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تمت الموافقة على طرح وحدات صندوق الراجحي “ريت” من قبل هيئة السوق المالية بموجب قرار ،بتاريخ 1439 /03 /30هـ
(والموافق 2017/12/18م) وتم تحديث الشروط واألحكام بتاريخ 2019/10/2م

الشروط واألحكام
صندوق الراجحي ريت
(صندوق استثمار عقاري متداول مغلق متوافق مع معايير الهيئة الشرعية)

مدير الصندوق :شركة الراجحي المالية
أمين الحفظ :شركة كسب المالية

حجم الصندوق عند الطرح األولي بالقيمة اإلسمية 1,621,912,690 :ريال سعودي
الحد اإلدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق المستهدف 2,407,688,540 :ريال سعودي
الحد األقصى إلجمالي قيمة أصول الصندوق المستهدف 2,411,396,405 :ريال سعودي
إجمالي عدد الوحدات االضافية المطروحة 43,258,427 :وحدة
عدد الوحدات االضافية المطروحة مقابل اشتراكات عينية )26,404,494( :وحدة
عدد الوحدات االضافية المطروحة مقابل اشتراكات نقدية )16,853,933( :وحدة كحد أقصى
سعر الطرح المستهدف للوحدة :متوسط سعر الوحدة في السوق ألخر  20يوم تداول قبل صدور موافقة هيئة السوق المالية
(السعر المستهدف للطرح هو خاص بالوحدات االضافية لطلب زيادة اجمالي اصول الصندوق عن طريق طرح وحدات اضافية)

عملة الصندوق :الريال السعودي
تاريخ 1439/3/30هـ (الموافق2017/12/18م) وتم إجراء أخر تحديث لشروط واألحكام بتاريخ 2019/10/2م.
(هذه هي النسخة المعدلة رقم  4من شروط وأحكام (صندوق الراجحي ريت) التي تعكس التغييرات التالية (اجمالي أصول الصندوق
عن طريق طرح وحدات اضافية) حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ()1440/09/08هـ الموافق ()2019/05/13م ).
ال تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ،وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في
هذا المستند أو عن االعتماد على أي جزء منه .يجب على الراغبين في االشتراك في وحدات الصندوق المطروحة بموجب هذا المستند
قراءة هذا المستند بأكمله قبل شراء الوحدات في الصندوق ،وتحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالوحدات محل الطرح .وفي حال
تعذر فهم محتويات هذا المستند ،يجب عليهم األخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.
تم اعتماد “صندوق الراجحي ريت” على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل المستشار الشرعي المعين
للصندوق.
يجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذا المستند بأكمله مع نموذج اتفاقية االشتراك قبل شراء الوحدات في الصندوق.
سيتم إصدار الوحدات بالقيمة األسمية  10ريال سعودي للوحدة الواحدة .أما فيما يتعلق باالشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح االولي
لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق سيتم تحديد سعر الطرح المستهدف للوحدة بناء على متوسط سعر تداول الوحدة للصندوق في
السوق ألخر  20يوم تداول قبل تاريخ صدور موافقة هيئة السوق المالية .في حال كان سعر اإلصدار أعلى من القيمة األسمية سيسجل
الفرق في بند مستقل ضمن قسم صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في الميزانية العمومية .أما إذا كان سعر اإلصدار أقل
من القيمة األسمية سيسجل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في الميزانية العمومية.
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إشعار هام
تحتــوي هــذه الشــروط واألحــكام علــى معلومــات تفصيليــة تتعلــق بصنــدوق الراجحــي ريــت (“الصنــدوق”) وبعمليــة طــرح الوحــدات
الجديــدة فــي الصنــدوق (“الوحــدات”) .وعنــد التقــدم لالشــتراك فــي الصنــدوق ،سـ ُـيعامَل المســتثمرون علــى أنهــم قــد تقدمــوا بنـ ً
ـاء علــى
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،والتــي تتوفــر نســخ منهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة الراجحــي الماليــة (“مديــر
الصنــدوق”) ( ،)www.alrajhi-capital.comأو الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة (“الهيئــة”) ( )www.cma.org.saأو الموقــع
االلكترونــي لشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) (.)www.tadawul.com.sa
ويجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام كاملــة قبــل شــراء الوحــدات فــي الصنــدوق حيــث يصنــف االســتثمار
فــي الصنــدوق بأنــه (مرتفــع المخاطــر) .لذلــك ،ينطــوي االســتثمار فــي الصنــدوق علــى بعــض المخاطــر ذات مســتوى مرتفــع ،وهــو مناســب
فقــط للمســتثمرين الذيــن يدركــون مخاطــر االســتثمار بشــكل تــام ويمكنهــم تحمــل تلــك المخاطــر  ،والــوارد وصفهــا فــي الفقــرة ( 2ز) مــن
هــذه الشــروط واألحــكام.
وقــد تــم إعــداد هــذه الشــروط واالحــكام مــن قبــل مديــر الصنــدوق (شــركة الراجحــي الماليــة) ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية
مســجلة بموجــب ســجل تجــاري رقــم  ،1010241681مرخصــة كشــخص مرخــص لــه مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم
ً
 ، 07068-37وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم  2006-193–1المــؤرخ فــي
1427/06/19هـــ (الموافــق لـــ 2006/07/15م) (“الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري”) وأحــكام التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة
المتداولــة الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم  2016 -130- 6بتاريــخ 1438/01/23هـــ الموافــق 2016/10/24م ).والمعدلــة
بقــرار رقــم  2018-115-2وتاريــخ 1440/02/13هـــ الموافــق 2018/10/22م (“التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة”).
ً
كمــا تحتــوي هــذه الشــروط واألحــكام علــى المعلومــات التــي تــم تقديمهــا امتثــاال لمتطلبــات التســجيل وقبــول إدراج الوحــدات فــي الســوق
ً
الماليــة الســعودية وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن
مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة الســعودية وقواعــد اإلدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
ويتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الكاملــة عــن دقــة وصحــة المعلومــات الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ،كمــا أنــه يؤكــد حســب علمــه
واعتقــاده ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي حقائــق أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي
هــذه الشــروط واألحــكام إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .ولقــد أجــرى مديــر الصنــدوق كافــة التحريــات المعقولــة للتأكــد مــن دقــة
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام كمــا قــام مجلــس إدارة الصنــدوق بكامــل واجباتــه والتحقــق مــن قيــام مديــر الصنــدوق
بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا لشــروط وأحــكام الصنــدوق بتاريــخ إصدارهــا الموافــق 2019/10/2م ،وال يقــدم مديــر
الصنــدوق والمستشــارين أي ضمــان بدقــة أو اكتمــال هــذه المعلومــات.
وال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام ،وال تقدم أي ضمانات بصحة هذه الشروط واألحكام أو اكتمالها.
وال تتحمل الهيئة أية مسئولية عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي من هذه الشروط واألحكام أو بسبب االعتماد عليها.
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وال تعتبــر هــذه الشــروط واألحــكام بأنهــا توصيــة مــن جانــب مديــر الصنــدوق لالشــتراك فــي الصنــدوق .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن المعلومــات
الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام هــي معلومــات ذات طبيعــة عامــة وقــد تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية
الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الذيــن يعتزمــون االســتثمار فــي الوحــدات المطروحــة .وقبــل اتخــاذ أي
قــرار اســتثماري ،يتحمــل جميــع مــن يتلقــى نســخة مــن هــذه الشــروط واألحــكام مســؤولية الحصــول علــى مشــورة مســتقلة مــن مستشــار
َ
مالــي مُرخــص مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي الصنــدوق ،ويجــب أن يعتمــد علــى دراســته الخاصــة لمــدى مالئمــة
كل مــن الفرصــة االســتثمارية والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام فيمــا يتعلــق باألهــداف الفرديــة للمســتثمر ووضعــه المالــي
ً
واحتياجاتــه ،بمــا فــي ذلــك مزايــا االســتثمار فــي الصنــدوق ومخاطــره .وقــد يكــون االســتثمار فــي الصنــدوق مالئمــا لبعــض المســتثمرين دون
غيرهــم ،وال يجــب أن يعتمــد المســتثمرون المحتملــون علــى قــرار الغيــر باالســتثمار فــي الصنــدوق أو عدمــه كأســاس لقرارهــم باالســتثمار.
ويتعيــن علــى كل مــن يســتلم هــذه الشــروط واألحــكام لغايــة االســتثمار االطــاع علــى أي قيــود قانونيــة أو تنظيميــة ذات صلــة بعمليــة
الطــرح وبيــع الوحــدات ،كمــا يتعيــن عليهــم مراعــاة تلــك القيــود.
ً
تبقــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام بتاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر .وتحديــدا ،يمكــن لقيمــة الوحــدات (بمــا فيهــا
ً
الوحــدات الجديــدة) أن تتأثــر ســلبا بتطــورات مســتقبلية ،كالتضخــم والتغيــر فــي معــدالت الفوائــد والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو
سياســية أو خالفهــا ،والتــي ال يملــك مديــر الصنــدوق ســيطرة عليهــا (لمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى مراجعــة الفقــرة (2ز) مــن الشــروط
واالحــكام) .وال ُيقصــد مــن هــذه الشــروط واألحــكام أو أي معلومــات شــفهية أو خطيــة بخصــوص الوحــدات المطروحــة ،علــى أنهــا ضمــان أن
ً
االســتثمار فــي الصنــدوق ســيكون مربحــا.
ً
وقــد تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام بنـ ً
ـاء علــى افتراضــات معتمــدة علــى معلومــات مديــر الصنــدوق وفقــا لخبرتــه
بالســوق ،باإلضافــة إلــى معلومــات الســوق المتوافــرة للجمهــور .وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل المســتقبلية عــن االفتراضــات المسـ َ
ـتخدمة،
وبالتالــي فليــس هنــاك أي تأكيــدات أو تعهــدات أو ضمانــات فيمــا يتعلــق بدقــة أي مــن التوقعــات أو اكتمالهــا.
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام تشــكل أو قــد ُينظــر إليهــا علــى أنهــا تشــكل “إفــادات مســتقبلية” .ويمكــن تحديــد
ّ
هــذه اإلفــادات بصفــة عامــة مــن خــال اســتخدام كلمــات تــدل علــى المســتقبل مثــل “يخطــط” أو “يقــدر” أو “يعتقــد” أو “يتنبــأ” أو “ربمــا”
أو “ســوف” أو “ينبغــي” أو “مــن المفتــرض” أو صيغــة النفــي مــن هــذه الكلمــات أو مشــتقاتها أو أي مصطلحــات مشــابهة .وتعكــس هــذه
ً
َُ
اإلفــادات اآلراء الحاليــة لمديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية ولكنهــا ال تعــد ضمانــا لــأداء المســتقبلي .وهنــاك العديــد
مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى اختــاف النتائــج أو األداء أو اإلنجــازات الحقيقيــة للصنــدوق بشــكل كبيــر عــن أي نتائــج أو أداء أو إنجــازات
ً
ً
ُ
مســتقبلية قــد ُت ّ
عبــر عنهــا هــذه اإلفــادات المســتقبلية ســواء صراحــة أو ضمنــا .وبعــض هــذه المخاطــر والعوامــل التــي قــد تحـ ِـدث هــذا
التأثيــر ّ
مبينــة بالتفصيــل فــي أقســام أخــرى مــن هــذه الشــروط واألحــكام (لمزيــد مــن التفاصيــلُ ،يرجــى الرجــوع إلــى الفقــرة (2ز) مــن هــذه
ُ
الشــروط واألحــكام) .وفــي حــال تحقــق هــذه المخاطــر أو الشــكوك أو ثبــوت خطــأ أو عــدم دقــة أي مــن االفتراضــات المتضمنــة ،قــد تختلــف
النتائــج الفعليــة للصنــدوق بشــكل كبيــر عــن تلــك النتائــج الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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إقرارات مدير الصندوق
ً
 .1يقــر مديــر الصنــدوق أن شــروط وأحــكام صنــدوق الراجحــي ريــت قــد تــم إعدادهــا وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري ،و التعليمــات
الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة ،والصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.
 .2يقــر مديــر الصنــدوق ،بعــد أن أجــرى كافــة التحريــات المعقولــة ،وحســب علمــه واعتقــاده ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي
عــدم تضمينهــا فــي هــذه الوثيقــة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة  .وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة
الســعودية أيــة مســؤولية عــن محتــوى الشــروط واألحــكام.
 .3يقــر مديــر الصنــدوق بخلــو العقــارات مــن أي مخالفــات نظاميــة تمنــع أو قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن العقــار أو تشــغيله ،وكذلــك
ً
علــى ســامة العقــارات فنيــا وخلـ ّـوه مــن أي خلــل أو عيــوب هندســية رئيســية قــد تمنــع أو قــد تتســبب فــي عــدم االســتفادة مــن المبنــى أو
تشــغيله ،أو قــد تتســبب بدورهــا فــي إجــراء إصالحــات وتغييــرات رئيســية مكلفــة.
 .4يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح مباشر/غير مباشر غير ما هو مفصح عنه بين أي من األتي:
 مدير الصندوق. مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق. مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  10%أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق. المقيم المعتمد. .5يقــر مديــر الصنــدوق بقيامــه بالعنايــة الالزمــة للتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب مصالــح مباشــر/غير مباشــر بيــن بائــع العقــارات للصنــدوق
والمقيميــن المعتمديــن .
ُ .6يقــر مديــر الصنــدوق بــأن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق لــم يتــم إخضاعهــم ألي دعــاوى إفــاس أو إعســار أو إجــراءات إفــاس أو
ّ
تصفيــة ،ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي أعمــال احتياليــة أو مُخلــة بالشــرف أو تنطــوي علــى الغــش ،ولــم يســبق لهــم ارتــكاب أي مخالفــة
ّ
تؤهلهــم ليكونــوا أعضـ ً
ـاء بمجلــس
تنطــوي علــى احتيــال أو تصـ ّـرف مُخــل بالنزاهــة واألمانــة ،ويتمتعــون بالمهــارات والخبــرات الالزمــة التــي
إدارة الصنــدوق.
 .7يقــر مديــر الصنــدوق بــأن األعضــاء المســتقلين ،مطابقيــن لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي
لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وكذلــك ســينطبق ذلــك علــى أي عضــو مســتقل يعينــه مديــر الصنــدوق خــال مــدة الصنــدوق.
 .8يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه ال توجــد أي نشــاطات عمــل أو مصلحــة أخــرى مهمّــة ألعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق «شــركة الراجحــي
الماليــة» يحتمــل تعارضــه مــع مصالــح الصنــدوق.
 .9يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد حــاالت لتضــارب فــي المصالــح والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى مديــر الصنــدوق فــي القيــام بواجباتــه تجــاه
الصندوق.
 .10يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال توجــد أي رســوم أخــرى غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي جــدول الرســوم واألتعــاب المذكــور فــي الفقــرة (  - 2ي)
(الرســوم) مــن هــذه الشــروط واألحــكام.
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 .11يقــر مديــر الصنــدوق أنــه لــن يتــم إدراج الوحــدات الجديــدة إال عنــد إتمــام عمليــة نقــل ملكيــة العقــارات المســتهدفة ضمــن عمليــة زيــادة
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق لصالــح الصنــدوق أو نقــل منفعتهــا ،وفــي حــال عــدم إكتمــال ذلــك بعــد اكتمــال فتــرة الطــرح والموضحــة
فــي الفقــرة (ط) مــن الشــروط واالحــكام ،ســيتم رد كامــل مبالــغ االشــتراك للمشــتركين خــال مــدة التزيــد عــن ( )5أيــام عمــل مــن انتهــاء
فتــرة الطــرح.
 .12يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود
التــي تتــم لحســاب الصنــدوق.
 .13يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه قــد تــم االفصــاح عــن جميــع العقــود واالتفاقيــات التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق والتــي قــد تؤثــر علــى قــرارات
المســتثمرين فــي االشــتراك أو التــداول فــي الصنــدوق فــي الشــروط واألحــكام وأنــه ال توجــد عقــود واتفاقيــات غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي
هــذه الشــروط واألحــكام.
 .14يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه يحــق لمالكــي الوحــدات التصويــت علــى المســائل التــي ُت َ
طــرح عليهــم فــي اجتماعــات مالكــي الوحــدات.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مــا نســبته أكثــر مــن  50%مــن مجمــوع
الوحــدات الحاضــر مالكهــا ،فيمــا يتعلــق بإجــراء أي تغييــر أساســي علــى الصنــدوق ،والــذي يشــمل مــا يلــي:
 التغيير المهم في أهداف الصندوق؛ التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ أي زيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما. .15يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ســيتخذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات وذلــك حســب علمــه واعتقــاده مــع الحــرص الواجــب
والمعقــول وســيعمل مديــر الصنــدوق والمــدراء والمســؤولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارين التابعيــن لــه ،والشــركات التابعــة
وأميــن الحفــظ و المستشــار الشــرعي ومجلــس إدارة الصنــدوق ،علــى بــذل الحــرص والجهــد المعقــول والتصــرف بحســن نيــة ،فــي
ســبيل تحقيــق مصالــح مالكــي الوحــدات ،إال أنــه قــد يتعــرض الصنــدوق إلــى خســارة بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب القيــام بــأي تصـ ّـرف
غيــر متعمــد يصــدر عــن أي مــن األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بقيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق .فعندهــا ال يتحمــل هــؤالء األطــراف
ً
ـؤولية عــن تلــك الخســارة بشــرط أن يكــون قــد تصـ ّـرف بحســن ّنيــة ُ -
ويثبــت حســن النيــة فــي حــال عــدم وجــود أي تصــرف أو قــرار أو
مسـ

ـبق بالنتائــج الســلبية للقيــام بذلــك التصــرف  -وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق  -بالشــكل
ٍـم مسـ
مراســات تــدل علــى علـ
ٍ
ّ
ّ
األمثــل وأن يكــون التصــرف ال ينطــوي علــى اإلهمــال الفــادح أو االحتيــال أو ســوء التصــرف المتعمّــد.
ً
ّ
للمقيــم المعتمــد أن نطــاق العمــل علــى تقاريــر التقييــم يجــب أن يكــون مالئمــا لغــرض طلــب مديــر
 .16يقـ ّـر مديــر الصنــدوق أنــه قــد ّبيــن
ً
ً
طرحــا عامًــا وتضميــن القيمــة اإليجاريــة الســوقية إذا كانــت مختلفــة عــن القيمــة اإليجاريــة
الصنــدوق وصالحــا لالســتخدام بغــرض طرحــه
التعاقديــة فــي عقــود إيجــارات العقــارات.
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ص .القوائــم الماليــة١١٧..............................................................................................................................................................................
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ز .اجتماعات مالكي الوحدات١٢١.................................................................................................................................................................
س .حقوق مالكي الوحدات١٢٢..................................................................................................................................................................
ش .المعلومــات األخــرى١٢٢......................................................................................................................................................................
ت .إجــراء تعديــات علــى الشــروط واألحــكام١٢٤........................................................................................................................................
ث .النظــام المطبــق وتســوية النزاعــات١٢٤..................................................................................................................................................
الملحــق أ – ملخص اإلفصاح المالــي١٢٥........................................................................................................................................................
الملحق ب – المعايير الهيئة الشرعية١٢٨.................................................................................................................................................
الملحق (ج)  -إقرارات وتأكيدات المستشار القانوني١٣٠..............................................................................................................................
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قائمة المصطلحات الواردة في الشروط واألحكام
• رسوم نقل الملكية :يشير إلى المعنى الوارد في الفقرة ( 2ي) ( )1من هذه الشروط واألحكام.
• المحاســب القانونــي :يعنــي شــركة بــي كــي إف البســام والنمــر المحاســبون المتحالفــون أو أي شــركة أخــرى تضــم محاســبين قانونييــن
دولييــن وذلــك حســبما يتــم تعيينــه مــن قبــل مديــر الصنــدوق مــن وقــت آلخــر.
• الئحة األشخاص المرخص لهم :تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق المالية بقرار رقم
 1-83-2005بتاريخ  1426/5/21ه (الموافق 2005/6/28م) حسب تعديالتها أو إعادة تشريعها من وقت آلخر.
• يوم العمل :يعني أي يوم تفتح فيه الشركات المالية أبوابها للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
• إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق :يعنــي المبالــغ المجمعــة مــن المســتثمرين فــي الصنــدوق باإلضافــة الــى أي قــروض قائمــة علــى
الصنــدوق.
• هيئة السوق المالية أو الهيئة :تعني هيئة السوق المالية السعودية.
• طرف مؤمن عليه :يشير إلى المعنى المنصوص عليه في الفقرة ( 2ي) ( )2من هذه الشروط واألحكام.
• أميــن الحفــظ :يعنــي شــركة كســب الماليــة ،وهي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محدودة مســجلة تحت ســجل تجاري رقــم 1010227520
وهــي مرخصــة كـــ “شــخص مرخــص لــه” بموجــب ترخيــص هيئة الســوق الماليــة رقــم  07062-37بصفتها أمين حفــظ الصندوق.
• السنة المالية :تشير إلى نفس المعنى الوارد في الفقرة (2ص) من هذه الشروط واألحكام.
• الصندوق :يعني صندوق الراجحي ريت ،وهو صندوق استثمار عقاري متداول مغلق متوافق مع الشريعة يديره مدير الصندوق.
• مجلس إدارة الصندوق :يعني مجلس إدارة الصندوق.
• مديــر الصنــدوق :يعنــي شــركة الراجحــي الماليــة ،وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة تحمــل ســجل تجــاري رقــم 1010241681
وشــخص مرخــص لــه مــن جانــب هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم .07068-37
• مدة الصندوق :تشير إلى المعنى الوارد في الفقرة ( 2ج) من هذه الشروط واألحكام.
• دول مجلــس التعــاون الخليجــي :تشــير إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وهــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
المتحــدة والبحريــن والكويــت وقطــر وعمــان.
• محفظــة االســتثمار الحاليــة :تشــير إلــى محفظــة األصــول التــي يمتلكهــا الصنــدوق كمــا فــي تاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام علــى النحــو
الــوارد بالتفصيــل فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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• محفظــة االســتثمار المســتهدفة فــي زيــادة القيمــة اإلجماليــة للصنــدوق :تشــير إلــى محفظــة األصــول التــي يســتهدف الصنــدوق
االســتحواذ عليهــا فــي زيــادة القيمــة اإلجماليــة للصنــدوق كمــا فــي تاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام علــى النحــو الــوارد بالتفصيــل فــي هــذه
الشــروط واألحــكام.
ً
• فتــرة الطــرح العــام :تعنــي الفتــرة التــي يتــم خاللهــا طــرح الوحــدات الجديــدة فــي الصنــدوق والتــي تســتمر لمــدة  5أيــام عمــل اعتبــارا مــن
(_____) ،وتســتمر حتــى (_____).
• الوحدات الجديدة :تشير إلى المعنى الوارد في الفقرة (2ط) من هذه الشروط واألحكام.
• االستثمار :يعني أي أصل عقاري يستحوذ عليه الصندوق.
• تاريخ اإلدراج :يعني تاريخ إدراج الوحدات الجديدة في تداول.
• أتعــاب اإلدارة :يقصــد بهــا األتعــاب التــي يتقاضاهــا مديــر الصنــدوق لقــاء إدارتــه للصنــدوق كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة (2ي)(أ) مــن هــذه
الشــروط واالحــكام.
ً
• صافي قيمة األصول :يعني صافي قيمة أصول الصندوق والتي يتم تحديدها وفقا للفقرة ( 2ك) من هذه الشروط واألحكام.
• مالــك الوحــدات مــن الجمهــور :يعنــي أي مالــك لوحــدات الصنــدوق ينطبــق عليــه التالــي( :أ) ال يملــك مــا نســبته  5%أو أكثــر مــن الوحــدات
ً
فــي الصنــدوق ،و (ب) ليــس مديــر الصنــدوق أو أي مــن تابعيــه ،و (ج) ليــس عضــوا فــي مجلــس إدارة الصنــدوق.
• الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري :تعنــي االئحــة التــي تحمــل نفــس االســم والصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بقــرار رقــم 2006-193-1
والمــؤرخ فــي  1427-6-19ه (الموافــق  2006-7-15م) وذلــك حســب تعديالتــه مــن وقــت آلخــر.
• التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة :تعنــي التعليمــات المتعلقــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة
ً
الصــادرة مــن جانــب هيئــة الســوق الماليــة وفقــا لقــرار رقــم  2016- 130- 6بتاريــخ 1438/01/23هـــ الموافــق 2016/10/24م .والمعدلــة بقــراره
رقــم  2018-115-2وتاريــخ 1440/02/13هـــ الموافــق 2018/10/22م.
ً
• الطــرف ذو العالقــة :يعنــي أيــا ممــا يلــي( :أ) مديــر الصنــدوق؛ (ب) أميــن الحفــظ؛ (ج) مطــور معيــن مــن جانــب مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق
بالصنــدوق؛ (د) أي شــركة تقييــم يســتعين بهــا الصنــدوق لتقييــم أصــول الصنــدوق؛ (هـــ) المحاســب القانونــي ؛ (و) كل عضــو مــن أعضــاء
مجلــس إدارة الصنــدوق؛ (ز) أي مالــك للوحــدات يمتلــك أكثــر مــن  5%مــن وحــدات الصنــدوق؛ (ح) أي شــخص تابــع او مســيطر علــى أي مــن
االشــخاص الســابق ذكرهــم ؛ (ط) أي مــن المــدراء التنفيذييــن أو أي مــن موظفــي األطــراف المذكــورة.
• الدخــل غيــر المــوزع :يعنــى المبلــغ المتبقــي مــن دخــل الصنــدوق بعــد توزيــع مــا ال يقــل عــن  90%مــن صافــي ربــح الصنــدوق ،باســتثناء
األربــاح الناشــئة عــن بيــع العقــارات واالســتثمارات األخــرى لمالكــي الوحــدات.
• ريال سعودي :تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
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• الهيئة الشرعية :تعني الهيئة االستشارية الشرعية للصندوق.
• معاييــر الهيئــة الشــرعية :تعنــي معاييــر الهيئــة الشــرعية الخاصــة بالصنــدوق والمعتمــدة مــن جانــب الهيئــة الشــرعية والتــي بنـ ً
ـاء
عليهــا يحــدد الصنــدوق صالحيــة االســتثمارات ،علــى النحــو الــوارد فــي الملحــق (ب).
• شــركة ذات غــرض خــاص :تعنــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة يتــم تأسيســها مــن ِقبــل أميــن الحفــظ لتحتفــظ بملكيــة أصــول
الصنــدوق.
• نموذج االشتراك :يعني االتفاق الذي يتقدم بناء عليه كل مستثمر الستحواذ الوحدات.
• الشروط واألحكام :تعني هذه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
• الوحدة :تعني إحدى وحدات الصندوق.
• مالك الوحدات :يعني المستثمر الذي يقوم باالستثمار في واحدة أو أكثر من الوحدات عن طريق تملكها.
• قــرار عــادي :هــو القــرار الــذي يتخــذ بموافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم أكثــر مــن  50%مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــر
ً
مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواء كان حضورهــم شــخصيا أم بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.
• يوم التقييم :يشير إلى نفس المعنى الوارد في الفقرة ( 2ل) (( )2د) من هذه الشروط واألحكام.
• اقتصاديــات الحجــم الكبيــر :تعنــي توفــر قاعــدة اوســع مــن ناحيــة الحجــم لتحميــل وتوزيــع تلــك التكاليــف والمصروفــات وبالتالــي تعطي
للصنــدوق وضــع تفاوضــي تفاضلــي مــع مقدمــي الخدمــات المختلفــة للصندوق.
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دليل الصندوق
مدير الصندوق
شركة الراجحي المالية
				
طريق الملك فهد  ،برج مصرف الراجحي  ،حي المروج

		

ص.ب  - 5561الرياض 11432
رقم الهاتف920005856 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :

المدير االداري الفرعي
							
أبيكس لخدمات صناديق االستثمار (دبي) المحدودة
APEX Fund Services (Dubai) Limited
المكتب  ، 101الدور األول ،جيت فيليج
مركز دبي المالي العالمي
ص.ب506534 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
الموقع اإللكترونيwww.apexfundservices.com :

أمين الحفظ
								
شركة كسب المالية
حي المروج – طريق العليا العام
مقابل العزيزية مول
ص.ب395737 .
الرياض 11375
خدمات العمالء920000757 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.kasbcapital.com :
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المحاسب القانوني
شركة بي كي إف البسام والنمر المحاسبون المتحالفون				
البندرية سنتر408 ،
طريق األمير فيصل بن فهد ،حي البندرية
ص.ب11557 :
الخبر31952 ،
الهاتف+966138933378 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.pkf.com/saudi-arabia :

المستشار القانوني
مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية (بالتعاون مع كينج آند سبالدينج إل إل بي)
مركز المملكة ،الطابق 20
طريق الملك فهد
ص.ب14702 :
الرياض 11434
رقم الهاتف+966114669400 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.kslaw.com :

البنوك المستلمة
									
مصرف الراجحي
طريق الملك فهد  ،برج مصرف الراجحي  ،حي المروج
الرياض 2743 - 12263 -
رقم الهاتف+966920003344 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

شركة الراجحي المالية
				
طريق الملك فهد  ،برج مصرف الراجحي  ،حي المروج
ص.ب  - 5561الرياض 11432
رقم الهاتف920005856 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :
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هيئة السوق المالية
مبنى هيئة السوق المالية
طريق الملك فهد
ص.ب87171 :
الرياض 11642
رقم الهاتف+966112053000 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.cma.org.sa :

					
شركة السوق المالية السعودية (تداول)

			

طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم 15 :
الرياض 3388-12211
رقم الهاتف+ 966 92000 1919 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

شركة خبير التثمين العقاري								
		
مجمع الفيصلية
الدور السادس ،البرج الجنوبي
المملكة العربية السعودية
رقم التواصل 0112935127 :
الموقع اإللكترونيwww.valustrat.com :

									
شركة باركود المحدودة
تقاطع طريق الجامعة مع طريق عثمان بن عفان
الرياض
ص.ب8832 :
الرياض 11492
المملكة العربية السعودية
رقم التواصل0114000111 :
الموقع اإللكترونيwww.barcode-sa.com :
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شركة المكعبات البيضاء للتقييم العقاري
رقم المبنى 6427
الرياض 13524
المملكة العربية السعودية
رقم التواصل0118101765 :
الموقع اإللكترونيwww.whitecubesre.com :

								
شركة أوالت للتنمية المحدودة
ص.ب62244 :
الرياض 11585
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف0112178999 :
الموقع اإللكترونيwww.olaat.com :

										
شركة نايت فرانك
الرائد المدينة الرقمية مبنى رقم  14الدور االول
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+97144512000 :
الموقع اإللكترونيwww.knightfrank.com.sa :

						
شركة جونز النج السال العربية السعودية للتقييم العقاري
الطابق السابع عشر ،البرج الجنوبي ،أبراج التعاونية
طريق الملك فهد
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966112180308 :
الموقع اإللكترونيwww.jll-mena.com :
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ملخص الصندوق

اسم الصندوق ونوعه

اسم الصندوق هو "صندوق الراجحي ريت" ،وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع معايير الهيئة
الشريعة للصندوق  ،وتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة
السوق المالية.

شركة الراجحي المالية ،هي شركة مساهمة سعودية مقفلة سعودية مسجلة في السجل التجاري بالمملكة العربية
مدير الصندوق
السعودية تحت رقم  ،1010241681وهي شخص مرخص له من قبل الهيئة بموجب الترخيص رقم .07068-37
ً
ً
وتأجيري،
دوري
دخل
إنشائيا ،قابلة لتحقيق
ٍ
ٍ
ٍ
إن َّالهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا ً
وتوزيع نسبة محددة ال تقل عن  90%من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا على مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق
وذلك بشكل نصف سنوي نهاية كل من شهر فبراير و شهر أغسطس من كل سنة تقويمية ،تتكون محفظة
الصندوق الحالية من عدد أربعة عشر ( )14أصل عقاري مكتمل التطوير ومدر للدخل  .وتوزع األرباح المذكورة باستثناء
األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي
األهداف االستثمارية
الوحدات وفي حالة عدم إعادة إستثمارها خالل ستة أشهر من تاريخ البيع يتم توزيعها على مالكي الوحدات .يعتزم
الصندوق االستثمار في محفظة االستثمار المستهدفة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتي تتكون
من ًاربع ( )4عقارات واقعة في كل من الرياض والدمام ليصبح إجمالي عدد العقارات التابعة للصندوق ثماني عشر ()18
عقارا ،وال يعتزم الصندوق االستحواذ على عقارات خارج المملكة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.
يمتلك مدير الصندوق  11,911,356وحدة في الصندوق أي ما يعادل 119,113,560ريال سعودي بناء على سعر الطرح
االولى عند تأسيس الصندوق .ومن المحتمل أن يشترك مدير الصندوق في طرح الوحدات الجديدة ضمن عملية زيادة
إجمالي قيمة أصول الصندوق.
في الحالة األولى :الحد االدنى

في الحالة الثانية :الحد األعلى

للطرح في زيادة إجمالي قيمة

للطرح في زيادة إجمالي قيمة أصول

أصول الصندوق

الصندوق

232,359,547

232,359,547

-

148,314,610

التمويل*

454,961,167

302,938,692

إجمالي المبلغ*

687,320,714

683,612,849

التفاصيل
االشتراك العيني (بالريال السعودي)

ملكية مدير الصندوق

االشتراك النقدي (بالريال السعودي) من خالل
الطرح االولي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق

*االختالف في المبلغ يعود الى نسبة أتعاب هيكلة التمويل بحسب قيمة التسهالت التمويلية المستخدمة لتمويل
عملية اإلستحواذ مضافا اليها قيمة الضريبة المضافة.
 بناء على متوسط سعر  20يوم تداول قبل تاريخ موافقة الهيئة فقد تم استخدام سعر  8.8ريال مضروبا بعدد الوحداتالخاصة في كل فئة من المشتركين.
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زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل
الطرح

الحد االدنى لزيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

الحد األعلى لزيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

عدد الوحدات المخصصة لشركة الخليج – االشتراك
العيني

26,404,494

26,404,494

0

16,853,933

إجمالي عدد الوحدات الجديدة *

26,404,494

43,258,427

قيمة الوحدات الجديدة بالقيمة األسمية

264,044,940

432,584,270

إجمالي قيمة أصول الصندوق قبل الطرح

الحد االدنى

الحد األعلى

عدد الوحدات الحالية

122,200,609

122,200,609

إجمالي قيمة أصول الصندوق عند التأسيس

1,621,912,690

1,621,912,690

إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد الطرح

الحد االدنى

الحد األعلى

إجمالي عدد الوحدات

148,605,103

165,459,036

2,407,688,540

2,411,396,405

عدد الوحدات المطروحة للجمهور – االشتراك
النقدي

تفاصيل إلجمالي قيمة أصول الصندوق
وعدد الوحدات قبل الطرح و بعد الطرح

إجمالي قيمة أصول الصندوق **

* سيتم إصدار الوحدات بالقيمة األسمية  10ريال سعودي للوحدة الواحدة .ولكن فيما يتعلق سعر اإلشتراك في
الصندوق خالل فترة الطرح لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق سيتم تحديد سعر الوحدة بناء على متوسط سعر
الوحدة للصندوق في السوق ألخر  20يوم تداول قبل تاريخ صدور موافقة هيئة السوق المالية .في حال كان سعر اإلصدار
أعلى من القيمة األسمية سيسجل الفرق في بند مستقل ضمن قسم صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
في الميزانية العمومية .أما إذا كان سعر اإلصدار أقل من القيمة األسمية سيسجل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم
صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في الميزانية العمومية.

فترة الطرح العام لزيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

المستثمرون المؤهلون

االشتراك في الوحدات متاح فقط للفئات اآلتية( :أ) األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية أو جنسية
إحدى الدول األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي؛ (ب) المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من
الكيانات االعتبارية القائمة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى؛ (ج) األجانب المقيمين
في المملكة العربية السعودية؛ (د) المستثمرون األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ
1436/7/15هـ (الموافق لـ 2015/5/4م)؛ (هـ) المستثمرون اآلخرون الذين تجيز لهم الهيئة امتالك األسهم المُدرجة في
السوق المالية السعودية.

عملة الصندوق

الريال السعودي.
ً
ً
مدة الصندوق  99عاما من تاريخ إدراج الصندوق الموافق 2018/03/20م ،وقابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لتقدير مدير
الصندوق وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ومن ثم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

مستوى المخاطرة

مرتفع المخاطر .لمزيد من المعلومات يرجى قراءة الفقرة ( 2ز) من هذه الشروط واألحكام.

سياسة توزيع األرباح

يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية بشكل نصف سنوي على المستثمرين وذلك في نهاية كل من شهر فبراير
وشهر أغسطس من كل سنة تقويمية ،على أال تقل التوزيعات عن  90%من صافي أرباح الصندوق السنوية ،وذلك
باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية والتي يتم إعادة استثمارها في أصول استثمارية أخرى بما
يخدم مصالح مالكي الوحدات.

مدة الصندوق
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**تم أفتراض أن متوسط سعر الوحدة للصندوق في السوق ألخر  20يوم تداول قبل تاريخ صدور موافقة هيئة السوق
المالية هو  8.8ريال للوحدة.
ً
تبدأ اعتبارا من (________) وتنتهي في يوم (________) بحيث تعادل خمسة ( )5أيام عمل  ،ويجوز تمديدها لفترة
مماثلة بعد موافقة هيئة السوق المالية وتبدأ فترة الطرح خالل مدة التزيد عن ستة ( )6أشهر من تاريخ موافقة الهيئة
على عملية زيادة قيمة أصول الصندوق.

صندوق الراجحي “ريت”

التقييم

يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق من خالل تعيين مقيمين اثنين مستقلين معتمدين من قبل الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين ،وذلك مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر (نهاية شهر يونيو و نهاية شهر ديسمبر
من كل سنة تقويمية) (ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ “يوم التقييم”)  .ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفقرة (ك)-
تقييم أصول الصندوق من هذه الشروط واألحكام.

التمويل

يجوز لمدير الصندوق الحصول على تمويل متوافق مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق .بحيث ال تتعدى نسبة التمويل
المتحصل عليه عن  50%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ،وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

االلتزام بمعايير الهيئة الشرعية

يقوم الصندوق باالستثمار والتعامل بطريقة تتوافق مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق.

رسوم االشتراك

أتعاب اإلدارة

يدفع المستثمر لمدير الصندوق رسوم اشتراك تعادل  2%من المبلغ المشترك به والمخصص ،وذلك خالل فترة الطرح
األولي أو عند أي زيادة لقيمة أصول الصندوق ،و في كال الحالتين يتم دفعها من قبل المستثمر كمبلغ إضافي على مبلغ
االشتراك وتنطبق هذه الرسوم على المشتركين بمقابل عيني والمستثمرين الجدد وال تشمل حملة الوحدات الحاليين
كما في تاريخ إجتماع مالكي الوحدات.
ً
يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بقيمة  0.80%سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف،
ُ
ُ
ُ
ً
ابتداء من تاريخ اإلدراج .وتدفع أول دفعة ألتعاب اإلدارة
حسب آخر تقييم ،تحتسب بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر،
ُ
على أساس تناسبي بحيث يؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من ربع السنة الميالدية.

رسوم الحفظ

ً
يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسما سنويا بقيمة  185,000ريال سعودي تحتسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي.

رسوم نقل الملكية

يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسم نقل ملكية ("رسم نقل الملكية") بقيمة  1%من سعر الشراء أو البيع لكل عقار
ُ
يستحوذ عليه أو يبيعه الصندوق لقاء جهود مدير الصندوق لالستحواذ على او لبيع أي استثمار .وتدفع رسوم نقل
الملكية عند استكمال كل عملية استحواذ أو بيع للعقار.

أتعاب هيكلة التمويل
أتعاب المحاسب القانوني

يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب هيكلة التمويل بما يعادل نسبة  2%من المبلغ المسحوب بموجب أي تسهيالت
بنكية لصالح الصندوق .ولن يتم تطبيق هذه الرسوم على التمويل الحالي المقدم لصندوق الراجحي للدخل العقاري.
ً
يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب بقيمة  35,000ريال سعودي سنويا ،كمبلغ مقطوع تحتسب على الصندوق
ُ
بشكل يومي وتدفع بشكل نصف سنوي.
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يتحمل الصندوق أتعاب إدارة الممتلكات لعقار مركز األندلس بمبلغ سنوي يعادل  1,176,000ريال سعودي في حال كان
دخل العقار أقل من  14مليون ريال في السنة تدفع لمدير العقار المستقل شركة أوالت للتنمية المحدودة.
وترتفع اتعاب إدارة مركز األندلس بارتفاع مدخوله على النحو التالي:
•  1,356,000ريال سعودي سنويا اذا بلغ دخله اإلجمالي  14مليون ريال سعودي بما يعادل  9.69%من إجمالي الدخل.
• ثم تبلغ األتعاب  1,476,000ريال سعودي اذا بلغ دخله اإلجمالي  15مليون ريال سعودي بما يعادل  9.84%من إجمالي
الدخل.
• ثم تبلغ األتعاب  1,596,000ريال سعودي اذا بلغ دخله اإلجمالي  16مليون ريال سعودي بما يعادل  9.98%من إجمالي
الدخل.
يبدأ عقد إدارة الممتلكات لعقار مركز األندلس مع شركة أوالت للتنمية المحدودة في  1اغسطس  2017ويمتد الى ثالث
سنوات.
كما يتحمل الصندوق أتعاب إدارة الممتلكات لعقار مكتبة جرير بمبلغ سنوي يعادل  480,000ريال سعودي تدفع لمدير
مكتبة جرير مع شركة أوالت للتنمية
العقار المستقل شركة أوالت للتنمية المحدودة .ويبدأ عقد إدارة الممتلكات لعقار ً
المحدودة في الربع الثالث لعام 2018م ويمتد الى سنتين يتجدد العقد بشكل تلقائيا بعد إنتهاء المدة األساسية لمدة
سنة ميالدية واحدة قابلة لتجديد لمدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين األخر بعدم رغبته بالتجديد قبل أنتهاء المدة
االساسية او المجددة من العقد ب  90يوم على االقل.
وال توجد أتعاب ًإدارة ممتلكات ألصول الصندوق األخرى والمستهدفة في الوقت الحالي حيث أن المستأجر يقوم بمهام
إدارة األمالك حاليا ،ولكن قد يتم تعيين شركة إدارة ممتلكات في حال دعت الحاجة بعد الحصول على موافقة مجلس
إدارة الصندوق واإلفصاح لمالكي الوحدات ،وسيقوم مدير الصندوق بالتأكد من أن أتعاب مديري الممتلكات ستتم
بالتفاوض على أساس تجاري بحت ومستقل ومتوافق مع أسعار السوق.
تفاصيل عقود اإليجار الحالية:
أسم المستأجر

تاريخ بدء عقد
االيجار

تاريخ انتهاء عقد
االيجار

مدة العقد

شركة المطلق للعقارات

 1ديسمبر 2014م

 25ابريل 2029م

 14.4سنة

أنوار بالزا – الرياض

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

نرجس بالزا -الرياض

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

راما بالزا -الرياض

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

اسم العقار
لولو هايبرماركت -الرياض

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

أتعاب إدارة الممتلكات

مدرسة الفارس العالمية

 1يوليو 2011م

 27يونيو 2026م

 15سنة

بنده – خميس مشيط

شركة بندة للتجزئة

 24مارس 2014م

 22مارس 2029م

 15سنة

هايبر بنده – المروة ،جدة

شركة بندة للتجزئة

 12نوفمبر 2013م

 10نوفمبر 2028م

 15سنة

بنده – الروضة ،جدة

شركة بندة للتجزئة

 27فبراير 2014م

 25فبراير 2029م

 15سنة

بنده – مدائن الفهد ،جدة

شركة بندة للتجزئة

 4سبتمبر 2014م

 2سبتمبر 2029م

 15سنة

بلو تاور ،الخبر

شركة رواج العقارية

 11مارس 2018م

 10مارس 2023م

 5سنوات

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

شركة رواج العقارية

 6مارس 2018م

 5مارس 2023م

 5سنوات

مستودعات لولو المركزية

شركة لولو السعودية هايبرماركت

 16ديسمبر 2016م

 15ديسمبر 2031م

 15سنة

مركز األندلس -جدة

عدة مستأجرين

 1أغسطس 2017م

 1اغسطس 2020م

 3سنوات

مكتبة جرير  -الرياض

عدة مستأجرين

الربع الثالث لعام 2018م

الربع الثالث لعام 2020م

ً
سنتين قابلة لتجديد تلقائيا

يدار العقار من قبل

يتم ادارة العقار بشكل كامل من
قبل المستأجر

شركة أوالت (مدير عقار مستقل
ومتخصص بإدارة العقارات)

العقارات المستهدفة
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مستشفى أن أم سي التخصصي
السالم

شركة مجموعة السالم الطبية

مدارس براعم رواد الخليج العالمية
– الصحافة ،الرياض

شركة الخليج للتدريب والتعليم

مدارس رواد الخليج العالمية –
المغرزات ،الرياض

شركة الخليج للتدريب والتعليم

مدرسة رواد الخليج العالمية

شركة الخليج للتدريب والتعليم

 1أبريل 2018م

 31ديسمبر 2033م

 15.75سنة
 15سنة

لم يبدأ وسوف يبدأ فور إفراغ العقار

 15سنة
 15سنة

يتم ادارة العقار بشكل كامل من
قبل المستأجر

صندوق الراجحي “ريت”

المدير االداري الفرعي

أتعاب التقييم العقاري
رسوم رقابية لهيئة السوق المالية

يدفع الصندوق للمدير اإلداري الفرعي “أبيكس لخدمات صناديق االستثمار (دبي) المحدودة” أتعاب سنوية بقيمة 51,200
دوالر أمريكي أي مايعادل  192,000ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  3.5%كل سنة ميالدية ابتدأ من شهر يناير
2020م.
يتم التفاوض عليها حسب األسعار السائدة في السوق ويتم احتسابها وخصمها ً
بناء على التكلفة الفعلية فقط
ويتم اإلفصاح عنها لمالكي الوحدات .ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف كحد أقصى  0.05%من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق.
ُ
ً ُ
يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة  7,500ريال سعودي سنويا ،تحتسب بشكل يومي وتدفع على أساس سنوي.

رسوم نشر المعلومات على موقع السوق

ُ
ً ُ
يدفع الصندوق رسوم نشر بقيمة  5,000ريال سعودي سنويا ،تحتسب بشكل يومي وتدفع على أساس سنوي.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل مبلغ  5,000ريال سعودي عن كل إجتماع ،وبحد أقصى 20,000
سيتقاضى كل
ً
ريال سعودي سنويا لكل عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل ُيدفع في نهاية كل سنة أو عند إنتهاء فترة التعاقد،
أيهما أقرب.

المالية السعودية

مصاريف الصفقات

رسوم التطوير

عمولة الوساطة

رسوم التسجيل في السوق المالية
السعودية (تداول)

رسوم اإلدراج في السوق المالية
السعودية (تداول)

يتحمل الصندوق جميع مصاريف الصفقات ،ألي أصل وما يتعلق به من دراسات وفحص ،والتكاليف االستشارية والقانونية.
وال تشمل هذه المصاريف رسوم نقل الملكية وتدفع هذه المصاريف من ِقبل الصندوق الى أطراف خارجية ً
بناء على
التكلفة الفعلية المستحقة وسيتم اإلفصاح عن ذلك إلى مالكي الوحدات .ومن المتوقع ان يبلغ مجموع هذه التكاليف
كحد أقصى  0.10%من إجمالي قيمة الصندوق.
ً
ً
السوق
في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري ،يستحق المطور رسوما يتم التفاوض عليها وفقا لممارسات
ً
المتعارف عليها دون أي حد أدنى أو أقصى لها .ولتجنب الشك ،ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا
ً
انشائيا .وفي حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري سيتم اإلفصاح لمالكي الوحدات عن رسوم التطوير.
يتحمل الصندوق كامل مبلغ عمولة الوساطة وهي بحد أقصى  2.5%من قيمة اإلستحواذ ألي أصل عقاري ولن تطبق
هذه الرسوم على استحواذ العقارات المكونة لمحفظة االستثمار المستهدفة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول
الصندوق.
من المتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في السوق المالية السعودية (تداول):
ُ َ
•  50,000ريال سعودي باإلضافة إلى  2ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى  500,000ريال سعودي تدفع إلى
في مقابل إنشاء سجل لمالكي الوحدات؛ و
السوق المالية
السعودية َ
(تداول) ً
ُ
دفع سنويا إلى السوق المالية السعودية (تداول) في مقابل إدارة سجل لمالكي الوحدات.
•  400,000ريال سعودي ت ً
قد تتغير هذه الرسوم وفقا ألسعار الخدمة المقدمة من السوق المالية السعودية (تداول).
من المتوقع أن يدفع الصندوق للسوق المالية السعودية (تداول) رسوم اإلدراج اآلتية:
•  50،000ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و ً
السوقية للصندوق سنويا (بحد أدنى  50,000ريال سعودي وبحد أقصى  300,000ريال سعودي).
•  0.03%من القيمة
ً
قد تتغير هذه الرسوم وفقا ألسعار الخدمة المقدمة من السوق المالية السعودية (تداول)

مصاريف التمويل

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل خالل عمر التمويل ،واألتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب التمويل و
التي تدفع لمرة واحدة فقط لمدير الصندوق عند ترتيب التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية الخاص بالصندوق.

مصاريف أخرى

سيتحمل الصندوق المصروفات واألتعاب األخرى وهي المصاريف المستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق،
وعلى سبيل المثال ال للحصر رسوم التأمين وأتعاب المحاميين والزكاة وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب
االستشاري الهندسي وأتعاب المساحين والمهندسين المعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية و تكاليف أعضاء
مجلس اإلدارة ومنها السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو مستقل من األعضاء بحسب التكلفة الفعلية في
سبيل حضور االجتماعات.
ُ
ألداء
وسيتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد تفرض من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية نتيجة
ً
الصندوق اللتزاماته بمقتضى هذه الشروط واألحكام ،كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف التسويقية لمنتجاته وفقا
ألفضل عروض التسويق التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
يشار إلى أن مثل هذه الرسوم ال تدفع لمدير الصندوق وال يمكن تقديرها بشكل مسبق ،وسيتم خصمها ً
بناء على
المصروفات الفعلية واإلفصاح عن ذلك .كما يمكن االطالع على تفاصيل تلك المصاريف في مخلص اإلفصاح المالي
المدرج في هذه الشروط واألحكام .وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم على المصاريف أو تنازل عنها ومن المتوقع أن
يبلغ مجموع هذه التكاليف كحد أقصى  0.25%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.
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يحق لمالكي الوحدات التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات .باإلضافة إلى ذلك ،يجب الحصول على موافقة أغلبية
مالكي الوحدات الذين يملكون ما نسبته أكثر من  50%من الوحدات الممثلة في اإلجتماع إلقرار أي “تغيير اساسي” على
الصندوق حسب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.
حقوق التصويت
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ألغراض هذه الشروط واالحكامُ ،يقصد بمصطلح “التغيير األساسي” ٌ
أي من الحاالت اآلتية:
 )1التغير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
 )2التغير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
 )3التغير الذي يكون له تأثير في وضع مخاطر الصندوق.
 )4زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.

القيود على التحويالت

بعد اإلدراج ،يتم تداول الوحدات في الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات صناديق استثمار عقارية
متداولة في السوق المالية السعودية .ويجوز لمالكي الوحدات بيع وشراء الوحدات خالل ساعات التداول اليومية من
خالل السوق عبر الوسطـاء الماليين المرخص لهم.

التقارير

يقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقارير ربع سنوية وتقارير نصف سنوية وتقارير سنوية تتضمن المعلومات
المطلوبة بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة وغيرها من األنظمة المعمول بها من ِقبل
هيئة السوق المالية.

عوامل المخاطرة

هناك بعض المخاطر المتعلقة باالستثمار في الصندوق .وتتضمن الفقرة (2ز) من الشروط واألحكام أمثلة على هذه
المخاطر ،والتي يجب على المستثمر المحتمل أن يدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.

النظام النافذ

يخضع الصندوق إلى أنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح النافذة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية أو
الجهات األخرى ذات العالقة.

صندوق الراجحي “ريت”

الشروط واألحكام
 .1المقدمة
يبيــن هــذا المســتند الشــروط واألحــكام الخاصــة بطــرح الوحــدات فــي صنــدوق الراجحــي ريــت ،وهــو صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول عــام
مقفــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية .و تــم إدارة الصنــدوق مــن قبــل شــركة الراجحــي الماليــة ،وهــي شــخص مرخــص لــه مــن قبــل
الهيئــة بموجــب ترخيــص رقــم ( .)07068-37وتشــكل هــذه الشــروط واألحــكام العالقــة التعاقديــة بيــن مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات،
والتــي تأســس الصنــدوق بموجبهــا .وبعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــةو موافقــة شــركة الســوق الماليــة الســعودية
“تــداول” ،يتــم نقــل ملكيــة محفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق إلــى الصنــدوق ومــن ثــم
إدراج الوحــدات الجديــدة فــي الســوق الماليــة الســعودية بالريــال الســعودي.
 .2الشروط واألحكام
أ .اسم الصندوق ونوعه
اســم الصنــدوق هــو “صنــدوق الراجحــي ريــت” .وهــو صنــدوق اســتثمار عقاري متــداول عام مقفل مؤســس فــي المملكة العربية الســعودية
بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة واألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا
فــي المملكــة ويخضــع الصنــدوق للوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة وقواعــد اإلدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
ب .عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق وموقعه االلكتروني
العنوان :شركة الراجحي المالية
رقم السجل التجاري 1010241681
طريق الملك فهد ،برج مصرف الراجحي ،حي المروج
مركز خدمة العمالء+966920005856 :
ص.ب  - 5561الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :
ج .مدة الصندوق
ً
ً
تكــون مــدة الصنــدوق  99عامــا ميالديــا (“مــدة الصنــدوق”) تبــدأ مــن تاريــخ إدراج الوحــدات فــي الســوق الماليــة الســعودية (“تاريــخ اإلدراج”)
ً
وإتاحتهــا للتــداول كمــا فــي تاريــخ  20مــارس 2018م  .وتكــون مــدة الصنــدوق قابلــة للتجديــد لفتــرة مماثلــة وفقــا لتقديــر مديــر الصنــدوق
وبعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق ومــن ثــم الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

د .وصف لغرض الصندوق وأهدافه ،وسياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات
ً
ً
َّ
ـري ،وتوزيــع نســبة
دوري وتأجيـ
ـل
إن الهــدف االســتثماري للصنــدوق هــو االســتثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــرا إنشــائيا ،قابلــة لتحقيــق دخـ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
محــددة ال تقــل عــن  90%مــن صافــي أربــاح الصنــدوق الســنوية نقــدا علــى مالكــي الوحــدات خــال مــدة الصنــدوق ،وذلــك بشــكل نصــف
ســنوي ،فــي نهايــة كل مــن شــهر فبرايــر وشــهر أغســطس مــن كل ســنة تقويميــة .وتــوزع األربــاح المذكــورة باســتثناء األربــاح الــرأس ماليــة
الناتجــة عــن بيــع األصــول العقاريــة والتــي يعــاد اســتثمارها فــي أصــول إضافيــة بمــا يخــدم مصالــح مالكــي الوحــدات.
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ه -ملخص استراتيجيات الصندوق
إن الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو تحقيــق توزيعــات نقديــة دوريــة للمســتثمرين مــن اســتثماره فــي األصــول العقاريــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية وخارجهــا .كمــا يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق عــن طريــق( :أ) إعــادة اســتثمار الدخــل غيــر المــوزع
(وهــو المبلــغ المتبقــي مــن دخــل الصنــدوق بعــد توزيــع مــا ال يقــل عــن  90%مــن صافــي ربــح الصنــدوق وفــق متطلبــات التعلميــات الخاصــة
بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة  ،يســتثى مــن ذلــك األربــاح الناشــئة عــن بيــع العقــارات واالســتثمارات األخــرى لمالكــي الوحــدات)
والعوائــد الناتجــة عــن بيــع االســتثمارات فــي أصــول اســتثمارية عقاريــة بمــا يخــدم مصالح مالكــي الوحدات على أن يكون مدة اإلســتثناء ســتة
أشــهر مــن تاريــخ البيــع وبعــد إنقضــاء فتــرة اإلســتثناء علــى مديــر الصنــدوق توزيــع هــذه األربــاح فــي حالــة عــدم إســتثمارها أو اســتخدامها،
وذلــك بعــد توزيــع مــا ال يقــل عــن  90%مــن صافــي أرباحــه علــى مالكــي الوحــدات؛ (ب) الزيــادة المحتملــة فــي قيمــة أصــول الصنــدوق الناتجــة
عــن تحســن مســتوى العوائــد علــى المــدى الطويــل؛ (ج) تحســين اســتغالل العقــارات غيــر المســتغلة بالطــرق المثلــى بشــكل أفضــل.

ً
ً
ودوري ،إال أنــه
وحيــث إن الصنــدوق يســتثمر فــي المقــام األول فــي األصــول العقاريــة المطــورة تطويــرا انشــائيا قابلــة لتحقيــق دخــل تأجيــري
ٍ
ً
قــد يســتثمر أيضــا فــي مشــاريع التطويــر العقــاري بنســبة ال تتجــاوز  25%مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم
ماليــة مدققــة ،ســواء أكانــت العقــارات مملوكــة مــن قبلــه أم لــم تكــن ،أو لتجديــد أو إلعــادة تطويــر تلــك العقــارات ،شــريطة أن (أ) ال تقــل
ً
ً
اســتثمارات الصنــدوق عــن  75%مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق فــي أصــول عقاريــة مطــورة تطويــرا انشــائيا قابلــة لتحقيــق دخــل

ودوري وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة؛ و(ب) أال يســتثمر الصنــدوق فــي أراضــي بيضــاء.
تأجيــري
ٍ
كمــا يعتــزم الصنــدوق زيــادة القيمــة والعوائــد للمســتثمرين عــن طريــق تحســين صافــي الدخــل التشــغيلي  ،والتــي تتوفــر للصنــدوق
باعتبــار حجــم وتنــوع اســتثماراته بحيــث توفــر قاعــدة اوســع لتحميــل وتوزيــع تلــك التكاليــف والمصروفــات وبالتالــي تعطــي للصنــدوق
وضــع تفاوضــي تفاضلــي مــع مقدمــي الخدمــات المختلفــة للصنــدوق .وينــوي الصنــدوق تبنــي معاييــر انتقائيــة مــن خــال دراســة كل فرصــة
اســتثمارية بعنايــة واضحــة تأخــذ بعيــن االعتبــار طبيعــة القطــاع العقــاري ومســتويات العــرض والطلــب والعوامــل الجغرافيــة والسياســية
والتقلبــات الدوريــة لمختلــف فئــات القطــاع العقــاري.
 .1وصف القطاعات التي يستثمر بها الصندوق
يســعى الصنــدوق بشــكل عــام لالســتحواذ علــى أو االســتثمار فــي األصــول العقاريــة التجاريــة والمكتبيــة والتعليميــة والصحيــة والســكنيه
والمخــازن المُـ ِـدرة للدخــل أو أي اصــول عقاريــة اخــرى مــدرة للدخــل والتــي تقــع بشــكل رئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،باســتثناء
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.

 .2وصف أصول الصندوق
ً
ً
ـري،
دوري وتأجيـ
ـل
مــع العلــم أن الصنــدوق سيســتثمر فــي المقــام األول فــي األصــول العقاريــة المطــورة تطويــرا إنشــائيا ،قابلــة لتحقيــق دخـ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
فإنــه أيضــا قــد يســتثمر فــي مشــاريع التطويــر العقــاري ،شــريطة أن (أ) يســتثمر فــي األصــول العقاريــة المطــورة تطويــرا إنشــائيا ،قابلــة

ـري بمــا ال يقــل عــن  75%مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق ،وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة؛ و(ب)
دوري وتأجيـ
ـل
لتحقيــق دخـ
ٍ
ٍ
ٍ
أال يســتثمر الصنــدوق فــي األراضــي البيضــاء وتتكــون محفظــة اإلســتثمار الحاليــة مــن عــدد أربعــة عشــر ( )14أصــل عقــاري مكتمــل التطويــر
ومــدر للدخــل ،وتضــم محفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق علــى عــدد  4أربعــة أصــول عقارية
مكتملــة التطويــر ومــدرة للدخــل ليصبــح إجمالــي عــدد عقــارات الصنــدوق  18أصــل عقــاري مكتمــل التطويــر ومــدر للدخــل.
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قائمة العقارات المكونة لمحفظة االستثمار المستهدفة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق
العقار ()1
اسم العقار

مدارس براعم رواد الخليج العالمية

معلومات مالك/مالك العقار (البائع)

شركة الخليج للتدريب والتعليم

نوع العقار

مدرسة رياض أطفال

الدولة/المدينة

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الحي/الشارع

حي الصحافة ،الرياض

كروكي الموقع

عمر العقار

 6سنوات

رقم الصك

 710107020195بتاريخ 1432/3/16هـ

مساحة األرض

1,830م

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

2,549م

عدد األدوار

قبو و طابق ارضي و دور أول

أنواع الوحدات وأعدادها

طالبا واعتمدت المدرسة نهج يستند على األبحاث
تبلغ السعة االستيعابية لمدارس براعم رواد الخليج العالمية 450
َ
وأفضل الممارسات العالمية ويطبق المعايير األساسية المشتركة لتعليم اللغة اإلنجليزية والرياضيات .يحتوي العقار على
منشأة روضة مخصصة تم بناؤها في عام  2013في منطقة سكنية شمال الرياض في حي الصحافة .يتكون العقار من
الطابق السفلي واألرضي والطابق األول ويحتوي على فناء آمن ومنطقة لوقوف السيارات داخل منطقة مغلقة.

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب

شهادة اتمام البناء ر قم  1435/794بتاريخ 1435/2/06هـ

شهادة إتمام البناء)

ترخيص البلدية رقم  3901456تاريخ  1439/7/3هـ

تكلفة شراء العقار

 20,000,000ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

مدة االيجار  15سنة يبدأ االيجار من تاريخ إفراغ العقار
مبلغ إجمالي االيجار السنوي 1,550,000 :ريال سعودي
دفعات االيجار :نصف سنوية
نسبة الزيادة في االيجار السنوي 7.5% :كل  5سنوات
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
ستقوم شركة المخازن المميزة الثانية باالستحواذ على العقار نيابة عن الصندوق وهي شركة ذات غرض خاص (ذات
مسؤولية محدودة) تابعة ألمين الحفظ ،أنشات لغرض تملك وحفظ وتسجيل العقارات واستثمارها نيابة عن الصندوق.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

ال يوجد ايراد سابق حيث يدار العقار من قبل المالك وسيتم شراء العقار من المالك وإعادة تأجيرة عليه.
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عقد بيع واستئجار من المالك الحالي وهو شركة الخليج للتدريب والتعليم
لم يتم احتساب عمولة الوساطة على الصفقة
الدخل االجمالي السنوي للعقار  1,550,000ريال سعودي
الدخل الصافي السنوي للعقار  1,550,000ريال سعودي

أي معلومات إضافية

نسبة العائد اإلجمالي من إجمالي قيمة شراء العقار ،7.75% :نسبة العائد الصافي من إجمالي قيمة شراء العقار7.75% :
ضمان االيجار :اليوجد ضمانات على اإليجار
حجز وحدات االشتراك العيني في الصندوق لشركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة  3سنوات من تاريخ إدراج الوحدات
المصدرة للبائع
رخص البناء رقم  7276 /1433وتاريخ  1433/4/11هـ
رخص التعليمية رقم  520-2597تاريخ 2019/09/02م ينتهي في 2019/10/30م.
ترخيص البلدية رقم  3901456تاريخ  1439/7/3هـ

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
العقار ()2
اسم العقار

مدارس رواد الخليج العالمية

معلومات مالك/مالك العقار (البائع)

شركة الخليج للتدريب والتعليم

نوع العقار

مدرسة

الدولة/المدينة

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الحي/الشارع

المغرزات ،الرياض

كروكي الموقع

عمر العقار
رقم الصك
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سنتين
 310114027150بتاريخ 1435/7/19هـ
 810117030372بتاريخ 1436/5/12هـ

مساحة األرض

15,960م

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

39,028م

عدد األدوار

قبو و طابق ارضي و دور أول و دور ثاني
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مرحلة التعليم المبكر واإلبتدائية للبنين والبنات (من الحضانة حتى الصف الثالث)
المرحلة المتوسطة والثانوية للبنات (من الصف الرابع حتى الصف التاسع)
المرحلة المتوسطة للبنين (من الصف الرابع حتى الصف السادس)
أنواع الوحدات وأعدادها

فرصا تعليمية للطالب السعوديين واإلجانب .تتكون المدرسة من قسم للبنين وقسم
تقدم مدارس رواد الخليج العالمية ً
للبنات ،وتحتوي على مرافق حديثة ومتطورة .تعاونت المدرسة مع أكاديمية إيه سي ميالن لكرة القدم لتقديم تدريب لكرة
وتعقد على مالعب استرفورد
القدم لكل من طالب المدرسة والطالب من المنطقةُ .تجرى جلسات التدريب هذه
أسبوعيا ُ
ً
في المدرسة .تبلغ السعة االستيعابية للعقار  3000طالب وتتألف من مدرسة تقع في منطقة سكنية في شمال الرياض،
مربعا  ،وتم بناؤه على مستوى
مترا
ً
في حي المغرزات .تم أنشاء العقار في عام  2015ويبلغ إجمالي مساحه البناء فيه ً 38627
الطابق السفلي األول ،ومستوى الطابق السفلي الثاني ،واألرضي ،والطابق األول ،والطابق الثاني ،والسطح.

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب

شهادة اتمام البناء رقم  2892/1439بتاريخ 1439/8/02هـ

شهادة إتمام البناء)

ترخيص البلدية رقم  4002002تاريخ  1440/8/17هـ.

تكلفة شراء العقار

 210,000,000ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

مدة االيجار  15سنة يبدأ االيجار من تاريخ إفراغ العقار
إجمالي االيجار السنوي 16,275,000 :ريال سعودي
دفعات االيجار :نصف سنوية
نسبة الزيادة في االيجار السنوي 7.5% :كل  5سنوات
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
ستقوم شركة المخازن المميزة الثانية باالستحواذ على العقار نيابة عن الصندوق وهي شركة ذات غرض خاص (ذات
مسؤولية محدودة) تابعة ألمين الحفظ ،أنشات لغرض تملك وحفظ وتسجيل العقارات واستثمارها نيابة عن الصندوق.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

ال يوجد ايراد سابق حيث يدار العقار من قبل المالك وسيتم شراء العقار من المالك وإعادة تأجيرة عليه.
عقد بيع واستئجار من المالك الحالي وهو شركة الخليج للتدريب والتعليم
لم يتم احتساب عمولة الوساطة على الصفقة
الدخل االجمالي للعقار  16,275,000ريال سعودي
الدخل الصافي للعقار  16,275,000ريال سعودي نسبة العائد اإلجمالي من إجمالي قيمة شراء العقار ،7.75% :نسبة العائد
الصافي من إجمالي قيمة شراء العقار7.75% :

أي معلومات إضافية

ضمان االيجار :اليوجد ضمانات على اإليجار
حجز وحدات االشتراك العيني في الصندوق لشركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة  3سنوات من تاريخ إدراج الوحدات
المصدرة للبائع
رخصة البناء رقم  1432 / 4252بتاريخ 1436/2/22هـ
ترخيص البلدية رقم  4002002تاريخ  1440/8/17هـ.
ترخيص التعليمية للبنين والبنات رقم  520-2880تاريخ 2019/09/02م ينتهي في 2019/10/30م.

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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العقار ()3
اسم العقار

مدرسة رواد الخليج العالمية

معلومات مالك/مالك العقار (البائع)

شركة الخليج للتدريب والتعليم

نوع العقار

أربعة مباني تشمل مبنى سكن الموظفين ومدرسة البنين ومدرسة البنات ومبنى إضافي للتوسعة المدرسية للبنات

الدولة/المدينة

الدمام ،المملكة العربية السعودية

الحي/الشارع

طريق أنس بن مالك  ،الدمام

كروكي الموقع

عمر العقار

 7سنوات
 930111004905بتاريخ 1433/4/14هـ

رقم الصك

 330122001630بتاريخ 1434/6/12هـ
 630111004907بتاريخ 1433/4/14هـ
 430122001629بتاريخ 1434/6/12هـ

مساحة األرض

20,213م

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

25,797م

عدد األدوار

قبو و طابق ارضي و دور أول و دور ثاني

أنواع الوحدات وأعدادها
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مدرسة البنات التي تأسست في عام 2012م
مدرسة البنين التي تأسست في عام 2014م
مبنى سكني التي تأسست في عام 2015م 2014 /م
مدرسة البنات التي تأسست في عام 2016م
فرصا تعليمية للطالب السعوديين واألجانب .تتكون المدرسة من شعبتين للبنين والبنات،
تقدم مدارس رواد الخليج ً
تحتوي على مرافق حديثة ومتطورة .تتسع مدرسة الدمام لثالثة آالف طالب وتتكون من أربعة مبان تشمل مبنى سكن
الموظفين ومدرسة البنين ومدرسة البنات ومبنى إضافي للتوسعة المدرسية للبنات .تبلغ مساحة البناءالمباني األربعة
تقريبا.
مربعا وتحيط بها جدار خرساني يصل ارتفاعه إلى  2.5متر
مترا
ً
ً
اإلجمالية ً 25797

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب

شهادة اتمام البناء رقم  113020322بتاريخ 2011/07/19م

شهادة إتمام البناء)

ترخيص البلدية رقم  3909265986تاريخ  1440/08/05هـ.

تكلفة شراء العقار

 244,500,000ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

مدة االيجار  15سنة يبدأ االيجار من تاريخ إفراغ العقار
مبلغ إجمالي االيجار السنوي 18,948,750 :ريال سعودي
دفعات االيجار :نصف سنوية
نسبة الزيادة في االيجار السنوي 7.5% :كل  5سنوات
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
ستقوم شركة المخازن المميزة الثانية باالستحواذ على العقار نيابة عن الصندوق وهي شركة ذات غرض خاص (ذات
مسؤولية محدودة) تابعة ألمين الحفظ ،أنشات لغرض تملك وحفظ وتسجيل العقارات واستثمارها نيابة عن الصندوق.

صندوق الراجحي “ريت”

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

ال يوجد ايراد سابق حيث يدار العقار من قبل المالك وسيتم شراء العقار من المالك وإعادة تأجيرة عليه.
عقد بيع واستئجار من المالك الحالي وهو شركة الخليج للتدريب والتعليم
لم يتم احتساب عمولة الوساطة على الصفقة
الدخل االجمالي للعقار  18,948,750ريال سعودي
الدخل الصافي للعقار  18,948,750ريال سعودي

أي معلومات إضافية

نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.75% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار7.75% :
ضمان االيجار :اليوجد ضمانات على اإليجار
حجز وحدات االشتراك العيني في الصندوق لشركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة  3سنوات من تاريخ إدراج الوحدات
المصدرة للبائع
رخصة البناء رقم  10348 /1427بتاريخ 1427/11/06هـ
ترخيص البلدية رقم  3909265986تاريخ  1440/08/05هـ.
ترخيص التعليمية للبنين والبنات رقم  520-0719تاريخ 2019/09/02م ينتهي في 2019/10/30م.

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
العقار ()4
اسم العقار

مستشفى أن أم سي التخصصي السالم

معلومات مالك/مالك العقار (البائع)

ناصر السيحاني

نوع العقار

مستشفى

الدولة/المدينة

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الحي/الشارع

حي السالم ،الرياض

كروكي الموقع

عمر العقار

 3سنوات وثمان اشهر
 310116026298بتاريخ 1433/8/4هـ

رقم الصك

 510104026736بتاريخ 1433/8/3هـ
 710116026297بتاريخ 1433/8/4هـ
 310116026296بتاريخ 1433/8/4هـ

مساحة األرض

3,600م

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

17,568م

عدد األدوار

دورين قبو ،دور ارضي وستة أدوار
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أنواع الوحدات وأعدادها

مبنى مستشفى متخصص حديث متعدد التخصصات يحتوي على  100سرير يقع في حي السالم ،الرياض .التخصصات
الرئيسية هي أمراض النساء والتوليد ،طب األطفال ،األمراض الباطنية ،قسم األنف واألذن والحنجرة والجراحة العامة .فهو
مبنى مستقل يتكون من طابقين أرضيين  6 +طوابق علوية.

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب

شهادة اتمام البناء رقم  1696 /1437بتاريخ 1437/03/10هـ

شهادة إتمام البناء)

ترخيص وزارة الصحة رقم  014-101-010-012-00036تاريخ  1437/7/4هـ ينتهي في  1441/9/10هـ.

تكلفة شراء العقار

 163,776,224ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

مدة االيجار  15.75سنة بدأت من تاريخ 2018 /04/01ويبدأ االيجار من تاريخ إفراغ العقار
مبلغ االيجار السنوي 11,710,000 :ريال سعودي تتكون من ( 11,640,000سنويا  -المستشفى؛  70,000ريال سعودي –
معرضين مؤجرين ونشاطه البيع بالتجزئة)
دفعات االيجار :نصف سنوي
نسبة الزيادة في االيجار السنوي 5% :كل  5سنوات
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية أما التأمين يتحمله الصندوق
ستقوم شركة المخازن المميزة الثانية باالستحواذ على العقار نيابة عن الصندوق وهي شركة ذات غرض خاص (ذات
مسؤولية محدودة) تابعة ألمين الحفظ ،أنشات لغرض تملك وحفظ وتسجيل العقارات واستثمارها نيابة عن الصندوق.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

ال يوجد حيث كان التشغيل من البائع نفسه في أول سنه بعد إتمام المشروع ومن ثم تم تشغيله عن طريق شركة
مجموعة السالم الطبية بعقد إيجار يبدء من تاريخ أبريل 2018م .بمبلغ إيجار سنوي يعادل  12,374,873ريال سعودي.
تم توقيع عقد البيع مع البائع ناصر السيحاني وتوقيع التنازل عن عقد اإليجار الحالي من المالك السابق الى مصلحة صندوق
الراجحي ريت بين كل من المالك السابق و صندوق الراجحي ريت و شركة مجموعة السالم الطبية
لم يتم احتساب عمولة الوساطة على الصفقة
الدخل االجمالي للعقار  11,710,000ريال
سنويا)
الدخل الصافي للعقار  11,650,000ريال (تم أفتراض ان تكلفة التأمين تبلغ  60الف ريال
ً
علما بأنه تم إلغاء الرهن القائم على العقار مقابل تمويل مقدم من وزارة المالية وتم سداد مبلغ التمويل وفك الرهن قبل
ً
عملية االستحواذ على العقار
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.15% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار7.11% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار
رخصة البناء رقم  1429/ 4972بتاريخ 1432/6/8هـ
ترخيص وزارة الصحة رقم  014-101-010-012-00036تاريخ  1437/7/4هـ ينتهي في  1441/9/10هـ.

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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قائمة العقارات الحالية:
العقار ()5
اسم العقار

لولو هايبر ماركت – الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري للبيع بالتجزئة

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي النهضة  -طريق خريص

كروكي الموقع

مساحة األرض

 19,428م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 37,539.36م2

عدد األدوار

( 3قبو  +ارضي  +اول)

أنواع الوحدات وأعدادها

دور أول ودور ارضي تجاري

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)

 1435/02/08هـ

تكلفة شراء العقار

 225,634,585ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 يبدأ اإليجار من  1ديسمبر 2014م وينتهي في  25ابريل 2029م. مبلغ اإليجار السنوي هو  15,275,000ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم األولفي كل من شهر فبراير ومايو واغسطس ونوفمبر)،ويرتفع بنسبة  7%إلى  16,344,252ريال في السنة السادسة ،ثم يرتفع
بنسبة  7%إلى  17,488,348ريال في السنة الحادية عشر.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 15,275,000 :2018ريال سعودي
 15,275,000 :2017ريال سعودي
 15,275,000 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 15,275,000 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 15,275,000 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،6.77% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار6.77% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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العقار ()6
اسم العقار

أنوار بالزا – الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري للبيع بالتجزئة

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي الروضة ،طريق خالد بن الوليد

كروكي الموقع

مساحة األرض

 9,981.76م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 4,812.42م2

عدد األدوار

دور ارضي

أنواع الوحدات وأعدادها

 23وحدة ارضية تجارية

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)
تكلفة شراء العقار

 1429/12/23هـ
 62,245,967ريال سعودي
يبدأ اإليجار من  5رمضان 1436هـ وينتهي في  4رمضان 1446هـ.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

مبلغ اإليجار السنوي هو  4,290,000ريال يتم دفعه بشكل نصف سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم األول
في كل من شهر محرم ورجب)،
ويرتفع بنسبة  8%إلى  4,633,200ريال في السنة الهجرية السادسة.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن

 4,423,305 :2018ريال سعودي
 4,423,305 :2017ريال سعودي
 4,435,424 :2016ريال سعودي

وجدت

أي معلومات إضافية

يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 4,423,305 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 4,423,305 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.11% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار7.11% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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العقار ()7
اسم العقار

نرجس بالزا – الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري للبيع بالتجزئة

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي النرجس ،طريق عثمان بن عفان

كروكي الموقع

مساحة األرض

 9,000م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 5,697.6م2

عدد األدوار

( 2دور ارضي تجاري ،دور أول مكتبي)

أنواع الوحدات وأعدادها

 15تجاري 7 ،مكاتب

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)

 1430/07/20هـ

تكلفة شراء العقار

 61,289,083ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 يبدأ اإليجار من  5رمضان 1436هـ وينتهي في  4رمضان 1446هـ. مبلغ اإليجار السنوي هو  4,160,000ريال يتم دفعه بشكل نصف سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوماألول في كل من شهر محرم ورجب) ،ويرتفع بنسبة  8%إلى  4,492,800ريال في السنة الهجرية السادسة.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 4,289,266 :2018ريال سعودي
 4,289,266 :2017ريال سعودي
 4,301,017 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 4,289,266 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 4,289,266 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار7% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()8
اسم العقار

راما بالزا – الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري للبيع بالتجزئة

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي النهضة ،شارع عبدالرحمن الناصر

كروكي الموقع

مساحة األرض

 15,600م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 9,822.42م2

عدد األدوار

( 2دور ارضي تجاري ودور أول مكتبي)

أنواع الوحدات وأعدادها

 30تجاري و  15مكاتب

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)

 1432/05/07هـ

تكلفة شراء العقار

 69,403,268ريال سعودي.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 يبدأ اإليجار من  5رمضان 1436هـ وينتهي في  4رمضان 1446هـ. مبلغ اإليجار السنوي هو  4,550,000ريال يتم دفعه بشكل نصف سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوماألول في كل من شهر محرم ورجب) ،ويرتفع بنسبة  8%إلى  4,914,000ريال في السنة الهجرية السادسة.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 4,691,384 :2018ريال سعودي
 4,691,384 :2017ريال سعودي
 4,704,237 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 4,691,384 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 4,691,384 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،6.76% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار6.76% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()9
اسم العقار

مكتبة جرير – الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري ومكاتب

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي الربوة ،شارع األحساء

كروكي الموقع

مساحة األرض

 4,953م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 9,162م2

عدد األدوار

ارضي تجاري وأول تجاري

أنواع الوحدات وأعدادها

دور ارضي تجاري ودور أول تجاري

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)
تكلفة شراء العقار

 72,178,814ريال سعودي.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

بعد انتهاء عقد اإليجار الموحد كما في تاريخ  21يونيو 2018م يبدأ عقد إيجار كل مستأجر على حدة بحسب تاريخ عقد اإليجار
الفعلي ويتجدد تلقائيا في حال عدم ممانعة الطرفين .تتنوع مدة عقود اإليجار من سنة الى  25سنة،
يدار العقار عن طريق شركة مستقلة و متخصصة (أوالت) ،كما أنه يتكون من عدد محدود من الوحدات المكتبية والتجارية
مع العلم أن تفاصيل عقود إيجار أكبر المستأجرين سوف تذكر الحقا في هذه الشروط واألحكام.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 4,876,500 :2018ريال سعودي
 5,231,330 :2017ريال سعودي
 5,164,695 :2016ريال سعودي
يتحمل المؤجر إدارة المبنى (عبر تعيين مدير أمالك مختص) والنظافة و الحراسة والصيانة الرئيسية والدورية للمرافق
العامة للمبنى ومصاريف الكهرباء للمرافق العامة للمبنى (دون وحدات المستأجرين) ومصاريف تكييف المبنى بشكل
كامل وتأمين المبنى.
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 5,077,166 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 4,477,166 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.03% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار6.20% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()10
اسم العقار

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مدرسة

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي التعاون ،شارع أبي سعد بن محمد

كروكي الموقع

مساحة األرض

 16,500م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 36,835م2

عدد األدوار

( 4قبو  +دور ارضي +دور اول +دور ثاني)

أنواع الوحدات وأعدادها

فصول تعليمية

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)
تكلفة شراء العقار

 1431/08/23هـ
 132,826,263ريال سعودي
يبدأ اإليجار من  1يوليو  2011وينتهي في  1يوليو 2026م.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

مبلغ اإليجار السنوي هو  10,000,000ريال يتم دفعه بشكل نصف سنوي( .حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم
األول في كل من شهر يناير ويوليو).
 10,000,000 :2018ريال سعودي
 10,000,000 :2017ريال سعودي
 10,000,000 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية ،ويلتزم المؤجر بتأمين العقار.
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 10,000,000 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 9,955,800 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.53% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار7.50% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()11
اسم العقار

بنده – خميس مشيط

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري

الدولة/المدينة

خميس مشيط

الحي/الشارع

حي النسيم ،طريق األمير سلطان

كروكي الموقع

مساحة األرض

 19,000م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 5,456.27م2

عدد األدوار

دور ارضي

أنواع الوحدات وأعدادها

دور ارضي – سوبر ماركت

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إصدار رخصة فتح محل

 1429/11/7هـ

تكلفة شراء العقار

 47,993,565ريال سعودي
يبدأ اإليجار من  24مارس  2014وينتهي في  23مارس 2029م.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

مبلغ اإليجار السنوي هو  2,748,831ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم األول في
كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر)،
ويرتفع بنسبة  14.81%إلى  3,156,065ريال في السنة السادسة ،ثم يرتفع بنسبة  12.90%إلى  3,563,299ريال في السنة
الحادية عشرة.
 3,156,065 :2018ريال سعودي
 2,748,831 :2017ريال سعودي
 2,748,831 :2016ريال سعودي
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 3,156,056 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 3,156,056 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،6.58% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار6.58% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()12
اسم العقار

هايبر بنده – المروة ،جدة

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري

الدولة/المدينة

جدة

الحي/الشارع

حي المروة ،طريق األمير متعب بن عبدالعزيز

كروكي الموقع

مساحة األرض

 38,641م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 15,247.72م2

عدد األدوار

دور أرضي

أنواع الوحدات وأعدادها

مكاتب  +معارض  +تجاري

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إصدار رخصة فتح محل

 1429/8/24هـ

تكلفة شراء العقار

 217,604,099ريال سعودي
يبدأ اإليجار من  12نوفمبر  2013وينتهي في  11نوفمبر 2028م.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

مبلغ اإليجار السنوي هو  9,809,608ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم األول
في كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر)،
ويرتفع بنسبة  14.81%إلى  11,262,883ريال في السنة السادسة ،
ثم يرتفع بنسبة  12.90%إلى  12,716,158ريال في السنة الحادية عشر.
 11,262,883 :2018ريال سعودي
 9,809,608 :2017ريال سعودي
 9,809,608 :2016ريال سعودي
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 11,262,883 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 11,262,883 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،5.18% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار5.18% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()13
اسم العقار

بنده – الروضة ،جدة

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري

الدولة/المدينة

جدة

الحي/الشارع

حي الروضة ،شارع قاسم زينه

كروكي الموقع

مساحة األرض

 9,929.79م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 3,300.4م2

عدد األدوار

ارضي تجاري

أنواع الوحدات وأعدادها

سوبر ماركت  17 +محل تجاري  +ميزانين

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إصدار رخصة فتح محل

 1427/10/11هـ

تكلفة شراء العقار

 67,443,000ريال سعودي
يبدأ اإليجار من  27فبراير  2014وينتهي في  26فبراير 2029م.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

مبلغ اإليجار السنوي هو  2,417,575ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم األول في
كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر)،
ويرتفع بنسبة  14.81%إلى  2,775,734ريال في السنة السادسة ،
ثم يرتفع بنسبة  12.90%إلى  3,133,893ريال في السنة الحادية عشر.
 2,775,734 :2018ريال سعودي
 2,417,575 :2017ريال سعودي
 2,417,575 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه.
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 2,775,734 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 2,775,734 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،4.12% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار4.12% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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العقار ()14
اسم العقار

بنده -مدائن الفهد ،جدة

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي للدخل العقاري

نوع العقار

مركز تجاري

الدولة/المدينة

جدة

الحي/الشارع

حي مدائن الفهد ،شارع مدائن الفهد

كروكي الموقع

مساحة األرض

 11,873.92م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 3,838م2

عدد األدوار

دور واحد

أنواع الوحدات وأعدادها

 11محل تجاري  +سوبر ماركت

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إصدار رخصة فتح محل

 1427/9/22هـ

تكلفة شراء العقار

 48,592,750ريال سعودي
يبدأ اإليجار من  4سبتمبر  2014وينتهي في  3سبتمبر 2029م.

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

مبلغ اإليجار السنوي هو  2,529,370ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي ( ،حيث يستحق دفع المبلغ االيجاري في اليوم األول في
كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر)،
ويرتفع بنسبة  14.81%إلى  2,904,091ريال في السنة السادسة ،
ثم يرتفع بنسبة  12.90%إلى  3,278,813ريال في السنة الحادية عشرة.
 2,904,291 :2018ريال سعودي
 2,529,370 :2017ريال سعودي
 2,529,370 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه.
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 2,904,291 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 2,904,291 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،5.98% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار5.98% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

38

صندوق الراجحي “ريت”

العقار ()15
اسم العقار

مركز األندلس– جدة *

معلومات مالك/مالك العقار

صندوق الراجحي العقاري الخليجي

نوع العقار

برج تجاري يحتوي على  133مكتب و 12معرض

الدولة/المدينة

جدة

الحي/الشارع

حي الرويس ،طريق األندلس

كروكي الموقع

مساحة األرض

 9,565.85م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 33,426.34م2

عدد األدوار

أرضي  8 +ادوار  +ميزانين  +قبو

أنواع الوحدات وأعدادها

تجاري 133 :مكتب و 12معرض
نسبة اإلشغال للمكاتب ( )133تقارب الـ،92%

نسبة إشغال العقار

نسبة اإلشغال للمعارض ( )12تقارب الـ،60%
المتوسط المتوازن لنسبة االشغال لكامل المبنى يقارب الـ90%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)
تكلفة شراء العقار

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 190,000,000ريال سعودي
يبدأ عقد إيجار كل مستأجر على حدة بحسب تاريخه الفعلي ويتجدد تلقائيا في حال عدم ممانعة الطرفين .تتنوع مدة
عقود اإليجار من سنة واحدة إلى عشر سنوات،
يدار العقار عن طريق شركة متخصصة (أوالت) ،كما أنه يتكون من عدد كبير من الوحدات المكتبية والتجارية ،لمزيد من
التفاصيل ،الرجاء الرجوع إلى جدول ( -4معلومات عقود اإليجار لعقار مركز األندلس)
من المتوقع أن يبلغ مجموع ايجارات المركز لسنة  13.700.000 2017ريال.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 10,553,740 :2018ريال سعودي
 11,178,264 :2017ريال سعودي
 11,164,813 :2016ريال سعودي
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 14,284,635 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 10,728,635 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.52% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار5.65% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
* يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم توافــر شــهادة إتمــام البنــاء الخاصــة بعقــار مركــز األندلــس -جــدة عنــد وقــت طــرح الصنــدوق ،إال أنــه يتعهــد بتوفيرهــا خــال مــدة التزيــد عــن
 12شــهر مــن تاريــخ طــرح الصنــدوق وأن يتحمــل جميــع المخالفــات الماليــة أو الخســائر التشــغيلية أو التكاليــف القانونيــة الناتجــة بشــكل مباشــر عــن عــدم توافــر شــهادة
إتمــام البنــاء.
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العقار ()16
اسم العقار

بلو تاور ،الخبر

معلومات مالك/مالك العقار

شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأوالده

نوع العقار

برج تجاري يحتوي على معارض ومكاتب

الدولة/المدينة

الخبر

الحي/الشارع

حي اليرموك ،طريق الملك فيصل

كروكي الموقع

مساحة األرض

 5,464م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 33,591.91م2

عدد األدوار

 12دور

أنواع الوحدات وأعدادها

 12معرض  96 +مكتب  +كافيه

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)

 1432/8/7هـ

تكلفة شراء العقار

 227,000,000ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

يبدأ اإليجار من تاريخ توقيع عقد الشراء ونقل الملكية (بعد تأسيس الصندوق) ويمتد إلى خمس سنوات.
مبلغ اإليجار السنوي هو  18,310,958ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 18,310,958 :2018ريال سعودي
 18,310,958 :2017ريال سعودي
 20,589,580 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 18,310,958 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 18,310,958 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،8.07% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار8.07% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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العقار ()17
اسم العقار

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

معلومات مالك/مالك العقار

شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأوالده

نوع العقار

مجمع مستودعات

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي المصانع ،طريق الحائر

كروكي الموقع

مساحة األرض

 94,908.60م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 80,359.08م2

عدد األدوار

دور أرضي

أنواع الوحدات وأعدادها

208

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)

 1427/2/27هـ

تكلفة شراء العقار

 198,701,300ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

يبدأ اإليجار من تاريخ توقيع عقد الشراء ونقل الملكية (بعد تأسيس الصندوق) ويمتد إلى خمس سنوات.
مبلغ اإليجار السنوي هو  13,616,639.5ريال يتم دفعه بشكل ربع سنوي.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 13,616,639 :2018ريال سعودي
 13,616,639 :2017ريال سعودي
 13,616,640 :2016ريال سعودي
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 13,616,639 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 13,616,639 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،6.85% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار6.85% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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العقار ()18
اسم العقار

مستودعات لولو المركزية

معلومات مالك/مالك العقار

شركة المقاوالت والخدمات الفنية والتجارية (تسرى)

نوع العقار

مستودعات

الدولة/المدينة

الرياض

الحي/الشارع

حي المصفاة ،طريق الخرج ،مدينة البوابة الصناعية

كروكي الموقع

مساحة األرض

 23,716.29م2

مساحة البناء (حسب رخصة البناء)

 16,500م2

عدد األدوار

دور واحد

أنواع الوحدات وأعدادها

1

نسبة إشغال العقار

100%

تاريخ إتمام إنشاء المبنى (حسب
شهادة إتمام البناء)

1437/06/08هـ

تكلفة شراء العقار

 52,250,000ريال سعودي

نبذة عن عقود اإليجار الحالية

ابتداء من  16ديسمبر 2016م
تبلغ مدة عقد اإليجار مع لولو السعودية هايبرماركت  15سنة
ً
العقار مؤجر بالكامل على شركة لولو السعودية هايبرماركت بمبلغ إيجار سنوي وقدره  3.795مليون ريال سعودي ويزداد
اإليجار السنوي بنسبة  12%كل خمس سنوات.

إيرادات آخر ثالث سنوات للعقار ،إن
وجدت

أي معلومات إضافية

 3,795,000 :2018ريال سعودي
 :2017ال يوجد
 :2016ال يوجد
يلتزم المستأجر الرئيسي بإدارة العقار وصيانته الدورية.
الدخل االجمالي للعقار لعام 2019م 3,795,000 :ريال
الدخل الصافي للعقار لعام 2019م 3,682,230 :ريال
نسبة العائد اإلجمالي من قيمة شراء العقار ،7.26% :نسبة العائد الصافي من قيمة شراء العقار7.05% :
ضمان االيجار :ال يوجد ضمانات على االيجار

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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 .3سياسات تركز االستثمار
يشير الجدول أدناه إلى النسب التي تتقيد بها استثمارات الصندوق من حيث إجمالي قيمة أصول الصندوق:
نسبة التخصيص

نوع االستثمار

استثمارات عقارية (أصول مدرة للدخل) في القطاعات التجارية والمكتبية ال تقل عن  75%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وحتى  100%من القيمة
والتعليمية والصحية والسكنية والمخازن

اإلجمالية ألصول الصندوق ،وذلك حسب آخر قوائم مالية مدققة.

 أنشطة التطوير العقاري (بما في ذلك أعمال التجديد والترميم) أدوات أسواق النقد سيكون االستثمار في أدوات أسواق النقد منخفضةالمخاطر والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق ،وذلك بشكل
مباشر من خالل أي من البنوك الخاضعة لمراقبة مؤسسة النقد العربي
السعودي بما فيها مصرف الراجحي بحد أدنى حسب ما تحدده واحدة من
ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية كالتالي :ستاندرد آند بورز/-BBB
موديز  /Baa3فتش .BBBولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد و/أو مع
أطراف نظيرة غير مصنفة ،أو من خالل صناديق أسواق النقد المرخصة من
عاما بما فيها الصناديق المدارة
طرحا
قبل هيئة السوق المالية والمطروحة
ً
ً
من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق استثمار آخر بعد أن يقدم مدير
الصندوق توصيته لمجلس إدارة الصندوق لالستثمار في صناديق أسواق
النقد المدارة من قبل أي مدير صندوق استثمار آخر بما يتوافق مع معايير
الهيئة الشرعية للصندوق (بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للصندوق)
وبناء على األداء والسيولة والمخاطر المتعلقة بالصندوق .مع العلم أن ال تزيد عن  25%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ،وذلك بحسب آخر قوائم مالية
االستثمار في هذه الصناديق لن تتحمل رسوم االشتراك وأنما تخضع لرسوم مدققة.
المفروضة على مستوى الصندوق المستثمر فيه
 االستثمار في الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية صناديق االستثمار العقارية المتداولة المتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية(بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للصندوق) و المدرجة في السوق المالية
السعودية أو الصناديق العقارية العامة المرخصة من هيئة السوق المالية أو
هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم
مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة،
ويشمل ذلك الصناديق العقارية العامة وصناديق أسواق النقد المدارة من
قبل مدير الصندوق أو شركاته التابعة و المرخصة من هيئة السوق المالية،
وذلك مع اإللتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
 -استثمارات عقارية خارج المملكة العربية السعودية

إضافــة إلــى مــا ورد أعــاه ،وفيمــا يتعلــق بالتركــز الجغرافــي الســتثمارات الصنــدوق ،ســوف يســتهدف الصنــدوق بشــكل رئيســي المواقــع
الكائنــة فــي مــدن المملكــة العربيــة الســعودية (فيمــا عــدا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة) مــع احتماليــة تعزيــز العائــد عــن طريــق
ً
االســتثمار خــارج المملكــة عندمــا تســنح فــرص اســتراتيجية ،وذلــك بحــد أقصــى قــدره  25%مــن القيمــة اإلجماليــة الصــول الصنــدوق ،بحســب
آخــر قوائــم ماليــة مدققــة.
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 .4عوائد اإليجارات السابقة والمستهدفة لكل عقار على أساس سنوي
 .1عوائد اإليجارات الصافية الحالية والمستهدفة لكل عقار
عوائد اإليجار للعقارات الحالية:
2016

2017
النسبة

اسم العقار

النسبة

عوائد اإليجارات

(عائد اإليجار/مجموع

عوائد اإليجارات

(عائد اإليجار/

عوائد اإليجارات

(ريال)

اإليجارات لنفس

(ريال)

مجموع اإليجارات

(ريال)

السنة)
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2018

لنفس السنة)

النسبة
(عائد اإليجار/مجموع
اإليجارات لنفس السنة)

لولو هايبرماركت -الرياض

15,275,000

14.3%

15,275,000

14.6%

15,275,000

14.2%

أنوار بالزا – الرياض ()1

4,435,424

4.2%

4,423,305

4.2%

4,423,305

4.1%

نرجس بالزا -الرياض ()1

4,301,017

4.0%

4,289,266

4.1%

4,289,266

4.0%

راما بالزا -الرياض ()1

4,704,237

4.4%

4,691,384

4.5%

4,691,384

4.4%

مكتبة جرير -الرياض()2

5,164,695

4.8%

5,231,330

5.0%

4,876,500

4.5%

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

10,000,000

9.4%

10,000,000

9.6%

10,000,000

9.3%

بنده – خميس مشيط

2,748,831

2.6%

2,748,831

2.6%

2,748,831

2.6%

هايبر بنده – المروة ،جدة

9,809,608

9.2%

9,809,608

9.4%

9,809,608

9.1%

بنده – الروضة ،جدة

2,417,575

2.3%

2,417,575

2.3%

2,417,575

2.3%

بنده  -مدائن الفهد ،جدة

2,529,370

2.4%

2,529,370

2.4%

2,529,370

2.4%

مركز األندلس ،جدة ()3

11,164,813

10.5%

11,178,264

10.7%

10,553,740

9.8%

بلو تاور ،الخبر ()4

20,589,580

19.3%

18,310,958

17.5%

18,310,958

17.1%

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض ()4

13,616,640

12.8%

13,616,639

13.0%

13,616,639

12.7%

مستودعات لولو المركزية

-

-

-

-

3,795,000

3.5%

المجموع

106,756,790

100%

104,521,530

100%

107,337,176

100%
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عوائد االيجار للعقارات الحالية والمستهدفة
2019

2021

2020
النسبة

إجمالي عوائد

النسبة

إجمالي عوائد

(عائد اإليجار/

اإليجارات

(عائد اإليجار/

اإليجارات

مجموع اإليجارات

المستهدفة

مجموع اإليجارات

المستهدفة

لنفس السنة)

(ريال)

لنفس السنة)

(ريال)

لولو هايبرماركت – الرياض

15,275,000

12.5%

16,344,252

10.0%

16,344,252

10.0%

أنوار بالزا – الرياض ()1

4,423,305

3.6%

4,879,040

3.0%

4,879,040

3.0%

نرجس بالزا -الرياض ()1

4,289,266

3.5%

4,460,836

2.7%

4,460,836

2.7%

راما بالزا -الرياض ()1

4,691,384

3.8%

4,600,237

2.8%

4,600,237

2.8%

مكتبة جرير -الرياض()2

5,077,166

4.2%

5,077,166

3.1%

5,077,166

3.1%

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

10,000,000

8.2%

10,000,000

6.1%

10,000,000

6.1%

بنده – خميس مشيط

3,156,065

2.6%

3,156,065

1.9%

3,156,065

1.9%

هايبر بنده – المروة ،جدة

11,262,883

9.2%

11,262,883

6.9%

11,262,883

6.9%

بنده – الروضة ،جدة

2,775,734

2.3%

2,775,734

1.7%

2,775,734

1.7%

بنده  -مدائن الفهد ،جدة

2,904,291

2.4%

2,904,291

1.8%

2,904,291

1.8%

مركز األندلس ،جدة ()3

14,284,635

11.7%

14,284,635

8.7%

14,284,635

8.7%

بلو تاور ،الخبر ()4

18,310,958

15%

18,310,958

11.2%

18,310,958

11.2%

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض ()4

13,616,639

11.2%

13,616,639

8.3%

13,616,639

8.3%

مستودعات لولو المركزية

3,795,000

3.1%

3,795,000

2.3%

3,795,000

2.3%

1,951,667

1.60%

11,710,000

7.1%

11,710,000

7.1%

258,333

0.2%

1,550,000

0.9%

1,550,000

0.9%

2,712,500

2.2%

16,275,000

9.9%

16,275,000

9.9%

مدرسة رواد الخليج العالمية بالدمام*

3,158,125

2.6%

18,948,750

11.6%

18,948,750

11.6%

المجموع

121,942,951

100.0%

163,951,486

100.0%

163,951,486

100.0%

اسم العقار

إجمالي عوائد
اإليجارات
المستهدفة (ريال)

مستشفى أن أم سي التخصصي
السالم*
مدارس براعم رواد الخليج العالمية –
الصحافة،الرياض*
مدارس رواد الخليج العالمية -
المغرزات،الرياض*

النسبة
(عائد اإليجار/مجموع
اإليجارات لنفس السنة)

* تم إحتساب اإليجار على فترة شهرين فقط على افتراض اإلستحواذ على العقارات المذكورة في بداية شهر نوفمبر 2019م.
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جدول يوضح نسب االيجار لكل مستاجر من مجموع االيجارات
أسم المستأجر
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اجمالي الدخل لعام 2020

النسبة من إجمالي الدخل

شركة المطلق للعقارات

16,344,252

10.0%

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

13,940,113

8.5%

مكتبة جرير

5,077,166

3.1%

مدرسة الفارس العالمية

10,000,000

6.1%

شركة بندة للتجزئة

20,098,973

12.3%

مستأجرين التابعين لعقار مركز االندلس

14,284,635

8.7%

شركة رواج العقارية

31,927,597

19.5%

شركة لولو السعودية هايبرماركت

3,795,000

2.3%

شركة مجموعة السالم الطبية

11,710,000

7.1%

شركة الخليج للتدريب والتعليم

36,773,750

22.4%

االجمالي

163,951,486

100.00%
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الجدول يوضح صافي الدخل للعقارات الحالية والمستهدفة
صافي الدخل بعد خصم المصاريف المباشرة للعقار
2019

2020

2021

عوائد اإليجارات المستهدفة

عوائد اإليجارات المستهدفة

عوائد اإليجارات المستهدفة

(ريال)

(ريال)
16,344,252

اسم العقار

تكلفة شراء
العقار
(ريال)

(ريال)

لولو هايبرماركت -الرياض

225,634,585

15,275,000

16,344,252

أنوار بالزا – الرياض ()1

62,245,967

4,423,305

4,879,040

4,879,040

نرجس بالزا -الرياض ()1

61,289,083

4,289,266

4,460,836

4,460,836

راما بالزا -الرياض ()1

69,403,268

4,691,384

4,600,237

4,600,237

مكتبة جرير -الرياض()6( )2

72,178,814

4,477,166

4,477,166

4,477,166

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

132,826,263

9,955,800

9,955,800

9,955,800

بنده – خميس مشيط

47,993,565

3,156,065

3,156,065

3,156,065

هايبر بنده – المروة ،جدة

217,604,099

11,262,883

11,262,883

11,262,883

بنده – الروضة ،جدة

67,443,000

2,775,734

2,775,734

2,775,734

بنده  -مدائن الفهد ،جدة

48,592,750

2,904,291

2,904,291

2,904,291

مركز األندلس ،جدة ()6( )3

190,000,000

10,728,635

10,728,635

10,728,635

بلو تاور ،الخبر

227,000,000

18,310,958

18,310,958

18,310,958

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

198,701,300

13,616,639

13,616,639

13,616,639

مستودعات لولو المركزية

52,250,000

3,682,230

3,682,230

3,682,230

مستشفى أن أم سي التخصصي السالم*

163,776,223

1,891,667

11,650,000

11,650,000

20,000,000

258,333

1,550,000

1,550,000

210,000,000

2,712,500

16,275,000

16,275,000

مدرسة رواد الخليج العالمية بالدمام*

244,500,000

3,158,125

18,948,750

18,948,750

المجموع

2,436,438,917

117,569,981

159,638,516

159,638,516

مدارس براعم رواد الخليج العالمية -
الصحافة،الرياض*
مدارس رواد الخليج العالمية -
المغرزات،الرياض*

نود توضيح أن صافي االيجار المعروض في الجدول أعاله صافية من مصاريف التشغيل المتوقعة المباشرة لكل عقار.
*تم إحتساب اإليجار على فترة شهرين فقط على افتراض اإلستحواذ على العقارات المذكورة في بداية شهر نوفمبر 2019م.
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2017

 20مارس  2018حتى
نهاية عام 2018

2019

2020

2021

104,521,530

92,099,709

121,942,951

163,951,486

163,951,486

-

3,158,483

4,372,970

4,372,970

4,372,970

-

1,853,683

2,342,500

1,792,500

1,792,500

الدفعه السنوية لهامش ربح مبلغ التمويل

-

13,883,005

19,907,663

29,920,163

29,920,163

أتعاب اإلدارة

-

9,809,233

13,854,331

18,008,992

18,008,992

صافي الدخل

75,209,011

63,395,305

81,465,486

109,856,861

109,856,861

العائد األجمالي ()5

8.55%

9.62%

9.42%

9.91%

9.91%

العائد الصافي ()5

6.15%

6.16%

6.30%

6.64%

6.64%

إجمالي الدخل السنوي من العقارات
مصاريف مباشرة
إجمالي المصروفات غير المباشرة
المستهدفة ()7

*مــن المفتــرض أن يصــدر صنــدوق الراجحــي ريــت  43,258,427وحــدة جديــدة كحــد أقصــى مــن خــال زيــادة قيمــة أصــول الصنــدوق ويتــم حســاب العائــد الصافــي للفتــرة
للســنوات التاليــة لعمليــة زيــادة قيمــة أصــول الصنــدوق بنــاء علــى  165,459,036وحــدة كحــد أقصــى.
• لعــام 2019م تــم إحتســاب المتوســط المرجــح لعــدد الوحــدات كالتالــي اول  10أشــهر مــن الســنه  122,200,609وحــدة و علــى افتــراض تــم إقفــال الطــرح وزيــادة عــدد
الوحــدات كمــا فــي تاريــخ  1نوفمبــر لتصبــح عــدد الوحــدات  165,459,036بعــد عمليــة زيــادة قيمــة أصــول الصنــدوق وليصبــح المتوســط المرجــح لعــدد الوحــدات
 129,410,347وذلــك لغــرض إحتســاب إجمالــي وصافــي العائــد لعــام 2019م.

• تــم إحتســاب مصاريــف اإلدارة ومصاريــف التمويــل لعــام 2019م علــى إفتــراض تــم إقفــال الطــرح وزيــادة قيمــة أصــول الصنــدوق فــي تاريــخ  1نوفمبــر 2019م وبالتالــي ترتفــع
قيمــة مصاريــف اإلدارة و مصاريــف التمويــل نتيجــة إلرتفــاع قيمــة أصــول الصنــدوق بعــد تاريــخ إقفــال عمليــة زيــادة أصــول الصنــدوق
ً
• لعام 2018م ،تم تقديم األداء الفعلي وفقا للبيانات المالية المدققة .وتم احتساب صافي العائد لعام 2018م بناء على عدد الوحدات المصدرة  122,200,609وحدة.

• لعام 2017م ،صندوق الراجحي ريت لم يطرح خالل عام 2017م وبالتالي الدخل اإلجمالي والصافي يعتمدان على بيانات الدخل لصناديق أخرى تم االستحواذ عليها.

 .1يتم تحصيل اإليجار لكل من األنوار بالزا والنرجس بالزا و راما بالزا ً
بناء على التقويم الهجري.
 .2يــدار العقــار عــن طريــق مديــر مســتقل مــن بدايــة الربــع الثالــث لعــام 2018م وقــد يتغيــر إجمالــي القيمــة اإليجاريــة حســب عقــود االيجــار مــع
المســتأجرين ،حيــث يبــدأ عقــد إيجــار كل مســتأجر علــى حــدة بحســب تاريخــه الفعلــي ويتجــدد تلقائيــا فــي حــال عــدم ممانعــة الطرفيــن.
تتنــوع مــدة عقــود اإليجــار مــن ســنة الــى  25ســنة ،ويــدار العقــار عــن طريــق شــركة متخصصــة (أوالت) ،كمــا أنــه يتكــون مــن عــدد محــدود
مــن الوحــدات المكتبيــة والتجاريــة.
ً
 .3يــدار العقــار عــن طريــق مديــر مســتقل وقــد يتغيــر إجمالــي القيمــة اإليجاريــة حســب المبلــغ المحصــل فعليــا .تــم االســتحواذ علــى العقــار
مؤخــرا خــال النصــف الثانــي مــن ســنة 2017م.

48

صندوق الراجحي “ريت”

 .4مبالغ اإليجار المذكورة هي كما في عقود اإليجار ،تم تزويد بيانات الدخل التاريخية لسنة 2016م من البائع.
 .5ان بعــض العوائــد واإليجــارات المتعلقــة بالصنــدوق والمذكــورة فــي الجــدول اعــاه معرضــة للتغييــر خــال عمــر الصنــدوق ممــا يترتــب عليــه
تغيــر فــي العائــد المســتهدف .تــم احتســاب العائــد الصافــي بأخــذ صافــي الدخــل بعــد خصــم جميــع المصاريــف و رســوم اإلدارة وقســمته
علــى إجمالــي عــدد وحــدات الصنــدوق الفعليــة.
 .6العقــارات عبــارة عــن عقــار مكــون مــن عــدة مســتأجرين وأرقــام االيجــار المعروضــة أعــاه بعــد خصــم مصاريــف التشــغيل المتوقعــة .وأي
زيــادة أو نقصــان فــي نســبة التأجيــرأو مصورفــات التشــغيل قــد يكــون لهــا تاثيــر علــى إيــرادات االيجــار المتوقعــة مــن هــذه العقــارات.
 .7إجمالــي المصروفــات غيــر المباشــرة للعقــارات تشــتمل علــى مصاريــف الصنــدوق العامــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر رســوم الحفــظ،
رســوم مراجــع الحســابات ،أتعــاب التقييــم العقــاري ،المديــر االداري الفرعــي ،رســوم رقابيــة ،مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين،
رســوم تــداول ،إدارة ســجل الوحــدات مــن قبــل الســوق الماليــة الســعودية ،الرســوم الســنوية لــإدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية،
مصاريــف أخــرى.
مصدر بيانات اإليجار كالتالي
لولو هايبرماركت

جميع بيانات دخل االيجارات من سنة 2016م إلى 2018م فعلية.

مكتبة جرير

ستنتهي مدة االيجار لعقار جرير في منتصف سنة 2018م ،وقد تم افتراض تجديد العقد بنفس القيمة.

مدرسة الفارس العالمية

مبالغ اإليجار المذكورة لسنة 2019م و2020م و2021م تقديرية متوقعة.

أنوار بالزا ،والنرجس بالزا ،وراما بالزا

بيانات الدخل لسنة 2016م و2017م و 2018م فعلية.
مبالغ اإليجار المذكورة لسنة 2019م و2020م و2021م تقديرية متوقعة.

بنده – خميس مشيط
هايبر بنده – المروة ،جدة

بيانات الدخل لسنة 2016م و 2017م و 2018م فعلية.

بنده – الروضة ،جدة

مبالغ اإليجار المذكورة لسنة 2019م و2020م و2021م تقديرية متوقعة.

بنده  -مدائن الفهد ،جدة
تم تزويد بيانات الدخل لسنة 2016م من المالك السابق.
مركز األندلس

تم احتساب دخل سنة 2017م على اسس تناسبية باألخذ باألعتبار تاريخ االستحواذ على العقار في 2017/07/16م.
بيانات الدخل لسنة 2018م فعلية.
مبالغ اإليجار المذكورة لسنة 2019م و2020م و2021م تقديرية متوقعة.

بلو تاور
مستودعات اللؤلؤة

مستودعات لولو المركزية

تم تزويد بيانات الدخل لسنة 2016م و 2017م من البائع.
بيانات الدخل لسنة 2018م فعلية.
مبالغ اإليجار المذكورة لسنة 2019م و2020م و2021م 2019م و2020م و2021م تقديرية متوقعة كما في االتفاقية.
بيانات الدخل لسنة 2018م فعلية.
مبالغ اإليجار المذكورة لسنة 2019م و2020م و2021م تقديرية متوقعة كما في االتفاقية.
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 .2معلومات عقود اإليجار لكل عقار*

العقار

المستأجر الرئيسي

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء
العقد

الفترة المتبقية على عقد
اإليجار(بالسنوات)
من  1يوليو 2019

لولو هايبرماركت -الرياض

مجموعة المطلق لالستثمارات العقارية

ديسمبر 2014م

ابريل 2029م

9.82

أنوار بالزا – الرياض

شركة الفوزان للتجارة و المقاوالت

رمضان 1436هـ

رمضان 1446هـ

5.68

نرجس بالزا -الرياض

شركة الفوزان للتجارة و المقاوالت

رمضان 1436هـ

رمضان 1446هـ

5.68

راما بالزا -الرياض

شركة الفوزان للتجارة و المقاوالت

رمضان 1436هـ

رمضان 1446هـ

5.68

ملخص أحكام فسخ العقد
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أخــل المســتأجر بدفــع المســتحقات للمؤجــر وذلــك بعــد اســتالمه االشــعار الخطــي األولــى ولــم يتمكــن مــن دفــع
المبلــغ المشــار إليــه خــال خمســة عشــر ( )15يومــا ،واســتالمه االشــعار الخطــي الثانــي ولــم يتمكــن أيضــا مــن الدفــع خــال خمســة عشــر ()15
يومــا بعــد اســتالم االشــعار الثانــي.
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أخــل المســتأجر أو لــم ينفــذ أي بنــد مــن بنــود هــذه االتفاقيــة أو اتفاقيــة وكيــل الخدمــات ولــم يعالــج ذلــك خــال
ثالثيــن يومــا.
• يحــق للمؤجــر الفســخ وإنهــاء االتفاقيــة عنــد إخــال المســتأجر باالتفاقيــة وذلــك بمجــرد توجيــه إشــعار خطــي و دون الرجــوع إلــى المحكمــة أو
أيــة هيئــة تحكيــم ،وتعــود حيــازة العقــار للمؤجــر .مــع عــدم المســاس بــأي مطالبــة للمؤجــر تجــاه المســتأجر بموجــب شــروط هــذه االتفاقيــة
كمــا يلتــزم المســتأجر بتحمــل أي نفقــات تكبدهــا المؤجــر لتنفيــذ مهــام المســتأجر والتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أصــدر المســتأجر قــرار بخصــوص إبــرام ترتيــب طوعــي لتســوية ديونــه أو بخصــوص ترتيــب مخطــط أو قــدم
للمحكمــة أو هيئــة التحكيــم لتعييــن مصــف ألصولــه بموجــب أي قانــون معمــول بــه.
• يحق للمؤجر الفسخ إذا كان للمستأجر مصف أو حارس أو حراس إداريين.
• يحق للمؤجر الفسخ إذا أصدرت المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة أمرا نهائيا بإفالس أو تصفية المستأجر.
• يحق للمؤجر الفسخ إذا أصدر المستأجر قرار بخصوص تصفيته الطوعية أو تعيين مصف أو حارس مؤقت ألعماله وأصوله.
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا قــدم المســتأجر التمــاس تصفيــة أو تــم تقديــم التمــاس أو طلــب إلصــدار أمــر إداري ضــده أو إصــدار قــرار تصفيــة
(بخــاف التصفيــة الطوعيــة عنــد االفــاس ألغــراض التوحيــد أو إعــادة التنظيــم التــي تحصــل علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة للمؤجــر) ،أو
الدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع لدائنيــه لغــرض النظــر فــي قــرار تصفيتــه طوعــا؛ أو تقريــر تقديــم التمــاس التصفيــة الخــاص بــه أو يتــم تصفيتــه
أو تعييــن مصــف أو مصــف مؤقــت لــه.
• يحق للمؤجر الفسخ إذا توقف المستأجر ألي سبب عن المحافظة على وجوده االعتباري.
• يحق للمؤجر الفسخ إذا تم تقديم التماس افالس ضد المستأجر أو إذا تم الحكم بإفالسه.
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• يحق للمؤجر الفسخ إذا ارتكب المستأجر أي تصرف ينطوي على احتيال أو أي تصرف آخر غير قانوني أو جنائي في أو على العقار.

صندوق الراجحي “ريت”

• يحــق للمســتأجر الفســخ إذا أخــل المؤجــر أو لــم يقــم بتنفيــذ أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة ولــم يعالــج هــذا الخلــل خــال ســتين يــوم مــن
اســتالمه إشــعار خطــي مــن المســتأجر أو بعــد فتــرة أطــول حســبما قــد يتــم االتفــاق عليــه خطيــا بيــن األطــراف.
• عنــد وقــوع حــدث إخــال مــن المؤجــر بعقــد اإلجــارة يحــق للمســتأجر الفســخ دون الحاجــة إلــى أمــر محكمــة أو أي هيئــة تحكيــم وذلــك بتوجيــه
إشــعار خطــي للمؤجــر  .ويتــم إنهــاء العقــد اعتبــار مــن تاريــخ المحــدد فــي اإلشــعار ويتوقــف عندئــذ التــزام المســتأجر بدفــع اإليجــار دون
المســاس بــأي مطالبــة قــد تكــون للمســتأجر ضــد المؤجــر عــن أي إخــال بــأي مــن شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة.
• فــي حــال نــزع ملكيــة العقــار أو التنــازل عنــه بموجــب اتفاقيــة للمنفعــة العامــة أو شــبه العامــة فــإن العقــد يصبــح منتهيــا وبــدون إخطــار
أو توجيــه إشــعار.
• فــي حــال مــا إذا تــم نــزع ملكيــة جــزء مــن العقــار ،خــال مــدة العقــد أو جــزء منهــا ،مــن قبــل ســلطة مختصــة للمنفعــة العامــة أو شــبه العامــة،
أو تــم نقــل جــزء مــن ملكيــة العقــار للمنفعــة العامــة أو شــبه العامــة وفــق إجــراءات نظاميــة أو بموجــب اتفاقيــة ،عندئــذ تســتمر االتفاقيــة
فــي الســريان وفقــا للتقديــر التجــاري المعقــول للمســتأجر ويتــم خفــض األجــرة مــن تاريــخ نــزع الملكيــة أو نقــل جــزء مــن الملكيــة ذلــك الجــزء
مــن العقــار بالتناســب مــع الجــزء المبنــي مــن العقــار الــذي بقــي مــع المســتأجر.
• فــي حــال إنهــاء االتفاقيــة مــن قبــل المســتأجر بســبب نــزع ملكيــة المؤجــر ،فــإن المؤجــر يلتــزم بإعــادة أي مبلــغ إيجــاري أو أيــة مبالــغ أخــرى تــم
ســدادها مقدمــا مــن قبــل المســتأجر بموجــب هــذه االتفاقيــة.

العقار
مدرسة الفارس العالمية -
الرياض

المستأجر الرئيسي

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء
العقد

الفترة المتبقية على عقد
اإليجار(بالسنوات)
من  1يوليو 2019

مدرسة الفارس العالمية

يوليو 2011م

يوليو 2026م

6.99

ملخص أحكام فسخ العقد
• إذا تأخــر المســتأجر أو تقاعــس عــن ســداد القيمــة االيجاريــة فــي الموعــد المحــدد أو أخــل بأحــد بنــود العقــد يكــون مــن المؤجــر اعتبــار العقــد
مفســوخا مــن تلقــاء نفســه دن الحاجــة إلــى إنــذار أو حكــم ويســتحق المؤجــر الشــرط الجزائــي المنصــوص عليــه بــدون أي اعتــراض ويشــمل
هــذا لــو فســخ المؤجــر العقــد بســبب يعــود للمســتأجر.
• إذا قــام المســتأجر باســتعمال المــكان بطريقــة تنافــي شــروط العقــد أو أن يشــغل المأجــور لغيــر الغايــة المســتأجر لهــا أو أن يســتعمله
فيمــا يخالــف األنظمــة أو اآلداب العامــة أو أن يحــدث فيــه تعديــل أو تغييــر أو هــدم أو بنــاء بــدون تصريــح كتابــي ســابق فــإن العقــد يعتبــر
مفســوخا مــن تلقــاء نفســه دون الحاجــة إلــى تنبيــه و إنــذار أو حكــم قضائــي مــع التــزام المســتأجر بســداد القيمــة اإليجاريــة عــن باقــي مــدة
العقــد.
• إذا اســتعمل المســتأجر العيــن المؤجــرة لغيــر الغــرض المتفــق عليــه وهــو األغــراض التعليميــة يعتبــر العقــد مفســوخا مــن تلقــاء نفســه
مــع أحقيــة المؤجــر بمصــادرة الضمــان ،كمــا يجــوز للمؤجــر اعتبــار العقــد مفســوخا بإردتــه المنفــردة فــي الحــاالت التاليــة :
		

 -إذا تخلف المستأجر عن دفع األجرة لمدة أسبوع من حلول األجرة المستحقة.

		

 -إذا خالف أي شرط من شروط هذا العقد.

• إذا أخــل الطــرف الثانــي أي المســتأجر بالتزاماتــه الناشــئة عــن هــذا العقــد فإنــه يعتبــر مفســوخا مــن تلقــاء نفســه دون الحاجــة إلــى تنبيــه
أو إنــذار أو حكــم قضائــي.
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من  1يوليو 2019

بنده  -خميس مشيط

بنده

مارس 2014م

مارس 2029م

9.73

هايبر بنده  -المروة ،جدة

بنده

نوفمبر 2013م

نوفمبر 2028م

9.37

بنده  -الروضة ،جدة

بنده

فبراير 2014م

فبراير 2029م

9.67

بنده  -مدائن الفهد ،جدة

بنده

سبتمبر 2014م

سبتمبر 2029م

10.18

ملخص أحكام فسخ العقد
ً
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أخــل المســتأجر بدفــع المســتحقات للمؤجــر فــي مواعدهــا المحــددة وذلــك بعــد ( )17يــوم عمــل اعتبــارا مــن تاريــخ
تســليم اإلخطــار بعــدم دفــع األجــرة الالزمــة.
• يحق للمؤجر الفسخ إذا أصدرت المحكمة أمر أو حكما بتسوية أو حل المستأجر .
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أصــدر المســتأجر قــرار بخصــوص ترتيــب تطوعــي بتســوية ديونــه أو تصفيتــه الطوعيــة أو تعييــن مصــف أو أميــن
تفليســة علــى أعمالــه وأصولــه.
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا تــم شــطب الســجل التجــاري للمســتأجر مــن ســجالت وزارة التجــارة والصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،أو
أصبــح غيــر موجــود نظامــا.
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أصــدر المســتأجر قــرار بدخولــه اتفاقيــة أو خطــة تســوية أو قــام بإعــان وقــف نشــاطه أو عقــد تســوية مــع أحــد
دائنيــه أو تــم تقديــم طلــب إفــاس ضــده أو صــدر حكــم بإفالســه أو تــم تعييــن أميــن تفليســه علــى أصولــه أو جــزء منهــا.
• يحــق للمؤجــر الفســخ إذا أرتكــب المســتأجر مخالفــة نظاميــة مؤثــرة علــى العقــار أو أنهــا مرتبطــة بــه ولــم يقــدم بتصيــح المخالفــة خــال
( )30يــوم عمــل.
• يحق للمؤجر الفسخ في الحاالت التي تنص عليها األنظمة المعمول بها.
• يحق للمؤجر الفسخ-حسب تقديره المطلق -إذا لم يفي المستأجر بالتزاماته المادية وذلك بعد تلقيه االخطارات الالزمة.
• في حال نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو شبه العامة فإن العقد يصبح منتهيا وبدون إخطار.
• فــي حــال نــزع ملكيــة كامــل العقــار أو جــزء منــه ،وكان هــذا المبلــغ أكبــر مــن قيمــة العقــار ،فســيدفع المالــك إلــى المســتأجر مبلغــا مســاويا
لنســبة الزيــادة فــي الدفعــة المذكــورة إلــى قيمــة العقــار خــال عشــرين ( )20يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتالمه للمبلــغ المذكــور.
• فــي حــال مــا إذا تــم نــزع ملكيــة جــزء مــن العقــار ،خــال مــدة العقــد أو جــزء منهــا ،مــن قبــل ســلطة مختصــة للمنفعــة العامــة أو شــبه العامــة،
أو تــم نقــل جــزء مــن ملكيــة العقــار للمنفعــة العامــة أو شــبه العامــة وفــق إجــراءات نظاميــة أو بدونهــا ،فســيتم خفــض األجــرة مــن تاريــخ
نــزع الملكيــة أو نقــل جــزء مــن الملكيــة ذلــك الجــزء مــن العقــار بالتناســب مــع الجــزء المبنــي مــن العقــار الــذي بقــي مــع المســتأجر.
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بلو تاور ،الخبر

رواج العقارية

 11مارس 2018م

مارس 2023م

3.68

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

رواج العقارية

 6مارس 2018م

مارس 2023م

3.7

ملخص أحكام فسخ العقد
• عنــد وقــوع حالــة إخــال مــن المســتأجر ،يحتفــظ المؤجــر بحــق انهــاء هــذه االتفاقيــة دون الحاجــة إلــى أمــر المحكمــة أو أيــة هيئــة تحكيــم-
حــاالت اإلخــال:
ً
أ .إذا تأخــر أو امتنــع المســتأجر عــن دفــع أي مبلــغ مســتحق للمؤجــر عــن موعــد أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ االســتحقاق رغــم
إنــذاره.
ب .أو فــي حالــة مخالفــة أحــد بنــود هــذا العقــد أو أخــل بــأي بنــد مــن اتفاقيــة وكيــل الخدمــات أو لــم ينفــذه رغــم إنــذاره لثالثيــن يــوم وعــدم
اإلستجابة.
• يكــون للمؤجــر الحــق فــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة بأثــر فــوري بمجــرد توجيــه إشــعار خطــي للمســتأجر ،دون الحاجــة إلــى أمــر المحكمــة أو أيــة
هيئــة تحكيــم إذا:
ً
 .1أصــدر المســتأجر قــرارا بخصــوص إبــرام ترتيــب طوعــي لتســوية ديونــه أو بخصــوص ترتيــب مخطــط أو تقديــم طلــب للمحكمــة أو هيئــة
التحكيــم لتعييــن مصــف ألصولــه بموجــب أي قانــون معمــول بــه؛
 .2كان للمستأجر مصف أو حارس إداري أو حراس إداريين ومدير يتم تعيينهم بخصوص المستأجر؛
ً
 .3أصــدرت المحكمــة أو هيئــة التحكيــم المختصــة ً
نهائيــا إلعــان إفــاس المســتأجر أو أمــر تصفيــة أو حــل المســتأجر (باســتثناء
أمــرا
ألغــراض الدمــج أو إعــادة اإلنشــاء)؛
 .4أصدر المستأجر ً
قرارا بخصوص تصفيته الطوعية أو تعيين مصف أو حارس مؤقت ألعماله وأصوله؛
 .5قــدم المســتأجر التمــاس تصفيــة أو تــم تقديــم التمــاس أو طلــب إلصــدار أمــر إداري ضــده أو إصــدار قــرار تصفيــة (بخــاف التصفيــة
الطوعيــة عنــد االفــاس ألغــراض التوحيــد أو إعــادة التنظيــم التــي تحصــل علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة للمؤجــر) ،أو الدعــوة إلــى
ً
طوعــا؛ أو تقريــر تقديــم التمــاس التصفيــة الخــاص بــه أو يتــم تصفيتــه أو تعييــن
عقــد اجتمــاع لدائنيــه لغــرض النظــر فــي قــرار تصفيتــه
مصــف أو مصــف مؤقــت لــه؛
 .6توقف المستأجر ألي سبب عن المحافظة على وجوده االعتباري أو بخالف ذلك إلغاءه؛
 .7تم تقديم التماس إفالس ضد المستأجر أو إذا تم الحكم بإفالسه؛
 .8ارتكب المستأجر أي تصرف ينطوي على احتيال أو أي تصرف آخر غير قانوني أو جنائي في أو على العقار.
• إذا أخــل المؤجــر أو لــم يقــم بتنفيــذ أي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة ولــم يقــم بمعالجــة ذلــك اإلخــال أو الفشــل فــي المعالجــة خــال
ســتين ( )60يومًــا مــن اســتالمه إشــعار خطــي مــن المســتأجر يحتفــظ المســتأجر بحــق إنهــاء هــذه االتفاقيــة دون الحاجــة إلــى أمــر المحكمــة
بتوجيــه إشــعار خطــي للمؤجــر اعتبـ ًـارا مــن التاريــخ المبيــن فــي االشــعار.
• سيتم مراجعة االيجار في سنه 2020م
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مستودعات لولو المركزية

شركة لولو هايبرماركت السعودية

 16ديسمبر 2016م

 15ديسمبر 2031م

12.47

ملخص أحكام فسخ العقد
ً
 .1فــي حــال تأخــر المســتأجر عــن الدفــع مــدة  15يــوم عــن التاريــخ المســتحق للســداد فللمؤجــر حــق إشــعار المســتأجر كتابيــا بالســداد خــال
 15يــوم وفــي حــال عــدم ســداد المســتأجر خــال  15يــوم فللمؤجــر مطالبــة المســتأجر عــن جميــل المبالــغ المســتحقة مــع فــرض غرامــة
قدرهــا  25%علــى جميــع المبالــغ التــي لــم يتــم تســويتها ،كمــا يحــق للمؤجــر (الخيــار) بفســخ العقــد أو اإلبقــاء عليــه بــدون أي اشــعار آخــر.
 .2في حال وقوع أي من التالي فللمؤجر انهاء العقد بإشعار المستأجر بهذا االنهاء:
 في حال طلب المحكمة المختصة التسييل أو التصفية للمستأجر( .ما عدا حاالت الدمج أو االستحواذ أو اعادة الهيكلة)ً
 أصدر مجلس إدارة (المستأجر) قرارا بالتصفية أو التسييل أو أي إجراء جوهري آخر. دخــول المســتأجر فــي أي اتفــاق أو تســوية مــع أي مــن دائنيــه ،أو تــم تنفيــذ أو رفــع قضيــة تعثــر مالــي ضــده أمــام المحكمــة المختصــة أو تــمتعييــن حــارس قضائــي علــى أصولــه أو تــم رفــع يــده عــن التصــرف فيهــا.
ً
 إذا أخــل المســتأجر بــأي مــن إلتزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا العقــد ألكثــر مــن  30يــوم بعــد اشــعاره كتابيــا أو قــام بمعالجــة اخاللــهبصــورة غيــر مرضيــة.
 علــى المســتأجر تعويــض المؤجــر عــن أي اضــرار أو تكاليــف بمــا فيهــا تكاليــف تعييــن محامــي أو أي خبيرفيمــا يتعلــق بســعييه إلعــادةالحيــازة مــن المســتأجر.
#تم احتساب مدة اإليجار بالسنوات المتبقية من تاريخ 2019/7/1م
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أكبر خمس عقود إيجار لمركز األندلس وتعادل مانسبته  51.09%من إجمالي القيمة اإلجمالية للعقار كما في شهر يوليو من عام  - 2019جدة

المستأجر

عدد العقود

مصرف الراجحي

 4عقود سارية

مدة العقود القائمة حاليا

القيمة االيجارية الحالية
(سنوي – ريال سعودي)

 )2عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1431هـ ويتجدد تلقائيا

 2,422,958ريال مجموع العقود

 )3عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1432هـ ويتجدد تلقائيا

الخمسة

نسبة دخل االيجار من
أجمالي دخل العقار

 )1عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1431هـ ويتجدد تلقائيا
16.21%

 )4عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1431هـ ويتجدد تلقائيا
 )1عقد لمدة سنتان بدأ من 1429هـ ويتجدد تلقائيا
 )2عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1431هـ ويتجدد تلقائيا
شركة اإلتحاد
الهندسي

 )3عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1432هـ ويتجدد تلقائيا
ثمانية عقود
سارية

السعودي

 )4عقد لمدة سنتان بدأ من 1428هـ ويتجدد تلقائيا
 )5عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1440هـ ويتجدد تلقائيا

1,932,570
ريال مجموع العقود الثمانية

13.49%

 )6عقد لمدة2سنوات بدأ من 1440هـ ويتجدد تلقائيا
 )7عقد لمدة3سنوات بدأ من 1439هـ ويتجدد تلقائيا
 )8عقد لمدة2سنوات بدأ من 1440هـ ويتجدد تلقائيا

مجموعة سارة

ثالث عقود

القابضة

سارية

مطعم ليالى الحلم
شركة اتحاد
االتصاالت – موبايلي

 )1عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1432هـ ويتجدد تلقائيا
 )2عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1432هـ ويتجدد تلقائيا

 1,116,877ريال مجموع العقود

 )3عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1432هـ ويتجدد تلقائيا

الثالثة

7.79%

عقد واحد ساري

عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1439هـ ويتجدد تلقائيا

1,100,000

7.68%

عقد واحد ساري

عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1426هـ ويتجدد تلقائيا

 850,000ريال

5.93%

إجمالي دخل العقار

14,328,861

* جميع المعلومات الموضحة اعاله كانت حسب آخر بيانات محدثة بتاريخ 2019/7/18م الموافق 1440/11/15هـ

أحكام الفسخ العامة
ً
• إذا تأخــر أو امتنــع الطــرف الثانــي عــن دفــع األجــرة أو جــزء مــن األجــرة أو رســوم الخدمــات والصيانــة عــن موعــد أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن
تاريــخ االســتحقاق أو فــي حالــة مخالفــة أحــد بنــود هــذا العقــد يحــق للطــرف األول إيقــاف الخدمــات وإلغــاء هــذا العقــد وتصبــح يــد الطــرف
الثانــي علــى العيــن المؤجــرة بغيــر ســند مشــروع كمــا يســتوجب إلزامــه باإلخــاء بمجــرد إخطــاره دون الحاجــة إلــى توجيــه إنــذار أو اتخــاذ أي
إجــراء قضائــي أو خالفــه.
• يجوز للمؤجر فسخ العقد ومطالبة المستأجر بإخالء العقار في الحاالت التالية :
 )1فــي حالــة إعســار الطــرف الثانــي أو إفالســه ،مــا لــم يتــم تقديــم ضمانــات مقبولــة للطــرف األول فــي موعــد مناســب تكفــل لــه الوفــاء باألجــرة
التــي يحــل ميعاد اســتحقاقها.
 )2إذا ثبــت أن الطــرف الثانــي اســتعمل العيــن المؤجــرة أو ســمح باســتعمالها بطريقــة مقلقــة للراحــة أو مزعجــة لآلخريــن أو ضــارة بســامة
المبنــى أو الصحــة العامــة أو أغــراض منافيــة لــآداب العامــة أو غيــر نظاميــة او اســتخدمها فــي انشــطة ال تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة
االســامية.
• يجــوز للمؤجــر فســخ العقــد وطلــب إخــاء العقــار فــي حــال قيــام المســتأجر بأحــد المخالفــات التاليــة وعــدم تجاوبــه بعــد طلــب المؤجــر منــه
إزالــة هــذه المخالفــات :
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 إدخال أي تعديالت في أوصاف العين المؤجرة. معالجة أجهزة التكييف وتمديدها سواء بنفسه أو بواسطة فنيين من قبله. شغل ممرات المبنى أو الدرج أو غير ذلك من األماكن والمرافق المشتركة مع باقي المستأجرين أو وضع الفضالت أو المهمالت بها.ً
 دهان الممرات الخارجية أو تعديلها بأي شكل كان أو أن يضع عليها واجهات بارزة أو بضائع أو خياما أو رفوف أو لوحات. أن يضــع علــى واجهــة العيــن المؤجــرة أو ضمــن قنــاة الــدرج وفــي غيــر المــكان الــذي يخصصــه الطــرف األول أي الفتــة أو لوحــة أو وســيلة إعــانً
تختلــف عــن التــي رخــص لــه بهــا الطــرف األول خطيا.
 إزعــاج الجيــران أو اإلســاءة إليهــم أو ارتــكاب أي أعمــال فــي العيــن المؤجــرة تتنافــى مــع اآلداب واألخــاق والعــادات والتقاليــد الســائدة فــيالبــاد.
أكبر خمس عقود إيجار لمبنى جرير نسبتهما تقارب  94.6%من إجمالي القيمة اإلجمالية للعقار كما في في شهر يوليو من عام  - 2019الرياض

المستأجر
مكتبة جرير -
الرياض

عدد العقود

مدة العقود القائمة حاليا

القيمة االيجارية الحالية
(سنوي – ريال سعودي)

نسبة دخل االيجار من
أجمالي دخل العقار

عقد واحد ساري

عقد لمدة  25سنه بدأ من  22يونيو 2018م

2,053,100.79

40.23%

أحكام الفسخ العامة
• العقد بدأ سريانه في تاريخ 2018/06/22م ،والمدة اإللزامية حسب الفقرة ( )3-4هي  13سنة وذلك حتى تاريخ 2031/06/22م.
ً
• فــي حــال رغبــة المســتأجر بالفســخ فإنــه ال يحــق لــه قبــل (تاريــخ 2031/06/22م) ،كمــا أن المســتأجر ملتــزم بإشــعار المؤجــر خطيــا علــى
عنــوان المؤجــر المســجل فــي صــدر العقــد بمــدة ال تقــل عــن  6أشــهر مــن تاريــخ الرغبــة بالفســخ بعــد انتهــاء المــدة اإللزاميــة.
أكبر خمس عقود إيجار لمبنى جرير نسبتهما تقارب  94.6%من إجمالي القيمة اإلجمالية للعقار كما في في شهر يوليو من عام  - 2019الرياض

المستأجر

عدد العقود

مدة العقود القائمة حاليا

القيمة االيجارية الحالية
(سنوي – ريال سعودي)

نسبة دخل االيجار من
أجمالي دخل العقار

فترات مختلفة تمتد من سنتين وثالث سنوات
 )1عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1430هـ ويتجدد تلقائيا
شنايدر الكتريك

خمس عقود

 )2عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1429هـ ويتجدد تلقائيا

سارية

 )3عقد لمدة سنتين بدأ من 1431هـ ويتجدد تلقائيا

1,508,976

 )4عقد لمدة سنتين بدأ من 1438هـ
 )5عقد لمدة  3سنوات بدأ من 1437هـ

أحكام الفسخ العامة
يحق لطرف المؤجر فسخ العقد دون الحاجة ألنذار أو أي أجراء قضائي وذلك في أي من أو جميع الحاالت التالية:
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 .1إذا تأخر المستأجر  15يوم من بداية السنة اإليجارية عن دفع اإليجار أو قيمة استخدام المرافق المشتركة أو أية مستحقات مالية.
ً
 .2إذا أغلــق المســتأجر العقــار المؤجــر أو تغيــب عنــه هــو أو موظفيــه لمــدة  15يومــا متواصلــة أو متقطعــة بــدون ســبب مقبــول وموافــق عليــه
ً
كتابــة مــن قبــل الطــرف األول ،ويكفــي إلثبــات ذلك شــهادة شــخصين.
ً
 .3إذا أخل المستأجر بأي من إلتزاماته في العقد وملحقاته أو تعديالته خالل  15يوم من تاريخ اخطاره كتابيا
 .4إذا طلب المستأجر إلغاء عقده أو االنسحاب من العقار المؤجر بعد التوقيع على العقد.
إذا ت أخــر المســتأجر عــن تقديــم المخططــات الهندســية ومخططــات الديكــور للعقــار المؤجــر حســب المــدة الزمنيــة التــي يحددهــا المؤجــر
فــي خطاباتــه المرســلة للمســتأجر بالفاكــس.
أكبر خمس عقود إيجار لمبنى جرير نسبتهما تقارب  94.6%من إجمالي القيمة اإلجمالية للعقار كما في في شهر يوليو من عام  - 2019الرياض

المستأجر

عدد العقود

مدة العقود القائمة حاليا

القيمة االيجارية الحالية
(سنوي – ريال سعودي)

نسبة دخل االيجار من
أجمالي دخل العقار

مصرف الراجحي

عقد واحد ساري

عقد لمدة  5سنوات بدأ من 1432هـ ويتجدد تلقائيا

585,200

11.47%

أحكام الفسخ العامة
يحق لطرف المؤجر وحده فسخ العقد دون إنذار أو أي إجراء قضائي في كل أو أي من الحاالت التالية:
 .1إذا تأخر المستأجر  15يوم من بداية السنة اإليجارية عن دفع اإليجار أو قيمة استخدام المرافق المشتركة أو أية مستحقات مالية.
ً
 .2إذا أغلــق المســتأجر العقــار المؤجــر أو تغيــب عنــه هــو أو موظفيــه لمــدة  15يومــا متواصلــة أو متقطعــة بــدون ســبب مقبــول وموافــق عليــه
ً
كتابــة مــن قبــل الطــرف األول ،ويكفــي إلثبــات ذلك شــهادة شــخصين.
ً
 .3إذا أخل المستأجر بأي من إلتزاماته في العقد وملحقاته أو تعديالته خالل  15يوم من تاريخ اخطاره كتابيا
 .4إذا طلب المستأجر إلغاء عقده أو االنسحاب من العقار المؤجر بعد التوقيع على العقد.
إذا تأخــر المســتأجر عــن تقديــم المخططــات الهندســية ومخططــات الديكــور للعقــار المؤجــر حســب المــدة الزمنيــة التــي يحددهــا المؤجــر
فــي خطاباتــه المرســلة للمســتأجر بالفاكــس.
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أكبر خمس عقود إيجار لمبنى جرير نسبتهما تقارب  94.6%من إجمالي القيمة اإلجمالية للعقار كما في في شهر يوليو من عام  - 2019الرياض

المستأجر
مجموعة سارة
القابضة

عدد العقود

مدة العقود القائمة حاليا

القيمة االيجارية الحالية
(سنوي – ريال سعودي)

نسبة دخل االيجار من
أجمالي دخل العقار

عقد واحد ساري

عقد لمدة سنتين بدأ من 1424هـ ويتجدد تلقائيا

515,680

10.10%

أحكام الفسخ العامة
يحــق لطــرف المؤجــر إنهــاء العقــد عــن تأجيــر المســتأجر كامــل او جــزء مــن العقــار او أي مســاحات داخليــة إلــى طــرف أخــر دون موافقــة مســبقة
مــن قبــل المؤجر.
أكبر خمس عقود إيجار لمبنى جرير نسبتهما تقارب  94.6%من إجمالي القيمة اإلجمالية للعقار كما في في شهر يوليو من عام  - 2019الرياض

المستأجر
عمرو فاروق بن
عبدالرحمن مراد

عدد العقود

مدة العقود القائمة حاليا

القيمة االيجارية الحالية
(سنوي – ريال سعودي)

نسبة دخل االيجار من
أجمالي دخل العقار

عقد واحد ساري

عقد لمدة سنتين بدأ من 1430هـ ويتجدد تلقائيا

169,290

3.32%

أحكام الفسخ العامة
يحق لطرف المؤجر فسخ العقد دون الحاجة ألنذار أو أي أجراء قضائي وذلك في أي من أو جميع الحاالت التالية:
 .1إذا تأخر المستأجر  15يوم من بداية السنة اإليجارية عن دفع اإليجار أو قيمة استخدام المرافق المشتركة أو أية مستحقات مالية.
ً
 .2إذا أغلــق المســتأجر العقــار المؤجــر أو تغيــب عنــه هــو أو موظفيــه لمــدة  15يومــا متواصلــة أو متقطعــة بــدون ســبب مقبــول وموافــق عليــه
ً
كتابــة مــن قبــل الطــرف األول ،ويكفــي إلثبــات ذلك شــهادة شــخصين.
ً
 .3إذا أخل المستأجر بأي من إلتزاماته في العقد وملحقاته أو تعديالته خالل  15يوم من تاريخ اخطاره كتابيا
 .4إذا طلب المستأجر إلغاء عقده أو االنسحاب من العقار المؤجر بعد التوقيع على العقد.
 .5إذا تأخــر المســتأجر عــن تقديــم المخططــات الهندســية ومخططــات الديكــور للعقــار المؤجــر حســب المــدة الزمنيــة التــي يحددهــا المؤجــر
فــي خطاباتــه المرســلة للمســتأجر بالفاكس.
إجمالي دخل العقار

5,103,513.00

* جميع المعلومات الموضحة اعاله كانت حسب آخر بيانات محدثة بتاريخ 2019/7/18م الموافق 1440/11/15هـ

كمــا يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه قــد تــم االفصــاح عــن جميــع العقــود واالتفاقيــات التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق والتــي قــد تؤثــر علــى قــرارات
المســتثمرين فــي االشــتراك فــي الصنــدوق وأنــه ال توجــد عقــود واتفاقيــات غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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معلومات العقود لألصول المستهدفة:

العقار
مستشفى أن أم
سي التخصصي
السالم

المستأجر
الرئيسي

تاريخ بداية العقد

شركة مجموعة

 1أبريل 2018م

السالم الطبية

تاريخ انتهاء العقد

 31ديسمبر 2033م

مدة العقد

 15.75سنة

ملخص أحكام فسخ العقد
حسب ما نصت عليه المادة ( )10من العقد فإن أحكام االنهاء هي كالتالي:
ُ
 .1إذا تــم االســتحواذ علــى العقــار بالكامــل أو صــدر مــا يثبــت (مــن الجهــات الرســمية المختصــة) مــا يفيــد بأنــه غيــر صالــح لالســتخدام اآلمــن ألي
غــرض ،أو تــم نقــل ملكيتــه إمــا بالمصــادرة أو بــأي إجــراء آخــر .أو تــم نقــل ملكيــة العقــار بــدون إخطــار الطــرف اآلخــر.
 .2يحــق للمســتأجر إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مــدة ســريانه مــن خــال تســليم إخطــار مكتــوب يتــم تســليمه للمؤجــر خــال مــدة ال تقــل عــن
 270يــوم قبــل تاريــخ االنهــاء.
ً
 .3يعد المستأجر فقط مسؤوال عن دفعات االيجار على أساس تناسبي ،من التاريخ السابق لدفع االيجار حتى تاريخ االنهاء.
ً
 .4يعد المستأجر ملزما بتسليم العين المؤجرة في حالة جيدة وخالية من العيوب كما تم تسليمها له في بداية العقد.

العقار

المستأجر الرئيسي

مدارس براعم رواد الخليج

شركة الخليج للتدريب

العالمية  -الصحافة،الرياض

والتعليم

مدارس رواد الخليج العالمية -

شركة الخليج للتدريب

المغرزات،الرياض

والتعليم

مدرسة رواد الخليج العالمية

شركة الخليج للتدريب

بالدمام

والتعليم

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء العقد

مدة العقد

لم يبدأ وسوف يبدأ فور إفراغ العقار

 15سنة

لم يبدأ وسوف يبدأ فور إفراغ العقار

 15سنة

لم يبدأ وسوف يبدأ فور إفراغ العقار

 15سنة

ملخص أحكام فسخ العقد
ً
ً
 .1بند  :10.1تقع أي حالة إخالل (حالة إخالل المستأجر) في حال وقوع أي من األحداث التالية ،والتي يكون كل منها مستقال ومختلفا:
أ .إذا لــم يتمكــن المســتأجر مــن دفــع أي مبلــغ مســتحق للمؤجــر فــي تاريــخ االســتحقاق و( )1لــم يتمكــن مــن عــاج حالــة عــدم الدفــع المذكورة
خــال خمســة عشــر ( 15يومــا) بعــد اســتالم إشــعار خطــي مــن المؤجــر والــذي يبيــن تفاصيــل عــدم الدفــع المذكــور (اإلشــعار األول بعــدم
الدفــع) ،و( )2لــم يتمكــن مــن دفــع المبلــغ المشــار إليــه خــال خمســة عشــر ( )15يومًــا مــن اســتالم إشــعار خطــي ثــان مــن المؤجــر ،والــذي
قــد يســلمه المؤجــر فــي حــال لــم يتــم اســتالم الدفعــة بالكامــل خــال خمســة عشــر ( )15يومــا بعــد تســليم اإلشــعار األول بعــدم الدفــع؛ أو
ب .إذا أخــل المســتأجر أو لــم ينفــذ أي بنــد آخــر مــن هــذه االتفاقيــة أو أخــل بــأي بنــد مــن اتفاقيــة وكيــل الخدمــات أو لــم ينفــذه ولــم يعالــج ذلــك
اإلخــال أو عــدم التنفيــذ خــال ثالثيــن ( )30يومًــا بعــد اســتالم إشــعار خطــي مــن المؤجــر (أو ألي مــدة أطــول حســبما يتــم االتفــاق عليهــا
ً
خطيــا بيــن األطــراف).
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 .2بنــد :10.2عنــد وقــوع حالــة إخــال المســتأجر ،يحتفــظ المؤجــر بحــق انهــاء هــذه االتفاقيــة دون الحاجــة إلــى أمــر المحكمــة أو أيــة هيئــة
تحكيــم ،بتوجيــه إشــعار خطــي للمســتأجر اعتبـ ًـارا مــن التاريــخ المبيــن فــي اإلشــعار ،عندئــذ ينتهــي حــق المســتأجر وملكيتــه ومصلحتــه
فــي العقــار وفــي حيــازة العقــار واســتخدامه ويجــوز للمؤجــر بتقديــره المطلــق اســتعادة حيــازة كافــة العقــار أو أي جــزء منــه ويكــون لــه
الحــق فــي تأجيــر كافــة أو جــزء مــن العقــار للغيــر أو التعامــل مــع العقــار بالطريقــة التــي يعتبرهــا المؤجــر مناســبة .ال يمــس إنهــاء هــذه
االتفاقيــة بأيــة مطالبــة مــن قبــل المؤجــر ضــد المســتأجر عــن أي إخــال بــأي مــن شــروط هــذه االتفاقيــة أو أحكامهــا أو اإليجــار وغيرهــا مــن
المبالــغ المتكبــدة والتــي تكــون مســتحقة عنــد ذلــك اإلنهــاء أو قبــل ذلــك ويخضــع ألحــكام البنــد  10.3مــن إتفاقيــة اإليجــار كمــا هــو أدنــاه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،عنــد وقــوع حالــة إخــال المســتأجر ،يجــوز للمؤجــر ،إمــا مــع أو دون إنهــاء هــذه االتفاقيــة ،القيــام بــأي التــزام أو إجــراء
لــم يقــم بــه المســتأجر بموجــب شــروط هــذه االتفاقيــة ،يعــوض المســتأجر فــي تلــك الحالــة المؤجــر عنــد الطلــب عــن النفقــات التــي قــد
يتكبدهــا المؤجــر لتنفيــذ مهــام المســتأجر والتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة وااللتــزام بهــا مــع التكاليــف اليوميــة التــي يتكبدهــا المؤجــر
حســبما هــو منصــوص عليهــا بهــذه االتفاقيــة .ال يؤثــر أي إنهــاء لهــذه االتفاقيــة علــى حــق المؤجــر فــي تحصيــل اإليجــار أو غيــره مــن المبالــغ
المســتحقة عــن مــدة اإليجــار التــي تســبق اإلنهــاء.
 .3بنــد  :10.3دون مســاس باألحــكام ســالفة الذكــر لهــذا البنــد  10مــن إتفاقيــة اإليجــار أو كتحديــد لهــا ،يكــون للمؤجــر الحــق فــي إنهــاء
هــذه االتفاقيــة بأثــر فــوري بمجــرد توجيــه إشــعار خطــي للمســتأجر ،دون الحاجــة إلــى أمــر المحكمــة أو أيــة هيئــة تحكيــم إذا )1( :أصــدر
المســتأجر قـ ً
ـرارا بخصــوص إبــرام ترتيــب طوعــي لتســوية ديونــه أو بخصــوص ترتيــب مخطــط أو تقديــم طلــب للمحكمــة أو هيئــة التحكيــم
لتعييــن مصــف ألصولــه بموجــب أي قانــون معمــول بــه؛ ( )2كان للمســتأجر مصــف أو حــارس إداري أو حــراس إدارييــن ومديــر يتــم تعيينهــم
ً
بخصــوص المســتأجر؛ ( )3أصــدرت المحكمــة أو هيئــة التحكيــم المختصــة ً
نهائيــا إلعــان إفــاس المســتأجر أو أمــر تصفيــة أو حــل
أمــرا

المســتأجر (باســتثناء ألغــراض الدمــج أو إعــادة اإلنشــاء)؛ ( )4أصــدر المســتأجر قـ ً
ـرارا بخصــوص تصفيتــه الطوعيــة أو تعييــن مصــف أو حــارس
مؤقــت ألعمالــه وأصولــه؛ ( )5قــدم المســتأجر التمــاس تصفيــة أو تــم تقديــم التمــاس أو طلــب إلصــدار أمــر إداري ضــده أو إصــدار قــرار تصفيــة
(بخــاف التصفيــة الطوعيــة عنــد االفــاس ألغــراض التوحيــد أو إعــادة التنظيــم التــي تحصــل علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة للمؤجــر) ،أو
ً
طوعــا؛ أو تقريــر تقديــم التمــاس التصفيــة الخــاص بــه أو يتــم تصفيتــه
الدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع لدائنيــه لغــرض النظــر فــي قــرار تصفيتــه
أو تعييــن مصــف أو مصــف مؤقــت لــه؛ ( )6توقــف المســتأجر ألي ســبب عــن المحافظــة علــى وجــوده االعتبــاري أو بخــاف ذلــك إلغــاءه؛ أو ()7
تــم تقديــم التمــاس إفــاس ضــد المســتأجر أو إذا تــم الحكــم بإفالســه؛ أو ( )8ارتكــب المســتأجر أي تصــرف ينطــوي علــى احتيــال أو أي تصــرف
آخــر غيــر قانونــي أو جنائــي فــي أو علــى العقــار.
َْ
 .4بنــد  :10.4إذا أنهــى المؤجــر هــذه االتفاقيــة بموجــب البنــد  10.2أو  10.3مــن إتفاقيــة اإليجــار ،عندئــذ ال ُيطلــب إعــادة أي إيجــار أو غيــره مــن
ً
المبالــغ بموجــب هــذه االتفاقيــة والتــي تــم دفعهــا مقدمــا مــن قبــل المســتأجر إلــى المؤجــر ،وبالرغــم مــن ذلــك اإلنهــاء ،يســتمر المســتأجر
فــي كونــه مســؤوال عــن دفــع كامــل اإليجــار األساســي والــذي يكــون بخــاف ذلــك واجــب الدفــع مــن قبــل المســتأجر بموجــب هــذه االتفاقيــة
ويدفعــه عنــد اســتحقاقه بموجــب هــذه االتفاقيــة باإلضافــة إلــى أي مبلــغ يعــادل مبلــغ )1( :تكلفــة اســترجاع حيــازة العقــار )2( ،تكلفــة إزالــة أي
مــن ممتلــكات المســتأجر أو أي شــاغل غيــره والتــي تكــون موجــودة فــي العقــار )3( ،أي إيجــار أساســي غيــر مدفــوع ومبالــغ أخــرى متكبــدة
بموجــب هــذه االتفاقيــة فــي تاريــخ اإلنهــاء )4( ،التكلفــة المعقولــة لمحاولــة إعــادة اإليجــار أو إعــادة اإليجــار بمــا فــي ذلــك (دون تحديــد) تكلفــة
إعــادة العقــار إلــى الوضــع الــازم لتأجيــر العقــار بســعر اإليجــار فــي الســوق الحالــي )5( ،تكلفــة أي أتعــاب وســاطة أو عمــوالت واجبــة الدفــع
مــن قبــل المؤجــر بخصــوص إعــادة التأجيــر أو محاولــة إعــادة التأجيــر )6( ،تكلفــة أي زيــادة فــي أقســاط التأميــن والتــي يســببها إنهــاء حيــازة
المســتأجر للعقــار ،و( )7أي مبلــغ مالــي آخــر أو أضرارمســتحقة الدفــع مــن المســتأجر للمؤجــر بموجــب القانــون أو بموجــب هــذه االتفاقيــة،
يحســم منهــا (ناقــص) أي مبالــغ يســتلمها المؤجــر مــن خــال أي إعــادة تأجيــر للعقــار .يكــون المؤجــر م ً
ُطالبــا باتخــاذ االجــراءات الالزمــة للحــد
ً
مطالبــا باتخــاذ اإلجــراءات التجاريــة المعقولــة إلعــادة تأجيــر العقــار فــي
مــن األضــرار التــي قــد تلحــق بــه بموجــب هــذه االتفاقيــة ،ويكــون

أقــرب وقــت ممكــن .ال يكــون للمســتأجر الحــق فــي أي مبلــغ زائــد يتــم الحصــول عليــه بإعــادة التأجيــر وأي مبلــغ زائــد عــن اإليجــار األساســي
المنصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقيــة .يجــوز للمؤجــر رفــع دعــاوى الســترداد أيــة مبالــغ مســتحقة بموجــب شــروط البنــد  10.4مــن وقــت آلخــر.
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 .5بنــد  :10.6يقــع حــدث اإلخــال (حــدث إخــال المؤجــر) إذا أخــل المؤجــر أو لــم يقــم بتنفيــذ أي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة ولــم يقــم
بمعالجــة ذلــك اإلخــال أو الفشــل فــي المعالجــة خــال خمســة واربعــون ( )45يومًــا مــن اســتالمه إشــعار خطــي مــن المســتأجر (أو بعــد فتــرة
ً
خطيــا بيــن األطــراف).
أطــول حســبما قــد يتــم االتفــاق عليــه
 .6بنــد  :10.7عنــد وقــوع حــدث إخــال المؤجرلمــا تنــص عليــه إتفاقيــة التأجيــر ،يحتفــظ المســتأجر بحــق إنهــاء هــذه االتفاقيــة دون الحاجــة إلــى
أمــر المحكمــة أو أيــة هيئــة تحكيــم ،بتوجيــه إشــعار خطــي للمؤجــر اعتبـ ًـارا مــن التاريــخ المبيــن فــي االشــعار .يتــم إنهــاء هــذه االتفاقيــة
اعتبـ ًـارا مــن التاريــخ المحــدد فــي اإلشــعار ،عندئــذ يتوقــف التــزام المســتأجر بدفــع اإليجــار .يكــون إنهــاء هــذه االتفاقيــة دون المســاس بأيــة

مطالبــة قــد تكــون للمســتأجر ضــد المؤجــر عــن أي إخــال بأيــة شــروط أو أحــكام مــن هــذه االتفاقيــة أو أي ســبيل معالجــة أو ســبل معالجــة
منصــوص عليهــا أو مصــرح بهــا بموجــب القانــون.
 .5صالحيات االقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصالحيات
يجــوز للصنــدوق ،الحصــول علــى تمويــل متوافــق مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق .وال تتعــدى نســبة التمويــل المتحصــل عليــه عــن
ً
( )50%مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة .ويعتمــد المبلــغ المتحصــل عليــه فعليــا علــى (أ) اعتبــارات
خاصــة بترتيــب التمويــل المتحصــل عليــه مــن حيــث نســبة التغطيــة و غيرهــا مــن الشــروط التــي يطلبهــا البنــك الممــول؛ و(ب) ظــروف
الســوق الســائدة .وســوف تكــون شــروط أي تمويــل مبنيــة علــى أســاس عــدم وجــود حــق بالرجــوع علــى مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق.
ً
ووفقــا لشــروط أي تمويــل ،قــد يكــون للصنــدوق الحــق بتحريــر أي مســتندات تمويــل ورهــن أصــول الصنــدوق األساســية ألحــد المُقرضيــن أو
أي مــن الشــركات التابعــة لهــم وذلــك وفقــا لألنظمــة والتعليمــات والتعاميــم ذو الصلــة ،علــى أن يكــون االحتفــاظ بملكيــة أصــول الصنــدوق
لمصلحــة مالكــي الوحــدات.
بتاريــخ  9أبريــل 2015م حصــل صنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري مالــك بعــض العقــارات المكونــة لمحفظة االســتثمار الحالية على تســهيالت
تمويــل إســامي مــن مصــرف الراجحــي بمبلــغ أساســي يبلــغ  399.906.600ريــال ســعودي مســتحق الدفــع علــى شــكل دفعتيــن األولــى
عــام 2020م بمبلــغ وقــدره  259,382,201ريــال ســعودي والدفعــة الثانيــة فــي عــام 2021م بمبلــغ وقــدره  148,194,481ريــال ســعودي .مقابــل
رهــن العقــارات التاليــة والعائــدة مليكتهــا للصنــدوق:
 .1مكتبة جرير
 .2لولو هايبر ماركت – الرياض
 .3أنوار بالزا
 .4النرجس بالزا
 .5راما بالزا
 .6مدرسة الفارس.
وتــم تحويــل هــذا التمويــل إلــى صنــدوق الراجحــي ريــت بحســب التكلفــة الفعليــة و بــدون أي مصاريــف إضافيــة ،حيــث يبلــغ معــدل الفائــده
الســنوية  3.78%ثابــت حتــى انتهــاء مــدة التمويــل ،تدفــع علــى دفعتيــن ســنويا وســوف يتحمــل صنــدوق الراجحــي ريــت دفــع هــذه
المســتحقات مــن تاريــخ نقــل القــرض للصنــدوق وبــدأ اإلســتفادة مــن هــذا التمويــل وعنــد انتهــاء مــدة القــرض يتــم ســداد مبلــغ القــرض
بالكامــل مــن قبــل صنــدوق الراجحــي ريــت.
وبتاريــخ 2018/10/1م أعلــن صنــدوق الراجحــي ريــت عــن حصــول الصنــدوق علــى تســهيالت تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
بمــا يعــادل  500مليــون ريــال ســعودي مــن مصــرف الراجحــي .وخــال فتــرة ســريان التســهيالت التمويليــة ،ســيتم ســداد تكلفــة التمويــل
علــى أســاس ربــع ســنوي مــع ســداد كامــل قيمــة التســهيالت التمويليــة فــي نهايــة الفتــرة التعاقديــة وهــي نهايــة الســنة الســابعة .وتــم
الحصــول علــى التمويــل بضمــان ســند ألمــر ورهــن للعقــارات.
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وفيمــا يتعلــق بالتســهيالت التمويليــة التــي تــم توقيعهــا مؤخــرا بتاريــخ 2018/10/1م فقــد تــم تمويــل صفقــة شــراء مســتودعات لولــو
المركزيــة مــن قيمــة التمويــل مقابــل رهــن عقــار مســتودعات لولــو المركزيــة والعائــدة مليكتهــا للصنــدوق وتبلــغ تكلفتهــا  57مليــون ريــال
بمعــدل ربــح يعــادل  + 1.5%ســايبور  3أشــهر ويتــم دفــع معــدل الربــح بشــكل ربــع ســنوي.
تفاصيل الدفعات السنوية لمبلغ فائدة التمويل و مبلغ سداد التمويل:

السنه

الدفعه السنوية لهامش ربح مبلغ التمويل

نسبة مبلغ الفائدة السنوية للتمويل الى
إجمالي اإليجار المستهدف

2017م

15,340,163

14.68%

2018م

15,340,163

13.95%

2019م

15,340,163

9.69%

2020م

10,457,962

6.54%

السنه

مبلغ التمويل الواجب سداده

2020م

259,382,201

2021م

148,194,481

القرض الجديد 57,007,000( :ريال بمعدل ربح متغير بما يعادل  + 1.5%سايبور  3أشهر ويتم دفع معدل الربح بشكل ربع سنوي)

السنه

الدفعه السنوية لهامش ربح مبلغ التمويل

نسبة مبلغ الفائدة السنوية للتمويل الى
إجمالي اإليجار المستهدف

 30أكتوبر 2018م

606,412

0.55%

 28يناير 2019م

645,117

0.40%

 14مايو 2019م

662,295

0.41%

 18أغسطس 2019م

*662,295

0.41%

* الدفعة السنوية المتوقعة لهامش ربح متغير بما يعادل  + 1.5%سايبور  3أشهر ويتم دفع معدل الربح بشكل ربع سنوي
 1أكتوبر 2025م

57,007,000

-

يبلغ إجمالي قيمة التسهيالت التمويلية كما في تاريخ 2019/06/30م يساوي  456,913,600ريال سعودي.
 .6وسائل وكيفية استثمار النقد المتوافر في الصندوق
يحــرص مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار جميــع األرصــدة النقديــة للصنــدوق فــي أدوات أســواق النقــد منخفضــة المخاطــر والمتوافقــة مــع
معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق ،وذلــك بشــكل مباشــر مــن خــال أي مــن البنــوك الخاضعــة لمراقبــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
بمــا فيهــا مصــرف الراجحــي بحــد أدنــى حســب مــا تحــدده واحــدة مــن ثــاث مــن وكاالت التصنيــف االئتمانــي الدوليــة كالتالــي :ســتاندرد
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الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق اســتثمار آخــر بعــد أن يقــدم مديــر الصنــدوق توصيتــه لمجلــس إدارة الصنــدوق لالســتثمار فــي صناديــق
أســواق النقــد المــدارة مــن قبــل أي مديــر صنــدوق اســتثمار آخــر بمــا يتوافــق مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق وبنــاء علــى األداء
والســيولة والمخاطــر المتعلقــة بالصنــدوق .مــع العلــم أن االســتثمار فــي هــذه الصناديــق لــن تتحمــل رســوم االشــتراك وأنمــا تخضــع لرســوم
المفروضــة علــى مســتوى الصنــدوق المســتثمر فيــه.
 .7اإلفصاح عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق
ســيتم اســتخدام مــا نســبته  100%مــن متحصــات طــرح الوحــدات الجديــدة لالســتحواذ علــى محفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن عملية
زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصندوق.

التفاصيل
االشتراك العيني (بالريال السعودي)

في الحالة األولى :الحد االدنى للطرح في زيادة في الحالة الثانية :الحد األعلى للطرح في زيادة
إجمالي قيمة أصول الصندوق
إجمالي قيمة أصول الصندوق
232,359,547

232,359,547

-

148,314,610

التمويل*

454,961,167

302,938,692

إجمالي المبلغ*

687,320,714

683,612,849

االشتراك النقدي (بالريال السعودي) من خالل
الطرح االولي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق

*االختــاف فــي المبلــغ يعــود الــى نســبة أتعــاب هيكلــة التمويــل بحســب قيمــة التســهالت التمويليــة المســتخدمة لتمويــل عمليــة اإلســتحواذ مضافــا اليهــا قيمــة الضريبــة
المضافة.

• بنــاء علــى متوســط ســعر  20يــوم تــداول قبــل تاريــخ موافقــة الهيئــة فقــد تــم اســتخدام ســعر  8.8ريــال مضروبــا بعــدد الوحــدات الخاصــة
فــي كل فئــة مــن المشــتركين
سيتم استخدام المتحصالت في التالي:
الحد االدنى للطرح في زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

الحد األعلى للطرح في زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

474,500,000

474,500,000

شراء مستشفى أن أم سي التخصصي السالم

163,776,224

163,776,224

مصاريف االستحواذ*

17,130,679

13,422,814

قيمة الضريبة المضافة**

31,913,811

31,913,811

اجمالي المبلغ

687,320,714

683,612,849

التفاصيل
شراء ثالث مدارس من شركة الخليج للتدريب
والتعليم

*مصاريــف االســتحواذ هــي رســوم نقــل الملكيــة و أتعــاب هيكلــة التمويــل وتدفــع لمديــر الصنــدوق وتشــمل ايضــا مصاريــف التقييــم العقــاري ومصاريــف الفحــص الفنــي
والفحــص القانونــي لملكيــة العقــار وجميــع المســتندات ذات الصلــه ومصاريــف المراجعــة القانونيــة لالتفاقيــات الخاصــه بالعقــار.
** قيمــة الضريبــة المضافــة المدفوعــة لعمليــة االســتحواذ ســيتم المطالبــة بإعادتهــا الحقــا مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بنــاء علــى تجربــة ســابقة وقــد تســتغرق
عمليــة اعــادة المبلــغ الخــاص بالضريبــة مــن ثــاث اشــهر الــى ســته اشــهر و .وال يوجــد ضمــان بإعادتهــا
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جدول بهيكل ملكية المستثمرين في الصندوق قبل وبعد عملية زيادة طرح الوحدات اإلضافية
الحالة  :1الحد االدنى للطرح
وحدات

الحالة  :2الحد األعلى للطرح

نسبة

نسبة

وحدات

هيكل ملكية المستثمرين في الصندوق قبل عملية زيادة طرح الوحدات اإلضافية
غير الجمهور

32,956,188

27%

32,956,188

27%

الجمهور

89,244,421

73%

89,244,421

73%

المجموع

122,200,609

100%

122,200,609

100%

هيكل ملكية المستثمرين في الصندوق بعد عملية زيادة طرح الوحدات اإلضافية:
غير الجمهور

59,360,682

40%

59,360,682

36%

الجمهور

89,244,421

60%

106,098,354

64%

المجموع

148,605,103

100%

165,459,036

100%

 .8مالكي الوحدات ونسب المشاركات العينية والنقدية في عملية زيادة أصول الصندوق

عدد الوحدات لشركة
الخليج – االشتراك العيني *
عدد الوحدات المطروحة
للجمهور – االشتراك النقدي
إجمالي عدد الوحدات
الجديدة *

الحد االدنى

نسبة من إجمالي عدد
الوحدات الجديدة

الحد األعلى

نسبة من إجمالي عدد
الوحدات الجديدة

26,404,494

100%

26,404,494

61%

0

0

16,853,933

39%

26,404,494

100%

43,258,427

100%

*تمتد فترة الحظر على بيع الوحدات المطبقة على شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة ثالث سنوات من تاريخ إدراج الوحدات المصدرة له

أســماء المشــتركين فــي الصنــدوق بشــكل عينــي مقابــل وحــدات تصــدر لصالحهــم كجــزء مــن قيمــة األصــول العقاريــة المســتحوذ عليهــا
خــال الطــرح األولــي عنــد تأســيس الصنــدوق:

البائع

عدد الوحدات

قيمة الوحدات (ريال سعودي)

نسبة ملكية كل مشترك من رأس مال صندوق
الراجحي ريت

صندوق الراجحي للدخل العقاري

60,530,479

605,304,790

49.53%

صندوق الراجحي العقاري الخليجي

19,000,000

190,000,000

15.55%

المجموع

79,530,479

795,304,790

65.08%

جميع النسب في الجدول اعاله وفقا لألرقام المذكورة خالل فترة التأسيس الصندوق.
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ً
فيمــا يلــي قائمــة المشــتركين عينيــا فــي الصنــدوق عــن طريــق تملكهــم وحــدات فــي صنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري أو صنــدوق
الراجحــي العقــاري الخليجــي خــال الطــرح األولــي عــن تأســيس الصنــدوق:

مالكي وحدات صندوق الراجحي للدخل العقاري
االسم

نسبة الملكية في صندوق الراجحي للدخل
العقاري

نسبة الملكية في رأس مال صندوق الراجحي
ريت بعد الطرح

شركة االبداع الوطني المتطورة للتجارة*

14.76%

7.31%

شركة الراجحي المالية*

11.07%

5.48%

ّ
اإلسالمي للتنمية
البنك

11.07%

5.48%

السوق المالية السعودية (تداول)

7.38%

3.65%

شركة اسمنت اليمامه

7.38%

3.65%

ناصر علي ناصر المبيريك

5.90%

2.92%

فهد عبدالعزيز السدحان

2.95%

1.46%

عمر عبدالعزيز السدحان

2.95%

1.46%

حمد سعود ابراهيم السياري

2.95%

1.46%

عبداهلل عبدالعزيز صالح الراجحي

2.21%

1.10%

سعود صالح رجاء المويشير

1.92%

0.95%

محمد عبدالرحمن حمد المانع

1.77%

0.88%

الجمعية السعودية للزراعة العضوية

1.48%

0.73%

نسرين عبداهلل ناصر الوهيبي

1.48%

0.73%

صالح علي عبداهلل ابا الخيل*

1.48%

0.73%

سلطان ناصر عبداهلل الناصر

1.45%

0.72%

نهى محمود ابراهيم مياسي

1.23%

0.61%

سليمان بن فوزان بن محمد الربيعه

1.18%

0.58%

احمد علي عمر احمد

1.11%

0.55%

طارق محمد عبداهلل الفوزان

1.11%

0.55%

الشركة الوطنية إلنتاج البذور والخدمات الزراعية

1.11%

0.55%

سعود عبدالرحمن البليهد

1.03%

0.51%

نادية عبدالعزيز محمد الهاللي

1.03%

0.51%
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عبداهلل ناصر عبداهلل الناصر

1.01%

0.50%

فيصل سعود محمد الصالح*

0.89%

0.44%

فؤاد محمد نواوي غزالي

0.89%

0.44%

نوال ناصر عبداهلل الناصر

0.80%

0.39%

هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي

1.48%

0.73%

علي ابراهيم محمد الربيشي

0.59%

0.29%

عبدالعزيز علي محمد المنيف

0.59%

0.29%

ماجد عبدالكريم احمد السويلم

0.59%

0.29%

د .هاله محمد صبري

0.55%

0.27%

عمر محمد سعد الدين

0.55%

0.27%

هناء محمد المنصوري

0.55%

0.27%

عبداهلل عثمان السالمه

0.55%

0.27%

سعد ابراهيم علي اللحيدان

0.55%

0.27%

حمود عبدالرحمن طحيح الحازمي

0.55%

0.27%

إبتسام محمد عبداهلل الجميح

0.55%

0.27%

عبدالرحمن سعيد عبداهلل السيد

0.55%

0.27%

منظمة العواصم والمدن االسالميه

0.55%

0.27%

آخرون

2.22%

1.10%

مالكي وحدات صندوق الراجحي العقاري الخليجي
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االسم

نسبة الملكية في صندوق الراجحي العقاري
الخليجي

نسبة الملكية في صندوق الراجحي ريت بعد
الطرح

شركة الراجحي المالية*

27.44%

4.27%

ناصر علي ناصر المبيريك

16.24%

2.53%

منال محمد عبدالعزيز الراجحي

11.17%

1.74%

نجالء محمد عبدالعزيز الراجحي

11.17%

1.74%

صالح علي عبداهلل ابا الخيل*

4.06%

0.63%

صالح علي صالح الدويش

3.05%

0.47%

صندوق الراجحي “ريت”

محمد عبدالعزيز محمد الفياض

3.05%

0.47%

ايمن ابراهيم مبارك الجوير

3.05%

0.47%

ليلى عبداهلل عبدالعزيز الراجحي

3.01%

0.47%

1.62%

0.25%

عبدالرحمن عبداهلل صالح الشبل

1.52%

0.24%

هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي

2.28%

0.36%

حسين عبداهلل حسين المزيد

1.52%

0.24%

نوره سليمان محمد الرشيد

1.42%

0.22%

منيره عبداهلل ناصر الوهيبي

1.24%

0.19%

نوره عبدالرحمن مقبل الشامخ

1.02%

0.16%

يوسف عبدالرحمن ابراهيم الزامل

0.95%

0.15%

عبدالعزيز محمد عبداهلل الحجيالن

0.81%

0.13%

رندا مطيع علي النونو

0.81%

0.13%

حصه صالح عبدالعزيز الراجحي

0.76%

0.12%

عبدالعزيز علي عبدالعزيز الراجحي

0.76%

0.12%

عبداهلل عبدالعزيز سعد الزيد

0.76%

0.12%

فيصل سعود محمد الصالح*

0.76%

0.12%

علي صالح علي الغصون

0.76%

0.12%

عبدالرحمن حسن عايض الثبيتى

0.76%

0.12%

موسسة وقف محمد عبدالعزيز الراجحي العنة
الشباب على الزواج

*له عالقة مباشرة بالصندوق

جميع النسب في الجدول اعاله وفقا لألرقام المذكورة خالل فترة التأسيس الصندوق.
أسماء المشتركين في عملية زيادة إجمالي أصول الصندوق عبر المساهمة العينية:

شركة الخليج للتدريب
والتعليم

الحالة  :1الحد االدنى للطرح
نسبة الملكية من أجمالي عدد الوحدات المطروحة
بعد زيادة قيمة أصول الصندوق

الحالة  :2الحد األعلى للطرح
نسبة الملكية من أجمالي عدد الوحدات المطروحة بعد
زيادة قيمة أصول الصندوق

17.77%

15.96%

تمتــد فتــرة الحظــر علــى بيــع الوحــدات المطبقــة علــى شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إدراج الوحــدات
المصــدرة لــه
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 .9اإلدارة النشطة
يعتمــد الصنــدوق علــى فريــق االســتثمار التابــع لشــركة الراجحــي الماليــة والمستشــارين الخارجييــن إلجــراء تقييــم دوري للقطاعــات فــي
ســوق االســتثمار العقــاري .وســتتم إدارة أصــول الصنــدوق مــن قبــل فريــق فــي االســتثمارات العقاريــة .وســيقوم الفريــق بترقــب مســتمر
ً
لألنمــاط والــدورات فــي ســوق االســتثمار العقــاري ،إضافــة إلــى أساســيات الســوق وخصائــص القطــاع لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي
الســوق العقــاري والحفــاظ علــى أهــداف الصنــدوق علــى المــدى الطويــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تعمل شــركة الراجحــي المالية أو شــركاتها
التابعــة كمديــر ممتلــكات لبعــض العقــارات المؤجــرة.
 .10عملية اتخاذ القرار االستثماري
وفــي ســبيل الســعي وراء فــرص جديــدة فــي الســوق العقــاري فــإن مديــر الصنــدوق ســيتبنى نهــج اســتثماري نشــط مــن أجــل تحديــد
الفــرص وتنفيــذ الصفقــات بشــكل فعــال بمــا يتماشــى مــع سياســة االســتثمار التــي يتبعهــا فريــق االســتثمار لــدى مديــر الصنــدوق.
ومــن ضمــن عمليــة انتقــاء العقــار المناســب عنــد الشــراء أو البيــع ،يقــوم مديــر الصنــدوق بدراســة كل عقــار علــى حــدة قبــل مقارنتــه بالقطــاع
العقــاري بشــكل عــام .يأخــذ مديــر الصنــدوق عــدة عوامــل بعيــن االعتبــار ومنهــا جاذبيــة مــكان العقــار ،والمزايــا التنافســية ،مســتويات
الطلــب والســيولة النقديــة فــي ســوق العقــار ،ونســب الشــواغر وعوامــل أخــرى للتوصــل إلــى توصيــة إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق إلتخــاذ قــرار
بشــأن كل أصــل ،ومــن بعــد ذلــك يقــوم مديــر الصنــدوق بتنفيــذ القــرار وترتيــب جميــع اإلجــراءات المطلوبــة مــع الغيــر ســواء كانــوا مقدمــي
ً
خدمــات للصنــدوق مثــل المستشــارين القانونييــن وغيرهــم أو الجهــات الحكوميــة المعنيــة .وقــد يعتمــد أيضــا علــى مستشــارين مــن
الغيــر فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات القانونيــة.
 .11التخارج من االستثمارات
إن الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو توفيــر دخــل جــاري للمســتثمرين ،والــذي مــن شــأنه أن يتطلــب االحتفــاظ بملكيــة أصــول لفتــرة معينــة
مــن الزمــن .وســيقوم مديــر الصنــدوق بمراقبــة الســوق باســتمرار لفــرص التخــارج مــن اســتثمار أو أكثــر مــن اســتثماراته .وتشــمل المبــررات
للتخــارج علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( :أ) إعــادة التــوازن للمحفظــة لتشــمل أصــول جديــدة تتناســب مــع أهــداف الصنــدوق ( ،ب) تدهــور
فــي مقومــات األصــل العقــاري أو (ج) توقعــات ونظــرة ســلبية حــول ســوق العقــار والقطاعــات الفرعيــة التــي قــد تؤثــر علــى األصــول التابعــة
للصنــدوق.
ً
يعتــزم الصنــدوق االحتفــاظ باالســتثمارات بشــكل عــام علــى المــدى الطويــل .علمــا بــأن مديــر الصنــدوق ســيقوم بتقييــم كل عقــار مملــوك
للصنــدوق كل ســتة أشــهر خــال شــهر يونيــو و ديســمبر واقتــراح اســتراتيجيات معينــة ،بمــا فــي ذلــك قــرارات بيــع العقــار علــى المــدى
الطويــل والقصيــر إذا تبيــن أن تلــك القــرارات تصــب فــي مصلحــة الصنــدوق ومالكــي الوحــدات.
وســوف يحصــل مديــر الصنــدوق علــى تقييــم ألي عقــار يتــم اقتــراح بيعــه مــن جانــب الصنــدوق مــن مقيميــن اثنيــن مســتقلين معتمديــن
ّ
للمقيميــن المعتمديــن.
مــن الهيئــة الســعودية
 .12هيكل الملكية
قــام مديــر الصنــدوق بتعييــن أميــن الحفــظ لالحتفــاظ بملكيــة أصــول الصنــدوق .ومــع مراعــاة شــروط أي تســهيالت ماليــة يحصــل عليهــا
الصنــدوق ،يتــم تســجيل ملكيــة األصــول باســم شــركة ذات غــرض خــاص يتــم تأسيســها مــن قبــل أميــن الحفــظ بغــرض الفصــل بيــن
ملكيــة األصــول المملوكــة مــن قبــل الصنــدوق وتلــك المملوكــة مــن قبــل أميــن الحفــظ.
وقــد يحصــل الصنــدوق علــى تمويــل مــن مؤسســة ماليــة واحــدة أو أكثــر .وفــي هــذه الحــال ،يمكــن رهــن أصــول الصنــدوق لصالــح الجهــة
الممولــة بموجــب شــروط وأحــكام وثائــق التمويــل وذلــك وفقــا لألنظمــة والتعليمــات والتعاميــم ذات الصلــة  ،علــى أن يكــون االحتفــاظ
بملكيــة أصــول الصنــدوق لمصلحــة مالكــي الوحــدات.
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وفــي الوقــت الحالــي ،تحتفــظ شــركة الراجحــي للتطويــر ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بالكامــل لمصــرف الراجحــي بأصــول
الصنــدوق المرهونــة مقابــل التمويــل الــذي حصــل عليــه صنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري ،وذلــك كضمــان للتســهيالت المشــار إليهــا
أعــاه .وعنــد إنتهــاء القــرض وســداد مبلــغ التمويــل ،يتــم فــك الرهــن وتوثيــق الصكــوك بإســم الشــركة ذات الغــرض الخــاص التــي ســيتم
إنشــائها مــن قبــل أميــن حفــظ الصنــدوق لتملــك عقــارات الصنــدوق لصالــح مالكــي وحــدات الصنــدوق.
ً
وإضافــة إلــى مــا ورد أعــاه ،يشــار إلــى أنــه تحتفــظ شــركة صنــدوق الخليــج للتطويــر واالســتثمار العقــاري ،وهــي شــركة ذات غــرض خــاص
تــم تأسيســها مــن قبــل شــركة كســب الماليــة بصفتهــا أميــن الحفــظ ،بعقــار مركــز األندلــس العائــد ملكيتــه لصنــدوق الراجحــي العقــاري
الخليجــي ،تــم إعــادة ملكيــة األصــول المرهونــة كمــا تــم ذكــره ســابقا الــى شــركة المخــازن المميــزة الثانيــة نيابــة عــن الصنــدوق وهــي شــركة
ذات غــرض خــاص (ذات مســؤولية محــدودة) تابعــة ألميــن الحفــظ ،أنشــات لغــرض تملــك وحفــظ وتســجيل العقــارات واســتثمارها نيابــة عــن
الصنــدوق .
 .13االمتثال باألنظمة
يلتــزم مديــر الصنــدوق فــي جميــع األوقــات باللوائــح واألنظمــة التــي تحكــم ملكيــة العقــارات فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام تملــك غيــر
الســعوديين للعقــار واســتثماره.
ويحــق لمديــر الصنــدوق رفــض إشــتراك أي مســتثمر فــي الصنــدوق فــي حــال تعــارض ذلــك االســتثمار مــع هــذه الشــروط واألحــكام ،أو الئحــة
صناديــق االســتثمار العقــاري أو التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة ،أو أي أنظمــة أخــرى معتمــدة مــن وقــت إلــى آخــر
مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو غيرهــا مــن الهيئــات النظاميــة المعنيــة.

ز .مخاطر االستثمار في الصندوق
يصنــف االســتثمار فــي الصنــدوق بأنــه (مرتفــع المخاطــر) .لذلــك ،ينطــوي االســتثمار فــي الصنــدوق علــى مخاطــر عديــدة وهــو مناســب فقــط
للمســتثمرين الذيــن يدركــون مخاطــر االســتثمار بشــكل تــام ويمكنهــم تحمــل تلــك المخاطــر ،ولذلــك قــد قــام مديــر الصنــدوق بحصــر
المخاطــر الــواردة فــي ملخــص المخاطــر بحســب علمــه واعتقــاده ،ويجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة هــذه المخاطــر بعنايــة قبــل
ً
االشــتراك فــي الصنــدوق ،وال يضمــن مديــر الصنــدوق عــدم ظهــور مخاطــر أخــرى مســتقبال أغفــل عنهــا ،ويمكــن أن توجــد مخاطــر أخــرى ال
ً
ً
يعلمهــا مديــر الصنــدوق أو عوامــل يعتقــد مديــر الصنــدوق أنهــا ليســت ذات أهميــة حاليــا بينمــا قــد تصبــح مهمــة مســتقبال بتغيــر ظــروف
الســوق وبالتالــي لــم يذكرهــا فــي هــذه الفقــرة .وال يمكــن تقديــم أي ضمــان بــأن الصنــدوق ســيتمكن مــن تحقيــق هــدف االســتثمار أو بــأن
ً
المســتثمرين ســيتلقون عائــدا علــى رأس مالهــم المســتثمر.
ً
ال يتضمــن االســتثمار فــي الصنــدوق أي ضمــان بــأن االســتثمار ســيكون مربحــا أو أن المســتثمر لــن يتكبــد خســائر ،وبالتالــي يجــب علــى كل
مســتثمر محتمــل أخــذ العوامــل أدنــاه بعيــن االعتبــار قبــل شــراء وحــدات فــي الصنــدوق .ويتحمــل المســتثمرون وحدهــم كامــل المســؤولية
عــن أي خســارة ماديــة ناتجــة عــن االســتثمار فــي الصنــدوق مــا لــم تكــن نتيجــة الحتيــال أو إهمــال أو ســوء تصــرف مــن جانــب مديــر الصنــدوق
ً
وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.
 .1عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق
مخاطــر التوزيعــات مــن انشــطة غيــر تشــغيلية :قــد يعمــد مديــر الصنــدوق وفــي حــال عــدم تمكنــه مــن دفــع عوائــد تأجيريــة دوريــة
للمســاهمين مــن نشــاط الصنــدوق التشــغيلي أن يقــوم بتوزيــع جــزء مــن النقــد المتوفــر فــي الصنــدوق حــال اســتحقاق التوزيعــات لمالكــي
ً
الوحــدات ،وذلــك كإلتــزام علــى الصنــدوق ،ممــا قــد يؤثــر ســلبيا علــى عوائــد الصنــدوق وتوزيعاتــه.
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مخاطــر التنافــس فــي المعــروض :ســيكون هنالــك العديــد مــن العقــارات األخــرى التــي تقــع فــي نفــس المناطــق التــي توجــد فيهــا عقــارات
ُنافســة
محفظــة الصنــدوق والتــي ســوف تتنافــس مــع عقــارات محفظــة الصنــدوق فــي اجتــذاب المســتأجرين .إن عــدد هــذه العقــارات الم ِ
ســيكون لــه أثـ ٌـر علــى مقــدرة الصنــدوق فــي تأجيــر عقاراتــه وعلــى المبالــغ التــي يمكنــه تحصيلهــا كإيجــارات لهــذه العقــارات ممــا قــد يــؤدي
ً
النخفــاض التدفقــات النقديــة للصنــدوق .وقــد يتأثــر أداء الصنــدوق ســلبا فــي حــال إذا مــا ُبنيــت عقــارات جديــدة أو تــم تحســين وتطويــر
عقــارات قائمــة فــي نفــس مواقــع عقــارات الصنــدوق ،األمــر الــذي قــد ُيضطــر الصنــدوق إلــى القيــام بتحســينات أو تطويــرات رأســمالية علــى

ـزة تنافســية ،وبالتالــي ســيؤثر علــى التوزيعــات الدوريــة التــي يقــوم بهــا الصنــدوق ممــا
العقــارات التــي يملكهــا للمحافظــة علــى أو خلــق ميـ
ٍ
ً
قــد يؤثــر ســلبيا علــى عوائــد الصنــدوق وتوزيعاتــه.
عــدم وجــود ضمــان لعوائــد االســتثمار :ليــس هنــاك ضمــان بــأن الصنــدوق ســيتمكن مــن تحقيــق عوائــد لمســتثمريه أو أن العوائــد ســتكون
متناســبة مــع مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق وطبيعــة المعامــات الموصوفــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام .ومــن الممكــن أن تقــل قيمــة
الوحــدات أو أن يخســر المســتثمرون بعــض أو جميــع رأس المــال المســتثمر .وال يمكــن تقديــم ضمــان بــأن العوائــد المتوقعــة أو المســتهدفة
للصنــدوق ســيتم تحقيقهــا .وجميــع األرقــام واإلحصائيــات التــي وردت والمبينــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام هــي ألغــراض التوضيــح فقــط
وال تمثــل توقعــات للربــح .وال يمكــن توقــع العوائــد الفعليــة والتــي قــد تختلــف عــن اإلحصائيــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
مخاطــر عــدم وجــود ضمانــات وفــاء المســتأجرين بســداد الدفعــات االيجاريــة :ال تتضمــن عقــود اإليجــار المتعلقــة بمعظــم عقــارات محــل
اســتثمار الصنــدوق علــى أيــة ضمانــات ســداد لإليجــارات ممــا قــد يؤثــر علــى الصنــدوق بشــكل ســلبي فــي حــال قــام المســتأجرين بعــدم
الوفــاء بااللتزامــات التأجيريــة التعاقديــة الخاصــة بهــم .وبذلــك ،فــإن التدفقــات النقديــة الخاصــة بالصنــدوق وكذلــك قــدرة الصنــدوق علــى
ً
تنفيــذ توزيعــات لمالكــي الوحــدات ســتتأثر ســلبا فــي حــال عــدم وفــاء المســتأجرين بالتزاماتهــم التأجيريــة بغيــاب الضمانــات علــى اإليجــار.
مخاطــر عــدم مطابقــة الشــروط :قــد يفقــد الصنــدوق شــرط مــن الشــروط المؤهلــة لصناديــق االســتثمارية العقاريــة المتداولــة بموجــب
التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة ،وهــو األمــر الــذي يترتــب عليــه آثــار ســلبية علــى الصنــدوق وعلــى األســاس الــذي
يعتمــد عليــه فــي تحقيــق عائــدات لمالكــي الوحــدات .ولــم يتــم اختبــار متطلبــات االحتفــاظ بوضــع الصنــدوق كصنــدوق اســتثمار عقــاري
ً
متــداول ،كمــا أن التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة صــادرة حديثــا وليــس لهــا تفســيرات ســابقة .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،قــد يتــم إجــراء تغييــرات الحقــة (بمــا فــي ذلــك تغييــر فــي التفســير) علــى متطلبــات االحتفــاظ بوضــع الصنــدوق كصنــدوق اســتثمار
عقــاري متــداول .وينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن مالحظــة أنــه ال يوجــد ضمــان بــأن الصنــدوق ســيحتفظ بصفتــه كصنــدوق اســتثمار
عقــاري متــداول لفتــرة غيــر محــدودة (ســواء بســبب عــدم الوفــاء بالمتطلبــات التنظيميــة أو خالفــه) .وفــي حــال تخلــف الصنــدوق عــن الوفــاء
بــأي مــن المتطلبــات التنظيميــة الالزمــة لالحتفــاظ بوضعــه ،يجــوز لهيئــة الســوق الماليــة تعليــق تــداول الوحــدات أو إلغــاء إدراج الصنــدوق.
ً
وبالتالــي يمكــن أن يؤثــر ذلــك ســلبا علــى إمكانيــة تســويق الوحــدات وعلــى ســيولتها وقيمتهــا.
مخاطــر ســيولة الســوق :يعتــزم الصنــدوق التقــدم بطلــب لكــي يتــم قبــول الوحــدات للتــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
وال ينبغــي النظــر إلــى قبــول هــذا الطلــب كضمــان او إشــارة إلــى أنــه ســوف يكــون هنالــك ســوق ذات ســيولة عاليــة للوحــدات أو أنــه ســوف
يتطــور .وفــي حــال عــدم نشــوء ســوق ذات ســيولة عاليــة ،قــد تتأثــر أســعار تــداول الوحــدات علــى نحــو ســلبي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي حــال
ً
عــدم تطــور مثــل هــذا الســوق ،قــد يكــون للتعامــات الصغيــرة نســبيا أو التعامــات المقــررة علــى الوحــدات تأثيــر ســلبي كبيــر علــى ســعر
الوحــدات ،و يكــون مــن الصعــب تنفيــذ تعامــات تتعلــق بعــدد كبيــر مــن الوحــدات بســعر ثابــت.
ً
مخاطــر التغيــرات فــي األســعار :هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى الســعر الســوقي للوحــدات ومــن بينهــا الحركــة
العامــة فــي أســواق األســهم المحليــة والعالميــة واألســواق العقاريــة والظــروف االقتصاديــة الســائدة والمتوقعــة ومعــدالت الفائــدة وتكاليــف
التمويــل وتوجهــات المســتثمرين والظــروف االقتصاديــة العامــة .وقــد تتعــرض ســوق الصناديــق المتداولــة للتقلبــات ،وقــد يــؤدي عــدم
وجــود الســيولة إلــى تأثيــر ســلبي علــى القيمــة الســوقية للوحــدات .وبنـ ً
ـاء عليــه ،فــإن االشــتراك فــي الصنــدوق مالئــم فقــط للمســتثمرين
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الذيــن يمكنهــم تحمــل المخاطــر المرتبطــة بهــذه االســتثمارات.

صندوق الراجحي “ريت”

مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح األولي :قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من القيمة التي تم طرحها ،وقد ال يستطيع مالكو
الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم .وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها ظروف السوق غير
المواتية وضعف توقعات المستثمرين حول جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة مستويات عرض الوحدات.
مخاطــر التقلــب فــي التوزيعــات :ليســت هنــاك أي ضمانــات بشــأن مبالــغ التوزيعــات المســتقبلية التــي ســوف يقــوم الصنــدوق بســدادها
لمالكــي الوحــدات ،مــن الممكــن عــدم قــدرة الصنــدوق علــى ســداد أي توزيعــات بســبب أحــداث غيــر متوقعــة ينتــج عنهــا زيــادة فــي التكاليــف
(تشــمل علــى ســبيل المثــال النفقــات الرأســمالية فــي حالــة تنفيــذ أعمــال تجديــد فــي األصــول التابعــة للشــركات التــي يســتثمر بهــا
الصنــدوق) ،أو انخفــاض فــي اإليــرادات( .كمــا فــي حالــة عــدم تحصيــل األرباح).وعلــى الرغــم مــن أنــه يتوجــب علــى الصنــدوق توزيــع مــا نســبته
ً
 90%مــن صافــي أربــاح الصنــدوق ســنويا ،إال أنــه قــد اليتمكــن الصنــدوق علــى ســداد توزيعــات لمالكــي الوحــدات لتجنــب تعريــض الصنــدوق
ً
اللتزامــات معينــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم التأثيــر علــى أدائــه المالــي .ويمكــن أيضــا أن يقــوم ممولــوا الصنــدوق بمنعــه مــن ســداد
توزيعــات لمالكــي الوحــدات بموجــب الشــروط المقيــدة الــواردة فــي اتفاقيــات التمويــات أو غيــر ذلــك ،ويمكــن أن يترتــب لهــم فــي ظــروف
معينــة (منهــا علــى ســبيل المثــال بعــد حصــول عجــز عــن الوفــاء بموجــب أي ترتيبــات تمويــل) الحــق فــي وضــع اليــد علــى التدفقــات النقديــة
للصنــدوق واســتخدام تلــك التدفقــات النقديــة لســداد مبالــغ أصــل الديــن المســتحقة بموجــب ترتيبــات التمويــل .ويمكــن أن يــؤدي أي
توقــف فــي ســداد التوزيعــات لمالكــي الوحــدات أو أي انخفــاض فــي قيمتهــا إلــى انخفــاض القيمــة الســوقية للوحــدات تداولهــا فــي الســوق
الماليــة الســعودية (تــداول).
مخاطــر زيــادة عمليــات بيــع الوحــدات :قــد تــؤدي عمليــات البيــع الالحقــة مــن جانــب مالكــي الوحــدات لعــدد كبيــر مــن الوحــدات إلــى تخفيــض
الســعر الســوقي للوحــدة إلــى درجــة كبيــرة .وقــد تــؤدي أي عمليــات عــرض أو بيــع لعــدد كبيــر مــن الوحــدات فــي الســوق الثانويــة إلــى التأثيــر
بشــكل ســلبي وكبيــر علــى الســعر الســوقي للوحــدات.
مخاطــر انعــكاس القيمــة األساســية :قــد ال يعكــس ســعر الســوق المتــداول للوحــدات قيمــة االســتثمارات األساســية للصنــدوق .وقــد
تتعــرض أســواق المــال لتقلبــات كبيــرة فــي األســعار وحجــم التعامــات مــن وقــت آلخــر ،ويــؤدي هــذا األمــر ،باإلضافــة إلــى الظــروف االقتصاديــة
والسياســية وغيرهــا ،إلــى التأثيــر الســلبي والكبيــر علــى الســعر الســوقي للوحــدات .وبصفتــه صنــدوق عــام متــداول ،قــد يتأثــر ســعر
الوحــدة الواحــدة بعــدد مــن العوامــل ،والتــي يقــع العديــد منهــا خــارج ســيطرة مديــر الصنــدوق.
مخاطــر العوائــق للحصــول علــى تمويــل لعمليــات االســتحواذ المســتقبلية :قــد تــؤدي متطلبــات التوزيع وقيــود التمويل بموجــب التعليمات
الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة إلــى الحــد مــن مرونــة الصنــدوق وقدرتــه علــى النمــو مــن خــال االســتحواذ .ويعتــزم
الصنــدوق توزيــع  90%علــى األقــل مــن صافــي أرباحــه علــى مالكــي الوحــدات ممــا يقلــل مــن النقــد المتوفــر فــي الصنــدوق .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ومــن أجــل الحفــاظ علــى وضــع الصنــدوق كصنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول ،فيجــب أال تتجــاوز نســب التمويــل للصنــدوق نســبة 50%
مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق ،وذلــك بحســب آلخــر قوائــم ماليــة مدققــة .ونتيجــة لذلــك ،يمتلــك الصنــدوق قــدرة محــدودة علــى
تحســين ممتلكاتــه أو النمــو مــن خــال االســتحواذ علــى ممتلــكات إضافيــة .وفــي حــال قــرر الصنــدوق زيــادة إجمالــي قيمــة أصولــه ،فقــد يلجــأ
إلصــدار حقــوق أولويــة بمــا يتوافــق مــع أنظمــة هيئــة الســوق الماليــة ونظــام الشــركات النافــذ ،وبهــذا الخصــوص يشــار إلــى أن زيــادة إجمالــي
قيمــة أصــول صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول مــن المحتمــل أن تســتغرق فتــرة زمنيــة طويلــة لعــدم وجــود تجــارب مســبقة مماثلــة يمكــن
القيــاس عليهــا.
ً
القيــود الشــرعية :يجــب أن تتــم اســتثمارات الصنــدوق وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية حســبما تحددهــا الهيئــة الشــرعية .وهــذه المبــادئ
تنطبــق علــى هيــكل االســتثمارات ونشــاطات الصنــدوق وتنــوع اســتثماراته .ولاللتــزام بتلــك المبــادئ ،قــد يضطــر الصنــدوق للتخلــي عــن
االســتثمار أو جــزء منــه ،أو جــزء مــن دخلــه إذا كان االســتثمار أو هيــكل االســتثمار مخالــف معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،عنــد االلتــزام بمعاييــر الهيئــة الشــرعية قــد يخســر الصنــدوق فــرص اســتثمارية إذا قــررت الهيئــة الشــرعية وجــود أي اســتثمار مقتــرح
غيــر ملتــزم بأحــكام الشــريعة اإلســامية وبالتالــي ال يمكــن للصنــدوق االســتثمار فيــه.
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التغييــرات فــي أوضــاع الســوق :يعتمــد أداء الصنــدوق المســتقبلي بشــكل كبيــر علــى التغيــرات فــي مســتويات العــرض والطلــب فــي
القطــاع العقــاري ،والتــي قــد تتأثــر باألوضــاع االقتصاديــة والسياســية اإلقليميــة والمحليــة ،وزيــادة التنافــس الــذي قــد ينتــج عنــه انخفــاض
قيمــة العقــارات واحتمــال محدوديــة توفــر أمــوال الرهــن العقــاري أو زيــادة أســعار الرهــن العقــاري ،والتغيــرات فــي مســتويات العــرض والطلــب.
عــدم المشــاركة فــي اإلدارة :باســتثناء مــا هــو مذكــور فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،ال يكــون للمســتثمرين الحــق أو صالحيــة المشــاركة فــي
ُ
إدارة الصنــدوق أو التأثيــر علــى أي مــن قــرارات الصنــدوق االســتثمارية .وتســند جميــع مســؤوليات اإلدارة لمديــر الصنــدوق.
االعتمــاد علــى كبــار الموظفيــن :يعتمــد نجــاح تطويــر الصنــدوق بشــكل رئيســي علــى نجــاح فريــق إدارتــه .وقــد تؤثــر خســارة خدمــات أي مــن
أعضــاء فريــق إدارة الصنــدوق بشــكل عــام (ســواء كان ذلــك بســبب االســتقالة أو خالفــه) أو عــدم إمكانيــة جــذب وتعييــن موظفيــن إضافييــن
علــى عمــل الصنــدوق ومنظومتــه.
 .2عوامل المخاطر ذات الصلة بأصول الصندوق
المســتأجرون فــي القطاعــات المتخصصــة :يســتثمر الصنــدوق فــي العقــارات التــي تشــغلها وتديرهــا شــركات أخــرى فــي قطاعــي التعليــم
والرعايــة الصحيــة .ويعتمــد نشــاط الشــركات فــي القطاعــات المســتهدفة ونجاحهــا علــى عــدد المتخصصيــن والمهنييــن وجهودهــم
وقدراتهــم وخبراتهــم .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يخضــع المُشـ ِـغلون العاملــون فــي القطاعــات المســتهدفة لشــروط تراخيــص ومراجعــات دوريــة
مــن جانــب جهــات الرقابيــة .وفــي حــال عــدم اســتيفاء أي مــن شــروط التراخيــص ،يجــوز للجهــات الرســمية والرقابيــة تعليــق التراخيــص أو
إلغائهــا أو فــرض قيــود أخــرى علــى المُشـ ِـغلين .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن شــروط الترخيــص تتضمــن االمتثــال للعديــد مــن المتطلبــات ،ممــا
ً
يزيــد مــن احتماليــة التعــرض لمخاطــر االمتثــال ،وال يمكــن أيضــا التنبــؤ بماهيــة شــروط ترخيــص جديــدة يتــم فرضهــا بالمســتقبل.
ـغلين اســتيفاء المعاييــر المتعلقــة بأمــور عديــدة مــن بينهــا األداء والحوكمــة
وللحفــاظ علــى اعتماداتهــم وتصاريحهــم ،يجــب علــى المُشـ ِ
والنزاهــة المؤسســية ومســتويات الجــودة والموظفيــن والقــدرة اإلداريــة والمــوارد واالســتقرار المالــي .وقــد يــؤدي أي تأثيــر ضــار علــى نشــاط
ً
المُشـ ِـغلين إلــى الحــد مــن قدرتهــم علــى أداء التزاماتهــم تجــاه الصنــدوق بصفتــه مالــكا للعديــد مــن العقــارات التــي يشــغلونها.
َُ
القــدرة علــى تســجيل الطــاب الجــدد وإعــادة تســجيل الطــاب الحالييــن :تعــد زيــادة معدالت تســجيل الطالب في قطــاع المنشــآت التعليمية
ً
أمــرا بالــغ األهميــة لــأداء المالــي للمنشــآت التعليميــة .وفــي حــال تدنــي مســتويات تســجيل الطــاب أو عــدم القــدرة علــى اجتــذاب طــاب
ً
جــدد فــي مــكان الطــاب المغادريــن ،فقــد يتأثــر األداء المالــي للمنشــأة التعليميــة بذلــك األمــر ،وبالتالــي ســيؤثر ســلبا علــى العمــل أو الوضــع
المالــي أو نتائــج العمليــات أو توقعــات المســتأجرين العامليــن فــي قطــاع التعليــم والتزاماتهــم تجــاه الصنــدوق.
مخاطــر التغيــرات فــي أنظمــة القطــاع الرعايــة الصحيــة :يخضــع قطــاع الرعايــة الصحيــة لعــدد مــن األنظمــة والقواعــد واللوائــح ،بمــا فــي ذلــك
السياســات واللوائــح المكتوبــة وغيــر المكتوبــة المطبقــة مــن ِقبــل وزارة الصحة والهيئة الســعودية العامــة للغذاء والــدواء وما في حكمها
مــن الجهــات التنظيميــة .وتخضــع هــذه اللوائــح للتغييــر بصفــة مســتمرة ،وال يمتلــك الصنــدوق القــدرة علــى توقــع التعديــات والتطــورات
التــي قــد تخضــع لهــا هــذه األنظمــة واللوائــح .ويخضــع المشــغلون العاملــون فــي القطاعــات المســتهدفة للكثيــر مــن متطلبــات الترخيــص،
وللمراجعــات الدوريــة مــن ِقبــل الجهــات المرخصــة .وفــي حــال عــدم الوفــاء بــأي مــن شــروط الترخيــص ،فقــد تقوم الجهــات المختصــة بتعليق
التراخيــص أو إلغائهــا أو فــرض قيــود وغرامــات علــى المشــغلين .وعــاوة علــى ذلــك ،عــادة مــا تكــون متطلبــات التراخيــص معقــدة ،وهــو
األمــر الــذي يــؤدي إلــى مخاطــر االمتثــال وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بشــروط الترخيــص الجديــدة التــي يمكــن تطبيقهــا أو بالتأثيــر المحتمــل
لشــروط الترخيــص الجديــدة علــى المشــغلين .ومــن أجــل االحتفــاظ باعتماداتهــم وتصاريحهــم ،يتعيــن علــى المشــغلين تلبيــة المعاييــر
المختلفــة ومنهــا تلــك المعاييــر المتعلقــة بمعاييــر األداء والحوكمــة والنزاهــة المؤسســية والجــودة والعمالــة والقــدرات اإلداريــة والمــوارد
واالســتقرار المالــي.
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مخاطــر المتغيــرات االقتصاديــة والموســمية :مــن الممكــن أن يتأثــر مشــغلو الرعايــة الصحيــة مــن وقــت آلخــر بالبيئــة االقتصاديــة العامــة،
ً
ً
حيــث ينخفــض ســعي األشــخاص لتلقــي العــاج الطبــي فــي البيئــات التــي تعانــي ظروفــا اقتصاديــة صعبــة ،وخصوصــا بالنســبة للعمليــات
واإلجــراءات الطبيــة التــي ال تحظــى بغطــاء تأمينــي .ومــن الممكــن أن يكــون لعــدم قــدرة الشــركات المشــغلة للعقــارات التابعــة للصنــدوق
علــى التخفيــف مــن حــدة هــذه التحديــات بشــكل فعــال أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمالهــم ومركزهــم المالــي وتوقعاتهــم ونتائــج
عملياتهــم.
مخاطــر األمــراض المعديــة الخطيــرة :يتعامــل مــزودو الرعايــة الطبيــة مــع مرضــى يعانــون مــن أمــراض معديــة متنوعــة .ومــن الممكــن أن
يتعــرض األشــخاص األصحــاء للعــدوى باألمــراض المعديــة الخطيــرة وذلــك أثنــاء إقامتهــم أو زيارتهــم لمرافــق الرعايــة الصحيــة .وهــذا األمــر
مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى مطالبــات بالتعويضــات ضــد المشــغلين ،وكنتيجــة للتقاريــر والتغطيــة الصحفيــة ،قــد يحــدث ضــرر للســمعة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تؤثــر هــذه األمــراض المعديــة علــى الموظفيــن العامليــن لــدى مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة وبالتالــي تخفيــض
القــدرة علــى تقديــم العــاج والرعايــة بشــكل كبيــر علــى المــدى القصيــر والمتوســط والبعيــد .وباإلضافــة إلــى مطالبــات التعويــض ،قــد
يــؤدي أي مــن هــذه األحــداث بشــكل مباشــر إلــى فــرض قيــود علــى األنشــطة كنتيجــة للحجــر الصحــي ،وإغــاق أجــزاء مــن المستشــفيات فــي
بعــض األحيــان للتعقيــم ،والقيــود التنظيميــة علــى التصاريــح والتراخيــص أو االنســحاب منهــا .كمــا أنهــا قــد تــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى
ً
انخفــاض معــدالت اســتغالل القــدرة نظــرا لفقــدان الســمعة .وقــد يكــون ألي مــن هــذه العوامــل أثــر ســلبي جوهــري علــى الصنــدوق فيمــا
يتعلــق بأعمالهــم ومركزهــم المالــي وتوقعاتهــم ونتائــج عملياتهــم.
توفــر االســتثمارات المناســبة :لــن يتســنى للمســتثمرين فرصــة تقييــم الجوانــب االقتصاديــة والماليــة وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة
بالفــرص االســتثمارية المســتقبلية للصنــدوق .وال يمكــن تقديــم ضمــان بــأن مديــر الصنــدوق ســيتمكن مــن إيجــاد اســتثمارات مســتقبلية
ً
تتماشــى مــع أهــداف االســتثمار الخاصــة بالصنــدوق إن دعــت الحاجــة لذلــك ،وتحديــدا فــي بيئــة الســوق الحاليــة .إن تحديــد االســتثمارات
المناســبة للصنــدوق وهيكلتهــا هــو أمــر تنافســي وغيــر مضمــون بدرجــة كبيــرة .وعــدم قــدرة مديــر الصنــدوق علــى تحديــد االســتثمارات
ً
المناســبة قــد يؤثــر ســلبا علــى قــدرة الصنــدوق علــى تحقيــق العوائــد المرغوبــة.
مخاطــر تخلــف الطــرف اآلخــر عــن االلتــزام والمخاطــر االئتمانيــة :قــد يتعــرض الصنــدوق لمخاطر ائتمانيــة تتعلق بالغيــر الذين يقــوم الصندوق
بمزاولــة األعمــال معهــم بمــا فــي ذلــك مخاطــر التخلــف عــن الســداد .كمــا أن الصنــدوق قــد يتعــرض فــي ظــروف معينــة إلــى مخاطــر تخلــف
الغيــر عــن االلتــزام بمــا فــي ذلــك مــاك األراضــي و/أو مديــري العقــارات و/أو البنــوك المقرضــة و/أو المقاوليــن .وقــد يــؤدي إخــال الغيــر عــن
ســداد أي مســتحقات تعاقديــة للصنــدوق إلــى انخفــاض دخــل الصنــدوق وبالتالــي التأثيــر فــي النهايــة علــى عوائــد مالكــي الوحــدات.
مخاطــر االســتثمارات المســتقبلية :حســب مــا هــو محــدد بهــذه الشــروط واألحــكام ،وباســتثناء االســتثمارات الحاليــة للصنــدوق ،لــم يحــدد
مديــر الصنــدوق اســتثمارات مســتقبلية مــن المقــرر القيــام بهــا بعــد تاريــخ اإلدراج .ولــن يكــون أمــام المســتثمرين فــي الصنــدوق أي فرصــة
لتقييــم المعلومــات االقتصاديــة والماليــة والمعلومــات األخــرى ذات الصلــة المتعلقــة باالســتثمارات.
المخاطــر العقاريــة العامــة :ســوف تخضــع االســتثمارات للمخاطــر المتعلقــة بملكيــة العقــارات و/أو تأجيرهــا و/أو تطويــر عملياتهــا و/أو
إعــادة تطويرهــا .وتشــمل هــذه المخاطــر ،علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر ،تلــك المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ االقتصــادي المحلــي العــام
واألوضــاع العقاريــة المحليــة والتغيــرات فــي مســتويات العــرض والطلــب المتعلقــة بالعقــارات المنافســة فــي المنطقــة (كنتيجــة لإلفــراط
فــي البنــاء علــى ســبيل المثــال) والنقــص فــي إمــدادات مصــادر الطاقــة ومختلــف المخاطــر غيــر المؤمــن عليهــا أو غيــر القابلــة للتأميــن
والكــوارث الطبيعيــة واللوائــح والقــرارات الحكوميــة (علــى ســبيل المثــال ،مراقبــة اإليجــارات) والتغيــرات فــي الضرائــب العقاريــة والتغيــرات
فــي معــدالت العوائــد وتوافــر التمويــل بالرهــن العقــاري التــي قــد تجعــل بيــع أو إعــادة تمويــل العقــارات صعبــة أو غيــر عمليــة وااللتزامــات
البيئيــة وااللتزامــات المحتملــة المرتبطــة ببيــع األصــول والهجمــات اإلرهابيــة والحــروب -ال ســمح اهلل -وغيرهــا مــن العوامــل التــي تقــع خــارج
ً
ســيطرة مديــر الصنــدوق .وال يوجــد هنــاك أي ضمــان علــى وجــود ســوق جاهــز إلعــادة بيــع االســتثمارات وذلــك ألن االســتثمارات عمومــا لــن
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تكــون ذات ســيولة .وقــد تكــون أحــد أســباب عــدم توفــر الســيولة هــو عــدم وجــود ســوق قائــم لالســتثمارات ،باإلضافــة إلــى القيــود التعاقديــة
القانونيــة المفروضــة علــى إعــادة بيعهــا (بمــا فــي ذلــك أي قيــود مفروضــة علــى عمليــات بيــع االســتثمارات مــن جانــب المموليــن الذيــن قدمــوا
ً
تمويــا لالســتحواذ علــى االســتثمارات ذات الصلــة).
ً
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد يكــون للتغيــرات الســلبية فــي تشــغيل أي عقــارات أو فــي الوضــع المالــي ألي مســتأجر تأثيــرا ســلبيا علــى المدفوعــات
اإليجاريــة التــي يتلقاهــا الصنــدوق ،وبالتالــي علــى قــدرة الصنــدوق علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســتثمرين .وقــد يتعــرض أي مســتأجر،
مــن وقــت آلخــر ،للركــود وهــو األمــر الــذي قــد يضعــف وضعــه المالــي ويــؤدي إلــى تخلفــه عــن ســداد المســتحقات اإليجاريــة عنــد اســتحقاقها.
وفــي أي وقــت ،يجــوز ألي مســتأجر أن يســعى للحصــول علــى حمايــة ضــد قوانيــن اإلفــاس أو اإلعســار المعمــول بهــا ،وهــو األمــر الــذي قــد
يــؤدي إلــى رفــض عقــد اإليجــار أو إنهائــه أو أي نتائــج ســلبية أخــرى ،وبالتالــي انخفــاض التدفــق النقــدي القابــل للتوزيــع الخــاص بالصنــدوق .وال
ً
يمكــن تقديــم ضمــان بــأن المســتأجرين لــن يرفعــوا دعــاوى للحمايــة مــن اإلفــاس فــي المســتقبل ،وإذا فعلــوا ذلــك أن يســتمر اإليجــار ســاريا.
مخاطــر التركيــز علــى القطــاع العقــاري :قــد يســتثمر الصنــدوق فــي أصــول مركــزة فــي مــدن محــددة (مثــل الريــاض وجــدة والخبــر وخميــس
مشــيط كمــا فــي حــال محفظــة االســتثمار الحاليــة) ،وفــي قطاعــات محــددة (مثــل القطــاع العقــاري التجــاري و/أو القطــاع العقــاري المكتبــي
ّ
و/أو قطــاع المخــازن) .وفــي حــال ركــز الصنــدوق اســتثماراته فــي مناطــق أو قطاعــات معينــة ،فقــد يــؤدي ذلــك األمــر إلــى تعريــض الصنــدوق
لخطــر الركــود االقتصــادي وذلــك بشــكل يفــوق مــا إذا اشــتملت محفظــة الصنــدوق االســتثمارية علــى أصــول موزعــة علــى عــدد اكبــر
مــن القطاعــات والمــدن .وكنتيجــة لذلــك ،قــد يكــون لهــذا الركــود تأثيــر ســلبي جوهــري علــى الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج عملياتــه
وتدفقاتــه النقديــة وقدرتــه علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســتثمرين.
مخاطــر ســوق العقــارات التجاريــة :قــد يســتحوذ الصنــدوق علــى أصــول عقاريــة تجاريــة فقــط ،وإذا اعتمــد الصنــدوق علــى مصــادر الدخــل
ً
الناتجــة عنهــا ،قــد يصبــح الصنــدوق مُعرضــا ألي ركــود يحــدث فــي هــذه الســوق .ومــن طبيعــة ســوق العقــارات التجاريــة أنهــا دوريــة وتتأثــر
بالوضــع االقتصــادي بصفــة عامــة .هــذا وتؤثــر الظــروف االقتصاديــة الســلبية علــى قيمــة األصــول العقاريــة التجاريــة وســيولتها .وكذلــك قــد
يكــون لالنخفــاض فــي أداء أســواق العقــارات التجاريــة تأثيــر ســلبي علــى مســتويات اإليجــار وعوائــده وأعــداد العقــارات الشــاغرة ،وكنتيجــة
لذلــك قــد يكــون لهــذا األمــر تأثيــر ســلبي جوهــري علــى عمــل الصنــدوق ووضعــه المالــي.
مخاطــر االعتمــاد علــى إيــرادات اإليجــارات :قــد يســتحوذ الصنــدوق علــى اســتثمارات بنـ ً
ـاء علــى القيــم المســتمدة مــن اإليــرادات التــي مــن
المتوقــع أن يتــم الحصــول عليهــا مــن المســتأجرين .وال يوجــد ضمــان بــأن المســاحات الشــاغرة ســوف يتــم تأجيرهــا أو أن اإليجــارات المنتهيــة
ســوف يتــم تجديدهــا أو أنــه ســوف تكــون هنــاك زيــادة فــي اإليجــارات بمــرور الزمــن .وفــي حــال تعــرض أحــد المســتأجرين ألزمــة ماليــة ،فقــد
يصبــح عندهــا غيــر قــادر علــى ســداد المســتحقات اإليجاريــة فــي الوقــت المناســب أو تجديــد عقــد إيجــاره .وقــد يشــغل بعــض المســتأجرين
أجــزاء كبيــرة مــن االســتثمارات ذات الصلــة ،وبالتالــي ،طالمــا كانــت اســتثمارات الصنــدوق مركــزة فــي تلــك األصــول ،فقــد يتأثــر الوضــع المالــي
ً
للصنــدوق ونتائــج عملياتــه وتدفقاتــه النقديــة وقدرتــه علــى تقديــم توزيعــات أربــاح للمســتثمرين ســلبا بشــكل كبيــر بــأي ظــروف ســلبية
تؤثــر علــى هــؤالء المســتأجرين الرئيســيين.
ً
َُ
مخاطــر عــدم ســيولة األصــول األساســية :تعــد األصــول العقاريــة مــن األصــول التــي يصعــب التصــرف بهــا وتحويلهــا إلــى نقــد نســبيا.
وبالتالــي ،قــد يصعــب أو يســتحيل علــى الصنــدوق أن يبيــع أصــل عقــاري معيــن بالســعر المرغــوب فــي أي وقــت معيــن .وبمــا أن محفظــة
ً
الصنــدوق تتكــون مــن أصــول عقاريــة ،قــد يصعــب علــى الصنــدوق بيــع أصولــه العقاريــة (خصوصــا فــي أوقــات تراجــع الســوق وبصفــة خاصــة
تلــك األصــول التــي يتــم تصنيفهــا كأصــول عقاريــة كبيــرة) ،وقــد يتعــرض الســعر المقتــرح لخصــم كبيــر خاصــة إذا تــم إجبــار الصنــدوق علــى
بيــع أي مــن أصولــه خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة ألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك الحاجــة الماســة لمبالــغ نقديــة للقيــام باســتثمارات اضافيــة .وقــد
ً
يــؤدي هــذا األمــر إلــى انخفــاض قيمــة الوحــدات والتأثيــر ســلبا علــى أداء الصنــدوق.
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المخاطــر المرتبطــة بالقطــاع العقــاري الســكني :يجــوز للصنــدوق االســتثمار فــي قطــاع العقــار الســكني .وإن أداء االســتثمارات فــي قطــاع
العقــار الســكني يعتمــد بشــكل كبيــر علــى التغيــرات فــي مســتويات العــرض والطلــب ،والتــي تتأثــر لحــد كبيــر بالظــروف االقتصاديــة
والسياســية واألمنيــة ،والعوامــل اإلقليميــة والمحليــة ،بمــا فــي ذلــك زيــادة فــي مســتوى المنافســة التــي تفرضهــا العقــارات الســكنية
األخــرى .وإن قــدرة الصنــدوق علــى كســب دخــل تأجيــري والحفــاظ علــى قيمــة العقــار يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى المســتوى التنافســي
للعقــار بالســوق مقارنــة مــع العقــارات المماثلــة .فــي حــال اجتذبــت عقــارات أخــرى مســتأجرين أفضــل مــن الذيــن اجتذبهــم الصنــدوق ،قــد
يخفــض ذلــك مــن صافــي إيــرادات اإليجــار للصنــدوق نتيجــة النخفــاض الطلــب مــن قبــل المســتأجرين .وقــد يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض فــي
نســب التوزيعــات لمالكــي الوحــدات وقيمــة وســعر تداولهــا.
مخاطــر التطويــر العقــاري :علــى الرغــم مــن أنــه لــن تشــكل مشــاريع التطويــر العقــاري نســبة كبيــرة مــن المحفظــة االســتثمارية للصنــدوق،
إال أنــه قــد تتعــرض أنشــطة التطويــر العقــاري إلــى مخاطــر عديــدة .وتشــمل المخاطــر المتعلقــة ببنــاء وتســويق مشــروع عقــاري جديــد علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر( :أ) التأخــر فــي اســتكمال األعمــال( .ب) زيــادة التكاليــف( .ج) عــدم المقــدرة علــى تأميــن عقــود إيجــار بمســتويات
دخــل مأمولــة؛ و (د) قــوة قاهــرة ناجمــة عــن عوامــل خارجــة عــن ســيطرة الصنــدوق والتــي تتعلــق بشــكل خــاص بأنشــطة البنــاء والتطويــر
العقــاري (بمــا فــي ذلــك األحــوال الجويــة والظــروف البيئيــة الســلبية ونقــص فــي مــواد البنــاء فــي الســوق) ،التــي مــن شــأنها أن تعيــق إنجــاز
مشــاريع التطويــر العقــاري .ويشــار إلــى أن بــدء مشــروع جديــد يحمــل أيضــا مخاطــر أخــرى مثــل تلــك المتعلقــة بتخصيــص اســتخدام األراضــي،
ونســب اإلشــغال والحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة المطلوبــة والتصاريــح وتحمــل تكاليــف التطويــر فيمــا يتعلــق بالمشــاريع التــي لــم
يتــم اســتكمالها .وســوف يكــون لالســتكمال اإليجابــي لمثــل تلــك المشــاريع األثــر المباشــر والكبيــر علــى قيمــة الوحــدات وأي فشــل فــي
اســتكمال المشــروع يمكــن أن يقلــل مــن األربــاح وصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
مخاطــر التمويــل :مــن المحتمــل أن يتــم الحصــول علــى تمويــل للصنــدوق بهــدف تحســين نســبة العوائــد التــي يجنيهــا الصنــدوق،
وعليــه قــد يؤثــر أي تغييــر فــي تكلفــة التمويــل أو شــروط التمويــل بشــكل ســلبي علــى أداء الصنــدوق أو أن يــؤدي إلــى خســارة رأس المــال
المســتثمر .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يســبب التمويــل تغيــرات عشــوائية فــي قيمــة أصــول الصنــدوق أو قــد تعرضــه لخســارة تفــوق مبلــغ
اســتثماره .وحيــث أن الحصــول علــى التمويــل يخلــق فرصــة لزيــادة العوائــد إال أنــه فــي نفــس الوقــت ينطــوي علــى درجــة عاليــة مــن الخطــر
المالــي وقــد يــؤدي إلــى تعريــض الصنــدوق واســتثماراته إلــى عوامــل أخــرى مثــل ارتفــاع تكلفــة التمويــل والركــود االقتصــادي .وعــاوة علــى
ْ
ْ
ذلــك ،فإنــه عــاده مــا يتــم رهــن أصــول الصنــدوق إلــى الجهــة المُق ِرضــة للصنــدوق ،ويمكــن أن تقــوم تلــك الجهــة المُق ِرضــة بالمطالبــة
باألصــول فــور حــدوث أي تخلــف عــن الســداد (حســبما هــو مشــروط فــي وثائــق التمويــل) مــن جانــب الشــركة ذات الغــرض الخــاص أو مــن
جانــب مديــر الصنــدوق أو الصنــدوق ذاتــه .وبهــذا الخصــوص ،يشــار إلــى أنــه ســيقوم الصنــدوق باالســتحواذ علــى كافــة العقــارات المكونــة
للمحفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق دون أي رهونــات .فعلــى ســبيل المثــال ،يعتــزم
الصنــدوق باالســتحواذ علــى مستشــفى أن أم ســي التخصصــي الســام الــذي تــم رهنــه مــن قبــل البائــع لصالــح وزارة الماليــة الســعودية
بموجــب تســهيالت مقدمــة مــن الــوزارة لصالــح البائــع ،وذلــك بعــد ســداد التمويــل وفــك الرهــن عليــه ،إال أنــه مــن المحتمــل أن تســتغرق
ً
ً
إجــراءات فــك الرهــن لصالــح الــوزارة وقتــا طويــا الســتيفاء الشــروط والمتطلبــات الخاصــة بالــوزارة قبــل فــك الرهــن ممــا قــد يؤثــر علــى عمليــة
اســتحواذ الصنــدوق علــى العقــار المذكــور .إضافــة ،يشــار إلــى أنــه قــد يتــم رهــن العقــارات المكونــة لمحفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن
عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق بعــد نقــل ملكيتهــا إلــى الصنــدوق ،وذلــك ممــا يعرضهــا أيضــا لمخاطــر التمويــل المذكــورة
فــي هــذه الفقــرة .وبالتالــي ،قــد تتأثــر العوائــد المســتحقة لمالكــي الوحــدات بالصنــدوق بشــكل ســلبي فــي حــال مطالبــة مصــرف الراجحــي
باألصــول المرهونــة
مخاطــر اإلجــراءات التــي يتخذهــا المنافســون :يتنافــس الصنــدوق مــع مــاك ومشــغلين ومطوريــن عقارييــن آخريــن فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وقــد يمتلــك بعضهــم عقــارات مشــابهة للعقــارات التــي يمتلكهــا الصنــدوق فــي نفــس النطــاق الــذي تقــع فيــه العقــارات.
وإذا قــام منافســو الصنــدوق بتأجيــر أماكــن ســكنية و/أو تجاريــة مماثلــة للعقــارات التــي يمتلكهــا الصنــدوق أو بيــع أصــول مماثلــة لهــذه
للعقــارات التــي يمتلكهــا الصنــدوق بقيمــة أقــل مــن تقويــم الصنــدوق لألصــول القابلــة للمقارنــة ،فــإن الصنــدوق قــد ال ينجــح فــي تأجيــر
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المســاحة التجاريــة والســكنية بأســعار أو وفــق شــروط مناســبة أو قــد ال ينجــح فــي ذلــك علــى اإلطــاق .وبالتالــي ،قــد يتكبــد الصنــدوق
تكاليــف ومصاريــف إضافيــة ألغــراض االحتفــاظ بالعقــارات وقــد يتعـ ّـرض لخســارة الدخــل المحتمــل كنتيجــة لعــدم تأجيــر أو اســتغالل العقارات
ً
األساســية .وبنـ ً
ـاء عليــه ،قــد يتأثــر الدخــل المتوقــع لمالكــي الوحــدات ســلبا.
مخاطــر تقديــم الضمانــات عنــد بيــع االســتثمار :قــد ُيطلــب مــن الصنــدوق عنــد بيــع البعــض مــن اســتثماراته أن يقــدم ضمانــات حــول األعمــال
واألوضــاع الماليــة لالســتثمار مثــل تلــك التــي تتــم بخصــوص بيــع أي عقــار ،وقــد ُيطلــب منــه ضمــان تعويــض المشــترين لتلــك االســتثمارات
ُ
خفــض عوائــد مالكــي الوحــدات أو
للحــد الــذي تكــون فيــه تلــك الضمانــات غيــر دقيقــة .وقــد ينتــج عــن تلــك الترتيبــات التزامــات طارئــة ،قــد ت ِ
قــد ُيطلــب تمويلهــا فــي النهايــة مــن جانــب الصنــدوق .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تنــص المســتندات المنظمــة للصنــدوق علــى أن الصنــدوق
يضمــن تعويــض مديــر الصنــدوق والتابعيــن لــه بمــا فــي ذلــك مســؤوليه ومديريــه وشــركائه وموظفيــه ومســاهميه وأعضــاء مجلــس
إدارتــه وغيرهــم مــن الــوكالء ،عــن المطالبــات والخســائر واألضــرار والنفقــات الناجمــة عــن نشــاطاته نيابــة عــن الصنــدوق ،وقــد تؤثــر التزامــات
التعويــض تلــك بشــكل جوهــري علــى عوائــد المســتثمرين.
مخاطــر عــدم القــدرة علــى التخــارج مــن اســتثمارات الصنــدوق بشــروط جيــدة ومواتيــة :ســوف يقــوم الصنــدوق بالتخــارج مــن العقــارات
ً
ً
واألصــول األخــرى الخاصــة بــه فــي الوقــت الــذي يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا للبيــع .إن قــدرة الصنــدوق علــى التصــرف فــي العقــارات بنــاءا علــى
شــروط جيــدة تعتمــد علــى عوامــل خــارج ســيطرته بمــا فــي ذلــك المنافســة مــن جانــب بائعيــن آخريــن وتوافــر مصــادر التمويــل لمشــترين
محتمليــن .وفــي حــال لــم يتمكــن الصنــدوق مــن التصــرف فــي أصولــه بنـ ً
ـاء علــى شــروط مناســبة أو فــي توقيــت مناســب فــإن وضعــه المالــي
ً
ونتائــج العمليــات والتدفــق النقــدي وقدرتــه علــى توزيــع األربــاح علــى مالكــي الوحــدات قــد تتأثــر ســلبا.
مخاطــر عــدم قــدرة المســتأجرين علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة :قــد تتأثــر نتائــج الصنــدوق بشــكل ســلبي إذا كان هنــاك عــدد كبيــر
مــن المســتأجرين غيــر قادريــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم االيجاريــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي حــال لجــوء مســتأجر مــا إلــى الحمايــة المتوفــرة
بموجــب أنظمــة اإلفــاس أو اإلعســار أو أيــة أنظمــة مماثلــة ،قــد يتــم إنهــاء عقــد اإليجــار الخــاص بــه وينتــج عــن ذلــك انخفــاض فــي التدفــق
النقــدي للصنــدوق .وفــي حــال وجــود عــدد كبيــر مــن حــاالت اإلخــال بااللتزامــات و /أو حــاالت اإلفــاس مــن المســتأجرين ،فــإن التدفــق النقــدي
ً
ً
الخــاص بالصنــدوق وكذلــك قــدرة الصنــدوق علــى تنفيــذ توزيعــات لمالكــي الوحــدات قــد تتأثــر ســلبا ،وذلــك ال ســيما نظــرا لعــدم وجــود
ضمانــات أو كفــاالت تضمــن تأديــة التزامــات المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار.
مخاطــر احتماليــة عــدم القــدرة علــى تجديــد عقــد اإليجــار أو إعــادة تأجيــر المســاحة المســتأجرة عنــد انتهــاء مــدة العقــد :ســوف يســتمد
الصنــدوق معظــم دخلــه مــن مبالــغ اإليجــار التــي يســددها مســتأجرو العقــارات .وبنـ ً
ـاء عليــه ،فــإن الوضــع المالــي للصنــدوق ونتائــج العمليــات
ً
والتدفــق النقــدي وكذلــك قــدرة الصنــدوق علــى تنفيــذ توزيعــات للمســتثمرين قــد تتأثــر جميعهــا ســلبا فــي حــال لــم يتمكــن الصنــدوق
مــن إعــادة تأجيــر العقــارات بشــكل فــوري أو تجديــد عقــود اإليجــار أو فــي حــال كانــت القيمــة اإليجاريــة عنــد التجديــد أو إعــادة التأجيــر أقــل
بكثيــر مــن المتوقــع .وعنــد انتهــاء أي عقــد إيجــار ،ال يوجــد أي ضمــان علــى أن العقــد ســوف يتــم تجديــده أو أنــه ســوف يتــم إيجــاد مســتأجر
بديــل .وقــد تكــون شــروط أي عقــد إيجــار الحــق بعوائــد أقــل للصنــدوق مــن عقــد اإليجــار الحالــي .وفــي حــال التقصيــر مــن جانــب أي مســتأجر،
ً
ً
قــد يواجــه المؤجــر تأخيــرا أو قيــودا عنــد تنفيــذ الحقــوق وقــد يتــم تكبــد تكاليــف باهظــة لحمايــة اســتثمارات الصنــدوق .وعــاوة علــى ذلــك،
فــإن قــدرة الصنــدوق علــى تأجيــر المســاحة االيجاريــة وكذلــك القيمــة االيجاريــة التــي يتقاضاهــا تتأثــران ليــس فقــط بمســتويات الطلــب مــن
ً
جانــب المســتأجرين ولكــن أيضــا بعــدد العقــارات األخــرى التــي تنافــس عقــارات الصنــدوق فــي اجتــذاب المســتأجرين.
مخاطــر الخســائر غيــر المؤمنــة :ســوف يحتفــظ الصنــدوق علــى نفقتــه بتأميــن للمســؤولية التجاريــة ،وتأميــن علــى الملكيــة ،وغيرهــا مــن
ً
ً
أنــواع التأميــن التــي تغطــي جميــع الممتلــكات التــي يملكهــا ويديرهــا الصنــدوق تأمينــا متوافقــا مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية  ،وذلــك
بالنــوع والحــدود التــي يعتقــد أنهــا كافيــة ومناســبة بالنظــر إلــى المخاطــر النســبية التي تنطبق علــى العقــار ،وبتكلفة التغطية المناســبة،
والممارســات الدارجــة فــي القطــاع .إن بعــض الخســائر الناتجــة عــن األعمــال اإلرهابيــة أو العواصــف أو الفيضانــات أو الحــوادث الزلزاليــة -ال ســمح
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قــد يتكبــد خســائر ماديــة تتجــاوز عائــدات التأميــن ،وربمــا يصبــح غيــر قــادر علــى االســتمرار فــي الحصــول علــى التغطيــة التأمينيــة بأســعار
ً
معقولــة تجاريــا .فــإذا واجــه الصنــدوق خســارة غيــر مؤمــن عليهــا أو خســارة تتجــاوز حــدوده التأمينيــة فيمــا يتعلــق بملكيــة إحــدى العقــارات
ً
أو أكثــر ،فإنــه مــن المحتمــل أن يخســر الصنــدوق رأس المــال المســتثمر فــي الممتلــكات المتضــررة ،فضــا عــن العائــدات المســتقبلية
ً
المتوقعــة مــن هــذه الممتلــكات .وبالتأكيــد فــإن أي خســارة مــن هــذا القبيــل مــن المرجــح أن تؤثــر ســلبا علــى وضــع الصنــدوق المالــي ونتائــج
عملياتــه ،والتدفقــات النقديــة الناتجــة عنــه ،ومــن ثــم قــدرة الصنــدوق علــى تقديــم توزيعــات للمســتثمرين.

ً
ّ
ٍقبــل الهيئــة الســعودية
المقيميــن المســتقلين المعتمديــن مــن
مخاطــر تقويــم العقــارات :فضــا عــن التقييمــات التــي يجريهــا اثنيــن مــن
للمقيميــن المعتمديــن ،ســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بعمليــات تقييــم داخليــة فــي العديــد مــن الحــاالت بالنســبة للصنــدوق .وســتكون
ً
ً
عمليــات التقييــم التــي يقــوم بهــا مديــر الصنــدوق لغــرض تقديــر قيمــة عقــار مــا فقط ،وليســت مقياســا دقيقــا للقيمــة التي يمكــن الحصول
عليهــا عنــد بيــع ذلــك العقــار ،حيــث أن أســعار البيــع لممتلــكات الصنــدوق يمكــن تحديدهــا فقــط عــن طريــق التفــاوض بيــن المشــتري
والبائــع .وإذا قــرر الصنــدوق تصفيــة أصولــه ،فــإن القيمــة المحققــة قــد تكــون أكثــر مــن أو أقــل مــن قيمــة التقييــم المقــدرة لهــذه األصــول.
وفــي فتــرات التقلبــات االقتصاديــة ،والتــي يزيــد فيهــا عــدم اليقيــن بالنســبة لتقديــرات القيمــة ،وتقــل العمليــات المماثلــة فــي الســوق التــي
يمكــن فــي مقابلهــا قيــاس القيمــة ،فــإن الفــارق يزيــد مــا بيــن القيمــة المقــدرة ألصــل عقــاري معيــن والقيمــة الســوقية النهائيــة لذلــك األصــل.
ً
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن عــدم اليقيــن النســبي بشــأن التدفقــات النقديــة فــي الســوق المتعثــرة يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى دقــة تقديــرات
قيمــة العقــار وعلــى المفاوضــات بيــن المشــتري والبائــع وبالتالــي علــى العوائــد النهائيــة لمالكــي الوحــدات.
مخاطــر االســتثمارات األجنبيــة :قــد يعتــزم الصنــدوق القيــام بعــدد مــن االســتثمارات ،والتــي قــد تكــون جميعهــا فــي دول غيــر مســتقرة أو
َُ
تعــد “أســواق ناشــئة” .وتشــمل مخاطــر “األســواق الناشــئة” احتماليــة حــدوث أحــداث معينــة ذات تأثيــر ســلبي علــى المســتوى السياســي أو
االقتصــادي ،إضافــة لوجــود قيــود حــول صــرف العمــات ونظــام التملــك وفــرض الضرائــب التصاعديــة والتوطيــن والقيــود علــى حريــة تحويــل
رؤوس األمــوال ومنــع االقتــراض مــن مصــادر خارجيــة .وقــد تتطلــب بعــض االســتثمارات الحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة بموجــب قوانيــن
الشــركات واألوراق الماليــة واالســتثمارات األجنبيــة وغيرهــا مــن القوانيــن المشــابهة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تعــوق القيــود الحكوميــة
اســتالم أي توزيعــات مــن االســتثمارات أو تحويــل الملكيــة بهــدف التخــارج.
 .3عوامل الخطر األخرى:
ً
ً
مخاطــر الوضــع القانونــي :إن الصنــدوق يمثــل ترتيبــا تعاقديــا بيــن مالكــي الوحــدات ومديــر الصنــدوق .وهــذا الترتيــب التعاقــدي تحكمــه

وتشــرف عليــه هيئــة الســوق الماليــة .ليــس لــدى الصنــدوق شــخصيته القانونيــة أو االعتباريــة الخاصــة ولــذا فــإن درجــة تأييــد أيــة جهة رســمية
ً
ـح.
ســعودية أو محكمــة ســعودية لهــذا الفــرق بيــن الوضــع القانونــي للصنــدوق والوضــع القانونــي لمديــر الصنــدوق يعتبــر أمــرا غيــر واضـ
ٍ
المخاطــر القانونيــة والتنظيميــة والضريبيــة :إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام تســتند علــى التشــريعات القائمــة
والمعلنــة .قــد تطــرأ تغيــرات قانونيــة وضريبيــة وزكويــة وتنظيميــة فــي المملكــة أو غيرهــا خــال مــدة الصنــدوق ،والتــي يمكــن أن يكــون
لهــا تأثيــر ســلبي علــى الصنــدوق ،أو اســتثماراته .وقــد تكــون قــدرة الصنــدوق علــى اللجــوء للحمايــة القانونيــة فــي حال نشــوء نــزاع محدودة،
وقــد يتعيــن اللجــوء إلــى محاكــم المملكــة العربيــة الســعودية أو أي محاكــم فــي دول أخــرى تقــع العقــارات المملوكــة فــي الصنــدوق تحــت
ً
َُ
ســلطتها القضائيــة ســعيا وراء حمايــة الحقــوق .وتعــد عمليــة التنفيــذ الجبــري لعقــود اإليجــارات والعقــود األخــرى مــن خــال النظــام القضائي
فــي المملكــة عمليــة طويلــة وصعبــة ونتائجهــا غيــر متوقعــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتمتــع اإلدارات والجهــات الحكوميــة فــي المملكــة ،علــى
ســبيل المثــال كتابــات العــدل ،بقــدر كبيــر مــن الصالحيــة وحريــة التقديــر فيمــا يتعلــق بتطبيــق التشــريعات القائمــة .وقــد تــؤدي أي تغييــرات
ً
ً
فــي التشــريعات القائمــة أو تأخــر اإلدارات الحكوميــة فــي تطبيــق هــذه التشــريعات إلــى التأثيــر ســلبا علــى الصنــدوق .وال توجــد حاليــا ضرائــب
مفروضــة علــى الصناديــق االســتثمارية الخاضعــة لهيئــة الســوق الماليــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ،وتحتفــظ الحكومــة والجهــات
التشــريعية والتنفيذيــة المحليــة بالحــق فــي تقديــر ضريبــة الــزكاة علــى جميــع مالكــي الوحــدات.
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المخاطر الضريبية :ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة غير معلومة بشكل واضح في الوقت الحالي .ويؤدي
ً
خضوع الصندوق لدفعات ضريبية إلى تخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات الصندوق فضال عن التوزيعات المحتملة للمستثمرين.
وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها المستثمرون إلى تخفيض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق .ويجب على المستثمرين
المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.
مخاطــر ضريبــة القيمــة المضافــة :كمــا بتاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام ،ال يخضــع االســتثمار فــي الصنــدوق لضريبــة دخــل أو ضريبة اســتقطاع
ً
أو ضريبــة علــى األربــاح الرأســمالية أو أي ضريبــة أخــرى ذات صلــة ،إال أنــه تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة باعتبــارا مــن ينايــر
ً
2018م .وبموجــب الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة مؤخــرا فــي المملكــة ،يقــوم الصنــدوق باحتســاب ضريبــة القيمــة
المضافــة علــى الدخــل الــوارد للصنــدوق وكذلــك علــى جميــع مصاريــف الصنــدوق .وفــي نهايــة كل شــهر ،يتــم إيــداع اإلقــرارات الضريبيــة
التــي تحتــوي علــى إجمالــي الدخــل ومصاريــف الصنــدوق لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ويتــم عمــل المقاصــة بيــن الضريبــة المســتحقة
علــى الدخــل الــوارد للصنــدوق والمصاريــف المتكبــدة مــن الصنــدوق ،ويقــوم الصنــدوق بســداد أو اســتالم المبلــغ الناتــج حســب الحــال.
إضافــة ،يقــوم الصنــدوق بســداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المبالــغ المدفوعــة لالســتحواذ علــى عقــارات للصنــدوق ،وتعكــس هــذه
المبالــغ المدفوعــة فــي اإلقــرارات الضريبيــة للشــهر ذات العالقــة ويتــم اســتردادها مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وتعــاد إلــى الصنــدوق
وال يوجــد ضمــان بإســتعادة هــذه المبالــغ .ومــن المحتمــل أن تتغيــر هــذه المعامــات الضريبيــة فــي المســتقبل بموجــب أي تعديــات لألنظمة
واللوائــح ذات الصلــة ،وذلــك ممــا يكــون لــه أثــر علــى الصنــدوق والمبالــغ المدفوعــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،وبالتالــي الدخــل المــوزع
لمالكــي الوحــدات.
وفــي ضــوء مــا ذكــر ،ينبغــي علــی المســتثمرین طلــب المشــورة فیمــا یتعلــق بتأثیــر ضریبــة القیمــة المضافــة علــى اســتثمارهم فــي
الصنــدوق.
مخاطــر الــزكاة :بمقتضــى تفســير األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،قــد يتوجــب علــى الصنــدوق التســجيل
لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .وحيــث أن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لــم تقــم حتــى تاريخــه بفــرض توريدالــزكاة بــل أتاحتــه إختياريــا
علــى صناديــق االســتثمار الخاضعــة لرقابــة وإشــراف هيئــة الســوق الماليــة أو مســتثمري هــذه الصناديــق ،إال أن ذلــك ال يعنــي أن الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل لــن تقــوم بتغييــر منهجيتهــا وتقــرر تطبيــق الــزكاة علــى الصناديــق أو المســتثمرين فــي هــذه الصناديــق فــي
ً
المســتقبل أو بأثــر رجعــي؛ ويمكــن أن تــؤدي هــذه المنهجيــة أيضــا إلــى فــرض غرامــات علــى الســداد المتأخــر للــزكاة .وقــد يــؤدي فــرض الــزكاة
علــى الصنــدوق والدخــل التأجيــري للصنــدوق (أو غرامــات التأخيــر المترتبــة عليهــا) إلــى انخفــاض قيمــة النقــد المتوفــر لعمليــات الصنــدوق
والتوزيعــات المحتملــة لمالكــي الوحــدات .وفــي جميــع األحــوال ،ينبغــي علــی المســتثمرین طلــب المشــورة فیمــا یتعلــق بالتزاماتهــم
ً
الزكويــة حــول اســتثمارهم فــي الصنــدوق إضافــة إلــى تأثیــر فــرض الــزكاة علــى الصنــدوق علــى موقفهــم االســتثماري بشــكل عــام.
َ
مخاطــر الموافقــات الحكوميــة والبلديــة :قــد ال ينجــح الصنــدوق فــي تحقيــق أهدافــه االســتثمارية فــي حــال ُر ِفــض إصــدار أي اعتمــاد أو موافقــة
بلديــة مطلوبــة أو تــم منحهــا بشــروط غيــر مقبولــة .وفــي مثــل هــذه الحالــة ،قــد ال يســتطيع الصنــدوق اســتكمال اســتثمار أو اســتكمال
عمليــة تطويــر مشــروع عقــاري.
مخاطــر الســعودة :قــد تشــترط حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية توظيــف نســبة عاليــة مــن مواطنــي المملكــة فــي قطــاع تطويــر
العقــارات بالمملكــة .ومــن غيــر الواضــح فــي هــذه المرحلــة إلــى أي مــدى ســوف ُيطلب مــن الصندوق واســتثماراته تنفيذ سياســات الســعودة.
ذلــك ألن الســعودة قــد تتطلــب توظيــف موظفيــن إضافييــن أو تقديــم تدريــب إضافــي ،وهــذه التكاليــف اإلضافيــة قــد تتســبب فــي ارتفــاع
تكاليــف التشــغيل عمــا هــو متوقــع باألســاس ،وهــو مــا ســوف يتــم اقتطاعــه مــن صافــي دخــل الصنــدوق وبالتالــي قــد تنخفــض األربــاح
الصافيــة المتاحــة للتوزيــع علــى مالكــي الوحــدات.
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مخاطــر التقاضــي مــع الغيــر :إن العقــارات التــي يســتثمر بهــا الصنــدوق عاملــة فــي قطاعــات مختلفــة مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة .وقــد
تتعــرض الشــركات المشــغلة لتلــك العقــارات لدعــاوى واجــراءات قضائيــة بشــكل مســتمر ممــا قــد يؤثــر علــى األداء المالــي لهــذه الشــركات
والعائــد للصنــدوق .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تتعــرض بعــض الشــركات العاملــة قــي القطــاع الصحــي لدعــاوى أو اجــراءات قضائيــة نتيجــة
لمطالبــات ضــد األخطــاء الطبيــة ومــا شــابه بحيــث تــؤدي نفقــات المرافعــة والمدافعــة ضــد المطالبــات وســداد أي مبالــغ بموجــب أي تســويات
أو أحــكام إلــى تقليــل مــن مقــدرة الشــركة بســداد دفعــات اإليجــار المســتحقة للصنــدوق ،وذلــك ممــا يؤثــر علــى قيمــة أصــول الصنــدوق
والســيولة النقديــة المتوفــرة للتوزيــع علــى مالكــي الوحــدات.
مخاطــر تحديــد المســؤولية والتعويــض :تحــدد هــذه الشــروط واألحــكام الظــروف التــي يتحمــل فيهــا مديــر الصنــدوق ومســاهمي ومــدراء
ومســؤولي وموظفــي ومستشــاري الصنــدوق ،وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أي مســؤولية تجــاه الصنــدوق .ونتيجــة لذلــك ،قــد يحــد
حــق المســتثمرين فــي التعويــض بالمقارنــة مــع الحــاالت التــي ال تكــون مثــل تلــك الشــروط المقيــدة منصــوص عليهــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن الشــروط واألحــكام تنــص علــى أن الصنــدوق ســوف يعـ ّـوض مديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه عــن المطالبــات والخســائر واألضــرار
والمصاريــف الناشــئة عــن تصرفاتهــم نيابــة عــن الصنــدوق .وهــذه االلتزامــات بالتعويــض مــن الممكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد
المســتثمرين.
ً
المخاطــر الســيادية والسياســية :قــد تتأثــر قيمــة الصنــدوق واســتثماراته ســلبيا بالتطــورات السياســية والدبلوماســية ،وانعــدام االســتقرار
والتغيــرات فــي السياســات الحكوميــة وغيرهــا مــن التطــورات السياســية واالقتصاديــة.
ً
التوزيعــات العينيــة :رهنــا بااللتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة ،يجــوز للصنــدوق إجــراء توزيعــات عينيــة بشــكل عقــارات أو حصــص فــي شــركات
أخــرى عنــد حــل الصنــدوق .وفــي حالــة التوزيــع العينــي ،قــد يســتلم مالكــو الوحــدات حصــص فــي شــركة أو عقــارات يصعــب التصــرف بهــا
ً
وتحويلهــا نقــدا .وقــد ينشــئ التوزيــع العينــي أليــة أصــول تكاليــف وأعبــاء إداريــة لــم يكــن المســتثمرون ليتحملوهــا لــو أن الصنــدوق أجــرى
ً
التوزيعــات نقــدا.
البيانــات المســتقبلية :إن هــذه الشــروط واألحــكام قــد تحتــوي علــى بيانــات مســتقبلية تتعلــق بأحــداث مســتقبلية أو بــاألداء المســتقبلي
ُ
للصنــدوق .وفــي بعــض الحــاالت ،يمكــن تعريــف البيانــات المســتقبلية بمصطلحــات مثــل“ :نعتقــد”“ ،يواصــل”“ ،نقـ ّـدر”“ ،ننتظــر”“ ،ننــوي”،
“ربمــا”“ ،خطــط”“ ،مشــاريع”“ ،مــن المفتــرض”“ ،ســوف” ،أو عكــس هــذه المصطلحــات أو غيرهــا مــن المصطلحــات المشــابهة .وهــذه
البيانــات تشــير لمجــرد توقعــات فقــط فــي حيــن أن األحــداث أو النتائــج الفعليــة قــد تختلــف علــى نحــو جوهــري .ويجــب علــى المســتثمرين
عنــد تقييــم هــذه البيانــات النظــر علــى وجــه التحديــد فــي عــدد مــن العوامــل المختلفــة ،مــن بينهــا المخاطــر الــواردة فــي الفقــرة (2ز) مــن
هــذه الشــروط واألحــكام حيــث أن هــذه العوامــل مــن الممكــن أن تجعــل األحــداث أو النتائــج الفعليــة تختلــف علــى نحــو جوهــري عــن أي
مــن البيانــات المســتقبلية .وال يتحمــل مديــر الصنــدوق أي مســؤولية عــن تحديــث أي مــن البيانــات المســتقبلية بعــد تاريــخ هــذه الشــروط
واألحــكام مــن أجــل مطابقــة هــذه البيانــات مــع النتائــج الفعليــة أو التغييــرات فــي التوقعــات.
مخاطــر االســتثمار فــي أدوات وصناديــق أســوق النقــد واألســهم المدرجــة وصناديــق االســتثمار العقــاري األخــرى :يجــوز للصنــدوق االســتثمار
فــي أدوات أســواق النقــد مــن خــال البنــوك المحليــة أو فــي الشــركات العقاريــة المدرجــة أو صناديــق االســتثمار العقاريــة األخــرى المتوافقــة
مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق .ويمكــن أن تنخفــض قيمــة هــذه االســتثمارات حيــث أنهــا ال تعتبــر وديعــة مصرفيــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــي حــال اســتثمار أصــول الصنــدوق فــي أدوات أســواق النقــد أو صناديــق أســواق النقــد فهنالــك مخاطــر ائتمانيــة تتمثــل فــي عــدم
ً
إمكانيــة أو قــدرة الطــرف اآلخــر فــي ســداد المســتحقات أو االلتزامــات المترتبــة عليــه فــي الوقــت المحــدد أو عــدم إمكانيــة الســداد نهائيــا ممــا
ً
ً
قــد يؤثــر ســلبا علــى التوزيعــات النقديــة والقيمــة الســوقية للوحــدات ،ويؤثــر ســلبا علــى التوزيعــات النقديــة والقيمــة الســوقية للوحــدات.
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ً
ً
ً
ً
إن المخاطــر المذكــورة آنفــا ليســت تفســيرا وملخصــا وافيــا أو مســتنفذا لكافــة عوامــل المخاطــر فــي االســتثمار فــي وحــدات الصنــدوق ،إن
االســتثمار فــي الصنــدوق ال يعنــي ضمــان الربــح أو عــدم الخســارةُ ،
وينصــح بشــدة أن يحصــل كافــة المســتثمرين المحتمليــن علــى مشــورة
مســتقلة مــن مستشــاريهم المختصيــن.
مخاطــر عــدم توافــر الرخــص والتصاريــح الحكوميــة للعقــارات محــل اإلســتحواذ :ال تتوافــر شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار مركــز األندلس-جــده
كمــا بتاريــخ طــرح الصنــدوق ممــا قــد يترتــب عليــه مخاطــر تشــغيلية مــن توقــف العائــدات اإليجاريــة أو مخالفــات ماليــة .ويتعهــد مديــر
الصنــدوق بتوفيــر شــهادة إتمــام البنــاء للعقــار مركــز األندلس-جــده خــال مــدة التزيــد عــن  12شــهر مــن تاريــخ طــرح الصنــدوق اال انهــا لــم
تصــدر بعــد بســبب طــول اإلجــراءات ذات العالقــه كمــا يتعهــد بتحمــل أي مخالفــات ماليــة أو الخســائر التشــغيلية أو التكاليــف القانونيــة
الناتجــة بشــكل مباشــر عــن عــدم توفــر شــهادة إتمــام البنــاء.
ً
مخاطــر فــرض الرســوم والضرائــب علــى المقيميــن فــي المملكــة مــن األجانــب :قامــت الحكومــة مؤخــرا بفــرض بعــض الرســوم علــى
ً
المقيميــن فــي المملكــة مــن األجانــب ،وذلــك ممــا أدى إلــى خــروج عــدد كبيــر مــن األجانــب مــن المملكــة ممــا أثــر ســلبا علــى نســب الطــاب
فــي المــدارس والمســتوى العــام للطلــب فــي القطاعــات التــي تعمــل بهــا العقــارات التابعــة للصنــدوق ،بمــا فــي ذلــك القطــاع التعليمــي
والصحــي والســكني والتجــاري ممــا قــد يترتــب عليــه انخفــاض الطلــب علــى عقــارات الصنــدوق وبالتالــي إنخفــاض الدخــل التأجيــري ممــا قــد
يؤثــر علــى تقييــم أصــول الصنــدوق و ســعر الوحــدة فــي الســوق.
ط .االشتراك
 .1معلومات عن اإلشتراك تشمل تاريخ بداية االشتراك ونهايته
يبلــغ إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق عنــد الطــرح ( )1,621,912,690ريــال ســعودي .ويعتــزم الصنــدوق الــى زيــادة قيمــة أصــول الصنــدوق
المســتهدف مــن خــال إصــدار ( )43,258,427وحــدة جديــدة («الوحــدات الجديــدة») وســوف يتــم طــرح الوحــدات الجديــدة بســعر طــرح
مســتهدف يعــادل متوســط ســعر تــداول  20يــوم تــداول لوحــدات الصنــدوق يســبق تاريــخ صــدور موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى زيــادة
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق واعتمــاد الشــروط واالحــكام الخاصــة بزيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق وبلــغ متوســط التــداول 8.8
ريــال («ســعر الطــرح المســتهدف») يصبــح إجمالــي قيمــة األصــول كحــد أدنــى (فــي حــال لــم يتــم جمــع كامــل قيمــة الطــرح االولــي لزيــادة
حجــم قيمــة أصــول الصنــدوق)  2,407,688,540ريــال ســعودي والحــد االقصــى (فــي حــال تــم جمــع كامــل قيمــة الطــرح االولــي لزيــادة حجــم
قيمــة أصــول الصنــدوق)  2,411,396,405ريــال ســعودي.
ومــن المزمــع طــرح ( )16,853,933وحــدة جديــدة لالشــتراك النقــدي وســيتم إصــدار ( )26,404,494وحــدة جديــدة لالشــتراك العينــي لصالــح
شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم كجــزء مــن قيمــة اإلســتحواذ علــى العقــارات الجديــدة التــي يعتــزم الصنــدوق االســتحواذ عليهــا فيمــا
يتعلــق بزيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
ً
ً
وســيتم طــرح الوحــدات الجديــدة وفقــا لإلجــراءات المعمــول بهــا وفقــا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة
الســعودية باإلضافــة إلــى الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة وقواعــد اإلدراج
فــي الســوق الماليــة الســعودية(تداول) ،حيــث يتــم االشــتراك مقابــل المســاهمات العينيــة والنقديــة علــى النحــو التالــي:
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الحد األعلى لعدد
الوحدات المطروحة

نسبة من إجمالي قيمة
أصول الصندوق بعد
الزيادة

26,404,494

17.8%

26,404,494

16%

0

0

16,853,933

10%

الحد االدنى لعدد نسبة من إجمالي قيمة أصول
الصندوق بعد الزيادة
الوحدات المطروحة
عدد الوحدات لشركة الخليج – االشتراك
العيني
عدد الوحدات المطروحة للجمهور –
االشتراك النقدي
إجمالي عدد الوحدات بعد زيادة
اجمالي قيمة أصول الصندوق من

148,605,103

-

165,459,036

-

خالل الطرح

تمتــد فتــرة الحظــر علــى بيــع الوحــدات المطبقــة علــى شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إدراج الوحــدات
المصــدرة لــه.
أ .االشتراك العيني
باإلضافــة إلــى إصــدار الوحــدات الجديــدة عــن طريــق االشــتراك النقــدي ،ســيتم طــرح ( )26,404,494وحــدة مــن الوحــدات الجديــدة لبائعــي
األصــول المكونــة لمحفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق .وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن
الصنــدوق ســوف يقــوم بـــ:
ُ
 االســتحواذ علــى (مــدارس براعــم رواد الخليــج العالميــة  -الصحافــة) بســعر شــراء يبلــغ ( )20,000,000ريــال ســعودي ،يدفــع مايعــادل نصــفقيمــة اإلســتحواذ مــن خــال إصــدار ( )1,112,940وحــدة جديــدة بســعر يعــادل متوســط ســعر الوحــدة فــي الســوق ألخــر  20يــوم تــداول قبــل
صــدور موافقــة هيئــة الســوق الماليــة وســيتم دفــع المبلــغ المتبقــي مــن قيمــة العقــار المســتحوذ عليــه نقــدا ؛
 االســتحواذ علــى (مــدارس رواد الخليــج العالميــة  -المغــرزات) بســعر شــراء يبلــغ ( )210,000,000ريــال ســعوديُ ،يدفــع مايعــادل نصــفقيمــة اإلســتحواذ مــن خــال إصــدار ( )11,685,867وحــدة جديــدة بســعر يعــادل متوســط ســعر الوحــدة فــي الســوق ألخــر  20يــوم تــداول
قبــل صــدور موافقــة هيئــة الســوق الماليــة وســيتم دفــع المبلــغ المتبقــي مــن قيمــة العقــار المســتحوذ عليــه نقــدا ؛ و
 االســتحواذ علــى (مدرســة رواد الخليــج العالميــة) بســعر شــراء يبلــغ ( )244,500,000ريــال ســعوديُ ،يدفــع مايعادل نصف قيمة اإلســتحواذمــن خــال إصــدار ( )13,605,688وحــدة جديــدة بســعر يعــادل متوســط ســعر الوحــدة فــي الســوق ألخــر  20يــوم تــداول قبــل صــدور موافقــة
هيئــة الســوق الماليــة وســيتم دفــع المبلــغ المتبقــي مــن قيمــة العقــار المســتحوذ عليــه نقــدا .
وإضافــة إلصــدار وحــدات مقابــل االشــتراكات العينيــة ،يحــق لمديــر الصنــدوق الحصــول علــى تســهيالت تمويليــة لالســتحواذ علــى األصــول
المذكــورة أعــاه.
ب .االشتراك النقدي
ســيتم إصــدار ( )16,853,933وحــدة جديــدة لمالكــي وحــدات الصنــدوق المســجلين فــي يــوم انعقــاد اجتمــاع مالكــي الوحــدات المخصــص
للموافقــة علــى عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق (“مســتحقي التخصيــص”) والراغبيــن باالشــتراك بالوحــدات الجديــدة كمــا
هــو موضــح فــي آليــة التخصيــص ادنــاه .ويتــم تخصيــص مــاال يقــل عــن نســبة  10%مــن الوحــدات المصــدرة مقابــل اإلشــتراك النقــدي
للمســتثمرين ذو الطابــع المؤسســي المســجلين فــي يــوم انعقــاد اجتمــاع مالكــي الوحــدات المخصــص للموافقــة علــى عمليــة زيــادة
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق بحســب األحقيــة.
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ً
وفــي حــال بقــاء وحــدات غيــر مشــترك بهــا الحقــا لفتــرة الطــرح العــام ،ســيقوم مديــر الصنــدوق بتخصيــص الوحــدات المتبقيــة علــى مالكــي
الوحــدات المشــتركين بوحــدات إضافيــة بمــا فيهــم مالكــي الوحــدات ذو الطابــع المؤسســي ورد الفائــض لجميــع المشــتركين نقــدا خــال
ً
مــدة ال تزيــد عــن  15يــوم عمــل مــن انتهــاء فتــرة الطــرح العــام ،كمــا یجــوز لمدیــر الصنــدوق أیضــا أن یقــوم بالترتيــب لبائعــي األصــول المكونــة
لمحفظــة االســتثمار المســتهدفة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق لزيــادة مبلــغ االشــتراكات العینیــة مقابــل االشــتراكات
النقدية.
بشــكل متزامــن مــع االســتحواذ علــى عقــارات شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم ســوف يتــم اإلســتحواذ علــى (مستشــفى أن أم ســي
التخصصــي الســام) بســعر شــراء يبلــغ ( )163,776,224ريــال ســعوديُ ،يدفــع بشــكل نقــدي.
ج .فترة الطرح العام
تبــدأ فتــرة الطــرح العــام لزيــادة القيمــة اإلجماليــة فــي تاريــخ (___________) وينتهــي فــي تاريــخ (___________) بمــدة (___________) أيــام
عمــل (“فتــرة الطــرح العــام”) بحيــث تعــادل خمســة ( )5أيــام عمــل ،ويجــوز تمديدهــا لفتــرة مماثلــة بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة .وتبــدأ
فتــرة الطــرح خــال مــدة ال تزيــد علــى ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
د .قبول االشتراك ورد الفائض
ســيخطر مديــر الصنــدوق كل مســتثمر فــي غضــون ( )15يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتالم طلــب االشــتراك بقبــول طلــب االشــتراك أو رفضــه،
َ
َ
ســواء كليــا او جزئيــا .وســيتم إرجــاع االشــتراكات النقديــة الفائضــة دون أي حســم وذلــك بعــد خصــم قيمــة الوحــدات المخصصــة ورســوم
االشــتراك خــال ( )15يــوم عمــل مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الطــرح.
ه .اإللغاء واسترداد األموال
يجــوز إلغــاء طــرح الوحــدات الجديــدة ،ويتــم رد جميــع مبالــغ االشــتراكات دون حســم إلــى المســتثمرين فــي الحــاالت التاليــة (مــا لــم تقــرر هيئــة
الســوق الماليــة خــاف ذلــك):
 .1في حال كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور يقل عن مائتين مالك وحدة؛
 .2في حال كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور يقل عن  30%من مالكي اجمالي وحدات الصندوق.
 .3في حال لم يتم نقل ملكية األصول المراد نقلها للصندوق.
 .4في حالة عدم جمع مبلغ الحد األدنى لعملية زيادة أصول الصندوق.
 .5فــي حــال إلغــاء طــرح الوحــدات الجديــدة ،ســيتم رد أي مبالــغ اشــتراكات مســتلمة إلــى المســتثمرين فــي غضــون  10أيــام عمــل مــن تاريــخ
اإللغــاء دون حســم.
و .المستثمرون المؤهلون
سيطرح مدير الصندوق الوحدات الجديدة بما يتماشى مع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ً
ً
ً
لمديــر الصنــدوق الحــق برفــض ،كليــا أو جزئيــا ،اشــتراك أي مســتثمر فــي الصنــدوق فــي حــال كان االشــتراك مخالفــا لهــذه الشــروط واألحــكام
أو الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري أو التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة أو أي لوائــح أخــرى يتــم تطبيقهــا مــن
وقــت آلخــر مــن ِق َبــل هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة تنظيميــة أخــرى.
يتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات المعقولة التي قد تكون ضرورية لتضمن في جميع األوقات:
 .1أال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن مائتين مالك وحدة؛ و
 .2أال تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن  30%من إجمالي وحدات الصندوق.
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االشــتراك فــي الوحــدات متــاح فقــط للفئــات اآلتيــة( :أ) األشــخاص الطبيعيــون ممــن يحملــون الجنســية الســعودية أو جنســية إحــدى الــدول
األعضــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ (ب) المؤسســات والشــركات وصناديــق االســتثمار وغيرهــا مــن الكيانــات االعتباريــة القائمــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى؛ (ج) األجانــب المقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ (د)
المســتثمرون األجانــب المؤهليــن بموجــب القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة الصــادرة
عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم  2015-42-1وتاريــخ 1436/7/15هـــ (الموافــق لـــ 2015/5/4م)؛ (هـــ) المســتثمرون اآلخــرون الذيــن
تجيــز لهــم الهيئــة امتــاك األســهم المُدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية.
التسجيل واإلدراج
يلتــزم مديــر الصنــدوق علــى اســتيفاء المتطلبــات النظاميــة التاليــة (أ) أال يقــل عــدد مالكــي الوحــدات مــن الجمهــور عــن  200مالــك وحــدة،
وأن يمتلكــوا  30%علــى األقــل مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق ،و (ب) أن يتــم الوفــاء بــأي شــروط تنظيميــة أخــرى تحددهــا هيئــة الســوق
الماليــة لهــذا الغــرض.
حساب الصندوق
ً
ً
ً
ســوف يكــون للصنــدوق حســابا مصرفيــا منفصــا (أو أكثــر) باســمه (و/أو الشــركة ذات الغــرض الخــاص) ويتــم إيــداع كافــة إيــرادات الصنــدوق
فــي هــذا الحســاب .ويجــوز للصنــدوق فتــح حســابات تشــغيلية إضافيــة وســوف يتــم ســحب النفقــات المســتحقة فيمــا يتعلــق بتشــغيل
الصنــدوق وإدارتــه مــن تلــك الحســابات.
 .2بيان تفصيلي عن معلومات عن مالك العقار الذين سيشتركون عينيا في الصندوق
فيما يلي جدول يبين فيه نسبة جميع المشتركين بزيادة اجمالي اصول الصندوق عن طريق طرح وحدات اضافية:

عدد الوحدات المصدرة لشركة الخليج –
االشتراك العيني
عدد الوحدات المطروحة للجمهور –
االشتراك النقدي
إجمالي عدد الوحدات الجديدة *

الحد االدنى

نسبة من إجمالي عدد
الوحدات الجديدة

الحد األعلى

نسبة من إجمالي عدد
الوحدات الجديدة

26,404,494

100%

26,404,494

61%

0

0

16,853,933

39%

26,404,494

100%

43,258,427

100%

 .3قيمة اشتراك مدير الصندوق في الصندوق خالل فترة الطرح العام
يمتلــك مديــر الصنــدوق  11,911,356وحــدة فــي الصنــدوق أي مــا يعــادل  119,113,560ريــال ســعودي بنــاء علــى ســعر الطــرح االولــى عنــد
تأســيس الصنــدوق .ومــن المحتمــل ان يقــوم مديــر الصنــدوق باالشــتراك فــي طــرح الوحــدات الجديــدة ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة
أصــول الصنــدوق.
 .4يتعهد مدير الصندوق بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
 .5الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك بالصندوق
الحد االدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك النقدي هو ( )113وحدة تعادل مبلغ ( )1000ريال سعودي .وال ينطبق هذا الشرط على االشتراك العيني.
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الحد االعلى لالشتراك
الحــد األعلــى لالشــتراك النقــدي هــو ( )7,954,545وحــدة تعــادل مبلــغ ( )70.000.000ريــال ســعودي ،وال ينطبــق هــذا الشــرط علــى االشــتراك
العينــي.
 .6كيفية التقدم بطلب اإلشتراك
يتم التقدم لالشتراك بالصندوق من خالل مدير الصندوق او الجهات المستلمة كما هو منصوص عليه أدناه.
 .7طريقة االشتراك بالصندوق
من خالل مدير الصندوق – شركة الراجحي المالية
بإمــكان المســتثمرون المؤهلــون االشــتراك بزيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق شــريطة أن يكــون لديهــم محفظــة اســتثمارية نشــطة
لــدى أي شــركة ماليــة مرخــص بهــا مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة ،وســيقوم المســتثمر المؤهــل باالشــتراك مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة
لمديــر الصنــدوق مــن خــال زيــارة موقــع www.alrajhi-capital.com
الخطوة األولى :تجهيز متطلبات االشتراك التالية
 صورة الكترونية من الهوية الوطنية /االقامة سارية المفعول.كاف لقيمة االشتراك ورسوم االشتراك.
 توفير رقم حساب بنكي (ايبان) بأسم المستثمر والتأكد من وجود مبلغ ِالخطوة الثانية :تحويل مبلغ ورسوم االشتراك
يتــم تحويــل كامــل مبلــغ االشــتراك باإلضافــة إلــى رســوم االشــتراك بنســبة  2%مــن مبلــغ االشــتراك كحــد أعلــى ولمديــر الصنــدوق الحــق
بتخفيــض هــذه الرســوم بحســب سياســة مديــر الصنــدوق الداخليــة المتعلقــة بتخفيــض الرســوم علــى المنتجــات ،خــال فتــرة الطــرح العــام
وذلــك علــى الحســاب التالــي:
 اسم البنك: اسم الحساب: رقم الحساب: رقم األيبان:يتوجــب تحويــل كامــل مبلــغ االشــتراك مــن حســاب بنــك مســجل باســم المســتثمر المؤهــل المتقــدم لالســتثمار فــي الصنــدوق ،علــى أن
يتــم اضافــة الرقــم المرجعــي للحوالــة فــي طلــب االشــتراك خــال الخطــوة الثالثــة (أدنــاه) ،باإلضافــة الــى إرفــاق نســخة مــن الهويــة الوطنيــة/
اقامــة .وفــي حــال عــدم تطابــق طلــب االشــتراك مــع مبلــغ الحوالــة المرفقــة واســم المشــترك ،فيحــق لمديــر الصنــدوق رفــض طلــب االشــتراك.
الخطوة الثالثة :تعبئة طلب االشتراك – خاصية االشتراك االلكترونية
يحصــل المســتثمر علــى طلــب االشــتراك مــن خــال زيــارة موقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق  .www.alrajhi-capital.comويتوجــب علــى
ً
المســتثمر اســتكمال طلــب االشــتراك كامــا ،وإرســاله إلكترونيــا بعــد بالموافقــة عليــه مــن خــال اســتخدام خاصيــة االشــتراك االلكترونــي.
ويقــوم المســتثمر كذلــك بإرفــاق جميــع المســتندات المطلوبــة والموضحــة فــي الخطــوة األولــى والثانيــة.
ولــن يتــم قبــول أي طلــب اشــتراك أو تحويــل بنكــي بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح العــام .ولــن يســتطيع المســتثمر تعديــل البيانــات الــواردة فــي
طلــب االشــتراك بعــد ارســاله .ويمكــن إلغــاء االشــتراك والتقــدم بطلــب جديــد ،كمــا ال يمكــن إلغــاء االشــتراك بعــد الموافقــة عليــه وتأكيــده.
وفي جميع الحاالت ،يجب على المستثمرين مراعاة استكمال متطلبات االشتراك والوثائق و تحميلها عبر خاصية االشتراك االلكتروني.
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الخطوة الرابعة :تأكيد استالم االشتراك
ســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال تأكيــد اســتالم طلــب االشــتراك فــي الصنــدوق للعميــل عبــر البريــد اإللكترونــي أو مــن خــال رســالة نصيــة
الــى رقــم الجــوال المســجل مــن خــال خاصيــة االشــتراك االلكترونــي .وذلــك خــال  3أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتالم مبلــغ االشــتراك.
الخطوة الخامسة :قبول طلب االشتراك
يتــم مراجعــة طلــب االشــتراك خــال ثالثــة أيــام عمــل .وفــي حــال عــدم اســتيفاء طلــب االشــتراك كامــل المتطلبــات أو وجــود أي مالحظــات،
يتــم اشــعار العميــل عبــر البريــد االلكترونــي أو مــن خــال رســالة نصيــة الــى رقــم الجــوال المســجل مــن خــال خاصيــة االشــتراك اإللكترونــي
ً
الســتكمال المتطلبــات خــال يــوم عمــل مــن اشــعار المشــترك ،وفــي حــال كان الطلــب مكتمــا ســيتم إشــعار المســتثمر بقبــول طلــب
االشــتراك.
للمستثمرين من الشركات والصناديق االستثمارية والمحافظ االستثمارية مراجعة احدى فروع شركة الراجحي المالية.
المستندات المطلوبة من الشركات
صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة.
صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعه من المفوض.
المستندات المطلوبة للصناديق االستثمارية
صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق.
صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
صورة من موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.
صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعة من المفوض.
المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية
صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية.
صورة من السجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم الشركة.
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير المحفظة مع ختم الشركة.
صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة.
صورة من اتفاقية إدارة المحفظة االستثمارية.
صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.
مالحظات
يجــب علــى العميــل التأكــد مــن صحــة البيانــات المســجلة والوثائــق التــي يتــم تقديمهــا ،وال تتحمــل شــركة الراجحــي الماليــة مــا قــد ينتــج عــن
أي أخطــاء.
يجــب علــى العميــل مراعــاة تطابــق قيمــة طلــب االشــتراك مــع الحــواالت البنكيــة المنفــذة ،وســيتم رفــض طلــب االشــتراك فــي حــال وجــود أي
اختــاف بالزيــادة أو النقــص.
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ســيتم رفــض /عــدم قبــول أي مبلــغ يتــم تحويلــه مــن حســاب غيــر الحســاب المســجل لــدى مديــر الصنــدوق عنــد االشــتراك فــي الصنــدوق،
ويجــب أن يكــون الحســاب البنكــي بإســم العميــل.
في حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف ( )920005856او من خالل البريد االلكتروني
()customerservice@alrajhi-capital.com
من خالل الجهات المستلمة (مصرف الراجحي)
بإمــكان المســتثمر االشــتراك شــريطة أن يكــون لديــه حســاب بنكــي لــدى مصــرف الراجحــي ومحفظــة اســتثمارية نشــطة ،وســيقوم
المســتثمر باالشــتراك مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة للبنــك أو مــن خــال فروعــه فــي مــدن المملكــة العربيــة الســعودية.
عند االشتراك ،يتوجب إرفاق المستندات التالية حسب فئة المستثمر:
المستندات المطلوبة من جميع المستثمرين
ً
كاف لمبلــغ االشــتراك
طلــب االشــتراك (ورقيــا أو الكترونيــا ،حســب الحــال) موقعــا ومســتكمل بشــكل كامــل مــع التأكــد مــن وجــود رصيــد ِ
ورســوم االشــتراك.
المستندات المطلوبة من األفراد
صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من هوية مقيم للمقيمين سارية المفعول.
 .8طريقة اشتراك التابعين والقصر بالصندوق
يتــم قبــول اشــتراكات التابعيــن والقصــر فــي الصنــدوق مــن خــال الولــي الشــرعي أو المتبــوع ،ويتــم تقديــم الوثائــق التاليــة الخاصــة بالقصــر
والتابعيــن لمديــر الصندوق:
 بطاقــة الهويــة للســعوديين أو الخليجييــن أو جــواز الســفر واإلقامــة للقصرالمقيميــن لمــن أعمارهــم مــن  15ســنة هجريــة إلــى  18ســنةهجريــة ،أو دفتــر العائلــة (أو مــا يعادلــه كإثبــات هويــة لغيــر الســعوديين) للقصــر ممــن أعمارهــم دون  15ســنة هجريــة أو التابعيــن؛
 بطاقة الهوية للسعوديين أو الخليجيين أو جواز السفر واإلقامة للمقيمين ،للولي الشرعي مقدم الطلب. .9اآللية التي سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين
ً
تــم تخصيــص الوحــدات النقديــة المطروحــة أوال لمالكــي وحــدات الصنــدوق المســجلين فــي يــوم انعقــاد اجتمــاع مالكــي الوحــدات
ً
ً
المخصــص للموافقــة علــى زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق والراغبيــن باالشــتراك بالوحــدات النقديــة الجديــدة ،نســبة وتناســبا فيمــا
بينهــم ،ومــن ثــم يتــم تخصيــص الوحــدات النقديــة المتبقيــة (إن وجــدت) علــى بقيــة المســتثمرين مــن غيــر مالكــي الوحــدات بحســب قــرار
مديــر الصنــدوق ،ورد الفائــض (إن وجــد) لجميــع مالكــي الوحــدات (بشــيك مصــدق يتــم إرســاله بالبريــد العــادي علــى عنــوان المســتثمر
المحــدد فــي طلــب االشــتراك ،أو بحوالــة بنكيــة إلــى حســابه المحــدد فــي طلــب االشــتراك) ،خــال مــدة ال تزيــد عــن خمســة عشــر ( )15يــوم
عمــل مــن انتهــاء فتــرة الطــرح للوحــدات اإلضافيــة الموضحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،علــى أن تنقــل ملكيــة العقــار المــراد االســتحواذ
عليــه لمصلحــة الصنــدوق وأن يتــم إدراج الوحــدات الجديــدة فــي الســوق خــال مــدة ال تزيــد عــن ســتين ( )60يــوم عمــل مــن انتهــاء فتــرة
الطــرح العــام.
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 .10آلية زيادة اجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو مساهمات نقدية ،أو كليهما (إن وجدت)
يمكن زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو نقدية أو كليهما ،وفق اآللية اآلتية:
أ .يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق ومــن ثــم الهيئــة علــى طــرح وحــدات إضافيــة للصنــدوق لقــاء
مســاهمات عينيــة أو نقديــة أو كليهما.
ب .بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق والهيئــة ،يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات مــن
خــال قــرار عــادي علــى طــرح وحــدات إضافيــة للصنــدوق لقــاء مســاهمات عينيــة أو نقديــة أو كليهمــا.
ج .فــي حــال كانــت زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق الصنــدوق عــن طريــق قبــول مســاهمات نقديــة أو نقديــة وعينيــة ،تكــون فتــرة
طــرح الوحــدات الجديــدة خمســة ( )5أيــام عمــل بحــد أدنــى ،ويتــم إجــراء الطــرح خــال مــدة ال تزيــد عــن ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة
الهيئــة.
ً
د .يجــب تخصيــص الوحــدات النقديــة المطروحــة أوال لمالكــي وحــدات الصنــدوق المســجلين فــي يــوم انعقــاد اجتمــاع مالكــي الوحــدات
ً
ً
المخصــص للموافقــة علــى زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق والراغبيــن باالشــتراك بالوحــدات النقديــة الجديــدة ،نســبة وتناســبا
فيمــا بينهــم ،ومــن ثــم يتــم تخصيــص الوحــدات النقديــة المتبقيــة (إن وجــدت) علــى بقيــة المســتثمرين مــن غيــر مالكــي الوحــدات
بحســب قــرار مديــر الصنــدوق ،ورد الفائــض (إن وجــد) لجميــع مالكــي الوحــدات (بشــيك مصــدق يتــم إرســاله بالبريــد العــادي علــى عنــوان
المســتثمر المحــدد فــي طلــب االشــتراك ،أو بحوالــة بنكيــة إلــى حســابه المحــدد فــي طلــب االشــتراك) ،خــال مــدة ال تزيــد عن خمســة عشــر
( )15يــوم عمــل مــن انتهــاء فتــرة الطــرح العــام الموضحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،علــى أن تنقــل ملكيــة العقــار المــراد االســتحواذ
عليــه لمصلحــة الصنــدوق وأن يتــم إدراج الوحــدات الجديــدة فــي الســوق خــال مــدة ال تزيــد عــن ســتين ( )60يــوم عمــل مــن انتهــاء فتــرة
الطــرح العــام.
ه .فــي حــال كانــت زيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق الصنــدوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة فقــط ،يتــم تخصيــص الوحــدات
ً
اإلضافيــة علــى المســتثمرين المعنييــن بشــكل عينــي فــورا بعــد موافقــة مالكــي الوحــدات بزيــادة إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق،
علــى أن تنقــل ملكيــة العقــار المــراد االســتحواذ عليــه لمصلحــة الصنــدوق وأن يتــم إدراج الوحــدات الجديــدة فــي الســوق خــال مــدة ال
تزيــد عــن ســتين ( )60يــوم عمــل مــن تاريــخ موافقــة مالكــي الوحــدات.
ز .يعلــن مديــر الصنــدوق عبــر موقعــه اإللكترونــي وموقــع الســوق اإللكترونــي عــن أي زيــادة فــي رأســمال الصنــدوق و/أو أي طــرح جديــد
لوحــدات الصنــدوق ،بعــد أخــذ الموافقــات الالزمــة لــه بحســب هــذه الشــروط واألحــكام.
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 .11الجدول الزمني المتوقع آللية طرح الوحدات الجديدة
المدة الزمنية المتوقعة

اإلجراء
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة إجمالي قيمة األصول

2019/10/02م

الصندوق
الحصول على موافقة مالك الوحدات
اإلعداد والتنسيق مع الجهات المستلمة حول طرح وحدات الصندوق
فترة الطرح العام
تمديد فترة الطرح العام (في حال عدم تغطية الصندوق)
قبول أو رفض طلب اإلشتراك
تخصيص الوحدات من قبل مدير الصندوق

( )10أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طرح
الصندوق
 5ايام عمل من تاريخ الحصول على موافقة مالك الوحدات على زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق
 5أيام عمل و التي تبدأ من [

م] الموافق [ ه] و تنتهي في [

م] الموافق

[ ه]
 5أيام عمل تبدأ من [

م] الموافق [ ه] و تنتهي في [

م] الموافق [ ه]

يخطر وكيل الطرح و الجهات المستلمة المستثمر بتأكيد أو رفض إشتراكه خالل
خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ اقفال فترة الطرح العام
 15يوم عمل من تاريخ إقفال فترة طرح الصندوق أو من تاريخ إقفال فترة تمديد
فترة الطرح العام ان لزم

رد الفائض من مبلغ االشتراك ورسوم االشتراك ذات العالقة للمستثمر

 15يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح

اإلستحواذ على ونقل ملكية األصول و إدراج وحدات الصندوق

خالل مدة ( )60يوم عمل من تاريخ إقفال فترة طرح الصندوق

اإللغاء و إسترداد األموال

في حال إلغاء الطرح ،سوف يتم رد جميع مبالغ اإلشتراك و رسوم اإلشتراك في
غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اإللغاء دون حسم

ظ .تداول وحدات الصندوق
عنــد اإلدراج ،يجــوز تــداول وحــدات الصنــدوق بنفــس طريقــة تــداول وحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة فــي الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول) .وبالتالــي ،يجــوز لمالكــي الوحــدات والمســتثمرين التــداول خــال ســاعات التــداول العاديــة فــي أي يــوم عمــل مــن خــال
الســوق الماليــة مباشــرة أو شــركات الوســاطة المرخصــة.
ً
يعتبــر شــراء الوحــدات فــي الصنــدوق عــن طريــق الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) إقــرارا مــن المشــتري بأنــه قــد اطلــع ووافــق علــى هــذه
الشــروط واألحــكام.
يكــون التــداول فــي وحــدات الصنــدوق خاضــع لرســوم تــداول يتــم تســويتها حســبما هــو ســائد فــي الســوق .ويكــون مالــك الوحــدات
ً
مســؤوال عــن رســوم التــداول.
ً
ووفقــا للتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة ،يجــوز لهيئــة الســوق الماليــة فــي أي وقــت تعليــق تــداول وحــدات
الصنــدوق أو إلغــاء إدراجهــا حســبما تــراه مناســبا ،فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
 .1إذا رأت الهيئة أن الصندوق أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج وحداته في السوق.
 .2إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
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 .3عنــد تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة للصنــدوق رأي معــارض أوامتنــاع عــن إبــداء الــرأي إلــى حيــن إزالــة الــرأي العــارض
أو االمتنــاع عــن إبــداء الــرأي.
ً
 .4إذا رأت ذلك ضروريا لحماية المستثمري أو للمحافظة على سوق منتظمة.
ً
ً
 .5إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 .6فــي حــال كان عــدد مالكــي الوحــدات مــن الجمهــور يقــل عــن مائتيــن أو فــي حــال كانــت ملكيــة مالكــي الوحــدات مــن الجمهــور تقــل عــن
 30%مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق.
ع .سياسة توزيع األرباح
يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع أربــاح نقديــة بشــكل نصــف ســنوي علــى المســتثمرين وذلــك فــي نهايــة كل مــن شــهر فبرايــر وشــهر
أغســطس مــن كل ســنة تقويميــة ،علــى أال تقــل التوزيعــات عــن  90%مــن صافــي أربــاح الصنــدوق الســنوية ،وذلــك باســتثناء األربــاح الناتجــة
عــن بيــع األصــول العقاريــة األساســية والتــي يتــم إعــادة اســتثمارها فــي أصــول اســتثمارية أخــرى بمــا يخــدم مصالــح مالكــي الوحــدات.
غ .انهاء الصندوق
 .1دون اإلخالل بما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري أو أي تعديل عليها ،يلغى إدراج وحدات الصندوق بإحدى الحاالت اآلتية:
(أ) انتهاء المدة المحددة للصندوق.
(ب) تحقق الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.
(ج) توافر حالة من حاالت اإلنقضاء التالية:
• فــي حــال تســييل كافــة أصولــه وتــم توزيــع جميــع العائــدات مــن هــذا التســييل علــى مالكــي الوحــدات بعــد الحصــول علــى موافقــة
مجلــس إدارة الصنــدوق وهيئــة الســوق الماليــة.
• فــي حــال أي تغييــر لألنظمــة أو اللوائــح أو المتطلبــات النظاميــة األخــرى أو تغييــرات جوهريــة لظــروف الســوق فــي المملكــة العربيــة
ً
ً
الســعودية واعتبــر مديــر الصنــدوق ذلــك ســببا مبــررا إلنهــاء الصنــدوق.
• اتخاذ إجراءات إفالس أو تصفية ضد مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ً
• إذا تم طلب إنهاء الصندوق وفقا لقرار من هيئة السوق المالية أو بموجب أنظمتها.
(د) عنــد رغبــة مديــر الصنــدوق إنهــاء الصنــدوق فــي غيــر الحــاالت الموضحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،وذلــك بعــد الحصــول علــى
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.
 .2يلــزم إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات عنــد تحقــق أي مــن الحــاالت المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن (ب و ج) مــن هــذه الفقــرة خــال (ثالثيــن)
ً
يومــا.
 .3ســوف يتــم اإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي لشــركة الراجحــي الماليــة والموقــع اإللكترونــي للســوق عــن انتهــاء مــدة الصنــدوق ومــدة
تصفيتــه.
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ي .الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة
(أ) الرسوم و األتعاب و طريقة حساب الرسوم

نوع الرسوم

النسبة
المفروضة

المبلغ المفروض
(ريال سعودي)

رسوم االشتراك

2%

-

أتعاب اإلدارة

0.80%

-

رسوم الحفظ

-

185,000

1%

-

2%

-

طريقة الحساب

وقت الدفع

يدفع المستثمر لمدير الصندوق رسوم اشتراك كحد أقصى  2%من
المبلغ المشترك به والمخصص ،وذلك خالل فترة الطرح األولي أو عند
أي زيادة إلجمالي قيمة أصول الصندوق وتنطبق هذه الرسوم على
المشتركين بمقابل عيني والمستثمرين الجدد وال تشمل حملة
الوحدات الحاليين كما في تاريخ إجتماع مالكي الوحدات  ،و في كال
الحالتين يتم دفعها من قبل المستثمر كمبلغ إضافي على مبلغ
االشتراك ،التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة

تدفع مرة واحدة عند
االشتراك األولي بالصندوق
أو زيادة إجمالي قيمة أصول
الصندوق

القيمة المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء
وعندما تنطبق.
رسوم سنوية تحمل على الصندوق بشكل يومي من إجمالي قيمة
أصول الصندوق بحسب آخر تقييم بعد خصم المصاريف تحتسب
ُ
ُ
ً
ابتداء من تاريخ اإلدراج .وتدفع
بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر،
أول دفعة ألتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث ُيؤخذ بعين االعتبار
األيام التي مضت من ربع السنة الميالدية.
وفي حال لم يكن لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة لدفع

تدفع كل ثالثة أشهر

أتعاب اإلدارة في بداية ربع السنة الميالدية ،يمكن تأجيل دفع األتعاب
لحين توفر سيولة نقدية كافية لدى الصندوق.
التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،
ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.
ً
يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسم سنويا بقيمة  185,000ريال
سعودي تحتسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي.
التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،

تدفع بشكل ربع سنوي

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.
يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسم نقل ملكية بقيمة  1%من سعر
رسوم نقل
الملكية

الشراء أو البيع لكل عقار يستحوذ عليه أو يبيعه الصندوق لقاء جهود
ُ
مدير الصندوق لالستحواذ على او لبيع أي استثمار .وتدفع رسوم نقل تدفع مرة واحدة عند شراء
الملكية عند استكمال كل عملية استحواذ أو بيع للعقار.

أو بيع العقار

التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،
ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.
يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب هيكلة التمويل بما يعادل
نسبة  2%من المبلغ المسحوب بموجب أي تسهيالت بنكية لصالح
أتعاب هيكلة
التمويل

الصندوق .ولن يتم تطبيق هذه الرسوم على التمويل الحالي المقدم
لصندوق الراجحي للدخل العقاري في عملية الطرح األولي.
التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،
ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.
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أتعاب المحاسب
القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب بقيمة  35,000ريال سعودي
ً
ُ
سنويا ،كمبلغ مقطوع تحتسب على الصندوق بشكل يومي وتدفع
35,000

-

ً
سنوي
تدفع بشكل نصف

بشكل نصف سنوي.
التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،
ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.

يتحمل الصندوق أتعاب إدارة الممتلكات لعقار مركز األندلس بمبلغ سنوي يعادل  1,176,000ريال سعودي في حال كان دخل العقار أقل من
 14مليون ريال في السنه .
وترتفع اتعاب إدارة مركز األندلس بارتفاع مدخوله على النحو التالي:
•  1,356,000ريال سعودي سنويا اذا بلغ دخله اإلجمالي  14مليون ريال سعودي بما يعادل  9.69%من إجمالي الدخل.
• ثم تبلغ األتعاب  1,476,000ريال سعودي اذا بلغ دخله اإلجمالي  15مليون ريال سعودي بما يعادل  9.84%من إجمالي الدخل.
• ثم تبلغ األتعاب  1,596,000ريال سعودي اذا بلغ دخله اإلجمالي  16مليون ريال سعودي بما يعادل  9.98%من إجمالي الدخل.
يبدأ عقد إدارة الممتلكات لعقار مركز األندلس مع شركة أوالت للتنمية المحدودة في  1أغسطس  2017ويمتد الى ثالث سنوات.
كما يتحمل الصندوق أتعاب إدارة الممتلكات لعقار مكتبة جرير بمبلغ سنوي يعادل  480,000ريال سعودي تدفع لمدير العقار المستقل شركة
أوالت للتنمية المحدودة .ويبدأ عقد إدارة الممتلكات لعقار مكتبة جرير مع شركة أوالت للتنمية المحدودة في الربع الثالث لعام  2018ويمتد الى
ً
سنتين يتجدد العقد بشكل تلقائيا بعد إنتهاء المدة األساسية لمدة سنة ميالدية واحدة قابلة لتجديد لمدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين
األخر بعدم رغبته بالتجديد قبل أنتهاء المدة االساسية او المجددة من العقد ب  90يوم على االقل.
وال توجد أتعاب إدارة ممتلكات ألصول الصندوق األخرى في الوقت الحالي حيث أن المستأجر يقوم بمهام إدارة األمالك  ،ولكن قد يتم تعيين
شركة إدارة ممتلكات في حال دعت الحاجة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق واإلفصاح لمالكي الوحدات ،وسيقوم مدير
الصندوق بالتأكد من أن أتعاب مديري الممتلكات ستتم بالتفاوض على أساس تجاري بحت ومستقل ومتوافق مع أسعار السوق .التشمل
جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.
اسم العقار

أتعاب إدارة
الممتلكات

تاريخ بدء عقد االيجار

تاريخ انتهاء عقد االيجار

مدة العقد

لولو هايبرماركت -الرياض

 1ديسمبر 2014م

 25ابريل 2029م

 14.4سنة

أنوار بالزا – الرياض

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

نرجس بالزا -الرياض

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

راما بالزا -الرياض

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

 1يوليو 2011م

 27يونيو 2026م

 15سنة

بنده – خميس مشيط

 24مارس 2014م

 22مارس 2029م

 15سنة

هايبر بنده – المروة ،جدة

 12نوفمبر 2013م

 10نوفمبر 2028م

 15سنة

بنده – الروضة ،جدة

 27فبراير 2014م

 25فبراير 2029م

 15سنة

بنده – مدائن الفهد ،جدة

 4سبتمبر 2014م

 2سبتمبر 2029م

 15سنة

بلو تاور ،الخبر

 11مارس 2018م

 10مارس 2023م

 5سنوات

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

 6مارس 2018م

 5مارس 2023م

 5سنوات

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

مستودعات لولو المركزية

 16ديسمبر 2016م

 15ديسمبر 2031م

 15سنة

مركز األندلس  -جدة

 1أغسطس 2017م

 1اغسطس 2020م

 3سنوات

مكتبة جرير  -الرياض

الربع الثالث لعام 2018م

الربع الثالث لعام 2020م

ً
سنتين قابلة لتجديد تلقائيا

 1أبريل 2017م

 31مارس 2032م

 15سنة

مستودعات لولو المركزية

يدار العقار من قبل

يتم ادارة العقار بشكل كامل من قبل المستأجر

شركة أوالت (مدير عقار مستقل ومتخصص بإدارة العقارات)
يتم ادارة العقار بشكل كامل من قبل المستأجر

و سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة إن وجدت
األصول المستهدفه
مستشفى أن أم سي التخصصي
السالم*

 1أبريل 2018م

 31ديسمبر 2033م

مدارس براعم رواد الخليج العالمية -
الصحافة،الرياض
مدارس رواد الخليج العالمية -
المغرزات،الرياض
مدرسة رواد الخليج العالمية ،الدمام

 15.75سنة
 15سنة

لم يبدأ وسوف يبدأ فور إفراغ العقار

يتم ادارة العقار بشكل كامل من قبل المستأجر

 15سنة
 15سنة
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المدير االداري
الفرعي

يدفع الصندوق للمدير اإلداري الفرعي "أبيكس لخدمات صناديق االستثمار (دبي) المحدودة" أتعاب سنوية بقيمة  51,200دوالر أمريكي أي
ً
ابتداء من شهر يناير 2020م.
مايعادل  192,000ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  3.5%كل سنة ميالدية
يتم التفاوض عليها حسب األسعار السائدة في السوق ويتم احتسابها ً
بناء على التكلفة الفعلية ويتم اإلفصاح عنها لمالكي الوحدات.

أتعاب التقييم

ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف السنوية كحد أقصى  0.05%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق .التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا

العقاري

البند ضريبة القيمة المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق .وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص
اإلفصاح المالي في نهاية السنة إن وجدت.

رسوم رقابية
لهيئة السوق

-

7,500

المالية

موقع السوق

التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،

ً
تدفع سنويا

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.

رسوم نشر
المعلومات على

ً
يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة  7.500ريال سعودي سنويا،
ُ
ُ
تحتسب بشكل يومي وتدفع على أساس سنوي.

-

5,000

يتحمل الصندوق رسوم النشر على موقع السوق المالية السعودية
ً
ُ
مرة واحدة سنويا وقدرها  5,000ريال سعودي ،تحتسب بشكل يومي
ُ
وتدفع على أساس سنوي.

ً
تدفع سنويا

التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،

المالية السعودية

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.
سيتقاضى كل عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل مبلغ 5,000

مكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة

 5,000ريال سعودي

ريال سعودي عن كل إجتماع ،وبحد أقصى  20,000ريال سعودي
ً
سنويا لكل عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل ُيدفع في نهاية كل

إدارة الصندوق

سنة أو عند إنتهاء فترة التعاقد .التشمل جميع المبالغ المذكورة

مستقل عن كل

في هذا البند ضريبة القيمة المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي

إجتماع

حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق و سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف

لكل عضو مجلس
-

المستقلين

ُيدفع في نهاية كل سنة أو
عند إنتهاء فترة التعاقد

في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة إن وجدت.

مصاريف الصفقات

يتحمل الصندوق جميع مصاريف الصفقات ،ألي أصل وما يتعلق به من دراسات وفحص ،والتكاليف االستشارية والقانونية ومن المتوقع أن يبلغ
ً
مجموع هذه التكاليف كحد أقصى  0.10%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق سنويا .وال تشمل هذه المصاريف رسوم نقل الملكية وتدفع
من ِقبل الصندوق ً
بناء على التكلفة الفعلية المستحقة وسيتم اإلفصاح عن ذلك إلى مالكي الوحدات .ومن المتوقع ان يبلغ مجموع هذه
ً
التكاليف كحد أقصى  0.10%من إجمالي قيمة الصندوق سنويا .و سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية
السنة إن وجدت.
ً
ً
في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري ،يستحق المطور رسوما يتم التفاوض عليها وفقا لممارسات السوق المتعارف عليها دون
ً
ً
أي حد أدنى أو أقصى لها .ولتجنب الشك ،ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا انشائيا .وفي حال قيام الصندوق بأنشطة

رسوم التطوير

التطوير العقاري سيتم اإلفصاح لمالكي الوحدات عن رسوم التطوير .التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،
ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق و سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة
إن وجدت.
يتحمل الصندوق كامل مبلغ عمولة الوساطة وهي بحد أقصى 2.5%

عمولة الوساطة

2.5%

-

من قيمة اإلستحواذ ألي أصل عقاري ولن تطبق هذه الرسوم على تدفع مرة واحدة عند شراء
استحواذ العقارات المكونة لمحفظة االستثمار المستهدفة ضمن
عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.
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تحمل على الصندوق بشكل يومي وتدفع بشكل سنوي  .التشمل

رسوم التسجيل
في السوق المالية

-

400,000

احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.

السعودية (تداول)
(قد تتغير هذه
ً
الرسوم وفقا
ألسعار الخدمة

جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة ،ويتم

ً
تدفع سنويا

50,000
تحمل على الصندوق وتدفع مرة واحدة عند تسجيل الصندوق في
باألضافه  2ريال

السوق المالية السعودية  .التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا

تدفع مرة واحدة عند

سعودي لكل مالك

البند ضريبة القيمة المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب

التأسيس

السوق المالية

وحدات وبحد أقصى

اإلقتضاء وعندما تنطبق.

السعودية)

500,000

المقدمة من

-

تحمل على الصندوق وتدفع مرة واحدة عند تسجيل الصندوق في

رسوم اإلدراج في
السوق المالية

-

50,000

السعودية (تداول).
(قد تتغير هذه
ً
الرسوم وفقا
ألسعار الخدمة
المقدمة من
السوق المالية
السعودية).

تداول  .التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة

تدفع مرة واحدة عند

المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما

التأسيس

تنطبق.
0.03%
من القيمة
السوقية
للصندوق
(بحد أدنى
50,000
وبحد أقصى
 300,000ريال
سعودي

تحمل على الصندوق وتدفع بشكل سنوي .
-

ال تشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة المضافة،

ً
تدفع سنويا

ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق.

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل خالل عمر التمويل ،واألتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب التمويل و التي تدفع لمرة واحدة
مصاريف التمويل

فقط عند ترتيب التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية الخاص بالصندوق .التشمل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند ضريبة القيمة
المضافة ،ويتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب اإلقتضاء وعندما تنطبق .سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في
نهاية السنة إن وجدت.
سيتحمل الصندوق المصروفات واألتعاب األخرى وهي المصاريف المستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق ،وعلى سبيل المثال
ال للحصر رسوم التأمين وأتعاب المحاميين والزكاة وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب االستشاري الهندسي وأتعاب المساحين
والمهندسين المعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية و تكاليف أعضاء مجلس اإلدارة ومنها السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل

مصاريف أخرى

عضو مستقل من األعضاء بحسب التكلفة الفعلية في سبيل حضور االجتماعات.
ُ
وسيتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد تفرض من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية نتيجة ألداء الصندوق اللتزاماته
ً
بمقتضى هذه الشروط واألحكام ،كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف التسويقية لمنتجاته وفقا ألفضل عروض التسويق التي يعتمدها
مجلس إدارة الصندوق.
ً
يشار إلى أن مثل هذه الرسوم ال تدفع لمدير الصندوق وال يمكن تقديرها بشكل مسبق ،وسيتم خصمها بناء على المصروفات الفعلية
واإلفصاح عن ذلك .كما يمكن االطالع على تفاصيل تلك المصاريف في مخلص اإلفصاح المالي المدرج في هذه الشروط واألحكام .وال ينوي
الصندوق تقديم أي حسم على المصاريف أو تنازل عنها ومن المتوقع أن يبلغ مجموع هذه التكاليف كحد أقصى  0.25%من القيمة اإلجمالية
ً
ألصول الصندوق سنويا.

نسبة تكاليف
الصندوق إلى
القيمة اإلجمالية

( )0.56 %كما في نهاية شهر يونيو ( 2019نسبة نصف سنوية).

ألصول الصندوق
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الرسوم المتكررة
رسوم الحفظ

الرسوم الغير متكررة

ً
 185,000سنويا
مبلغ ثابت لعام  15,340,163 :2019ريال

مصاريف التمويل

السعودي
+مبلغ متغير 2,280,280 :ريال سعودي*

رسوم االشتراك
رسوم التسجيل في السوق المالية
السعودية

رسوم مراجع الحسابات

ً
 35,000سنويا

رسوم إدراج أولية

أتعاب إدارة الممتلكات

 1,176,000سنويا للمركز االندلس
ً
 480,000سنويا لمبنى مكتبة جرير

مصاريف الصفقات

 2%عند االشتراك
50,000
باألضافه  2ريال سعودي لكل مالك وحدات
وبحد أقصى 500,000
 50,000ريال
من المتوقع أن يبلغ مجموع هذه التكاليف
كحد أقصى  0.10%من القيمة اإلجمالية
ألصول الصندوق

يتم احتسابها ً
بناء على التكلفة الفعلية
ويتم اإلفصاح عنها لمالكي الوحدات.
أتعاب التقييم العقاري

ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف كحد

رسوم نقل الملكية

أقصى  0.05%من القيمة اإلجمالية ألصول

 1%من سعر الشراء أو البيع لكل عقار
يستحوذ عليه أو يبيعه الصندوق

الصندوق
المدير االداري الفرعي

 192,000ريال سنويا

أتعاب هيكلة التمويل

رسوم رقابية

 7,500سنويا

رسوم التطوير

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  5,000ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة

عمولة الوساطة

المستقلين

الصندوق مستقل عن كل إجتماع

رسوم تداول

ً
 5,000سنويا

-

ً
 400,000سنويا

-

إدارة سجل الوحدات
من قبل السوق المالية

 2%من المبلغ المسحوب بموجب أي
تسهيالت بنكية
يتم التفاوض عليها
بحد أقصى  2.5%من قيمة اإلستحواذ ألي
أصل عقاري
-

-

السعودية
الرسوم السنوية لإلدراج في
السوق المالية السعودية
أتعاب إدارة الصندوق
مصاريف أخرى

 0.03%من القيمة السوقية للصندوق (بحد
أدنى  50,000وبحد أقصى  300,000ريال
ً
سعودي سنويا
 0.8%من إجمالي قيمة أصول الصندوق
بعد خصم المصاريف

ٌ
بحد أقصى  0.25%من القيمة اإلجمالية
ألصول الصندوق

-

-

-

-

-

-

نسبة التكاليف المتكررة الصندوق الحالية من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق للفترة المنتهية في شهر يونيو  2019تعادل  0.56%أي ما يعادل  1.12%على
أساس سنوي ،لم يتحمل الصندوق أي تكاليف غير متكررة في هذه الفترة.
*الدفعــة الســنوية المتوقعــة لهامــش ربــح متغيــر بمــا يعــادل  + 1.5%ســايبور  3أشــهر ويتــم دفــع معــدل الربــح بشــكل ربــع ســنوي لمبلــغ التمويــل  57,007,000ذو النســبة
ً
ً
المتغيــرة علمــا بانــه تــم إفتــراض أن معــدل الربــح علــى القــرض هــو  4%ســنويا.
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يقــر مديــر الصنــدوق علــى أن الرســوم المذكــورة فــي الجــدول أعــاه هــي جميــع الرســوم المفروضــة والمحســوبة علــى الصنــدوق خــال مــدة
الصنــدوق دون اســتثناء .ويعــد مديــر الصنــدوق مســؤول مســؤولية كاملــة عــن احتســاب رســوم أخــرى غيــر التــي تــم ذكرهــا فــي الجــدول
أعــاه.
جدول افتراضي يوضح طريقة حساب الرسوم والمصروفات المتكررة والغير متكررة بناء على أرقام افتراضية خالل عشر سنوات:
مثال يوضح الية احتساب الرسوم الموضحة اعاله بافتراض:
 .1إجمالي قيمة أصول الصندوث كما في  2019.06.30تعادل  1,724,075,691ريال سعودي

 .2حجم زيادة قيمة أصول الصندوق  683,913,812ريال سعودي
 .3إجمالي قيمة أصول الصندوق  2,407,989,503ريال سعودي
 .4مبلغ التمويل الحالي  456,913,600ريال سعودي
 .5حجم التمويل الجديد  298,913,811ريال سعودي
 .6القيمة األسمية للوحدة  10ريال سعودي
 .7إجمالي عدد الوحدات القائمة  165,459,036وحدة
 .8المبلغ المستثمر المفترض  1,000,000ريال سعودي
 .9عدد الوحدات المستثمره من قبل المستثمر حسب االفتراض اعاله  100,000وحدة
نسبة الوحدات المستثمره في الصندوق من قبل المستثمر حسب االفتراض اعاله 0.06%
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السنة الثانية ()3

السنة األولى

السنة الثالثة وما بعدها ()5

الرسوم
والمصروفات
المتكررة

سنوي

الرسوم المفروضة على
مالك الوحدة حسب
االفتراض اعاله

سنوي

رسوم مراجع الحسابات

35,000

21.2

35,000

21.2

رسوم الحفظ

185,000

111.8

185,000

111.8

185,000

رسوم المدير الفرعي

192,000

116.0

192,000

116.0

192,000

116.0

تكاليف التأمين

156,970

94.9

156,970

94.9

156,970

94.9

4,156,000

2,511.8

4,156,000

2,511.8

4,156,000

2,511.8

أتعاب إدارة الممتلكات
ومصاريف الصيانة ()6

الرسوم المفروضة
على مالك الوحدة
حسب االفتراض
اعاله

سنوي

35,000

21.2
111.8

الرسوم المفروضة على
مالك الوحدة حسب
االفتراض اعاله

الرسوم السنوية لإلدراج
في السوق المالية

300,000

181.3

300,000

181.3

300,000

181.3

السعودية
إدارة سجل الوحدات
من قبل السوق المالية

400,000

241.8

400,000

241.8

400,000

241.8

السعودية
رسوم رقابية

7,500

4.5

7,500

4.5

7,500

4.5

رسوم تداول

5,000

3.0

5,000

3.0

5,000

3.0

أتعاب التقييم العقاري

250,000

151.1

260,000

157.1

260,000

157.1

40,000

24.2

40,000

24.2

40,000

24.2

30,233,096

18,272.3

34,233,096.45

20,689.8

34,233,096

20,689.8

19,263,916

11,642.7

20,063,916.02

12,126.2

20,063,916.02

12,126.2

6,019,974

3,638.3

6,269,973.76

3,789.4

6,269,973.76

3,789.4

61,244,456

37,015

66,304,456

40,073.0

66,304,456

40,073.0

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين
مصاريف التمويل ()1
رسوم إدارة الصندوق
()2
مصاريف أخرى 0.25%
إجمالي الرسوم
والمصروفات المتكررة
نسبة إجمالي الرسوم
والمصروفات المتكررة
من إجمالي قيمة أصول

2.54%

2.64%

-

-

2.64%

-

الصندوق

الرسوم والمصروفات غير المتكررة ()4
رسوم االشتراك  2%من
مبلغ االشتراك

96

-

20,000

-

-

-
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رسوم نقل الملكية:
 1%من سعر الشراء
أو البيع لكل عقار

-

-

1,000,000

604.4

-

-

يستحوذ عليه أو يبيعه
الصندوق
2,507,990

مصاريف الصفقات

1,515.8

أتعاب هيكلة التمويل:
 2%من المبلغ
المسحوب بموجب أي

-

-

2,000,000

1,208.8

-

-

تسهيالت بنكية
عمولة الوساطة:
تم أفتراض  2.5%من
قيمة اإلستحواذ ألي

-

-

2,500,000

1,510.9

-

-

أصل عقاري
إجمالي الرسوم
والمصروفات غير

-

20,000

8,007,990

4,839.9

-

-

المتكررة
نسبة إجمالي الرسوم
والمصروفات غير
متكررة من إجمالي

0.0%

-

0.3%

-

0.0%

-

قيمة أصول الصندوق
إجمالي الرسوم
والمصروفات

61,244,456

57,015

74,312,446

44,913

66,304,456

40,073

نسبة إجمالي الرسوم
والمصروفات المتكررة
وغير متكررة من

2.54%

-

2.96%

-

2.64%

-

إجمالي قيمة أصول
الصندوق

مالحظات
ً
 .1علــى إفتــراض أن معــدل الربــح علــى القــرض هــو  4%مــن مبلــغ التمويــل ســنويا .أي تغييــرات فــي المســتقبل فــي هــذا المعــدل ســوف
تؤثــر علــى مبلــغ الربــح المســتحق مــن قبــل الصنــدوق وبالتالــي حصــة المســتثمر مــن الرســوم والمصروفــات.
 .2يتم احتساب رسوم اإلدارة على إجمالي قيمة أصول الصندوق.
 .3فــي العــام الثانــي  ،افترضنــا شــراء عقــار جديــد بقيمــة  100مليــون ريــال ســعودي علــى أســاس عقــد صافــي االيجــار بتمويــل عــن طريــق
الحصــول علــى قــرض جديــد بقيمــة  100مليــون ريــال ســعودي .بعــد هــذا االســتحواذ ،ســيصل إجمالــي أصــول الصنــدوق يشــمل مبلــغ
القــرض إلــى  2.5مليــار ريــال ســعودي ،ويبلــغ إجمالــي القــرض  855.82مليــون ريــال ســعودي.
 .4المصاريف غير المتكررة تتعلق بشراء أصول جديدة في السنة الثانية.
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 .5إنفترضنــا أنــه مــن الســنة الثالثــة فصاعـ ًـدا وحتــى الســنة العاشــرة ،لــن نمتلــك أي أصــل جديــد وســنحافظ علــى نفــس معــدل الرســوم
والمصروفــات.
 .6يوجــد حاليــا عقاريــن تعــد متعــددة المســتأجرين وتــدار مــن خــال مديــر الممتلــكات .أي زيــادة غيــر متوقعــة فــي مصروفــات الصيانــة فــي
المســتقبل قــد تزيــد فــي مســتوى تكاليــف الصنــدوق وبالتالــي حصــة المســتثمر مــن الرســوم والمصروفــات وتشــمل هــذه المبالــغ
مصاريــف الكهربــاء والميــاه واالمــن والنظافــة والصيانــة للعقــار.
جدول افتراضي يوضح طريقة حساب الرسوم والمصروفات بناء على أرقام افتراضية خالل السنة األولى
مثال يوضح الية احتساب الرسوم الموضحة اعاله بافتراض:
 .1المبلغ المستثمر  100,000ريال سعودي
 .2إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في  2019.06.30يعادل  1,724,075,691ريال سعودي
 .3حجم زيادة قيمة أصول الصندوق  683,913,812ريال سعودي
 .4إجمالي قيمة أصول الصندوق  2,407,989,503ريال سعودي
 .5العائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل .10%
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مقدار الرسوم والمصاريف

الرسوم والمصاريف للمستثمر بـ 100,000
ريال سعودي

رسوم االشتراك*

2%

2,000

رسوم مراجع الحسابات

35,000

1.5

رسوم الحفظ

185,000

7.7

رسوم المدير الفرعي

192,000

8.0

تكاليف التأمين

156,790

6.5

أتعاب إدارة الممتلكات ومصاريف الصيانة

4,156,000

172.6

الرسوم السنوية لإلدراج في السوق المالية السعودية**

300,000

12.5

إدارة سجل الوحدات من قبل السوق المالية السعودية

400,000

16.6

رسوم رقابية

7,500

0.3

رسوم تداول

5,000

0.2

أتعاب التقييم العقاري

250,000

10.4

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

40,000

1.7

مصاريف التمويل***

30,233,096

1,255.5

مصاريف أخرى

4,310,189

179.0

مجموع المصاريف

-

1,672.4

صافي مبلغ االستثمار قبل رسوم اإلدارة

-

98,327.6
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رسوم إدارة الصندوق

0.80%

786.62

صافي استثمار المستثمر قبل العائد

-

97,541.01

العائد االفتراضي 10%

-

10,000

صافي االستثمار االفتراضي

-

107,541.01

صافي ربح المستثمر****

-

7.54%

* تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.
ً
** تدفــع بشــكل ســنوي لــإدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية  0.03%مــن القيمــة الســوقية للصنــدوق ســنويا (بحــد أدنــى  50,000ريــال ســعودي وبحــد أقصــى 300,000
ريال ســعودي).
*** مصاريف تمويل بافتراض أنها مماثلة للمصاريف التمويلية الحالية للصندوق.
**** هذه النسبة مبنية على عائد ( )10%وهذا أكثر من العائد المستهدف للصندوق.

 .1المسؤولية
لــن يتحمــل مديــر الصنــدوق ،أو أي مــن المــدراء والمســؤولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارين التابعيــن لــه والشــركات التابعــة
واألطــراف ذات العالقــة ،وأميــن الحفــظ ،وكل مديــر عقــار ومطــور (إن وجــد) وأعضــاء الهيئــة الشــرعية ومجلــس إدارة الصنــدوق ُ(يشــار إلــى
كل منهــم “طــرف مؤمــن عليــه”) أي مســؤولية تجــاه الصنــدوق أو تجــاه أي مســتثمر وذلــك بخصــوص أي خســارة أو تعويضــات يتعــرض لهــا
الصنــدوق ،مــا لــم ينطــوي علــى اإلهمــال الجســيم أو االحتيــال أو ســوء التصــرف المتعمــد خــال قيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق .وفــي هــذه
الحــال ،فإنــه يشــترط ألي طــرف ســابق ذكــره ،والــذي يريــد أن يســتند إلــى أحــكام هــذه الفقــرة ،أن يكــون قــد تصــرف بحســن نيــة وبشــكل
ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق بالشــكل األمثــل وأن يكــون التصــرف ال ينطــوي علــى اإلهمــال الجســيم أو االحتيــال أو ســوء التصــرف
المتعمــد.
 .2ضريبة القيمة المضافة
مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك ،يشــار إلــى جميــع الرســوم والمصاريــف في هــذه الشــروط واألحــكام دون احتســاب ضريبة القيمــة المضافــة ،وبالتالي
ً
فــي حــال اســتحقاق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أي خدمــة أو ســلعة مقدمــة مــن الغيــر لصالــح للصنــدوق أو مديــر الصنــدوق بصفتــه مديــرا
للصنــدوق ،يلتــزم مديــر الصنــدوق بأخــذ المســتحقات الضريبيــة بعيــن االعتبــار حيــث يتــم زيــادة المقابــل المدفــوع مــن الصنــدوق لمــزود
الخدمــة ذات العالقــة بقيمــة تعــادل ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة علــى الصنــدوق.
وبنـ ً
ـاء علــى ذلــك ،يجــدر علــى المســتثمرين األخــذ بعيــن اإلعتبــار كيفيــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة على المبالــغ المســتحقة للصندوق
أو تلــك المســتحقة علــى الصندوق.
 .3ملخص اإلفصاح المالي
تــم تحديــد الرســوم واألتعــاب والنفقــات المتوقــع أن يتكلفهــا ويتكبدهــا الصنــدوق فــي ملخــص اإلفصــاح المالــي الــوارد فــي الملحــق (أ) مــن
هــذه الشــروط واألحــكام.
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ك .التأمين على األصول العقارية التابعة للصندوق
اسم العقار

أسم المستأجر

تفاصيل التأمين

لولو هايبرماركت -الرياض

شركة المطلق للعقارات

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

أنوار بالزا – الرياض

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

نرجس بالزا -الرياض

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

راما بالزا -الرياض

شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مكتبة جرير -الرياض

عدة مستأجرين

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المؤجر

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

مدرسة الفارس العالمية

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المؤجر

بنده – خميس مشيط

شركة بندة للتجزئة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

هايبر بنده – المروة ،جدة

شركة بندة للتجزئة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

بنده – الروضة ،جدة

شركة بندة للتجزئة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

بنده – مدائن الفهد ،جدة

شركة بندة للتجزئة

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مركز األندلس ،جدة

عدة مستأجرين

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المؤجر

بلو تاور ،الخبر

شركة رواج العقارية

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

شركة رواج العقارية

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مستودعات لولو المركزية

شركة لولو السعودية هايبرماركت

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المؤجر

مستشفى أن أم سي التخصصي السالم

مستشفى آن آم سي التخصصي السالم

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المؤجر

شركة الخليج للتدريب والتعليم

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مدارس رواد الخليج العالمية  -المغرزات،الرياض

شركة الخليج للتدريب والتعليم

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مدرسة رواد الخليج العالمية بالدمام

شركة الخليج للتدريب والتعليم

التأمين على العقار تقع ضمن التزامات المستأجر الرئيسي

مدارس براعم رواد الخليج العالمية -
الصحافة،الرياض

ل .أصول الصندوق
 .1آلية تسجيل أصول الصندوق
مــع مراعــاة أي تمويــل يحصــل عليــه الصنــدوق ،والتــي قــد يتضمــن ترتيــب أي رهونــات (أو أي تنــازالت علــى ســبيل الرهــن) ينشــئها الصنــدوق
علــى أصولــه العقاريــة لصالــح مموليــه ،يتــم تســجيل أصــول الصنــدوق العقاريــة باســم شــركة (أو أكثــر) ذات غــرض خــاص تابعــة ألميــن
الحفــظ.
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 .2تقييم أصول الصندوق
يعيــن مديــر الصنــدوق مقيميــن عقارييــن اثنيــن ( )2مســتقلين معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن لغــرض
مقيميــن أصــول الصنــدوق العقاريــة .ويحــق لمديــر الصنــدوق ،فــي أي وقــت ،اســتبدال المقييميــن بمقيميــن آخريــن مســتقلين معتمديــن
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن ،مــع االلتــزام بتغييــر المقيميــن كل ســنتين ( )2بحــد أقصــى .ويحــق لمديــر الصنــدوق
تغييــر أو تعييــن أي مقيميــن جديــد للصنــدوق بهــدف تقييــم عقــار معيــن دون أي إشــعار مســبق لمالكــي الوحــدات .ويتــم التعييــن
ً
المذكــور مــن قبــل مديــر الصنــدوق آخــذا بعيــن االعتبــار مســؤوليته االئتمانيــة تجــاه مالكــي الوحــدات.
أ .أسماء المقيمين المعتمدين ألصول الصندوق
ً
يقــوم مديــر الصنــدوق بتقييــم أصــول الصنــدوق اســتنادا إلــى تقييــم معــد مــن قبــل مقيميــن اثنيــن مســتقلين ومعتمديــن مــن قبــل
الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن .وبحســب الترتيبــات القائمــة بتاريــخ إدراج الصنــدوق ،قامــت الشــركات اآلتيــة بتقييــم األصــول
العقاريــة للصنــدوق:
• شركة أوالت
• شركة فاليوسترات
• شركة باركود
• شركة وايت كيوبز
• نايت فرانك
• جونز النج السال
ب .كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق
ويتــم احتســاب ســعر الوحــدة الواحــدة فــي الصنــدوق عــن طريــق خصــم المطلوبــات اإلجماليــة للصنــدوق ،بمــا فــي ذلــك أي التزامــات تمويلية
والرســوم والمصاريــف المســتحقة علــى الصنــدوق خــال فتــرة االحتســاب مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق .ويتــم تقســيم الناتــج علــى عــدد
وحــدات الصنــدوق لنفــس الفتــرة .ويكــون هــذا الســعر هــو الســعر االسترشــادي لوحــدات الصنــدوق.
وتكــون قيمــة إجمالــي أصــول الصنــدوق هــي مجمــوع كافــة األصــول العقاريــة ،والنقديــة ،واألربــاح المتراكمــة ،وذمــم مدينــة أخــرى والقيمــة
ً
الســوقية لجميــع االســتثمارات إضافــة إلــى القيمــة الحاليــة ألي أصــول أخــرى مملوكــة للصنــدوق .ويقــوم مديــر الصنــدوق بممارســة تقديــره
المعقــول فــي تحديــد القيــم التــي تخــص أصــول الصنــدوق والتزاماتــه ،شــريطة أن يتصــرف بحســن نيــة لمصلحــة الصنــدوق ككل .وألغــراض
تحديــد صافــي قيمــة األصــول ،يحســب مديــر الصنــدوق متوســط التقييميــن .وكجــزء مــن التدقيــق الســنوي ،يقــوم المحاســب القانونــي
بمراجعــة تقييــم االســتثمارات.
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ج .قيمة التقييم لكل أصل تابع للصندوق

اسم العقار

تقييم المقيم األول
(ريال سعودي)

تقييم المقيم الثاني
(ريال سعودي)

المتوسط

تاريخ التقييم

لولو هايبرماركت -الرياض

218,200,000

223,457,625

73,022,557

ديسمبر 2018

أنوار بالزا – الرياض

61,300,000

63,467,909

140,843,855

ديسمبر 2018

نرجس بالزا -الرياض

59,400,000

61,547,196

220,828,813

ديسمبر 2018

راما بالزا -الرياض

65,000,000

69,235,706

60,473,598

ديسمبر 2018

مكتبة جرير -الرياض

75,700,000

70,345,113

62,383,955

ديسمبر 2018

142,900,000

138,787,710

67,117,853

ديسمبر 2018

بنده – خميس مشيط

39,300,000

47,573,656

206,799,567

ديسمبر 2018

هايبر بنده – المروة ،جدة

209,000,000

204,599,134

66,995,058

ديسمبر 2018

بنده – الروضة ،جدة

67,200,000

66,790,115

42,152,564

ديسمبر 2018

بنده – مدائن الفهد ،جدة

36,100,000

48,205,127

43,436,828

ديسمبر 2018

مركز األندلس ،جدة

184,000,000

184,058,616

184,029,308

ديسمبر 2018

بلو تاور ،الخبر

244,100,000

231,409,003

237,754,502

ديسمبر 2018

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

181,600,000

198,380,059

189,990,030

ديسمبر 2018

مستودعات لولو المركزية

54,000,000

52,016,407

53,008,204

ديسمبر 2018

المجموع

-

-

1,648,836,688

-

مدرسة الفارس العالمية –
الرياض

د .عدد مرات التقييم وتوقيته
يقــوم مديــر الصنــدوق بتقييــم أصــول الصنــدوق مــن خــال تعييــن مقيميــن اثنيــن مســتقلين معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية
للمقيميــن المعتمديــن ،وذلــك مــرة واحــدة علــى األقــل كل ســتة أشــهر (شــهر يونيــو وشــهر ديســمبر مــن كل ســنة تقويميــة) (ويشــار إلــى
مثــل ذلــك اليــوم بـــ “يــوم التقييــم”)  .ويجــوز لمديــر الصنــدوق تأجيــل تقييــم أصــول الصنــدوق وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة
ً
الســوق الماليــة وفقــا للمــادة ( )22مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري.
وفــي حــال وجــود تبايــن واختــاف بيــن التقييمــات المُعـ َـدة مــن قبــل المقيميــن االثنيــن المســتقلين ،يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى متوســط
القيمــة بيــن التقييميــن.
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ه .اإلعالن عن صافي قيمة أصول الصندوق
يقــوم مديــر الصنــدوق بإعــان صافــي قيمــة األصــول فــي الصنــدوق خــال  30يــوم عمــل مــن يــوم التقييــم ذي العالقــة .ويتــم إخطــار مالكــي
الوحــدات بصافــي قيمــة األصــول مــن خــال تقاريــر دوريــة .وتكــون هــذه المعلومــات متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة
الســعودية (تــداول) وموقــع مديــر الصنــدوق.
و .تفاصيل تقييم العقارات التابعة للصندوق
 .1التقييم الحالي لمحفظة االستثمار المبدئية للصندوق عند عملية الطرح األولي
التقييم األول لعقارات الصندوق باستخدام طريقة العائد االستثماري (الدخل)

اسم العقار

المقيم األول
اسم
ّ

تقييم المقيم األول
(ريال سعودي)

تاريخ التقييم

لولو هايبرماركت -الرياض

سنشري 21

218,214,290

سبتمبر 2017م

أنوار بالزا – الرياض

أوالت

64,333,333

سبتمبر 2017م

نرجس بالزا – الرياض

أوالت

62,170,666

سبتمبر 2017م

راما بالزا – الرياض

أوالت

69,222,535

سبتمبر 2017م

مكتبة جرير – الرياض

سنشري 21

74,250,628

سبتمبر 2017م

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

سنشري 21

135,719,125

سبتمبر 2017م

بنده – خميس مشيط

سنشري 21

46,003,130

سبتمبر 2017م

هايبر بنده – المروة ،جدة

كوليرز

138,000,000

سبتمبر 2017م

بنده – الروضة ،جدة

كوليرز

40,000,000

سبتمبر 2017م

بنده – مدائن الفهد ،جدة

كوليرز

38,000,000

سبتمبر 2017م

مركز األندلس ،جدة

أوالت

196,760,000

سبتمبر 2017م

بلو تاور ،الخبر

أوالت

230,000,000

سبتمبر 2017م

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

أوالت

174,561,039

سبتمبر 2017م
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التقييم الثاني لعقارات الصندوق باستخدام طريقة قيمة االستبدال (التكلفة)
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اسم العقار

المقيم الثاني
اسم
ّ

تقييم المقيم الثاني
(ريال سعودي)

تاريخ التقييم

لولو هايبرماركت -الرياض

بصمة

233,054,880

سبتمبر 2017م

أنوار بالزا – الرياض

بصمة

60,158,600

سبتمبر 2017م

نرجس بالزا -الرياض

بصمة

60,407,500

سبتمبر 2017م

راما بالزا -الرياض

بصمة

69,584,000

سبتمبر 2017م

مكتبة جرير -الرياض

بصمة

70,107,000

سبتمبر 2017م

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

بصمة

129,933,400

سبتمبر 2017م

بنده – خميس مشيط

بصمة

49,984,000

سبتمبر 2017م

هايبر بنده – المروة ،جدة

بصمة

297,208,179

سبتمبر 2017م

بنده – الروضة ،جدة

بصمة

94,886,000

سبتمبر 2017م

بنده – مدائن الفهد ،جدة

بصمة

59,185,500

سبتمبر 2017م

مركز األندلس ،جدة

بصمة

180,240,500

سبتمبر 2017م

بلو تاور ،الخبر

بصمة

200,368,110

سبتمبر 2017م

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

بصمة

216,489,226.5

سبتمبر 2017م
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التقيم األول
أسم العقار
مكتبة جرير-
الرياض

التكلفة
التاريخية

التقييم
األول

أسم
الشركة

74,345,774

70,107,000

بصمة

مدرسة الفارس
العالمية –

130,484,722

129,933,400

بصمة

الرياض
لولو
هايبرماركت-

235,711,673

233,054,880

بصمة

الرياض
نرجس بالزا-
الرياض
أنوار بالزا –
الرياض

راما بالزا -الرياض
هايبر بنده –
المروة ،جدة
بنده – الروضة،
جدة
بنده – مدائن
الفهد ،جدة
بنده – خميس
مشيط
مركز األندلس*
 -جدة

بلو تاور ،الخبر

مستودعات
اللؤلؤة ،الرياض
-

64,234,563

60,407,500

بصمة

66,234,563

60,158,600

بصمة

70,234,563

69,584,000

بصمة

161,236,390

297,208,179

بصمة

39,653,488

94,886,000

بصمة

41,486,193

59,185,500

بصمة

45,083,914

49,984,000

بصمة

190,000,000

180,240,500

بصمة

227,000,000

200,368,110

بصمة

198,701,300

216,489,227

بصمة

-

1,721,606,896

-

التقييم الثاني
نوع
التقييم
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال

تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
تكلفة
اإلستبدال
-

التقييم
الثاني

أسم
الشركة

نوع
التقييم

74,250,628

سنشري 21

الدخل

135,719,125

218,214,290

سنشري 21

سنشري 21

الدخل

الدخل

المتوسط

سعر الشراء
لصندوق
الريت

72,178,814

72,178,814

132,826,263

225,634,585

132,826,263

225,634,585

أوالت
62,170,666

للتنمية

الدخل

61,289,083

61,289,083

المحدودة
أوالت
64,333,333

للتنمية

الدخل

62,245,967

62,245,967

المحدودة
أوالت
69,222,535

للتنمية

الدخل

69,403,268

69,403,268

المحدودة
138,000,000

Colliers

الدخل

217,604,090

217,604,099

40,000,000

Colliers

الدخل

67,443,000

67,443,000

38,000,000

Colliers

الدخل

48,592,750

48,592,750

46,003,130

سنشري21

الدخل

47,993,565

47,993,565

أوالت
195,790,185

للتنمية

الدخل

188,015,343

190,000,000

المحدودة
أوالت
230,000,000

للتنمية

الدخل

215,184,055

227,000,000

المحدودة
أوالت
174,561,039

للتنمية

الدخل

195,525,133

198,701,300

المحدودة
1,486,264,931

-

-

1,620,912,692 1,603,935,913

لمزيــد مــن الشــفافية يــرى مديــر الصنــدوق تطبيــق التقييــم العقــاري بنــاء علــى متوســط كل مــن التقييــم بناء علــى مبدأ تكلفة اإلســتبدال
و التقييــم علــى مبــدأ الدخــل وذلــك لعكــس القيمــة الســوقية لألصــل العقــاري فــي الوقــت محــل التقييــم مــن حيــث مبــدأ تكلفــة اإلســتبدال
وكذلــك قيمــة العقــار بنــاء علــى الدخــل التأجيــري حيــث أن بعــض العقــارات تكــون قيمــة األصــل مختلفــه مقارنــة بالدخــل الـــتأجيري عنهــا عنــد
تطبيــق التقييــم بحســب تكلفــة اإلســتبدال وعنــد انتهــاء عقــد اإليجــار ســوف ينعكــس هــذا الفــارق علــى القيمــة الســوقية للعقــار وبالتالــي
علــى حملــة وحــدات الصندوق.
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* يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه قــد تــم إعــداد التقييــم األولــي مــن قبــل شــركة أوالت للتنميــة المحــدودة و مكتــب بصمــة للتقييــم العقــاري (والــذي تــم بنـ ً
ـاء عليــه شــراء عقــار
ً
مركــز األندلــس) قبــل تعييــن شــركة أوالت للتنميــة المحــدودة مديــرا للعقــار بموجــب عقــد إدارة عقــار مبــرم مــع مديــر الصنــدوق.

تفاصيل تقييم العقارات المستهدف اإلستحواذ عليها خالل عملية زيادة أصول الصندوق
التقيم األول
أسم العقار

التقييم
األول

مستشفى أن أم
سي التخصصي

164,910,000

السالم

أسم
الشركة
جونز النج
السال

مدرسة رواد
الخليج العالمية

طريقة
التقييم
العائد
االستثماري )
الدخل)
العائد

 227,600,000نايت فرانك

االستثماري )

الدمام

الدخل)

مدارس رواد

العائد

الخليج العالمية  217,600,000 -نايت فرانك
المغرزات،الرياض

رواد الخليج
العالمية -

العائد
 19,000,000نايت فرانك

االستثماري )
الدخل)

الصحافة،الرياض
اإلجمالي

االستثماري )
الدخل)

مدارس براعم
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التقييم الثاني

629,110,000

-

-

تاريخ
تقرير
التقيم
مارس
2019م

أبريل
2019م

أبريل
2019م

أبريل
2019م

-

التقييم
الثاني

167,290,000

268,970,000

232,760,000

22,670,000

691,690,000

أسم
الشركة
وايت
كيوبز

وايت
كيوبز

وايت
كيوبز

وايت
كيوبز

-

طريقة
التقييم
العائد
االستثماري
(الدخل)
العائد
االستثماري
)الدخل)
العائد
االستثماري
)الدخل)
العائد
االستثماري
)الدخل)
-

تاريخ
تقرير
التقييم
مارس
2019م

فبراير
2019م

فبراير
2019م

مارس
2019م

-

المتوسط

166,100,000

سعر
الشراء
لصندوق
الريت

163,776,224

244,500,000 248,285,000

210,000,000 225,180,000

20,835,000

20,000,000

638,276,224 660,400,000

صندوق الراجحي “ريت”

اسم العقار

الدخل االيجاري
(ريال سعودي)

المقيم الثاني

المقيم األول
وايت كيوبز
جوانز النغ السال
شركة جوانز النغ السال تؤكد بأن معلومات اإليجار المقارنة
للمستشفيات محدودة بسبب ندرتها وطبيعة استخدام
العقار حيث أن االيجارات تمثل نسبة من االداء التشغيلي
والتي تكون بناء على عمليات المنشأة الطبية المتخصصة

مستشفى أن أم
سي التخصصي

11,710,000

السالم

ونموذج العمل الخاص بها .وتشير أبحاث جوانز النغ السال
للمستشفيات التي تعمل على أساس مستقر ،بأن اإليجارات
عادة ما تكون ما بين نسبة  5%و 7%من إجمالي الدخل .مع
مراعاة التحليل الوارد في تقرير شركة جوانز النغ السال لهذا
العقار والمبلغ االيجاري المتفق عليه ،جوانز النغ السال ترى
أن اإليجار المتعاقد به يتماشى مع ما سيدفعه السوق لهذا
العقار في حال إتاحه العقار لإليجار في السوق المفتوح.

العالمية -

1,550,000

نايت فرانك:
بحكم محدودية المعلومات المتوفرة فيما يخص الصفقات

الصحافة،الرياض

المشابهة لهذا النوع من العقارات في السوق العقاري ،يعتبر

مدارس رواد
الخليج العالمية -

من الصعب تقييم هذه االصول باستخدام اسلوب المقارنة ،و
16,275,000

المغرزات،الرياض

لذلك تم االعتماد على تحليل ديناميكية السوق العامة في
القطاع التعليمي واالداء التشغيلي ودورة حياة األصل لقياس
اإليجار الممكن دفعه من قبل كل مدرسة.
كما يالحظ في هذه الحالة ،معامل تغطية اإليجار (اإليرادات

مدرسة رواد
الخليج العالمية،
الدمام

والشراء) باالضافه الى عدة عوامل اخرى ال يمكن تطبيق نهج
الدخل باستعمال أسعار السوق لهذه العقارات نظرا لعدم
إمكانية تأجيرها كوحدات منفصلة أو مجزاة .على سبيل
المثال  ،أي منشأت تعلمية أو طبية يتم قياسها بعد الطالب
و عدد األسرة من كل وحدة أو لكل متر مربع.
ومن ناحية أخرى ،تم التحقق من معدالت متوسط األسعار
لعقارات مشابهه بالخصائص للعقارات الطبية مع مراعاه
عدد األسرة الممكن أن يحتوبه العقار والمساحة والمواصفات
والخدمات وجميع المعايير االخرى لنفس الخصائص ،فأن
وايت كوبز تعتقد أن االيجارات الفعلية لهذه العقارات ال
تتجاوز  35%الى  40%من العائدات المتوقعة ومقبولة جدا
لمثل هذه األعمال ومتماشية مع السوق.
وايت كيوبز

مدارس براعم
رواد الخليج

نظرا لكون المعامالت محدود جدا في السوق (أنشطة البيع

تقسيم اإليجار) هو أكثر من  2.5ضعف حالما تحظى المدارس
18,948,750

بعدد مستقر من الطالب ،مما يعني في هذه الحالة أن
المدارس تستطيع تغطية اإليجار بكفاءة.

نظرا لكون المعامالت محدود جدا في السوق (أنشطة البيع
والشراء) باالضافه الى عدة عوامل اخرى ال يمكن تطبيق نهج
الدخل باستعمال أسعار السوق لهذه العقارات نظرا لعدم
إمكانية تأجيرها كوحدات منفصلة أو مجزاة .على سبيل
المثال  ،أي منشأت تعلمية أو طبية يتم قياسها بعد الطالب
و عدد األسرة من كل وحدة أو لكل متر مربع.
ومن ناحية أخرى ،تم التحقق من معدالت متوسط األسعار
لعقارات مشابهه بالخصائص للعقارات التعلمية مع
مراعاه عدد الطالب الممكن أن يحتوبه العقار والمساحة
والمواصفات والخدمات وجميع المعايير االخرى لنفس
الخصائص ،فأن وايت كوبز تعتقد أن االيجارات الفعلية لهذه
العقارات ال تتجاوز  35%الى  40%من العائدات المتوقعة
ومقبولة جدا لمثل هذه األعمال ومتماشية مع السوق.

م .مجلس إدارة الصندوق
يقــوم مديــر الصنــدوق بتعييــن مجلــس إدارة للصنــدوق للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي
ً
الوحــدات وفقــا لشــروط الصنــدوق وأحكامــه ،وذلــك حســب مســؤوليات مجلــس إدارة الصنــدوق التــي نصــت عليهــا لوائــح هيئــة الســوق
الماليــة.
 .1تشكيل مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس إدارة الصنــدوق مــن ســتة أعضــاء يعينهــم مديــر الصنــدوق منهــم أعضــاء مســتقلين ال يقــل عددهــم عــن اثنيــن أو ثلــث
عــدد أعضــاء المجلــس ،أيهمــا أكثــر ،و يتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق حاليــا مــن عضويــن اثنيــن مســتقلين مــن مجمــوع ســتة أعضــاء.
وبعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة ،يتــم اإلعــان عــن أي تعديــل فــي تشــكيل مجلــس إدارة الصنــدوق علــى الموقــع اإللكترونــي لمديــر
الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:
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 السيد غوراف شاه (رئيس مجلس إدارة الصندوق -عضو غير مستقل)غــوراف شــاه هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة الراجحــي الماليــة .وقــد التحــق بالشــركة فــي عــام 2009م ،ولديــه خبــرة عمليــة تزيــد عــن 20
ً
عامــا فــي صناعــة إدارة األصــول والمصرفيــة االســتثمارية .شــغل غــوراف شــاه عــدة مناصــب اداريــة عليــا فــي بنــك كريــدي ســويس وبنــك
مورجــان ســتانلي ودويتشــة بنــك قبــل التحاقــه بالراجحــي الماليــة ،وكان آخرهــا فــي بنــك كريــدي ســويس فــي لنــدن وزيوريــخ كعضــو
منتــدب ورئيــس عالمــي للمنتجــات فــي أعمــال البنــك فــي مجــال إدارة األصــول .يحمــل غــوراف شــاه درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن
جامعــة مانشســتر إلدارة األعمــال ،وعلــى بكالوريــوس التجــارة فــي المحاســبة والماليــة مــن جامعــة بومبــاي .تــم منحــه لقــب “أفضــل رئيــس
تنفيــذي فــي العــام  2012علــى مســتوى الشــرق األوســط” مــن مجلــة غلوبــال انفســتر “ ”GLOBAL INVESTOR/ISFوالصــادرة مــن شــركة
يورومونــي”.”Euromoney
 السيد عبد العزيز السبت (عضو مجلس إدارة غير مستقل)عبدالعزيــز هــو مديــر إدارة االســتثمارات العقاريــة فــي الراجحــي الماليــة  ،وقــد التحــق بالراجحــي الماليــة في عام 2004م ،وشــغل عــدة مناصب
تمتــد عبــر خطــوط اعمــال تطويــر المنتجــات وخدمــة العمــاء فــي ادارة الوســاطة فــي الشــركة ،تــم تكليفــه بتــرأس أعمــال االســتثمارات
ً
العقاريــة بالشــركة منــذ عــام  .2014يشــغل عبدالعزيــز حاليــا منصــب مديــر إدارة االســتثمارات العقاريــة بشــركة الراجحــي الماليــة ،حيــث يقــود
فريــق متخصــص مــن خبــراء تطويــر االســتثمارات العقاريــة .يحمــل عبــد العزيــز درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة الماليــة مــن جامعــة الملــك
سعود.
 السيد أحمد بن عبدالرحمن المحسن(عضو مجلس إدارة غير مستقل)يشــغل أحمــد المحســن منصــب المديــر المالــي فــي الراجحــي الماليــة  ،وقــد التحــق بالراجحــي الماليــة فــي عــام 2016م ،قبــل االلتحــاق
بشــركة الراجحــي الماليــة عمــل كمديــر لــإدارة الماليــة بمصــرف الراجحــي بــاألردن .ولــدى أحمــد أكثــر مــن  15عامــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي
الوظائــف الماليــة والمحاســبية المختلفــة متخصصــا فــي مجــال البنــوك ،والخدمــات الماليــة .يحمــل أحمــد المحســن درجــة البكالوريــوس فــي
المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود و درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جنــوب شــرق واليــة ميســوري .كمــا يحمــل شــهادة
محاســب قانونــي معتمــد مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
 السيد طارق ابراهيم الصقير(عضو مجلس إدارة غير مستقل)يشــغل طــارق الصقيــر منصــب مديــر عــام الحوكمــة فــي الراجحــي الماليــة ،وقــد التحــق بالراجحــي الماليــة فــي عــام 2016م ،قبــل االلتحــاق
بشــركة الراجحــي الماليــة عمــل طــارق لمــدة  9ســنوات فــي هيئــة الســوق الماليــة فــي عــدة ادارات مثــل ادارة التفتيــش وادارة التراخيــص ،و
عمــل قبــل ذلــك لمــدة  9ســنوات فــي معهــد اإلدارة العامــة كعضــو هيئــة تدريــب .يحمــل االســتاذ طــارق درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال
مــن جامعــة واليــة ميــزوري فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة و يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود  -كليــة
االقتصــاد واإلدارة.
 السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مجلس إدارة مستقل)يشــغل الســيد فــراس الســعيد منصــب نائــب المديــر العــام لالســتثمار والخزينــة فــي صنــدوق التنميــة الزراعيــة منــذ عــام 2016م .وقبــل
ً
انضمامــه إلــى صنــدوق التنميــة الزراعيــة ،عمــل الســيد فــراس الســعيد رئيســا للخدمــات الماليــة واالستشــارية فــي شــركة ســيدرا كابيتــال.
ً
ولديــه خبــرة تزيــد عــن  15عامــا فــي مجــال اإلدارة الماليــة والخدمــات االســتثمارية المصرفيــة .والســيد فــراس الســعيد هــو حاصــل علــى
شــهادة البكالوريــوس فــي اآلداب والعلــوم االجتماعيــة مــن جامعــة ماريمونــت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
 السيد /مشعل الشنيفي (عضو مجلس إدارة مستقل)يشغل السيد مشعل الشنيفي المناصب التالية:
• منصب رئيس شركة أرض المفروشات المحدودة منذ شهر يوليو 2017م
• منصب عضو مجلس إدارة شركة أصول الترفية لإلستثمار منذ شهر ديسمبر 2016م
• منصب المدير العام والمؤسس لشركة دار التنميات المحدودة منذ شهر ديسمبر 2012م
• منصب رئيس مؤسسة تاج للتكنلوجيا منذ شهر ديسمبر 2011م
ً
كمــا عمــل الســيد مشــعل الشــنيفي ســابقا فــي إدارة الصناديــق فــي شــركة بيــت اإلتحــاد المالــي ولديــه خبــرة تزيــد عــن  9أعــوام فــي المجــال
العقــاري .وهــو حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم االداريــة مــن جامعــة الملــك ســعود و حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي
الهندســة الماليــة مــن جامعــة نيويــورك.
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 .2أهلية األعضاء
يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
(أ) غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و
(ب) لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة؛ و
ً
أعضاء بمجلس إدارة الصندوق.
(ج) يتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا
ويقــر مديــر الصنــدوق بمطابقــة كل مــن األعضــاء المســتقلين لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي
لوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وكذلــك ســينطبق ذلــك علــى أي عضــو مســتقل يعينــه مديــر الصنــدوق طيلــة عمــر
الصنــدوق.
كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد أي أنشــطة عمــل أو مصلحــة أخــرى مهمــة ألعضــاء مجلــس
إدارة مديــر الصنــدوق “شــركة الراجحــي الماليــة” يحتمــل تعارضهــا مــع مصالــح الصنــدوق.
 .3بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ســيتقاضى كل عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق مســتقل مبلــغ  5,000ريــال ســعودي عــن كل إجتمــاع ،وبحــد أقصــى  20,000ريــال ســعودي
ً
ســنويا لــكل عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق مســتقل ُيدفــع فــي نهايــة كل ســنة أو عنــد إنتهــاء فتــرة التعاقــد ،أيهمــا أقــرب.
 .4المسؤوليات
يتولى أعضاء مجلس إدارة الصندوق المسؤوليات اآلتية:
 .1التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا لشــروط الصنــدوق وأحكامــه ،وأحــكام هــذه
الالئحــة.
 .2الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق طرفــا فيهــا ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر :الموافقــة علــى عقــود التطويــر ،وعقــد الحفــظ ،وعقــد التســويق ،والتقييــم.
 .3الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها.
 .4اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
 .5الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.
ً
 .6االجتمــاع مــا ال يقــل عــن (مرتيــن) ســنويا مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر الصنــدوق مســؤول التبليــغ عــن غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب لديــه؛ للتأكــد مــن التــزام مديــر الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة المتبعــة.
 .7التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح.
 .8العمــل بأمانــة لمصلحــة الصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه ،وتتضمــن مســؤولية أمانــة عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق تجــاه مالكــي
الوحــدات واجــب اإلخــاص واالهتمــام وبــذل الحــرص المعقــول.
ويقــدم مديــر الصنــدوق كافــة المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بأمــور الصنــدوق إلــى جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق لمســاعدتهم
علــى تنفيــذ الواجبــات المناطــة بهــم.
 .5الصناديق األخرى التي يشرف عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ً
يشرف أعضاء مجلس إدارة صندوق حاليا على عدد من الصناديق األخرى وفقا لما يلي:
 السيد غوراف شاه (رئيس مجلس إدارة الصندوق)صنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري ،صنــدوق الراجحــي العقــاري الخليجــي ،صنــدوق الراجحــي للمضاربــة بالبضائــع (الريــال الســعودي)،
صنــدوق الراجحــي للمضاربــة بالبضائــع (دوالر أمريكــي) ،صنــدوق الراجحــي للصكــوك ،صنــدوق الراجحــي المتــوازن المتعــدد األصــول،
صنــدوق الراجحــي للنمــو المتعــدد األصــول ،صنــدوق الراجحــي المحافــظ متعــدد األصــول ،صنــدوق الراجحــي لألســهم الســعودية ،صنــدوق
الراجحــي لألســهم الخليجيــة ،صنــدوق الراجحــي لألســهم العالميــة ،صنــدوق الراجحــي لتنميــة رأس المــال وتوزيــع األربــاح (أســهم منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا) ،صنــدوق الراجحــي ألســهم البتروكيماويــات واإلســمنت ،صنــدوق الراجحــي للطروحــات االوليــة ،صنــدوق
الراجحــي لألســهم الســعودية للدخــل.
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 السيد عبد العزيز السبتصندوق الراجحي للدخل العقاري ،صندوق الراجحي العقاري الخليجي.
اليوجد
 السيد أحمد بن عبدالرحمن المحسن(عضو مجلس إدارة غير مستقل)ال يوجد
 السيد طارق ابراهيم الصقير(عضو مجلس إدارة غير مستقل)ال يوجد
 السيد /فراس بن صالح بن سعيدصنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري ،صنــدوق الراجحــي العقــاري الخليجــي ،صنــدوق الراجحــي للمضاربــة بالبضائــع (الريــال الســعودي)،
صنــدوق الراجحــي للمضاربــة بالبضائــع (الــدوالر األمريكــي) ،صنــدوق الراجحــي للصكــوك ،صنــدوق الراجحــي المتــوازن المتعــدد األصــول،
صنــدوق الراجحــي للنمــو المتعــدد األصــول ،صنــدوق الراجحــي المحافــظ متعــددة األصــول ،صنــدوق الراجحــي لالســهم الســعودية ،صنــدوق
الراجحــي لألســهم الخليجيــة ،صنــدوق الراجحــي لألســهم العالميــة ،صنــدوق الراجحــي لتنميــة رأس المــال وتوزيــع األربــاح (أســهم منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا) ،صنــدوق الراجحــي ألســهم البتروكيماويــات واإلســمنت ،صنــدوق الراجحــي للطروحــات األوليــة ،صنــدوق
الراجحــي لألســهم الســعودية للدخــل ،صنــدوق شــعاع وادي الهــدا.
 السيد /مشعل الشنيفي (عضو مجلس إدارة مستقل)ال يوجد
س .مدير الصندوق
 .1اسم مدير الصندوق وعنوانه
االسم :شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد ،برج مصرف الراجحي ،حي المروج
مركز خدمة العمالء+966920005856 :
ص.ب  - 5561الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :
 .2مدير الصندوق كشخص مرخص له
ً
شــركة الراجحــي الماليــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مســجلة وفقــا ألنظمــة المملكــة وهــي مرخصــة مــن الهيئــة “كشــخص
ً
مرخــص لــه” بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة طبقــا لنظــام الســوق الماليــة وذلــك بقــرار رقــم
 1-83-2005بتاريخ 1426/5/21ه (الموافق 2005/6/28م) بموجب ترخيص رقم  07068-37بتاريخ 1429/3/10ه الموافق 2008/3/18م.
 .3تقرير العناية المهني
قام مدير الصندوق بتقديم تقرير العناية المهنيه .
 .4مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته
ً
ّ
يعيــن مديــر الصنــدوق مديــر محفظــة اســتثمارية مســجل لــدى هيئــة الســوق الماليــة وفقــا لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم والصــادرة مــن
هيئــة الســوق الماليــة وذلــك لإلشــراف علــى إدارة أصــول الصنــدوق.
سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق بما يشمل ،دون حصر ،ما يلي:
أ .تحديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛

110

صندوق الراجحي “ريت”

ب .وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي اتباعها عند تنفيذ األعمال الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق؛
ج .إطالع هيئة السوق المالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق؛
د .االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بعمل الصندوق؛
ً
ه .إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة المستثمرين وفقا للشروط واألحكام؛
و .ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق؛
ز .تنفيذ استراتيجيات الصندوق الموضحة في هذه الشروط واألحكام؛
ح .الترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية نيابة عن الصندوق؛
ط .تعييــن الهيئــة الشــرعية للصنــدوق والحصــول علــى موافقتهــم علــى أن هــذه الشــروط واألحــكام متوافقــة مــع ضوابــط الشــريعة
اإلســامية؛
ي .اإلشراف على أداء األطراف التي يتعاقد معها الصندوق من الغير؛
ك .ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه؛
ل .تزويــد مجلــس إدارة الصنــدوق بجميــع المعلومــات الالزمــة المتعلقــة بالصنــدوق لتمكيــن أعضــاء المجلــس أداء مســؤولياتهم بشــكل
كامــل؛
م .التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق المالية وهذه الشروط واألحكام.
 .5تعارض المصالح
ال يوجــد أي نشــاط عمــل أو مصلحــة أخــرى مهمــة ألعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق يحتمــل تعارضــه مــع مصالــح
الصنــدوق.
 .6التضاربات الجوهرية في المصالح
لــم يحــدد مديــر الصنــدوق أي أنشــطة أو مصالــح ذات أهميــة خاصــة بأعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق يمكــن أن تــؤدي إلــى تضــارب
مصالــح مــع الصنــدوق .وتــم تحديــد حــاالت التضــارب المحتملــة فــي المصالــح بيــن مديــر الصنــدوق والصنــدوق فــي الفقــرة (2ق) مــن هــذه
الشــروط واألحــكام.
ويشــار إلــى أنــه لــن يكــون لمديــر الصنــدوق أي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو حــق بالرجــوع عليهــا ،إال للحــد الــذي يملــك فيــه وحــدات
بالصنــدوق .وال يكــون لدائنــي مديــر الصنــدوق أي مصلحــة فــي أي مــن أصــول الصنــدوق ،كمــا يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم علمــه بــأي حــاالت
تضــارب فــي مصالــح بينــه و بيــن الصنــدوق والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى إدارة مديــر الصنــدوق للصنــدوق بمــا يتماشــى مــع شــروط
وأحــكام الصنــدوق واألنظمــة ذات العالقــة.
ً
ً
إضافــة ،وفيمــا عــدا مــا ذكــر صراحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،يقــر مديــر الصنــدوق بعــدم وجــود تضــارب فــي المصالــح بيــن مديــر
الصنــدوق و أي مــن المســتأجرين أو مالكــي العقــارات المكونــة لمحفظــة االســتثمار الحاليــة للصنــدوق واالطــراف ذوي العالقــة .وفــي حــال
وجــود أي تضــارب فــي المصالــح بيــن مديــر الصنــدوق وأي مــن األشــخاص الســالف ذكرهــم ،فعلــى مديــر الصنــدوق اإلفصــاح عــن التضــارب
بشــكل كامــل لمجلــس إدارة الصنــدوق فــي أقــرب وقــت ممكــن .وســوف يحــاول مديــر الصنــدوق حــل أي تضــارب فــي المصالــح عــن طريــق
تقديــره الشــخصي والمبنــي علــى حســن النيــة وأخــذ مصالــح األطــراف المتضــررة ككل بعيــن االعتبــار.
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كمــا يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ســيتخذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمصلحــة مالكــي الوحــدات وذلــك حســب علمــه واعتقــاده مــع الحــرص الواجــب
والمعقــول وســيعمل مديــر الصنــدوق والمــدراء والمســؤولين والموظفيــن والــوكالء والمستشــارين التابعيــن لــه ،والشــركات التابعــة
وأميــن الحفــظ والهيئــة الشــرعية ومجلــس إدارة الصنــدوق ،علــى بــذل الحــرص والجهــد المعقــول والتصــرف بحســن نيــة ،فــي ســبيل
تحقيــق مصالــح مالكــي الوحــدات ،إال أنــه قــد يتعــرض الصنــدوق إلــى خســارة بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب القيــام بــأي تصـ ّـرف غيــر متعمــد
ً
يصــدر عــن أي مــن األطــراف المذكــورة فيمــا يتعلــق بقيامهــم بــإدارة شــؤون الصنــدوق .فعندهــا ال يتحمــل أي مــن هــؤالء األطــراف مســؤولية
عــن تلــك الخســارة بشــرط أن يكــون قــد تصـ ّـرف بحســن ّنيــة ُ
ويثبــت حســن النيــة فــي حــال عــدم وجــود أي تصــرف أو قــرار أو مراســات تــدل
ـبق بالنتائــج الســلبية للقيــام بذلــك التصــرف وبشــكل ُيعتقــد أنــه يخــدم مصالــح الصنــدوق  -بالشــكل األمثــل وأن يكــون
ٍـم  -مسـ
علــى علـ
ٍ
ّ
التصـ ّـرف ال ينطــوي علــى اإلهمــال الفــادح أو االحتيــال أو ســوء التصــرف المتعمّــد.
 .7التفويض للغير
ً
يكــون مديــر الصنــدوق مســؤوال عــن إدارة الصنــدوق ،ويكــون مســؤوال عــن تعييــن أي طــرف (بمــا فــي ذلــك تابعيــه) للقيــام بــأي مــن
مســؤولياته المذكــورة .ويجــوز لمديــر الصنــدوق تفويــض الغيــر (بمــا فــي ذلــك مــزودي الخدمــات اإلداريــة) لتوفيــر الخدمــات مــن أجــل تعزيــز
أداء الصنــدوق.
 .8االستثمار في الصندوق
يمتلــك مديــر الصنــدوق  11,911,356وحــدة فــي الصنــدوق أي مــا يعــادل  119,113,560ريــال ســعودي بنــاء علــى ســعر الطــرح االولــى عنــد
تأســيس الصنــدوق .ومــن المحتمــل أن يقــوم مديــر الصنــدوق باالشــتراك فــي طــرح الوحــدات الجديــد ضمــن عمليــة زيــادة إجمالــي قيمــة
أصــول الصنــدوق.
مــن المحتمــل أن يقــوم مديــر الصنــدوق باإلشــتراك فــي طــرح الوحــدات الجديــدة كمــا بتاريــخ هــذه الشــروط واألحــكام ،إال أنــه يحــق لموظفــي
ومديــري ووكالء مديــر الصنــدوق والصناديــق والمحافــظ الخاصــة تحــت إدارتــه بإســتثناء موظفــي مديــر الصنــدوق الذيــن لديهــم عضويــة
مجلــس إدارة الصنــدوق باالشــتراك فــي االكتتــاب والحصــول علــى وحــدات فــي الصنــدوق والتصــرف فيهــا مــن وقــت آلخــر ،كمــا يجــب أن يقــوم
مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن أي اســتثمار لــه فــي الصنــدوق فــي نهايــة كل ســنة ماليــة فــي ملخــص اإلفصــاح المالــي.
 .9نبذة عن مدير الصندوق
تعتبــر شــركة الراجحــي الماليــة واحــدة مــن أكبــر خمســة مــدراء لألصــول فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن ناحيــة حجــم األصــول المــدارة،
حيــث توفــر نطاقــا واســعا مــن المنتجــات االســتثمارية المبتكــرة مــن جميــع فئــات األصــول الرئيســية ،مــع اختــاف أهــداف االســتثمار والرغبــة
فــي تحمــل المخاطــر.
ويقــوم القطــاع بــإدارة الصناديــق االســتثمارية العالميــة واإلقليميــة والمحليــة ،باإلضافــة إلــى المحافــظ الخاصــة حســب طلــب العمــاء ســواء
كانــوا أفــراد أو مؤسســات .وتشــمل فئــات األصــول األساســية الواقعــة تحــت هــذه اإلدارة صناديــق مرابحــة الســلع ،وصناديــق األســهم
(المحليــة وعلــى مســتوى منطقــة الخليــج وعلــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وعلــى المســتوى الدولــي) ،وصناديــق رأس المــال
المحميــة ،والصناديــق العقاريــة ،ومختلــف الصناديــق متعــددة األصــول.
وتوفــر أنشــطة إدارة األصــول بشــركة الراجحــي الماليــة القــدرات والمــوارد الالزمــة لتنفيــذ اســتراتيجية االســتثمار أو مجموعــة متنوعــة مــن
االســتراتيجيات التــي تراهــا مالئمــة لتلبيــة حاجــات العمــاء .وهــي تســعى باســتمرار إلــى إطــاق المنتجــات المبتكــرة والمبــادرات التــي تركــز
علــى العميــل لزيــادة القيمــة للمســتثمرين .ويتكــون فريــق االســتثمار من مديرين متمرســين ومؤهليــن للصناديق والمحافظ االســتثمارية،
ولديهــم خبــرات متنوعــة وســجل حافــل مــن إدارة األصــول فــي العديــد مــن األســواق ،والذيــن يقدمــون الخدمــات المكرســة للعمــاء لتلبيــة
أهدافهــم االســتثمارية.
فريق العمل
االستاذ /عبدالعزيز بن علي السبت ،المنصب مدير االستثمارات العقارية واألسهم.
االستاذ /أفيناش ميراناند راغوفانسي ،المنصب مدير صفقات االستثمارات العقارية
االستاذ/أبهاي كاد سكار ،المنصب مدير صندوق عقاري
االستاذ /عبدالعزيز بن حمد التركي ،المنصب مساعد مدير صندوق عقاري
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هيكل إدارة األصول العقارية

إجمالي قيمة األصول تحت اإلدارة
تقــدر حجــم األصــول الحاليــة المــدارة مــن قبــل ادارة الصناديــق العقاريــة مــا يقــارب  1.724مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي نهايــة شــهر يونيــو
2019م.
عدد الصناديق العامة وحجمها
عــدد الصناديــق العقاريــة العامــة الحاليــة لمديــر الصنــدوق صنــدوق واحــد وهــو صنــدوق الراجحــي ريــت حجمــه الحالــي  1.724مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي نهايــة شــهر يونيــو 2019م.
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تفاصيل الصناديق االخرى التي يديرها مدير الصندوق وحجمها
الصندوق

حجم األصول كما في نهاية شهر يونيو 2019

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

 321.448مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

 123.2مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 29.66مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح (أسهم منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا)

 58.67مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

 142.25مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل

 62.97مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي لألسهم العالمية

 43.84مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي للصكوك

 72.62مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر األمريكي

 555.66مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال السعودي

 8,818.24مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي المتوازن متعدد األصول

 136.69مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي للنمو متعدد األصول

 79.296مليون ريال سعودي

صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

 36.09مليون ريال سعودي

عدد موظفي إدارة األصول العقارية
يبلغ عدد موظفي إدارة الصناديق  4موظفين.
ع .المستشار القانوني
يقدم المستشار القانوني لمدير الصندوق اإلقرارات والتأكيدات الواردة في الملحق (ج) من هذه الشروط واألحكام.
غ .أمين الحفظ
 .1اسم أمين الحفظ وعنوانه ورقم ترخيصه الصادر من الهيئة
االسم :شركة كسب المالية
العنوان :حي المروج – طريق العليا العام  -مقابل العزيزية مول
ص.ب395737 .
الرياض 11375
		
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.kasbcapital.com :
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أميــن الحفــظ مرخــص مــن هيئــة الســوق الماليــة كـــ “شــخص مرخــص لــه” بموجــب الترخيــص رقــم  .07062-37وســيقوم أميــن الحفــظ
َ ُ ْ
بتأســيس واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات الســعودية ذات المســؤولية المحــدودة (كل واحــدة منهــا تكـ ْـون “شــركة ذات غــرض خــاص”) لتملــك
أصــول الصنــدوق .وســوف تحافــظ مثــل هــذه الهيكلــة علــى الكفــاءة الضريبيــة واالمتثــال النظامــي كمــا ســتوفر أقصــى قــدر مــن الحمايــة
القانونيــة للمســتثمرين .ولــن يكــون ألميــن الحفــظ أي حــق رجــوع أو مطالبــة فــي أصــول الصنــدوق ،إال بصفتــه كمالــك محتمــل للوحــدات.
ولــن يكــون لدائنــي أميــن الحفــظ أي حــق فــي أي مــن أصــول الصنــدوق.
 .2بيان مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته
مــع مراعــاة النتائــج المترتبــة علــى التمويــل ،والتــي قــد تتضمــن ترتيــب أي رهونــات (أو أي تنــازالت علــى ســبيل الرهــن) ينشــئها الصنــدوق
علــى أصولــه العقاريــة لصالــح مموليــه ،يتــم تســجيل أصــول الصنــدوق العقاريــة باســم شــركة (أو أكثــر) ذات غــرض خــاص تابعــة ألميــن
الحفــظ.
يتم تسجيل األوراق المالية العائدة للصندوق (في حال وجودها) باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق.
ســيقوم أميــن الحفــظ باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الضروريــة لفصــل األصــول الخاصــة بالصنــدوق عــن أي أصــول أخــرى بشــكل مســتقل ،بمــا فيهــا
األصــول الخاصــة بأميــن الحفــظ.
يحتفظ أمين الحفظ بكافة السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
ً
ً
 .3المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا
ً
يكــون أميــن الحفــظ مســؤوال عــن اداء مهامــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام واللوائــح واألنظمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة،
ويكــون مســؤوال عــن تعييــن أي طــرف (بمــا فــي ذلــك تابعيــه) للقيــام بــأي مــن مســؤولياته المذكــورة.
 .4عزل أمين الحفظ من قبل الهيئة
للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق ،وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
(أ) توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
(ب) الغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
(ج) تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
(د) إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا  -بالتزام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
(ه) أي حالة أخرى ترى الهيئة ً
بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.
ً
ً
إذا مارســت الهيئــة أيــا مــن صالحياتهــا وفقهــا للبنــد ( )4أعــاه( ،عــزل أميــن الحفــظ مــن قبــل الهيئــة) ،فيتعيــن علــى مديــر الصنــدوق تعييــن
ً
أميــن حفــظ بديــل وفقــا لتعليمــات الهيئــة ،كمــا يتعيــن علــى مديــر الصنــدوق وأميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــن أجــل
ً
المســاعدة علــى تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل وذلــك خــال الســتين ( )60يومــا األولــى مــن تعييــن أميــن
الحفــظ البديــل.
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 .5عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق
يجــوز لمديــر الصنــدوق شــرط الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق المســبقة ،عــزل أميــن الحفــظ بموجــب إشــعار كتابــي إذا رأى
بشــكل معقــول أن عــزل أميــن الحفــظ فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات.
ً
يجــب علــى مديــر الصنــدوق إذا عــزل أميــن الحفــظ تعييــن بديــل لــه خــال ثالثيــن ( )30يومــا مــن تســلم أميــن الحفــظ اإلشــعار الكتابــي الصــادر
ً
وفقــا لهــذا البنــد (( )5عــزل أميــن الحفــظ مــن قبــل مديــر الصنــدوق) .ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــع مديــر
الصنــدوق لتســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل.
يعلن مدير الصندوق عن تعيين أمين الحفظ البديل بالنشر على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع السوق اإللكتروني.
ف .الشركات التي تتولى إدارة االمالك
 .1اسم الشركة أو الشركات التي تتولى إدارة األمالك ،وعنوانها
شركة أوالت للتنمية المحدودة
ص.ب62244 :
الرياض 11585
المملكة العربية السعودية
ت0112178999 :
الموقع اإللكترونيwww.olaat.com :
ً
ويحــق لمديــر الصنــدوق تغييــر مديــر الممتلــكات مــن وقــت آلخــر بنــاء علــى أدائــه .كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق تعييــن شــركة تابعــة لــه لتكــون
ً
ً
مديــر ممتلــكات لواحــد أو أكثــر مــن أصــول الصنــدوق .ويمكــن للصنــدوق أيضــا تعييــن مســتأجر عقــار مــا ليكــون مديــرا للممتلــكات.
 .2بيان مهام الشركة التي تتولة إدارة األمالك وواجباتها ومسؤولياتها
يكــون مــدراء األمــاك مســؤولون عــن الشــؤون اإلداريــة للعقــارات (بعــد التأكــد مــن حصولهــم علــى الموافقــات والتراخيــص الالزمــة لمزاولــة
أعمالهــم ونشــاطاتهم مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة) ،بمــا فــي ذلــك وضــع قواعــد وسياســات اإلدارة ،ومتابعــة دائمــة للعقــار وشــؤون
المســتأجرين فيهــا ،ومتابعــة تحصيــل اإليجــارات ،ومتابعــة الصيانــة الدوريــة واســتغالل العقــار علــى نحــو فعــال لتحقيــق أفضــل العوائــد.
 .3اإلفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة األمالك تنوي اإلستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه االستثمارات
ال يوجد استثمار حالي لمدير إدارة األمالك “شركة أوالت لتنمية المحدودة” في الصندوق.
ق .المحاسب القانوني
 .1اسم المحاسب القانوني للصندوق ،وعنوانه
		
االسم :شركة بي كي إف البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
العنوان :البندرية سنتر408 ،
طريق األمير فيصل بن فهد ،حي البندرية
ص.ب11557 :
الخبر31952 ،
المملكة العربية السعودية
الموقع االلكترونيwww.pkf.com/saudi-arabia :
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يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يقــوم بتغييــر المحاســب القانونــي مــن وقــت آلخــر بنـ ً
ـاء علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق .ويتــم إشــعار مالكي
الوحــدات وهيئــة الســوق الماليــة عنــد التغيير.
 .2بيان مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته
ً
يكون المحاسب القانوني مسؤوال ،على سبيل المثال ال الحصر ،عن:
 مراجعة القوائم المالية المرحلية (نصف السنوية) للصندوق؛ تدقيق القوائم المالية السنوية للصندوق.ص .القوائم المالية
تبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق مــن  1ينايــر وتنتهــي فــي  31ديســمبر مــن كل عــام (“الســنة الماليــة”) ،باســتثناء الســنة األولــى لتأســيس
الصنــدوق والتــي تبــدأ ســنتها الماليــة مــن تاريــخ اإلدراج وتنتهــي بتاريــخ  31ديســمبر مــن نفــس العــام.
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للصنــدوق بواســطة مديــر الصنــدوق وذلــك بشــكل نصــف ســنوي (بيانــات غيــر مدققــة) وبشــكل ســنوي
ً
(بيانــات مدققــة) وفقــا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن .ويتــم تدقيــق البيانــات الماليــة الســنوية مــن قبــل مدقــق
حســابات الصنــدوق .وتتــم مراجعــة البيانــات الماليــة الخاصــة بالصنــدوق مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم توفيرهــا لهيئــة الســوق
ً
الماليــة بمجــرد اعتمادهــا ويتــم توفيرهــا لمالكــي الوحــدات خــال  30يومــا علــى األكثــر مــن نهايــة الفتــرة التــي تغطيهــا البيانــات الماليــة
غيــر المدققــة وثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة التــي تغطيهــا البيانــات الماليــة المدققــة ،وذلــك عــن طريــق نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي
لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” بــدون رســوم علــى مالكــي الوحــدات.
ق .تضارب المصالح
قــد ينشــأ أو يقــع تضــارب فــي المصالــح مــن وقــت آلخــر بيــن الصنــدوق مــن جهــة ومديــر الصنــدوق أو الشــركات التابعــة لــه ومديريــه
ومســؤوليه وموظفيــه ووكالئــه مــن جهــة أخــرى ،وغيــره مــن الصناديــق التــي يقومــون برعايتهــا أو إدارتهــا .إذا كان لــدى مديــر الصنــدوق
تضــارب جوهــري فــي المصالــح مــع الصنــدوق ،فعليــه أن يفصــح عــن ذلــك بشــكل كامــل لمجلــس إدارة الصنــدوق فــي أقــرب وقــت ممكــن.
وســوف يحــاول مديــر الصنــدوق حــل أي تضــارب فــي المصالــح عــن طريــق تقديــره الشــخصي والمبنــي علــى حســن النيــة وأخــذ مصالــح
األطــراف المتضــررة ككل بعيــن االعتبــار.
ً
وبداية ،فقد حدد مدير الصندوق حاالت تضارب المصالح التالية:
 .1استثمارات مشابهة مُدارة بواسطة شركة الراجحي المالية
تديــر شــركة الراجحــي الماليــة حســابها الخــاص ومــن المتوقــع أن تســتمر فــي إدارتــه ،وكذلــك تديــر اســتثمارات ذات أهــداف مماثلــة بشــكل
أو بآخــر ألهــداف الصنــدوق ،ومــن بينهــا صناديــق اســتثمارية أخــرى التــي يمكــن أن تديرهــا أو ترعاهــا شــركة الراجحــي الماليــة ،أو التــي قــد
تمتلــك شــركة الراجحــي الماليــة أو إحــدى شــركاتها التابعــة فيهــا حصــة مــن رأس المــال.
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه رهنــا بالقيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،فإنــه يجــوز لشــركة الراجحــي الماليــة والشــركات
التابعــة لهــا فــي المســتقبل القيــام برعايــة صناديــق أو اســتثمارات أخــرى أو القيــام بــدور مديــر الصنــدوق أو مديــر االســتثمار أو الشــريك
العــام فــي صناديــق اســتثمارية خاصــة أو اســتثمارات جماعيــة أخــرى ،ويجــوز أن يســتثمر واحــد منهــا أو أكثــر فــي مشــاريع مشــابهة لتلــك
الموجــودة فــي محفظــة الصنــدوق ،شــريطة أال يضــر هــذا النشــاط اآلخــر بنجــاح الصنــدوق.
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 .2تضارب المصالح فيما يتعلق بالتعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له
قــد يدخــل الصنــدوق فــي تعامــات مــع مديــر الصنــدوق أو الشــركات التابعــة لــه أو مــع غيرهــا مــن الكيانــات األخــرى التــي تمتلــك فيهــا
ُ َ
ً
شــركة الراجحــي الماليــة حقوقــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تقـ ِّـدم بعــض الشــركات التابعــة لشــركة الراجحــي المالية
خدمــات معينــة للصنــدوق مثــل الخدمــات اإلداريــة .وســيتم اإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن جميــع التعامــات التــي تتــم مــا بيــن
ً
الصنــدوق ومديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه والكيانــات التــي تمتلــك فيهــا شــركة الراجحــي الماليــة حقوقــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
ومــع ذلــك فــإن مديــر الصنــدوق ومجلــس إدارة الصنــدوق ســوف يبــذالن الجهــود المعقولــة بحســن نيــة ليتــم إعــداد شــروط االتفاقيــات بيــن
مديــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لــه مــن جهــة والصنــدوق مــن جهــة أخــرى علــى أســاس تجــاري مســتقل وأن تتماشــى مــع الشــروط
الســائدة فــي الســوق.
ً
ً
فــي الوقــت الحالــي ،يعتبــر مصــرف الراجحــي مســتأجرا رئيســيا فــي عقــار مكتبــة جريــر – الريــاض ،كمــا أن مصــرف الراجحــي أحــد أكبــر خمســة
مســتأجرين لعقــار مركــز األندلــس – جــدة.
 .3مجلس اإلدارة
ً
يقــوم مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى أي تضــارب للمصالــح وتســويته .واعتبــارا مــن تاريــخ الشــروط واألحــكام هــذه ،يكــون مجلــس اإلدارة
مكــون مــن أعضــاء معينيــن مــن قبــل مديــر الصنــدوق .ويكــون علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واجــب بــذل العنايــة تجــاه المســتثمرين فــي
الصنــدوق ،وذلــك بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري ،باإلضافــة إلــى بــذل أقصــى جهــد ممكــن لحــل تضــارب المصالــح بحســن النيــة،
ً
كمــا يرونــه مناســبا .يقــر مديــر الصنــدوق أنــه ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الصنــدوق .وســوف ُيلــزم مديــر الصنــدوق أعضــاء مجلــس اإلدارة بإبــاغ المجلــس عــن مصالحهــم

الشــخصية المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الصنــدوق علــى أن ُيســجل فــي محضــر االجتمــاع .وســوف
يضمــن مديــر الصنــدوق بــأن ال يشــترك العضــو ذي المصلحــة فــي أي تصويــت علــى القــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
 .4المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة
يمكــن أن يقــوم الصنــدوق ،مــن وقــت آلخــر ،بالدخــول فــي تعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة والشــركات التابعــة لتوفيــر خدمــات للصنــدوق.
ويتعيــن أن يتــم اإلفصــاح عــن تلــك التعامــات إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق وأن تتــم بنـ ً
ـاء علــى شــروط الســوق الســائدة .وفــي حالــة رغــب
أحــد األطــراف ذوي العالقــة أو إحــدى الشــركات التابعــة ،بمــا فــي ذلــك أي صنــدوق آخــر تــم تأسيســه مــن قبــل مديــر الصنــدوق فــي الدخــول في
صفقــة مــع الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق ،فإنــه يلــزم عليــه الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق .وفــي حــال قــرر مديــر الصنــدوق
اســتحواذ أو بيــع عقــار مــا مــن الطــرف ذي العالقــة أو إحــدى الشــركات التابعــة ،يجــب أن يكــون ســعر الشــراء المدفــوع أو المتحصــل عليــه مــن
ً
قبــل الصنــدوق متوافقــا مــع تقويمــات مســتقلة.
 .5استحواذ أصول من صندوق الراجحي العقاري الخليجي وصندوق الراجحي للدخل
مــن المقــرر أن يســتحوذ الصنــدوق علــى األصــول المكونــة لمحفظــة االســتثمار الحاليــة مــن صنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري وصنــدوق
الراجحــي العقــاري الخليجــي يتــم إدارتهمــا مــن قبــل شــركة الراجحــي الماليــة ،وذلــك مقابــل وحــدات يصدرهــا الصنــدوق لصالــح الصندوقيــن
المذكوريــن .وللحــد مــن تضــارب المصالــح فــي هــذا الشــأن ،يتــم تحديــد ســعر الشــراء بنـ ُ
ـاء علــى تقييــم معــد من مقيميــن اثنين مســتقلين
ّ
للمقيميــن المعتمديــن .كمــا اتخــذ مديــر الصنــدوق الخطــوات الالزمــة لضمــان االنتهــاء مــن الفحــص
معتمديــن مــن الهيئــة الســعودية
النافــي للجهالــة ،وإعــداد ترتيبــات الشــراء علــى أســاس تجــاري بحــت ومســتقل.
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 .6إقرار تضارب المصالح:
كمــا يقــر مديــر الصنــدوق وبحســب علمــه فــي وقــت طــرح الصنــدوق أنــه ال يوجــد تضــارب مصالح بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بيــن الصندوق
ومديــر الصنــدوق أومدير/مــدراء العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومالك/مــاك العقــارات المرتبطــة بالصنــدوق أومستأجر/مســتأجرين
أصــول عقاريــة تشــكل عوائدهــا  10%أو أكثــر مــن عوائــد االيجــار الســنوية للصنــدوق غيــر مــا تــم ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
لــذا فإننــا نوصــي بشــدة لكافــة المســتثمرين المحتمليــن الســعي للحصــول علــى المشــورة المســتقلة مــن مستشــاريهم المهنييــن
المرخصيــن مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.
ر .رفع التقارير لمالكي الوحدات
 .1األحداث التي يجب رفع تقارير عنها
يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ويفصح عن المعلومات التالية على الفور ودون أي تأخير:
أ .أي تطــور جوهــري (وال تكــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس ) يؤثــر علــى أصــول الصنــدوق أو التزاماتــه أو األطــراف المتعاقــدة معــه
أو مركــزه المالــي أو المســار العــام للعمــل أو أي تغييــر آخــر قــد يــؤدي إلــى االســتقالة الطوعيــة لمديــر الصنــدوق مــن منصبــه كمديــر
للصنــدوق والتــي قــد تؤثــر بشــكل معقــول علــى ســعر الوحــدة أو قــد يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى قــدرة الصنــدوق علــى الوفــاء بالتزاماتــه
فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن؛
ب .أي صفقــة لشــراء أحــد أصــول الصنــدوق أو بيعــه أو تأجيــره أو رهنــه بســعر يعــادل أو يزيــد علــى  10%مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق
ً
وفقــا ألحــدث قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة أيهمــا أحــدث؛
ً
ج .أي خســائر تعــادل أو تزيــد علــى  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية
مراجعــة أيهمــا أحــدث؛ و
د .أي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الصندوق ،أو في لجان الصندوق (إن وجدت)؛
ه .أي نــزاع بمــا فــي ذلــك أي دعــاوي قضائيــة أو دعــاوى تحكيــم أو وســاطة حيــث تكــون القيمــة المتضمنــة تعــادل أو تزيــد علــى  5%مــن
ً
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة أيهمــا أحــدث؛
ً
و .أي زيــادة أو نقصــان فــي صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق تعــادل أو تزيــد علــى  10%وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة
ســنوية مراجعــة أيهمــا أحدث؛
ً
ز .أي زيادة أو نقصان في إجمالي أرباح الصندوق تعادل أو تزيد على  10%وفقا ألحدث قوائم مالية سنوية مراجعة؛
ح .أي صفقــة بيــن الصنــدوق وبيــن طــرف ذي عالقــة أو أي ترتيــب يســتثمر بموجبــه كل مــن الصنــدوق وطــرف ذي عالقــة فــي أي مشــروع أو
ً
ً
أصــل أو يقــدم تمويــا لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب يعــادل أو يزيــد علــى  1%مــن إجمالــي إيــراد الصنــدوق وفقــا ألحــدث قوائــم
ماليــة ســنوية مراجعــة؛
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ً
ط .أي انقطاع في أنشطة الصندوق األساسية يعادل أو يزيد على  5%من إجمالي إيراد الصندوق وفقا ألحدث قوائم سنوية مراجعة؛
ي .أي تغيير للمحاسب القانوني؛
ك .أي تعيين ألمين حفظ بديل للصندوق؛
ل .صــدور أي حكــم أو قــرار أو أمــر أو إعــان مــن جانــب أي محكمــة أو جهــة قضائيــة ،ســواء فــي المرحلــة االبتدائيــة أو االســتئنافية ،والــذي قــد
ً
ً
يؤثــر ســلبا علــى اســتغالل الصنــدوق ألي جــزء مــن أصولــه بقيمــة إجماليــة تتجــاوز  5%مــن صافــي قيمــة األصــول وفقــا ألحــدث قوائــم
ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث؛
م .أي تغيير مقترح لرأس مال الصندوق.
 .2التقارير نصف السنوية
وباإلضافة إلى ما سبق ،يفصح مدير الصندوق عن المعلومات اآلتية على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر:
أ .أي تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق؛
ب .بيان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات.
 .3التقارير السنوية
ويتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية وتقديمها إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات اآلتية:
أ .األصول األساسية التي يستثمر فيها الصندوق؛
ب .األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛
ج .توضيح نسبة العقارات المؤجرة وغير المؤجرة إلى إجمالي العقارات التي يمتلكها الصندوق؛
د .جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق على مدار السنوات المالية الثالث األخيرة (أو منذ نشأة الصندوق) يفسر ما يلي:
 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية؛ صافي قيمة األصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ أعلى وأقل صافي قيمة أصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ عدد الوحدات المُصدرة في نهاية كل سنة مالية؛ توزيع الدخل لكل وحدة؛ نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق.هِ .سجل أداء يبين ما يلي:
 العائد اإلجمالي لمدة سنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات (أو منذ تأسيس الصندوق)؛ العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات العشر الماضية (أو منذ تأسيس الصندوق)؛ جــدول يوضــح مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب التــي تحملهــا الصنــدوق ألطــراف خارجيــة علــى مــدار العــام .وباإلضافــة إلــى ذلــك،يفصــح الســجل عــن أي ظــروف يقــرر فيهــا مديــر الصنــدوق اإلعفــاء مــن أي رســوم أو تخفيضهــا.
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و .إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت على أداء الصندوق؛
ز .تقريــر مجلــس إدارة الصنــدوق الســنوي والــذي يحتــوي ،علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر ،الموضوعــات التــي تمــت مناقشــتها والقــرارات
الصــادرة عــن ذلــك ،بمــا فــي ذلــك أداء الصنــدوق ومــدى تحقيقــه ألهدافــه؛
ً
ح .بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة ذات الصلــة مبينــا بشــكل واضــح ماهيتهــا وطريقــة
االســتفادة منهــا.
ز .اجتماعات مالكي الوحدات
 .1يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
 .2يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
 .3تكــون الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات بإعــان ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وعلــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص
بالســوق الماليــة الســعودية “تــداول” ،ومــن خــال إرســال إشــعار كتابــي ألميــن الحفــظ قبــل  10أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع وال تزيــد
عــن  21يومـ ًـا قبــل تاريــخ االجتمــاع .ويجــب أن يحــدد اإلعــان واإلشــعار تاريــخ انعقــاد االجتمــاع ومكانــه ووقتــه والقــرارات الم َ
ُقترحــة .ويجــب علــى
مديــر الصنــدوق حــال إرســال اإلشــعار إلــى مالكــي الوحــدات فيمــا يتعلــق بــأي اجتمــاع ،تقديــم نســخة مــن هــذا اإلشــعار إلــى هيئــة الســوق
المالية.
 .4يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــال  10أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن مالــك أو أكثــر مــن مالكــي
الوحــدات الذيــن يمتلكــون مجتمعيــن ومنفرديــن  25%علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.
ً
 .5ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــا إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات يمتلكــون مجتمعيــن  51%علــى األقــل مــن قيمــة
وحــدات الصنــدوق.

َ
ثــان بإعــان ذلــك فــي موقعــه
 .6إذا لــم يســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة ( )5أعــاه ،فيجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة الجتمــاع
ٍ
اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى أميــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن  5أيــام.
ً ً
ويعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــا أيــا كانــت نســبة ملكيــة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع.
 .7يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 .8يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.
ً
 .9يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة وفقــا
للضوابــط التــي تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة.
ً
 .10يكــون القــرار نافــذا بموافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم أكثــر مــن  50%مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي
ً
اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواء كان حضورهــم شــخصيا أم بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.
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س .حقوق مالكي الوحدات
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الفقرة ،ال يتمتع مالكو الوحدات بأي حقوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق.
ُ
يقــر مديــر الصنــدوق بأنــه يحــق لمالكــي الوحــدات التصويــت علــى المســائل التــي تطـ َـرح عليهــم فــي اجتماعــات مالكــي الوحــدات .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،يتــم الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مــا نســبته أكثــر مــن  50%مــن الوحــدات الممثلــة فــي
اإلجتمــاع فيمــا يتعلــق بإجــراء أي “تغييــر أساســي” علــى الصنــدوق ،والــذي يشــمل مــا يلــي:
أ .أي تغيير مهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛
ب .التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛
ج .أي تغيير له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛
د .أي زيادة في رأس مال الصندوق.
ش .المعلومات األخرى
 .1الهيئة الشرعية
يعتــزم مديــر الصنــدوق أن يســتثمر الصنــدوق ويقــوم بتســيير شــئونه بطريقــة متوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق .وقــد
قــام الصنــدوق بتعييــن هيئــة شــرعية تتولــى مهــام اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال الصنــدوق وأنشــطته.
أ .تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من األعضاء الثالثة التالية أسماؤهم:
الشيخ الدكتور صالح بن منصور الجربوع (الرئيس)
• رئيس الهيئة الشرعية -شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
• محامي ومحكم معتمد -مركز التحكيم لدول الخليج العربي ،البحرين
الشيخ الدكتور سليمان بن عبد اهلل اللحيدان (عضو)
ً
• قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء سابقا.
الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثالن (عضو)
• أستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
استعرضت الهيئة الشرعية هيكل الصندوق وطريقة تشغيله المقترحة على النحو الوارد في هذه الشروط واألحكام.
ب .أدوار ومسؤوليات الهيئة الشرعية :دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:
 .1دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية ،للتأكد من تقيدهــا بأحــكام الشــريعة.
 .2تحديد المعايير واألحكام الشرعية التي يجب على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستثمارات الصندوق.
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 .3وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق –إن وجد -والتأكد من استبعاده إلى أوجه البر والخير.
 .4مراقبــة اســتثمارات الصنــدوق وأعمالــه وفــق معاييــر الهيئــة الشــرعية المحــددة ،وذلــك مــن خــال إجــراء أعمــال الرقابــة الشــرعية مــن
قبــل المراقبيــن الشــرعيين كل  3أشــهر ورفــع تقاريــر رقابيــة دوريــة وســنوية للهيئــة الشــرعية.
 .5اتخاذ اإلجراء الالزم تجاه الملحوظات الرقابية التي يقف المراقبون الشرعيون بعد مناقشتهم للجهة المعنية.
 .2الزكاة
ً
ً
نظــرا الختــاف مــدد االســتثمار فــي الصنــدوق مــن مالــك آلخــر فــإن تحديــد رأس الحــول الــذي تجــب فيــه الــزكاة علــى كل مالــك يختلــف تبعــا
لذلــك ،وعليــه فــإن إدارة الصنــدوق لــن تقــوم بإخــراج الــزكاة الشــرعية علــى األمــوال المشــتركة فــي الصنــدوق؛ وإنما تتــرك األمر لكل مســتثمر
ً
ً
ليقــوم باســتخراج زكاتــه بنفســه ،وعلــى الرغــم ممــا ذكــر ،فقــد يصبــح الصنــدوق ملزمــا مســتقبال بالتســجيل لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخــل وتوريــد مبالــغ الــزكاة فــي حــال أصبــح ذلــك إلزاميــا بموجــب الممارســات أو األنظمــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
 .3المطورون
يقــوم مديــر الصنــدوق بالتعاقــد مــع واحــد أو أكثــر مــن المطوريــن لــكل العقــار فــي حــال القيــام بأنشــطة التطويــر العقــاري (بمــا فــي ذلــك
تجديــد أو إعــادة تطويــر) المشــروع .ويقــوم المطــور بإعــداد خطــة رئيســية لــكل مشــروع ،وتأميــن والحفــاظ علــى جميــع الموافقــات الالزمــة،
ً
وبنــاء علــى كل حالــة علــى حــدة ،يجــوز تعييــن المطــور
و إبــرام العقــود مــع استشــاريين التصميــم ،واإلشــراف علــى تصميــم المشــروع.
للتعاقــد مــع مقاوليــن فرعييــن إلنجــاز المشــروع وفقــا لتصميــم المشــاريع المعتمــدة واســتالم المشــروع المنجــز مــن المقاوليــن والشــروع
فــي حمــات التســويق والمبيعــات للمشــروع .وللتوضيــح ،يجــوز لمديــر الصنــدوق تعييــن إحــدى الشــركات التابعــة لــه كمطــور للمشــروع.

 .4مزودو الخدمات اآلخرون
يجــوز لمديــر الصنــدوق مــن وقــت آلخــر االســتعانة باستشــاريين إضافييــن ومــزودي خدمــات آخريــن خارجييــن فيمــا يتعلــق بأحــد األصــول
أو أكثــر ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر ،المطوريــن ومديــري األمــاك ومديــري المشــاريع والمقاوليــن والمهندســين
المعمارييــن والمصمميــن والمستشــارين القانونييــن وغيرهــم .وســوف تتــم االســتعانة بــأي طــرف خارجــي بموجــب اتفاقيــة يتــم التفــاوض
بشــأنها علــى أســاس تجــاري بحــت ومســتقل.
 .5إجراءات الشكاوي
يســتقبل مديــر الصنــدوق شــكاوى المســتثمرين فــي الصنــدوق عــن طريــق وحــدة خدمــات العمــاء علــى الرقــم المجانــي  8001245858أو
عــن طريــق الفاكــس رقــم  011/ 4600625أو عــن طريــق المراكــز االســتثمارية .وفــي حالــة طلــب الجهــات القضائيــة المختصــة أو هيئــة الســوق
الماليــة نتائــج أي شــكوى صــادرة عــن أي مســتثمر مــن المســتثمرين فــي الصنــدوق ،فعلــى مديــر الصنــدوق تزويدهــا بجميــع المســتندات
المرتبطــة بالموضــوع .كمــا يــزود مديــر الصنــدوق المســتثمرين باإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة الشــكاوى حــال طلبهــا .وفــي حالــة تعــذر
الوصــول إلــى تســوية أو لــم يتــم الــرد خــال  15يــوم عمــل ،يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى هيئــة الســوق الماليــة -إدارة حمايــة المســتثمر
 ،كمــا يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة بعــد مضــي مــدة ( )90يــوم تقويمــي مــن تاريــخ إيــداع
الشــكوى لــدى الهيئــة ،إال إذا اخطــرت الهيئــة مقــدم الشــكوى بجــواز إيداعهــا لــدى اللجنــة قبــل انقضــاء المــدة.
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 .6تسوية المنازعات القائمة
فــي تاريــخ 2016/3/29م ،تــم تقديــم دعــوى قضائيــة ضــد مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بادعــاء يزعــم مــن خاللــه المدعــي أنــه الوســيط المعين
ً
لشــراء بعــض العقــارات مــن قبــل مديــر الصنــدوق لصالــح صنــدوق الراجحــي للدخــل العقــاري .وبلغــت قيمــة المطالبــة مبدئيــا 6،500،000
ريــال ســعودي قبــل أن تزيــد القيمــة إلــى  6،950،000ريــال ســعودي خــال أول جلســة فــي المحكمــة ،باإلضافــة إلــى  100،000ريــال ســعودي
لقــاء أتعــاب محامــي المدعــي حســب ادعــاءه و  250,000ريــال لقــاء أتعــاب محامــي الصنــدوق.
صــدر حكــم ابتدائــي ضــد مديــر الصنــدوق وقــام مديــر الصنــدوق باســتئناف الحكــم خــال المــدد النظاميــة المحــددة لالســتئناف وقــد صــدر
بتاريــخ 1440/07/21هـــ الموافــق 2019/03/28م قــرار محكمــة االســتئناف بنقــض الحكــم االبتدائــي الصــادر لمصلحــة المدعــي ،وبإحالــة القضية
لدائــرة قضائيــة أخــرى إذا مــا رغــب المدعــي االســتمرار فــي دعــواه.
وســيتحمل مديــر الصنــدوق جميــع الرســوم القانونيــة المســتحقة والمتعلقــة بتمثيــل الصنــدوق أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى،
وفــي حــال صــدور حكــم نهائــي مؤيــد للمدعــي ســوف يتحمــل مديــر الصنــدوق نتائــج هــذا الحكــم ولــن يتــم تحميــل صنــدوق الراجحــي ريــت
أي التزامــات ماليــة أو قانونيــة أو خالفــه فيمــا يخــص هــذه الدعــوى.
ت .إجراء تعديالت على الشروط واألحكام
ً
ً
يجــوز لمديــر الصنــدوق تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام وفقــا لتقديــره رهنــا بموافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وهيئــة الســوق الماليــة،
شــريطة الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة مالكــي الوحــدات الممثلــة فــي اإلجتمــاع علــى أي تغييــر أساســي مقتــرح منصــوص عليــه فــي الفقــرة
( 2س) هــذه الشــروط واألحــكام.
ويقــدم مديــر الصنــدوق لهيئــة الســوق الماليــة وأميــن الحفــظ نســخة معدلــة مــن الشــروط واألحــكام فــي غضــون  10أيــام عمــل مــن تاريــخ
إجــراء أي تغييــر.
كمــا يوفــر مديــر الصنــدوق نســخة مــن الشــروط واألحــكام علــى موقعــه اإللكترونــي وعلــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالســوق الماليــة
الســعودية “تــداول” وكذلــك يعلــن فيــه أي تفاصيــل متعلقــة بالتغييــرات األساســية فــي الشــروط واألحــكام فــي غضــون  10أيــام عمــل مــن
تاريــخ إجــراء أي تغييــر ،بمــا فــي ذلــك التحديثــات الســنوية الخاصــة بــأداء الصنــدوق.
ث .النظام المطبق وتسوية النزاعات
ً
ً
ُ
تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام عقــدا ملزمــا مــن الناحيــة القانونيــة بيــن مديــر الصنــدوق وكل مالــك للوحــدات .ويعتبــر االشــتراك فــي
الوحــدات وشــراؤها او إجــراء أي تصــرف عليهــا موافقــة ضمنيــة علــى هــذه الشــروط واألحــكام.
ً
ُ
وتخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وســوف يســعى مديــر الصنــدوق وكل مســتثمر إلــى الحــل الــودي ألي نــزاع ينشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام ،وبالمســائل
الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام .وفــي حــال وجــود نــزاع لــم يتــم التوصــل لحــل ودي بشــأنه ،فإنــه يجــوز ألي طــرف إحالــة هــذا النــزاع إلــى
لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة المؤسســة مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة.
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الملحق أ – ملخص اإلفصاح المالي
فئة الصندوق

صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل.

ً
ً
وتأجيري،
دوري
دخل
إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا ًإنشائيا ،قابلة لتحقيق
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
وتوزيع نسبة محددة ال تقل عن  90%من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا على مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق،
وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية كل من شهر فبراير وشهر أغسطس من كل سنة تقويمية .وتوزع األرباح المذكورة
باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح
مالكي الوحدات.
تتكون محفظة الصندوق الحالية من عدد أربعة عشر ( )14أصل عقاري مكتمل التطوير ومدر للدخل كما يعتزم
أهداف الصندوق
الصندوق االستثمار في محفظة االستثمار المستهدفة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق .يستهدف
الصندوق االستحواذ على كامل العقارات المكونة لمحفظة االستثمار المستهدفة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق المكونة من اربع ( )4عقارات مكتملة ًالتطوير ومدرة للدخل واقعة في الرياض والدمام ليصبح إجمالي
عدد العقارات التابعة للصندوق ثماني عشر ( )18عقارا ،وال يعتزم الصندوق االستحواذ على عقارات خارج المملكة ضمن
عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.
التوزيعات المستهدفة

ً
 90%سنويا من صافي أرباح الصندوق باستثناء األرباح الناتجة عن بيع االستثمارات.

مقفل  /غير مقفل

صندوق مقفل.

مدة الصندوق

ً
ً
 99عاما من تاريخ اإلدراج ،قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لتقدير مدير الصندوق وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق
ومن ثم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

مدير الصندوق

شركة الراجحي المالية

أمين الحفظ

شركة كسب المالية

رسوم االشتراك

أتعاب اإلدارة

يدفع المستثمر لمدير الصندوق رسوم اشتراك تعادل  2%من المبلغ المشترك به والمخصص كحد أقصى ،وذلك خالل
فترة الطرح األولي أو عند أي زيادة إلجمالي قيمة أصول الصندوق وتنطبق هذه الرسوم على المشتركين بمقابل عيني
والمستثمرين الجدد وال تشمل حملة الوحدات الحاليين كما في تاريخ إجتماع مالكي الوحدات  ،و في كال الحالتين يتم
دفعها من قبل المستثمر كمبلغ إضافي على مبلغ االشتراك.
ً
يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بقيمة  0.80%سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم
ُ
ُ
ُ
ً
ابتداء من تاريخ اإلدراج .وتدفع أول دفعة
المصاريف ،حسب آخر تقييم ،تحتسب بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر،
ُ
ألتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث يؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من ربع السنة الميالدية.

رسوم الحفظ

ً
يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسما سنويا بقيمة  185,000ريال سعودي تحتسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي.

رسوم نقل الملكية

يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسم نقل ملكية بقيمة  1%من سعر الشراء أو البيع لكل عقار يستحوذ عليه أو يبيعه
ُ
الصندوق لقاء جهود مدير الصندوق لالستحواذ على او لبيع أي استثمار .وتدفع رسوم نقل الملكية عند استكمال كل
عملية استحواذ أو بيع للعقار.

أتعاب هيكلة التمويل
أتعاب المحاسب القانوني

يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب هيكلة التمويل بما يعادل نسبة  2%من المبلغ المسحوب بموجب أي تسهيالت
بنكية لصالح الصندوق .ولن يتم تطبيق هذه الرسوم على التمويل الحالي المقدم لصندوق الراجحي للدخل العقاري.
ً
يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب بقيمة  35,000ريال سعودي سنويا ،كمبلغ مقطوع تحتسب على الصندوق
ُ
بشكل يومي وتدفع بشكل نصف سنوي.
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يتحمل الصندوق أتعاب إدارة الممتلكات لعقار مركز األندلس بمبلغ سنوي يعادل  1,176,000ريال سعودي في حال كان
دخل العقار أقل من  14مليون ريال في السنة تدفع لمدير العقار المستقل شركة أوالت للتنمية المحدودة.
وترتفع اتعاب إدارة مركز األندلس بارتفاع مدخوله على النحو التالي:
•  1,356,000ريال سعودي سنويا اذا بلغ دخله اإلجمالي  14مليون ريال سعودي بما يعادل  9.69%من إجمالي الدخل
• ثم تبلغ األتعاب  1,476,000ريال سعودي اذا بلغ دخله اإلجمالي  15مليون ريال سعودي بما يعادل  9.84%من إجمالي
الدخل
• ثم تبلغ األتعاب  1,596,000ريال سعودي اذا بلغ دخله اإلجمالي  16مليون ريال سعودي بما يعادل  9.98%من إجمالي
الدخل.
يبدأ عقد إدارة الممتلكات لعقار مركز األندلس مع شركة أوالت للتنمية المحدودة في  1اغسطس 2017م ويمتد الى ثالث
سنوات.
كما يتحمل الصندوق أتعاب إدارة الممتلكات لعقار مكتبة جرير بمبلغ سنوي يعادل  480,000ريال سعودي تدفع لمدير
مكتبة جرير مع شركة أوالت للتنمية
العقار المستقل شركة أوالت للتنمية المحدودة .ويبدأ عقد إدارة الممتلكات لعقار ً
المحدودة في الربع الثالث لعام 2018م ويمتد الى سنتين يتجدد العقد بشكل تلقائيا بعد إنتهاء المدة األساسية لمدة
سنة ميالدية واحدة قابلة لتجديد لمدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين األخر بعدم رغبته بالتجديد قبل أنتهاء المدة
االساسية او المجددة من العقد ب  90يوم على االقل.
وال توجد أتعاب ًإدارة ممتلكات ألصول الصندوق األخرى والمستهدفة في الوقت الحالي حيث أن المستأجر يقوم بمهام
إدارة األمالك حاليا ،ولكن قد يتم تعيين شركة إدارة ممتلكات في حال دعت الحاجة بعد الحصول على موافقة مجلس
إدارة الصندوق واإلفصاح لمالكي الوحدات ،وسيقوم مدير الصندوق بالتأكد من أن أتعاب مديري الممتلكات ستتم
بالتفاوض على أساس تجاري بحت ومستقل ومتوافق مع أسعار السوق.
تفاصيل عقود اإليجار الحالية:
تاريخ بدء العقد

تاريخ انتهاء العقد

مدة العقد

اسم العقار

لولو هايبرماركت -الرياض

 1ديسمبر 2014م

 25ابريل 2029م

 14.4سنة

أنوار بالزا – الرياض

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

نرجس بالزا -الرياض

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

راما بالزا -الرياض

 24يونيو 2015م

 3مارس 2025م

 10سنوات هجرية

مدرسة الفارس العالمية – الرياض

أتعاب إدارة الممتلكات

 1يوليو 2011م

 27يونيو 2026م

 15سنة

بنده – خميس مشيط

 24مارس 2014م

 22مارس 2029م

 15سنة

هايبر بنده – المروة ،جدة

 12نوفمبر 2013م

 10نوفمبر 2028م

 15سنة

بنده – الروضة ،جدة

 27فبراير 2014م

 25فبراير 2029م

 15سنة

بنده – مدائن الفهد ،جدة

 4سبتمبر 2014م

 2سبتمبر 2029م

 15سنة

بلو تاور ،الخبر

 11مارس 2018م

 10مارس 2023م

 5سنوات

مستودعات اللؤلؤة ،الرياض

 6مارس 2018م

 5مارس 2023م

 5سنوات

مستودعات لولو المركزية

 16ديسمبر 2016م

 15ديسمبر 2031م

 15سنة

مركز األندلس  -جدة

 1أغسطس 2017م

 1اغسطس 2020م

 3سنوات

مكتبة جرير  -الرياض

الربع الثالث لعام 2018م

الربع الثالث لعام 2020م

ً
سنتين قابلة لتجديد تلقائيا

مستودعات لولو المركزية

 1أبريل 2017م

 31مارس 2032م

 15سنة

مستشفى أن أم سي التخصصي السالم*

 1أبريل 2018م

 31ديسمبر 2033م

 15.75سنة

يدار العقار من قبل

يتم ادارة العقار بشكل كامل
من قبل المستأجر

شركة أوالت (مدير عقار مستقل
ومتخصص بإدارة العقارات)
يتم ادارة العقار بشكل كامل
من قبل المستأجر

األصول المستهدفه

مدارس براعم رواد الخليج العالمية -
الصحافة،الرياض
مدارس رواد الخليج العالمية -
المغرزات،الرياض
مدرسة رواد الخليج العالمية ،الدمام
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 15سنة
لم يبدأ وسوف يبدأ فور إفراغ العقار

يتم ادارة العقار بشكل كامل
من قبل المستأجر

 15سنة
 15سنة

المدير االداري الفرعي

يدفع الصندوق للمدير اإلداري الفرعي “ أبيكس لخدمات صناديق االستثمار (دبي) المحدودة” أتعاب سنوية بقيمة
 51,200دوالر أمريكي أي مايعادل  192,000ريال وسوف تزيد قيمة األتعاب بنسبة  3.5%كل سنة ميالدية ابتدأ من شهر
يناير 2020م.

أتعاب التقييم العقاري

يتم التفاوض عليها حسب األسعار السائدة في السوق ويتم احتسابها وخصمها ً
بناء على التكلفة الفعلية فقط
ويتم اإلفصاح عنها لمالكي الوحدات .ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف كحد أقصى  0.05%من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق.

صندوق الراجحي “ريت”

رسوم رقابية لهيئة السوق المالية

ُ
ً ُ
يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة  7,500ريال سعودي سنويا ،تحتسب بشكل يومي وتدفع على أساس سنوي.

رسوم نشر المعلومات على موقع

ُ
ً ُ
يدفع الصندوق رسوم نشر بقيمة  5,000ريال سعودي سنويا ،تحتسب بشكل يومي وتدفع على أساس سنوي.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل مبلغ  5,000ريال سعودي عن كل إجتماع ،وبحد أقصى 20,000
سيتقاضى كل
ً
ريال سعودي سنويا لكل عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل ُيدفع في نهاية كل سنة أو عند إنتهاء فترة التعاقد،
أيهما أقرب.

السوق المالية السعودية

مصاريف الصفقات

رسوم التطوير

عمولة الوساطة

رسوم التسجيل في السوق المالية
السعودية (تداول)

رسوم اإلدراج في السوق المالية
السعودية (تداول)
مصاريف التمويل

مصاريف أخرى

قيمة استثمار مدير الصندوق في
الصندوق

يتحمل الصندوق جميع مصاريف الصفقات ،ألي أصل وما يتعلق به من دراسات وفحص ،والتكاليف االستشارية والقانونية.
وال تشمل هذه المصاريف رسوم نقل الملكية وتدفع هذه المصاريف من ِقبل الصندوق الى أطراف خارجية ً
بناء على
التكلفة الفعلية المستحقة وسيتم اإلفصاح عن ذلك إلى مالكي الوحدات .ومن المتوقع ان يبلغ مجموع هذه التكاليف
كحد أقصى  0.10%من إجمالي قيمة الصندوق.
ً
ً
السوق
في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري ،يستحق المطور رسوما يتم التفاوض عليها وفقا لممارسات
ً
المتعارف عليها دون أي حد أدنى أو أقصى لها .ولتجنب الشك ،ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا
ً
انشائيا .وفي حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري سيتم اإلفصاح لمالكي الوحدات عن رسوم التطوير.
يتحمل الصندوق كامل مبلغ عمولة الوساطة وهي بحد أقصى  2.5%من قيمة اإلستحواذ ألي أصل عقاري ولن تطبق
هذه الرسوم على استحواذ العقارات المكونة لمحفظة االستثمار المستهدفة ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول
الصندوق.
من المتوقع أن يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في السوق المالية السعودية (تداول):
ُ َ
•  50,000ريال سعودي باإلضافة إلى  2ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى  500,000ريال سعودي تدفع إلى
في مقابل إنشاء سجل لمالكي الوحدات؛ و
السوق المالية
السعودية َ
(تداول) ً
ُ
دفع سنويا إلى السوق المالية السعودية (تداول) في مقابل إدارة سجل لمالكي الوحدات.
•  400,000ريال سعودي ت ً
قد تتغير هذه الرسوم وفقا ألسعار الخدمة المقدمة من السوق المالية السعودية (تداول).
من المتوقع أن يدفع الصندوق للسوق المالية السعودية (تداول) رسوم اإلدراج اآلتية:
•  50،000ريال سعودي رسوم إدراج أولية؛ و ً
السوقية للصندوق سنويا (بحد أدنى  50,000ريال سعودي وبحد أقصى  300,000ريال سعودي).
•  0.03%من القيمة
ً
قد تتغير هذه الرسوم وفقا ألسعار الخدمة المقدمة من السوق المالية السعودية (تداول)
يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل خالل عمر التمويل ،واألتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب التمويل و
التي تدفع لمرة واحدة فقط لمدير الصندوق عند ترتيب التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية الخاص بالصندوق.
سيتحمل الصندوق المصروفات واألتعاب األخرى وهي المصاريف المستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق،
وعلى سبيل المثال ال للحصر رسوم التأمين وأتعاب المحاميين والزكاة وأتعاب البلديات واألتعاب الحكومية وأتعاب
االستشاري الهندسي وأتعاب المساحين والمهندسين المعماريين ومهندسين الديكورات الداخلية و تكاليف أعضاء
مجلس اإلدارة ومنها السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو مستقل من األعضاء بحسب التكلفة الفعلية في
سبيل حضور االجتماعات.
ُ
ألداء
نتيجة
السعودية
العربية
المملكة
في
الرسمية
الجهات
من
فرض
ت
قد
التي
الرسوم
جميع
وسيتحمل الصندوق
ً
الصندوق اللتزاماته بمقتضى هذه الشروط واألحكام ،كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف التسويقية لمنتجاته وفقا
ألفضل عروض التسويق التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
يشار إلى أن مثل هذه الرسوم ال تدفع لمدير الصندوق وال يمكن تقديرها بشكل مسبق ،وسيتم خصمها ً
بناء على
المصروفات الفعلية واإلفصاح عن ذلك .كما يمكن االطالع على تفاصيل تلك المصاريف في مخلص اإلفصاح المالي
المدرج في هذه الشروط واألحكام .وال ينوي الصندوق تقديم أي حسم على المصاريف أو ًتنازل عنها ومن المتوقع أن
يبلغ مجموع هذه التكاليف كحد أقصى  0.25%من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق سنويا.
ً
تقييم لصندوق الراجحي للدخل العقاري كما يمتلك في
يمتلك مدير الصندوق ماقيمته  66,979,870ريال وفقا آلخر
ً
صندوق الراجحي العقاري الخليجي ماقيمته  52,133,685ريال وفقا لتكلفة الشراء لصندوق الراجحي العقاري الخليجي
وسوف تصبح إجمالي نسبة إجمالي نسبة استثمار مدير الصندوق في رأس مال صندوق الراجحي ريت  9.75%بعد الطرح
األولي بما يعادل  119,113,555ريال سعودي.
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الملحق ب  -معايير الهيئة الشرعية
على مدير الصندوق التقيد بمعايير الهيئة الشرعية لالستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة الشرعية ،ومنها:
 .1أن يكون شراء العقارات وبيعها وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية ووفق معايير الهيئة الشرعية لعقد البيع.
ً
ً
ً
ً
 .2أن يكون العقار معينا ومعلوما للطرفين علما نافيا للجهالة.
 .3أال يؤجر مدير الصندوق العقار إال بعد تمام تملكه وقبضه له أو لمنفعته.
 .4أن يكون تأجير العقارات وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية ووفق معايير الهيئة الشرعية لعقد اإلجارة ومن ذلك:
ً
ً
ً
أ .أن تكون أجرة العقار معلومة للطرفين علما نافيا للجهالة.
ً
ً
ب .أال تؤجــر العقــارات علــى مــن يمــارس فيهــا نشــاطا محرمــا ،ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال :التبــغ والدخــان ،األفــام ،الدعايــة واإلعــان
المخالف للشــريعة اإلســامية ،النشــر والتوزيع المخالف للشــريعة اإلســامية ،البنوك والشــركات المالية وشــركات التأمين (التقليدية)،
نشــاط الموســيقى ،الحفــات الموســيقية  ،وغيرهــا مــن األنشــطة المحرمــة.
ت .أن يتحمــل المؤجــر المالــك تكاليــف الصيانــة األساســية للعقــار (وهــي :الصيانــة التــي يتوقــف عليهــا بقــاء المنفعــة) ،ويجــوز االتفــاق على
أن يبقــى جــزء مــن مبلــغ األجــرة لــدى المســتأجر لتغطيــة أي مصروفــات أو نفقــات يقرهــا المؤجــر تتعلــق بتكاليــف الصيانــة األساســية
ويكــون هــذا الجــزء مــن األجــرة تحــت الحســاب.
ث .أن يتحمــل المســتأجر تكاليــف الصيانــة التشــغيلية للعقــار (وهــي :الصيانــة التــي تحتــاج إليهــا العيــن الســتمرار منفعتهــا بحســب
العــرف أو الشــرط).
 .5ال يجــوز اســتئجار العقــار مــن مالكــه بثمــن مؤجــل ،ثــم إعــادة تأجيــره علــى المالــك بثمــن حــال أقــل مــن الثمــن المؤجــل ،وال يجــوز اســتئجار
ً
العقــار مــن مالكــه بثمــن حــال ،ثــم إعــادة تأجيــره علــى المالــك بثمــن مؤجــل أكثــر مــن الحــال؛ ســدا لذريعــة العينــة اإليجاريــة المحرمــة.
 .6يتحمــل مالكــي الوحــدات النفقــات األساســية علــى الصنــدوق( ،كالمصروفــات المتعلقــة بالتســويق ،والتحويــات ،ومكافــأة الهيئــات
االستشــارية ،وأتعــاب المحاســبة والمراجعــة ،ورســوم التســجيل ،وعمــوالت السماســرة ،ونحــو ذلــك) ،أمــا مديــر الصنــدوق فيتحمــل مصروفــات
إدارة أعمــال الصنــدوق( ،كرواتــب العامليــن لــه فــي الصنــدوق ،وأجــرة مــكان عمــل الصنــدوق ،ومصروفــات األجهــزة واآلالت وصيانتهــا ،ونحــو
ذلــك) ،وال يتحمــل الصنــدوق مثــل هــذه المصروفــات.
 .7يجوز تداول وحدات الصندوق بالمعايير اآلتية:
ً
ً
ً
أ .إذا كانت موجودات الصندوق أعيانا أو منافع أو خدمات أو حقوقا فيجوز تداول وحداته مطلقا.
ً
ب .إذا كانــت موجــودات الصنــدوق نقــودا (كالفتــرة التــي تكــون بعــد نهايــة االكتتــاب فــي الصنــدوق وقبــل شــراء العقــارات أو فــي فتــرة
تصفيــة الصنــدوق) فــا يجــوز تــداول وحداتــه إال بمراعــاة أحــكام الصــرف ،وهــي:
 إذا اشتريت وحدات الصندوق بعملة مماثلة لعملة موجوداتها :فيجب التقابض في مجلس العقد ،والتماثل بين المبلغين. -إذا اشتريت وحدات الصندوق بعملة مختلفة عن عملة موجوداتها :فيجب التقابض في مجلس العقد فقط.
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ً
ت .إذا كانــت موجــودات الصنــدوق ديونــا (كالفتــرة التــي تكــون جميــع عقــارات الصنــدوق فيهــا مباعــة باألجــل علــى المشــترين) فــا يجــوز
تــداول وحداتــه إال بمراعــاة ضوابــط التصــرف فــي الديــون ،وهــي:
ً
 إذا كانــت موجــودات الصنــدوق ديونــا ســلعية :كديــون الســلم و االســتصناع واإلجــارة فــي الذمــة ،فــا مانــع مــن بيعهــا بالنقــد علــى غيــرالمديــن ،بشــرط أال يربــح فيمــا لــم يضمــن.
ً
ً
 إذا كانت موجودات الصندوق ديونا نقدية :كديون المرابحة ،فال يجوز بيعها بالنقد على غير الدائن مطلقا.ً
ث .إذا كانــت موجــودات الصنــدوق خليطــا مــن األعيــان والمنافــع والنقــود أو الديــون فيجــوز تــداول وحداتــه إذا كان الغــرض الرئيــس مــن
إصدارهــا هــو األعيــان أو المنافــع ،وكانــت النقــود أو الديــون تبــع لهــا ،أمــا إذا الغــرض الرئيــس مــن إصدارهــا هــو النقــود أو الديــون وكانــت
األعيــان أو المنافــع تبــع لهــا فــا يجــوز تــداول وحداتــه إال بمراعــاة ضوابــط التصــرف فــي الديــون.
يخضــع الصنــدوق للرقابــة الدوريــة مــن قبــل جهــاز الرقابــة الشــرعية التابــع للهيئــة الشــرعية ،وســتزود الهيئــة بتقاريــر دوريــة عــن نشــاط
الصنــدوق وصفقاتــه.
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الملحق (ج)  -إقرارات وتأكيدات المستشار القانوني
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