إىل ذل م على دفع مبالغ اإلجيار.  ملســـــتأجرين أو االقتصـــــاد الكلي للمملكة، مما قد يؤثر على قدر ك، قد يتكبد الصـــــندوق تكاليف ذات صـــــلة  نتيجة لعوامل تتصـــــل مباشـــــرة 

به تطبيق احلقوق املنصـــوص عليها يف عقد اإلجيار مع املســـتأجر املتعثر، مبا يف ذلك تكاليف  إلبقاء على املســـتأجرين احلاليني واجتذاب مســـتأجرين جدد، والتكاليف والوقت الذي يتطل
أعمال الصــــندوق، والوضــــع املايل والتدفقات  اإلخالء وإعادة التأجري، واليت قد تكون كبرية. وقد يكون لإلخفاق يف اجتذاب واإلبقاء على املســــتأجرين املناســــبني أثر ســــليب جوهري على  

 ونتائج التشغيل، كما قد يؤثر سلباً على قيمة األصول العقارية.النقدية  

   خسارة املستأجرين الرئيسيني يف األصول العقارية املبدئية  
رتفيهية كمسـتأجرين رئيسـيني يف كل أصـل  شـركة أسـاطري التشـكل العوائد اإلجيارية السـنوية من شـركة دار البندر العاملية للتجارة وشـركة العزيزية بنده املتحدة وشـركة الشـايع الدولية للتجارة و 

ــنوية  28من األصـــــــول العقارية املبدئية ما نســـــــبته   ــتأجرين الرئيســـــــيني يف عدم  لكامل األصـــــــول  % من إمجايل العوائد اإلجيارية الســـــ العقارية املبدئية. ويف حال قرر بعض أو كل هؤالء املســـــ
م، فقد  يؤدي ذلك إىل شـــغور مســـاحات إجيارية قد تكون كبرية يف األصـــول العقارية مما قد يؤخر إجياد مســـتأجر بديل إلشـــغال تلك  االســـتمرار يف أو عدم جتديد عقود التأجري اخلاصـــة 

اء عقود أي من املستأجرين الرئيسيني أو عدم جتديدها بشكل سليب على الوضع املايل والتدفقا لتايل قد يؤثر إ ، كما قد يؤثر سلباً  ت النقدية ونتائج التشغيلاملساحات بشكل سريع. و
  على قيمة األصول العقارية.

    إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة اليت لن تنخفض مع اخنفاض اإليرادات  
سـتأجرين لدى الصـندوق. وجتدر اإلشـارة إىل أن  قد تنخفض اإلجيارات والدخل التشـغيلي الذي سـريد إىل الصـندوق نتيجة للتغريات السـلبية املختلفة اليت تؤثر على األصـول العقارية أو امل

لتايل، إذا اخنفضـت اإلجيارات   تبعاً لألصـول العقارية لن ختفض  بعض النفقات الرئيسـية للصـندوق مبا يف ذلك رسـوم اإلدارة وتكاليف الصـيانة والتكاليف التشـغيلية   الخنفاض اإليرادات. و
  والدخل التشغيلي بينما ظلت التكاليف كما هي، فإن إيرادات الصندوق واألموال املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات قد تنخفض.

 ئية مستأ   جرةمجيع األصول العقارية املبدئية تعتمد على مولدات كهر
لطاقة الكهر ــول  ء الســـعودية، حيث يتم تزويد تلك األصـ ــركة الكهر ــة بشـ ء اخلاصـ ــبكة الكهر ــول العقارية املبدئية غري مرتبطة بشـ ــتأجرة من  إن األصـ ئية مسـ ئية من خالل مولدات كهر

ء من وحدات متنقلة. ء واإلنتاج املزدوج لتوليد الكهر ــة من قبل هيئة تنظيم الكهر ــركة مرخصـــــــــ ئية، فإن مدير    شـــــــــ اء اتفاقية اجيار املولدات الكهر ــارة إىل أنه يف حال مت إ وجتدر اإلشـــــــــ
خر مدير الصـندوق (من خالل مدير األمالك) يف ئية بديل. وعليه فإن  ئية، أو  الصـندوق (من خالل مدير األمالك) سـيضـطر للبحث عن مزود مولدات كهر  إجياد مزود مولدات كهر

  للصندوق.  بشكل سليب على الوضع املايل والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل  ديل، قد يؤثر على تشغيل األصول العقارية والذي بدوره قد يؤثرفشله يف إجياد ب

 على أسعار التأجري وفقًا لألسعار السائدة يف السوق    عدم ضمان اإلبقاء  
ــول العقارية على عدة عوامل، مبا يف ذل ــعار التأجري لألصــــ ن مدير  تعتمد أســــ ــمان  ــول العقارية. وال يوجد ضــــ ــاميم األصــــ ــائدة وجودة وتصــــ ك دون حصــــــر، أوضــــــاع العرض والطلب الســــ

لتايل ف ــائدة. و ــعار التأجري السـ مني عقود إجيار جديدة أو جتديد تلك القائمة وفقاً ألسـ ــيتمكن من  ــندوق (من خالل مدير  الصـــندوق (من خالل مدير األمالك) سـ إن فشـــل مدير الصـ
ثري جوهري سليب على أعمال الصندوق والوضع املايل ونتائج التشغيل.األمال مني ذلك قد يكون له    ك) يف 

 اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبري من مدير األمالك  
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.  للتســويق والتطوير العقاري   كل من مدير الصــندوق وشــركة أكيدوفقاً التفاقية إدارة وتشــغيل عقار موقعة بني    للتســويق والتطوير العقاري ســتتم إدارة األصــول العقارية بواســطة شــركة أكيد
ثري جوهري ســليب على أعمال الصــندوق والوضــع املايل ونتائج    للتســويق والتطوير العقاري  وقد يكون لتأخر أو فشــل شــركة أكيد ا مبا يف ذلك صــيانة األصــول العقارية  لتزاما يف الوفاء 

  التشغيل.

   ملوافقات التنظيمية ومتطلبات الرتخيص على األصول العقاريةاألثر السليب لعدم وجود   أو عدم االلتزام 
لى مجيع املوافقات التنظيمية ذات الصلة  كجزء من تشغيل األصول العقارية، جيب احلصول على مجيع املوافقات التنظيمية والرتاخيص الالزمة لذلك للتشغيل. وال ميكن ضمان احلصول ع

إلغائها أو سـحبها، أو    جتديدها يف الوقت املناسـب أو أنه من الالزم احلصـول عليها. وعالوة على ذلك، قد يؤدي انتهاك شـروط أي من هذه املوافقات التنظيمية إىل ألصـول العقارية أو
ــافة إىل ذلك، فإن أي تعديالت على القوانني إلضــــ ــلة.  ــلطات التنظيمية ذات الصــــ  واللوائح القائمة قد تفرض اشــــــرتاطات غري متوقعة وأكثر تعليقها أو فرض غرامات مالية من قبل الســــ

ذه القوانني أو اللوائح تكبد نفقات رأمسالية كبرية أو التزامات أو مسـؤوليات أخرى، واليت قد ي ثري سـليب جوهري على أعمال الصـندوق  تكلفة حبيث ينتج عن التزام الصـندوق  كون هلا 
  ائج التشغيل.والوضع املايل والتدفقات النقدية ونت

 يف حال  إمكانية خضـــوع األصـــول العقارية لضـــرر جوهري بســـبب الكوارث الطبيعية وأســـباب أخرى خارجة عن ســـيطرة مدير الصـــندوق واليت قد ال يكون التأمني) 

  وجد) عليها كافياً 
ت الســياســية. ويف حالة وقوع  قد تكون األصــول العقارية عرضــة للضــرر املادي الناجم عن حريق أو عواصــف أو زالزل أو غريها من الك وارث الطبيعية، أو ألســباب أخرى مثل االضــطرا

ــافة إىل ذلك، ال مي إلضـ ــائر الناجتة  أي حدث من هذا القبيل، قد خيســـر الصـــندوق رأس املال املســـتثمر يف األصـــول العقارية، وكذلك اإليرادات املتوقعة.  كن إعطاء ضـــمان على أن اخلسـ
ــارة دخل اإل  ــائ(مبا يف ذلك خســــ ــبيل املثال، اخلســــ ــائر (على ســــ لكامل حتت غطاء التأمني (يف حال وجد) وهنالك أنواعاً معينة من املخاطر واخلســــ ــها  ر النامجة عن  جيار) قد يتم تعويضــــ

مينها من الناحية االقتصــادية أو بشــكل عام. ويف ح ت الســياســية، وأعمال احلرب أو بعض الكوارث الطبيعية) قد ال ميكن  ال وقوع أي من تلك األحداث وقد يكون لذلك  االضــطرا
  ثري جوهري سليب على أعمال الصندوق، والوضع املايل والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 خماطر نزع ملكية األصول العقارية 
  ما  لعقار  الشـــراء  ســـعر  يكون  العملية،  الناحية  من  و   .)العامة  املرافق الطرق و  بناء  احلصـــر، ال   املثال  ســـبيل  على(العامة    املنفعة  لتحقيق  عقار  على  اإلجباري  الدولة وضـــع اليد  حق  من  إنه

  على خاص. و  نظام  مبوجب يقوم  اعتمادها ألن  ذلك  و  نظاماً،  حمددة غري   إخطار  فرتة  بعد  العقار  االســـتحواذ اإلجباري على  يتم  امللكية  نزع  يف حال  و  .الســـوقية  القيمة  يقارب ما  عادة
دة أو  الفائت  الربح أو  االســـتثمار  حجم  مع  ملقارنة  كافية  غري   التعويض  قيمة  يكون  أن يف  يتمثل  فهناك خطر  التعويض،  دفع  احتمالية  من  الرغم حتقق    حال يف االســـتثمار. و  قيمة يف  الز
  .املستثمر رأس املال من جزء أو كل الوحدات مالكي  خيسر  قد  و  للوحدات  التداول  سعر  و  قيمة  و  الوحدات،  ملالكي  التوزيعات  قيمة  تنخفض  فقد  امللكية،  نزع

 خماطر السياسات احلكومية 
  غري   األراضي  لتطوير  الرسوم حافزاً للمطورين  هذه توفر  البيضاء". و  األراضي رسوم "سم املعروفة و السعودية، العربية اململكة يف البيضاء األراضي على رسوم فرض مؤخرا احلكومة قامت

دة  اىل ً أيضـــا  تؤدي أن  املمكن  من  لكن و  املســـتغلة، ت  يف  ز ء  عن  للدعم  املســـتقبل  يف ختفيض  أي  إلضـــافة إىل ذلك، فإن  .العقاري  القطاع  ســـوق  يف  املنافســـة  مســـتو   يف  املياه و  الكهر
  الوافدة  العمالة  على  جديدة  ضـرائب  أي فرض أو و  عى أصـول الصـندوق  املغرتبني أو ضـريبة القيمة املضـافة  من  املالية  التحويالت  على  الضـرائب  و  املغرتبني  ضـريبة يف  التغريات  و  اململكة،

م و ت  من  تقلل  قد و  املتاح  الدخل  من  يقلل  قد  عائال ــتو ــول العقارية  على  الطلب  مســــ ــندوق. و  األصــــ دة  ألي  يكون  قد  ذلك،  على  عالوة  التابعة للصــــ   من  اإلجيارات  قيم أو  حلدود  ز
  .الصندوق  لوحدات  السوقية  القيمة  و  التوزيعات النقدية  لتايل  و  األصول العقارية  إيرادات  على  سليب  ثري   احلكومة  قبل

 قد تغري التجارة اإللكرتونية احمليط التنافسي ألعمال التجزئة التقليدية 
مليات البيع التقليدية من خالل منافذ البيع القائمة يف األســــواق التجارية. وقد تتأثر تلك األعمال  يعتمد مســــتأجري احملالت التجارية يف األصــــول العقارية املبدئية بشــــكل رئيســــي على ع

قبال كبري من املســت لتزايد امللحوظ للمتاجر اإللكرتونية اليت تســتخدم شــبكة االنرتنت كمنصــة هلا، والذي قوبل  ئعي منتجات التجزئة، حيث قد يؤ التقليدية بشــكل ســليب  دي  هلكني و
ثري ســــــــــــليب جوهري طردي على   دي املراكز التجارية والذي ميكن أن يكون له  أعمال الصــــــــــــندوق والوضــــــــــــع املايل ونتائج  ذلك إىل تقلص قاعدة عمالء احملالت التجارية التقليدية ومر

  التشغيل.
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 خماطر التطوير العقاري 
التأخري يف االنتهاء من األعمال يف الوقت املناسب، وجتاوز التكاليف احملددة، وضعف جودة    :ملثال ال احلصريتضمن تطوير وتسويق مشروع عقاري جديد عدة خماطر، منها على سبيل ا

خر احلصـــــــ  ــا على خماطر أخرى، من بينها  ــاريح احلكاألعمال، وعدم القدرة على حتقيق املبيعات، والقوة القاهرة. إن البدء يف مشـــــــروع جديد ينطوي أيضـــــ ومية  ول على املوافقات والتصـــــ
لصـــــندوق هو اســـــتثمار غري  ــتثمار يف الوحدات  أي مشـــــروع تطوير عقاري يقوم   مباشـــــر يف  الالزمة للتطوير، وغريها من املوافقات والتصـــــاريح احلكومية األخرى املطلوبة، وحبكم أن االســـ

الستثمار فيه ثري مباشر وكبري   ملشروع عقاري (يف حال وجد)تطوير  أي  ، فإن  الصندوق    .على قيمة وحدات الصندوق  سيكون له 

  املخاطر األخرى   )ج( 

   يعتمد الصندوق على اقتصاد اململكة ووضعها يف السوق العاملية  
ــادية العاملية اليت تؤثر على اقتصـــــاد اململكة. على ــاع االقتصـــ ــعه املايل حبالة االقتصـــــاد يف اململكة واألوضـــ ــندوق ووضـــ ــوف تتأثر نتائج الصـــ الرغم من منوه يف القطاعات األخرى، إال أن    ســـ

لتايل فإن اال  خنفاض يف أسعار النفط والغاز قد يبطئ أو يعطل االقتصاد السعودي، كما أن التأثري الناتج  االقتصاد السعودي ال يزال يعتمد على سعر النفط والغاز يف األسواق العاملية، و
إلضـــافة إىل ذلك، فإن أي تغيري ســـليب يف واحد أو أكثر من عوامل االق تصـــاد الكلي، مثل ســـعر الصـــرف، وأســـعار  على الســـيولة ميكن أن يؤثر ســـلباً على الطلب يف قطاع العقارات. و

ثري سليب  العموالت، وال ت األجور، والبطالة، واالستثمار األجنيب والتجارة الدولية، ميكن أن يكون له    على أعمال الصندوق والوضع املايل ونتائج التشغيل.وجوهري  تضخم، ومستو

 استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغريات املستمرة  
اورة  ختضــــع البيئات الســــياســــية واالقتصــــادية أو غريها يف    والقانونية يف اململكة للتطورات املســــتمرة. قد يكون للتطورات االجتماعية واالقتصــــادية والســــياســــية الســــلبية يف اململكة والدول ا

ثري سليب    على أعمال الصندوق، والوضع املايل والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.وجوهري  املنطقة 

   ملضافة على أصول الصندوق  ضريبة القيمة اخماطر فرض 
املبدئية، إال أن آلية تطيبق ضريبة القيمة املضافة ال على الرغم من التزام شركة وابل العربية لالستثمار بتحمل مبالغ ضريبة القيمة املضافة يف مت تطبيقها على عملية بيع األصول العقارية 

ألصول العقارية املبد ئية أو األصول األخرى اليت قد يتملكها الصندوق مستقبًال. ويف حال كانت أصول الصندوق خاضعة لتطبيق ضريبة القيمة املضافة  تزال جمهولة نوعاً ما فيما يتعلق 
  .  الصندوقثريًا جوهًر يف عائدات    أو يزيد التكاليف اليت يتكبدها الصندوق مبا يؤثر  األصول العقاريةيؤدي ذلك إىل تغيري أسعار  فقد  

  عم عن أسعار الطاقةخماطر رفع الد 
ء واليت تعترب أســعار  ســعار الطاقة عاملياً. وقد  هي املخاطر اليت تتعلق برفع حكومة اململكة العربية الســعودية الدعم عن أســعار الطاقة مبا يف ذلك الوقود والكهر ها حالياً منخفضــة مقارنًة 

ــلباً على الطلب ــيولة واليت قد تؤثر ســــ ثري على الســــ ــعار الطاقة  ــع املايل    يكون لرفع الدعم عن أســــ ــليب وجوهري على أعمال الصــــــندوق، والوضــــ يف قطاع العقارات مما قد يؤثر بشــــــكل ســــ
 والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.  

 املخاطر االئتمانية 
ــنـدوق   ا التعـاقدية مع مدير الصــــــــــــ لتزاما حتمـال إخفـاق اجلهـة أو اجلهـات املتعـاقد معهـا يف الوفاء  وفقـاً للعقود أو االتفـاقـيات بينهمـا. وتنطبق هذه املخـاطر على  هي املخـاطر اليت تتعلق 

ئتماين املنخفض) مع أطراف أخرى واليت  الصـــندوق يف حال االســـتثمار يف صـــناديق املراحبة وصـــناديق أســـواق النقد واليت تربم صـــفقات املراحبة (مبا يف ذلك الصـــفقات ذات التصـــنيف اال 
  ارات الصندوق وسعر الوحدة.على استثم - يف حال إخفاقها- ستؤثر سلبا  

  مالءمة االستثمارات  7.2

ــتثمار يف ضـــوء ــتثمر حمتمل يف الوحدات مدى مالءمة هذا االسـ ــتثمرين. جيب أن حيدد كل مسـ ــتثماراً مالئماً جلميع املسـ ــوص،    قد ال تكون الوحدات اسـ ــة. وعلى وجه اخلصـ ظروفه اخلاصـ
   :ينبغي أن يكون لكل مالك وحدة حمتمل ما يلي

 .ربة الكافيتني إلجراء تقييم حقيقي للوحدات، ومزا وخماطر االستثمار يف الوحدات واملعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكاماملعرفة واخل -
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ثري الوحدات على احملفظة   - ألدوات التحليلية املناسبة للتقييم، يف سياق وضعه املايل اخلاص، واالستثمار يف الوحدات و  .ة بشكل كلي االستثماريوصول ومعرفة 
 .يكون لديه املوارد املالية والسيولة الكافية لتحمل مجيع خماطر االستثمار يف الوحدات -
 .الفهم الدقيق للشروط واألحكام والدراية بطبيعة املؤشرات واألسواق املالية ذات الصلة -
من هيئة السوق املالية) السيناريوهات احملتملة للعوامل االقتصادية وغريها من    أن يكون قادراً على تقييم (سواء مبفرده أو من خالل أخذ املشورة من مستشار مايل مرخص -

 .العوامل اليت قد تؤثر على االستثمار، وقدرته على حتمل املخاطر القابلة للتطبيق

ت املستقبلية  7.3   البيا

إلضافة إىل معلومات  لقد مت إعداد هذه الشروط واألحكام على أساس افرتاضات معينة مت استخدامها من قبل مدير ال  ) أ( ا،  صندوق حسب خربته يف األسواق والقطاعات اليت يعمل 
لتايل فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعل  ق بدقة أو اكتمال أي من هذه االفرتاضات. السوق املتاحة للعامة. وقد ختتلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفرتاضات املستخدمة، و

ا تشكل "إفادات مستقبلية". ومن املمكن أن يستدل على هذه اإلفادات ا تشكل أو من   ملستقبلية من خالل استخدام  املمكن اعتبار بعض اإلفادات الواردة يف هذه الشروط واألحكام أ
"من املمكن" أو "سيكون" أو "جيب" أو "ُمتوقع" أو الصيغ النافية  بعض الكلمات املستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "يتوقع" أو "يستهدف" أو "مستهدف" أو  

ة هلا يف املعىن. وتعكس هذه اإلفادات املستقبلية وجهة نظر مدير الصندوق حالي ألحداث املستقبلية، ولكنها ال تشكل  هلذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة أو املشا اً فيما يتعلق 
ً لألداء املستق ا مدير الصندوق عما كان متوقعاً  بلي. وهناك العديد من العوامل اليت قد تؤدي إىل اختالف كبري عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلجنازات الفعلية اليت حيققهضما

االستثمار يف الصندوق) من هذه الشروط واألحكام على وصف أكثر تفصيًال لبعض املخاطر والعوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل مثل هذا    " (خماطر 7صراحًة أو ضمناً. وحتتوي املادة " 
ق قد ختتلف بصورة جوهرية عن  فعلية للصندو األثر. وإذا حتقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غري املؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفرتاضات، فإن النتائج ال
ا مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو خمطط هلا. وعليه فيجب على املستثمرين احملتملني ف حص مجيع اإلفادات املستقبلية على ضوء هذه  النتائج املذكورة يف هذه الشروط واألحكام على أ

  التفسريات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي. 

ا  )ب ( ن الصندوق سيحقق أهدافه االستثمارية. وينال يضمن  ح وال حيمي من اخلسائر. ال يوجد ضمان  بغي على املستثمرين  الستثمار يف الصندوق حصول مالك الوحدات على األر
العتبار االستثمار يف الصندوق، النظر بعناية يف عوامل املخاطر السابقة وغريها من املعلومات ا لواردة يف هذه الشروط واألحكام. إن املخاطر والشكوك املوضحة  احملتملني، عند األخذ 

ا قد تؤثر على الصندوق وأي استثمار يقوم به املستثمرين احملتملني. ومع ذ لضرورة  أعاله هي تلك اليت يعتقد مدير الصندوق يف الوقت الراهن أ لك، فإن املخاطر الواردة أعاله ال تشمل 
ال  ا غري جوهرية قمجيع املخاطر املرتبطة  ن بعض املخاطر والشكوك اإلضافية اليت ال يعلمها مدير الصندوق أو اليت يعتقد حالياً  ً أو سلباً  ستثمار يف الوحدات. علماً  د تؤثر جوهر

م. على أعمال الصندوق، والوضع املايل والنتائج التشغيلية أو االحتماالت املستقبلية، مبا يف ذلك اخنفاض قيمة الوحدا   ت أو خسارة مالكي الوحدات كل أو جزءاً من استثمارا

 االشرتاك  . 8

  معلومات االشرتاك  8.1

  االشرتاك يف الوحدات خالل فرتة الطرح األويل:  -

ل سعودي للوحدة حبيث يستهدف مدير الصندوق مجع مبلغ  10وحدة بسعر    35,400,000سيقوم مدير الصندوق بطرح    ل سعودي  354,000,000  نقدي يبلغ  ر خالل فرتة الطرح    ر
ريخ: ريخ    م19/03/2018هـ املوافق  02/07/1439  األويل. وتبدأ فرتة الطرح األوىل اعتباراً من    . م08/04/2018هـ املوافق  22/07/1439حىت 

  حسب اجلدول التايل:    استخدام املتحصالت النقدية من طرح وحدات الصندوق خالل فرتة الطرح األويل لسداد اجلزء النقدي من مثن شراء األصول العقارية املبدئية  و سيتم

  (ر.س.)   الشراء  مثن  من  النقدي  اجلزء  قيمة  األصل العقاري 

  141,061,797  حمافظة حفر الباطن    –املكان مول  

ض   –مول    املكان   97,068,262      مدينة الر

  65,825,159  مدينة تبوك   –مول    املكان
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  50,044,781  حمافظة الدوادمي   –  عقد منفعة املكان مول

موع   354,000,000  ا

  

ريخ بداية طرح الوحدات وحىت بدء تداول     الوحدات: وفيما يلي جدوًال زمنياً يوضح املدد الزمنية املتوقعة من 

  املدة الزمنية املتوقعة     اإلجراء

  عمل   يوم]  15[  فرتة الطرح األويل

م عمل 10[  ) بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية   متديد فرتة الطرح األويل (يف حال مت التمديد   ] أ

م]  10[  إصدار بيان بنتائج الطرح هليئة السوق املالية  عمل من انتهاء فرتة الطرح    أ
  األويل أو أي متديد هلا

م عمل من انتهاء فرتة الطرح  10[  اإلعالن عن حالة ختصيص الوحدات للمشرتكني ] أ
  األويل أو أي متديد هلا

  التخصيص بعد إعالن  يوم عمل  10  أموال املشرتكني يف حال عدم مجع احلد األدىن املطلوبواإلشرتاكات املرفوضة و رد الفائض  

إفراغ صكوك األصول العقارية ونقل عقد املنفعة للصندوق (من خالل أمني احلفظ) وذلك بعد مجع احلد  
  األدىن من املقابل النقدي إلكمال عملية االستحواذ على األصول العقارية. 

  بعد إعالن التخصيص   يوم عمل  45

لسوق املالية السعودية     2018من عام  الثاين  خالل الربع    (تداول) بدء تداول وحدات الصندوق 

ل سعودي، فإنه جيوز ملدير الصندوق متديد    354,000,000يف حال عدم تغطية احلد األدىن ملتطلبات التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة أو احلد األدىن البالغ   ر
م عمل  10فرتة االشرتاك ملدة     .فقة هيئة السوق املاليةبعد احلصول على موا  أ

  :وفيما يلي جدول يوضح كيفية ختصيص الوحدات يف الصندوق بعد االنتهاء من فرتة الطرح األويل

النسبة من إمجايل قيمة    قيمة الوحدات ر.س.   عدد الوحدات  املشرتكني

  أصول الصندوق

  طريقة االشرتاك 

  عيين  % 53.36  629,600,000  62,960,000  شركة وابل العربية لالستثمار 

لالستثمار   األوائل  شركة 
  العقاري

  عيين  % 8.90  105,000,000  10,500,000

بن   خليف  بن  عبدالعزيز 
  عبدهللا الباين 

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470عبدهللا بن خليف بن عبدهللا  
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  الباين

  منصور بن خليف بن عبدهللا 
  الباين

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470

بن    ورثة خليف  بن  متعب 
  عبدهللا الباين 

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470

بن   خليف  بن  عبداإلله 
  عبدهللا الباين 

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470

بن   خليف  بن  سلطان 
  عبدهللا الباين 

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470

تركي بن خليف بن عبدهللا  
  الباين

  عيين  % 0.49  5,764,698  576,470

بن   خليف  بنت  هيفاء 
  عبدهللا الباين 

  عيين  % 0.24  2,882,349  288,235

هال بنت خليف بن عبدهللا  
  الباين

  عيين  % 0.24  2,882,349  288,235

غادة بنت خليف بن عبدهللا  
  الباين

  عيين  % 0.24  2,882,349  288,235

بنت حممد بن خليف  سلمى  
 املطريي 

  عيين  % 0.59  7,000,070  700,007

  نقدي   % 3.00  35,400,000  3,540,000  مدير الصندوق 

  نقدي  % 30.00 354,000,000  35,400,000  اجلمهور 

موع      %100  1,180,000,000  118,000,000  ا

  

إمجايل وحدات الصندوق    من ٪ 50واليت تساوي يف جمموعها  وحدة    59,000,000  لعدد  العربية لالستثمار شركة وابل  تداول  على  حظر    فرتةستكون هناك  وجتدر اإلشارة إىل أنه  
ريخ إداراج و   6احلظر ملدة    وذلك مبوجب احكام اتفاقية بيع وشراء األصول العقارية واملنفعة املربمة بني مدير الصندوق وشركة وابل العربية لالستثمار. ومتتد فرتة حدات  أشهر تبدأ من 

لتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة والصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يالصندوق يف تداول.   اللتزام  حلد األدىن لعدد مالكي كما سيقوم مدير الصندوق  تعلق 
  الوحدات من اجلمهور ونسبة ملكيتهم من إمجايل وحدات الصندوق. 

  إجراءات االشرتاك  -

  من هذه الشروط واألحكام ملعرفة تفاصيل إجراءات ومتطلبات اإلشرتاك يف الصندوق.   3يرجى الرجوع إىل امللحق رقم  
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  االشرتاك يف الوحدات بعد اإلدراج: -

الشرتاك يف الوحدات بعد فرتة الطرح األويل وإدراج الوحدات القيام بذلك من خالل شراء الوحدات من ا لسوق املالية (السوق الرئيسية) خالل أوقات التداول  حيق للمستثمرين الراغبني 
  )." (تداول وحدات الصندوق) ملزيد من املعلومات11يف السوق املالية السعودية (الرجاء الرجوع إىل املادة "

  االشرتاك العيين -

الشـــــرتاك يف الصـــــندوق خالل فرتة الطرح األويل بشـــــكل عيين مقابل وحدات تصـــــدر ل ئعي األصـــــول العقارية املبدئية التالية أمساؤهم  صـــــاحلهم كجزء من قيمة األصـــــول العقارية  ســـــيقوم 
  املبدئية:

  عدد الوحدات  البائع
  قيمة الوحدات 

ل)    (ر

نسبة ملكية كل  

مشرتك من  

  دوقالصن

ا  العقار/املنفعة املشرتك 

لصندوق   بشكل عيين 

 %53.36 629,600,000  62,960,000  شركة وابل العربية لالستثمار  

مدينة    –مولاملكان   -
ض    الر

  تبوك  مدينة    –املكان مول   -
حفر  حمافظة    –املكان مول   -

  الباطن  
مول   - حمافظة    - املكان 

 الدوادمي  

 %8.90 105000000  10500000  شركة األوائل لالستثمار العقاري  
املكان مول يف    أرضكامل   -

 تبوك    مدينة

  عبدالعزيز بن خليف بن عبدهللا الباين 

576,470  5,764,698 0.49 % 

يف - مشاعة  كامل    حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

 حفر الباطن  حمافظة  

  عبدهللا بن خليف بن عبدهللا الباين 

576,470 5,764,698 0.49 % 

يف كامل     - مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  

ر واليت يقع عليها  لالستثما 
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  منصور بن خليف بن عبدهللا الباين 
576,470 5,764,698 0.49 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
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لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  متعب بن خليف بن عبدهللا الباينورثة  

576,470 5,764,698 0.49 % 

يف كامل   - مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
وابل  لشركة  اململوكة 
واليت   لالستثمار  العربية 
من  جزء  عليها  يقع 

مول حمافظة    املكان  يف 

  حفر الباطن 

  عبداإلله بن خليف بن عبدهللا الباين 

576,470 5,764,698 0.49 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  سلطان بن خليف بن عبدهللا الباين 

576,470 5,764,698 0.49 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  تركي بن خليف بن عبدهللا الباين 

576,470 5,764,698 0.49 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  هيفاء بنت خليف بن عبدهللا الباين 

288,235 2,882,349 0.24 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  
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  هال بنت خليف بن عبدهللا الباين 

288,235 2,882,349 0.24 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  غادة بنت خليف بن عبدهللا الباين 

288,235 2,882,349 0.24 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

  سلمى بنت حممد بن خليف املطريي 

700,007 7,000,070 0.59 % 

كامل   - يف  مشاعة  حصة 
لألرض   اورة  ا األرض 
اململوكة لشركة وابل العربية  
لالستثمار واليت يقع عليها  
يف   مول  املكان  من  جزء 

  حفر الباطن حمافظة  

موع  - %67 790,600,000 79,060,000  ا

  

  

ن شركة وابل    ملكيتها إىل الشركاء التالية أمسائهم:تعود    - شركة ذات مسئولية حمدودة–لالستثمار  العربية  وجتدر اإلشارة 

 نسبة امللكية  اسم الشريك

 %20 العربية لالستثمار    ىشركة نو  . 1

 %20 شركة الرقيب القابضة  . 2

 % 14,4 شركة مرود للعقارات  . 3

 % 11,2 شركة عاج لالستثمار العقاري  . 4

 % 8,6 الشريك سليمان عبدهللا الضحيان  . 5

 %8 العبدالكرمي   الشريك حممد عبداحملسن . 6
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 %8 الشريك حممد عبدهللا النمر  . 7

 % 3,92 الشريك حممد عبدالرمحن اخلضري  . 8

 % 3,48 الشريك فهد حممد املقبل  . 9

 % 2,4 شركة النمر لالستثمار التجاري القابضة  . 10

  

 أمسائهم:إىل الشركاء التالية    - شركة ذات مسئولية حمدودة–وتعود ملكية شركة األوائل لالستثمار العقاري  

  نسبة امللكية   اسم الشريك

يف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود  . 1   %66  صاحب السمو امللكي األمري 

  %34  صاحب السمو امللكي األمري منصور بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود  . 2

  

الشــرتاك بشــكل نقدي يف الصــندوق خالل فرتة الطرح األويل مقابل مبلغ نقدي يبلغ  و  ل ســعودي  35,400,000ســيقوم مدير الصــندوق  إمجايل الوحدات  % من  3والذي يشــكل  ر
ئعي األصول العقارية املبدئية إىل سقف الـ    يف الصندوق   ت يف الصندوق املطلوب نظاماً.% من إمجايل الوحدا70حبيث خيضع هذا االشرتاك مع إشرتاكات 

  آلية ختصيص الوحدات:  -

م   10ســــيتم إخطار املســــتثمرين الذين قاموا بتقدمي طلبات االشــــرتاك يف الصــــندوق خالل   ريخ انتهاء فرتة الطرح األويل بقبول طلب االشــــرتاك أو رفضــــه ســــواًء كلياً أم جزئياً أ   عمل من 
كيدات للمشــرتكني تتضــمن مبلغ االشــرتاك املوافق عليه وذلك يف حال مت قبول طلب االشــرتاك. أما يف  اك اجلزء املخصــص)(أي اجلزء الفائض يف حال جتاوز طلب االشــرت  . ويتم إرســال 

ــيتم رد اجلزء غري املقبول   ــواًء كلياً أم جزئياً، سـ ــتثأو الفائض  حال رفض االشـــرتاك سـ ــاب البنكي للمسـ ــوم االشـــرتاك ذات العالقة للحسـ ــرتاك ورسـ م 10مر خالل  من االشـ ريخ  أ عمل من 
شـــعار اهليئة بنتائج الطرح وختصـــيص    حواالت مصـــرفية أو رســـوم صـــرف العملة)وخيصـــم رســـوم  (  اإلعالن عن حالة ختصـــيص الوحدات للمشـــرتكني يف الصـــندوق وســـيقوم مدير الصـــندوق 

م  10خالل  الوحدات   ريخ انتهاء فرتة الطرح األويل.  أ   عمل من 

املبدئية مقابل اشــرتاكهم العيين يف الصــندوق وما نســبته    لبائعي األصــول العقارية  وحدة  83,080,000% من إمجايل الوحدات يف الصــندوق البالغ عددها  67ويتم ختصــيص ما نســبته  
م أولوية على اشــــــرتاكات  خالل فرتة الطرح األويل ملدير الصــــــندوق    وحدة  3,720,000% من إمجايل الوحدات يف الصــــــندوق والبالغ عددها  3 املشــــــرتكني من  حبيث تكون الشــــــرتاكا

 .   .اجلمهور

ختصـيص الوحدات بعد انتهاء  لتعامل مع اشـرتاكات املسـتثمرين من اجلمهور على النحو اآليت:  ، سـيقوم مدير الصـندوق  واشـرتاك مدير الصـندوق  وعند اكتمال متطلبات االشـرتاك العيين
  الطرح األويل على الشكل اآليت:  فرتة

ا   )1(  ل ســعودي  354,000,000املســتثمرين من اجلمهور يقل عن  يف حال كان إمجايل مبالغ االشــرتاك اليت تقدم  رد كافة مبالغ االشــرتاك للمســتثمرين (دون  إلغاء الطرح و ، يتم  ر
ح أو فوائد م  10) خالل  حواالت مصرفية أو رسوم صرف العملةعدا رسوم    أي مصاريف أو أر  ريخ إعالن حالة ختصيص الوحدات للمشرتكني يف الصندوق.عمل من  أ

ا املستثمرين )2(  ل سعودي ، فيتم ختصيص الوحدات للجمهور على النحو اآليت:  354.000,000من اجلمهور يتجاوز مبلغ    يف حال كان إمجايل مبالغ االشرتاك اليت تقدم   ر
وحدة لكل مشـرتك من اجلمهور، ويتم ختصـيص أي وحدات إضـافية (إن وجدت) على    50: يتم يف هذه احلالة ختصـيص  مشـرتك  708,000أقل من    هنالكحال كان   يف  )أ( 

 أساس تناسيب مع قيمة االشرتاك.
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م عمل    10ل  وحدة لكل مشـــرتك من اجلمهور ورد الفائض من مبالغ اشـــرتاك اجلمهور خال  50: يتم يف هذه احلالة ختصـــيص  مشـــرتك   708,000هنالك  حال كان   يف  )ب(  أ
ريخ إعالن حالة ختصيص الوحدات للمشرتكني يف الصندوق.  من 

لتايل ال يضـــمن مدير الصـــندوق  مشـــرتك  708,000يف حال كان هنالك أكثر من    )ج(  لتســـاوي على مجيع املشـــرتكني من اجلمهور و : يتم يف هذه احلالة حتصـــيص وحدات 
   وحدة.    50ختصيص احلد األدىن من االشرتاك البالغ  

ل ســعودي  59,000,000وبقيمة    وحدة من وحدات الصــندوق5,900,000ويف مجيع االحوال ســيكون احلد االعلى للتخصــيص ملســتثمر واحد من اجلمهور هو  ما  (أي    ر
 % من وحدات الصندوق).5  يساوي حبد أقصى ما نسبته

  احلد األدىن لالشرتاك 8.2

ل ســعودي  500 الشــرتاك يف احلد األدىن من الوحدات    ،ر ل مضــافاً إليه مبلغ رســوم االشــرتاك 500مبلغ  إيداع  وعلى الراغب  ل مضــافاً إليها مبلغ      500مبلغ  (مثًال: إيداع    ر   5ر
ال  ل)    505واليت تشـــكل رســـوم االشـــرتاك حبيث يصـــبح إمجايل املبلغ املودع    تر يف حال كان عدد املشـــرتكني من    من احلد األدىن لالشـــرتاك ، كما انه من املمكن ختصـــيص مبلغ أقلر

على أســاس تناســيب لكل مشــرتك نســبة إىل قيمة اشــرتاكه املبدئي وذلك    حبيث يتم يف هذه احلالة ختصــيص وحدات أقل من احلد األدىن لالشــرتاكمشــرتك،    708,000اجلمهور يتجاوز  
دة عن  مع عدم اإلخالل يف رســـوم االشـــرتاك اليت يتم خصـــمها بن الشـــرتاك مبلغ أعلى من احلد األدىن لإلشـــرتاك، جيب أن تكون هذه الز اًء على قيمة االشـــرتاك الفعلي، ويف حال الرغبة 

ــاعفات مبلغ    ــرتاك من مضــ ــبيل املثال: مبلغ    100احلد األدىن لإلشــ ل  (أي على ســ ل ســــعودي أو   600ر ل ســــعودي أو  700ر ــافاً   800ر ــعودي إخل...) مضــ ل ســ إليها مبلغ    ر
 رسوم االشرتاك حسب املثال التوضيحي أعاله.

دة رأس مال الصندوق  8.3   ز

ــوق املالية ومالكي الوحدات)، فله القيام بذلك من خ ــندوق (بعد احلصـــول على موافقة هيئة السـ دة رأس مال الصـ ــندوق ز ــرتاكات نقدية وذلك لقاء  يف حال قرر مدير الصـ الل قبول اشـ
ــدار حقوق أولوية قابل ــوق املالية ة للتداول حبســــب  إصــ ــادرة عن هيئة الســ ــاركة يف أي طرح  األنظمة واللوائح والتعليمات الصــ . ويكون يف هذه احلالة ملالكي الوحدات حق األولوية يف املشــ

ــند دة رأس مال الصــــ ــتحقني يف االشــــــرتاك يف ز ــاركة مالك الوحدات املســــ وق، طرح الوحدات املتبقية غري املشــــــرتك فيها على  ملثل هذه احلقوق. وحيق ملدير الصــــــندوق، يف حال عدم مشــــ
دة رأس ماله (بعد احلصـــول على موافقة هيئة الســـوق املالية ومالكي الوحدات) عن طريق م ــاً ز ســـامهات عينية واليت ال يكون فيها ملالكي  اجلمهور لالشـــرتاك فيها. ويكون للصـــندوق أيضـ

 الوحدات أي حقوق أولوية.

 اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة الرسوم ومقابل   . 9

 الرسوم اليت يتحملها الصندوق  9.1

ه   ويتحملها تبعاً لذلك مالكي الوحدات وهي كالتايل: واليت يقع بعضها حتت مصاريف التشغيل، و   ،يتحمل الصندوق مجيع الرسوم واملصاريف املذكورة أد

 الصندوق.الرسوم اليت يدفعها مالكو الوحدات عند االشرتاك يف   . 1
من إمجايل مبلغ االشرتاك. وسيقوم    %1ختصم رسوم االشرتاك من إمجايل مبلغ االشرتاك وبعد ختصيص الوحدات، وبقيمة  

م يف املادة "  لتنازل/حسم كامل رسوم االشرتاك لبائعي االصول العقارية (االشرتاك العيين) الواردة بيا "  8مدير الصندوق 
 من هذه الشروط واألحكام. 

 رسوم االشرتاك 

 أتعاب مستحقة ملدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة . 2
ً من صايف قيمة أصول الصندوق، وحتسب بشكل  0,75حتتسب رسوم اإلدارة على أساس   وتدفع    ربع سنوي% سنو
 بشكل ربع سنوي ملدير الصندوق. 

 رسوم اإلدارة 

% من سعر البيع اخلاص بكل أصل عقاري يتم بيعه من قبل الصندوق. وحيصل كذلك  1حيصل مدير الصندوق على نسبة  
ه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق  ؤ شرايتم    % من سعر الشراء اخلاص بكل أصل عقاري1على نسبة  

 رسوم التعامل 
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جراء التقصي الالزم والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإمتام العملية. وتكون رسوم التعامل مستحقة السداد بعد إمتام  
 تنطبق رسوم التعامل على شراء األصول املبدئية للصندوق.   ي و لنعملية الشراء أو البيع اخلاصة بكل أصل عقار 

  ، املباشرة وغري املباشرة،    التعامل/التعامالت  ، سيتحمل الصندوق مجيع مصاريف وتكاليفرسوم التعاملإلضافة إىل  
غري مدارة من قبل مدير     أي أصول أو وحدات  يف صناديق  استثمارة  البيع والشراء واالستحواذ على  املتكبدة لغرض  

التكاليف االستشارية  الذي يشمل على سبيل املثال ال احلصر  و   غري مدير الصندوق  تدفع ملقدمي اخلدمات  الصندوق
ا وتكاليف السفروالقانونية   مجيع  و   التابعة ومصاريف التقييم ومصاريف العناية الواجبة وكل املصاريف املبدئية واملتعلقة 

ن تلك امل  رب ضرورية  النفقات اليت تعت لن تتجاوز ما نسبته    صاريف وتكاليف التعامل/التعامالتهلذا األمر ، علماً 
صناديق    شراء أو بيع وحدات يف  أو % من سعر الصفقة (سواًء كانت شراء أم بيع ألصل عقاري من قبل الصندوق  1

نه لن يطبق على   عملية شراء األصول املبدئية للصندوق أي  استثمارية غري مدارة من قبل مدير الصندوق) ، علماً 
  تكاليف تعامل. 

  

  تكاليف التعامل 

 مقابل اخلدمات املقدمة من أمني احلفظ  . 3
 رسوم احلفظ من صايف قيمة أصول الصندوق، وتدفع بشكل سنوي.   %0,025رسوم سنوية تعادل  

 مقابل اخلدمات املقدمة من احملاسب القانوين . 4
ل سعودي واليت قد تتغري من وقت آلخرحبيث يتم   50,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوين أتعا سنوية بقيمة   ر

  " من هذه الشروط واألحكام . 21اإلفصاح عن ذلك التغيري يف التقارير املقدمة ملالكي الوحدات وفقاً للمادة " 
 أتعاب احملاسب القانوين

 املستشار الشرعيمقابل اخلدمات املقدمة من   . 5
ً.    37,500بقيمة  أتعا سنوية    للمستشار الشرعييدفع الصندوق   ل سنو  املستشار الشرعيأتعاب    ر

   التمويلالعموالت الناجتة عن   . 6
لصندوق   يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة برتتيب وهيكلة التمويل اخلاص 

نه لن يتجاوز متويل الصندوق ما نسبته   سدادها للجهة املمولة يتم واليت(إن وجد)  لسوق، علماً  وحبسب السعر السائد 
 وق وذلك حبسب آخر قوائم مالية مدققة. %) من القيمة اإلمجالية ألصول الصند 50(

 التمويل   مصاريف

% من صايف قيمة التمويل الذي سيحصل عليه  1إلضافة إىل مصاريف التمويل، يتحمل الصندوق رسوم ترتيب تعادل  
الصندوق وذلك مقابل قيامه    الصندوق الضوابط الشرعية  واليت يتم سدادها ملدير  للصندوق  برتتيب متويالت متوافقة مع 

  . وتشغيل الصندوق وسداد أي توزيعات على مالكي الوحدات   الستخدامها لتغطية تكاليف االستحواذ والتطوير
  رسوم الرتتيب

 رسوم التسجيل واخلدمات اإلدارية األخرى.  . 7
مجيع األصول العقارية وذلك يشمل خدمات إدارة األصول، و خدمات    دارة و/ أو مديرو األمالك   سيقوم مدير األمالك

تجاوز  التأجري وحتصيل اإلجيار. وسيقوم الصندوق بدفع مصاريف ادارة األصول العقارية ملدير أو مدراء  األمالك مبا الي
  . لألصول العقارية   اإليرادات السنويةإمجايل  % من  10

 

 أتعاب مدير األمالك 

لعمل على تطوير   إلشراف/ يف حال استثمار الصندوق مبشاريع التطوير العقاري، سيتحصل املطور على أتعابه نظري قيامه 
لسوق وحبد  % من تكاليف  7 أقصىاملشروع على شكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء املشروع، وحبسب السعر السائد 

خلدمات  تاحلصر  واليت تشمل على سبيل املثال ال      انشاء املشروع كاليف اإلنشاء والتكاليف اإلدارية والتكاليف املرتبطة 
 العامة ودراسات السوق ورسوم الدراسات ورسوم التصميم ومجيع التكاليف األخرى اليت قد يتم تكبدها لتطوير األصول. 

 أتعاب التطوير 
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لس السائد  السعر  العقارين وحبسب  املثمنني  الصندوق كافة تكاليف  يتم خصم إال يتحمل  وق، ويف مجيع االحوال لن 
 املصاريف والرسوم الفعلية. 

أتعاب املثمنني العقاريني  
 املستقلني 

خلدمات الفنية واهلندسية (إن وجدت) اليت قد حيتاجها مدير الصندوق للتأكد   يتحمل الصندوق املصاريف الفعلية املتعلقة 
دين وعلى سبيل املثال ال احلصر: التأكد من سري عمل املشروع، جودة  من أعمال مدير األمالك/املطور/ أو أي من املتعاق

تنفيذ االعمال، املطالبات، .... اخل. ويف مجيع األحوال لن يتم خصم اال الرسوم واملصاريف الفعليةوحبسب السعر السائد  
 لسوق. 

أتعاب مقدمي اخلدمات 
 واالستشاريةالفنية  اهلندسية  

،  تكاليف السفر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من األعضاء يف سبيل حضور االجتماعات يتحمل الصندوق كافة  
الصندوق أيضاً  املستقلني  مكافأة حضور  ويتحمل  الصندوق  إدارة  أعضاء جملس  على  تقتصر  ل  5,000وبواقع    اليت  ر
عن    يعاً) واملكافآت (لألعضاء املستقلني)(لألعضاء مجال يزيد جمموع هذه التكاليف  وحبد أقصى    سعودي لالجتماع الواحد

ل سنوً   100,000 لس من موظفي مدير الصندوق أي بدالت او مكافآت نظري عضويتهم ر ،.  ولن يتقاضى أعضاء ا
  يف جملس إدارة الصندوق. 

 املستقلني    غري   ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 

 أتعاب أعضاء جملس اإلدارة 

سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل اخلدمات املقدمة من السوق املالية السعودية (تداول)، وتكون الرسوم على النحو  
  التايل: 

 رسوم التسجيل:   .أ
   إلضافة إىل    50,000خدمة إنشاء سجل مالكي الوحدات: مبلغ ل سعودي  ل سعودي    2ر ر

ل سعودي.   500,000لكل مستثمر وحبد اقصى مبلغ    ر
   وقد تتغري    400,000سنوي خلدمة إدارة سجل مالكي الوحدات: مبلغ  رسم ، ل سعودي سنو ر

 هذه الرسوم من وقت آلخر حبسب قيمة رأس مال الصندوق. 
 رسوم اإلدراج:   . ب

   ل سعودي   50,000خدمة اإلدراج األويل لوحدات الصندوق: مبلغ  ر
   :مة السوقية للصندوق، حبد أدىن  % من القي  0,03رسم سنوي خلدمة إدراج وحدات الصندوق: مبلغ

ل سعودي وحد أعلى قدره    50,000 ل  300,000ر  .سعودي   ر

 رسوم اإلدراج والتسجيل 

م السنة، ويتم دفع الرسوم    7,500دفع مبلغ مقطوع وقدره   ً. وستقسم الرسوم تناسبياً على عدد أ ل سعودي سنو ر
 شهر.   12املستحقة كل  

الرسوم الرقابية اليت يتم  
 سدادها هليئة السوق املالية 

ً لقاء نشر املعلومات على موقع تداول. وستقسم الرسوم تناسبياً على    5,000دفع مبلغ مقطوع وقدره   ل سعودي سنو ر
م السنة، ويتم دفع الرسوم املستحقة كل    شهر.  12عدد أ

رسوم نشر املعلومات على  
 موقع تداول

 ختصم من أصول الصندوق.رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو   . 8
% (كحد أقصى) من قيمة أي استثمار عقاري يتم االستحواذ عليه وتدفع هذه القيمة  2.5  نسبته  يدفع الصندوق ما  

للوسيط وذلك مقابل قيامه جبلب الفرص وتكون هذه الرسوم مستحقة على العقارات املراد االستحواذ عليها مستقبًال وتدفع  
وسيتم اإلفصاح عن تلك    .التفاق عليه بني األطرافأو كما يتم ا  يف أصول عقاريةأو عند االستثمار    مباشرة بعد افراغ العقار

اية كل سنة.    املصاريف (يف حال وجدت) يف ملخص اإلفصاح املايل يف 

  مصاريف الوسيط العقاري 
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لرسوم واألتعاب والتكاليف املذكور صراحة يف هذه الشروط واألحكام،  يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم  مع عدم اإلخالل 
نشطة واستثمارات الصندوق، كما يتحمل املصاريف والرسوم الناجتـة عـن التعـامالت واخلدمات   واملصاريف والنفقات اخلاصة 

الغري أو من االطراف ذوي القانونية واالستشارية  املقدمة من  العقاريني ذات    األخرى  العالقة مثل اخلدمات  واملستشارين 
ت البنكية    العالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة أو فنية او تقنية أخـرى مبـا فـي ذلـك املصـاريف املتعلقـة برسوم التحويل ما بني احلسا

ال ال  أو االستثمارية، إضافة إىل أية ضرائب أو رسوم (إن وجدت) أو أية مصاريف نثرية أخرى (واليت تشمل على سبيل املث 
سيس الصندوق، واملصاريف املتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف   احلصر، مصاريف وتكاليف 
أو أتعاب أخرى مستحقه ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق خبدمات اإلدارة والتشغيل، ومصاريف اجتماعات  

ً، ويف مجيع  0.5ذه التكـاليف عـن  مالكي الوحدات). ومـن املتوقـع أال تزيـد هـ  %مـن إمجـايل قيمـة أصول الصندوق سنو
 االحوال لن يتم خصم إال املصاريف والرسوم الفعلية. 

 مصاريف أخرى 

نه مسؤول أمام  2020يلتزم مدير الصندوق بتوريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل بدًء من عام   م، ويقر مدير الصندوق 
العا مدير  اهليئة  يقر  الزكاة، كما  وتوريد  لتسجيل  الالزمة  واالجراءات  املتطلبات  مجيع  الصندوق يف  عن  والدخل  للزكاة  مة 

نه ال ميكن إلغاء التسجيل والتوقف عن توريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل حىت انقضاء الصندوق.   الصندوق 
 الزكاة 

لشركة   املستحقة  واملصروفات  والعموالت  املذكورة  الرسوم  الرسوم    سويكوربإن  تشمل  ال  األخرى  األطراف  أو 
التنفيذية ذات   واللوائحوسيتحمل الصندوق الرسوم احلكومية/الضرائب بشكل منفصل وفقا للتشريعات  ،احلكومية/الضرائب

  ومنها على سبيل املثال ضريبة القيمة املضافة.   ،العالقة
  الرسوم احلكومية/الضرائب 

 رسوم االسرتداد املبكر . 9
 ال ينطبق

 طريقة حساب الرسوم بتاريخ هذه الشروط واألحكام  

 النسبة املفروضة  نوع الرسم
  املبلغ املفروض 

ل سعودي)   (ر
 تكرار دفع الرسوم طريقة احلساب 

%1 رسوم االشرتاك    - 

ختصم رسوم االشرتاك من إمجايل مبلغ  
  االشرتاك 

(إمجايل مبلغ االشرتاك وبعد ختصيص  
 النسبة املئوية)   Xالوحدات  

تدفع مرة واحدة عند  
 االشرتاك 

% 750, رسوم اإلدارة    - 
من صايف قيمة    ربع سنويحتسب بشكل  

  Xقيمة األصول    صايفأصول الصندوق (
 النسبة املئوية) 

 سنوً ربع  تدفع  

%1  رسوم التعامل    - 

التعامل عند بيع أو شراء أي  حتسب رسوم  
  صناديق عقاريةوحدات يف  أو    أصل عقاري

(إمجايل سعر الشراء أو البيع اخلاص بكل  
  النسبة املئوية)   Xأصل عقاري  

تدفع مرة واحدة عند  
  الشراء أو البيع 
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حبد أقصى   %1  التعامل   تكاليف   - 
التعامل عند بيع أو شراء أي    تكاليفحتسب  

أصل عقاري (إمجايل سعر الشراء أو البيع  
  النسبة املئوية)   Xاخلاص بكل أصل عقاري  

تدفع مرة واحدة عند  
  الشراء أو البيع 

% 0,025 رسوم احلفظ   - 
، من خالل تقسيم  ربع سنوي حتسب بشكل  

م السنة   الرسوم تناسبيا على عدد أ
 تدفع سنوً 

 50,000 -  احملاسب القانوينأتعاب  
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم  

م السنة   الرسوم تناسبيا على عدد أ
 تدفع سنوً 

005,37 -   املستشار الشرعيأتعاب    
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم  

م السنة    الرسوم تناسبيا على عدد أ
  تدفع سنوً 

 مصاريف التمويل 
لسوق   ً كل حبسب السعر السائد  سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل  أشهر و  6أو  3وتدفع دور

اية السنة يف حال وجدت.   يف 

%1  رسوم الرتتيب     - 
حتسب رسوم الرتتيب عند حصول الصندوق  
على متويل (صايف قيمة التمويل اليت يتحصل  

  النسبة املؤية)    Xعليه الصندوق  

  دتدفع مرة واحدة عن
  احلصول على التمويل 

%10 أتعاب مدير األمالك    - 
  Xإمجايل االيرادات لعقود األصول العقارية  

  النسبة املئوية 
 

 سنوً نصف  تدفع  

 التطوير أتعاب  
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف و عادة ما تدفع خالل فرتة التطوير ر حسب اتفاقيات التطوي

 اية السنة يف حال وجدت. 

أتعاب املثمنني العقاريني  
 املستقلني 

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص  التقييم ويتم دفع املتبقي بعد االنتهاء و إعداد  يتم الدفع بنصف األتعاب قبل  
اية السنة.   اإلفصاح املايل يف 

أتعاب مقدمي اخلدمات 
 واالستشاريةالفنية  اهلندسية  

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل  يتم الدفع بنصف األتعاب مقدماً ويتم دفع املتبقي بعد االنتهاء و 
اية السنة يف حال وجدت  . يف 

000,400 - رسوم التسجيل   
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم  

م السنة   الرسوم تناسبيا على عدد أ
 تدفع سنوً 

رسوم التسجيل عند  
  التأسيس 

- 
000,500  –  

000,50  
 تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات 

تدفع مرة واحدة عند  
  التأسيس 

% 03,0  رسوم اإلدراج   تدفع سنوً   النسبة املئوية   Xالقيمة السوقية للصندوق   - 

رسوم اإلدراج عند  
  التأسيس 

 - 000,50   تدفع مقدما ويتحملها مالكي الوحدات  
تدفع مرة واحدة عند  

  التأسيس 
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مكافآت أعضاء جملس  
  اإلدارة 

،  األعضاء يف سبيل حضور االجتماعات يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من  
ل سعودي  5,000وبواقع    اليت تقتصر على أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني  مكافأة حضور  ويتحمل أيضاً الصندوق ر

الواحد أقصى    لالجتماع  التكاليف  وحبد  هذه  جمموع  يزيد  املستقلني)ال  (لألعضاء  واملكافآت  مجيعاً)  عن    (لألعضاء 
سنوً   100,000 ل  استحقاقهاو    ر عند  أو  االجتماع  بعد  الدفع  املصاريف يف ملخص  و ، يتم  تلك  عن  اإلفصاح  سيتم 

اية السنة.    اإلفصاح املايل يف 

الرسوم الرقابية اليت يتم  
 سدادها هليئة السوق املالية 

 - 500,7  
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم  

م السنة الرسوم تناسبياً على عدد    أ
 تدفع سنوً 

رسوم نشر املعلومات على  
 موقع تداول

 - 000,5  
حتسب بشكل يومي، من خالل تقسيم  

م السنة   الرسوم تناسبياً على عدد أ
 تدفع سنوً 

  مصاريف الوسيط العقاري 
املصاريف يف ملخص  سيتم اإلفصاح عن تلك  و ي أي استثمار عقار  شراء % (كحد أقصى) من قيمة2.5 نسبتهما يتم دفع 

اية السنة.    اإلفصاح املايل يف 

    

اية السنة.   الزكاة    سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف 

 مصاريف أخرى 
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص  االستحقاق و   ديتم دفعها عنو   مـن إمجـايل قيمـة أصول الصندوق سنوً   0.5%

اية السنة.   اإلفصاح املايل يف 

مدير الصندوق أنه سيتم خصم  كما ويقر  من هذه الشروط واألحكام9.1الفقرة  أعاله من  يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غري اليت مت ذكرها يف جدول الرسوم واألتعاب
 .املصاريف الفعلية للصندوق فقط

  

  ملخص اإلفصاح املايل  9.2

  من هذه الشروط واألحكام.  1الرسوم والنفقات اليت يُتوّقع أن يتكبدها الصندوق يف ملخص اإلفصاح املايل الوارد يف امللحق رقم  مت إيراد  

  عمليات التوزيع  9.3

ن يقوم بتقدمي توزيعات نقدية   ــندوق  ــنة على األقل  يهدف مدير الصــــ ــبة ال تقل عن  مرة واحدة يف الســــ ــندوق على  90بنســــ ح الصــــ ــايف أر مالكي الوحدات يف حال اكتمال  % من صــــ
ــندوق خالل الربع االول وذلك يف  ــيل اإلجيارات وبعد موافقة جملس إدارة الصـ ــيتم  31حتصـ ريخ األحقية الذي سـ ــتحقني حســـب  ــيتم حتويل مبالغ التوزيعات للمسـ مارس من كل عام. وسـ

  من مرة يف السنة.اإلعالن عنه قبل التوزيع. وميكن ملدير الصندوق دفع هذه التوزيعات على أكثر  

 تثمني أصول الصندوق  . 10

  كيفية تثمني أصول الصندوق  10.1

مرة كل سـتة أشـهر    للمقيمني املعتمدينسـيثمن مدير الصـندوق أصـول الصـندوق من خالل احلصـول على متوسـط تقومي معد من مثمَنني اثنَني مسـتقَلني معتمدين من قبل اهليئة السـعودية  
  نني حبد أدىن على اآليت:على األقل، على أن يشتمل تقرير املثم
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 أسلوب التثمني وطريقته واالفرتاضات اليت بين عليها.  )أ( 
لسوق العقاري مثل العرض والطلب واجتاه السوق.  )ب(   حتليل للمتغريات ذات العالقة 
 تفاصيل األصول العقارية وأوصافها.  )ج( 
ألصول العقارية.    )د(    املخاطر املتعلقة 

  املبدئية:وفيما يلي تثمني االصول العقارية  

  
لصــندوق من خالل طرح إمجايل التزامات الصــندوق من إمجايل أصــول الصــندوق ويقســم الناتج على عدد وحدا ت الصــندوق للفرتة نفســها ويُعد  يتم حســاب ســعر الوحدة االســتثمارية 

ــندوق على أي تقرير تثمني مضـــــى ع ــندوق. كما لن يعتمد مدير الصـــ ــتثمارية يف الصـــ ً للوحدة االســـ ــاد ــعراً اســـــرتشـــ ــل  ذلك ســـ ــراء أو بيع أي أصـــ لى إعداده أكثر من ثالثة أشـــــهر عند شـــ
  للصندوق. وحيق ملدير الصندوق تغيري املثمنني حسبما يراه مناسباً ومبا حيقق مصلحة الصندوق واملستثمرين به.

شــئة عن متويل الصــندوق (إن وجدت) أو أي رســوم ومصــروفات على   الصــندوق مســتحقة وغري مدفوعة خالل فرتة احلســاب، ويتم خصــم  ميثل إمجايل التزامات الصــندوق أي التزامات 
  املبالغ املقطوعة أوًال، يلي ذلك االلتزامات املتغرية حبسب صايف قيمة أصول الصندوق.

ح املرتاكمة، وكذلك مجيع املســـــتحقات والقيمة الســـــوقية   ــافة إىل القيمة احلالية ألي  ميثل إمجايل األصـــــول جمموع مجيع األصـــــول العقارية واملبالغ النقدية، واألر إلضـــ ــتثمارات  جلميع االســـ
ــتث ــعر معلن للوحدة االســـ ــيتم تقوميها حســـــب آخر ســـ ا ســـ ــتثمر(إن وجدت)  ــتثمار املســـ ــناديق االســـ ن وحدات صـــ ــول أخرى ميتلكها الصـــــندوق، علماً  مارية قبل يوم التقومي اخلاص  أصـــ

علق بتحديد قيمة األصـــول وااللتزامات شـــريطة أن يكون تقدير مدير الصـــندوق صـــادراً حبســـن نية وأن يصـــب يف مصـــلحة  لصـــندوق، وســـيمارس مدير الصـــندوق تقديره املعقول فيما يت
ن صايف أصول الصندوق مملوك ملالكي وحدات الصندوق جمتمعني، وليس ملدير الصندوق أو أمني احلفظ أو لدائنيهم أي   ،  مصلحة أو مطالبة على هذه األصول الصندوق ككل، علماً 

لصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.   كما سيلتزم أمني حفظ الصندوق بفصل األصول اخلاصة 

  عدد مرات التثمني وتوقيته  10.2

لتحديد يف  ً على األقل و ــنو ــيتم تقييم أصـــول الصـــندوق مرتني سـ ــتقلني معتمدين من قبل اهل  31يونيو و   30سـ ــمرب من كل ســـنة ميالدية من خالل مثمنني اثنني مسـ يئة الســـعودية  ديسـ
جيل التثمني بعد احلصـول على موافقة هيئة السـوق املالية على ذلك مبوجب املادة   من الئحة صـناديق االسـتثمار العقاري. ويف حال    22للمقيمني املعتمدين. كما جيوز ملدير الصـندوق 

يمة التثمينات املقدمة، أما يف حال وجود اختالف جوهري بني التثمينات املقدمة يف تقارير التثمني،  التثمينات املقدمة يف تقارير التثمني، فيتم األخذ مبتوســــط ق  اختالف بنيكان هنالك  
لث     األخذ مبتوسط قيمة التثمينات الثالث املقدمة.  املعتمدين ويتمقبل اهليئة السعودية للمقيمني    معتمد منفيتم تعيني مقيم 

ركود      املعتمدة الشراءقيمة    شركة بصمة     شركة 

    التقييمتقرير  ريخ    التقييم   التقييمتقرير  ريخ    التقييم   اسم العقار/ املنفعة

  470,205,991  01/11/2017  515,953,548  10/10/2017  504,458,434  حفر الباطن  حمافظة    –املكان مول  

ض  –مول  املكان   323,560,874  01/11/2017  321,480,960  10/10/2017 325,640,788  مدينة الر

  219,417,197  01/11/2017  224,359,430  10/10/2017  212,492,888  تبوك  مدينة    –املكان مول  

  166,815,938  01/11/2017  181,877,311  10/10/2017  191,754,565  الدوادمي  حمافظة    –املكان  مول  

موع   1,180,000,0000   1,243,671,249   1,234,346,675  ا
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  اإلعالن عن صايف قيمة األصول لكل وحدة  10.3

إلعالن عن صايف قيمة األصول لكل وحدة خالل  مدسيقوم   ريخ اعتماد مدير الصندوق للتثمني. ويتم اإلعالن عن ذلك من خالل املوقع اإللكرتوين للسوق  30ير الصندوق  يوم من 
ــاً التقارير املقدمة ملالكي الوحدات و  " من هذه الشـــروط واألحكام على صـــايف قيمة األصـــول  21فقاً للمادة "املالية الســـعودية (تداول) واملوقع اإللكرتوين ملدير الصـــندوق. وســـتحتوي أيضـ

 للوحدة يف الصندوق.

 تداول وحدات الصندوق  . 11

م قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها 11.1   أ

لوحدات عرب نظام (تداول) من خالل آلية متكاملة تغطي لوحدات عرب نظام (تداول) عند    .بتسويتها عملية التداول كاملة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاءً   يتم التعامل  يتم التعامل 
لتايل، جيوز ملالكي الوحدات  يف السوق املالية السعوديةووحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة  اإلدراج، بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة   واملستثمرين    (تداول) و

  التداول خالل ساعات التداول العادية املعلن عنها من قبل السوق املالية مباشرة.  

  إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها 11.2

اليت وضـعت بناء على أفضـل سـعر) أوًال ومن    تتم الصـفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صـاحل يتم إنتاجه وفقاً ملسـتوى السـعر، وبشـكل عام تنفذ أوامر السـوق (األوامر
ــعر يتم تنفيذها أ العتبار أنه يف حال إدخال عدة أوامر بنفس السـ ــعر حمدد) مع األخذ  ول حســـب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام  مث األوامر احملددة الســـعر (األوامر اليت وضـــعت بسـ وًال 

ــامل من املعلومات عرب قنوات خمتلف ت الســـــــوق بشـــــــكل فوري لوكاالت  تداول بتوزيع نطاق شـــــ ة أبرزها موقع "تداول" على اإلنرتنت والرابط اإللكرتوين ملعلومات "تداول" الذي يوفر بيا
 تزويد املعلومات، كما تتم تسوية الصفقات آلياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية الوحدات تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.

 انقضاء الصندوق وتصفيته  . 12

  دوق انقضاء الصن 12.1

اؤه يف وقت سابق وفقاً هلذه الشروط واألحكام    .ينتهي الصندوق مع انتهاء مدة الصندوق، ما مل يتم إ

اء الصـندوق قبل موعد انتهائه (أ) يف حال تصـرف الصـندوق (من خالل مدير الصـندوق) جبميع االسـتثمارات وقام بتوزيع مجيع عائدا   ت هذه التصـرفات على مالكي الوحداتقد يتم إ
لصـندوق أو أعمال الصـندوق لبيئة االقتصـادية    وفقاً للنحو املنصـوص عليه يف هذه الشـروط واألحكام، أو (ب) حدوث حدث جوهري سـواًء يف األنظمة ذات العالقة  أو تلك اخلاصـة 

اء الصـندوق قبل انتهاء  يف  اء الصـندوق مبوجب قرار من جملس  اململكة العربية السـعودية ورأى مدير الصـندوق أن ذلك يعد سـبباً وجيهاً إل مدته، أو (ج) إذا قررت هيئة السـوق املالية إ
  هيئة السوق املالية.

خذ املوافقة املسبقة من جملس إدارة الصندوق ومالكي وحدات الصندوق ومن هيئة الس   وق املالية.  ويلتزم مدير الصندوق يف احلالتني (أ) و (ب) أعاله 

  تصفية الصندوق  12.2

اء الصـــــندوق وفقاً ألي ســـــبب جراءات التصـــــفية وذلك عند إ   12.1من األســـــباب املذكورة يف املادة    يتم إلغاء إدراج الوحدات واإلعالن عن اخلطة الزمنية لتصـــــفية الصـــــندوق والبدء 
ــندوق مع توزيع أصـــوله على مالكي الوحدات، مع األخذ بعني االعتبار   اء الصـ ــفية حيث ســـيعمل على إ ــلحة مالكي الوحدات. مع  أعاله. ويقوم مدير الصـــندوق مبهام التصـ حتقيق مصـ

صــول الصــندوق على مالكي الوحدات بشــكل عيين يف حال اســتحال التصــرف يف أصــول الصــندوق أو يف حال رأى مدير الصــندوق أن هذا األمر  العلم أنه جيوز ملدير الصــندوق توزيع أ
 يصب يف مصلحة مالكي الوحدات.
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 جملس إدارة الصندوق  . 13

لس، أيهما أكثرال ييشرف على إدارة الصندوق جملس إدارة يعينه مدير الصندوق ويتكون جملس إدارة الصندوق من أعضاء  ، قل عدد املستقلني منهم عن اثنني أو ثلث عدد أعضاء ا
ريخ تعيينه وتبلغ مدة جملس إدا ً. يباشر جملس إدارة الصندوق مهامه اعتباراً من    تتجدد تلقائياً.    واحدةرة الصندوق سنة  وسيجتمع جملس إدارة الصندوق مرتني على األقل سنو

ن مجي لس املستقلويقر مدير الصندوق  ني ينطبق عليهم ع أعضاء جملس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، وأن أعضاء ا
لس  بالغ ا عن مصاحلهم الشخصية املباشرة أو غري املباشرة يف    تعريف عضو جملس إدارة صندوق مستقل الوارد يف الئحة صناديق االستثمار العقاري كما يلتزم أعضاء جملس االدارة 

أي تصويت على القرارات الصادر يف  االعمال والعقود اليت تتم حلساب الصندوق على أن يسجل يف حمضر اجتماع جملس إدارة الصندوق. ولن يشرتك العضو/األعضاء ذوي املصلحة يف  
 هذا الشأن  

  تشكيل جملس إدارة الصندوق  13.1

أعضاء مستقلني، ويتمتع كل عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق خبربة يف القطاع واالستثمار العقاري    4أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم    9  ة الصندوق من  يتألف جملس إدار 
  .حسبما هو مبني يف هذه الشروط واألحكام

  يتألف جملس إدارة الصندوق من األعضاء اآلتية أمساؤهم:

  عضو غري مستقل (الرئيس)  – نكري ش دانييلاألستاذ 

حيث    1991بشركة سويكورب يف عام    دانييل  التحق .  خربة يف جمال االستثمار  ةسن  25. يتمتع األستاذ دانييل خبرية تتجاوز  يف شركة سويكورب   دبتالعضو املنيشغل حاليا منصب  
  ً شركة طور خربة واسعة يف جمال اخلدمات املصرفية االستثمارية الدولية مع ختصص  الفرتة عمله مع  وخالل  تدرج يف عدة مهام ووظائف رئيسية يف الشركة إىل أن مت تعيينه رئيساً تنفيذ

 ليزية والفرنسية. االجن للغتني  يتحدث  و   س يف املالية واالقتصاد من جامعة جنيفنكر درجة البكالوريو يشحيمل األستاذ دانييل   . خاص يف اململكة العربية السعودية والشرق األوسط

  عضو غري مستقل   – مغالمحاد األستاذ 

سنة خربة يف جمال   16ولديه أكثر من    2019حاليا منصب مدير تنفيذي يف إدارة األصول يف شركة سويكورب، التحق بشركة سويكورب يف يوليو    مغاليشغل محاد  
الشرق األوسط. قبل انضمامه إىل سويكورب، عمل يف إتش إس يب سي (  11يعمل محاد منذ    .إدارة األصول واالستثمار سم ) كمدير لقHSBCعاًما يف منطقة 

ال، ومدير لالستثمارات يف شركة دار  االستثمارات البديلة، ومدير للصناديق العقارية يف شركة العريب الوطين لالستثمار، ومدير لقسم إدارة األصول العقارية يف اخلري كابيت 
 مغال . حيمل محاد  BMO Capital Corporationومساعد يف    Key REITاألركان. وقد عمل قبل قدومه إىل املنطقة يف كندا كمدير لالستثمارات يف  

كستان وماجستري يف إدارة األعمال من كلية ريتشارد آيفي، جامعة ويسرتن    GIKشهادة بكالوريوس يف هندسة اإللكرتونيات من معهد   للعلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف 
  أونتاريو يف كندا. 

 عضو غري مستقل   –  وك هان سيم  و كذ  األستا 

عاًما مع الشركة بني عامي    15، بعد أن أمضى  2020اململكة العربية السعودية يف شركة سويكورب، التحق إىل سويكورب يف أوائل عام    –ك هان سيم منصب الرئيس التنفيذي  و يشغل كو 
وك  و ركان للتطوير العقاري والشركة العقارية السعودية. حيمل ك . وقبل انضمامه اىل سويكورب توىل منصب الرئيس التنفيذي يف شركة إعمار الشرق األوسط و شركة دار األ 2015و    2000

ك  و ) يف املالية واإلسرتاتيجية من جامعة كرانفيلد يف اململكة املتحدة. حيمل كو MBAشهادة الدبلوم يف اهلندسة امليكانيكة من املعهد السنغافوري األملاين يف سنغافورة وماجستري إدارة األعمال (
ت املتحدة األمريكية.   CFMواملدير املايل املعتمد    CMAداري املعتمد  شهادة احملاسب اإل  لوال  من قبل املعهد األمريكي للمحاسبني اإلداريني 

   عضو غري مستقل   -  حممد عبداحملسن العبدالكرمياألستاذ فيصل 

إل  يف العمل يف جمال جتارة التجزئة وتطوير املراكز والعالمات  ةمتخصص  ةسن  20ميلك فيصل العبدالكرمي خربة   يف عدة جماالت منها     ضافة خلربته يف جمال االستثمار والتطوير املؤسسي التجارية 
جمالس كل من شركة حممد عبداحملسن العبدالكرمي القابضة   ستثمار وعضويةدارة التنفيذي وجملس املديرين لشركة وابل العربية لإل. و يشغل حاليا منصب عضو جملس اإل جماالت الرتفية والضيافة
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إل  ,دار الضيافة العربية للمطاعم   وشركة م.ع. العبدالكرمي للتجارة والتجزئة وشركة م.ع. العبدالكرمي للتطوير العقاري وشركة اكيد للتسويق و شركة أساطري للرتفيه وشركة ضافة ملنصب  وذلك 
كمستشار    ةسن  11ن عمل فيصل يف صندوق التنمية الصناعي السعودي ملدة  أوسبق  .ستثماربدالكرمي للتجارة والتجزئة والرئيس التنفيذي لشركة وارف الدولية لإلالعضو املنتدب لشركة م.ع. الع

  . دارة واالستثمار و التخطيطاملتحدة يف جماالت اإل دورة متقدمة من اململكة    35  ىلإضافة  إدارة نظم املعلومات من جامعة امللك سعود  إحيمل فيصل شهادة البكالوريوس يف    .متويل

   عضو غري مستقل   –  عبدهللا سليمان عبدهللا الضحياناألستاذ 

حيان التجارية، وشركة  أكثر من عشر أعوام من اخلربة يف جمال اهلندسة وقطاعات املقاوالت والتجارة، كما شغل كنائب الرئيس وكشريك للشركات التالية: شركة الض  عبدهللا الضحيانلدى  
دارة البناء يف  الضحيان لالستثمار والتطوير العقاري، والشركة الدولية للفنادق واملنتجعات السياحية، وشركة املواد املعمارية للتجا مانة منطقة  أرة واملقاوالت. كما سبق أن شغل منصب مهندس 

ض. حيمل عبدهللا الضحيان شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املعمارية من جامعة امللك سعود.   الر

 عضو مستقل   –  األستاذ حسام حممد عبدالرؤف 

وقطاع التجزئة، وعمل على االستشارة يف عدة مشاريع    يف القطاع العقاري  الناشطنيمن كبار    يعدو ،  لالستشارات واخلدمات العقارية   مونت هيلمدير عام يف شركة  يشغل حسام منصب  
خطيط العمراين واملدن الذكية وغريها  ستخدام والتوجماالت تشمل جممعات التسوق وتوجهات قطاع التجزئة وتطوير املشاريع الضخمة وختطيط املدن وأنظمة احلوكمة وتطوير العقارت املتعددة اال 

مهندس معماري ملراكز  ، وعمل ك ماجد الفطيميف شركة  قائد فريق تصميم وتنفيذ مراكز التسوقك كما عمل  ،  العقارية  شركة إعماريف الكثري. عمل حسام سابقاً كرئيس حمفظة عقارات التجزئة 
 يف اهلندسة املعمارية.   بكالوريوس العلوموحيمل شهادة    جامعة هارفرد  من  اإلدارة املتقدمة يف التطوير العقاريعلى شهادة    حسام  حصل.  ستثمار الغرير لإليف  التسوق  

   عضو مستقل  –أمحد توفيق أمحد القصرياألستاذ  

الضافة إىل التعاقدات احلأيشغل منذ   ج القابضة املتخصصة يف جمال التطوير العقاري احمللي والدويل  ربعة سنوات كشريك يف  أكومية.عمل ملدة  ربعة سنوات منصب املدير التنفيذي لشركة ر
جي للمحاماة ومدير اإل  ة يف جمال إدارة املشاريع ورئيساً إلدارة التحقيق. خترج بدرجة البكالوريوس يف اهلندسة  سنوات يف شركة أرامكو السعودي  عشردارة الدولية يف املكتب. و عمل ملدة  مكتب 

ت املتحدة   ت املتحدة  (JD)اجستري يف إدارة األعمال ودكتوراه يف القانون  واملمن جامعة تكساس يف الوال   .من جامعة كانساس يف الوال

   عضو مستقل   –عبدالعزيز امحد بن حسنأمحد  األستاذ  

وهي شركة تعمل يف   عاماً من اخلربة يف جماالت اخلدمة املصرفية االستثمارية وقطاعات التجزئة ويشغل حالياً منصب مدير االستثمار يف شركة الرقيب القابضة  24لدى أمحد بن حسن أكثر من  
شهادة البكالوريوس يف بن حسن  العام يف جمموعة سامبا املالية و مدير أول يف بنك ساب، وحيمل أمحد    جمال اإلنشاءات والعقارات وجمال جتارة التجزئة، وسبق أن شغل منصب مساعد املدير

ت املتحدة األمريكية  –إدارة األعمال: إدارة مالية من اجلامعة األمريكية يف والية مينيسو    . الوال

 عضو مستقل   –ماجد ضياء الدين فضل كرمي  األستاذ  

سنة يف جمموعة صافوال حيث شغل    12سنة كرئيس مايل تنفيذي أول يف عدد من الشركات الرائدة املتخصصة يف أكثر من قطاع، ماجد كرمي عمل ملدة    25ميتلك ماجد كرمي خربة ألكثر من  
عمل يف شركة تطوير عقاري مدرجة وشركة مصرفية استثمارية كرئيس تنفيذي مايل ومدير عمليات على التوايل. عمل ماجد على  منصب أمني اخلزينة والرئيس املايل، مث انتقل بعد ذلك إىل ال

سم شركة رغف خلدمات التموين، ويعمل حالًيا كمستشار مايل حر منذ التقاعد يف مايو   الشركات املسامهة  . يشغل ماجد عضوية جملس إدارة يف العديد من  2018تطوير خمبز جتاري خاص 
  املدرجة واملغلقة. حيمل ماجد كرمي شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال: إدارة مالية من جامعة امللك سعود. 

 

  تعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق أ 13.2

الصندوق االجتماعات يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من األعضاء يف سبيل حضور   اليت تقتصر على    مكافأة حضور  ، ويتحمل أيضاً 
ل سعودي لالجتماع الواحد5,000وبواقع    أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني عن    (لألعضاء مجيعاً) واملكافآت (لألعضاء املستقلني)ال يزيد جمموع هذه التكاليف  وحبد أقصى    ر

ل سنوً   100,000 لس من موظفي مدير الصندوق أي بدالت او مكافآت نظري عضويتهم يف جملس إدارة الصندوق. ،.  ولن يتقاضى أر   عضاء ا
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 املستقلني    غري   ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

  مسؤولية جملس إدارة الصندوق  13.3

  .لشروط الصندوق وأحكامهالتأّكد من أداء مدير الصندوق ملسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً   -
فقة على عقود التشغيل، وعقد احلفظ،  املصادقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر: املوا -

  .وعقد التسويق، وعقد التثمني
  .اعتماد هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها -
  .اختاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب يف املصاحل يفصح عنه مدير الصندوق -
  .املوافقة على تعيني احملاسب القانوين للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق -
ً حبد أدىن مع مسؤول املطابقة وااللتزام ومسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لدى مدير - ؛ للتأكد من التزام  واملستشار الشرعي  الصندوق   االجتماع مرتني سنو

  .مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة
إلفصاح عن املعلومات اجلوهرية ملالكي الوحدات وغريهم من األطراف املعنية -   .التأكد من التزام مدير الصندوق 
مانة ملصلحة الصندوق ومالكي وحداته، وتتضمن مسؤولية عضو جم  -   لس إدارة الصندوق جتاه مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام وبذل احلرص املعقول. العمل 

ا أعضاء جملس إدارة الصندوق  13.4   صناديق أخرى يشرف على إدار

  صناديق استثمار أخرى يشرف عليها أعضاء جملس إدارة الصندوق  . 1
ه:    وابلال يشغل أعضاء جملس إدارة صندوق سويكورب   ستثناء ما ذكر أد   ريت أي منصب يف صناديق استثمار أخرى 

  املنصب  مدير الصندوق   الصندوق  إسم العضو
  -  -  -  دانييل شينكر 

 أمحد توفيق أمحد القصري 
  

  صندوق ايوان املعايل العقاري
  صندوق ايوان القريوان العقاري 

  سويكورب شركة  
  

  عضو جملس إدارة الصندوق 

  عضو جملس إدارة الصندوق   شركة دراية املالية   صندوق دراية العقاري 
  -  -  -  حسام حممد عبدالرؤف 

 - - -  أمحد عبدالعزيز امحد بن حسن 
 - - - عبدهللا سليمان عبدهللا الضحيان 

 العبدالكرمي   عبداحملسن  حممد  فيصل
  

 -   -   -  

  -  -  -  مغالمحاد  
  -  -  -  ك هان سيمو كو 

  -  -  -  ماجد ضياء الدين فضل كرمي 

 مدير الصندوق  . 14

  اسم مدير الصندوق وعنوانه.  14.1

 شركة سويكورب  االسم

  49طريق امللك فهد، برج اململكة، الدور   العنوان
  11451الرمز الربيدي  

ض، اململكة العربية السعودية   الر
 966112110737+هاتف:  
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  966112110733+فاكس:  
 www.swicorp.com املوقع اإللكرتوين

  ترخيص مدير الصندوق  14.2

ريخ    1010233360إن شـــركة ســـويكورب شـــركة مســـامهة خمتلطة، مبوجب الســـجل التجاري رقم     10030104289وترخيص اهليئة العامة لالســـتثمار رقم ه    06/05/1428و
لتغطية و   12161  –  37ومرخصة كــــــــــــ"شخص مرخص له" مبوجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم   الرتتيب وتقدمي املشورة واإلدارة و احلفظ  ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد 

  يف أعمال األوراق املالية.

  خدمات مدير الصندوق  14.3

يت  - دون حصر- سوف يُقدم مدير الصندوق اخلدمات اإلدارية اآلتية وخدمات أخرى للصندوق مبا يف ذلك     :ما 

  .وفقاً هلذه الشروط واألحكامإدارة األصول العقارية يف الصندوق واألصول األخرى لصاحل مالكي الوحدات    )أ( 
ا، وهلذه  )ب(    .الشروط واألحكام  تنفيذ اسرتاتيجيات االستثمار املوضحة ضمن هذه الشروط واألحكام، ومراقبة التزام الصندوق جلميع األنظمة واللوائح املعمول 
عمال الصندوق.  )ج(    حتديد إجراءات اختاذ القرارات املتعلقة 
  .الصندوقاالحتفاظ بسجل مالكي الوحدات يف    )د( 
  .تعيني حماسب قانوين ومزودي اخلدمات املهنية اآلخرين للصندوق مبا يف ذلك املستشار القانوين  )ه( 
ــويقية  )و(  ــية وتسـ ــاريني وجهات هندسـ ــتشـ ــندوق من مديري أمالك ومقاولني واسـ ــول العقارية للصـ ألصـ ــغيلية أخرى    الرتتيب والتفاوض مع مجيع اجلهات ذات العالقة  وتشـ

  .ألعماهلا  ويتابع كذلك أداءها
  .اإلشراف على أداء مدير األمالك  ) ز( 
  .ترتيب تصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق  )ح( 
  .إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق  )ط( 
نظمة هيئة السوق    ) ي(    املالية السعودية والشروط واألحكام.التشاور مع أعضاء جملس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االلتزام 

  احتمال تعارض املصاحل  14.4

ريخ نشـر هذه الشـروط واألحكام، فإن مدير الصـندوق يقر بعدم  من هذه الشـروط واألحكام 20واملادة    14.7املادة  سـتثناء ما مت اإلفصـاح عنه يف   أي تضـارب مصـاحل    وجود، وحىت 
ــاء جملس إدا ــاحل أعضـ ــندوق أو مصـ ــاحل مدير الصـ ــندوق ومصـ ــارب  حمتمل بني مصـــاحل الصـ دية االلتزامات املرتتبة جتاه الصـــندوق، وعند حدوث أو توقع حدوث أي تضـ رته قد تؤثر على 

ل   س إدارة الصندوق يف حينه.مصاحل خالل فرتة عمل الصندوق فسوف يسعى مدير الصندوق حلل هذا التضارب على أسس عادلة ومنصفة جلميع األطراف وسيتم اإلفصاح عنها 

  ي يف املصاحلوصف ألي تضارب جوهر  14.5

دية التزاماته جتاه الصندوق.   ال يوجد أي تضارب مصاحل جوهري من طرف مدير الصندوق حيتمل أن يؤثر على 

لثة  14.6   تكليف أطراف 

ــمل ذلك على ســـبيل املثال: مدير األمالك   ــندوق تعيني اجلهات املزودة للخدمات وتغيريها وإعادة تكليفها، ويشـ ــبني القانونيني  ميكن ملدير الصـ ــارين وأمني احلفظ واحملاسـ ــتشـ واملقاول واملسـ
  للصندوق، وذلك مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات.

  مشاركة / استثمار مدير الصندوق يف الصندوق  14.7

العتبار النسـبة الدن % من إمجايل  30أي  - يا مللكية اجلمهور يف الوحدات  ينوي مدير الصـندوق عند بدء الصـندوق وخالل فرتة الطرح األويل املشـاركة يف الصـندوق كمسـتثمر مع األخذ 
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مناســــباً من  التعليمات اخلاصــــة بصــــناديق االســــتثمار العقارية املتداولة. وحيتفظ مدير الصــــندوق حبقه يف ختفيض مشــــاركته كلياً أو جزئياً مىت رأى ذلك    اليت تفرضــــها  –وحدات الصــــندوق  
اية كل سنة عن أي استثمار له يف الصندوق يف ملخص االفصاح املايل.  خالل شراء/بيع وحدات الصندوق من السوق. وسيقوم   إلفصاح يف    مدير الصندوق 

  اهليكل التنظيمي ملدير الصندوق وحجم األصول العقارية املدارة من قبله  14.8

  

ريخ    سويكورب  شركة  قبل  من  املدارة   للصناديق  لعقاريةا  األصول  جمموع  تقدر  و  خاصة  عقارية  صناديق  ثالثة  دارة  حالياً   سويكورب  لدى شركة  األصول  إدارة  وتقوم   بقيمة  2017يونيو    30حىت 
ل  مليون  299  . سعودي  ر

 أمني احلفظ  . 15

  املالية شركة البالد    االسم
ور    العنوان   الطابق األول   –مسارت 

  امللك فهد طريق  
  140ص.ب  

ض ، اململكة العربية السعودية    الر
  

  www.albilad-capital.com  املوقع اإللكرتوين

  مسؤوليات أمني احلفظ
لصـــندوق   ئق املتعلقة  ت األصـــول العقارية والو صـــكوك العقارات اململوكة للصـــندوق وســـيتم    - واليت تشـــمل على ســـبيل املثال ال احلصـــر - حيتفظ أمني احلفظ بســـجالت وحســـا

% ويف حال احلصــول على متويل ســيتم ترتيب نقل الصــكوك  100بنســبة  البالد املالية  لتملك أصــول الصــندوق ومملوكة لشــركة    ذلك  )وSPVســيس شــركة ذات غرض خاص (
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  مع اجلهة املمولة.  

ــتقل، وال يكون لدائين مدير الصــــندوق او امني احلفظ اي حق لصــــندوق عن أي أصــــول أخرى بشــــكل مســ موال/أصــــول  يف ا  كما ســــيقوم أمني احلفظ بفصــــل األصــــول اخلاصــــة 
 الصندوق.  

 مدير األمالك  . 16

 للتسويق والتطوير العقاري   شركة أكيد  االسم

  640ص.ب    العنوان
ض     113211الر

  اململكة العربية السعودية 
  00966112078101فاكس   

  ري.يالسوق املالية عند التغحيق ملدير الصندوق تغيري مدير االمالك للصندوق مىت رأى ذلك مناسباً. ويتم اشعار مالكي الوحدات وهيئة  

 احملاسب القانوين  . 17

 اللحيد واليحيىي حماسبون قانونيون   االسم
  التعاون طريق أبو بكر الصديق    العنوان

ض ، اململكة العربية السعودية    الر
  00966112694419:هاتف
  00966112693516:فاكس

 ذلك مناسباً، بناًء على موافقة جملس إدارة الصندوق. ويتم اشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند التغيري.حيق ملدير الصندوق تغيري احملاسب القانوين الصندوق مىت رأى  

  املستشار الشرعي . 18

عتبارها املستشار الشرعي للصندوق. وهي شركة متخصصة يف تقدمي خدمات التدقيق واملراجعة الشرعية،و  عضو يف هيئة احملاسبة واملراجعة  مت تعيني "دار املراجعة الشرعية" 
ليتوىل  عينت دار املراجعة الشرعية الشيخ حممد أمحد السلطان  للمؤسسات املالية اإلسالمية، ومرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي لتقدمي خدمات االستشارات الشرعية. وقد  

لصندوق والتأكد من إلتزام الصندوق مبعايري اهليئة الشرعية كما هي موضحة يف املم من هذه الشروط واألحكام،  2رقم  لحق  راجعة املعايري الشرعية للصندوق واملستندات اخلاصة 
لس إدارة الصندوق  ومراجعة كافة عمليات واستثمارات الصندوق   وإجراء التدقيق السنوي على الصندوق ومراجعة العقود واإلتفاقيات ومراقبة تطبيق معايري اهليئة الشرعية ليؤكد 

نه سيتم دفع رسوم املستشار الشرعي من أصول الصندوق.    ن عمليات الصندوق واستثماراته متوافقة مع معايري اهليئة الشرعية، علماً 
  

  مد أمحد السلطانالشيخ/ حم
ار مبا يتمتع من علم غزير يف  سنوات من اخلربة كمستشار شرعي وأكادميي يف الصناعة املصرفية اإلسالمية. الشيخ حممد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية يف الد   10

متتد خربته إىل القطاع املصريف والتأمني مع ضمان سرعة إجراء  الفقة والتمويل اإلسالمي. تكمن خربته يف إعادة تصميم املنتجات التقليدية، وهيكلة صناديق االستثمار، كما  
عة أحسن العلوم بباكستان. وشهادة  عملية املوافقة وختصيص حلول فريدة وعملية وظيفية يف إدارة الفتوى. حاصل على شهادة املاجستري العاملية يف الفقه وأصول الفقه من جام

 .دار العلوم بباكستان حتت إشراف العامل الشهري مفيت حممد تقي عثماينالبكالوريوس يف العلوم اإلسالمية من جامعة  
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 القوائم املالية . 19

ريخ انتهاء فرتة الطرح األويل ٣١يناير حىت    ١تبدأ السـنة املالية من   سـيس الصـندوق، واليت سـوف تبدأ فيها السـنة املالية يف  سـتثناء السـنة األوىل من  وتنتهي يف    ديسـمرب من كل عام، 
  .م2018ديسمرب    31

ن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، ويتم  يُِعد مدير الصندوق القوائم املالية للصندوق، وستتم مراجعتها بشكل نصف سنوي، وتدقيقها بشكل سنوي وفق املعايري احملاسبية الصادرة ع
لصــندوق، وســيتم تق حتها هليئة الســوق املالية فور اعتمادها  تدقيق القوائم املالية بواســطة احملاســب القانوين اخلاص  لصــندوق إىل جملس إدارة الصــندوق، ويتم إ دمي القوائم املالية اخلاصــة 

ا ملالكي الوحدات (من دون أي رســوم) فور اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز ( اية املدة اليت تشــملها القوائم املالية األولية املفحوصــة وخالل  30وإعال اية املدة   أشــهر 3) يوم من  من 
 املالية السعودية (تداول).اليت تشملها القوائم املالية السنوية املراجعة وذلك من خالل نشرها على املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق  

 تضارب املصاحل  . 20

وموظّفوه وعمالؤه ومديروهم ومســؤولوهم وموظفوهم ووكالئهم وأعضــاء جملس إدارة الصــندوق يف اســتثمارات مالية  قد يشــارك مدير الصــندوق، والشــركات التابعة له، ومديروه، ومســؤولوه،  
ً أن تؤدي إىل تعارض يف املصاحل مع الصندوق، وإذا واجه مدير الصندوق أو أي من أ ا أحيا ً  أو أعمال مهنية أخرى واليت قد يكون من شأ ً  عضاء جملس إدارة الصندوق تضار جوهر

ا النوع عرب تطبيق اإلجراءات  يف املصـاحل مع الصـندوق، فإن مدير الصـندوق سـيفصـح عن ذلك إفصـاحاً مناسـباً يف أقرب وقت ممكن، وسـيسـعى مدير الصـندوق حلل أي تضـارب من هذ
لت نصـاف، مبا يف ذلك التزام أعضـاء جملس إدارة الصـندوق الذين هلم عالقة  المتناع عن التصـويت على أي مسـألة تشـتمل على تضـارب يف املصاحل.  املتبعة من مدير الصـندوق  ضـارب 

ريخ نشـــر هذه الشـــروط واألحكام، فإن مدير الصـــندوق يقر بعدم جود أي تضـــارب جوهري بني مصـــاحل الصـــندوق ومصـــاحل مدير الصـــندوق أو مصـــا حل أعضـــاء جملس إدارته أو  وحىت 
دية االلتزامات املرتتبة جتاه الصندوق.مصاحل مستأجري األصول العقارية قد تؤثر عل   ى 

 وبدايًة فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصاحل التالية:

ة ملشاريع مدير الصندوق  20.1   املشاريع املشا

ت ذات األهداف املماثلة للصـندوق ومن املتوقع أن ت إلضـافة إىل االسـتثمارات واحلسـا ا  ت اخلاصـة  ا، ومن بني هذه االسـتثمارات برامج  شـركة سـويكورب تدير احلسـا سـتمر يف إدار
ا التابعة فيها   حصة من رأس املال.  االستثمار اجلماعي األخرى اليت ميكن أن تديرها شركة سويكورب أو ترعاها، واليت قد متتلك شركة سويكورب أو إحدى شركا

األحكام جيوز لشـركة سـويكورب والشـركات التابعة هلا يف املسـتقبل القيام بدور مدير الصـندوق، أو مدير االسـتثمار  إلضـافة إىل ذلك، فإنه وفقاً للقيود املنصـوص عليها يف هذه الشـروط و 
ة لتلك اليت يطورها الصندوق.   أو الشريك العام يف صناديق استثمارية أخرى، وجيوز أن يستثمر واحد منها أو أكثر يف مشاريع مشا

  

ملعام 20.2   الت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له تضارب املصاحل فيما يتعلق 

بعة له يف الســـــــابق، أو مع غريها من الكي ت األخرى اليت متتلك فيها شـــــــركة  قد يدخل الصـــــــندوق يف معامالت مع مدير الصـــــــندوق أو الشـــــــركات التابعة له أو الشـــــــركات اليت كانت  ا
تقدم شـــركة ســـويكورب أو بعض الشـــركات التابعة هلا خدمات معينة للصـــندوق، وعلى وجه اخلصـــوص قد يقدم فريق  ســـويكورب حقوقاً مباشـــرة أو غري مباشـــرة، وعلى ســـبيل املثال فقد  

عاملة متويل، وســيتم اإلفصــاح  املصــرفية االســتثمارية بشــركة ســويكورب خدمات اســتشــارية بشــأن ترتيب التمويالت للصــندوق، وســيحصــل على رســوم مســتحقة للصــندوق عند تنفيذ أي م
ت اليت متتلك فيها شركة سويكوربلس إدا   حقوقاً مباشرة أو غري مباشرة.  رة الصندوق عن مجيع املعامالت اليت تتم ما بني الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيا

  جملس إدارة الصندوق  20.3

الصــندوق؛ حيث قد يكون ألي من أعضــاء جملس إدارة الصــندوق مصــاحل مرتبطة    ســيشــرف جملس إدارة الصــندوق على حل وتســوية أي تضــارب يف املصــاحل ألي من أعضــاء جملس إدارة
  مبجموعة كبرية من األنشطة العقارية وغريها من األنشطة التجارية. وقد تتضارب هذه األنشطة من وقت آلخر مع مصاحل الصندوق.  
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ســؤوليات املذكورة يف هذه الشــروط واألحكام، وســوف يبذلون مجيع اجلهود حلل وتســوية مجيع حاالت  ويتحمل أعضــاء جملس إدارة الصــندوق واجبات ائتمانية جتاه املســتثمرين مبوجب امل
ــن نية ــاحل عن طريق تقديرهم لألمور حبسـ ــارب املصـ ــتمل على    تضـ ــألة تشـ ــويت على أي مسـ المتناع عن التصـ لتضـــارب  ــندوق الذين هلم عالقة  ــاء جملس إدارة الصـ مبا يف ذلك التزام أعضـ

  صاحل.تضارب يف امل

ألطراف ذوي العالقة  20.4   املعامالت اخلاصة 

لس إدارة الصـــــندوق وهيئة الســـــوق املالية ومالكي    - من وقت آلخر- ميكن أن يدخل الصـــــندوق   يف صـــــفقات مع األطراف ذوي العالقة شـــــريطة أن يتم اإلفصـــــاح عن تلك الصـــــفقات 
والتعليمات اخلاصــــة بصــــناديق االســــتثمار العقارية املتداولة وأن تتم بناًء على شــــروط الســــوق الســــائدة، وإذا رغب أحد األطراف ذوي  الوحدات وفقاً لالئحة صــــناديق االســــتثمار العقاري  

ســيســه من قبل مدير الصــندوق- العالقة   دوق وجيب أن  يف الدخول يف صــفقة مع الصــندوق فإن مدير الصــندوق ســيحصــل على موافقة جملس إدارة الصــن  - مبا يف ذلك أي صــندوق مت 
 يكون سعر الشراء املدفوع أو املستلم متوافقاً مع التقييمات املستقلة.

 اإلفصاح ملالكي الوحدات  . 21

إلفصاح عن اآليت هليئة السوق املالية ومالكي الوحدات:  )أ(    يلتزم مدير الصندوق 

يف أصول الصندوق وخصومه أو يف وضعه املايل أو يف املسار العام ألعماله أو    أي تطورات جوهرية تندرج يف إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر . 1
ثري يف وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، وميكن بدرجة معقولة أو يؤدي إىل تغري يف سعر الوحدة    أي تغيري يكون له 

ثرياً ملحوظاً يف ق دوات الدين (إن وجدت). املدرجة أو أن يؤثر  لتزاماته   درة الصندوق على الوفاء 
جريها بسعر يساوي أو يزيد على   . 2 % من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم 10أي صفقة لشراء أصول أو بيعها أو رهنها أو 

 مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 
 % من صايف أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث. 10خسائر تساوي أو تزيد على  أي   . 3
 أي تغيري يف تشكيل أعضاء جملس إدارة الصندوق أو يف جلان الصندوق (إن وجدت).  . 4
% من صايف أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية 5مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد على  أي نزاع، مبا يف ذلك دعوى قضائية أو حتكيم أو وساطة إذا كان   . 5

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث. 
دة والنقصان يف صايف أصول الصندوق مبا يساوي أو يزيد على   . 6  سنوية مراجعة، أيها أحدث.   % وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية10الز
ح الصندوق مبا يساوي أي يزيد على   . 7 دة والنقصان يف إمجايل أر  % وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 10الز
إذا كانت هذه الصفقة    هأي صفقة بني الصندوق وطرف ذي عالقة أو ترتيب يستثمر مبوجبه كل من الصندوق والطرف ذي العالقة يف أي مشروع أو أصل أو يقدم متويًال ل . 8

 % من إمجايل إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 1أو الرتتيب مساوية أو تزيد على  
 % من إمجايل إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 5أي انقطاع يف أي من النشاطات الرئيسية للصندوق يساوي أو يزيد على   . 9

 لمحاسب القانوين.أي تغيري ل . 10
 تعيني أمني حفظ بديل.  . 11
تغالل الصندوق ألي جزء من أصوله  صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من حمكمة أو جهة قضائية سواءاً يف املرحلة االبتدائية أم االستئنافية، ميكن أن يؤثر سلباً يف اس . 12

 أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث. % من صايف أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية  5تزيد قيمته على  
 أي تغيري مقرتح يف رأس مال الصندوق.  . 13

دية أي تضـارب جوهري بني مصـاحل الصـندوق ومصـاحل مدير الصـندوق أو مصـاحل أعضـاء جملس إدارته أو مصـاحل مسـتأجري األصـول العقارية قد تؤثر على  .14
  الصندوق.االلتزامات املرتتبة جتاه 

 



 

64 

 

عداد تقارير سنوية    )ب(    تتضمن املعلومات اآلتية:ونشرها يف موقعه االلكرتوين واملوقع االلكرتوين للسوق  يلتزم مدير الصندوق 

 األصول اليت يستثمر فيها الصندوق.  . 1
 ، إن وجدت. األصول اليت يستهدف الصندوق االستثمار فيها . 2
 املؤجرة إىل إمجايل األصول العقارية اململوكة.   توضيح نسبة العقارات املؤجرة ونسبة العقارات غري  . 3
سيس الصندوق) يوضح:  . 4  جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخرية (أو منذ 

اية كل سنة مالية. -  صايف قيمة أصول الصندوق يف 
اية كل سنة مالية.  -  صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة يف 
 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.  أعلى وأقل صايف -
اية كل سنة مالية.  -  عدد الوحدات املصدرة يف 
 توزيع الدخل لكل وحدة.  -
 نسبة املصروفات اليت حتملها الصندوق.   -

 سجل أداء يغطي ما يلي:  . 5
 العائد اإلمجايل لسنة واحدة، وثالث سنوات، ومخس سنوات (أو منذ التأسيس).  -
 اإلمجايل السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية (أو منذ التأسيس). العائد   -
هناك أي ظروف جدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام، مبا يف ذلك اإلفصاح عما إذا كانت   -

 يضها.يقرر مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو ختف
 إذا حدثت تغيريات جوهرية خالل الفرتة وأثرت يف أداء الصندوق فيتم اإلفصاح عنها بشكل واضح.  . 6
 تقرير جملس إدارة الصندوق السنوي.  . 7
 بيان العموالت اخلاصة اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفرتة، واليت تبني بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها.  . 8
 اطر. تقرير تقومي املخ . 9

عداد تقارير ربع سنوية ونشرها يف موقعه االلكرتوين واملوقع االلكرتوين للسوق تتضمن كحد أدىن املعلومات اآلتي  )ج(   ة:يلتزم مدير الصندوق 

 سعر الوحدة بنهاية الربع. . 1

 الدخل التأجريي على سعر الوحدة. . 2

 نسبة املصروفات واألتعاب اإلمجالية. . 3

 أداء سعر الوحدة. . 4

 سب العقارات يف حمفظة الصندوق.قائمة ألمساء ون . 5

 نسبة التمويل من القيمة االمجالية ألصول الصندوق. . 6

 نسبة تكاليف الصندوق إىل القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق. . 7

 صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، وأي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير مت اإلفصاح عنه. . 8

 عمل الصندوق.أي تغيريات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر يف   . 9
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ح املوزعة على مالكي الوحدات. . 10 ألر   بيان 

 معلومات أخرى  . 22

  حقوق واجتماعات مالكي الوحدات 22.1

 حقوق مالكي الوحدات:  )أ( 
  املوافقة على التغيريات األساسية املقرتحة.  -
لتغيريات األساسية املقرتحة.  -   اإلشعار 
لوحدات مبا يف ذلك   -   حق التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات.   - سبيل املثال ال احلصر  على    –ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة 
  حضور اجتماعات مالكي الوحدات.  -
  للصندوق.  احلصول على التقارير السنوية  -

 الظروف اليت يدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات:  )ب( 

لدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات خالل ( م من:10يقوم مدير الصندوق   ) أ

 تسلم مدير الصندوق طلب كتايب لذلك من أمني احلفظ.  )أ( 

ــنـدوق طلـب كتـايب ـلذـلك من مـالـك أو أكثر من مـالكي الوحـدات الـذين ميلكون جمتمعني أو منفردين    )ب(  ــلم مـدير الصــــــــــــ % عـل األقـل من قيمـة وحـدات  25تســــــــــــ
  الصندوق.

  أو مىت ما رأى مدير الصندوق ضرورة عقد اجتماع ملالكي الوحدات مببادرة منه.

 راءات الدعوة إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات:إج  )ج( 
إلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق املالية السعودي . 1 رسال إشعار  تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  ة (تداول)، و

م على األ 10كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل ( ) يوماً قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار  21قل من االجتماع ومبدة ال تزيد عن () أ
 ريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة، وسيتم إرسال نسخة من اإلشعار إىل هيئة السوق املالية. 

 ٪ على األقل من قيمة وحدات الصندوق.   25ن جمتمعني  ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات ميلكو  . 2
إلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين . 3 ن  ملدير الصندوق،    إذا مل يستوف النصاب املوضح يف الفقرة (ب) أعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع 

رسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل ( م5و ً كانت نسبة ملكية الوحدات املمثلة يف    ) أ على األقل، ويعد االجتماع الثاين صحيحاً أ
  االجتماع. 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات:  )د( 
  جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل شرعي للتمثيل يف اجتماع مالكي الوحدات.  -
 وت واحد يف اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت االجتماع. جيوز لكل مالك وحدات اإلدالء بص -
ا بواسطة وسائل التقنية احلديثة وفقاً للضوابط اليت   - ا والتصويت على قرارا  تضعها هيئة السوق املالية. جيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشرتاك يف مداوال
فذاً مبوافقة مالكي   - لوكالة أم 50وحدات ميثلون نسبة أكثر من  يكون القرار  % من جمموع الوحدات احلاضر مالكها يف اجتماع مالكي الوحدات سواًء شخصياً أم 

 بواسطة وسائل التقنية احلديثة. 
تماع مالكي الوحدات على القرار الذي  ال حيق لكبار مالكي الوحدات (كما مت تعريفه يف التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة) التصويت يف اج -
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الستحواذ على أصول عقارية تعود ملكيتها أو منفعتها إليهم.  يتعلق 

  مدير األمالك  . 23

ســســت على ايدي جمموعة من املســتثمرين واملطورين ذو اخلربة الطويلة واملتخصــصــة  2013ذات مســؤولية حمدودة، نشــأة يف مطلع عام    ســعوديةأكيد هي شــركة    شــركة ال العقاري، حيث  م و يف ا
خلدمات  انبثقت فكرة تكوين الشــركة من خالل دراســة الســوق العقاري يف اململكة حينها وفهم احتياجات املالك واملســتثمرين العقاريني واملســتهلكني   ن الســوق حيتاج اىل شــركات متخصــصــة  وتبني 

ــــــ وتشغيل  العقارية بشكل احرتايف وغري تقليدي، ومن هنا تكونت فكرة انشاء   جري ــــــــــــــ ــــــ و  وحتصيل    –شركة أكيد لتكون متخصصة يف تقدمي أهم اخلدمات واحللول العقارية املتكاملة، (من تسويق ـــــــــ
ح املتخصــــــص الذي خيدم املالك للعقار  خط ســــــريها الصــــــحي  داملبالغ املالية جلميع املمتلكات التجارية ، و إدارة االمالك واملرافق، وتقدمي الدراســــــات واالســــــتشــــــارات والبحوث العقارية)، ورمست أكي

 واملستثمر واملستخدم النهائي يف آن واحد، ويقوم بتوفري تلك اخلدمات لكافة القطاعات والشرائح املستهدفة

  إجراءات معاجلة الشكاوى  . 24

لصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرساهلا إىل إدارة املطابقة واالل تزام لدى مدير الصندوق حسب عنوان مدير الصندوق املوضح يف  عند وجود أي شكاوى تتعلق 
  .وسيتيح مدير الصندوق اإلجراءات الكاملة ملعاجلة الشكاوى ملالكي الوحدات عند الطلب  .هذه الشروط واألحكام

، كما حيق ملالك الوحدات  –إدارة شكاوى املستثمرين   - السوق املالية ) يوم عمل، حيق ملالك الوحدات إيداع شكواه لدى هيئة  30وإذا تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل (
ريخ إيداع الشكوى لدى هيئة السوق املالية، إال إذا أخطرت هيئة السوق املالية مقدم  90إيداع شكواه لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة ( ) يوماً تقوميياً من 

 دى اللجنة قبل انقضاء املدة. الشكوى جبواز إيداعها ل

 تعديل الشروط واألحكام  . 25

غري أساسية. ويشرتط لتعديل هذه الشروط واألحكام بتغيريات أساسية مقرتحة احلصول على موافقة هيئة   تغيريات  علىحيتوي  تعديال ملدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام حيق 
  :احلصول على موافقة مالكي الوحدات. وتعترب أي من التغيريات اآلتية تغيرياً أساسياً   ذلكبعد  و   ،مسبقاً      السوق املالية واملستشار الشرعي

  .الصندوقالتغيري املهم يف أهداف    .أ
لصندوق   . ب ثري سليب وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق    .التغيري الذي قد يكون له 
ثري يف وضع املخاطر للصندوق   .ج   .التغيري الذي يكون له 
دة    . د   من خالل قبول مسامهات نقدية أو عينية أو كليهما.   الصندوق  إمجايل قيمة أصولز

م من إجراء أي تغري عليها10سيقوم مدير الصندوق بتقدمي نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق إىل هيئة السوق املالية وأمني احلفظ خالل (   .) أ

م من إجراء أي حتديث  10كرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق املالية السعودية (تداول) خالل (وجيب على مدير الصندوق نشر النسخة احملدثة من الشروط واألحكام على موقعه اإلل ) أ
   .عليها مبا يف ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق

شعار اهليئة   ن  ) ي21واإلفصاح للسوق عن أي تغيريات مهمة مقرتحة خالل فرتة ال تقل عن (  الشرعي  واملستشارويلتزم مدير الصندوق  وم من التاريخ احملدد من قبل مدير الصندوق لسر
لتغيري املهم أي تغيري ال يعد تغيرياً أساسياً وفقاً ألحكام هذه املادة ومن شأنه:    هذا التغيري. ويقصد 

  يؤدي يف املعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر يف مشاركتهم يف الصندوق.   .أ
دة املدفوعات من أصول الص  . ب بع ألي منهما. يؤدي إىل ز  ندوق إىل مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو أي 
 يقدم نوعاً جديداً من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق.   .ج
 يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى اليت تسدد من أصول الصندوق.   . د
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ا مدير    . ه   الصندوق.  أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من حني آلخر وتبلغ 
  

إلعالن على موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق املالية السعودية (تداول) عن تفاصيل أي تغيريات  )  10يف شروط وأحكام الصندوق وذلك قبل ( مهمةويلتزم مدير الصندوق 
ن التغيري.  ريخ سر  من 

 النظام املطبق  . 26

ا يف اململكة العربية والسعوديةختضع هذه الشروط واألحكام وتُفسر وفقاً     .لألنظمة واللوائح املعمول 

ذه الشروط واألحكام، واملسائل الواردة يف هذه   الشروط واألحكام. ويف حالة وجود نزاع مل  سوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إىل احلل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق 
ريخ اإلخطار به، فإنه جيوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إىل هيئة السوق املالية وجلان الفصل يف منازعات األوراق املالية لتس  30يتم التوصل حلل ودي بشأنه خالل     ويته. يوم من 

  إقرار من مالك الوحدات  . 27

لصندوق واملوافقة على خصائص الوحدات اليت اشرتكت/ا الطالع على شروط وأحكام الصندوق اخلاصة    شرتكنا فيها.  لقد قمت/قمنا 

  ]●االسم:[

  التاريخ:              التوقيع:

  

  

  و التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسّلم. 

  

 



 

68 

 

 )ملخص اإلفصاح املايل 1ملحق ( 

  

سيسه حديثا، لذلك مت ذكر الرسوم واملصاريف املتوقع أن يدفعها الصندوق ويتحملها حاملو الوحدات، و  ألرقام الفعلية للمصاريف والرسوم اليت مت  إن هذا الصندوق مت  سيتم حتديث هذا امللحق 
  دفعها بعد صدور القوائم املالية املدققة للصندوق. 

من إمجايل مبلغ االشرتاك. وسيقوم    %1ختصم رسوم االشرتاك من إمجايل مبلغ االشرتاك وبعد ختصيص الوحدات، وبقيمة  
م يف املادة "  لتنازل/حسم كامل رسوم االشرتاك لبائعي االصول العقارية (االشرتاك العيين) الواردة بيا "  8مدير الصندوق 

 من هذه الشروط واألحكام. 
 رسوم االشرتاك 

ً من صايف قيمة أصول الصندوق، وحتسب بشكل  0,75حتتسب رسوم اإلدارة على أساس   وتدفع    ربع سنوي% سنو
 بشكل ربع سنوي ملدير الصندوق. 

 رسوم اإلدارة 

قبل الصندوق. وحيصل  % من سعر البيع اخلاص بكل أصل عقاري يتم بيعه من  1حيصل مدير الصندوق على نسبة  
ه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير  ؤ يتم شرا  % من سعر الشراء اخلاص بكل أصل عقاري1كذلك على نسبة  

جراء التقصي الالزم والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإمتام العملية. وتكون رسوم التعامل مستحقة   الصندوق 
ي و لن تنطبق رسوم التعامل على شراء األصول املبدئية  بيع اخلاصة بكل أصل عقار السداد بعد إمتام عملية الشراء أو ال

  للصندوق 
  
 

 رسوم التعامل 

إىل   التعاملإلضافة  وتكاليفرسوم  مصاريف  مجيع  الصندوق  سيتحمل  املباشرة،    التعامل/التعامالت  ،  وغري  املباشرة   ،  
غري مدارة من قبل مدير     أي أصول أو وحدات  يف صناديق  استثمارة  البيع والشراء واالستحواذ على  املتكبدة لغرض  

اخلدمات  الصندوق ملقدمي  الصندوق  تدفع  مدير  احلصر  و   غري  ال  املثال  سبيل  على  يشمل  االستشارية  الذي  التكاليف 
اوالقانونية   الواجبة وكل  العناية  التقييم ومصاريف  السفرالتابعة ومصاريف  ا وتكاليف  املبدئية واملتعلقة  مجيع  و   ملصاريف 

ن تلك امل  النفقات اليت تعترب ضرورية   % 1لن تتجاوز ما نسبته    صاريف وتكاليف التعامل/التعامالتهلذا األمر ، علماً 
استثمارية   صناديق شراء أو بيع وحدات يف أو من سعر الصفقة (سواًء كانت شراء أم بيع ألصل عقاري من قبل الصندوق 

نه لن يطبق على عملية شراء األصول املبدئية للصندوق أي تكاليف تعامل.    غري مدارة من قبل مدير الصندوق) ، علماً 

  تكاليف التعامل 

 رسوم احلفظ من صايف قيمة أصول الصندوق، وتدفع بشكل سنوي.   %0,025رسوم سنوية تعادل  

ل سعودي واليت قد تتغري من وقت آلخر  50,000أتعا سنوية بقيمة  يدفع الصندوق للمحاسب القانوين   حبيث يتم   ر
  " من هذه الشروط واألحكام . 21اإلفصاح عن ذلك التغيري يف التقارير املقدمة ملالكي الوحدات وفقاً للمادة " 

 أتعاب احملاسب القانوين

ً.    37,500بقيمة  أتعا سنوية    للمستشار الشرعييدفع الصندوق   ل سنو  املستشار الشرعيأتعاب    ر

لصندوق  يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات واملصاريف املتعلقة برتتيب وهيكلة التمويل اخلاص  
نه لن يتجاوز متويل الصندوق ما نسبته   (إن وجد) واليت يتم سدادها للجهة املمولة لسوق، علماً  وحبسب السعر السائد 

 %) من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق وذلك حبسب آخر قوائم مالية مدققة. 50(
 مصاريف التمويل 

% من صايف قيمة التمويل الذي سيحصل عليه  1ترتيب تعادل    إلضافة إىل مصاريف التمويل، يتحمل الصندوق رسوم
الصندوق وذلك مقابل قيامه    الصندوق الضوابط الشرعية  واليت يتم سدادها ملدير  للصندوق  برتتيب متويالت متوافقة مع 

  . وتشغيل الصندوق وسداد أي توزيعات على مالكي الوحدات   الستخدامها لتغطية تكاليف االستحواذ والتطوير
  وم الرتتيبرس
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، و  العقارية  دارة مجيع األصول العقارية وذلك يشمل خدمات إدارة األصول  و/ أو مديرو األمالك   سيقوم مدير األمالك 
العقارية ملدير أو مدراء  األمالك مبا   التأجري وحتصيل اإلجيار. وسيقوم الصندوق بدفع مصاريف ادارة األصول  خدمات 

  . لألصول العقارية  اإليرادات السنويةإمجايل  % من  10تجاوز  الي

 

 أتعاب مدير األمالك 

لعمل على  يف حال استثمار الصندوق مبشاريع التطوير العقاري، سيتحصل املطور على   إلشراف /  أتعابه نظري قيامه 
لسوق وحبد أعلى   % من  7تطوير املشروع على شكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء املشروع، وحبسب السعر السائد 

املرتبطة  تكاليف  الكاليف اإلنشاء والتكاليف اإلدارية و على سبيل املثال ال احلصر تواليت تشمل    تكاليف انشاء املشروع.
دراسات السوق ورسوم الدراسات ورسوم التصميم ومجيع التكاليف األخرى اليت قد يتم تكبدها لتطوير  و   مات العامةخلد

 . األصول 

 أتعاب التطوير 

يتم خصم إال  لسوق، ويف مجيع االحوال لن  السائد  السعر  العقارين وحبسب  املثمنني  الصندوق كافة تكاليف  يتحمل 
 املصاريف والرسوم الفعلية. 

عاب املثمنني العقاريني  أت
 املستقلني 

خلدمات الفنية واهلندسية (إن وجدت) اليت قد حيتاجها مدير الصندوق للتأكد   يتحمل الصندوق املصاريف الفعلية املتعلقة 
املشروع، جودة  من أعمال مدير األمالك/املطور/ أو أي من املتعاقدين وعلى سبيل املثال ال احلصر: التأكد من سري عمل  

وحبسب السعر السائد   تنفيذ االعمال، املطالبات، .... اخل. ويف مجيع األحوال لن يتم خصم اال الرسوم واملصاريف الفعلية
 لسوق. 

أتعاب مقدمي اخلدمات 
 واالستشاريةالفنية  اهلندسية  

،  ألعضاء يف سبيل حضور االجتماعات يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من ا
الصندوق أيضاً  املستقلني  مكافأة حضور  ويتحمل  الصندوق  إدارة  أعضاء جملس  على  تقتصر  ل  5,000وبواقع    اليت  ر
عن    (لألعضاء مجيعاً) واملكافآت (لألعضاء املستقلني)ال يزيد جمموع هذه التكاليف  وحبد أقصى    سعودي لالجتماع الواحد

ل سن  100,000 لس من موظفي مدير الصندوق أي بدالت او مكافآت نظري عضويتهم وً ر ،.  ولن يتقاضى أعضاء ا
  يف جملس إدارة الصندوق. 

 املستقلني    غري   ويتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 

 أتعاب أعضاء جملس اإلدارة 

املالية السعودية (تداول)، وتكون الرسوم على النحو  سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل اخلدمات املقدمة من السوق  
  التايل: 

 رسوم التسجيل:   .ج
   إلضافة إىل    50,000خدمة إنشاء سجل مالكي الوحدات: مبلغ ل سعودي  ل سعودي    2ر ر

ل سعودي.   500,000لكل مستثمر وحبد اقصى مبلغ    ر
   وقد تتغري    400,000رسم سنوي خلدمة إدارة سجل مالكي الوحدات: مبلغ ، ل سعودي سنو ر

 هذه الرسوم من وقت آلخر حبسب قيمة رأس مال الصندوق. 
 رسوم اإلدراج:   . د

   ل سعودي   50,000خدمة اإلدراج األويل لوحدات الصندوق: مبلغ  ر
   :من القيمة السوقية للصندوق، حبد أدىن    0,03رسم سنوي خلدمة إدراج وحدات الصندوق: مبلغ %

ل سعودي وح   50,000 ل  300,000د أعلى قدره  ر  .سعودي   ر

 رسوم اإلدراج والتسجيل 

م السنة، ويتم دفع الرسوم    7,500دفع مبلغ مقطوع وقدره   ً. وستقسم الرسوم تناسبياً على عدد أ ل سعودي سنو ر
 شهر.   12املستحقة كل  

الرسوم الرقابية اليت يتم  
 سدادها هليئة السوق املالية 



 

70 

 

ً لقاء نشر املعلومات على موقع تداول. وستقسم الرسوم تناسبياً على    5,000وقدره  دفع مبلغ مقطوع   ل سعودي سنو ر
م السنة، ويتم دفع الرسوم املستحقة كل    شهر.  12عدد أ

رسوم نشر املعلومات على  
 موقع تداول

لرسوم واألتعاب والتكاليف املذكور صراحة يف هذه الشروط واألحكا  يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم  م، مع عدم اإلخالل 
نشطة واستثمارات الصندوق، كما يتحمل املصاريف والرسوم الناجتـة عـن التعـامالت واخلدمات   واملصاريف والنفقات اخلاصة 

القانونية واالستشارية العالقة مثل اخلدمات  الغري أو من االطراف ذوي  العقاريني ذات    األخرى  املقدمة من  واملستشارين 
ت البنكية    لعالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة أو فنية او تقنية أخـرى مبـا فـي ذلـك املصـاريف املتعلقـةا برسوم التحويل ما بني احلسا

أو االستثمارية، إضافة إىل أية ضرائب أو رسوم (إن وجدت) أو أية مصاريف نثرية أخرى (واليت تشمل على سبيل املثال ال  
سيس الصندوق، واملصاريف املتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف  احلصر، مصاريف وتكاليف  

أو أتعاب أخرى مستحقه ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق خبدمات اإلدارة والتشغيل، ومصاريف اجتماعات  
ً، ويف مجيع  %مـن  0.5مالكي الوحدات). ومـن املتوقـع أال تزيـد هـذه التكـاليف عـن   إمجـايل قيمـة أصول الصندوق سنو

 االحوال لن يتم خصم إال املصاريف والرسوم الفعلية. 

 مصاريف أخرى 

نه مسؤول أمام 2020يلتزم مدير الصندوق بتوريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل بدًء من عام   م، ويقر مدير الصندوق 
وق يف مجيع املتطلبات واالجراءات الالزمة لتسجيل وتوريد الزكاة، كما يقر مدير  اهليئة العامة للزكاة والدخل عن الصند 

نه ال ميكن إلغاء التسجيل والتوقف عن توريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل حىت انقضاء الصندوق.   الصندوق 
 الزكاة 

لشركة   املستحقة  واملصروفات  والعموالت  املذكورة  الرسوم  الرسوم    سويكوربإن  تشمل  ال  األخرى  األطراف  أو 
التنفيذية ذات   واللوائحوسيتحمل الصندوق الرسوم احلكومية/الضرائب بشكل منفصل وفقا للتشريعات  ،احلكومية/الضرائب

  ومنها على سبيل املثال ضريبة القيمة املضافة.   ،العالقة
  الرسوم احلكومية/الضرائب 

الصندوق ما   استثمار عقاري يتم االستحواذ عليه وتدفع هذه القيمة  2.5  نسبته  يدفع  % (كحد أقصى) من قيمة أي 
للوسيط وذلك مقابل قيامه جبلب الفرص وتكون هذه الرسوم مستحقة على العقارات املراد االستحواذ عليها مستقبًال وتدفع  

األطراف. وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف (يف    مباشرة بعد افراغ العقار أو عند االستثمار أو كما يتم االتفاق عليه بني
اية كل سنة.    حال وجدت) يف ملخص اإلفصاح املايل يف 

  مصاريف الوسيط العقاري 

 أعاله. يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غري اليت مت ذكرها  
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  املعايريالشرعية )  2(  ملحق 

  املعايري الشرعية ألجور مدير الصندوق   .أ
  ا عوض عن منافع متقومة شرعاً سواء أكان هذا األجر مبلغاً مقطو عاً أم نسبة خمصومة من قيمة الوحدة  جيوز ملدير الصندوق أن يتقاضى أجوراً من املستثمر لقاء اشرتاكه؛ أل

  املشرتاة شريطة أن تكون هذه األجور منصوصاً عليها يف شروط وأحكام الصندوق. 
 ا جزء من   جيوز ملدير الصندوق اقتطاع ح عن حد معني متفق عليه؛ أل دة مستوى األر   حوافز لألداء، وهي رسوم إضافية يشرتطها مدير الصندوق على املستثمر يف حال ز

 األجرة مآهلا إىل العلم وال تؤدي إىل املنازعة، شريطة أن تكون النسبة حمددًة ومعلومًة للمستثمر يف شروط وأحكام الصندوق. 
  
  رعية إلدارة الصندوق وتسويقه املعايري الش  . ب

  .جيب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته يف استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل واألفضل ملصلحة املستثمرين  
  وط وأحكام الصندوق إال بعد  جيب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق يف الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وال جيوز له االستثمار فيما مل ينص عليه يف شر

 إخطار املستثمرين. 
 ريب والتوقع. جيوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح املتوقعة من االشرتاك يف الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن يكون ذلك على سبيل التق  
   .جيب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن مجيع املصاريف احململة على الصندوق  
  .ا يف الصندوق من عقود وغريها من النماذج ال ختالف األحكام والضوابط واملعايري الشرعية ئق املتعامل    جيب أن تكون مجيع الو
   لصندوق على   ملراجعتها واعتمادها قبل املضي قدما يف توقيعها مع أطراف أخرى.   املستشار الشرعيجيب أن تعرض مجيع االتفاقيات املتعلقة 
 دير الصندوق الدخول يف أي عقد يرتتب عليه دفع أو استحقاق فوائد ربوية، وله اختاذ اإلجراءات القضائية للحصول على مستحقاته. ال جيوز مل  

  
  املعايري الشرعية لتأجري أصول الصندوق وبيعها  . ت

   لفائدة   الربوية. يستثمر الصندوق أمواله يف مشاريع عقارية مباحة شرعاً وليس لديها ارتباط 
 خر أي طرف عن سداد التزاماته، وله اختاذ اإلجراءات القضائية املناسبة للحصول عل  ى مستحقاته. ال جيوز للصندوق أن حيتسب أي فوائد ربوية يف حال 
  .جري العقارات شرط أال يؤجرها ملن يزاول نشاطاً حمرماً شرعاً؛ كالتأجري على البنوك الربوية  جيوز ملدير الصندوق 
  جيوز أن يستثمر مدير الصندوق يف العقارات اليت ترتكز أنشطة املستأجرين فيها على األنشطة احملرمة التالية: ال   

 
 القمار.  - 
 بيع وإنتاج الكحول.  - 
 إنتاج التبغ. - 
 صنع األسلحة.  - 
 الدعارة.  - 
 املخدرات.  - 
لتمويلالتأمني التجاري   -   الربوي.   ومؤسسا
 . حيددها املستشار الشرعيأي أنشطة غري متوافقة أخرى   - 

 
  كات التأمني، القمار، الكحول .... إخل  ميكن ملدير الصندوق أن يستثمر يف العقارات املؤجرة إىل شركات أو أشخاص ال يتوافقون مع املعايري املبينة أعاله مبا فيهم البنوك، شر

 % أو أقل من جمموع اإلجيارات املتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية: 5اجلهات ميثل ما نسبته  على أن يكون اإلجيار املتحصل من هذه  
o   املستشار الشرعياإليراد املتحصل من هذه اجلهات يتم التصدق به إىل اجلهات اخلريية بعد أخذ موافقة . 
o  لصندوق  إذا كان مدير الصندوق يستطيع استبدال املستأجر ذو النشاط الغري املتو افق مع مستأجر نشاطه متوافق مع الضوابط واألحكام الشرعية دون إحلاق ضرر 

 شهور.   3من الناحية املالية والقانونية فعليه املضي قدما يف استبدال املستأجر بعد إعطائه إنذار كتايب مدته  
o   هذه احلالة يرتك هذا املستأجر إىل أن تنتهي مدة اإلجيارة وال يتم جتديد العقد. إذا كان اإلجراء املذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي 
o جري    نإذا استثمر مدير الصندوق يف عقار ال يوجد به مستأجري أو كان كل املستأجرين نشاطهم متوافق مع األحكام والضوابط الشرعية فال جيوز ملدير الصندوق 

  % من جمموع اإلجيارات املتحصلة. 5ألحكام والضوابط الشرعية حىت ولو كان املدخول من هذا املستأجر أقل من  العقار ملستأجر نشاطه غري متوافق مع ا
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  ) آلية االشرتاك يف الصندوق 3ملحق ( 

  ملتطلبات الالزمة لالشرتاك: يتعني على املستثمر الراغب يف االشرتاك يف وحدات الصندوق خالل فرتة الطرح االويل إتباع خطوات االشرتاك التالية والتقييد جبميع ا

 االشرتاك  .1
ملدير   االلكرتوين  املوقع  رة  ز من خالل  واألحكام  الشروط  من  نسخة  على  احلصول  ريت  وابل  الشرتاك يف صندوق سويكورب  الراغبني  سويكورب   شركة  – الصندوق  مكان 

www.swicorp.com  الطرح مدير  املالية    – أو  البالد  البالد   –االشرتاك  لطلبات  املستلمة  اجلهاتأو    www.albilad-capital.comشركة  بنك 
www.bankalbilad.com  الراجحي التجاري     www.alrajhibank.com.saومصرف  األهلي  الفرنسي     www.alahli.comوالبنك  السعودي  والبنك 

www.alfransi.com.sa املالية لألسواق اجلزيرة وشركة www.aljaziracapital.com.sa 

 االشرتاك  مبلغ حتويل .2
ل سعودي وحبد أقصى    500أدىن  يتم حتويل كامل مبلغ االشرتاك حبد   ل سعودي59,000,000ر دة عن احلد األدىن لإلشرتاك من مضاعفات مبلغ  ، على  ر ل (أي    100أن تكون الز ر

ل    600على سبيل املثال مبلغ   ل سعودي أو    700أو    سعودير ل سعودي إخل...)    800ر   .من مبلغ االشرتاك خالل فرتة الطرح %1إلضافة إىل رسوم االشرتاك بنسبة  ،ر

 

حلد األدىن بقيمة   ل سعودي    500وعلى سبيل املثال: إذا أراد املستثمر االشرتاك  ل    505فإنه يتوجب عليه حتويل مبلغ قيمته  ر ل قيمة االشرتاك    500عبارة عن  سعودي  ر ر
ال 5مضافاً له    االشرتاك.رسوم   تر

أو    (حسب احلالة)  شركة اجلزيرة لألسواق املالية  أو مصرف الراجحي أو البنك األهلي التجاري أو البنك السعودي الفرنسي أو  ويف حال كان لدى املستثمر حساب جاري لدى بنك البالد
مكانه اإلشرتاك  استثمار  حسا رة أحد فروع بنك البالد  من خالل اخلصم  لدى البالد املالية فإنه  أو مصرف الراجحي أو البنك األهلي    من حسابه اجلاري / االستثماري وذلك بز

أو   أو مصرف الراجحي  البالدأو أحد مراكز خدمات البالد املالية أو من خالل القنوات اإللكرتونية لبنك    (حسب احلالة)شركة اجلزيرة لألسواق املالية    التجاري أو البنك السعودي الفرنسي أو

  ، وذلك بعد تقدمي املستندات املطلوبة واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق. أو البالد املالية شركة اجلزيرة لألسواق املالية    أو البنك األهلي التجاري أو البنك السعودي الفرنسي

 طريق مدير الصندوق  عنيف الصندوق  االشرتاك .3
رة املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق  مناالشرتاك يف الصندوق إلكرتونياً و ذلك  كنمي رة مقر الشركة أو www.swicorp.com شركة سويكورب –خالل ز ويتعني على   .من خالل ز

آليت:  الشرتاك القيام    الراغب 

  الشركات/املؤسسات السعودية).    - أفراد قصر  –اك حسب فئة املستثمر (أفراد  تعبئة منوذج طلب اإليداع واالشرت   .أ
ملوافقة على شروط وأحكام الصندوق.   . ب   اإلقرار 
  إرفاق املستندات التالية حسب فئة املستثمر:   .ج
  املستندات املطلوبة لألفراد:  - 

o   أو صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية املفعولأو ملواطين دول جملس التعاون اخلليجي  الوطنية للسعوديني  صورة من اهلوية . 
o  .سم املستثمر، موضح فيها املبلغ شامًال قيمة االشرتاك ورسوم االشرتاك  صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي 

 
 املستندات املطلوبة لألفراد القاصرين:  - 

o   سنة هجرية إىل    15للقاصرين ملن أعمارهم من    أو صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية املفعولأو ملواطين دول جملس التعاون اخلليجي  ديني  الوطنية للسعو صورة من اهلوية
 سنة هجرية.   15سنة هجرية أو دفرت العائلة ملن أعمارهم دون    18

o   لويل األمر سارية املفعول.   صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية املفعول  أو  أو ملواطين دول جملس التعاون اخلليجي  الوطنية للسعودينيصورة من اهلوية 
o   .يف حال كان الويل غري والد القاصر فيتم إرفاق صك الوالية 
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o  .سم املستثمر، موضح فيها املبلغ شامًال قيمة االشرتاك ورسوم االشرتاك  صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي 
o   مستقلة لكل فرد قاصر من نفس احلساب البنكي لويل القاصر يف حال عدم وجود حساب بنكي للقاصر. جيب تنفيذ حوالة بنكية 

 
  املستندات املطلوبة للشركات:  - 

o  .صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة 
o  .صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة 
o لتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة م  ن املفوض. صورة من هوية املفوض 
o  .سم املستثمر، موضح فيها املبلغ شامًال قيمة االشرتاك ورسوم االشرتاك  صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي 

  
  : للصناديق االستثماريةاملستندات املطلوبة   - 

o مع ختم الشركة.   ملدير الصندوق  صورة من السجل التجاري 
o مع ختم الشركة.   ملدير الصندوق  صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي 
o  .صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير الصندوق 
o  .لصندوق  صورة من الشروط واألحكام اخلاصة 
o  .لتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض  صورة من هوية املفوض 
o  سم املستثمر، موضح فيها املبلغ شامًال ق   يمة االشرتاك ورسوم االشرتاك. صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي 

 

  هامة  مالحظات
  

ا واملوافقة على ما ورد فيها وتعامل معاملة التوق -   يع. تعترب املوافقة االلكرتونية على شروط واحكام الصندوق إقراراً من املستثمر بقراء
ن لديه حمفظة نشطة لدى أي من    الراغب يف االشرتاك يف الصندوقجيب على   -  الشركات املرخص هلا من هيئة السوق املالية حىت يتم إيداع الوحدات اليت سيتم إرفاق ما يثبت 

  ختصيصيها للعميل. 

ئق اليت يتم تقدميها، وال يتحمل مدير الصندوق أو  الراغب يف االشرتاك يف الصندوقجيب على   -  ت املسجلة والو اجلهة املستلمة لطلبات مدير الطرج أو  التأكد من صحة البيا
 ما قد ينتج عن أي أخطاء.  االشرتاك 

م الطرح.    12الساعة  ساعات العمل ملدير الصندوق (لن يتم قبول أي طلب اشرتاك أو حتويل بنكي بعد إنتهاء   -    مساًء) من يوم العمل األخري أل
ت الواردة يف منوذج االشرتاك بعد تعبئته وإمنا ميكنه إلغاء االشرتاك والتقدم بطلب جديد، كما ال ميكن إلغاء االشرتاك    الراغب يف االشرتاك يفلن يستطيع   -    بعد املوافقة عليه. تعديل البيا
تج عن أي مبلغ يتم حتويله من حساب غري احلساب املسجل   -  رتاك يف الصندوق، وجيب أن يكون احلساب  يف منوذج االش  لدى مدير الصندوقسيتم رفض/عدم قبول أي اشرتاك 

سم    . الشخص الراغب يف االشرتاك يف الصندوق البنكي 
كيد البنك   -  لوقت اليت مت استالم مبلغ االشرتاك فعلياً يف احلساب املخصص لالشرتاكات حسب    املستلم. يف حال حتويل مبلغ االشرتاك، سيعتد فقط 
دة أو   ق الراغب يف االشرتاك يف الصندو جيب على   -  لز مراعاة تطابق قيمة طلب االشرتاك مع احلواالت البنكية املنفذة، وسيتم رفض طلب االشرتاك يف حال وجود أي اختالف 

 النقص. 
الشخص الراغب يف سم  نكي سيتم رفض/عدم قبول أي مبلغ يتم حتويله من غري احلساب املسجل على منوذج االشرتاك عند االشرتاك يف الصندوق، وجيب أن يكون احلساب الب - 

 . االشرتاك يف الصندوق  
 أو خالل الربيد االلكرتوين   920033077 يف حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عرب رقم اهلاتف  

wabelreit@swicorp.com 
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 االشرتاك  استالم كيد .4
كيد استالم طلب االشرتاك يف الصندوق للمشرتك عرب الربيد االلكرتوين أو من خالل رسالة نصية اىل رقم اجل  .أ رسال  وال املسجل من خالل خاصية طلب  سيقوم مدير الصندوق 

  االشرتاك اإللكرتوين .

كيداً لقبوله.   .ب  ال يعين إستالم طلب االشرتاك 
 قبول طلب االشرتاك . 5

  . أي مالحظات على مستندات االشرتاك سيتم اشعار املستثمر بقبول طلب االشرتاك وعدم وجود املتطلبات لكامل طلب االشرتاك استيفاء حال يف

 رفض طلب االشرتاك . 6
اية فرتة الطرح أو تقدمي معلومات أي شخص يكون غري مؤهل لالستثمار يف الصندوق أو يف حال عدم إمتام مجيع اخلطوات أعاله قبلب اشرتاك طيف رفض  احلقدير الصندوق مل ل 

الشرتاكات أو عدم تغطية رأمسال الصندوق املستهدف أو قيام العميل بتكرار تقدمي طلب االشرتاك أو كان  االشرتاك خمالفاً هلذه الشروط و  غري صحيحة أو بسبب وجود فائض 
ناديق االستثمار العقارية املتداولة أو الئحة األشخاص املرخص هلم أو أي لوائح أو أنظمة أخرى مطبقة، و األحكام أو الئحة صناديق االستثمار العقاري أو التعليمات اخلاصة بص

  الذي مت تسجيله من خالل خاصية طلب االشرتاك اإللكرتوين.   شرتكإرجاع قيمة االشرتاك إىل حساب امل  سيتم

 اشعار التخصيص   . 7
شعار املشرتكني من خالل رسالة نصية اىل رقم اجلوال املسجل من خالل خاصية    بعد إقفال فرتة الطرح سيقوم لعدد النهائي للوحدات   طلب مدير الصندوق  االشرتاك اإللكرتوين 

م عمل من انتهاء فرتة الطر   10اليت مت ختصيصها لكل منهم وإعادة مبالغ اإلشرتاك الفائضة (إن وجدت) إىل املشرتكني دون حسم خالل   ويتم اشعار هيئة السوق  .  ح األويل أو أي متديد هلاأ
أيام عمل من تاريخ انتهاء    10خالل    www.swicorp.com  شركة سويكورب  –املالية وإعالن نتائج الطرح النهائية وختصيص الوحدات من خالل املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق

  فترة الطرح األولي أو أي تمديد لها.  

 رد الفائض من مبالغ االشرتاك إن وجدت . 8
م10يتم إيداع مبلغ الفائض مضافاً إليه رسوم االشرتاك إىل نفس احلساب الذي مت خصم / حتويل مبلغ اإلشرتاك منه عند االشرتاك بعد   ريخ اإلعالن النها  أ   ختصيص الوحدات.   حالة   ئي عنعمل من 

  وسيتم خصم أي رسوم مصرفية أو رسوم صرف عملية يتم تكبدها. 
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  ) إقرارات مدير الصندوق4ملحق ( 

االستثمار العقارية  بصناديق    يقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام صندوق سويكورب وابل ريت قد مت إعدادها وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري، والتعليمات اخلاصة -1
 املتداولة، الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية. 

ت املعقولة، وحسب علمه واعتقاده، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها   -2 يف هذه الوثيقة إىل جعل أي إفادة  يقر مدير الصندوق، بعد أن أجرى كافة التحر
 يئة السوق املالية السعودية والسوق املالية السعودية أية مسؤولية عن حمتوى هذه الشروط واألحكام. واردة فيها مضللة. وال تتحمل ه

كذلك على سالمة األصول العقارية فنياً  يقر مدير الصندوق خبلو األصول العقارية من أي خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من األصول العقارية أو تشغيلها، و  -3
يف إجراء إصالحات وتغيريات  خلّوه من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من األصول العقارية أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها  و 

 رئيسية مكلفة. 
 :مباشرة/غري مباشرة بنيوجود تضارب مصاحل  بعدم  يقر مدير الصندوق    ،من هذه الشروط واألحكام   20واملادة    14.7عدا ما مت اإلفصاح عنه يف املادة    فيما -4

 مدير الصندوق.   .أ
 مدير األمالك.   . ب
 ئعي األصول العقارية.   .ج
 % أو أكثر من عوائد اإلجيار السنوية للصندوق.  10مستأجري األصول العقارية اليت تشكل عوائدها    . د

ن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق: مل يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار   -5 أو إجراءات إفالس أو تصفية، ومل يسبق هلم ارتكاب أي أعمال احتيالية  يُقر مدير الصندوق 
لنزاهة واألمانة، ويتمتعون   لشرف أو تنطوي على الغش، ومل يسبق هلم ارتكاب أي خمالفة تنطوي على احتيال أو تصّرف ُخمل  ملهارات واخلربات الالزمة اليت تؤّهلهم أو ُخمّلة 

 الصندوق.   ليكونوا أعضاًء مبجلس إدارة
ن   -6 لتعريف العضو املستقل الوارد يف الئحة صناديق االستثمار العقاري وكذلك سينطبق ذلك على أي عضو مستقل يعينه مدير    مطابقني،  األعضاء املستقلني يقر مدير الصندوق 

 الصندوق طيلة عمر الصندوق. 
نه ال توجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهّمة أل  -7  .عضاء جملس إدارة مدير الصندوق "شركة سويكورب" حيتمل تعارضه مع مصاحل الصندوقيقر مدير الصندوق 
ا أن تؤثر على مدير الصندوق يف القيام بواجباته جتاه الصندوق.  -8  يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتضارب يف املصاحل واليت من شأ
 .من هذه الشروط واألحكام9.1ذكرها يف جدول الرسوم واألتعاب املذكور يف الفقرةيقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غري اليت مت   -9

من هذه الشروط    8املادة  ة املعلنة يف  يقر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج الصندوق إال عند إمتام عملية نقل ملكية العقار لصاحل الصندوق، ويف حال عدم إكمال ذلك خالل الفرت  -10
 .واألحكام، سيتم إرجاع كامل مبالغ االشرتاك للمستثمرين

ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف  ال يوجديقر مدير الصندوق أنه  من هذه الشروط واألحكام،    20.3فيما عدا ما مت اإلفصاح عنه يف املادة   -11
لس عن مصاحلهم الشخصية املباشرة أو غري املباشرة يف األعمال والعقود  األعمال والعقود اليت تتم حلساب الصندوق. وسوف يُلزم مدير الصندوق أعضاء جملس اإل  بالغ ا دارة 

يشرتك العضو ذي املصلحة يف أي تصويت على القرارات الصادرة يف هذا    ال اليت تتم حلساب الصندوق على أن ُيسجل يف حمضر االجتماع. وسوف يضمن مدير الصندوق  
 .الشأن

نه  -12 لصندوق واليت قد تؤثر على قرارات املستثمرين يف االشرتاك يف الصندوق و يقر مدير الصندوق  أنه ال توجد عقود  قد مت االفصاح عن مجيع العقود واالتفاقيات اليت هلا عالقة 
 .واتفاقيات غري اليت مت ذكرها يف هذه الشروط واألحكام

نه حيق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل ا -13 إلضافة إىل ذلك، يتم احلصول على موافقة أغلبية مالكي  يقر مدير الصندوق  ليت ُتطرَح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات. و
جراء أي تغيري أساسي على الصندوق، والذي يشمل ما يلي:   50الوحدات الذين ميلكون ما نسبته أكثر من    % من قيمة الوحدات، فيما يتعلق 

 الصندوق أو طبيعته؛ التغيري املهم يف أهداف    .أ
لصندوق؛   . ب ثري سليب وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق   التغيري الذي قد يكون له 
ثري يف وضع املخاطر للصندوق؛   .ج  التغيري الذي قد يكون له 
دة يف رأمسال الصندوق   . د  أي ز

الالزمة ملصلحة مالكي   -14 الصندوق أنه سيتخذ مجيع اخلطوات  الصندوق واملدراء  يقر مدير  الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع احلرص الواجب واملعقول وسيعمل مدير 
بذل احلرص واجلهد املعقول والتصرف حبسن    واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني له، والشركات التابعة وأمني احلفظ واملستشار الشرعي وجملس إدارة الصندوق، على
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ي تصّرف غري متعمد يصدر عن  نية، يف ي شكل من األشكال بسبب القيام  أي من األطراف    سبيل حتقيق مصاحل مالكي الوحدات، إال أنه قد يتعرض الصندوق إىل خسارة 
دارة شؤون الصندوق. فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤوليًة عن تلك اخلسارة بشرط أن يكون قد تصّرف حبسن نّية ويثُبت حسن النية يف حال    املذكورة فيما يتعلق بقيامهم 

لنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف وبشكل يُعتقد أنه خيدم مصاحل الصندو  لشكل األمثل وأن يكون  عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل على علٍم مسبٍق  ق 
 .املتعّمد  التصّرف ال ينطوي على اإلمهال الفادح أو االحتيال أو سوء التصّرف

نه مت اإلفصاح عن مجيع الشروط واألحكام واملعلومات اليت ميكن أن تؤثر على قرار اشرتاك املستثمرين يف الصندوق.  -15  يقر مدير الصندق 
ن مجيع التعامالت مع األطراف ذات عالقة قد متت بشكل نظامي وقانوين وعلى أسس جتارية مالئمة وعادلة -16  . يقر مدير الصندوق 
ئعي األصول العقارية املبدئية  –حبسب علمه  - ر الصندوق  قر مديي -17 % أو أكثر من عوائد اإلجيار السنوية للصندوق  10مستأجري األصول العقارية اليت تشكل عوائدها  و   ن 

ت  من قبل أي جهة تنظيمية أو حكومية.   ليسوا عرضة لقرارات حجز أو حتفظ على ممتلكات أو حسا
ئعي األصول العيقر مدير الصندوق، بعد أ -18 ا أن تقّيد  ت املعقولة، وحسب علمه واعتقاده، أنه ال توجد منازعات قائمة حالياً، واليت من شأ قارية املبدئية  ن أجرى كافة التحر

متام عملية بيع وشراء األصول العقارية املبدئية وفقاً لشروط وأحكام اتفاقيات البيع املربمة بي نهم ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق واألنظمة املرعية يف ومدير الصندوق من القيام 
 اململكة العربية السعودية. 
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فرتاض حجم الصندوق)5ملحق (  ل    1,180 املصاريف اليت يتم حتميلها على الصندوق على أساس مبلغ االشرتاك االفرتاضي و  مليون ر
 سعودي 

 

ل     1,180,000,000ر  الصندوق   حجم 
ل 1,000,000ر   االفرتاضي   االشرتاك  مبلغ 
ل     7,500ر   %   0,75  اإلدارة  أتعاب 

ل     250ر   % 0,025   احلفظ  رسوم 
ل     81ر ل  100,000  اإلدارة  جملس  أعضاء  مكافآت    اقصى   حد  ر
ل     30ر ل   37,500  الشرعية  اهليئة  مكافآت    ر
ل     645ر   تداول   التسجيل  و  اإلدراج  رسوم 

ل     6ر ل   7,500  الرقابية  الرسوم    ر
ل     170ر   % 0,017  اخرى  رسوم 
ل     8,682ر   املتكررة   السنوية  املصاريف  و  الرسوم  إمجايل 
ل     00058,ر   % 8,5  إفرتاض  على  السنوي  العائد  ايلإمج 
ل     00057,ر   % 7.5إفرتاض  على  السنوي  العائد  صايف 
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  معلومات حول عقود اإلجيار احلالية ) 6( ملحق 

  

  حفر الباطن -املكان مول   
  م  30/06/2017حمدثة حىت  -تفاصيل عقود املعارض املؤجرة   
  *قائمة املستأجرين الرئيسيني  
  

  العقد (سنوات) مدة   ريخ بداية العقد   املستأجر
القيمة اإلجيارية السنوية  

  (ر.س.)
  أحكام التجديد والفسخ 

  

  20  04/08/2014 1املستأجر 

2,475,000  
تزداد القيمة اإلجيارية يف السنة الرابعة  

% لتصبح  43واخلامسة بنسبة 
)3,539,250 ،(  

% من السنة  11مث تزداد بنسبة 
السادسة وحىت  العاشرة لتصبح  

)3,928,567.5،(  
% كل مخس  5مث تزداد بنسبة  

  سنوات الحقة. 
وعلى كل األحوال، تكون القيمة  

اإلجيارية كما هو موضح أعاله أو ما  
% من املبيعات السنوية،  3ه نسبت

  أيهما أعلى.

 التجديد: 
  .مبوجب التوقيع على ملحق عقد إجيار  

  
  الفسخ: 
  سنة.  15حيق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي  

  

  10  01/01/2016  2املستأجر 
1,235,000  

تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  
  % كل ثالث سنوات10

 التجديد: 
  الطرفني.قابلة للتجديد مبوافقة  

 الفسخ: 
   خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية مدة إذا 

ريخ االستحقاق على أن يقوم   مخسة عشر يوماً من 
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رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري  املؤجر 
خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم 

  ة حيق للمؤجر فسخ العقد. املعاجل
  إذا أغلق املستأجر أو تغيب عن العني املؤجرة ملدة

مخسة عشر يوماً بدون سبب مقبول على أن يقوم 
رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري  املؤجر 

خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم 

  ملعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد. ا
   إذا أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه ومل يقم

لوفاء بتلك االلتزامات  ي سبب من األسباب 
ريخ إخطاره كتابياً على  خالل مخسة عشر يوماً من 

رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة   أن يقوم املؤجر 
عاجلته التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم م

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف  يقوم املؤجر 
  حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.

  

  10  01/01/2016  3املستأجر 

1,204,000  
% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 

السنة السادسة وحىت العاشرة 
  لتكون:

1,384,600  

 التجديد: 
  ايته إال إذا أخطر  جيدد العقد خلمس سنوات عند 

اية العقد بستة أشهر بعدم  أحد الطرفني اآلخر قبل 
لتجديد.    رغبته 

 
  666,750  10  01/01/2016  4املستأجر     الفسخ: 
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% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 
السنة السادسة وحىت العاشرة 

  لتكون:
767,912.5  

   ينتهي العقد بسبب القوة القاهرة على أي من
الطرفني، أو عدم قدرة املستأجر على تشغيل أعماله 
م أو أكثر دون التزام بدفع اإلجيار املتبقي أو  لسبعة أ

  التعويضات ألي من الطرفني. 
  

  10  01/01/2016  5املستأجر 

1,341,200  
% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 

السنة السادسة وحىت العاشرة 
  لتكون:

1,542,380  
  

  10  01/03/2016  6املستأجر 

624,800  
% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 

السنة السادسة وحىت العاشرة 
  لتكون:

718,520  
  1,016,600  3  10/02/2016  7املستأجر   
  

  10  01/01/2016  8املستأجر 

385,000  
% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 

السنة السادسة وحىت العاشرة 
  لتكون:

442,750  
  

  5  01/01/2016  9املستأجر 

1,218,600  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% للسنة الرابعة واخلامسة 5
  لتكون:

1,279,530  

 التجديد: 
   يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد

 إجيار جديد. 
  الفسخ: 
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  10  01/01/2016  10املستأجر 

652,500  
% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 

السادسة وحىت العاشرة السنة 
  لتكون:

750,375  

  اء العقد قبل انتهاء مدته يف حال رغبة املستأجر إ
ريخ  فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة  أشهر من 

قي قيمة العقد.    إغالق العني املؤجرة وأن يدفع 
   خر املستأجر عن دفع أي دفعة من يف حال 

الدفعات املالية يف ميعاد االستحقاق وتصبح عندها  
 مجيع الدفعات مستحقة األداء.

   غالق العني املؤجرة أو التغيب يف حال قام املستأجر 
م بدون عذر مق  بول. عنها ملدة عشرة أ

   يف حال أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه وبعد
م  إنذاره كتابياً بتصحيح املخالفة خالل عشرة أ

وعدم استجابته فيحق للمؤجر فسخ العقد والرجوع  
  على املستأجر بكامل قيمته. 

  

  10  01/01/2016  11املستأجر 

220,500  
% من 15تزداد القيمة اإلجيارية 

السنة السادسة وحىت العاشرة 
  لتكون:

253,575  

  أحكام التجديد 
   جيدد العقد خلمس سنوات بنفس الشروط إال يف

حال أخطر أحد األطراف بعدم رغبته التجديد خطًيا 
 أشهر من انتهاء العقد.  6قبل 

  أحكام الفسخ 
  ايته فإنه ملزم بدفع إذا فسخ املستأجر العقد قبل 

  القيمة اإلجيارية املتبقية. 
  عدد املستأجرين اعتماًدا على مدة العقد  

  (تنويهات: هذه القائمة ال تشمل املستأجرين الرئيسيني أعاله) 
مدة العقد  
  (سنوات) 

إمجايل اإلجيار السنوي  
  (ر.س.)

  جممل أحكام الفسخ والتجديد   عدد العقود 

 التجديد:   27  2,897,000  سنة واحدة 
  .79  15,547,552  ثالث سنوات يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد  
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  الفسخ:   20  4,488,850  مخس سنوات
   ريخ إغالق العني اء العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة أشهر من  قي  يف حال رغبة املستأجر إ املؤجرة وأن يدفع 

  قيمة العقد. 
  .خر املستأجر عن دفع أي دفعة من الدفعات املالية يف ميعاد االستحقاق وتصبح عندها مجيع الدفعات مستحقة األداء  يف حال 
  .م بدون عذر مقبول غالق العني املؤجرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ  يف حال قام املستأجر 
   م وعدم استجابته فيحق للمؤجر فسخ  يف حال أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه وبعد إنذاره كتابياً بتصحيح املخالفة خالل عشرة أ

  العقد والرجوع على املستأجر بكامل قيمته. 

  1  225.720  ست سنوات
  1  276.000  سبع سنوات 

  عشر سنوات

2,719,575  

9  

  3  عشر سنوات

 التجديد: 
 اية العقد بثالثة أشهر لتجديد فعليه إخطار املؤجر قبل   . وحيرر عقد جديد إذا رغب املستأجر 
  الفسخ: 
  اء   بتسعني يوماً. ميكن للمستأجر، بعد إمتام سنة من العقد، أن ينهي العقد يف أي وقت شاء، على أن يشعر املؤجر كتابياً قبل اال
  .خر املستأجر عن دفع أي دفعة من الدفعات املالية يف ميعاد االستحقاق وتصبح عندها مجيع الدفعات مستحقة األداء  يف حال 
  .م بدون عذر مقبول غالق العني املؤجرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ   يف حال قام املستأجر 

ستئجار28* إن مصطلح املستأجرين الرئيسيني يعتمد على هؤالء املستأجرين اليت تشكل العوائد اإلجيارية من معارضهم ما نسبته    من أصل عقاري.  وحدات عقارية يف أكثر  % من إمجايل العوائد اإلجيارية السنوية لألصول لكامل األصول العقارية املبدئية حبيث يقوم بعض هؤالء املستأجرين الرئيسيني 

  

  تبوك -املكان مول   
  م  30/06/2017حمدثة حىت  -تفاصيل عقود املعارض املؤجرة   
  *قائمة املستأجرين الرئيسيني  
  

  مدة العقد (سنوات)   ريخ بداية العقد   اسم املستأجر 
القيمة اإلجيارية السنوية  

  (ر.س.)
  أحكام التجديد والفسخ 

  

  20  01/04/2016  1املستأجر 

3,255,000  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% كل مخس سنوات. ويف  5
كل األحوال ال تقل القيمة  

% من  2.5اإلجيارية عن 
 جمموع مبيعات املستأجر 

 التجديد: 
   يوم على أال تزيد مدة التجديد    60للمستأجر حق التجديد إذا أخطر املؤجر قبلها بـ

جري  ن حق املؤجر يف   العني.عن مدة سر
  الفسخ: 
  سنة.  12حيق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي  

 التجديد:   1,310,400  10  01/05/2016  2املستأجر   
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تزداد القيمة اإلجيارية السنوية  
% كل ثالث 10بنسبة 

  سنوات

  .قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني  
  الفسخ: 
  خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية مدة مخسة عشر ريخ االستحقاق  إذا  يوماً من 

التقصري خالل ستني يوماً ويف   ملعاجلة  للمستأجر  رسال إخطار  املؤجر  يقوم  على أن 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة   حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 

  حيق للمؤجر فسخ العقد.
 مخسة عشر يوماً بدون سبب مقبول    إذا أغلق املستأجر أو تغيب عن العني املؤجرة ملدة

التقصري خالل ستني يوماً ويف   ملعاجلة  للمستأجر  رسال إخطار  املؤجر  يقوم  على أن 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة   حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 

 حيق للمؤجر فسخ العقد.
   لوفاء بتلك  إذا أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته ي سبب من األسباب  فيه ومل يقم 

رسال   ريخ إخطاره كتابياً على أن يقوم املؤجر  االلتزامات خالل مخسة عشر يوماً من 
إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر  

  اجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املع

  

  10  01/12/2016  3املستأجر 

568,000  
تزداد القيمة اإلجيارية السنوية  

% من السنة  15بنسبة 
السادسة وحىت العاشرة 

  لتكون:
653,200  

 التجديد: 
  .يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد  

 
  الفسخ: 
   اء العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة يف حال رغبة املستأجر إ

قي   يدفع  وأن  املؤجرة  العني  إغالق  ريخ  من  يتم  أشهر  اليت  للسنة  اإلجيارية  القيمة 
ا   . اإلخالء 

   االستحقاق ميعاد  يف  املالية  الدفعات  من  دفعة  أي  دفع  املستأجر عن  خر  يف حال 
 ندها مجيع الدفعات مستحقة األداء. وتصبح ع

   م بدون عذر غالق العني املؤجرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ يف حال قام املستأجر 
 مقبول.

   املخالفة بتصحيح  فيه وبعد إنذاره كتابياً  العقد والتزاماته  يف حال أخّل املستأجر ببنود 
و  العقد  فسخ  للمؤجر  فيحق  استجابته  وعدم  م  أ عشرة  املستأجر  خالل  على  الرجوع 

  بكامل قيمته. 
  عدد املستأجرين اعتماًدا على مدة العقد  

  (تنويهات: هذه القائمة ال تشمل املستأجرين الرئيسيني أعاله) 
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مدة العقد  
  (سنوات) 

إمجايل اإلجيار 
  السنوي (ر.س.)

  جممل أحكام الفسخ والتجديد   عدد العقود 

 فسخ العقد إذا حيق للمؤجر    12 1,298,000  سنة واحدة 
خر املستأجر عن دفع الدفعات املالية يف وقتها.  -   امتنع أو 
م بدون عذر.  -  أغلق املستأجر العني لعشرة أ
ي بند من بنود العقد  -   أخل املستأجر 

  25  4,901,080  ثالث سنوات
  15  3,097,450  مخس سنوات

  عشر سنوات

2,046,250  

5  

 التجديد: 
  مبوافقة الطرفني. قابلة للتجديد  
  الفسخ: 
 رسال إخطار للمستأجر ملعا ريخ االستحقاق على أن يقوم املؤجر  خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية مدة مخسة عشر يوماً من  جلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال  إذا 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال    عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد. عدم معاجلته يقوم املؤجر 
 رسال إخطار للمستأجر ملعاجل ة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال  إذا أغلق املستأجر أو تغيب عن العني املؤجرة ملدة مخسة عشر يوماً بدون سبب مقبول على أن يقوم املؤجر 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف    حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد. عدم معاجلته يقوم املؤجر 
   ريخ لوفاء بتلك االلتزامات خالل مخسة عشر يوماً من  ي سبب من األسباب  رسال  إذا أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه ومل يقم  إخطاره كتابياً على أن يقوم املؤجر 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني     يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 

  
  عشر سنوات

1  

 التجديد: 
  .مل تذكر االتفاقية أي أحكام للتجديد  
 الفسخ: 
  املؤجر يف قيمة االجيار احملددة والتعويض عن األضرار عند املقتضى يف أي من احلاالت التالية: حيق للمؤجر فسخ العقد دون أي تعويض للمستأجر ومع االحتفاظ بكامل حقوق  
جريها جزئياً أو كلياً من الباطن على الغري دون موافقة خطية مسبقة من املؤجر على ذلك.   .أ   إذا قام املستأجر بتقبيل العني أو 

ستعمال العني حمل الع  .ب قد بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة لآلخرين أو ضارة بسالمة املبىن أو الصحة العامة أو أعراض منافية لآلداب العامة أو غري  إذا استعمل املستأجر أو مسح 
  نظامية. 

الفسخ يدفع سنة إجيارية   يوماً متقطعة خالل العام بدون أسباب موجبة يبقلها املؤجر، ويلتزم املستأجر يف حال 30يوم مستمر أو  15يف حال إغالق العني املؤجرة ألكثر من   . ج 
 إضافية مقدماً غري السنة اإلجيارية اجلارية املستحقة.

 ريخ إغالق العني املؤجرة وأن يدفع له إجيار اء العقد جيب أن يبلغ الطرف اآلخر خطياً قبل ستة أشهر من  سنة إجيارية إضافية مقدماً غري السنة    يف حال رغبة أحد الطرفني إ
  املستحقة. اإلجيارية اجلارية 

   ستعماهلا بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة لآلخرين أو ضارة بسالمة املبىن أو الصحة العامة أو أغراض منافية لآلداب العامة إذا ثبت أن الطرف الثاين استعمل العني املؤجرة أو مسح 
  أو غري نظامية. 

   وماً متقطعة خالل العام، بدون أسباب مقبولة للمؤجر، ويعترب العقد مفسوخاً ويلتزم املستأجر أن يدفع له إجيار  ي  30يوماً مستمرة أو    15يف حال إغالق العني املؤجرة لفرتة تتجاوز
 سنة إجيارية إضافية مقدماً غري السنة اإلجيارية اجلارية املستحقة. 
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 سخ العقد وإلزام املستأجر أن يدفع له إجيار سنة إجيارية إضافية مقدماً غري السنة  يف حال أخّل املستأجر ببنود والتزامات العقد ومالحقه وبعد ثالثة إخطارات خطية فيحق للمؤجر ف
  اإلجيارية اجلارية املستحقة. 

  1  عشر سنوات

اية العقد بثالثة أشهر.  -  إذا رغب املستأجر التجديد فعليه إخطار املؤجر قبل 
اء بتسعني يوماً. ميكن للمستأجر، بعد إمتام سنة من العقد، أن ينهي العقد يف أي  -  وقت شاء، على أن يشعر املؤجر كتابياً قبل اال

 حيق للمؤجر فسخ العقد إذا 
خر املستأجر عن دفع الدفعات املالية يف وقتها.  -   امتنع أو 
م بدون عذر.  -  أغلق املستأجر العني لعشرة أ

ي بند من بنود العقد    أخل املستأجر 
 التجديد:   1    عشر سنوات

  رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد. يف حال 
  الفسخ: 
  جيوز للمستأجر فسخ العقد إذا:  -
 املتبقية من العقد. ألغت اجلهات احلكومية أي من الرتاخيص الضرورية لعمل املستأجر دون أن يتسبب املستأجر يف ذلك اإللغاء وال يلتزم املستأجر بدفع املدة  
 مني  كيبل) حىت حدود العني املؤجرة وكذلك خط ماء وصرف صحي.   2امبري ( 600قدرة كهرائية  إذا قصر املؤجر يف 
 .إذا ثبت قصور يف ملكية املؤجر للعقار 
 ر. بتة ملكاً للمؤجإذا اصبح مشروع املستأجر غري جمدي وأصبح من غري املمكن ألي سبب االستمرار يف تشغيل املشروع وتصبح يف هذه احلالة مجيع املنشآت الثا  

  1  325,000  مخس عشرة سنة 

ستئجار28* إن مصطلح املستأجرين الرئيسيني يعتمد على هؤالء املستأجرين اليت تشكل العوائد اإلجيارية من معارضهم ما نسبته    من أصل عقاري.  وحدات عقارية يف أكثر  % من إمجايل العوائد اإلجيارية السنوية لألصول لكامل األصول العقارية املبدئية حبيث يقوم بعض هؤالء املستأجرين الرئيسيني 

  

  الدوادمي -املكان مول   
  م  30/06/2017حمدثة حىت  -تفاصيل عقود املعارض املؤجرة   
  *قائمة املستأجرين الرئيسيني  
  

  مدة العقد (سنوات)   ريخ بداية العقد   اسم املستأجر 
القيمة اإلجيارية السنوية  

  (ر.س.)
  أحكام التجديد والفسخ 

  

  20  30/03/2014  1املستأجر 

2,324,625  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 25
وحىت العاشرة، مث تزداد بنسبة 

 التجديد: 
  .مبوجب التوقيع على ملحق عقد إجيار  
  الفسخ: 

  سنة.  15للمستأجر فسخ العقد بعد مضي حيق 
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% كل مخس سنوات. ويف  5
كل األحوال ال تقل القيمة  

% من  2.5اإلجيارية عن 
  إمجايل املبيعات السنوية. 

  

  5  01/10/2015  2املستأجر 

900,000  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% للسنة الرابعة واخلامسة 5
  لتكون:

945,000  

 التجديد: 
  .يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد  

 
  الفسخ: 
   اء العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة  يف حال رغبة املستأجر إ

قي قيمة العقد.  ريخ إغالق العني املؤجرة وأن يدفع    أشهر من 
   االستحقاق ميعاد  يف  املالية  الدفعات  من  دفعة  أي  دفع  عن  املستأجر  خر  يف حال 

 وتصبح عندها مجيع الدفعات مستحقة األداء. 
  غالق العني املؤ م بدون عذر  يف حال قام املستأجر  جرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ

 مقبول.
   بتصحيح املخالفة إنذاره كتابياً  فيه وبعد  العقد والتزاماته  ببنود  املستأجر  يف حال أخّل 

املستأجر   على  والرجوع  العقد  فسخ  للمؤجر  فيحق  استجابته  وعدم  م  أ عشرة  خالل 
 بكامل قيمته. 

  

  

  5  01/10/2015  3املستأجر 

225,600  
زداد القيمة اإلجيارية بنسبة 

% للسنة الرابعة واخلامسة 5
  لتكون:

236,880  

  

  10  01/10/2015  4املستأجر 

637,650  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 

733,297.5  

 التجديد: 
  .مل تذكر االتفاقيات أي أحكام للتجديد  

 
  الفسخ: 
  سنوات األوىل. 5للمستأجر فسخ العقد بعد حيق  
   خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية وبعد توجيه إنذار خطي من املؤجر حيق يف حال 

القيمة   بدفع  املستأجر  التزام  مع  العني  خالء  املستأجر  ومطالبة  العقد  فسخ  للمؤجر 
ريخ تسليم العني املؤجرة.   اإلجيارية كاملة حىت 

 يوم عمل متواصلة.   30العني املؤجرة لفرتة تتجاوز   يف حال إغالق 
   بتصحيح املخالفة إنذاره كتابياً  فيه وبعد  العقد والتزاماته  ببنود  املستأجر  يف حال أخّل 

 وعدم استجابته. 

  

  10  01/10/2015  5املستأجر 

1,165,460  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 

1,340,279  



 

87 

 

  

  10  01/10/2015  6املستأجر 

968,850  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 
1,114,177.5  

اء العقد يف حال إعالن املستأجر تصفيته أو إفالسه أو وضعه حتت الوصاية أو   حيق للمؤجر إ
  احلراسة القضائية. 

  

  10  01/10/2015  7املستأجر 

436,050  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 

501,457.5  
  عدد املستأجرين اعتماًدا على مدة العقد  

  (تنويهات: هذه القائمة ال تشمل املستأجرين الرئيسيني أعاله) 

مدة العقد  
  (سنوات) 

إمجايل اإلجيار 
السنوي 
  (ر.س.)

عدد 
  العقود 

  جممل أحكام الفسخ والتجديد 

  سنة واحدة 
1,971,00

0  
20  

 التجديد: 
  .يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد 
  الفسخ: 
  ريخ إغالق العني املؤجرة وأن اء العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة أشهر من  قي قيمة العقد.يف حال رغبة املستأجر إ   يدفع 
  .خر املستأجر عن دفع أي دفعة من الدفعات املالية يف ميعاد االستحقاق وتصبح عندها مجيع الدفعات مستحقة األداء  يف حال 
  .م بدون عذر مقبول غالق العني املؤجرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ  يف حال قام املستأجر 
  م وعدم استجابته فيحق للمؤجر فسخ العقد والرجوع على املستأجر بكيف حال أخّل املستأجر ببنود العقد   امل قيمته. والتزاماته فيه وبعد إنذاره كتابياً بتصحيح املخالفة خالل عشرة أ

  ثالث سنوات
8,610,08

0  
52  

  مخس سنوات
3,280,67

5  
18  

  عشر سنوات
2,416,35

0  
9  

 التجديد: 
  الطرفني. قابلة للتجديد مبوافقة 
  الفسخ: 
  اء العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً ويقوم املؤجر مبنحه مدة ستة أشهر مدفوعة اإلجيار يتم   فيها تسليم املوقع. يف حال رغبة املستأجر إ
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  حال عدم استجابته فيحق للمؤجر فسخ العقد والرجوع على  يف حال أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه وبعد إنذاره ثالثة إنذارات كتابية مدة كل إنذار ثالثني يوماً بتصحيح املخالفة ويف 
 املستأجر بكامل قيمته. 

 مع من قبل جهة خاصة أو حكومي ة وكان املتسبب يف ذلك هو املؤجر ويتم إيقاف القيمة اإلجيارية واملدة الزمنية للعقد كما حيق للمستأجر استعادة القيمة  يف حال مت إيقاف العمل يف ا
 اإلجيارية املدفوعة مقدماً واليت مل يستفد املستأجر منها. 

  ريخ االستحقاق على أن خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية مدة مخسة عشر يوماً من  رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته  إذا  يقوم املؤجر 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.   يقوم املؤجر 

 رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته  إذا أغلق املستأجر أو تغيب عن العني املؤجرة ملدة مخسة عشر يوماً بدون سبب مقبول ع لى أن يقوم املؤجر 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.   يقوم املؤجر 

  ي سبب من األسباب رسال إخطار  إذا أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه ومل يقم  ريخ إخطاره كتابياً على أن يقوم املؤجر  لوفاء بتلك االلتزامات خالل مخسة عشر يوماً من 
رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املع   اجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 

ستئجار28مصطلح املستأجرين الرئيسيني يعتمد على هؤالء املستأجرين اليت تشكل العوائد اإلجيارية من معارضهم ما نسبته  * إن    صل عقاري.  وحدات عقارية يف أكثر من أ % من إمجايل العوائد اإلجيارية السنوية لألصول لكامل األصول العقارية املبدئية حبيث يقوم بعض هؤالء املستأجرين الرئيسيني 

  

ض-املكان مول      الر
  م  30/06/2017حمدثة حىت  -تفاصيل عقود املعارض املؤجرة   
  *قائمة املستأجرين الرئيسيني  
  

  مدة العقد (سنوات)   ريخ بداية العقد   اسم املستأجر 
القيمة اإلجيارية السنوية  

  (ر.س.)
  أحكام التجديد والفسخ 

  

  20  01/09/2016 1املستأجر 

2,280,000  
تزداد القيمة اإلجيارية سنوً 

%. ويف كل األحوال  5بنسبة 
ال تقل القيمة اإلجيارية عن 

  % من إمجايل املبيعات2.5

 لتجديد: 
  .مبوجب التوقيع على ملحق عقد إجيار  
  الفسخ: 
  سنة.  15حيق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي  

  

  10  01/10/2016  2املستأجر 
1,269,050  

القيمة اإلجيارية بنسبة  تزداد 
  % كل ثالث سنوات10

 التجديد: 
  .قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني  

 
  الفسخ: 
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   ريخ االستحقاق خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية مدة مخسة عشر يوماً من  إذا 
التقصري خالل ستني يوماً ويف   ملعاجلة  للمستأجر  رسال إخطار  املؤجر  يقوم  على أن 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة  حال عدم   معاجلته يقوم املؤجر 
  حيق للمؤجر فسخ العقد.

   إذا أغلق املستأجر أو تغيب عن العني املؤجرة ملدة مخسة عشر يوماً بدون سبب مقبول
التقصري خالل ستني يوماً ويف   ملعاجلة  للمستأجر  رسال إخطار  املؤجر  يقوم  على أن 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة  حا ل عدم معاجلته يقوم املؤجر 
 حيق للمؤجر فسخ العقد.

   لوفاء بتلك ي سبب من األسباب  إذا أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه ومل يقم 
ريخ إخطاره كتابياً على أن يقوم  رسال   االلتزامات خالل مخسة عشر يوماً من  املؤجر 

إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر  
  رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.

  

  10  01/12/2016  3املستأجر 

2,610,000  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

السادسة % من السنة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 

3,001,500  
  

 التجديد: 
  .مل تذكر االتفاقيات أي أحكام للتجديد  

 
  الفسخ: 
  سنوات األوىل. 5حيق للمستأجر فسخ العقد بعد  
   خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية وبعد توجيه إنذار خطي من املؤجر حيق يف حال 

خالء املستأجر  ومطالبة  العقد  فسخ  القيمة    للمؤجر  بدفع  املستأجر  التزام  مع  العني 
ريخ تسليم العني املؤجرة.   اإلجيارية كاملة حىت 

  يوم عمل متواصلة.   30يف حال إغالق العني املؤجرة لفرتة تتجاوز 
   املخالفة بتصحيح  فيه وبعد إنذاره كتابياً  العقد والتزاماته  يف حال أخّل املستأجر ببنود 

 وعدم استجابته. 
اء العقد يف حال إعالن املستأجر تصفيته أو إفالسه أو وضعه حتت الوصاية أو  حيق للمؤجر إ

  احلراسة القضائية. 

  

  10  01/12/2016  4املستأجر 

930,050  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 
1,069,557.5  

  

  10  01/12/2016  5املستأجر 

585,000  
القيمة اإلجيارية بنسبة  تزداد 
% من السنة السادسة 15

  وحىت العاشرة لتكون: 



 

90 

 

672,750  
  

  

  10  01/12/2016  6املستأجر 

1,016,500  
تزداد القيمة اإلجيارية بنسبة  

% من السنة السادسة 15
  وحىت العاشرة لتكون: 

1,168,975  
  عدد املستأجرين اعتماًدا على مدة العقد  

  القائمة ال تشمل املستأجرين الرئيسيني أعاله) (تنويهات: هذه 

مدة العقد  
  (سنوات) 

إمجايل اإلجيار 
السنوي 
  (ر.س.)

عدد 
  العقود 

  جممل أحكام الفسخ والتجديد 

 التجديد:   5  880,000  سنة واحدة 
  .يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد 
  الفسخ: 
   اء قي قيمة العقد.يف حال رغبة املستأجر إ ريخ إغالق العني املؤجرة وأن يدفع    العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة أشهر من 
  .خر املستأجر عن دفع أي دفعة من الدفعات املالية يف ميعاد االستحقاق وتصبح عندها مجيع الدفعات مستحقة األداء  يف حال 
  م بدون عذر مقبول. يف حال قام املستأجر  غالق العني املؤجرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ
   م وعدم استجابته فيحق للمؤجر   فسخ العقد والرجوع على املستأجر بكامل قيمته. يف حال أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه وبعد إنذاره كتابياً بتصحيح املخالفة خالل عشرة أ

  ثالث سنوات
1,652,22

0  
12  

3,324,90  مخس سنوات
4 

1  

 التجديد: 
  .يف حال رغبة الطرفني بتجديد العقد يتم حترير عقد إجيار جديد 
  الفسخ: 
 .حيق للمستأجر فسخ العقد بعد مضي ثالث سنوات  
  ريخ إغالق اء العقد قبل انتهاء مدته فعليه إخطار املؤجر خطياً قبل ستة أشهر من  قي قيمة العقد.يف حال رغبة املستأجر إ   العني املؤجرة وأن يدفع 
  .خر املستأجر عن دفع أي دفعة من الدفعات املالية يف ميعاد االستحقاق وتصبح عندها مجيع الدفعات مستحقة األداء  يف حال 
  .م بدون عذر مقبول غالق العني املؤجرة أو التغيب عنها ملدة عشرة أ  يف حال قام املستأجر 
 م وعدم استجابته فيحق للمؤجر فسخ العقد والرجيف حال أخّل امل   وع على املستأجر بكامل قيمته. ستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه وبعد إنذاره كتابياً بتصحيح املخالفة خالل عشرة أ

 التجديد:   13  مخس سنوات
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  .قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني 
  الفسخ: 
  خر املستأجر عن دفع القيمة رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف إذا  ريخ االستحقاق على أن يقوم املؤجر  حال عدم معاجلته  اإلجيارية مدة مخسة عشر يوماً من 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.    يقوم املؤجر 
 رسال إخطار للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً إذا أغلق املستأجر أو تغي  ويف حال عدم معاجلته  ب عن العني املؤجرة ملدة مخسة عشر يوماً بدون سبب مقبول على أن يقوم املؤجر 

رسال إنذار أخري مدته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.   يقوم املؤجر 
   ريخ إخطاره كتإذا أخّل لوفاء بتلك االلتزامات خالل مخسة عشر يوماً من  ي سبب من األسباب  رسال إخطار  املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه ومل يقم  ابياً على أن يقوم املؤجر 

رسال إنذار أخري مد   ته ثالثني يوماً ويف حال عدم املعاجلة حيق للمؤجر فسخ العقد.للمستأجر ملعاجلة التقصري خالل ستني يوماً ويف حال عدم معاجلته يقوم املؤجر 

  عشر سنوات

3,289,55
0  

10  

 التجديد: 
 خطار املؤجر كتابياً برغبته يف جتديد العقد قبل ثالثة أشهر من انتهائه على ا تفاق الطرفني على أن يقوم املستأجر   ألقل. قابلة للتجديد 
  الفسخ: 
 ائه.  حيق للمستأجر فسخ العقد بعد   مضي سنة واحدة على أن يشعر املؤجر كتابياً قبل تسعني يوماً من رغبته يف إ
 ل ريخ االستحقاق بعد توجيه خطاب من املؤجر يطالبه  خر املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية ملدة أقصاها عشرين يوم عمل من   سداد.يف حال 
  يقاف العمل ملدة تزيد  على مخسة عشر يوماً متصلة أو ثالثون يوماً منفصلة بدون عذر وبدون موافقة املؤجر الكتابية. يف حال قام املستأجر 
  .يف حال أخّل املستأجر ببنود العقد والتزاماته فيه 
  .حيق للمستأجر الفسخ يف حال رفضت اجلهات املختصة استخراج أو جتديد الرخص ذات العالقة 
 ء للعني املؤجرة. حيق للمستأجر الفسخ يف حال مل يقم املؤج  ر بتوفري الكهر
  .حيق للمستأجر الفسخ يف حال رفضت شركة االتصاالت توصيل اهلاتف للعني املؤجرة 
  .حيق للمستأجر الفسخ يف حال يف حال رفضت اجلهات احلكومية واجلهات املعنية بتوفري خدمات تشغيل العني املؤجرة 
  ي أو حكومي حيول دون االستمرار يف مزاولة النشاط. حيق للمستأجر الفسخ يف حال يف حال وجود مانع جرب 
   بسبب ال يرجع للمستأجر. حيق للمستأجر الفسخ يف حال أصيبت العني املؤجرة بتلف أو ضرر مينع أو يقلل االستفادة من العني املؤجرة ملدة تزيد على شهرين متصلني 
  .يف حال القوة القاهرة  

  1  عشر سنوات

 التجديد: 
  االتفاقية أي أحكام للتجديد. مل تذكر  
  الفسخ: 
 قتضى يف أي من احلاالت التالية: حيق للمؤجر فسخ العقد دون أي تعويض للمستأجر ومع االحتفاظ بكامل حقوق املؤجر يف قيمة االجيار احملددة والتعويض عن األضرار عند امل 
جريها جزئياً أو كلياً من الباط  .ت   ن على الغري دون موافقة خطية مسبقة من املؤجر على ذلك. إذا قام املستأجر بتقبيل العني أو 
ستعمال العني حمل العقد بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة لآلخرين أو ضارة بسالمة املبىن أو الصحة العام  .ث   ة أو أعراض منافية لآلداب العامة أو غري نظامية. إذا استعمل املستأجر أو مسح 
يوماً متقطعة خالل العام بدون أسباب موجبة يبقلها املؤجر، ويلتزم املستأجر يف حال الفسخ يدفع سنة إجيارية إضافية مقدماً   30يوم مستمر أو  15املؤجرة ألكثر من يف حال إغالق العني   . ح 

  غري السنة اإلجيارية اجلارية املستحقة. 
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  ًاء العقد جيب أن يبلغ الطرف اآلخر خطيا ريخ إغالق العني املؤجرة وأن يدفع له إجيار سنة إجيارية إضافية مقدماً غري السنة اإلجيارية اجلارية  يف حال رغبة أحد الطرفني إ قبل ستة أشهر من 
 املستحقة. 

   ستعماهلا بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة لآلخرين أو ضارة بسالمة املبىن أو الصحة العامة أو أغراض منافية لآلداب العامة أو غري  إذا ثبت أن الطرف الثاين استعمل العني املؤجرة أو مسح 
  نظامية. 

   يوماً متقطعة خالل العام، بدون أسباب مقبولة للمؤجر، ويعترب العقد مفسوخاً ويلتزم املستأجر أن يدفع له إجيار سنة إجيارية    30يوماً مستمرة أو    15يف حال إغالق العني املؤجرة لفرتة تتجاوز
  لسنة اإلجيارية اجلارية املستحقة.إضافية مقدماً غري ا

  جيار سنة إجيارية إضافية مقدماً غري السنة اإلجيارية  يف حال أخّل املستأجر ببنود والتزامات العقد ومالحقه وبعد ثالثة إخطارات خطية فيحق للمؤجر فسخ العقد وإلزام املستأجر أن يدفع له إ
  اجلارية املستحقة. 

ستئجار28يني يعتمد على هؤالء املستأجرين اليت تشكل العوائد اإلجيارية من معارضهم ما نسبته * إن مصطلح املستأجرين الرئيس   وحدات عقارية يف أكثر من أصل عقاري.   % من إمجايل العوائد اإلجيارية السنوية لألصول لكامل األصول العقارية املبدئية حبيث يقوم بعض هؤالء املستأجرين الرئيسيني 

  

 

 ________________          ________________  

  رنا الخطاب                 ك هان سيم وكو
  المطابقة واإللتزام رئيس    التنفيذي  الرئيس     

 


