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 نيالمحترم       للتطوير العقاري السكني صندوق األهلي وحدات يمالك  /السادة

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 لحضور االجتماع األول لمالكي وحدات صندوق األهلي للتطوير العقاري السكني دعوةالموضوع: 

 جميع يستثمر الذي“ ) أو الصندوق المغذيق الصندو ( "السكني العقاري للتطوير األهلي صندوق شروط وأحكام إلى إشارة

 لالستثمار بلوم شركة قبل من رالمدا )ي"الرئيس الصندوق") السكني العقاري للتطوير العربية مسكن بلوم صندوق في أصوله

( والتي تم إضافيةسنوات ميالدية قابلة للتمديد لمدة سنتين  3) ن مدة الصندوقإوحيث (، "يالرئيس الصندوق مدير" (السعودية

بيع والمسوق من  نظرا لعدم تمكن مدير الصندوق الرئيسيو، م1028يناير  7نتهي في استثنائية تإضافية تمديدها لمدة سنة 

النظامية التي والمتغيرات االقتصادية و بسبب الظروفوذلك ، خالل مدة الصندوق  المتبقية وتصفية الصندوق الوحدات السكنية

 . السوق العقاري مر بها

بشأن م 32/7/1027هـ الموافق 8/22/2338تاريخ و(  27/  3592 / 2/6ص / )ة السوق المالية رقم ئعميم هيووفقاً لت

وفق المدة إمكانية إنهائها والتي تبين لمدراء الصناديق عدم  التنظيمي إلجراءات التعامل مع الصناديق العقارية المتعثرةاإلطار 

أن يتم الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات للتصويت على  ،تصفيتهاإمكانية المحددة في شروط وأحكام الصناديق أو عدم 

فقد تقدم مدير الصندوق الرئيسي بطلب عقد  ،عليهو خاذها لمعالجة وضع الصندوق.القرارات التي ينوي مدير الصندوق ات

 .اجتماع مع مالكي الوحدات للتصويت على القرارات التي ينوي اتخاذها لمعالجة وضع الصندوق

 صندوق األهلي"دعوتكم لحضور اجتماع مالكي وحدات ( "مغذيال مدير الصندوق")شركة األهلي المالية  ودت، عليهاً بناءو 

تخاذها لمعالجة امن القرارات التي ينوي مدير الصندوق الرئيسي مجموعة وذلك للتصويت على  ،"للتطوير العقاري السكني

 وذلك حسب التفاصيل اآلتية: وضع الصندوق الرئيسي

 

 .م1027 أكتوبر 27 الموافقهـ 2335 محرم 17الثالثاء  تاريخ االجتماع 

 .صباحاً  20 الوقت 

 .طريق الملك سعود ،المقر الرئيسي لشركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( الموقع 

  .برنامج االجتماع (2) اتمرفقال

 .نموذج الوكالة (1) 
(3)  

 

عنكم )من غير أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توكيل من ينوب  لى ضرورة حضور االجتماع بشكل شخصيونوجه عنايتكم إ

 ةوفي حال توكيل شخص آخر لحضور االجتماع، نرجو من الموكل تعبئة نموذج الوكالة المرفق أو موظفي مدير الصندوق(.

إلى هوية الوكيل ، السجل التجاري للشركات إضافة ونسخه من )هوية الموكل ،  ا، وإرسال نسخة منهوتصديقها اوالتوقيع عليه

أو إلى البريد االلكتروني  المغذيإلى مقر مدير الصندوق  جميع المستندات واإلثباتات التي تصرح بالتوكيل(

(NCBCCompliance@alahlicapital.com)  قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل، مع ضرورة إحضار أصل

  ع.الوكالة والهوية الشخصية للوكيل عند حضور االجتما

 

mailto:NCBCCompliance@alahlicapital.com
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 النصاب القانوني لالجتماع:

األقل من قيمة وحدات  ىعل ٪19يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً  إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  

خالل خمسة دير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان سيقوم م ،في االجتماع األولالقانوني  وفي حالة عدم استيفاء النصاب، الصندوق

 . أيام من تاريخ االجتماع األول ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع

 : طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت

 لكها وقت االجتماع. تلمالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يم

 

 : االجتماعنبذة عن موضوع 

في  تطبيق أنظمة عمل جديدة أدت إلى نقص في األيدي العاملةمنها قد مر الصندوق بظروف اقتصادية وتغيرات نظامية مختلفة، ل

قطاع المقاوالت واإلنشاءات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء. وإضافة لما تقدم، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت في 

من قيمة (٪ 70)البنوك وشركات التمويل بتطبيق اإلجراءات النظامية التي ال تسمح بتمويل ما يزيد عن  إلزامم  1023نوفمبر 

 إلى انخفاض كبير في تمويل شراء المساكن وبالتالي تباطؤ في عمليات البيع. الوحدات العقارية المخصصة للسكن، والتي أدت

دفع ، حيث  انخفاض أسعار النفط إلى جانب القضايا السياسية اإلقليميةهو وكان من أبرز ما مر به اقتصاد الدولة بشكل عام 

العجز الناتج عن موازنة الحكومة السعودية إلى تنفيذ إصالحات الدعم ومراجعة استراتيجياتها االستثمارية وتخفيض اإلنفاق 

تأثير سلبي على القدرة فقد كان لها  العامالتغيرات المؤقتة في مرتبات القطاع . تبع ذلك عدد من المتغيرات منها الرأسمالي

ضريبة  و إعالن فرضلرسوم كضريبة األراضي البيضاء ، إضافة إلى فرض بعض الضرائب وا الشرائية المحتملة لفترة معينة؛

هذه ث خلقت جميع حي القيمة المضافة. كل ذلك يسهم في أن يكون هناك ضغط هبوطي على أسعار البيع بالنسبة للقطاع العقاري.

 الظروف موقف حذر من قبل المستثمرين والمشترين.

و ،  ء التسويق والمبيعاتلتحسين أدا ظلت جهود المطور ومدير الصندوق الرئيسي قائمة، فقد  بالرغم من الظروف المذكورةو

التي تم مليون لاير سعودي وعدد الوحدات  258.5وحدة بإجمالي مبلغ  222تجدر اإلشارة إلى أنه بلغت عدد الوحدات المباعة 

تم استخدام  . علماً أنهوحدة 273الوحدات المتبقية ، ومليون لاير 23.0وحدات بقيمة  8 حجزها من قبل مشترين محتملين

  مليون لاير. 37.9 سالميمن التمويل اال المتبقي المبلغأن  وقائم على المشروع متحصالت بيع الفلل في سداد التمويل ال

 :تاريخهم حتى  1023وفيما يلي توضيح لمراحل حجم المبيعات خالل الفترة المنقضية من نوفمبر 

 إجمالي عدد الوحدات المباعة عدد الوحدات المباعة خالل الفترة الفترة

 13 13 4112يونيو  01حتى  4112نوفمبر  1

 18 3 4112ديسمبر  01حتى  4112يوليو  1

 79 37 4112يونيو  01حتى  4112يناير  1

 57 11 4112ديسمبر  01حتى  4112يوليو  1

 207 20 4112يونيو  01حتى  4112يناير  1

 222 3 تاريخهحتى  4112يوليو  1
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م ، 1025يناير  8لسنة إضافية تنتهي في بناء على ما ذكر أعاله وبناء على طلب مدير الصندوق الرئيسي بتمديد فترة الصندوق 

على القيام بإدارة الصندوق من دون تحميل الصندوق أي رسوم إدارة،  اتعهد فيهي لتيوا قابلة للتمديد لفترة سنة إضافية أخرى ،

 احدى خيارات التخارج التالية: فقة علىالمواالتصويت ونأمل منكم 

، قابلة للتمديد لفترة سنة إضافية م 1025يناير  8سنة إضافية تنتهي في تمديد فترة الصندوق لمدة الموافقة على  : الخيار األول

 ة.ليتسنى لمدير الصندوق الرئيسي والمطور تسويق وبيع الوحدات السكنية المتبقي،  م1010يناير  8تنتهي في  أخرى

 البيع في المزاد.تصفية الصندوق من خالل عدم الموافقة على التمديد و الخيار الثاني :

 

م،،وتفضلوا بقبول فائق االحترا  

 

 شركة األهلي المالية
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للتطوير العقاري السكنيصندوق األهلي   

وحداتالمالكي األول لجتماع الا  

م4112أكتوبر  12هـ الموافق 1201محرم  42يوم الثالثاء   

االجتماع أجندة  

 الموضوع الوقت

ص 11:11  التسجيل  

ص 11:11  افتتاح االجتماع  

ص 11:12  عرض مدير الصندوق الرئيس ) بلوم السعودية الستثمار( 

م 14:11  شرح آلية التصويت  

 التصويت على بنود جدول األعمال

م14:12  تجميع وفرز األصوات 

م14:01  كلمة ختامية وإعالن نتيجة التصويت  

 نهاية االجتماع

 خريطة الموقع
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  التاريخ:

  الموافق:

  

األهلي المالية شركة السادة /  

صندوق األهلي للتطوير العقاري السكنيمالكي وحدات ل األول جتماعالا :الموضوع  

 السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته،،،

(     )الجنسية (           بأننا )نود أن نفيدكم 

 مجلس رئيس/  مدير عن بالتوقيع مفوض أو الشخصية) نا(، بصفت        هوية رقم )

 (    ) رقم التجاري السجل بموجب(      ) شركة إدارة

 (            ) الجنسية (      )السيد /  بتفويضقمنا  قد

 للتطوير العقاري السكنيصندوق األهلي مالكي وحدات األول لجتماع الحضور ال (            )هوية رقم 

أكتوبر  27هـ الموافق 2335محرم  17 الثالثاء يوماعة العاشرة صباحاً الستمام والمقررعقدها إن شاء هللا في  ا،نيابة عن

 .م1027

 

الوحداتعدد   اسم الصندوق 

 للتطوير العقاري السكنيصندوق األهلي  

 

نيابة عنا  وغيرها من المواضيع التي قد تطرح في االجتماع للتصويت عليهااالجتماع التصويت على بنود جدول أعمال له حق و

والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة إلجراءات االجتماع. كما يسري هذا التوكيل لالجتماع الثاني في 

 حالة تأجيل االجتماع.

 

 

،وتفضلو بقبول فائق االحترام،  

 التوقيع
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