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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ھذه شروط وأحكام صندوق الرابية العقاري وھو برنامج استثمار جماعي مغلق يطرح طرحا ً عاما ً ويمثل عالقة تعاقدية على
سبيل الوكالة بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه ،تم تسجيله لدى ھيئة السوق المالية بتاريخ 1432/04/22ھـ الموافق
2011 /03/27م .تخضع شروط وأحكام الصندوق لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية و األحكام الواردة بالﺋحة
صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن ھيئة السوق المالية و أي تعديالت أو توجيھات أخرى صادرة عنھا في ھذا الخصوص.

مدير الصندوق
فالكم للخدمات المالية )"فالكم"(

فالكم ھي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم  06020-37وتاريخ 1427/04/29ھـ وفقا ً ألحكام
الﺋحة األشخاص المرخص لھم الصادرة عن ھيئة السوق المالية

صندوق الرابية العقاري )"الصندوق"(
)صندوق استثمار عقاري مغلق يتم طرحه كطرح عام(

نشرة المعلومات )"النشرة"(
)الشروط واألحكام(

على المستثمرين في ھذا الصندوق واألشخاص المتلقين لھذه النشرة قراءة الشروط واألحكام المضمنة فيھا بعناية وأخذ مشورة
مستشاريھم المھنيين وأن يراعوا أي متطلبات نظامية وقانونية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن االستثمار في الصندوق

تاريخ ھذه النشرة  2011/03/27م
جرى آخر تحديث للنشرة في 2014/04/01م
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بسم

الرحمن الرحيم

اﻝﺤﻤد ﷲ وﺤدﻩ واﻝﺼﻼة اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ ،وﺒﻌد ،،

إشعار ھام للمستثمرين
)متى ما اقتضى السياق استخدام أي ضمير في ھذه المذكرة سيتضمن المؤنث والمذكر كما أن المفرد سيشمل الجمع والعكس كذلك(

تم إعداد ھذه النشرة بصورة أساسية للمستثمرين المحتملين وذلك لدراسة الفرصة المتاحة لھم لشراء وحدات ف2ي الص2ندوق.
وعلى المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكام الواردة في ھذه النشرة ب2تمعن قب2ل اتخ2اذ أي ق2رار بش2أن االس2تثمار ف2ي
الصندوق.
صندوق الرابية العقاري ھو صندوق استثمار مغلق مدته ثالثة سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة يخضع ألحكام الئحة ص2ناديق
االستثمار العقاري الصادرة عن ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
يقوم الصندوق باالستثمار في المشروع العقاري لشركة األغ2راض الخاص2ة ال2ذي يتض2من ش2راء أرض لغ2رض إنش2اء وح2دات
عقارية عليھا لالستخدام السكني ومن ث َّم بيعھا لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين في الصندوق.
يتعرض الصندوق لمخاطر االستثمار سواء الت2ي تتعل2ق بالس2وق أو بطبيع2ة االس2تثمار العق2اري وعل2ى المس2تثمرين المحتمل2ين
االطالع بدقة على عوامل المخاطر المحتملة الت2ي ق2د تواج2ه الص2ندوق والت2ي تم2ت اإلش2ارة إليھ2ا ف2ي الفق2رة ) " ( 7المخ2اطر
الرئيسة لالستثمار في الصندوق" ضمن بنود ھذه النشرة.
تحتوي ھذه النشرة على معلومات تم تق2ديمھا حس2ب متطلب2ات الئح2ة ص2ناديق االس2تثمار العق2اري الص2ادرة ع2ن ھيئ2ة الس2وق
المالية ويعتبر مجلس إدارة الصندوق ،منفردين ومجتمعين ،مسئولين عن المعلومات التي تحتويھا .وفي حدود معرفة واعتقاد
مجلس اإلدارة ،الذي قام باتخاذ إجراءات العناية المناسبة للتأكد من ذلك ،فان المعلومات التي تحتويھا ھذه النشرة ھي صحيحة
ومنسجمة مع الحقائق وال تتضمن أي حذف أو إسقاط يمكن أن يؤثر على المعلومات الواردة فيھا.
المعلومات الواردة في النشرة عن السوق أو القطاع مأخوذة من مصادر خارجية موثوقة وال يوجد لدى مدير الصندوق سبب
لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير صحيحة ومع ذلك ال يضمن مدير الصندوق صحتھا.
الصندوق مسجل لدى ھيئة السوق المالية بتاريخ  1432/04/22ھـ الموافق 2011/03/27م.
ھيئة السوق المالية ال تتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بصحة اإلفادات والمعلومات التي تحتويھا ھذه النشرة أو فيما يتعلق بأداء
الصندوق .كما أنھا ال تتحمل أي التزام تجاه أي شخص أو مستثمر أو أي أطراف أخرى عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن
االعتماد على أي من اإلفادات والمعلومات الواردة في ھذه النشرة.
يجب أن ال تفسر محتويات ھذه النشرة كاستشارة استثمارية أو قانونية أو ضرائبية وأن ال تفسر أو تستخدم لعرض أي وحدات
استثمارية في أي دائرة تشريعية ال تسمح بمثل ذلك العرض .كما يجب عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية لشراء وحدات
في الصندوق.
أي بيع أو تحويل لوحدات الصندوق سوف يتم من خالل مدير الصندوق فقط وبعد موافقته ووفقا ً لشروط الصندوق وأحكامه.
الصندوق عبارة عن طرح عام مغلق تتم المشاركة فيه خالل فترة الطرح األول2ي لوحدات2ه بالقيم2ة األولي2ة للوح2دة وق2درھا 10
 Tسعودي للوحدة.
قد تتحول أصول الصندوق الى أعيان ال تجب عليھا الزكاة حينما تكون معدة للتأجير .ومع ذلك ،فان مدير الصندوق لن يقوم
بحساب أو دفع الزكاة على أي مبالغ في الصندوق أو على أي مكاسب رأسمالية أو توزيعات قد يتوجب عليھا دفع الزكاة حيث
أن احتساب الزكاة الشرعية ودفعھا ھي من مسئولية المستثمرين أنفسھم ويوفر مدير الصندوق المعلومات ذات العالقة
للمشاركين دون رسوم.
المعلومات الواردة في ھذه النشرة تم تقديمھا كما في تاريخ إصدارھا وقد تكون عرضة للتغيير بعد أخذ موافقة الھيئة إذا كان
التغيير جوھري ،ما لم ينص صراحة في النشرة بخالف ذلك.
ھذه النشرة والمعلومات الواردة فيھا ھي حق قانوني لمدير الصندوق ،وال يجوز نسخھا أو توزيعھا أواالقتباس منھا إال
بموافقة مدير الصندوق ،كما ال يجوز استخدامھا إال للغرض الذي أصدرت من أجله.
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دليل الصندوق
اسم الصندوق

صندوق الرابية العقاري
)صندوق مغلق يطرح طرحا ً عاما ً(

مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات المالية
العنوان :طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
تلفون + 966 (1) 2114725

فاكس + 966 (1) 4617268
www.falcom.com.sa

المطور
شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة
شركة سعودية مسجلة بالسجل التجاري للشركات بمدينة الرياض
ص.ب 6929 .طريق الملك فھد – الرياض 11547
ھاتف+966 1 2008333 :
فاكس+966 1 2009393 :

www.rafal.com.sa

أمين الحفظ واإلداري
شركة فالكم للخدمات المالية
ص ب  884الرياض 11421
تلفون+ 966 (1) 2114717 :
فاكس+ 966 (1) 2054819 :

www.falcom.com.sa

مراجع الحسابات
برايس ووتر ھاوس كوبر الجريد
بناية مؤسسة الملك فيصل
ص.ب 8282 .الرياض 11482
ھاتف - +966 (1) 465-4240 :فاكس+966 (1) 465-1663 :

www.pwc.com/me
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق :صندوق الرابية العقاري
نوع الصندوق :صندوق مغلق يطرح طرحا ً عاما ً
مستوى المخاطر :عالية
عملة الصندوق :ال Hالسعودي
استراتيجية اإلستثمار :يسعى الصندوق لتحقيق أھدافه باالستثمار في الفرص المتوفرة في القطاع العقاري في المملكة
العربية السعودية من خالل المساھمة بنسبة  %50من رأس مال شركة رابية رافال للتطوير العقاري المحدودة
)شركة األغراض الخاصة( التي تھدف لشراء أرض في منطقة الدرعية الجديدة بالرياض وإقامة وحدات سكنية
عليھا ومن ثم التخارج من المشروع عن طريق بيع الوحدات السكنية أو تشغيلھا لفترة ثم بيعھا لتحقيق مكاسب
رأسمالية للمستثمرين.
رأس المال األدنى 75 :مليون  Hسعودي
رأس المال المستھدف 75 :مليون  Hسعودي
عدد الوحدات المصدرة 7.5 :مليون وحدة
مدة الصندوق 3 :سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة.
الحد األدنى لالشتراك :األفراد H 5,000 :سعودي /المؤسسات H 50,000 :سعودي
الموعد المحدد الستالم طلبات االشتراك :كل يوم عمل خالل فترة الطرح األولي العام لوحدات الصندوق أو أي تمديد لھا
بعد ذلك.

تقويم الصندوق :يتم تقويم وحدات الصندوق كل ستة أشھر ميالدية لحساب السعر اإلرشادي .
رسوم االشتراك %2 :من مبلغ االشتراك بح ٍد أقصى تدفع لمرة واحدة عند االشتراك.
رسوم إدارة الصندوق %2 :من صافي قيمة األصول سنويا ً.
رسوم متابعة االفصاح H7,500 :سعودي سنويا ً
مكافأة حسن األداء %15 :من أي عائد يزيد عن معدل عائد داخلي نسبته  %12سنويا ً تحسب وتدفع عند تصفية
الصندوق.
تاريخ الطرح2011/04/09 :م
سعر الوحدة األولي H 10 :سعودي
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التعريفات
الصندوق

 :صندوق الرابية العقاري )"الصندوق"( ،ھو برنامج استثمار عقاري مشترك مغلق
مسجل لدى ھيئة السوق المالية يتم طرحه طرحا ً عاما ً خالل فترة الطرح األولي ،أو أي
تمديد لھا بغرض إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة في أرباح المشروع.

المشروع

 :المشروع العقاري الموصوف في ھذه النشرة والذي يھدف الصندوق لالستثمار فيه.

شركة األغراض الخاصة

 :شركة رابية رافال للتطوير العقاري المحدودة وھي شركة األغراض الخاصة التي
ً
مناصفة بين مدير الصندوق بالنيابة عن
ترعى المشروع وتقوم بتنفيذه ويتم تأسيسھا
الصندوق والمطور.

صندوق مغلق

 :صندوق استثمار برأس مال ثابت يتم طرح وحداته خالل فترة الطرح األولي وال يلتزم
مدير الصندوق بإصدار وحدات جديدة للصندوق أو استرداد وحداته القائمة وتتم تصفيته
بنھاية مدته أو بتحقيق أھدافه.

مدير الصندوق

 :شركة فالكم للخدمات المالية )"فالكم للخدمات المالية"( ،شركة مساھمة سعودية )مقفلة(
تم تأسيسھا بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  3488وتاريخ 1427/11/20ھـ.
وھي شخص اعتباري مرخص له وفقا ً لالئحة األشخاص المرخص لھم بموجب ترخيص
ھيئة السوق المالية رقم  06020-37وتاريخ  1427/04/29ھـ.

المطور

 :شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة تتولى تنفيذ الجوانب الفنية للمشروع لتحقيق
أھدافه.

المثمن

 :شركة التثمين العقاري التي تتولى تثمين أصول الصندوق العقارية .وتقوم شركتان
مرخص لھما بأعمال التثمين العقاري من وزارة التجارة والصناعة بتثمين أصول
الصندوق.

وكيل الطرح

 :شركة فالكم للخدمات المالية ،تتولى طرح وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي
للوحدات على المستثمرين.

أمين الحفظ واإلداري

 :شركة فالكم للخدمات المالية ،تتولى مسئولية فتح حساب للصندوق وحفظ أصوله
وحساب المراكز المالية وتسوية الحسابات.

فالكم

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

طلب االشتراك

 :اتفاقية االشتراك في صندوق الرابية العقاري وأي معلومات أخرى ذات عالقة يوافق
عليھا المستثمر بغرض المشاركة في الصندوق بعد موافقة مدير الصندوق.

األنظمة السعودية

 :األنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.
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الھيئة

 :ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

أصول الصندوق

 :جميع أصول الصندوق بما في ذلك االستثمارات التي تم الدخول فيھا واألموال النقدية
بانتظار االستثمار أو التوزيع والمبالغ المستحقة للصندوق لدى الغير.

الطرح األولي

 :فت\\رة الط\\رح األول\\ي لوح\\دات الص\\ندوق بالقيم\\ة اإلس\\مية للوح\\دة الت\\ي يح\\ددھا م\\دير
الصندوق وفقا ً لتقديره.

تاريخ البدء

 :تاريخ طرح وحدات الصندوق للمشاركة خالل فترة الطرح األولي.

تاريخ اإلغالق

 :تاريخ إغالق المشاركة في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي ،أو أي تاريخ
آخر يقرره مدير الصندوق.

تاريخ التشغيل

 :تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته والذي يعقب تاريخ إغالق فترة الطرح
األولي لوحدات الصندوق ،أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.

تاريخ االستحقاق

 :تاريخ إنتھاء مدة الصندوق.

رأس المال المستھدف

 :مبلغ رأس المال الذي يسعى الصندوق لتحصيله خالل فترة الطرح األولي لوحدات
الصندوق.

العمليات

 :يقصد بھا العمليات االستثمارية التي ينفذھا مدير الصندوق في إطار استراتيجية
االستثمار لتحقيق أھداف الصندوق.

يوم االشتراك

 :يوم العمل الذي يكون خالل فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق أو أي تمديدات لھا
الحقة.

يوم العمل

 :اليوم الذي تكون فيه السوق المالية للتداول عاملة للتعامل وتسوية الدفعات وتكون فيه
البنوك عاملة لألنشطة المصرفية والتجارية العادية.

صافي قيمة األصول

 :صافي قيمة أصول الصندوق حسبما ھو مبين في البند المسمى "تقويم أصول الصندوق"
في ھذه النشرة.

يوم التقويم

 :اليوم الذي يتم فيه تقويم صافي قيمة أصول الصندوق وإصدار صافي قيمة األصول
لوحدة الصندوق.
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تطوير إنشائي

 :تملك أرض خام أو مطورة من أجل إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليھا ومن ث ِّم بيعھا
وإنھاء الصندوق.

حملة الوحدات

 :حملة وحدات الصندوق والمشتركون فيه وفقا ً لشروطه وأحكامه الواردة في ھذه النشرة.

الوحدات

 :حصة مشاركة قياسية استثمارية ليس لھا حق التصويت وتمثل مشاركة نسبية حقيقية في
أصول الصندوق.

نشرة المعلومات

 :ھذه النشرة التي تحتوي على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.

الشروط واألحكام

 :الشروط واألحكام المضمنة في ھذه النشرة والتي يتم بموجبھا تشغيل الصندوق وتنظيم
العالقة بين مدير الصندوق والمشاركين فيه وتمثل بنود االتفاق بينھما.

المشاركين والمستثمرين

 :ھم حملة وحدات الصندوق المشاركين فيه لغرض االستثمار.

عضو غير مستقل

 :عضو مجلس إدارة صندوق يكون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو
أي تابع له أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق ،أو لديه عمل جوھري
أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك
الصندوق.

عضو مستقل

 :عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق
أو أي تابع له أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل
جوھري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ
ذلك الصندوق.
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ﺸروط وأﺤﻜﺎم اﻝﺼﻨدوق
1

اﺴم ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ﺼﻨدوق اﻝراﺒﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري )"اﻝﺼﻨدوق"( ﻫو ﺼﻨدوق اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺎري ﻤﺸﺘرك

وﻨوﻋﻪ

)ﺘطوﻴر إﻨﺸﺎﺌﻲ( ﻤﻐﻠق ﻤﺘوﺴط اﻷﺠل ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎم ﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

2

ﻋﻨوان اﻝﻤﻘر اﻝرﺌﻴس

ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق

ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم
ص .ب 884 .اﻝرﻴﺎض 11421

3

ﻤدة اﻝﺼﻨدوق

4

أﻫداف اﻝﺼﻨدوق

ﺘﻠﻔون  + 966 (1) 2114725ﻓﺎﻜس + 966 (1) 4617268
الموقع االلكترونيwww.falcom.com.sa :
ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨوات ﺘﺒدأ ﺒﻌد إﻏﻼق ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤدﻴد ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة
ﺘﻘدﻴر ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ٕواﺸﻌﺎر اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻷﻏراض اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻷﺼوﻝﻪ .ﻜﻤﺎ
ﻴﺠوز ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق إﻨﻬﺎء اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌد إﺸﻌﺎر اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﻜر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻷﻫداﻓﻪ ﻗﺒل اﻨﻘﻀﺎء أﺠﻠﻪ.
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻘﺎري
ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

5

أﻏراض

ﻴﻬدف اﻝﺼﻨدوق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻘﺎري ﻝﺸرﻜﺔ راﺒﻴﺔ راﻓﺎل ﻝﻠﺘطوﻴر

اﻝﺼﻨدوق وأﻫداﻓﻪ

اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺤدودة )"ﺸرﻜﺔ اﻷﻏراض اﻝﺨﺎﺼﺔ"( اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ

ﺒﻨﺴﺒﺔ  %50ﻝﻜل ﻤن اﻝﺼﻨدوق واﻝﻤطور ﺒﻬدف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع ﻝﺘﺤﻘﻴق

وﺼف

ﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق .وﻴﻬدف اﻝﻤﺸروع ﻝﺸراء أرض
وﻤدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ٕواﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺤﺴب اﻝوﺼف اﻝوارد ﻓﻲ

اﻝﻤﻠﺤق  (2وﻤن ﺜ م اﻝﺘﺨﺎرج ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋن طرﻴق ﺒﻴﻊ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺸروع.

ﻴﺴﺘﻬدف ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق واﻝﻤطور اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻤﺸروع ﺨﻼل اﻝﻨﺼف اﻷول
ﻤن اﻝﻌﺎم .2013

6

اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺼﻨدوق

ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠواﻨب ﻫﻲ:
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر:
) (1ﻴﻘ ــوم ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ﺒﺎﻻﺸ ــﺘراك ﻤ ــﻊ اﻝﻤط ــور ﺒﺘﺄﺴ ــﻴس ﺸ ــرﻜﺔ اﻷﻏـ ـراض
اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻝﻐ ــرض ﺸـ ـراء اﻷرض وﺘﻨﻔﻴ ــذ ﺒﻨ ــﺎء اﻝﻤﺠﻤ ــﻊ اﻝﺴ ــﻜﻨﻲ )"اﻝﻤﺸ ــروع"(
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ﺒﺤﻴــث ﺘﻜــون ﺤﻘــوق ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ وﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروع ﺒﻨﺴــﺒﺔ  %50ﻝﻜــل ﻤــن ﺸــرﻜﺔ
ﻓ ــﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨ ــدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ )ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒ ــﺔ ﻋ ــن اﻝﺼ ــﻨدوق( وﺸ ــرﻜﺔ ارﻓ ــﺎل ﻝﻠﺘطـ ــوﻴر
اﻝﻌﻘـ ــﺎري اﻝﻤﺤـ ــدودة )اﻝﻤطـ ــور( ﻝﺤـ ــﻴن اﻝﺘﺼـ ــﻔﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـ ــﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼـ ــر اﻝﻤﺸـ ــروع
وﺘوزﻴﻊ ﺼﺎﻓﻲ اﻝدﺨل اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻠﺼﻨدوق ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻜل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ.
) (2ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ أرض اﻝﻤﺸروع ﺒﺎﺴم ﺸرﻜﺔ اﻷﻏـراض اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜـﺔ
ﻤﻨﺎﺼـﻔﺔ ﺒــﻴن ﺸــرﻜﺔ ﻓــﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨــدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ وﺸــرﻜﺔ ارﻓــﺎل ﻝﻠﺘطــوﻴر اﻝﻌﻘــﺎري.
ﺘﻤﺘﻠ ــك اﻝﺸ ــرﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼ ــر اﻝﻤﺸ ــروع ﻝﺤ ــﻴن ﺘﺴ ــﻴﻴل اﻷﺼ ــول اﻝﻌﻘﺎرﻴ ــﺔ وﺘوزﻴ ــﻊ
ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻌﺎﺌد وﻓق ﺤﺼﺔ ﻜل طرف ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل.
) (3ﺘﻌﻴــﻴن ﺸــرﻜﺔ ارﻓــﺎل ﻝﻠﺘطــوﻴر اﻝﻌﻘــﺎري اﻝﻤﺤــدودة )" ارﻓــﺎل"( ﻤطــو اًر ﻝﻠﻤﺸــروع
)"اﻝﻤطــور"( ﺒﺸــﻜل ﺤﺼــري ﺒﻤوﺠــب اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺘطــوﻴر وﺘﻘــدﻴم ﺨــدﻤﺎت ﻤﺴــﺎﻨدة
ﻝﻠﻤﺸروع ﺘوﻗﻊ ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ اﻷﻏراض اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤطور.
) (4ﺘﻘــوم ﺸــرﻜﺔ اﻷﻏـراض اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘــوﻓﻴر اﻝﺘﻤوﻴــل اﻝــﻼزم ﻝﺘﻐطﻴــﺔ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺸ ـراء
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﺠدوى اﻝﻤﻌدة ﻝﻬذا اﻝﻐرض.
اﻷرض وﺒﻨﺎء اﻝﻤﺸروع ً
) (5ﻴﺠوز اﻝﺒـدء ﻓـﻲ ﺒﻴـﻊ ﺒﻌـض ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﻤﺸـروع ﺒﺸـﻜل ﻤﺒﻜـر ﻝﺘـوﻓﻴر اﻝﺘﻤوﻴـل
اﻝﻼزم ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎء وﺤدات اﻝﻤﺸروع.
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎرج:
) (6ﺘﺘﻀﻤن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎرج ﻤن اﻝﻤﺸروع:
)أ( اﻝﺘﺨﺎرج اﻝﻤرﺤﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻤﻜوﻨﺎت
اﻝﻤﺸروع اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴوﻴق.
)ب( اﻝﺘﺨﺎرج اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤن اﻝﻤﺸروع ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻸﺼول
اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع أو اﻝﺘﺸـﻐﻴل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻋـن طرﻴـق ﺘـﺄﺠﻴر اﻝوﺤـدات
اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻤر اﻝﺼﻨدوق وﺘﺤﻘﻴق ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺜم ﺒﻴﻌﻬـﺎ وﺘوزﻴـﻊ
ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.
ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﻗﺘراض واﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﺌض اﻝﺴﻴوﻝﺔ:
) (7ﻴﺠــوز ﻝﻠﺼــﻨدوق اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺘﻤوﻴــل )إذا ﻝــزم اﻷﻤــر( وﻓﻘـﺎً ﻝﺘﻘــدﻴر ﻤــدﻴر
اﻝﺼ ــﻨدوق ﺒﺤ ـ ٍـد أﻗﺼ ــﻰ  %35ﻤ ــن إﺠﻤ ــﺎﻝﻲ أﺼ ــول اﻝﺼ ــﻨدوق ﻝﺘﻐطﻴ ــﺔ
ﺒﻌــض ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘطــوﻴر واﻝﺒﻨــﺎء ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘﻤوﻴــل اﻻﺴــﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘــﺎح ﻤــن
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
) (8ﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﺌض اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ أدوات ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﻗﺼـﻴرة اﻷﺠـل
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ﻤﺘواﻓﻘــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻀـواﺒط اﻝﺸــرﻋﻴﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻷدوات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺼــدرﻫﺎ
ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق.
ﺴﻴﺎﺴﺎت إدارة اﻝﺼﻨدوق:
) (9ﻓﻲ إدارﺘﻪ ﻝﻠﺼﻨدوق ﻴﻠﺘـزم ﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق ﺒﺎﻝﻀـواﺒط واﻝﺘوﺠﻴﻬـﺎت اﻝﺼـﺎدرة
ﻤن ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
) (10ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق وﻤراﺤل ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻤﺸـروع
واﻝﺘﺄﻜــد ﻤ ــن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬ ــﺎ ﻻﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وأﻫــداف اﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎر وﻤ ارﻋ ــﺎة ﻤﺼ ــﻠﺤﺔ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.

7

اﻝﻤﺨﺎطر اﻝرﺌﻴﺴﺔ

ﻴﺘﻀﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠـﻰ ﻤﺨـﺎطر ﻋﺎﻝﻴـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﻴن إﻋطـﺎء

ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻋﻨﺎﻴــﺔ ﻜﺎﻓﻴ ـﺔ ﻝﻠﻤﺨــﺎطر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ اﻝﻤــذﻜورة أدﻨــﺎﻩ ،ﻤــن دون ﺤﺼــر ،وﻋﻠــﻴﻬم أﺨــذ
ﻤﺸورة ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴﻬم اﻝﻤﻬﻨﻴﻴن ﻋﻨد ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم ﻝﻔرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻻﻴﻌد ودﻴﻌﺔً ﻝدى أي ﺒﻨك ﻤﺤﻠﻲ ﻴﺴـوق أو ﻴﺒﻴـﻊ اﻷوراق
اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ أو ﺘ ــﺎﺒﻊ ﻝﺼ ــﻨدوق اﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎر ،وﻻ ﺘﻌﺘﺒ ــر اﺴ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺸ ــﺎرك اﻝﺘ ازﻤ ــﺎت
ﻴﻀ ــﻤﻨﻬﺎ ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق أو أي ﻤ ــن ﺸ ــرﻜﺎﺌﻪ أو ﺘﺎﺒﻌﻴ ــﻪ ﻜﻤ ــﺎ ﻻ ﻴوﺠ ــد ﻀ ــﻤﺎن
ﺒﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺼﻨدوق أو اﻷرﺒﺎح.
) (1ﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴوﻝﺔ:
ﻤﺨـﺎطر اﻝﺴــﻴوﻝﺔ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻨﺸـﺄ ﻋــن طﺒﻴﻌــﺔ ﻤﻜوﻨـﺎت اﻷﺼــول اﻝﻌﻘﺎرﻴــﺔ
واﻝﺘــﻲ ﺘﺼــﻨف ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻝﺴــﻴوﻝﺔ وﺘﺨﻀــﻊ ﺤرﻜﺘﻬــﺎ ﻝﻠﻌــرض
واﻝطﻠب ﺤﻴث ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻌـرض اﻝﺴـوق اﻝﻌﻘﺎرﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝرﻜـود ﻝﻔﺘـرة ﻤـن
اﻝوﻗ ــت ﻝﻌ ــدم ﺘ ــوﻓر اﻝطﻠ ــب اﻝﻤﻨﺎﺴ ــب أو اﻷﺴ ــﻌﺎر اﻝﻤﺠزﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺤﻘ ــق
أﻫـ ــداف اﻝﺼـ ــﻨدوق ﻤﻤـ ــﺎ ﻗـ ــد ﻴﻔﻘـ ــد اﻝﺼـ ــﻨدوق اﻝﺴـ ــﻴوﻝﺔ اﻝﻼزﻤـ ــﺔ ﻹﺠ ـ ـراء
اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.
) (2ﻤﺨﺎطر اﻝﺴوق:
ﻗد ﺘﺘﺄﺜر ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺴـﺒب اﻝﺘﻐﻴـرات اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ
ﺒﺸـ ــﻜل ﻋـ ــﺎم أو ﻷﺴـ ــﺒﺎب ﺘﺘﻌﻠـ ــق ﺒﺎﻝﻌواﻤـ ــل اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺤﻜـ ــم ﺤرﻜـ ــﺔ اﻝﺴـ ــوق
اﻝﻌﻘﺎري اﻝذي ﻴﺴـﺘﺜﻤر ﻓﻴـﻪ اﻝﺼـﻨدوق .واﻝﻌﻘـﺎرات ﺘﻤـر ﺒﻔﺘـرات ﻗـد ﻴﺤـدث
ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻨﺨﻔ ــﺎض ﻓ ــﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ــﺎ اﻝﺴ ــوﻗﻴﺔ ﻷﺴ ــﺒﺎب ﺘﺘﻌﻠ ــق ﺒ ــﺎﻝﻌرض واﻝطﻠ ــب
وﻜـذﻝك ﻗــد ﺘﺸــﻬد اﻷﺴـواق اﻝﻌﻘﺎرﻴــﺔ اﻨﺨﻔﺎﻀـﺎً ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘ ارﺠــﻊ اﻷوﻀــﺎع
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ.
) (3ﻤﺨﺎطر اﻨﺤراف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ:
اﻝد ارﺴ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــت ﻝﺘﻘ ــوﻴم ﺠ ــدوى اﻝﺼ ــﻨدوق ٕواﻤﻜﺎﻨﻴ ــﺔ ﺘﺤﻘﻴ ــق اﻝﻌﺎﺌ ــد
اﻝﻤﺴﺘﻬدف واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎرج وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻗﺎﻤت ﻋﻠـﻰ ﻓرﻀـﻴﺎت
وﻋواﻤ ــل إﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ ﻻ ﻴﻀ ــﻤن ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ﺘﺤﻘﻘﻬ ــﺎ ،وﻗ ــد ﺘﻨﺤ ــرف
اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺸــروع ﻋ ـن اﻝﻤﺨطــط ﻝــﻪ ﻨﺘﻴﺠ ـﺔً ﻝﻠﺘﻐﻴــر ﻓــﻲ اﺘﺠﺎﻫــﺎت
ﻋواﻤــل اﻝﺴــوق أو ﺤــدوث ﺘطــورات أو ﻤﺘﻐﻴ ـرات ﻏﻴــر ﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻗــد ﺘــؤدي
اﻝﻰ اﻨﺤراف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ.
) (4ﻤﺨﺎطر ﻋدم وﻓﺎء اﻝﻤطور ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ:
ﻗد ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻝﻤطور ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﻤﺸـروع أواﻻﺴـﺘﻤرار ﻓـﻲ
ﺘطـوﻴرﻩ .وﻴﺨﻔـف أﺜـر ﻫـذﻩ اﻝﻤﺨـﺎطر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﺤـﺎﻝف ﻤـﻊ ﻤطــور ذو
ﺴﻤﻌﺔ ﻤﻤﺘﺎزة وﺴﺠل أداء ﺠﻴد ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ اﻝﻤﺘواﺼـﻠﺔ ﻝﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق
ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر واﻝﺒﻨﺎء ﻝﺤﻴن اﻻﻨﺘﻬـﺎء ﻤـن ﻜﺎﻓـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻤﻘـررة وﻓﻘـﺎً
ﻝﻠﺠدول اﻝزﻤﻨﻲ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺼﻨدوق.
) (5ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ:
ﻫــذﻩ اﻝﻤﺨــﺎطر ﻗــد ﺘﻨﺸــﺄ ﻋــن ﺘﻌــدﻴل اﻻﻨظﻤــﺔ واﻝﻘ ـواﻨﻴن اﻝﺴــﺎﺌدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺒﺎﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم ﻤﻤــﺎ ﻗــد ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ ﺘﺤﻤــل اﻝﺼــﻨدوق
ﻷﻋﺒﺎء إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻗد ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺼﻨدوق.
) (6ﻤﺨﺎطر اﻝﻌﺠز ﻋن اﻝﺴداد :
وﻫــﻲ اﻝﻤﺨــﺎطر اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺘﻌــرض ﻝﻬــﺎ اﻝﺼــﻨدوق ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻋــدم
ﻗدرﺘ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻝوﻓ ــﺎء ﺒﺎﻝ ــدﻓﻌﺎت اﻝﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺔ ﻝﻤﻤ ــوﻝﻴن ﺨ ــﺎرﺠﻴﻴن ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻝ ــﺔ
اﻝﻠﺠ ــوء ﻝﻼﻗﺘـ ـراض وذﻝ ــك ﻷﺴ ــﺒﺎب ﺘﺘﻌﻠ ــق ﺒﻌ ــدم ﻗ ــدرة اﻝﺼ ــﻨدوق ﻋﻠ ــﻰ
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أو ﺘوﻓر اﻝﺴﻴوﻝﺔ.
) (7اﻝﻤﺨﺎطر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ:
وﻫﻲ ﻤﺨﺎطر ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻨﺨﻔﺎض أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺸﻜل ﻋـﺎم ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﻝﻠﺘطــورات اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ أو ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻌواﻤــل اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻤﺜــل اﻨﺨﻔ ـﺎض اﻻﻨﻔــﺎق
اﻝﻌـﺎم واﻝﺘﻀـﺨم واﻨﺨﻔـﺎض ﻤﺴـﺘوى دﺨـل اﻝﻔـرد ﻤﻤـﺎ ﻗـد ﻴـؤﺜر ﺴـﻠﺒﺎً ﻋﻠـﻰ
ﻋواﺌ ـ ــد اﻝﺼ ـ ــﻨدوق اﻝﻤﺨط ـ ــط ﻝﻬ ـ ــﺎ وﻋـ ـ ــدم اﻝﻘ ـ ــدرة ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘﻐطﻴ ـ ــﺔ ﺘﻜﻠﻔـ ـ ــﺔ
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اﻝﻤﺸروﻋﻪ.
ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺎﻝﻜوا وﺤدات اﻝﺼﻨدوق أي ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻗـد ﺘﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ
اﻝﺼــﻨدوق ﻋــدا ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت اﻝﺘﻌــدي أو اﻹﻫﻤــﺎل أو ﺴــوء اﻹدارة اﻝﻤﺘﻌﻤــد اﻝﻘﺎﺒﻠــﺔ
ﻝﻺﺜﺒﺎت ﻨظﺎﻤﺎً ﻤـن ﺠﺎﻨـب ﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻘـوم ﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق
ﺒﺎﻝﺘﻌوﻴض ﻋﻨﻬﺎ.
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اﻝطرح اﻷوﻝﻲ

9

رأس ﻤﺎل اﻝﺼﻨدوق

اﺒﺘداء ﻤن 2011/04/09م وﺘﻨﺘﻬﻲ
ﺘﺒدأ ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ ﻝوﺤدات اﻝﺼﻨدوق
ً
ﻓﻲ 2011/05/04م .ﻴﺠوز ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺘﻤدﻴد ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ ﻜﻤﺎ
ﻴﺠوز ﻝﻪ إﻨﻬﺎء ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﻜر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺼﻨدوق ﻝرأس
اﻝﻤﺎل اﻝﻼزم ﻝﻠﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌد إﺸﻌﺎر اﻝﻬﻴﺌﺔٕ .وان ﻝم ﻴﺴﺘوف اﻝﺼﻨدوق رأس اﻝﻤﺎل
اﻷدﻨﻰ ﻴﺘم إﻨﻬﺎء اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌد إﺸﻌﺎر اﻝﻬﻴﺌﺔ وﺘﻌﺎد ﻤﺒﺎﻝﻎ اﻻﺸﺘراﻜﺎت إﻝﻰ
ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝوﺤدات دون ﺤﺴم .
رأس اﻝﻤﺎل اﻷدﻨﻰ

 75 :ﻤﻠﻴون  ﺴﻌودي.

رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻬدف  75 :ﻤﻠﻴون  ﺴﻌودي.
 10اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ

ﻫﻴﺌـ ــﺔ اﻝﺴـ ــوق اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻝﻬﻴﺌ ـ ـﺔ اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺔ ﻝطـ ــرح وﻋﻤـ ــل اﻝﺼـ ــﻨدوق وﻴﺨﻀـ ــﻊ
اﻝﺼــﻨدوق ﻷﺤﻜــﺎم ﻻﺌﺤــﺔ ﺼــﻨﺎدﻴق اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻬﻴﺌــﺔ ﺒــﺎﻝرﻗم
 2006-219-1وﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ  1427/12/03ﻫ ـ ـ ـ اﻝﻤواﻓ ـ ــق 2006/1/24م وأﺤﻜ ـ ــﺎم
ﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺼﺎدرة ﺒﻤوﺠـب اﻝﻘـرار رﻗـم 2006-193-1
وﺘﺎرﻴﺦ  1427/06/19ﻫـ اﻝﻤواﻓق 2006/07/15م.

 11ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﺸروط
وأﺤﻜﺎم اﻝﺼﻨدوق
 12اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻼﺸﺘراك

1432/04/22ﻫ ـ ـ اﻝﻤواﻓـ ــق  2011/03/27م .ﺠـ ــرى آﺨـ ــر ﺘﺤـ ــدﻴث ﻝﻠﻨﺸ ـ ـرة ﻓـ ــﻲ
2014/04/01م.
اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻼﺸﺘراك ﻓـﻲ اﻝﺼـﻨدوق ﻫـو   5,000ﺴـﻌودي )ﺨﻤﺴـﺔ آﻻف 
ﺴـ ـ ـ ــﻌودي( ﻝﻸﻓ ـ ـ ـ ـراد و  50,000ﺴـ ـ ـ ــﻌودي )ﺨﻤﺴـ ـ ـ ــون أﻝـ ـ ـ ــف  ﺴـ ـ ـ ــﻌودي(
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت.

 13ﻋﻤﻠﺔ اﻝﺼﻨدوق

اﻝـ اﻝﺴــﻌودي وﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺴــداد ﺒﻌﻤﻠــﺔ أﺨــرى ﻴــﺘم إﺠـراء اﻝﺘﺤوﻴــل اﻝــﻼزم ﺒﺴــﻌر
اﻝﺼرف اﻝﺴﺎﺌد وﻗت اﻝﺘﺤوﻴل.
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 14إﺠراءات اﻻﺸﺘراك

إﺠراءات اﻻﺸﺘراك:
ﻴطــرح اﻝﺼــﻨدوق طرﺤ ـﺎً ﻋﺎﻤ ـﺎً ﻝﻠﻤﺸــﺎرﻜﻴن وﺘــﺘم اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺒﺸ ـراء وﺤداﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻜــل
ﻴــوم ﻋﻤــل ﺨــﻼل ﻓﺘ ـرة اﻝطــرح اﻷوﻝــﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻻﺴــﻤﻴﺔ ﻝﻠوﺤــدة )  10ﺴــﻌودي(
واﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻫـو   5,000ﺴـﻌودي ﻝﻸﻓـراد و  50,000ﺴـﻌودي
ﻝﻠﻤؤﺴﺴ ــﺎت .وﻋﻠـ ــﻰ اﻝ ـ ـارﻏﺒﻴن ﻓـ ــﻲ اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻝﺼـ ــﻨدوق ﺘﻌﺒﺌـ ــﺔ طﻠـ ــب
اﻻﺸﺘراك وﺘوﻗﻴﻌﻪ وﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻷي ﻤن ﻓروع ﻓﺎﻝﻜم ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬم اﻻﺸﺘراك ﻋـن طرﻴـق
ﻤوﻗﻊ اﻝﺸرﻜﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤﻊ إﻴداع ﻤﺒﻠﻎ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺨﺼـص ﻝـذﻝك
ﻗﺒـ ــل اﻝﻴـ ــوم اﻝﻤﺤـ ــدد ﻹﻏـ ــﻼق ﻓﺘ ـ ـرة اﻝطـ ــرح اﻷوﻝـ ــﻲ .وﺘﺒﻠـ ــﻎ رﺴـ ــوم اﻻﺸـ ــﺘراك ﻓـ ــﻲ
اﻝﺼﻨدوق  %2ﺒﺤد أﻗﺼﻰ ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ.
ﻤﺜ ـﺎل:
إذا ﻗﺎم أﺤد اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ أو ﺨﻼل ﻓﺘرة
ﺘﻤدﻴدﻫﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ   100,000ﺴﻌودي ﺒرﺴم اﺸﺘراك  ،%2ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺸﺎرك
  102,000ﺴﻌودي ﻓﻴﺘم إﺼدار  10,000وﺤدة ﻤن وﺤدات اﻝﺼﻨدوق
ﻤﻘﺎﺒل   100,000ﺴﻌودي ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺸﺘراك )وﺘﻜون رﺴوم اﻻﺸﺘراك 2,000
 ﺴﻌودي ﺘدﻓﻊ ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق(.
طﻠــب اﻻﺸــﺘراك اﻝــذي ﺘــم اﺴــﺘﻼﻤﻪ واﺴــﺘﻴﻔﺎء ﺸــروطﻪ ﻴﻌﺘﺒــر ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل ﻝﻺﻝﻐــﺎء.
وﻤـﻊ ذﻝـك ،وﺒﺼـرف اﻝﻨظـر ﻋـن اﺴـﺘﻼم طﻠـب اﻻﺸـﺘراك اﻝﻤوﻗـﻊ أو أي ﻤﺘطﻠﺒـﺎت
أﺨــرى ﻴﺠــوز ﻝﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق رﻓــض أي طﻠــب اﺸــﺘراك أو ﻨﻤــﺎذج إﻀــﺎﻓﻴﺔ دون
إﺒ ــداء أي أﺴ ــﺒﺎب .وﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝﺤﺎﻝ ــﺔ ﻓـ ـﺈن ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ﺴ ــوف ﻴﻘ ــوم ﺒﺈﻋ ــﺎدة
اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرك دون ﺨﺼم أو إﻀﺎﻓﺔ ﺨﻼل وﻗت ﻤﻨﺎﺴب.
ﻝﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق اﻝﺤــق ﻓــﻲ ﺘﻤدﻴــد ﻓﺘ ـرة اﻝطــرح اﻷوﻝــﻲ ﻝوﺤــدات اﻝﺼــﻨدوق ﻝﻤــدة
إﻀــﺎﻓﻴﺔ ﻤــﻊ إﺸــﻌﺎر ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺴــوق اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ،وﻴــﺘم إﺒــﻼغ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن اﻝــذﻴن ﺘــم ﻗﺒــول
ﻤﺸــﺎرﻜﺎﺘﻬم ﻗﺒــل ﺘﻤدﻴــد ﻓﺘـرة اﻝطــرح ﺒﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﻏــﻼق اﻝﺠدﻴــد .ﻜﻤــﺎ ﻴﺠــوز ﻝــﻪ إﻨﻬــﺎء
ﻓﺘ ـرة اﻝطــرح اﻷوﻝــﻲ ﺒﺸــﻜل ﻤﺒﻜــر ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﺴــﺘﻴﻔﺎء رأس اﻝﻤــﺎل اﻝﻤﺴــﺘﻬدف ﻓــﻲ
وﻗت ﻤﺒﻜر ﻤن ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ.
ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻝ ــﺔ اﻝ ــدﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸ ــﻴﻜﺎت أو اﻝﺤـ ـواﻻت اﻝﻤﺼ ــرﻓﻴﺔ ﻓـ ـﺈن ﻗﺒ ــول اﻻﺸ ــﺘراك وﺒ ــدء
اﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓ ــﻲ اﻝﺼ ــﻨدوق ﺴ ــوف ﻴ ــﺘم ﺘﻨﻔﻴ ــذﻩ ﻓﻘ ــط ﻋﻨ ــد اﺴ ــﺘﻼم إﺸ ــﻌﺎر ﺒﺘﺴ ــوﻴﺔ
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اﻝﻤﻘﺎﺼــﺔ أو اﻝﺤواﻝــﺔ أواﻝﺸــﻴك ﻗﺒــل ﻓﺘ ـرة اﻹﻏــﻼق .ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝــدﻓﻊ ﺒﻌﻤﻠــﺔ أﺨــرى
ﺨﻼﻓ ـﺎً ﻝﻌﻤﻠــﺔ اﻝﺼــﻨدوق ،ﻓ ـﺈن ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﺸــﺘراك ﻴــﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻋﻤﻠــﺔ اﻝﺼــﻨدوق
وﻓﻘﺎً ﻷﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝﺴﺎﺌدة واﻝﺴﺎرﻴﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻝﺘﺤوﻴل.
اﻻﺴﺘرداد:
ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘرداد اﻝوﺤدات ﻤن اﻝﺼﻨدوق إﻝﻰ ﺤﻴن ﻤوﻋد ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺼﻨدوق.
 15اﻝرﺴوم واﻝﻤﺼﺎرﻴف

يتقاضى مدير الصندوق رسم اشتراك بواقع  %2بحد أقصى من قيمة
الوحدات المشتراة يتحملھا المشترك .ويتقاضى كذلك أتعاب إدارة بواقع %2
بحد أقصى من صافي قيمة أصول الصندوق تحسب على أساس القيمة
الدفترية ألصول الصندوق على أساس سنوي وتحمل عند كل تقويم وتحسم
من أصول الصندوق كل ستة أشھر.
ويتحمل الصندوق كذلك كل المصاريف المدفوعة أوالمستحقة المتعلقة بتشغيله
وتنظيمه واستثمار أصوله وتشمل ھذه المصاريف على سبيل المثال ال
الحصر مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وأتعاب المثمنين وأتعاب
المحاسب القانوني ومصاريف المصفي في حالة التصفية ورسوم مراجعة
ومتابعة اإلفصاح والعموالت والضرائب وأي مصاريف نثرية أخرى مسموح
بھا نظاما ً ومن المتوقع أال تتجاوز تلك المصاريف  %0.20كحد اقصى من
صافي قيمة األصول سنويا ً يتم حسابھا واقتطاعھا في كل يوم تقويم.
ويتقاضى مدير الصندوق مكافأة حسن أداء قدرھا  %15من أي عائد يزيد
عن معدل عائد داخلي نسبته  %12سنويا ً وتحسب مكافأة حسن األداء وتدفع
من الصندوق لمدير الصندوق عند تصفية الصندوق.
ﻗد ﺘﻤت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝرﺴـوم واﻝﻤﺼـﺎرﻴف اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ اﻝﺼـﻨدوق أو اﻝﻤﺸـﺎرﻜون
ﻓﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻠﺨــص اﻹﻓﺼــﺎح اﻝﻤــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﺤــق ) (1ﻝﻬــذﻩ اﻝﻨﺸ ـرة .وﻴﺘﺤﻤــل ﻤــدﻴر
اﻝﺼـ ــﻨدوق ﻤـ ــن ﻤﺼـ ــﺎدرﻩ اﻝﻤﺼـ ــﺎرﻴف اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺘﻌﻠـ ــق ﺒﺘﺄﺴـ ــﻴس وﺘﺴـ ــﺠﻴل وﺘﺴـ ــوﻴق
اﻝﺼــﻨدوق ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﺘﻜــﺎﻝﻴف إﻋــداد ﻨﺸ ـرة اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت واﻝﻤ ـواد اﻝﺘﺴــوﻴﻘﻴﺔ اﻷﺨ ــرى
وﻤﺼﺎرﻴف اﻝدﻋﺎﻴﺔ واﻹﻋﻼن.
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ﺘﺜﻤﻴن أﺼول اﻝﺼﻨدوق

ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻤﻴن ﻷﺼول اﻝﺼﻨدوق ﻤن ﻤﺜﻤﻨﻴن اﺜﻨﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌﺎن
ﺒﺎﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ .وﻴﺸﻤل ﺘﺜﻤﻴن أﺼول
اﻝﺼﻨدوق أرض اﻝﻤﺸروع واﻝﻌﻘﺎرات ﻤﺤل اﻝﺒﻨﺎء ﻤﻊ ﺘوﻀﻴﺢ أﺴﻠوب اﻝﺘﺜﻤﻴن
واﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌرض واﻝطﻠب .ﻴﺘم ﺘﺜﻤﻴن
أﺼول اﻝﺼﻨدوق ﻜل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﻻ ﻴﻌﺘد ﺒﺜﻤﻴن ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ
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أﺸﻬر.
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ﺘداول وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻻ ﻴوﺠد ﺴوق ﺜﺎﻨوي ﻝﺘداول وﺤدات اﻝﺼﻨدوق .وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق
ﺴﻴﻘوم ،دون اﻝﺘزام ،ﺒﺎﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺘداول اﻝوﺤدات ﺒﻴن ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝوﺤدات ﺒﻌد
اﻨﺘﻬﺎء ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم ﺘداول داﺨﻠﻲ ﻝﻠﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺌﻌﻴن
واﻝﻤﺸﺘرﻴن ﻝﻠوﺤدات .وﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻋﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻓر
ﻤﺸﺘري ﻝﻠوﺤدات واﺘﻔﺎق اﻝﺒﺎﺌﻊ واﻝﻤﺸﺘري ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌر ٕواﺘﻤﺎم اﻝﺼﻔﻘﺔ .ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل

ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ إﺼدار ﺴﻌر إرﺸﺎدي ﻝﻠراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ﺘداول وﺤداﺘﻬم .وﺘﺒﻘﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘداول وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻤن ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن وﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘداول
ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وﺘﺤت إﺸراﻓﻪ وﻴﺤﺼل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ رﺴوم
ﺘداول ﺒﻤﻌدل  %1ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘداول وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻝﺘداول اﻝداﺨﻠﻲ ﻝوﺤدات اﻝﺼﻨدوق.
 18اﻨﻘﻀﺎء اﻝﺼﻨدوق

ﻴﻨﻘﻀﻲ اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈﻨﺘﻬﺎء اﻝﻤدة اﻝﻤﺤـددة ﻝـﻪ أو أي ﺘﻤدﻴـد ﻝﻬـﺎ أو ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﺤﻘـق
اﻝﻐ ــرض اﻝ ــذي ﺘ ــم إﻨﺸ ــﺎء اﻝﺼ ــﻨدوق ﻤ ــن أﺠﻠ ــﻪ وﻓ ــﻲ أي ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﺤ ــﺎﻻت ﻴ ــﺘم
إﺸــﻌﺎر اﻝﻬﻴﺌــﺔ وﻤــﺎﻝﻜﻲ اﻝوﺤــدات ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤ ـﺎً .وﻓــﻲ ﻏﻴــر ﺘﻠــك اﻝﺤــﺎﻻت
ﻴﺠـوز ﻝﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق إﻨﻬـﺎء اﻝﺼـﻨدوق ﻤﺒﻜـ اًر ﺒﻌـد اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻤواﻓﻘـﺔ اﻝﻬﻴﺌــﺔ
اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ٕواﺸﻌﺎر ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝوﺤدات ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً.
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻨﻬﺎء اﻝﺼﻨدوق ،ﻓﺈن أﺼول اﻝﺼﻨدوق ﺘﺘم ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﻴﺘم ﺘﺴـدﻴد اﻝـدﻴون
واﻻﻝﺘزاﻤﺎت وﻋﻤل ﻤرﻜز ﻤﺎﻝﻲ ﻤراﺠﻊ ﻝﻠﺼـﻨدوق وﻤـن ﺜـ م ﺘوزﻴـﻊ ﺼـﺎﻓﻲ اﻷﺼـول
اﻝﻤﺘرﺘﺒ ــﺔ ﻋ ــن اﻝﺘﺼ ــﻔﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺸ ــﺎرﻜﻴن ﺨ ــﻼل ) 30ﺜﻼﺜ ــون( ﻴوﻤـ ـﺎً ﻤ ــن ﺒداﻴ ــﺔ
اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ وﺤداﺘﻬم ﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝوﺤدات وﻴـﺘم إﺼـدار
ﺘﺄﻜﻴد ﻤن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒذﻝك.
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒـدء ﺘﺼـﻔﻴﺔ اﻝﺼـﻨدوق ،ﻓﺈﻨـﻪ ﻝـن ﻴـﺘم ﻋﻤـل أي ﺘوزﻴﻌـﺎت ﻝﻠﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن ﻤـﺎ
ﻝــم ﻴــﺘم ﺘﺼــﻔﻴﺔ ﻜﺎﻓــﺔ أﺼــول اﻝﺼــﻨدوق واﺴــﺘﻼم ﺤﺼــﻴﻠﺔ اﻝﺘﺼــﻔﻴﺔ ﺒواﺴــطﺔ ﻤــدﻴر
اﻝﺼﻨدوق.
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ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق

ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﻴﻜون ﻝدﻴﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨدوق واﻝرﻗﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ أداﺌﻪ .وﻴﺸﻤل ذﻝك اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
وﻤراﻗﺒﺔ أداء ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وأﻤﻴن اﻝﺤﻔظ واﻹداري واﻝﻤطور.
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ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 (1اﻷﺴﺘﺎذ  /أدﻴب ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴوﻴﻠم )رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس(:
اﻷﺴﺘﺎذ /أدﻴب اﻝﺴوﻴﻠم ﻫو اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي وﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻝﺸرﻜﺔ
ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس إدارة ﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
)ﻋﻤﺎن( .وﻫو ﻋﻀو ﻤﺠﺎﻝس إدارات اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت وﻋﻀو ﻝﺠﻨﺔ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻠوﺠﺴﺘﻴﺔ وﻋﻀو ﻤؤﺴس ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
اﻝﻜﻨدﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .ﻴﻤﻠك أﻜﺜر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﻤﺼرﻓﻲ
واﻹﺴﺘﺜﻤﺎر .وﻝﻘد ﻋﻤل اﻷﺴﺘﺎذ /اﻝﺴوﻴﻠم ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻤﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﺴﻌودي اﻷﻤرﻴﻜﻲ
)ﺴﺎﻤﺒﺎ( وﻜذﻝك اﻝﺒﻨك اﻝﺴﻌودي اﻝﻔرﻨﺴﻲ .وﻴﺤﻤل اﻷﺴﺘﺎذ /أدﻴب اﻝﺴوﻴﻠم
درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﻓﻲ اﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .
 (2اﻷﺴﺘﺎذ /ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﻨﺎﻜﻲ )ﻋﻀو ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘل(:
اﻷﺴﺘﺎذ /ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻨﺎﻜﻲ ﻫو ﻤدﻴر إدارة اﻷﺼول ﺒﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻬﻨدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن .وﻴﺤﻤل
اﻷﺴﺘﺎذ /ﺼﺎﻝﺢ درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك
ﺴﻌود ﻓﻲ اﻝرﻴﺎض ،ودرﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻠورادو ﻓﻲ
اﻝﻌﺎم 1998م ودرﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻤﻴﺘﺸﻴﻐﺎن ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 2002م .ﻝدى اﻷﺴﺘﺎذ /
ﺼﺎﻝﺢ ﺨﺒرات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻷرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻲ
واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﺄﺠﻴر واﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﻌودي ،ﺒﻨك
اﻝراﺠﺤﻲ وﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .وﺘﺸﻤل ﺨﺒراﺘﻪ إدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ
وﺘﺤﻠﻴل أﺴواق اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ودول اﻝﺨﻠﻴﺞ واﻷﺴواق
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ.
 (3اﻷﺴﺘﺎذ /ﻋطﺎ ﺤﻤد اﻝﺒﻴوك )ﻋﻀو ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘل( :
ﻝﻸﺴﺘﺎذ /ﻋطﺎ اﻝﺒﻴوك أﻜﺜر ﻤن أرﺒﻌﻴن ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻝﺨﺒرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝزﻜوﻴﺔ واﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻹدارﻴﺔ
وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ،وﻫو زﻤﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﻬد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘ ار
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ووﻴﻠز ،وﻴﺤﻤل ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ٕوادارة اﻷﻋﻤﺎل ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .ﻴﻤﺎرس اﻷﺴﺘﺎذ /ﻋطﺎ
اﻝﺒﻴوك ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺒﺎﻝرﻴﺎض أﻋﻤﺎل ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت،
اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝزﻜوﻴﺔ واﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻹدارﻴﺔ وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت.
 (4اﻷﺴﺘﺎذ  /ﻓﻬد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﺒﺤﻲ )ﻋﻀو ﻤﺴﺘﻘل( :
ﻝﻸﺴﺘﺎذ  /ﻓﻬد اﻝﻤﺴﺒﺤﻲ أﻜﺜر ﻤن  20ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻝﺨﺒرات اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ

ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف .وﻴﺸﻐل ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ
ﻤﻨﺼب اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ )اوﻗﻴر اﻝﺴﻌودﻴﺔ ( وﻫو ﻋﻀو ﻤﺠﺎﻝس
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
إدارات اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت .ﻴﺤﻤل اﻷﺴﺘﺎذ /اﻝﻤﺴﺒﺤﻲ اﻝﺸﻬﺎدة
ّ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
وﻫو ﻋﻀو اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ) (S.A.A.وﻋﻀو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ).(S.O.C.P.A.
 (5اﻷﺴﺘﺎذ /ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝواﺒل )ﻋﻀو ﻤﺴﺘﻘل(:
اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ اﻝواﺒل ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 1988م .ﻝﻸﺴﺘﺎذ /اﻝواﺒل ﺨﺒرات
واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻋدﻴدة ﺘﺸﻤل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﺘﻤوﻴل واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
ﺤﻴث ﻋﻤل ﻋﻘب ﺘﺨرﺠﻪ ﻤﻊ ﺒﻨك اﻝرﻴﺎض ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 1988م وﻋﻤل ﺨﻼل
ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﺒﺄﺤد ﻓروع اﻝﺒﻨك اﻝرﺌﻴﺴﺔ وﻜذﻝك ﺒﺎﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﺜم اﻝﺘﺤق
ﺒﺸرﻜﺔ إرﻨﺴت وﻴوﻨﻎ ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻴوﻝﻴو 1990م وﺘدرج ﺒوظﺎﺌف اﻝﺸرﻜﺔ
وﻜﺎﻨت آﺨر وظﻴﻔﺔ ﺘﻘﻠدﻫﺎ ﻤدﻴر ﻤراﺠﻌﺔ ،ﺜم اﻝﺘﺤق ﻓﻲ ﻴوﻝﻴو 2000م
ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ ﺤﺘﻰ ﻴوﻝﻴو 2002م ﺜم ﻋﻤل ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻝﻤطﻠق ﻤﻨذ أﻏﺴطس 2002م ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻪ ،ﺤﻴث ﺘﻘﻠد ﻤﻨﺼب اﻝرﺌﻴس
اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻋﻀو ﻤﺠﻠس إدارة ﺸرﻜﺎت ﻤﻔروﺸﺎت اﻝﻤطﻠق وﻋﻀو
ﻤﺠﻠس إدارة ﺸرﻜﺔ اﻝﻤطﻠق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري وﻋﻀو ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﺸرﻜﺔ
اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻝﻠﺒطﺎرﻴﺎت.
ﻴﺸﻐل أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﻨﻔس اﻝﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝس إدارات
اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

20

• ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺴﻌودﻴﺔ.
• ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﻤراﺒﺤﺔ ﺒﺎﻝ اﻝﺴﻌودي.
• ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺼﻜوك ﺒﺎﻝ اﻝﺴﻌودي.
•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻤﺘﻌدد اﻷﺼول.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠطروﺤﺎت اﻷوﻝﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻸﺴواق اﻝﻌرﺒﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق اﻝرﻴم اﻝﻌﻘﺎري.

ﺘﺸﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ،ﻤن ﻏﻴر ﺤﺼر ،اﻵﺘﻲ:
 (1اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘود واﻝﻘ اررات واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺠوﻫرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻜـون اﻝﺼـﻨدوق
طرﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ ،واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق.
 (2اﻹﺸ ـ ـراف ،وﻤﺘ ـ ــﻰ ﻜ ـ ــﺎن ذﻝ ـ ــك ﻤﻨﺎﺴ ـ ــﺒﺎً ،اﻝﻤﺼ ـ ــﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أي ﺘﻀ ـ ــﺎرب
ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وﻓﻘﺎً ﻝﻼﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.
 (3اﻻﺠﺘﻤـﺎع ﻤـرﺘﻴن ﺴـﻨوﻴﺎً ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻤـﻊ ﻤﺴـؤول اﻝﻤطﺎﺒﻘـﺔ واﻻﻝﺘـزام ﻝـدى
ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق وﻤﺴــؤول اﻝﺘﺒﻠﻴــﻎ ﻋــن ﻏﺴــﻴل اﻷﻤ ـوال وﺘﻤوﻴــل اﻹرﻫــﺎب
ﻝدﻴﻪ ،ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن اﻝﺘزام ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻠواﺌﺢ واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ.
) (4إﻗرار أي ﺘوﺼﻴﺔ ﻴرﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ.
) (5اﻝﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن إﻜﺘﻤ ــﺎل واﻝﺘـ ـزام ﺸ ــروط وأﺤﻜ ــﺎم اﻝﺼ ــﻨدوق ﺒﻼﺌﺤ ــﺔ ﺼ ــﻨﺎدﻴق
اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر.
) (6اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن ﻗﻴــﺎم ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺒﻤﺴــﺌوﻝﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق ﻤﺼــﻠﺤﺔ ﻤــﺎﻝﻜﻲ
اﻝوﺤ ـ ــدات وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻝﺸ ـ ــروط وأﺤﻜ ـ ــﺎم اﻝﺼ ـ ــﻨدوق وأﺤﻜ ـ ــﺎم ﻻﺌﺤ ـ ــﺔ ﺼ ـ ــﻨﺎدﻴق
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري.
) (7اﻝﻌﻤــل ﺒﺄﻤﺎﻨــﺔ وﺤﻜﻤــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق ﻤﺼــﻠﺤﺔ ﺼــﻨدوق اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر وﻤــﺎﻝﻜﻲ
اﻝوﺤدات.
ﻴﻤﻨﺢ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس إدارة اﻝﺼـﻨدوق ﻤﻜﺎﻓـﺄة ﻗـدرﻫﺎ  3,000
ﺴــﻌودي ﻝﻠﻌﻀــو اﻝواﺤــد ﻋــن اﻻﺠﺘﻤــﺎع اﻝواﺤــد ،ﺒﺴــﻘف ﻗــدرﻩ   5,000ﺴــﻌودي
ﻓﻲ اﻝﺸﻬر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﻌﻘـﺎد أﻜﺜـر ﻤـن اﺠﺘﻤـﺎع واﺤـد ﻝﻤﺠﻠـس اﻹدارة ﺨـﻼل اﻝﺸـﻬر
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وﺒﺴﻘف ﺴﻨوي ﻗدرﻩ   60,000ﺴﻌودي ﻝﻠﻌﻀو.
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ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق

ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻫو ﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ ﺸﺨص اﻋﺘﺒـﺎري ﻤـرﺨص
ﻝــﻪ وﻓﻘ ـﺎَ ﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤــرﺨص ﻝﻬــم ﺒﻤوﺠــب ﺘــرﺨﻴص رﻗــم 06020-37
وﺘﺎرﻴﺦ  1427/4/29ﻫـ.
ﻴﺠــوز ﻝﻔــﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨــدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺘﻬﺎ ﻤــدﻴ اًر ﻝﻠﺼــﻨدوق اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ رأس ﻤــﺎل
اﻝﺼﻨدوق ﺒﺄﻤواﻝﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ .
ﻋﻨوان ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق:
ﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤرﻜز اﻝرﺌﻴﺴﻲ – ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم
ص ب  884الرياض 11421

تلفون + 966 (1) 2114725
فاكس + 966 (1) 4617268

 21أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ واﻹداري

www.falcom.com.sa
ﻓـ ــﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨـ ــدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ أﻤـ ــﻴن اﻝﺤﻔـ ــظ )"أﻤـ ــﻴن اﻝﺤﻔـ ــظ"( ٕواداري اﻝﺼـ ــﻨدوق
)"اﻹداري"(.
ﻋﻨوان أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ واﻹداري:
اﻝرﻴﺎض  -ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم
ص ب  884اﻝرﻴﺎض 11421

ﺘﻠﻔون + 966 (1) 2114717
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 2054819
www.falcom.com.sa

وظﺎﺌف أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ واﻹداري:
) (1اﻝﺤﻔظ اﻝﻤﺎدي ﻷﺼول اﻝﺼﻨدوق ﻤن اﻷﻤوال واﻝﻤﺴﺘﻨدات واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ذات
اﻝﻌﻼﻗﺔ.
) (2ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق ﻝدى اﻝﺒﻨوك اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
) (3ﻓﺘﺢ ﺴﺠﻼت ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق و اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن.
) (4ﺤﺴﺎب اﻝﻤراﻜز اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻓﺤﺼﻬﺎ وﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ.
) (5ﺘﻘوﻴم ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨدوق.
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) (6إﺼدار اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
 22اﻝﻤطور

ﺸرﻜﺔ راﻓﺎل ﻝﻠﺘطوﻴر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺤدودة )"راﻓﺎل"( ﻫﻲ ﻤطور اﻝﻤﺸروع وﺘﺴﺎﻫم
ﺒﻨﺴﺒﺔ  %50ﻤن رأس ﻤﺎل ﺸرﻜﺔ اﻷﻏراض اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺸروع.
ﻴوﺠد ﻤﻘر ﺸرﻜﺔ راﻓﺎل ﻝﻠﺘطوﻴر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺤدودة ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻴﺎض وﺘم
ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 2007م.
ﻋﻨوان اﻻﺘﺼﺎل:
ﺸرﻜﺔ راﻓﺎل ﻝﻠﺘطوﻴر اﻝﻌﻘﺎري – ﺸﺎرع اﻝﻤﻠك ﻓﻬد
ص.ب –6929 .الرياض 11547
ھاتف+966 1 2008333 :
فاكس+966 1 2009393 :
www.rafal.com.sa
ﺒ ـراﻴس ووﺘــر ﻫــﺎوس ﻜــوﺒر اﻝﺠرﻴــد ،ﺘــم ﺘﻌﻴﻴﻨــﻪ ﺒواﺴــطﺔ ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﻜﻤــدﻗق

23

اﻝﻤﺤﺎﺴب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ

24

اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ

ﻫﺎﺘف +966 (1) 465-4240 :ﻓﺎﻜس+966 (1) 465-1663 :
www.pwc.com/me
) (1اﻝﻘ ـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻷوﻝﻴــﺔ اﻝﻤﻔﺤوﺼــﺔ ﻝﻠﺼــﻨدوق ﻴــﺘم إﺼــدارﻫﺎ ﻜــل ﺴــﺘﺔ أﺸــﻬر

اﻝﻤراﺠﻌﺔ

ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وذﻝك ﺨﻼل  25ﻴوﻤﺎً ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة.

ﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق.
ﻋﻨوان ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق:
ﺒراﻴس ووﺘر ﻫﺎوس ﻜوﺒر اﻝﺠرﻴد
ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل
ص.ب 8282 .اﻝرﻴﺎض 11482

) (2اﻝﻘـ ـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﺴ ــﻨوﻴﺔ اﻝﻤراﺠﻌ ــﺔ ﺘﻜ ــون ﻤﺘﺎﺤ ــﺔ ﻝﻠﻤﺸ ــﺎرﻜﻴن ﻓ ــﻲ اﻝﺼ ــﻨدوق
ﻝﻼطــﻼع ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤﺠﺎﻨـﺎً ،وذﻝــك ﺒﺎﻝﻨﺸــر ﺨــﻼل ﻤــدة ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز  40ﻴوﻤـﺎً ﻤــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ
اﻝﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠﺼ ـ ـ ـ ــﻨدوق ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤوﻗ ـ ـ ـ ــﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨ ـ ـ ـ ــﻲ ﻝﻤ ـ ـ ـ ــدﻴر اﻝﺼ ـ ـ ـ ــﻨدوق
 ،www.falcom.com.saأو ﺒﺈرﺴـ ـ ــﺎﻝﻬﺎ ﻋـ ـ ــن طرﻴـ ـ ــق اﻝﺒرﻴـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻋﻨـ ـ ــﺎوﻴن
اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺴﺠﻼت اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ طﻠﺒﻬﺎ.
) (3ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻝﻠﺼـﻨدوق ﻓـﻲ  2011/12/31م وﺒﻌـد ذﻝـك ﻓـﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ.
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ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ

26

رﻓﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻝﻤﺎﻝﻜﻲ

ﻴرﺴــل ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﻝﻠﻤﺴــﺘﺜﻤرﻴن ﺘﻘرﻴ ـ اًر ﻤﻔﺤوﺼ ـﺎً ﻴوﻀــﺢ ﻤﻜوﻨــﺎت اﺴــﺘﺜﻤﺎرات

اﻝوﺤدات

اﻝﺼــﻨدوق واﻝﺘطــور اﻝــذي ﺤــدث ﺨــﻼل اﻝﻔﺘـرة ﺨــﻼل  45ﻴوﻤـﺎً ﻤــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻜــل ﻴــوم

ﻴﺘوﻝﻰ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق إدارة اﻝﺼﻨدوق ﺒﺤﻜﻤـﺔ وﻋـدل وﻴ ارﻋـﻲ ﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﻴن
ﺒﻤوﺠب ﻝواﺌﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴـوق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺸـروط وأﺤﻜـﺎم اﻝﺼـﻨدوق .وﺒـﺎﻝﻨظر
اﻝــﻰ أن ﻤﺠــﺎل ﻋﻤــل ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ،وﺘﺎﺒﻌﻴــﻪ ،واﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌــﻪ ،ووﻜﻼﺌــﻪ ﻴﺸ ـﻤل
ﻤﺠﺎﻻت واﺴﻌﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل ﺤدوث ﺤﺎﻻت ﻝﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ.
ﻴﺠ ــوز ﻗﻴ ــﺎم ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق أو ﺘﺎﺒﻌﻴ ــﻪ أو اﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌ ــﻪ أو وﻜﻼﺌ ــﻪ ﺒﺘ ــروﻴﺞ أو
إدارة أو ﺘﻘــدﻴم اﻝﻤﺸــورة أو رﻋﺎﻴــﺔ ﺼــﻨﺎدﻴق اﺴــﺘﺜﻤﺎر أﺨــرى أو ﻴﻜوﻨ ـوا ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا
ذﻝــك ،ﻤ ـرﺘﺒطﻴن ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ أو ﻓــﻲ ﺒ ـراﻤﺞ اﺴــﺘﺜﻤﺎر ﺠﻤــﺎﻋﻲ أﺨــرى .وﻓــﻲ ﻜــل
ﺤـ ــﺎل ،ﻓ ـ ـﺈن ﻤﺼـ ــﻠﺤﺔ ﺤـ ــﺎﻤﻠﻲ وﺤـ ــدات اﻝﺼـ ــﻨدوق ﺴ ـ ـﺘﺘم ﻤراﻋﺎﺘﻬـ ــﺎ وأن ﻤﺼـ ــﻠﺤﺔ
اﻝﺼﻨدوق ﺴوف ﻝـن ﻴـﺘم إﻏﻔﺎﻝﻬـﺎ ،ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ ﺴـﻴﺘم ﻋﻤـل اﻝﺘرﺘﻴﺒـﺎت اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤـل
ﻤــﻊ أي ﺤــﺎﻻت ﻝﺘﻀــﺎرب ﻝﻠﻤﺼــﺎﻝﺢ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻨﺸــﺄ ﺨــﻼل ﻓﺘ ـرة ﻋﻤــل اﻝﺼــﻨدوق
ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ إدارة اﻻﻝﺘزام واﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق.
ﻴﻘ ــوم ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ﺒﺎﻝﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن أن ﺸ ــروط اﻝﺨ ــدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤ ــﺔ ﻝﻠﺼ ــﻨدوق أو
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔذ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﺴوف ﻝن ﺘﻜون أﻗل ﻤﺴﺘوى ﻋﻤﺎ إذا ﺘـم ﺘﻘـدﻴﻤﻬﺎ ﻤـن
أطراف ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﺨرى .و ﻴﺒذل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻬـودﻩ ﻹﻴﺠـﺎد اﻝﺤـل اﻝﻌـﺎدل
ﻷي ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻀﺎرب ﻤﺼـﺎﻝﺢ ،ﻜﻤـﺎ ﻴﻜـرس ﺨﺒ ارﺘـﻪ اﻝﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻹدارة أﻨﺸـطﺔ اﻝﺼـﻨدوق
ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺼﻨدوق واﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻴﻪ.

ﺘﻘ ــوﻴم وﻴﻜ ــون ﻫ ــذا اﻝﺘﻘرﻴ ــر ﻤﺘﺎﺤـ ـﺎً ﻝﻠﻤﺴ ــﺘﺜﻤرﻴن ﻤﺠﺎﻨـ ـﺎً ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﻤﻜﺎﺘ ــب ﻤ ــدﻴر
اﻝﺼﻨدوق.
ﻴﻘـوم ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺒﺈﻋـداد اﻝﺘﻘرﻴــر اﻝﺴــﻨوي اﻝﻤ ارﺠـﻊ ﻝﻠﺼــﻨدوق ﺨــﻼل  60ﻴوﻤـﺎً
ﻤــن ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻝﻠﺼــﻨدوق ،ﻤﺘﻀ ــﻤﻨﺎً ﺘﻔﺎﺼــﻴل اﻝﻤرﻜ ــز اﻝﻤــﺎﻝﻲ وﻤوﻗ ــف
اﺴــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼــﻨدوق ﻜﻤ ــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ،وﻴﻜــون ﻤﺘﺎﺤـ ـﺎً ﻤﺠﺎﻨ ـﺎً ﻋﻨ ــد
اﻝطﻠب ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق دون أي رﺴوم.
أي ﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت ﻤﺎﻝﻴ ــﺔ أﺨ ــرى ﻴﺘطﻠ ــب ﻨﺸ ــرﻫﺎ أو اﻹﻋ ــﻼن ﻋ ــن أي ﺘﻌﻠﻴ ــق ﻝﺘﻘ ــوﻴم
اﻝوﺤدات ﺴـوف ﻴـﺘم ﻨﺸـرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤوﻗـﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻝﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق أو ﻝﺘـداول و
ﺘﻜون ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻜﺎﺘـب ﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق دون أي رﺴـوم .أي
إﺨطﺎرات ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈرﺴﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺤﺴـب ﻋﻨـﺎوﻴﻨﻬم
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اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات .وﻋﻨد اﻝﻀرورة أو وﻓﻘـﺎً ﻝﻤﻘﺘﻀـﻴﺎت اﻷﻨظﻤـﺔ
ﺴوف ﻴﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴﺔ.
 27اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝدورﻴﺔ

ﻴﺠوز ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ،وﻓق ﺘﻘدﻴرﻩ ،إﺴﺘﺨدام ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ أﺼول اﻝﺼﻨدوق أو
أي ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﺘوﻓر ﻝﻠﺼﻨدوق واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ وﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ
أﺼول اﻝﺼﻨدوق ،ﺴواء ﺠزﺌﻴﺎً أو ﻜﻠﻴﺎً ً◌ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺸروع ﻗﺒل اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ أو ﻷي أﻏراض أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺸروع ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝرد
رأس ﻤﺎل اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﻴﻌﺎت دورﻴﺔ.

28

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق

29

ﺨﺼﺎﺌص اﻝوﺤدات

) (1ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎب ﻤﺼرﻓﻲ رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺼﻨدوق .ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ
اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ طرح اﻝﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ،ﻴﺘم ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨﻤﺎذج ﻓﺘﺢ
اﻝﺤﺴﺎب ٕوارﺴﺎﻝﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤرﻓﻘﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :ﺼورة ﻤواﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ,

أﺤﻜﺎم وﺸروط اﻝﺼﻨدوق ,ﻨﻤﺎذج ﺘواﻗﻴﻊ اﻻﺸﺨﺎص اﻝﻤﻔوﻀﻴن ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ
ٕوادارة اﻝﺤﺴﺎب وﻤواﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق إﻝﻰ اﻝﺒﻨك اﻝﻤﻌﻨﻲ.
اﻝﻐرض ﻤن ﻫذا اﻝﺤﺴﺎب ﻫو ﺤﻔظ أﻤوال اﻝﺼﻨدوق ٕوادارﺘﻬﺎ واﺴﺘﻘﺒﺎل

اﻻﺸﺘراﻜﺎت واﻝﺼرف ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت .وﻴﻜون ﻫذا اﻝﺤﺴﺎب ﻤﺴﺘﻘل ﻋن
ﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋن ﺤﺴﺎب اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺨرى .وﺒﻌد ﻓﺘﺢ
اﻝﺤﺴﺎب ﻴﺘم اﺒﻼﻏﻨﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻨك ﺒﻔﺘﺢ اﻝﺤﺴﺎب واﻝﻐرض ﻤﻨﻪ.
) (2ﻴﺤق ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق اﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺸﺎرﻜﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝطرح
اﻷوﻝﻲ ﻝﻠوﺤدات وﻗﺒل اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﺼﻨدوق.
) (3ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺼﻨدوق ﻝﺘﻤوﻴل
اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق ﻤن ﺨﻼل آﻝﻴﺔ ﺸرﻜﺔ اﻷﻏراض اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺘﻐطﻴﺔ
ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺸﻐﻴل وﺨدﻤﺎت إدارة اﻝﺼﻨدوق طﺒﻘﺎً ﻝﻠﺸروط واﻷﺤﻜﺎم ﻓﻲ
إطﺎر أﺤﻜﺎم ﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري وﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻀواﺒط
اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
ﺠﻤﻴ ــﻊ وﺤـ ــدات اﻝﺼـ ــﻨدوق ﻫـ ــﻲ ﻤـ ــن ﻨﻔـ ــس اﻝﻨـ ــوع وﻝﻬـ ــﺎ ﻨﻔـ ــس اﻝﻘﻴﻤـ ــﺔ واﻝﻤﻤﻴ ـ ـزات
واﻝﺤﻘوق ،وﻝـﻴس ﻝﻬـﺎ ﺤﻘـوق ﺘﺼـوﻴت .وﺘﻤﺜـل ﻜـل وﺤـدة ﺤﺼـﺔ ﻗﻴﺎﺴـﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤـﺔ
ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻲ أﺼول واﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق.
 30أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ

ﺘﺘ ــوﻝﻰ اﻝﻬﻴﺌ ــﺔ اﻝﺸ ــرﻋﻴﺔ ﻝﺸ ــرﻜﺔ ﻓ ــﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨ ــدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ دور اﻝﻤﺴﺘﺸ ــﺎر اﻝﺸ ــرﻋﻲ
ﻝﻠﺼـ ــﻨدوق )"اﻝﻬﻴﺌـ ــﺔ اﻝﺸـ ــرﻋﻴﺔ"( .ﺘﻘـ ــوم اﻝﻬﻴﺌـ ــﺔ اﻝﺸـ ــرﻋﻴﺔ ﺒﻤراﺠﻌـ ــﺔ ﻜﺎﻓـ ــﺔ ﻋﻤﻠﻴـ ــﺎت
واﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
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ﺘﺘﻜون اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻵﺘﻴﺔ أﺴﻤﺎءﻫم:
*ﻤﻌﺎﻝﻲ اﻝﺸﻴﺦ/ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﻨﻴﻊ:
اﻝﺸﻴﺦ /ﻋﺒداﷲ اﻝﻤﻨﻴﻊ ﻫو ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
ٍ
وﻗﺎض ﺴﺎﺒق
ﻤﻨذ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ،وﻤﺴﺘﺸﺎر ﺒﺎﻝدﻴوان اﻝﻤﻠﻜﻲ ،وﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى
ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ .اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻤﻨﻴﻊ ﻫو ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸرﻋﻲ
ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ورﺌﻴس وﻋﻀو ﻋدة
ﻝﺠﺎن ﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻝﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﺎت ﻓﻲ
اﻝﺼﻴرﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
*اﻝدﻜﺘور/ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻘري:
اﻝ ــدﻜﺘور اﻝﻘ ــري ﺤﺎﺼ ــل ﻋﻠ ــﻰ درﺠﺘ ــﻲ اﻝﻤﺎﺠﺴ ــﺘﻴر واﻝ ــدﻜﺘوراة ﻓ ــﻲ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد ﻤ ــن
ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴـﺎ .وﻫـو أﺴـﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﻤﻠـك ﻋﺒــداﻝﻌزﻴز
ﺒﺠدة ،وﺨﺒﻴر ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘـﻪ اﻝﺘـﺎﺒﻊ ﻝراﺒطـﺔ اﻝﻌـﺎﻝم اﻹﺴـﻼﻤﻲ .اﻝـدﻜﺘور اﻝﻘـري ﻋﻀـو
ﻓــﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻬﻴﺌ ـﺎت اﻝﺸــرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼــرﻓﻴﺎت اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺒﻨــوك
ﺤول اﻝﻌﺎﻝم.
*اﻝدﻜﺘور/ﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺠﻨﻴدل:
اﻝدﻜﺘور ﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺠﻨﻴدل ﻫو أﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ –
ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻌﻠوم اﻹدارﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺒﺸ ــﻜل ﺨ ــﺎص ،ﻓـ ـﺎن اﻝﻬﻴﺌ ــﺔ اﻝﺸ ــرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺼ ــﻨدوق ﺴ ــوف ﺘﻜ ــون ﻝﻬ ــﺎ اﻝﺼ ــﻼﺤﻴﺎت
وﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .1د ارﺴ ــﺔ وﻤراﺠﻌ ــﺔ أﻫ ــداف وﺴﻴﺎﺴ ــﺎت اﻝﺼ ــﻨدوق اﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن
ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
 .2ﺘﻘـ ــدﻴم اﻝﻤﺸـ ــورة ﻝﻤـ ــدﻴر اﻝﺼـ ــﻨدوق ﺒﺨﺼـ ــوص اﻝﻤواﻀـ ــﻴﻊ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺘﻌﻠـ ــق
ﺒﺎﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل طﻠﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق.
 .3إﻋطﺎء اﻝﻤﺸورة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻌﻘـود اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘـﺎري واﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺘﻘـوﻴم اﻷﺼـول أو ﻋﻤﻠﻴـﺎت
اﻝﺘﺄﺠﻴر أو اﻝﺒﻨﺎء.
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 .4اﻝﻤراﻗﺒـ ــﺔ اﻝدورﻴـ ــﺔ ﻝﻤـ ــدى ﻤطﺎﺒﻘـ ــﺔ اﺴـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼـ ــﻨدوق ﻤـ ــﻊ اﻝﻀ ـ ـواﺒط
اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
 .5إﺼدار اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﺴﻨوي ﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼﻨدوق.
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﺼﻨدوق:
) (1ﻋدم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝرﺒﺎ أو اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﺤرﻤﺎت ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻨدوق ﺨـﻼل
اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
) (2ﻋدم اﻻﻗراض أو اﻻﻗﺘراض أو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴﻼت ﻏﻴر إﺴﻼﻤﻴﺔ.
) (3ﻴﺨﻀﻊ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق اﻝﺘﻲ
ﺘﻀﻊ اﻵﻝﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺸرﻋﻴﺔ أﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻨدوق.
) (4ﻋدم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻔواﺌد اﻝرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـل اﻝﻤ ارﺤـل ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﻗﺘـراض أو
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻴﻊ وﺤدات اﻝﺼﻨدوق.
ﻴﻠﺘزم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻝﻀواﺒط واﻝﺘوﺼـﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـدر ﻋـن اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺸـرﻋﻴﺔ وﻴﻀـﻤن
ﻤراﻋﺎة ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﻜل اﻷوﻗﺎت.
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ﺘﻘوﻴم أﺼول اﻝﺼﻨدوق

ﻴ ــﺘم ﺘﻘ ــوﻴم أﺼ ــول اﻝﺼ ــﻨدوق ﻜ ــل ﺴ ــﺘﺔ أﺸ ــﻬر ﻤ ــن ط ــرف ﻤﺜﻤﻨ ــﻴن اﺜﻨ ــﻴن .وﻴ ــﺘم
اﺤﺘﺴـ ــﺎب ﺼـ ــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤـ ــﺔ أﺼـ ــول اﻝﺼـ ــﻨدوق ﻝﻠوﺤـ ــدة ﺒﺨﺼـ ــم إﺠﻤـ ــﺎﻝﻲ اﻝﺘ ازﻤـ ــﺎت
اﻝﺼــﻨدوق ﺨــﻼل اﻝﻔﺘ ـرة ﻤ ــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺼ ــول ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ اﻝــدﺨل اﻝﻤﺴ ــﺘﺤق
وﻴﻘﺴــم اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋﻠــﻰ ﻋــدد اﻝوﺤــدات اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ وﻗــت اﻝﺘﻘــوﻴم ،وﻴؤﺨــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر أي
ﻤﺼروﻓﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة .وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴﻌر إرﺸﺎدﻴﺎً.
ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻗﻴﻤـﺔ ﺼـﺎﻓﻲ أﺼـول اﻝﺼـﻨدوق وﻜـذﻝك ﻗﻴﻤـﺔ وﺤداﺘـﻪ ﺒﻌﻤﻠـﺔ اﻝـ
اﻝﺴﻌودي.
ﻴﺘم ﺘﻘوﻴم وﺤدات اﻝﺼﻨدوق وﺤﺴﺎب ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤـﺔ اﻷﺼـول ﻓـﻲ ﻴـوم اﻝﺘﻘـوﻴم )"ﻴـوم
اﻝﺘﻘــوﻴم"( واﻝــذي ﻴﻜــون ﻓــﻲ آﺨــر ﻴــوم ﻋﻤــل ﻤــن ﻜــل ﻨﺼــف ﺴــﻨﺔ ﻤــﻴﻼدي ﺨــﻼل
ﻋﻤــر اﻝﺼــﻨدوق .وﺘﻜــون ﺼــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺼــول ﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻝﻠﻤﺴــﺘﺜﻤرﻴن ﻤﺠﺎﻨ ـﺎً ﻤــن
ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻋﻨد اﻝطﻠب ،أو ﻋﺒـر اﻝﻨﺸـر اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻤوﻗـﻊ
ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق .www.falcom.com.sa
ﻴﺠوز ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺘﺄﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻘـوﻴم أﺼـول اﻝﺼـﻨدوق ﺒﺸـﻜل ﻤؤﻗـت ﻋﻨـد
ﺤدوث واﺤد أو أﻜﺜر ﻤن اﻷﺤداث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ:
 .1ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث أي ظروف أو ﻤﻼﺒﺴﺎت ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻲ رأي ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق
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ظروﻓﺎً طﺎرﺌﺔ واﻝﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺎ ﻴﻜون ﺘﺜﻤﻴن اﺴﺘﺜﻤﺎ ارت اﻝﺼﻨدوق ﻏﻴر
ﻤﺠدي.
 .2ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌذر اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴم ﻋﺎدل ﻷﺼول اﻝﺼﻨدوق اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ
ﻝﺘﻘدﻴر ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق.
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اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ وﺘﻌﻴﻴن ﻤﺼف

33

ﺘﻌدﻴل ﺸروط وأﺤﻜﺎم

ﺒﺎﻤﺘﻼك وﺤدات ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻴواﻓق اﻝﻤﺸﺎرك ﻋﻠﻰ أن ﺸـروط وأﺤﻜـﺎم اﻝﺼـﻨدوق

اﻝﺼﻨدوق

اﻝ ـواردة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻨﺸ ـرة ،وﺒﻨــود طﻠــب اﻻﺸــﺘراك أو أي وﺜــﺎﺌق أﺨــرى ذات ﻋﻼﻗــﺔ

ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن ﻤدﻴر ﺒدﻴل ﻝﻠﺼﻨدوق أو ﻤﺼف أو اﺘﺨﺎذ
أي ﺘدﺒﻴر ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻼﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.

ﺒﺎﻝﺼﻨدوق ﺴﺘﺤﻜم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق .ﻜﻤﺎ ﻴواﻓق اﻝﻤﺸـﺎرك ﻜـذﻝك ﺒـﺄن
ﻤــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ﻗــد ﻴﻘ ــوم ﻤــن وﻗ ــت ﻵﺨــر وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝﻨظﺎﻤﻴ ــﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ
ﺒﺘﻌدﻴل ﻫذﻩ اﻝﺸروط واﻷﺤﻜﺎم أو أي وﺜﺎﺌق أﺨرى ﺒﻌـد أﺨـذ ﻤواﻓﻘـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺴـوق
اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻫــو وارد ﻓــﻲ ﻻﺌﺤــﺔ ﺼــﻨﺎدﻴق اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘــﺎري .وﻓــﻲ ﺘﻠــك
اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻴﻘــوم ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺒﺈﺸــﻌﺎر اﻝﻤﺴــﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺎﻝﺘﻌــدﻴﻼت اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺔ وﺘﻜــون
اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻨﺎﻓذة ﺒﻌد ) 60ﺴﺘﻴن( ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺸﻌﺎر.
34

اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻜم

)أ( ﺘﺨﻀ ــﻊ ﺸ ــروط وأﺤﻜ ــﺎم اﻝﺼ ــﻨدوق ﻝﻸﻨظﻤ ــﺔ واﻷﺤﻜ ــﺎم اﻝﺴ ــﺎرﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜ ــﺔ
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـدر ﻋـن ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺴـوق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ وأي
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﻠواﺌﺢ
ّ
ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
)ب( أي ﻨ ازﻋـﺎت ﻗــد ﺘﻨﺸـﺄ ﺒــﻴن أطـراف ﻫــذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ )ﺸــروط وأﺤﻜـﺎم اﻝﺼــﻨدوق(
ﺴــوف ﺘــﺘم إﺤﺎﻝﺘﻬــﺎ ،ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻋــدم اﻝوﺼــول ﻝﺤــل ودي ،اﻝــﻲ ﻝﺠﻨــﺔ اﻝﻔﺼــل ﻓــﻲ
ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

 35إﺠراءات اﻝﺸﻜﺎوى

ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ وﺠــود أي ﺸــﻜوى أو ﻤﻼﺤظــﺔ ﺤــول اﻝﺼــﻨدوق ،ﺘرﺴــل إﻝــﻰ اﻝﻌﻨ ـوان اﻝﺘــﺎﻝﻲ:

ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻻﻝﺘزام ٕوادارة اﻝﻤﺨﺎطر
ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤرﻜز اﻝرﺌﻴﺴﻲ – ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم
ص .ب 884 .اﻝرﻴﺎض 11421
ﻫﺎﺘف+966 (1) 2114721 :
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 4615216
اﻹﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺸﻜﺎوي ﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨد طﻠﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
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36

اﻻﻝﺘزام ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق

ﻴﻘر ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝﺸروط واﻷﺤﻜـﺎم وﻜـذﻝك وﺜـﺎﺌق اﻝﺼـﻨدوق اﻷﺨـرى

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ﺘﺨﻀــﻊ ﻷﺤﻜــﺎم ﻻﺌﺤــﺔ ﺼــﻨﺎدﻴق اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘــﺎري اﻝﺼــﺎدرة ﻋــن ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺴــوق
اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜ ــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ اﻝﺴ ــﻌودﻴﺔ ،ﻜﻤ ــﺎ أﻨﻬ ــﺎ ﺘﺤﺘ ــوى ﻋﻠ ــﻰ إﻓﺼ ــﺎح ﻜﺎﻤ ــل
وﺼﺤﻴﺢ وﻋﺎدل ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺼﻨدوق.
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أﻋرف ﻋﻤﻴﻠك وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

ﻴﺤﺘﻔظ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ووﻜﻴل اﻝطرح واﻹداري ﺒﺤﻘﻬم اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ طﻠب ﺘﺄﻜﻴد

ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال

إﻀﺎﻓﻲ ﻝﻬوﻴﺔ أي ﻤﺴﺘﺜﻤر أو أي ﺸﺨص أو ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻴﺘﻘدﻤون ﻝﺸراء
اﻝوﺤدات و/أو ﻋن ﻤﺼدر اﻷﻤوال .ﺴﻴﻘوم ﻜل ﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﺘﻘدﻴم دﻝﻴل ﻤﻘﻨﻊ ﻋن
ﻼ ﻤﻘﻨﻌﺎً ﻋن ﻤﺼدر اﻷﻤوال ﺨﻼل ﻓﺘرة
اﻝﻬوﻴﺔ ٕواذا ﺘطﻠب اﻷﻤر ﺘﻘدﻴم دﻝﻴ ً
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن اﻝزﻤن ﻴﺤددﻫﺎ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق .ﺴﻴﺘﻘﻴد اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺼﺎدرة
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤظر وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال وأي ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أﺨرى ﻓﻲ ﻫذا
اﻝﺨﺼوص.
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اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) 1ﻤﻠﺨص اﻹﻓﺼﺎح اﻝﻤﺎﻝﻲ(
اﻝﺒﻨد

اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل

1

رﺴوم اﻻﺸﺘراك

 %2ﺒﺤد أﻗﺼﻰ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺸﺘراك ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرك ﻝﻤدﻴر اﻝﺼـﻨدوق ﻤـرة واﺤـدة ﻋﻨـد

2

أﺘﻌﺎب اﻹدارة

اﻻﺸﺘراك.
ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻴﻤــﺔ
 %2ﻤــن ﺼــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺼــول ﺴــﻨوﻴﺎً ﺘﺤﺴــب ﻓــﻲ ﻜــل ﻴــوم ﺘﻘــوﻴم ﺒﻨـ ً
اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻷﺼول اﻝﺼﻨدوق وﻴﺘم دﻓﻌﻬﺎ ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻤن أﺼول اﻝﺼـﻨدوق ﻜـل ﺴـﺘﺔ
أﺸﻬر ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﺎت.
رﺴوم وأﺘﻌﺎب أﺨرى )*(
3

أﺘﻌﺎب اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ

  30,000ﺴﻨوﻴﺎً ﺘدﻓﻊ ﻤن أﺼول اﻝﺼﻨدوق.

4

رﺴوم اﻝﺘداول )إن وﺠدت(

 %1ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘداول.

5

رﺴوم ﺘﺜﻤﻴن

  20,000ﺴﻨوﻴﺎً ٍ
ﺒﺤد أﻗﺼﻰ.

6

رﺴوم ﻤراﺠﻌﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ

  7,500ﺴﻌودي ﺴﻨوﻴﺎً.

اﻹﻓﺼﺎح
7

ﻤﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس

  3,000ﺴــﻌودي ﻋــن ﻜــل اﺠﺘﻤــﺎع وﺒﺤــد أﻗﺼــﻰ   5,000ﺴــﻌودي ﻓــﻲ اﻝﺸــﻬر

اﻹدارة اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن

وذﻝك ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن اﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻝﺸـﻬر اﻝواﺤـد وﺒﺴـﻘف ﺴـﻨوي

8

ﻤﻜﺎﻓﺄة ﺤﺴن اﻷداء

9

اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻼﺸﺘراك

ﻗدرﻩ   60,000ﺴﻌودي ﻝﻠﻌﻀو.
 %15م2ن أي عائ2د يزي2د ع2ن مع2دل عائ22د داخل2ي نس2بته  %12س2نويا ً تحس2ب وت2دفع
عند تصفية الصندوق
  5,000ﺴﻌودي ﻝﻸﻓراد و   50,000ﺴﻌودي ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت.

10

ﻴوم ﻗﺒول طﻠﺒﺎت اﻻﺸﺘراك

ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻋﻤل ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝطرح اﻷوﻝﻲ ﻝوﺤدات اﻝﺼﻨدوق أو أي ﺘﻤدﻴد ﻝﻬﺎ.

11

ﻴوم اﻝﺘﻘوﻴم

آﺨر ﻴوم ﻋﻤل ﻤن ﻜل ﻨﺼف ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ.

12

ﺴﻌر اﻝوﺤدة اﻷوﻝﻲ

  10ﺴﻌودي.

13

ﻋﻤﻠﺔ اﻝﺼﻨدوق

 ﺴﻌودي.

14

اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ﻴﻬدف اﻝﺼﻨدوق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺸروع ﺸرﻜﺔ راﺒﻴﺔ راﻓﺎل ﻝﻠﺘطوﻴر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺤدودة
ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻤطور ﻝﺸراء ﻗطﻌﺔ أرض ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻴﺎض ٕواﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻜﻨﻲ ﻤﻘﻔول
ﻴﺘﻀﻤن وﺤدات ﺴﻜﻨﻴﺔ راﻗﻴﺔ ﺜم اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠوﺤدات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب
رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﺘﺸﻐﻴل وﻤن ﺜ م اﻝﺘﺨﺎرج ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﺒﺎﺸر أو ﻤن ﺨﻼل آﻝﻴﺔ
ﺘﺄﺴﻴس ﻤﺤﻔظﺔ أو ﺼﻨدوق ﺨﺎص أو ﺸرﻜﺔ أﻏراض ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺒﻴﻊ اﻷﺼول أو ﺤق

اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.
)*( الرسوم واألتعاب األخرى وتشمل أتعاب المراجع القانوني و رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
المستقلين ورسوم التثمين وأي مصاريف نثرية أخرى مسموح بھا نظاما ً سوف لن تزيد مجتمعة عن  %0.20من صافي قيمة
األصول في السنة.
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ﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﻠﺤق ) (1ﻤﻠﺨص اﻻﻓﺼﺎح اﻝﻤﺎﻝﻲ
الرسوم الفعلية التي تم تحميلھا للصندوق في العام 2013م
الرسوم
رسوم اإلدارة
رسوم الحفظ واإلداري
أتعاب المراجع لخارجي
رﺴوم ﻤراﺠﻌﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹﻓﺼﺎح
رسوم تعامل
أتعاب المديرين المستقلين
المجموع
المعدل السنوي للمصاريف )2013م(

النسبة المئوية
 %2.00من صافي قيمة
األصول خالل العام
ال توجد

ال توجد
تحملھا مدير الصندوق

صافي قيمة األصول للصندوق كما في نھاية يوم 2013/12/31م
صافي قيمة األصول للوحدة كما في نھاية يوم 2013/12/31م

ا لـمــبــــــــــــــــــلغ
 1,803,342.51﷼
 31,000﷼
  7,500ﺴﻌودي ﺴﻨوﻴﺎً.
ال توجد
 1,941,842.51﷼
%1.84

 105,310,000﷼ سعودي
 14.04﷼ سعودي
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 – 39اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  - 2وﺼف اﻝﻤﺸروع:
)أ( ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺸروع:
ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗطﻌﺔ أرض اﻝﻤﺸروع  120,000ﻤﺘ اًر ﻤرﺒﻌﺎً.
)ب( ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺸروع:
ﺘﻘﻊ أرض اﻝﻤﺸروع ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ ﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴـزة إﻝـﻰ اﻝﺸـﻤﺎل اﻝﻐرﺒـﻲ ﻤـن ﻤدﻴﻨـﺔ اﻝرﻴـﺎض ﻋﻠـﻰ طرﻴـق اﻝﻤﻠـك
ﺨﺎﻝــد )ﺼــﻠﺒوخ( ﻓــﻲ ﻤدﻴﻨــﺔ اﻝدرﻋﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة وﻝﻬــﺎ ﻤﺨــﺎرج إﻝــﻰ ﻤطــﺎر اﻝﻤﻠــك ﺨﺎﻝــد اﻝــدوﻝﻲ ووﺴــط ﻤدﻴﻨــﺔ
اﻝرﻴﺎض.
)ج( ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺸروع:
ﻴﻬ ــدف اﻝﻤﺸ ــروع ﻹﻗﺎﻤ ــﺔ ﻤﺠﻤ ــﻊ ﺴ ــﻜﻨﻲ ارﻗ ــﻲ ﻤﻘﻔ ــول ﻤ ــؤﻤن اﻝﻤ ــداﺨل واﻝﻤﺨ ــﺎرج ﻴﺘﻜ ــون ﻤ ــن  184ﻓـ ـﻴﻼ
ﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺒﻨظــﺎم اﻝــدﺒﻠﻴﻜس و 44ﻓــﻴﻼ ﻤﻨﻔﺼــﻠﺔ ﻜﺒﻴ ـرة و 250ﻤــن اﻝﺸــﻘق ﺒﻤﺠﻤــوع ﻴﺒﻠــﻎ  478ﻤــن اﻝوﺤــدات
اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ.
)د( وﺼف اﻝﻤﺸروع:
ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻤﺸروع إﻗﺎﻤﺔ ﻓﻠل ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن ﻓﻠـل ﻤﺘﺼـﻠﺔ ) (Dublixوﻓﻠـل ﻤﻨﻔﺼـﻠﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻜﺒﻴـرة ﺘﺘـوﻓر
ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻝﻤﺴ ــﺎﺒﺢ وﺸ ــﻘق ﺴ ــﻜﻨﻴﺔ .ﺘﺘ ــوﻓر ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠﻤ ــﻊ ﻤﻤـ ـرات ﻝﻠﻤﺸ ــﺎة ﻤ ــﻊ اﻝﺤ ــداﺌق واﻻﺸ ــﺠﺎر اﻝﻤﺤﻴط ــﺔ ﻝﻜﺎﻓ ــﺔ
اﻷﻨﺤـ ــﺎء ﻤـ ــﻊ ﺨـ ــدﻤﺎت اﻹﻨـ ــﺎرة و أﻤـ ــﺎﻜن ﻝﻠﺠﻠـ ــوس وﻤ ارﻓـ ــق ﻝﻤﻤﺎرﺴـ ــﺔ اﻷﻨﺸـ ــطﺔ اﻝرﻴﺎﻀـ ــﻴﺔ .ﺘﺘـ ــوﻓر ﺨـ ــدﻤﺎت
اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒـﺎﻝﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠـﻰ أﺤـدث اﻝـﻨظم ﻤـﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﺴـﻴوﺒر دﻴﻠـوﻜس ﻓـﻲ اﻝﺘﺸـطﻴب و ﺘﺼـﺎﻤﻴم ﻤﺘﻤﻴـزة ﺘـوﻓر
إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﺨدام ﻷﻜﺜــر ﻤــن ﻏــرض .ﺒﻌــد إﻜﺘﻤــﺎل اﻝﻤﺸــروع ﺘــﺘم إدارة اﻝﻤﺠﻤــﻊ واﻹﺸ ـراف ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن طــرف
إدارة ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺤت إدارة ﺸرﻜﺔ راﻓﺎل ﻝﻠﺘطوﻴر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺤدودة.
)ﻫـ( ﻤزاﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ:
) (1ﻴﻘﻊ اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻜﻨﻴﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘم ﺘطوﻴرﻫﺎ ﺤدﻴﺜﺎً ﺸﻤﺎل ﻏرب ﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻴﺎض ﺘﺒﻌد ﻋن
ﻤرﻜز اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺤواﻝﻰ  15-10دﻗﻴﻘﺔ.
) (2ﺘوﻓر ﻤداﺨل وﻤﺨﺎرج ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ٕواﻝﻰ طرﻴق اﻝﻤﻠك ﺨﺎﻝد واﻝطرﻴق اﻝداﺌري اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ اﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ
اﻝﺤرﻜﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎر اﻝﻤﻠك ﺨﺎﻝد اﻝدوﻝﻲ وﻤرﻜز اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
) (3وﺠود ﺨطﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻠﻌﺸرة ﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ.
) (4وﻗوع اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘطوﻴر ﺘﺠﺎور ﻤﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﻨﻴﺔ راﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺨزاﻤﺔ
واﻝﻨﺨﻴل اﻝﻐرﺒﻲ.
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مثال :جدول يوضح أتعاب ومصاريف التشغيل التي يتم دفعھا من أصول الصندوق باستخدام استثمار افتراضي )*(
األتعاب/المصاريف
مبلغ االستثمار

النسبة المئوية

رسوم االشتراك )**(
رسوم الوساطة المالية
رسوم إدارة الصندوق
رسوم الحفظ واإلداري
رسوم استشارات شرعية

 200) %2﷼ سعودي تدفع على حدة(
00
%2.00
%0.00
%0.00

صافي مبلغ الستثمار

المبلغ )بالريال السعودي(
10,000
00
200.00
00.00
00.00

9,800.00

)*( يوضح البيان االفتراضي صافي مبلغ االستثمار بنھاية السنة دون إعتبار لصافي األرباح الناتجة عن االستثمار في نھاية الفترة أو
المصاريف األخرى مثل أتعاب المراجع الخارجي أو التغير في تقويم أصول الصندوق.
)**( رسوم االشتراك تدفع عند االشتراك بمعزل عن قيمة االشتراك وعن رسوم اإلدارة أو التشغيل.
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اﻝﺘواﻗﻴﻊ
ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤذﻜرة اﻝﺸروط واﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ أﻗر/ﻨﻘر ﺒﺄﻨﻨﻲ/أﻨﻨﺎ ﻗد ﺤﺼﻠت/ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺸرة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺸروط وأﺤﻜﺎم ﺼﻨدوق اﻝراﺒﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري واﻝﻤﻼﺤق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ وﻗﻤت/ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻬم ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ واﻝﻤواﻓﻘﺔ
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤت/ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ أﻨﻨﻲ أﻓﻬم أن ﻫذﻩ اﻝﺸروط و اﻷﺤﻜﺎم ﻴﺘم ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﺴﻨوﻴﺎً،
ً

ﻨﺴﺨﺔ اﻝﺸروط واﻷﺤﻜﺎم  :ﺴﻨﺔ 2014م )ﺘم آﺨر ﺘﺤدﻴث ﺒﺘﺎرﻴﺦ 2014/04/01م(
اﺴم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر

:

.......................................................................

رﻗم ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر

:

.......................................................................

ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر

:

.......................................................................

اﻝﺘﺎرﻴﺦ :

/

/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

من طرف فالكم للخدمات المالية:
األسم /
المسمى الوظيفي /
المكتب
توقيع الموظف

______________________________________ :
_________________________________ :
___________________________________ :
_________________________ :

اﻝﺘﺎرﻴﺦ :

/

/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

