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صندوق المعذر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول ومدرج في السوق المالية السعودية
(صندوق مقفل)

مدير الصندوق



مازن الداود

الجوهرة السماري

الرئيس التنفيذي

مسؤول – المطابقة و االلتزام و التبليغ عن
غسل األموال و تمويل اإلرهاب

إن شروط و أحكام صندوق المعذر ريت والذي تديره شركة أصول و بخيت االستثمارية خاضعة للوائح الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ,وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة ومحدثة
وغير مضللة عن صندوق االستثمار.



على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.



لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول
على نسخة منها والتوقيع عليها.



صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ  2017/06/13م (الموافق 1438/09/18هـ).



تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحاً
عاماً بتاريخ 2017/06/13م (الموافق 1438/09/18هـ).
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بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إشعار هام
أ.

علىىى ىىت مسىى م مح مىىت اىى اذة اىىرو الاىى وم وانايىىتم بعبتلىىم تمىىم بتليتمىىت ابىىت ا ىىت أ اىى ار
اسىىى متر ل علىىىن بتلصىىىبدوز .و لعىىىوا أس ل عتمىىىت المسىىى م وس المح ملىىىوس مىىى مح ولىىىت اىىىرو
الاىى وم وانايىىتم علىىى أتشىىت اس اىىترة اسىى مترلم أو كىى لبيم أو ا ولىىم أو اتتوتيىىم بىىت لعىىى علىىى
بوتلسىىشم وال ح ىىن مىىن صىىم ا سىى متر
جميىى المسىى م لن اىى اذة اىىرو الاىى وم وانايىىتم وال حىى
ىىا الصىىبدوز وار بتراىىت و لىىت يمىىت ل علىىن بتلمرالىىت والم ىىتم ال ىىا لب ىىو عليشىىت ا سىى متر ىىا
الصىىىىىبدوز .ولبصىىىىى المسىىىىى م وس بتس اىىىىىترة مس اىىىىىترلشم المشبيىىىىىين ومس اىىىىىتر ال ىىىىى ا ى
ىىا الصىىبدوز وا ا لىىىت بشىىت وال صىىى
ومس اىىترلشم ال ىىتتوتيين والمحتسىىىبين باىىوس اىى اذ واىىىدا
يشت .

ب .ىىم دعىىداه اىىرو الاىى وم وانايىىتم مىىن ابىىت اىى م أصىىول وب يىىك ا سىى مترلم واىىا اىى م سىىعوهلم
مسىىىتامم م للىىىم بموجىىىى السىىىعت ال عىىىتر راىىىم  1010219805و ىىىترل  1427/05/2اىىىى (الموا ىىىن
مىىى ر لىىىهر بموجىىىى ىىى ري ايوىىىم السىىىوز المتليىىىم راىىىم -07
 2006/05/29م) وم رصىىىم ىىىىرا
 08126وو ىىتل لال حىىم صىىبتهلن ا سىى متر الع ىىتر الصىىتهرة عىىن ايوىىم السىىوز المتليىىم بموجىىى ال ىى ار
راىىىىم  ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١و ىىىىترل ١٤٢٧/٦/١٩اىىىىى (الموا ىىىىن 2006/7/15م) ببىىىىتذ علىىىىى تقىىىىتم السىىىىوز
المتليىىىم الصىىىتهر بتلم سىىىوم المليىىىا راىىىم (م )30/و ىىىترل  ١٤٢٤ /٦ /٢اىىىى (الموا ىىىن  2003/07/31م)
ايوىىىم السىىىوز
وال عليمىىىت ال تصىىىم بصىىىبتهلن ا سىىى متر الع ترلىىىم الم داولىىىم الصىىىتهرة عىىىن معلىىى
المتليىىىىم بموجىىىىى ال ىىىى ار راىىىىم  2016 – 130 – 6و ىىىىترل 1438/1/23اىىىىى (الموا ىىىىن2016/10/24م) ببىىىىتذ
علىىى تقىىتم السىىوز المتليىىم الصىىتهر بتلم سىىوم المليىىا راىىم (م )30/و ىىترل  ١٤٢٤ /٦ /٢اىىى (الموا ىىن
 2003/07/31م).
ج .لصىىبم مسىى وم الم ىىتم ىىا الصىىبدوز بم ىىتم م وسىى م دلىىى م لعىىم لىىرا ىىد ليىىوس مبتسىىبتل
للمسىى م لن الىىرلن ل بىىوس ىىا ا سىى متر اليىىت الم ىىتم د أس أسىىعتر واىىدا الصىىبدوز أو العوا ىىد
الب دلىىىم لميىىىن أس شىىىبم بسىىىبى الم ىىىتم ال ىىىا اىىىد ل عىىى ا لشىىىت الصىىىبدوز .وبتل ىىىتلا اىىىد لسىىى ه
المسىىى م المبلىىىي انصىىىلا الىىىر ىىىم اسىىى مترو .لىىىرا تبصىىى المسىىى م بتس اىىىترة مس اىىىتر مىىىتلا
مسىى ت مىى ر مىىن ايوىىم السىىوز المتليىىم ابىىت ا ىىت اىى ار ا سىى متر .ولعىىى أس ليىىوس المسىى م وس
المح ملىىىوس علىىىى علىىىم بىىىوس ا سىىى متر ىىىا الصىىىبدوز لب ىىىو علىىىى م ىىىتم عتليىىىم و لصىىىل د
للمسىى م لن الملمىىين بتلم ىىتم ال ىىا لب ىىو عليشىىت وللشمىىوس اىىرو الم ىىتم وال ىىتهرلن علىىى حمىىت
رسىىترة رسوأ أمىىوالشم المسىى م ة جر يىىت أو ليىىت (للمرلىىد مىىن المعلومىىت عىىن م ىىتم ا سىى متر ىىا
الصبدوز ال جتذ ال جوع دلى المتهة ر ا ر من ارو الا وم وانايتم).
ه.

ل حمىىت مىىدل الصىىبدوز مسىىموليم المعلومىىت الىىوارهة ىىا اىىرو الاىى وم وانايىىتم وال ىىا لم ىىد مىىدل
الصىىبدوز اسىىى علمىىه (بعىىد أس بىىرل ال ىىدر المع ىىول مىىن العبتلىىم المشبيىىم لل و ىىد مىىن لىىت) أتشىىت
ىىمن أ د ىىتهة يىى صىىحيحم أو م ىىللم و ولىىت ألىىم أمىىور اىى م اللىىوا ال بليرلىىم الصىىتهرة مىىن
حمىىىت ايوىىىم السىىىوز المتليىىىم أ مسىىىموليم عىىىن
ايوىىىم السىىىوز المتليىىىم ىىىميبشت يىىىه .و
معلىىى
علىىن بىىدا شت أو ا متلشىىت و لىىا تلسىىشت
مح ولىىت اىىرو الاىى وم وانايىىتم و ع ىىا أ و يىىدا
صىىى اام مىىىن أ مسىىىموليم مشمىىىت تتىىىك عىىىن أ رسىىىترة بىىى عمىىىت وره ىىىا اىىىرو الو ي ىىىم أو عىىىن
ا ع مىىته علىىى أ جىىرذ مبشىىت ولعىىى علىىى الىى ا بين ىىا اىى اذ واىىدا الصىىبدوز الم واىىم بموجىىى
عن مدم صحم المعلومت الم عل م بتلصبدوز.
ارو الا وم وانايتم ال ح

و.

مىىك اااىىترة دلىىى جميىى ال ىىوارل اع لىىتل و مىىت ل تبلشىىت ميالهلىىتل أو العيىى
م المياله ل م انرر بتل ترل المر ور أو ل.
ال ترل الشع

اسم وعنوان مدير الصندوق:
ا م أصول و ب يك ا س مترلم
ص.ب 63762 .ال لتا 11526
الممليم الع بيم السعوهلم
ات م966-11-419-1797 :
ت

966-11-419-1899 :

ب لد دلي وتاWMD@OBIC.COM.SA :
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ملخص الصندوق
نوع الصندوق

صبدوز اس متر ع تر م داول م لت م دتاتسو ا الممليم الع بيم السعوهلم بموجى
:
صبتهلن ا س متر الع تر وال عليمت ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم.

عملة الصندوق

 :ال لتل السعوه .

مدة الصندوق

ا داول اتبلم لل عدلد لمده ممت لم و ن
 99 :سبم بدأ من ترل دهراج الوادا
الصبدوز وبعد أرر موا م ايوم السوز المتليم.

األهداف االستثمارية
للصندوق

حجم الصندوق

حم

دل مدل

لشد الصبدوز الى ا س متر ا أصىىول ع ترلىىم هارت الممليم الع بيم السعوهلم واتبلىىم
ل ت عن  %90من صت ا أربتح الصبدوز سبولتل.
و وال مت
هور
ل ح ين هرت وجي
 :ولس م الصبدوز بايت ىتتو أصول الصبدوز ىا ماىترل ال ىول الع ترلم ا ل م:
ىت أصول الصىبدوز المسى م ة ىا انصول الع ترلىم الم ىورة ال ىا ولىد هرىت
 .1أ
هور عىن  ٪75مىن دجمىتلا أصول الصىبدوز و تل آلر اوا م متليم مدا م و
 .2أ لسى م الصىبدوز أصوله ا أراكا بي تذ.
:

 613,700,000لاير سعوه .
سعوهلم.

سعر الوحدة

 10 :رلت

درجة المخاطر

م وس م دلى عتليم (ل جى م اجعم المتهة ر ا ر من ارو الا وم وانايتم لمع م ال لتصيت عن
:
الم تم الم ب م بت س متر ا الصبدوز).

الحد األدنى لالشتراك

 10,000لاير سعوه م ت تل دليشت ايمم رسوم ااا اك مت اته من الممين
:
من الحد انهتى لإلا اك بسبى عده المي بين اليبي رالل ة ال ح ا ولا.

مبلي أات

صي

الحد األدنى للملكية

:

سياسة توزيع األرباح

ت عن سعين بتلمت م
سي م وال أربتح سبولم على مالك الوادا ( ا اتل ح ك)
:
( )%90من صت ا أربتح الصبدوز رالل ال ب ا ول و لت ا اش مترأ من ت عتم.

فترة الطرح األولي

لوجد.

ترل
 :ترل

بدالم ابول ا ا ا ت رالل
ا ت شتذ من ة ال ح انولا

ة ال

ح انولا

1438/10/08 :اى الموا ن 2017/07/02م
1438/10/12 :اى الموا ن 2017/07/06م.

عدد مرات التقويم

م تس سبولتل  -ت س م أاش من السبم المتليم للصبدوز (/30لوتيو و /31هلسمب من ت سبم
:
ميالهلم).

رسوم االشتراك

وب يمم  %2من
الوادا
صم رسوم ا ا اك من دجمتلا مبلي ا ا اك و بعد صي
 :دجمتلا مبلي ااا اك .وسي وم مدل الصبدوز بتل بتال/اسم تمت رسوم ا ا اك لبت عا
ا صول الع ترلم (ااا اك العيبا) الوارهة بيتتت شم ا المتهة رمر من ارو الا وم وانايتم.

رسوم إدارة الصندوق

رسوم سبولم عتهل  %0.50من صت ا ايمم أصول الصبدوز و حسى بايت لوما و د
:
رب سبو .

بايت

أتعاب مدير األمالك

أ عتب سبولم عتهل  % 5من اال اه اليلا الر
:
ل م الد على أستأ تصم سبو .

أتعاب التطوير

سي حصت الم ور على أ عتبه تقي ايتمه
ا اتل اس متر الصبدوز بماترل ال ول الع تر
 :بتنا ا  /العمت على ول الما وع على ايت تسبم موولم من يتليم دتاتذ الما وع
وبحسى السع الست د بتلسوز و بحد أاصى  %15من يتليم اتاتذ الما وع.

رسوم الحفظ

:

مبلي  90,000لاير سعوه سبولتل
مبلي  40,000لاير سعوه رسوم وسي
الحلظ.
مبلي  2,000لاير ليت عمليم بي أو ا اذ أو دصدار صت جدلد نصول الصبدوز.

أتعاب المحاسب القانوني

 :مبلي  32,000لاير سعوه

رسوم التمويل

ل حمت الصبدوز ت م يتليم ال مولت وان عتب والبل ت والمصترلم الم عل م ب
:
ال مولت ال تص بتلصبدوز دس وجد وبحسى السع الست د بتلسوز.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

ل حمت الصبدوز ت م يتليم السل واااتمم اللعليم ال ا ل يبدات ت ع و من انع تذ ا
:
سبيت ا ور ا ج متعت بتاكت م دلى بدل الح ور وبواا  3,000لاير سعوه لالج متع الوااد.
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يى واييلم

لألع تذ مع معين عن  100,000لاير سبولت ولن
على أس لرلد معموع ارو ال يتليم والبد
او ميت آ تقي ع ول شم ا
من مو لا مدل الصبدوز أ بد
ل تكى أع تذ المعل
دهارة الصبدوز.
معل
ااهارة المس لين (مع معين) وبواا  200,000لاير
و ل حمت مدل الصبدوز ميت وة أع تذ معل
سعوه سبولت.

المصاريف األخرى

ل حمت الصىبدوز ت ىم ال سىوم والمصترلم والبل ت ال تصم بوتا م واس مترا الصبدوز مت
ل حمت المصترلم وال سوم البت عىم عىن ال عىتمال و ال دمت الم دمم من الوي أو من ا م ا
وو العالام م ت ال دمت ال تتوتيم وا س اترلم والمس اترلن الع ترلين و يىىتليم ال ىىومين ا
 :العالاىىم وألىم رىدمت مشبيىم أو بيم او بيم أرى م بمىت ىا لىت المصىترلم الم عل ىم ب سوم
ال حولت مت بين الحستبت الببييم أو ا س مترلم دكت م نلم ك ا ى أو رسوم دس وجد  .ومىن
الم واى أ رلىد اىرو ال يىتليم عىن  %1مىن دجمىتلا ايمىم أصول الصبدوز سبولتل و ا جمي
ا اوال لن ل م رصم د المصترلم وال سوم اللعليم.

رسوم التعامل

لحصت مدل الصبدوز على تسبم  %1من سع الا اذ أو البي ال تص بيت أصت ع تر ل م
ا اسو أو بيع ه من ابت الصبدوز و لت م تبت ايتم مدل الصبدوز بإج اذ ال صا الالام وال لتوا
على ا وم الا اذ أو البي ود متم العمليم .و يوس أ عتب ال عتمت مس ح م السداه بعد د متم
 :عمليم الا اذ أو البي ال تصم بيت أصت ع تر .
بتاكت م دلى لت سي حمت الصبدوز جمي مصترلم و يتلي م ورسوم ال عتمت/ال عتمال م ت
البي والا اذ وا س حوا على أصول وال يتليم ا س اترلم وال تتوتيم ال تصم برلت .وسي م
اا صتح المتلا ا تشتلم ت سبم.
اا صتح عن لت المصترلم ( ا اتل وجد ) ا مل

تداول الوحدات

م ل م داول أسشم الا ت المدرجم
ل م ال عتمت بتلوادا عب تقتم ( داول) عبد ااهراج ببل
 :ا السوز المتليم السعوهلم ( داول) وبتل تلا لعوا لمتليا الوادا والمس م لن ال داول رالل
ستعت ال داول العتهلم المعلن عبشت من ابت السوز المتليم مبتا ة.

الزكاة
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على متلت الوادة

قائمة المصطلحات

"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية” :
الئحة األشخاص المرخص لهم
الئحة صناديق االستثمار العقاري
الئحة صناديق االستثمار

أ لعبم
عبا ايوم السوز المتليم بتلممليم الع بيم السعوهلم اتملم اي مت لسم الب
أو لعبم عيم أو مو م أو و يت لمين أس ل م لول ه نهاذ أ و يلم من و ت م الشيوم.
لشم الصتهرة عن معل

:

حم انا تص الم ر

:

حم صبتهلن ا س متر الع تر

:

حم صبتهلن ا س متر الصتهرة عن معل

ايوم السوز المتليم السعوهلم.

والصتهرة عن معل

ايوم السوز المتليم.

ايوم السوز المتليم.

التعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية المتداولة

:

عبا ال عليمت
السوز المتليم.

"شركة أصول وبخيت االستثمارية
" أو "مدير الصندوق"

:

عبا ا م أصول وب يك ا س مترلم ا م سعوهلم مستامم م للم بموجى السعت
ال عتر رام  1010219805و ترل  1427/05/02اى الموا ن  2006/05/29م وم رصم ى
ايوم السوز المتليم رام  08126-07لمراولم تاتم ال عتمت
م ر ر بموجى ري
“ا
بصلم أصيت وو يت وااهارة والحلظ ا أعمتل انوراز المتليم.

:

دهارة لعين أع تذو مدل الصبدوز و تل لال حم صبتهلن ا س متر الع تر ؛ لم اابم
او معل
أعمتل مدل الصبدوز وسي أعمتل الصبدوز.

:

دهارة لدم مدل الصبدوز أو تب
مو لتل و ع و معل
ااهارة لي
ع و من أع تذ معل
بر عالام جوا لم بعمت أو عالام عتادلم م مدل
له أو أمين الظ الصبدوز مت أته لي
الصبدوز أو تب له أو أمين الظ لت الصبدوز.

مدير األمالك

:

الالامم لمراولم أعمتلشت وأتا شت من العشت
جشم أو عدة جشت – اتصلم على ال اري
الحيوميم ا العالام  -لعيبشت مدل الصبدوز ل وم بإهارة الع ترا محت اس متر الصبدوز و
يوس مسمولم عن جمي ال دمت الم عل م بإهارة الع ترا ومن كمبشت على سبيت الم تل :
دهارة و اويت الع ترا و صيتت شت و ردمت ال وجي و حصيت االعتر و عبا ا ارو الا وم
و انايتم ممسسم مداه ال ي للع ترا بموجى السعت ال عتر رام  1010268694و ترل
1430/6/6اى الموا ن  2009/05/30م.

الشخص المرخص له

:

لعبا ا

مسؤول المطابقة وااللتزام

:

مسمول الم تب م وا ل رام لدم ا م أصول وب يك ا س مترلم الر
الل ة (أ) من المتهة الستبعم و ال مسين من حم انا تص الم ر

الصندوق

:

لعبا صبدوز المعرر رلك.

مدة الصندوق

:

ا داول اتبلم لل عدلد لمده
مدة الصبدوز اا  99سبم بدأ من ترل دهراج الوادا
ممت لم و ن دل مدل الصبدوز وبعد أرر موا م ايوم السوز المتليم

إجمالي قيمة أصول الصندوق
/رأس مال الصندوق

:

معموع ايمم الوادا

رسوم إدارة الصندوق

:

ال عولض والمصترلم وان عتب الم عل م بتل دمت

اشتراك

:

او مت ل دمه الما ك من م تبت ت د أو عيبا لو ا ا س متر ا الصبدوز من رالل
ا الصبدوز و تل لا وم الصبدوز وأايتمه.
ملت وادا

الوحدة

:

اصم المتلت ا الصبدوز و عتمت ت وادة على أتشت م ت اصم ماتعم ا صت ا أصول
الصبدوز ال ا مب المس م ان الماتر م ا ملييم أصول الصبدوز على أستأ تسبا
و تل لعده الوادا ال ا لمليشت المس م .

"مالك وحدة" أو "مالك وحدات "

:

مجلس إدارة الصندوق

عضو مجلس إدارة مستقل

نسخة 1.1

ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم الصتهرة عن معل

م ر

ايوم

له ممترسم أعمتل انوراز المتليم .
ل م عييبه و تل لب
لشم.

عبد بدالم ت لوم عتمت.

مص لحت م اه م ولس
المعرر رلك.
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ا س اترلم ال ا ل م ه عشت لمدل الصبدوز.

دم ت مبشت لإلاترة دلى الا

الر

لملت وادا

ا صبدوز

التغييرات األساسية

اآل يم:
عبا ألتل من الحت
 .1ال ويي المشم ا أادا الصبدوز أو مبيع ه.
على اتملا الوادا أو على ا واشم يمت
 .2ال ويي الر ليوس له و ي سلبا وجوا
ل علن بتلصبدوز.
 .3ال ويي الر ليوس له و ي ا وك الم تم للصبدوز.
 .4التهة راأ متل الصبدوز.
أر م م الشيوم أتشت وي ال أستسيتل و بلي بشت مدل الصبدوز.
 .5أ ات

:

الطرح

:

لعبا ال

صافي قيمة األصول للوحدة

:

ال يمم الب دلم ن وادة على أستأ دجمتلا ايمم أصول صبدوز ا س متر م صومتل مبشت
ايمم ال صوم والمصترلم م ل سم البت على دجمتلا عده الوادا ال ت مم ا ترل
ال ولم.

صافي قيمة األصول

:

لعبا صت ا ايمم أصول الصبدوز مت او محده ا المتهة ر كر من ارو الا وم وانايتم.

يوم التقويم

:

ل صد به اليوم الر ل م يه استب صت ا ايمم أصول الصبدوز ول م ال ييم ت س م أاش
ا  30لوتيو و 31هلسمب من ت سبم ميالهلم.

"لاير" أو "لاير سعودي"

:

أ

صناديق أسواق النقد

:

واا صبتهلن اس متر ل م ت اد شت الوايد ا س متر ا انوراز المتليم اصي ة انجت
وصل ت سوز الب د و تل لال حم صبتهلن ا س متر.

صفقات المرابحة

:

صل ت لبلرات الصبدوز عن م لن ملت سل وبيعشت بتآلجت ايث لبد العميت ر ب ه ا
الصبدوز السلعم من السوز ولبيعشت عليه
ا اذ سلعم من الصبدوز بتنجت م لا
وللعميت ان ا ا لت بتلسلعم أو سلمشت وله أس لو ت الصبدوز ا بيعشت ا السوز مت
لمين بليرات ب و يت الصبدوز ممسس لم متلي لم با اذ سل ٍ من السوز الدوليم للصبدوز
ب من اتل ومن م لبيعشت الصبدوز على الممسسم المتليم أو ي ات ب من ممجت.

نموذج طلب االشتراك

:

البمو ج المس دم ل لى ا ا اك ا الصبدوز وأ مس بدا م لوبم اسى لوا ايوم
السوز المتليم واواعد ميت حم ست انموال و مولت ااراتب وأ معلومت م م لواعشت
العميت بو ا ا ا اك ا وادا الصبدوز ا ل م اع مته مدل الصبدوز.

السنة المالية

:

اا السبم الميالهلم والمدة الرمبيم ال ا ل م ا بدال شت و ين و سعيت جمي العمليت
المتليم للصبدوز و ا تشتل شت ل م دعداه ال وا م المتليم وال ا يوس من  12اش ال ميالهلتل.

الربع

:

مدة ال م أاش من ت سبم متليم ب شا ا اليوم انري من اناش (مترأ /لوتيو/
سب مب  /هلسمب ) من ت عتم.

"اليوم" أو "يوم عمل"

:

لوم العمت ال سما الر

صافي أرباح الصندوق

:

ل صد به دجمتلا عوا د الصبدوز بمت ا لت الدرت ال وجي
ال ا حملشت الصبدوز.

طرف ذوو عالقة

:

تداول

:

عبا السوز المتليم السعوهلم.

أسواق المال السعودية

:

عبا أ سوز متلا عتملم ا الممليم الع بيم السعوهلم (أو سي م
على سبيت الم تل السوز ال يسيم والسوز المواالم (تمو).

أصول الصندوق

:

ال لتل السعوه

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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ح العتم للوادا

و تل لشرو الا وم وانايتم.

العملم ال سميم للممليم الع بيم السعوهلم.

يوس يه الببوك مل وام للعمت ا الممليم الع بيم السعوهلم.
بعد رصم دجمتلا المص و ت

مدل الصبدوز
أمين الحلظ
مدل انمالك
الم من
المحتسى ال تتوتا
ااهارة أو أ من المدل لن ال بليرلن أو المو لين لدم أ من انم ا
أع تذ معل
أعالو
عتوا مليي ه ( )%5من صت ا أصول صبدوز ا س متر الع تر
أ متلت وادا
الم داول
ام
تب أو مسي على أ من انا تص الستبن
أ ا

عبا انصول الع ترلم الموكحم ا المل
ل مليشت الصبدوز ا تل.
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ريصه ا ت) ومبشت

ال ع للا عن انصول الع ترلم وأ

أصول ع ترلم

ت من لملت وادة ا الصبدوز على أ ليوس من اآل ا بيتتشم:
من وادا الصبدوز.
 .1أ متلت وادا لملت ( )%5أو أ
 .2مدل الصبدوز و تبعيه.
دهارة الصبدوز.
 .3أع تذ معل

الجمهور

:

عقود المنفعة

:

عبا الع وه ال ا ل م بموجبشت ا اذ ان ا ت لتع ب لت انصول لل ة امبيم محدهة و ل ى
على ا اذ ان ا ت لتع ا ستب الملييم ال تمم لألصول بحيث ب ى لت الملييم م متليشت
انستسا و عبا ا ارو الا وم و انايتم ع وه المبلعم ال تصم بتنصول الع ترلم الواره
بيتتت شت ا الصلحت  29 27 25 23من ارو الا وم وانايتم.

الجهات المستلمة

:

عبا مدل الصبدوز و الر سي وم بتس الم تمت ج ا ا اك وا وم وأايتم الصبدوز و
الببت المحده ا تمو ج ا ا اك الر سي وم بتس الم مبتلي ااا اك من المس م لن
المح ملين.

نسخة 1.1
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دليل الصندوق
اسم الصندوق

المعذر ريت AlMa’athar REIT

مدير الصندوق

شركة أصول وبخيت االستثمارية
م لن الملت شد ب ج البح لن هور الميراتين
ص ب  63762ال مر الب لد 11526
ال لتا الممليم الع بيم السعوهلم
ات م 00966114191797 :
00966114191899 :
ت
www.obic.com.sa

أمين الحفظ

المحاسب القانوني

المستشار القانوني

مدير األمالك

المثمنون العقاريون

منصة التداول

الجهة المنظمة

نسخة 1.1

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي
الممليم الع بيم السعوهلم
ص.ب  50051ال لتا 11523
الا اا– واام تتمم لألعمتل– م
م لن الدا
ات م 00966115117300
00966112019819
ت
http://www.skfh.com.sa

ج رام 9

بي كي إف البسام والنمر
الممليم الع بيم السعوهلم
ص.ب  28355ال لتا 11473
اترع انمي محمد بن عبدالعرلر (ال حليم) – اا السليمتتيم
ات م 00966112065333
00966112065444
ت
http://www.pkf.com/saudiarabia
ibrahim.albassam@pkf.com
مكتب د .وليد بن ناصر النويصر وشركاه
واام تتمم لألعمتل مببى أ 4
الا اا
الدور  12م لن الدا
ص.ب 99879 .ال لتا 11625
الممليم الع بيم السعوهلم
الموا االي وتاwww.wanpartners.com :
الب لد االي وتاwalnuwaiser@wanpartners.com :
مؤسسة مداد الخير للعقارات
الممليم الع بٌم السعوهلم
ص.ب  300ال لتا 11411
اترع عبدهللا ال لعا – اا الع ين
ات م 00966114856057
00966114983951
ت
شركة انتماء للخدمات العقارية
-1
الممليم الع بيم السعوهلم
ال لتا  -اترع العليت العتم
مببى البالاا بعوار الع ترلم ال تل م
ات م 00966112937458 :
00966112937461 :
ت
الب لد االي وتاinfo@intimaa.com :
شركة دانات لتقييم االصول
-2
الممليم الع بيم السعوهلم
الامتلا بين م ج 6 -5
ال لتا – الدا
ص.ب  -87739ال لتا
ات م00966114555557 :
00966114551893 :
ت
شركة السوق المالية السعودية ( تداول)
الممليم الع بيم السعوهلم
م لن الملت شد أب اج ال عتوتيم الب ج الامتلا
ص.ب  60612ال لتا 11555
ات م+966 )11( 218 9999 :
+966 )11( 218 1220 :
ت
الموا االي وتاwww.tadawul.com.sa :
الب لد االي وتاwebinfo@tadawul.com.sa :
هيئة السوق المالية
الممليم الع بيم السعوهلم
م لن الملت شد مببى ال لعم
ص.ب  87171ال لتا 11642
الموا االي وتاwww.cma.org.sa :
الب لد االي وتاinfo@cma.org.sa :
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صندوق المعذر ريت
الشروط و األحكام
أ.

اسم الصندوق و نوعه:
اسم الصبدوز رالمعرر رلكر واو صبدوز اس متر ع تر م داول (م لت) م دتاتسو ا الممليم الع بيم
السعوهلم بموجى حم صبتهلن ا س متر الع تر وال عليمت ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم.

ب .عنوان مدير الصندوق:
ا م أصول وب يك ا س مترلم .
م لن الملت شد ب ج البح لن هور الميراتين.
ص .ب 63762 .ال لتا  11526الممليم الع بيم السعوهلم.
رام+966-11-419-1899 :
ات م +966 -11-419-1797 :ت
الموا االي وتاwww.obic.com.sa :
ج .مدة الصندوق:
مدة الصبدوز اا  99سبم بدأ من ترل دهراج الوادا
الصبدوز وبعد أرر موا م ايوم السوز المتليم.

ا داول اتبلم لل عدلد لمده ممت لم و ىن

ىدل مىدل

د .أهداف الصندوق:
لشد الصبدوز دلى ا س متر ا أصول ع ترلىم مىدرة لىدرت هور بحيىث لى م والى مىت ل ىت عىن  %90مىن
صت ا أربتح الصبدوز على متليا الوادا باىيت سىبو و لىت بعىد اسى الم مىدل الصىبدوز للعوا ىد االعترلىم
لألصول الع ترلم.
ه .وصف غرض الصندوق و أهدافه االستثمارية:
هور هارىت الممليىم الع بيىم
لشد الصبدوز دلى ا س متر ا أصىىول ع ترلىىم اتبلىىىم ل ح يىن هرىت ىوجي
السعوهلم وبمت ل وا ن م اس ا يعيم الصبدوز ا س مترلم الوارهة ا المتهة ر و ر و وال مىت ل ىت عىن %90
من صت ا أربتح الصبدوز سبولتل .ولس م الصبدوز بايت ىتتو أصوله ىىا ماىىترل ال ىىول الع ترلىم و لىت
و تل لل يوه المحدهة ا اس ا يعيم الصبدوز الوارهة ا المتهة ر و ر.
و .ملخص استراتيجيات الصندوق:
ل مدل الصبدوز على رلو انصول الع ترلم محت دس متر الصبدوز من أ م تللت تقتميم مب او اد سىبى
ا عدم ا س لتهة مبشت أو اويلشت و رلت على سىالمم انصىول الع ترلىم بيىتل ورلواىت مىن أ رلىت او عيىوب
ابدسيم ر يسيم اد مب او اد سبى ا عدم ا س لتهة مبشت أو اىويلشت أو اىد سىبى بىدورات ىا اجى اذ
اصالات و ويي ا ر يسيم ميللم.
ال تليم:

سيعمت الصبدوز على ح ين أادا ه ا س مترلم من رالل ا بتع ا س ا يعيت
و 1.أتواع انصول الع ترلم ال ا لس م يشت الصبدوز.
لس شد الصبدوز يولن محلقم اس مترلم ع ترلم م بوعم من رالل ملت أصول ع ترلم هارت الممليىم الع بيىم
هور وال ا مىن الم واى أس ىدر عوا ىد علىى رأأ المىتل المسى م بمىت
السعوهلم اتبلىىم ل ح ين هرت وجي
ل متاى م اس ا يعيم اسى متر الصىبدوز .ولسى م الصىبدوز باىيت ىىتتو أصىوله ىىا ماىىترل ال ىىول
الع ترلم ا ل م:
 .1أ ىت اس مترا الصبدوز ىا انصول الع ترلىم الم ىىورة ال ىىا ولىىد هرىىت هور عىىن  ٪75مىىن ال يمىم
ااجمتليم نصول الصبدوز و تل آلر اوا م متليم مدا م و
 .2أ لسى م الصىبدوز أصوله ا أراكا بي تذ.
ولع ا المل

نسخة 1.1

ال ع للا الموك

أهتتو انصول الع ترلم الميوتم لمحلقم الصبدوز ااس مترلم بايت مبد ا:
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 ملخص تعريفي عن األصول العقاريةمحلقم الصبدوز (المبد يم):
 -1مل

عدد/قيمة

الوصف
إجمالي عدد العقارات وعقود المنفعة المراد االستحواذ عليها

12

عدد العقارات المراد االستحواذ عليها

8

عدد العقارات تحت عقد المنفعة

4

عدد العقارات المطورة تطوير كامل

11

عدد العقارات قيد اإلنشاء*

1

نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

100%

نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

8.33%

التكلفة االجمالية لشراء العقارات (لاير سعودي)

592,616,677

التكلفة االجمالية لشراء عقد المنفعة (لاير سعودي)

11,030,823

التكلفة المتوقعة إلتمام إنشاء العقار (لاير سعودي)*

10,052,500

إجمالي حجم الصندوق (لاير سعودي)

613,700,000

مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق خالل  12شهر ماضية
(سنة  ) )2016لاير سعودي)
مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق المستهدف خالل  12شهر
(سنة ( )2017لاير سعودي)
مجموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء (م)²

44,959,492
52,217,920
133,838.43

مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخص البناء (م)²

7,376.60

إجمالي نسبة اإلشغال (محسوبة بطريقة المتوسط المرجح)

96.85%

نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

1.80%

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

*لوجد ع تر وااد ا الم اات البشت يم لإلتاتذ (ع تر ال صصا) وليبه ممج واو حك ا تاتذ ببت لذ على الع د الموا م
ة بدذ ول الع تر ا 2015/10/22م
المس وج البشت ا للع تر بعد ا متمه .ايث أس ا لتايم ال تجي المواعم بدأ من
الموا ن 1437/01/09اى و س م لمدة  22سبم.

نسخة 1.1

11

 -2مل

انصول الع ترلم :ا صول ال ا سي م ا ا شت /مليشت

اسم العقار

المعذر

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع

سيبا – عتر
ال لتا
المعرر
ا بن عبدالعرلر ا ول
انمي

احداثيات الموقع

24°40'53.2"N 46°40'03.4"E

 -مي با

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

10,709.16

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

22,707.37

تكلفة شراء العقار (لاير)

192,636,980.71

االيجار المستهدف خالل  12شهر (لاير)

17,653,850
تق ال ل بيعم ارا الع تر و بوع مس وج لم وبسبى عده الع وه اليبي وال ا ل عرر ع كشت
د م هم الع وه اسى توع المستام االعترلم
جميعت
المعترا (11
مس وج
مع ا)

مس وج

نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

الميت ى

( 11مي ى)

مس وج

الوادا

السيبيم

القيمة سنويا

عدد العقود

4,761,318

9

2,248,000

8

8,736,200

117

( 117وادو سيبيم)
(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
ال تصم بشرا انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

1436/11/01اى الموا ن  2015/08/15م

عدد االدوار

 4أهوار (ابو  +هور اركا  +هور اول +ملحن علو )

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 11مع ا  11مي ى  132ادة سيبيم

نسبة اإلشغال للعقار

 %90لوجد  15وادة سيبيم ي ممج ة

وصف موقع العقار

مالحظات إضافية

نسخة 1.1

ل

أ

عن ع وه االعتر

ا بن عبدالعرلر ا ول واترع ا مي سل تس بن
الع تر ا ااولم اترع انمي
عبدالعرلر لع ب الع تر م بوع من ايث ال تعت والمس وج لن

من التهة ا ال يمم االعترلم المبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج و يوس
بعض الع وه
على البحو ال تلا:
 ايمم االعتر السبو للمس وج ( )1ا المعترا ( )1,157,400من  1436/08/01اى الموا ن
 2015/05/19م دلى  1442/07/30اى الموا ن  2021/03/13م ول م الته شت دلى ( )1,286,000من
 1442/08/01اى الموا ن  2021/03/14م دلى  1446/07/30اى الموا ن  2021/03/13م.
 ايمم االعتر السبو للمس وج ( )6ا الميت ى بلي ( )188,000من 1437/04/06اى الموا ن
 2016/01/16م دلى  1440/04/05اى الموا ن  2018/12/13م ول م الته شت دلى ( )206,800من
 1440/04/06اى الموا ن  2018/12/14م دلى  1442/04/05اى الموا ن  2020/11/20م.
 ايمم االعتر السبو للمس وج ( )7ا الميت ى بلي ( )151,000من  1437/06/14اى الموا ن
 2016/03/23م دلى  1440/06/13اى الموا ن  2019/02/18م ول م الته شت دلى ( )166,100من
 1440/06/14اى الموا ن  2019/02/19م دلى  1442/06/16اى الموا ن  2021/01/29م .

12

افصاح

دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
انصول الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بىع تر المعرر .مت لم د مدل الصبدوز على أته
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت
ترب جوا
لوجد
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىع تر
عوا دات  % 10أو أ
المعرر.

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1
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اسم العقار

الربيع

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع
احداثيات الموقع

بدايم – عتر
وادا
ال لتا
ال بي
ا مي سعوه بن محمد بن م س
24°46'56.2"N 46°38'56.9"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

3,900

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

8,589.53

تكلفة شراء العقار (لاير)

50,284,948.37

االيجار المستهدف خالل  12شهر (لاير)

3,407,040
القيمة سنويا

المدة

3,000,000

من  1437/09/01اى الموا ن 2016/06/06م
دلى  1447/06/30اى الموا ن  2025/12/20م

261,040

من  1437/02/26اى الموا ن 2015/12/08م
دلى  1447/02/25اى الموا ن  2025/08/19م

146,000

من  1437/07/21اى الموا ن  2016/04/28م
دلى  1441/07/20اى الموا ن  2020/03/14م

المس وج 1

( 4معترا و81
وادة سيبيم)

نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

المس وج 2
( 2مع ا)

المس وج 3
( 1مع ا)

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
ال تصم بشرا انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

1437/04/24اى الموا ن  2016/02/03م

عدد االدوار

 4أهوار (ابو  +هور اركا  +هور اول +ملحن علو )

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 7معترا  81ادة سيبيم

نسبة اإلشغال للعقار

%100

وصف موقع العقار

مالحظات إضافية

نسخة 1.1

أ

عن ع وه االعتر

ل الع تر ا امتل مدلبم ال لتا بحا ال بي ولحد مب م الع تر من العشم الامتليم
الامتلا ومن العشم
م لن ا متم سعوه بن يصت ومن العشم العبوبيم ال لن الدا
الا ايم م لن الملت عبدالعرلر ومن العشم الو بيم م لن الملت شد
دس ع د المس وج  1ل من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج
و يوس على البحو ال تلا :
 من  1439/07/01هـ الموافق  2018/03/17م دلى  1443/06/30اى الموا ن  2022/02/02م صب ال يمم
االعترلم ( )3,750,000سبولتل.
 من  1443/07/01هـ الموافق  2022/02/03م دلى  1447/06/30اى الموا ن  2025/12/19م صب ال يمم
االعترلم ( )3,800,000سبولتل.
دس ع د المس وج  2ل من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج
و يوس على البحو ال تلا :
 من  1443/02/26اى الموا ن  2021/10/03م دلى  1445/02/25اى الموا ن 2023/09/10م صب
ال يمم االعترلم ( )400,000سبولتل.
 من  1445/02/26اى الموا ن  2023/09/11م دلى  1447/02/25اى الموا ن  2025/08/19م صب
ال يمم االعترلم ( )445,000سبولتل.

14

افصاح

دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
انصول الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بىع تر ال بي  .مت لم د مدل الصبدوز على أته
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت
ترب جوا
لوجد
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىع تر
عوا دات  %10أو أ
ال بي

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1
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اسم العقار

المحمدية

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع
احداثيات الموقع

عتر  -مي با
ال لتا
العليت
م لن الملت شد بن عبدالعرلر
24°40'55.0"N 46°41'12.1"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

2,109

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

15,582.92

تكلفة شراء العقار (لاير)

99,581,867.03

االيجار المستهدف خالل  12شهر
(لاير)

8,206,300
القيمة سنويا

المدة

7,206,300

من  1436/09/14اى الموا ن  2015/06/30م
دلى 1446/09/13اى الموا ن  2025/03/12م

المس وج 1
( 40مي ى)
نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)
المس وج 2
( 4معترا)

1,000,000

من  1438/01/27اى الموا ن  2016/10/28م
دلى  1446/01/26اى الموا ن  2024/08/01م

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
ال تصم بشرا انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

1430/04/15اى الموا ن  2009/04/10م

عدد االدوار

 12هور ( 2ابو  +هور اركا  +هور ميراتين 8 +أهوار م ي رة)

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 40مي ى و 4معترا

نسبة اإلشغال للعقار

%100

وصف موقع العقار

افصاح

ل الع تر وسم مدلبم ال لتا بحا العليىت علىى ام ىداه م لىن الملىت شىد الىر ل ىت عليىه
مبتا و .ولحد مب م الع تر من العشم الامتليم اترع موسى بن تصي ومن العشم العبوبيم
م لن ميم المي مم ومىن العشىم الاى ايم م لىن الملىت شىد لليىه اىترع العليىت ومىن العشىم
الو بيم اترع ال صصا
دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
انصول الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بع تر المحمدلم .مت لم د مدل الصبدوز على أته
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت
ترب جوا
لوجد
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بع تر
عوا دات  %10أو أ
المحمدلم.

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1

أ

عن ع وه االعتر
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اسم العقار

التخصصي

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع

عتر
ال لتا
المعرر
اترع ال صصا

احداثيات الموقع

24°40'51.4"N 46°40'39.2"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

4,248

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

6,610.61

تكلفة شراء العقار (لاير)

43,680,817.33

االيجار المستهدف خالل  12شهر
(لاير)

3,338,820

نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

المس وج 1

( المببى بتليتمت )

القيمة سنويا

المدة

3,338,820

من  2015/10/22م الموا ن  1437/01/09اى
دلى  2037/10/21م الموا ن  1459/09/12اى

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
ال تص بشرا انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

الع تر ايد ااتاتذ

عدد االدوار

 3أهوار (ابو  +هور اركا  +هور ميراتين)

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 1صتلم ع ا

نسبة اإلشغال للعقار

%100

وصف موقع العقار

مالحظات إضافية

افصاح

نسخة 1.1

أ

عن ع د االعتر

ل الع تر ا ب مدلبم ال لتا بحا المعرر ولحد مب م الع تر من العشم الامتليم
م لن ا متم محمد بن عبدالعرلر ومن العشم العبوبيم م لن ميم المي مم ومن العشم
الا ايم م لن الملت شد ومن العشم الو بيم م لن ال صصا
الما وع ايد ا تاتذ واو ممج اتليت و رلد ايمم ا لعتر ا اتل م اس يمتل اتاتذ الما وع ببت لذ
على الع د الموا بين الممج و المس وج و يوس على البحو ال تلا:
 من اس يمتل اتاتذ الما وع دلى  2027/10/21م الموا ن  1449/05/21اى سي م استب ا لعتر
ببسبم  %8.5من اجمتلا يللم ايمم ا را م ت ت اليشت يتليم ا االم والببتذ.
 من  2027/10/22م الموا ن  1449/05/22اى دلى  2032/10/21م الموا ن  1454/07/17اى التهة
ببسبم  %5من ايمم ار العتر ا الل ة الستب م.
 من  2032/10/22م الموا ن 1454/07/18اى دلى  2037/10/21م الموا ن 1459/09/12اى التهة
ببسبم  %5من ايمم ار العتر ا الل ة الستب م.

دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز .دكت م
انصول الع ترلم واد

17

دهارة
دلى لت لم لت انس ت مترز عبدهللا ال ميم (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) مت تسب ه  % 50من رأأ متل ا م أمالك الدرعيم المتليم لمت تسب ه  %42.5من
رأأ متل ا م اال السعوهلم المس وج ة لع تر ال صصا الوارهة بيتتت ه ا ارا العدول
ترب أتا م ا م اال الع بيم من واك آلر م أتا م
من ارو الا وم وانايتم واد
ومصتل الصبدوز.
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بع تر ال صصا .مت لم د مدل الصبدوز على أته
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت
ترب جوا
لوجد
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بع تر
عوا دات  %10أو أ
ال صصا.
جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.
ل وا اس يمتل دتاتذ الما وع رالل اش ا وب من العتم 2017م.

نسخة 1.1
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اسم العقار

مبنى الصحافة االول

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع

عتر  -مي با
ال لتا
الصحت م
العليت

احداثيات الموقع

24°47'49.1"N 46°37'59.8"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

2,520

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

11,340

تكلفة شراء العقار (لاير)

50,102,755.81

االيجار المستهدف خالل
 12شهر (لاير)

4,312,660

نبذة عن عقود اإليجار
الحالية (لاير)

المس وج 1

(المببى بتليتمت)

القيمة سنويا

المدة

4,312,660

الث سبوا من ترل  1436/01/22اى الموا ن
2014/11/14م عده ل ت يتل لمده ممت لم بتس بتذ مت
د ا م اار تر بعدم ال بم بتل عدلد

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام
البناء)
عدد االدوار
انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

1432/12/27اى الموا ن  2011/11/23م
 10أهوار ( 2ابو  +هور اركا  7 +أهوار م ي رة)
 44مي ى

نسبة اإلشغال للعقار
وصف موقع العقار

افصاح

%100
ل الع تر ا امتل مدلبم ال لتا بحا الصحت م ولحد مب م الع تر امت م لن الملت سلمتس بن
الامتلا ومن العشم الا ايم م لن الم تر ومن
عبدالعرلر ومن العشم العبوبيم ال لن الدا
العشم العبوبيم م لن العليت الر ل عليه الع تر مبتا ة
دهارة الصبدوز)
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا الصبدوز .و وم
ترب
الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول الع ترلم واد
ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم وانايتم
و يمت عدا مت
لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل انمالك م مدل
الصبدوز يمت ل علن بىمببى الصحت م انول .مت لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب جوا
من العوا د
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت عوا دات  %10أو أ
االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىمببى الصحت م انول.

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1

أ

عن ع د ا لعتر ال تص بشرا
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اسم العقار

مبنى الصحافة الثاني

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع

مي با
ال لتا
الصحت م
العليت

احداثيات الموقع

24°46'48.0"N 46°38'31.1"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

2,380

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

10,880

تكلفة شراء العقار (لاير)

53,544,744.13

االيجار المستهدف خالل  12شهر
(لاير)

4,670,000
القيمة سنويا

نبذة عن عقود اإليجار الحالية
(لاير)

المس وج 1

(المببى بتليتمت)

المدة
الث سبوا من ترل  1437/09/09اى
الموا ن 2016/06/14م عده ل ت يتل لمده
ممت لم بتس بتذ مت د ا م اار تر بعدم
ال بم بتل عدلد

4,670,000

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
انصت الع تر )

أ

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

1434/01/4اى الموا ن 2012/11/17م

عدد االدوار

 10أهوار ( 2ابو  +هور اركا  7 +أهوار م ي رة)

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 44مي ى

نسبة اإلشغال للعقار

%100

وصف موقع العقار

افصاح

ل الع تر ا امتل مدلبم ال لتا بحا الصحت م ولحد مب م الع تر اىمت م لىن الملىت سىلمتس
الاىمتلا ومىن العشىم الاى ايم م لىن الم ىتر
بن عبدالعرلر ومن العشم العبوبيم ال لن الدا
ومن العشم العبوبيم م لن العليت الر ل عليه الع تر مبتا ة
دهارة الصبدوز)
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوالل لألصول الع ترلم ا الصبدوز .و وم
ترب
الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول الع ترلم واد
ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
و يمىىت عىىدا مىىت ى اعىىالو ومىىت ىىم اا صىىتح عبىىه ىىا المىىتهة رأ 7ر والمىىتهة ر ر ر مىىن اىىرو الاى وم
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصىول الع ترلىم أو مىدل انمىالك
م مدل الصبدوز يمت ل علن بىىمببى الصىحت م ال ىتتا .مىت لم ىد مىدل الصىبدوز علىى أتىه لوجىد
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت عوا دات  %10أو أ
ترب جوا
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىمببى الصحت م ال تتا.

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1

عن ع د ا لعتر ال تص بشرا
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اسم العقار

مستودع الحائر

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع
احداثيات الموقع

مس وهعت
ال لتا
المصتت
24°33'48.3"N 46°44'29.8"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

13,544.45

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

11,970

تكلفة شراء العقار (لاير)

27,281,887.81

االيجار المستهدف خالل 12
شهر (لاير)

1,747,000

نبذة عن عقود اإليجار الحالية
(لاير)

تق ال ل بيعم ارا الع تر و بوع مس وج لم وبسبى عده الع وه اليبي وال ا ل عرر ع كشت جميعت
م هم الع وه اسى الل ة االعترلم
عدد
القيمة سنويا
العقود
مس وج لن 3-1
28
1,747,000
سبوا

د

( 28مس وهع)

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
بشرا انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

 1427/01/27اى الموا ن  2006/02/25م

عدد االدوار

هور اركا

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 28مس وهع

نسبة اإلشغال للعقار

%100

وصف موقع العقار

افصاح

ل الع تر ا جبوب مدلبم ال لتا بحا المصتت ولحد مب م الع تر من العشىم الاىمتليم م لىن
العبوبا ومن العشىم العبوبيىم اىا المبصىورلم ومىن العشىم الاى ايم م لىن الحىت ومىن
الدا
العشم الو بيم اا الالت
دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا الصبدوز.
و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول الع ترلم واد
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
و يمت عدا مىت ى اعىالو ومىت ىم اا صىتح عبىه ىا المىتهة رأ 7ر والمىتهة ر ر ر مىن اىرو الاى وم
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل انمالك
م مدل الصبدوز يمت ل علن بىمس وهعت الحت  .مت لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ىترب
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت عوا دات  %10أو أ ى مىن
جوا
العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىمس وهعت الحت .

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1

أ

عن ع د ا لعتر ال تص

21

اسم العقار

مستودع السلي

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع
احداثيات الموقع

مس وهعت
ال لتا
السلا
ال تب
24°40'30.9"N 46°50'12.3"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

54,075

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

46,158

تكلفة شراء العقار (لاير)

75,502,675.27

االيجار المستهدف خالل 12
شهر (لاير)

5,523,550

نبذة عن عقود اإليجار الحالية
(لاير)

تق ال ل بيعم ارا الع تر و بوع مس وج لم وبسبى عده الع وه اليبي وال ا ل عرر ع كشت جميعت
د م هم الع وه اسى الل ة االعترلم
مس وج لن 3-1
سبوا

القيمة سنويا

عدد العقود

4,016,100

19

( 29وادة)

مس وج لن 5-3
سبوا

1,507,450

8

( 7وادا )
(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
ال تص بشرا انصت الع تر )

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)
عدد االدوار
انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

1414/01/06اى الموا ن  1993/07/25م
هور اركا
 26مس وهع م سمم الى  36وادة

نسبة اإلشغال للعقار
وصف موقع العقار

افصاح

%100
ل الع تر ا جبوب ا ز مدلبم ال لتا بحا السلا لحد مب م الع تر من العشم الامتليم
ال تتا ومن العشم
اترع ابو عبيدة عتم بن الع اح ومن العشم العبوبيم ام داه ال لن الدا
الا اا.
ال تتا ومن العشم الو بيم ال لن الدا
الا ايم ال لن الدا
دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز .
الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بىمس وهعت السلا .مت لم د مدل الصبدوز على أته
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت
ترب جوا
لوجد
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن
عوا دات  %10أو أ
بىمس وهعت السلا.

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل

نسخة 1.1

أ

عن ع د ا لعتر

1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.
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مل

انصول الع ترلم :ع د المبلعم.

اسم العقار

منفعة الربيع

نوع العقار

عتر

المدينة
الحي
الشارع
احداثيات الموقع

ال لتا
ال بي
م لن الملت عبدالعرلر
24°47'16.9"N 46°39'31.9"E

كروكي الموقع

2,450

مساحة االرض (م)²
مساحة البناء

1,413.26

(م,²حسب رخصة البناء)

تكلفة شراء المنفعة (لاير)

1,483,658.95

االيجار المستهدف خالل  12شهر (لاير)

1,098,700
القيمة سنويا
المس وج 1

160,000

( 1مع ا)

المس وج 2

370,700

( 1مع ا)

المس وج 3
نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

165,000

( 1مع ا)

المس وج 4

25,000

( 1مع ا)

المس وج 5

158,000

( 1مع ا)

المس وج 6

220,000

( 1مع ا)

تكلفة استئجار عقد المنفعة (لاير)

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا
ال تصم بشرا انصت الع تر )
دس ع د اس وعتر المبلعم ل من التهة ا ال يمم االعترلم و يوس على البحو ال تلا
يللم الع د سبولتل
تنتهي في
تبدأ من
1439/04/01اى
 1435/04/01اى
450,000
الموا ن 2017/12/19م
الموا ن 2014/02/01م
500,000

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب تاريخ إطالق التيار الكهربائي )
عدد االدوار
انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

نسبة اإلشغال للعقار
وصف موقع العقار

نبذة عن عقد المنفعة

مالحظات إضافية

نسخة 1.1

المدة

من  1432/04/01اى الموا ن 2011/03/06م
دلى 1442/03/30اى الموا ن 2020/11/15م
من 2011/08/01م الموا ن 1432/09/02اى
دلى 2021/08/01م الموا ن 1442/12/23اى
من  1432/09/01اى الموا ن 2011/07/31م
دلى 1442/09/01اى الموا ن 2021/04/12م
من  1434/04/01اى الموا ن 2013/02/11م
دلى 1442/04/01اى الموا ن 2020/11/15م
من  1438/01/01اى الموا ن 2016/10/02م
دلى 1444/01/01اى الموا ن 2022/07/29م
من  1435/07/17اى الموا ن 2014/04/30م
دلى 1440/07/16اى الموا ن 2019/03/22م
عن ع وه االعتر
وم وانايتم للحصول على معلومت أ

 1439/04/01اى
الموا ن 2017/12/19م

1432/11/26اى الموا ن  2011/10/23م (ببت لذ على ترل

 1443/04/01اى
الموا ن 2021/11/06م
دمالز ال يتر اليش بت ا)*

 3أهوار (هور اركا  +هور ميراتين  +ملحن علو )
 6معترا
%100
ل الع تر ا امتل مدلبم ال لتا بحا ال بي ولحد مب م الع تر من العشم الامتليم م لن ا متم
الامتلا ومن العشم الا ايم م لن الملت
سعوه بن يصت ومن العشم العبوبيم م لن الدا
عبدالعرلر ومن العشم الو بيم م لن الملت شد
دس ارا الع تر ي مملوك للصبدوز ودتمت م ا اذ ع د المبلعم من المس ليد الحتلا المدة الم ب يم
ا ع د ا ت لتع للع تر اا رمسم سبوا .
ل م العمت اتليتل على دصدار اشتهة د متم الببتذ ال تصم بمبلعم ال بي علمتل بوس عدم الحصول عليشت اد
الوادا الع ترلم ا مبلعم ال بي ا اس اج رر البلدلم ال تصم
لمه دلى عدم ادرة مس وج
بوتا شم والر بدورو اد لم بايت سلبا على ال د ت والعوا د الب دلم لمبلعم ال بي ممت اد ليوس
له و ي سلبا على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وت ت ال اويت
دس ع د المس وج  4ل من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج
و يوس على البحو ال تلا:
من 1439/04/01اى الموا ن 2017/12/19م دلى  1442/04/01اى الموا ن  2020/11/16م التهة ببسبم
 %10ل صب ال يمم ( )27,500لاير سبولتل .
دس ع د المس وج  5ل من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج
و يوس على البحو ال تلا :
من  1439/01/01اى الموا ن  2017/09/21م دلى  1444/01/01اى الموا ن  2022/07/29م التهة و صب
ال يمم ( )173,800لاير سبولتل .

23

افصاح

دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
انصول الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته لوجد ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بىمبلعم ال بي  .مت لم د مدل الصبدوز على أته
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت
ترب جوا
لوجد
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىمبلعم
عوا دات  %10أو أ
ال بي .

* لوجد اتليتل اشتهة د متم ببتذ وجتر العمت اتليتل على اس اجشت.
جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/03/01م.

نسخة 1.1
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اسم العقار

منفعة القدس

نوع العقار

 -مي با

عتر

ال لتا

المدينة
الحي

ال دأ

الشارع

م لن الملت عبدهللا بن عبدالعرلر

احداثيات الموقع

24°45'36.0"N 46°44'25.0"E

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

895.5

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

1,257.84

تكلفة شراء المنفعة (لاير)

2,243,692.91

االيجار المستهدف خالل  12شهر (لاير)

640,000

نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

القيمة سنويا

المدة

المس وج 1
( 1مع ا)

150,000

من  1435/05/01اى الموا ن 2014/03/02م
دلى 1445/04/30اى الموا ن 2023/11/13م

المس وج 2
( 1مع ا)

120,000

من  1435/12/01اى الموا ن 2014/09/25م
دلى 1440/11/30اى الموا ن 2019/08/01م

المس وج 3
( 1مع ا)

120,000

من 1436/07/01اى الموا ن 2015/04/19م
دلى 1441/06/30اى الموا ن 2020/02/23م

المس وج 4
( 3ميت ى)

100,000

من  1436/10/22اى الموا ن 2015/07/08م
دلى 1441/10/21اى الموا ن 2020/05/13م

من  1438/01/01اى الموا ن 2016/10/02م
المس وج 5
150,000
دلى 1442/12/30اى الموا ن 2021/08/08م
( 1مع ا)
عن ع وه
(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت أ
االعتر ال تصم بشرا انصت الع تر )

تكلفة استئجار عقد المنفعة (لاير)

دس ع د اس وعتر المبلعم ل
يللم الع د
سبولتل
275,000
350,000

نسخة 1.1

من التهة ا ال يمم االعترلم و يوس على البحو ال تلا
تبدأ من

تنتهي في

 1432/11/10اى
الموا ن  2011/10/07م

1442/11/10اى
الموا ن 2021/06/19م

 1442/11/10اى
الموا ن 2021/06/19م

 1448/11/10اى
الموا ن  2027/04/16م

تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

 1435/10/10اى الموا ن 2014/08/06م

عدد االدوار

 3أهوار (هور اركا  +هور ميراتين  +ملحن علو )

انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 4معترا و  3ميت ى

نسبة اإلشغال للعقار

%100

وصف موقع العقار

ل الع تر ا امتل ا ز مدلبم ال لتا بحا ال دأ ولحد مب م الع تر من العشم الامتليم
م لن الملت عبدهللا ومن العشم العبوبيم م لن الع وبم ومن العشم الا ايم م لن رتلد بن الوليد
الا اا
ومن العشم الو بيم ال لن الدا
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نبذة عن عقد المنفعة

مالحظات إضافية

افصاح

دس ارا الع تر ي مملوك للصبدوز ودتمت م ا اذ ع د المبلعم من المس ليد الحتلا المدة
الم ب يم ا ع د ا ت لتع للع تر اا عا ة سبوا .
دس ع د المس وج  1ل من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج
و يوس على البحو ال تلا :
 من  1440/05/01اى الموا ن 2019/01/07م دلى 1445/04/30اى الموا ن 2023/11/13م التهة
ببسبم  %10ل صب ال يمم ( )165,000لاير سبولتل .

عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
دهارة الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم
ا الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل
بإهارة انصول الع ترلم واد
الصبدوز.
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو
و يمت عدا مت
ترب لمصتل بت عا انصول
لوجد
الا وم وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته
الع ترلم أو مدل انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بىمبلعم ال دأ .مت لم د مدل
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج
ترب جوا
لوجد
الصبدوز على أته
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز
نصول ع ترلم ايت عوا دات  %10أو أ
و لت يمت ل علن بمبلعم ال دأ

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.

نسخة 1.1
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اسم العقار

منفعة وادي لبن

نوع العقار

سيبا  -عتر
ال لتا
ش ة لبن
الالت
24°38'06.8"N 46°34'08.2"E

المدينة
الحي
الشارع
احداثيات الموقع

كروكي الموقع

895.5

مساحة االرض (م)²
مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

1,645.02

االيجار المستهدف خالل  12شهر (لاير)

1,375,978.49
570,000

تكلفة شراء المنفعة (لاير)

المس وج 1
( 1مع ا)

المس وج 2
( 2مع ا)

القيمة سنويا

المدة

90,000

من  1435/12/15اى الموا ن 2014/10/09م
دلى 1440/12/14اى الموا ن 2019/08/15م

180,000

من 1435/12/01اى الموا ن 2014/09/25م
دلى 1445/11/30اى الموا ن 2024/06/06م

نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

المس وج 3

( 6وادا

سيبيم)

المس وج 4
( 1مع ا)

180,000

من  1436/09/01اى الموا ن 2015/06/17م
دلى 1446/08/30اى الموا ن 2025/02/27م

120,000

من  1438/03/15اى الموا ن 2016/12/14م
دلى 1448/03/14اى الموا ن 2026/08/27م

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
بشرا انصت الع تر )
يللم الع د سبولت
تكلفة استئجار عقد المنفعة (لاير)
تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)
عدد االدوار
انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)
نسبة اإلشغال للعقار
وصف موقع العقار
نبذة عن عقد المنفعة

بدأ من
 1433/08/30اى
الموا ن  2012/07/18م

200,000

أ

عن ع وه االعتر ال تصم

ب شا ا
1449/04/29اى
الموا ن  2027/09/30م

 1436/03/07اى الموا ن 2014/12/28م
 4أهوار (هور اركا  +هور ميراتين  +هور أول  +ملحن علو )
 4معترا  6وادا

سيبيم

%100
ل الع تر جبوب ب مدلبم ال لتا بحا واه لبن ولحد المب م من العشم الامتليم اترع
ال ت م ومن العشم العبوبيم م لن الالت ومن العشم الا ايم ال لن رام  40ال ابم بين العتصمم
ال لتا وال ت م وميم المي مم ومن العشم الو بيم اترع تع اس
دس ارا الع تر ي مملوك للصبدوز ودتمت م ا اذ ع د المبلعم من المس ليد الحتلا المدة
الم ب يم ا ع د ا ت لتع للع تر اا عا ة سبوا .
من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج و يوس على

مالحظات إضافية

نسخة 1.1

دس ع د المس وج  2ل
البحو ال تلا :
 من 1441/09/01اى 2020/04/23م دلى 1446/08/30اى الموا ن 2025/02/28م صب ال يمم االعترلم
( )200,000سبولتل.
دس ع د المس وج  3ل من التهة ا ال يمم االعترلم موا ن عليشت من ابت المس وج ببت لذ على الع د الموا
م الممج و يوس على البحو ال تلا:
 من  1440/12/01اى الموا ن 2019/08/02م دلى 1445/11/30اى الموا ن 2025/02/28م التهة ببسبم %10
ل صب ال يمم ( )198,000لاير سبولتل.
دس ع د المس وج  3ل من التهة ا ال يمم االعترلم مبصوص عليشت ا الع د الموا م الممج و يوس على
البحو ال تلا :
 من 1441/03/15اى الموا ن 2019/11/12م دلى 1448/03/15اى الموا ن 2026/08/28م التهة ل صب ال يمم
( )140,000لاير سبولتل.
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افصاح

دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
لوجد
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بمبلعم واه لبن .مت لم د مدل الصبدوز على أته لوجد
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت عوا دات  %10أو
ترب جوا
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىمبلعم واه لبن.
أ

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل

نسخة 1.1

1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.
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منفعة الضباب

اسم العقار

عتر  -مي با
ال لتا
الم ب
ا متم عبدهللا بن يصت بن

نوع العقار
المدينة
الحي
الشارع

ا

24°39'38.0"N 46°42'33.4"E

احداثيات الموقع

كروكي الموقع

مساحة االرض (م)²

774.5

مساحة البناء
(م,²حسب رخصة البناء)

3,060.48

تكلفة شراء المنفعة (لاير)

5,927,493.04

االيجار المستهدف خالل  12شهر
(لاير)

1,050,000

نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لاير)

المس وج 1
(المببى
بتليتمت)

القيمة سنويا

المدة

1,050,000

من  1435/11/01اى الموا ن 2014/08/26م
دلى 1445/11/01اى الموا ن 2024/05/08م

(ل جى ال جوع دلى الملحن  2من ارو الا وم وانايتم للحصول على معلومت
بشرا انصت الع تر )
دس ع د اس وعتر المبلعم ل
يللم الع د سبولتل
200,000
تكلفة استئجار عقد المنفعة (لاير)

من التهة ا ال يمم االعترلم و يوس على البحو ال تلا
ب شا ا
بدأ من
1443/02/01اى الموا ن
 1433/02/01اى
 2021/09/08م
الموا ن 2011/12/26م

350,000
تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام البناء)

1438/01/23اى الموا ن 2016/10/24م

عدد االدوار
انواع الوحدات واعدادها
(حسب رخصة البناء)

 18مي ى و 4معترا

وصف موقع العقار
نبذة عن عقد المنفعة

افصاح

%100
ل الع تر جبوب مدلبم ال لتا بحا الم ب ولحد المب م من العشم الامتليم اترع ا متم
عبدهللا بن يصت بن ا ومن العشم العبوبيم م لن الوام ومن العشم الا ايم اترع ا مي
ومن العشم الو بيم م لن الملت يصت ولليه الملت شد
عبدالعرلر بن مستعد بن جلو
دس ارا الع تر ي مملوك للصبدوز ودتمت م ا اذ ع د المبلعم من المس ليد الحتلا المدة
الم ب يم ا ع د ا ت لتع للع تر اا رمسم عا سبم.
دهارة
عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مس ت ا معل
الصبدوز) لم لت ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلم ا
الصبدوز .و وم الممسسم بوتا م اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول
ترب ارو انتا م من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
الع ترلم واد
اعالو ومت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم
و يمت عدا مت
ترب لمصتل بت عا انصول الع ترلم أو مدل
لوجد
وانايتم لم د مدل الصبدوز على أته
انمالك م مدل الصبدوز يمت ل علن بىمبلعم ال بتب .مت لم د مدل الصبدوز على أته لوجد
لمصتل مدل الصبدوز ومصتل أ مس وج نصول ع ترلم ايت عوا دات  %10أو
ترب جوا
من العوا د االعترلم السبولم نصول الصبدوز و لت يمت ل علن بىمبلم ال بتب.
أ

جمي ا راتم الموكحم اعالو تتك اسى آر أراتم محد م ب ترل

نسخة 1.1

 1443/02/01اى
الموا ن 2021/09/08م

 1453/02/01اى الموا ن
2031/05/22م

 8أهوار (ابو  +هور اركا  6 +أهوار م ي رة)

نسبة اإلشغال للعقار

أ

عن ع د ا لعتر ال تص

1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.
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 -3عوا د االعترا

الستب م و المس شد م ليت ع تر/مبلعم.

2016

*2018

*2017

متوسط عوائد
االيجارات
المستهدفة
للصندوق
()2018-2017

النسبة
(عت د
ا لعتر/معموع
ا لعترا لبل
السبم)

عوائد
االيجارات
المستهدفة
(لاير)

النسبة
(عت د
ا لعتر/معموع
ا لعترا
السبم)
لبل

عوائد
االيجارات
المستهدفة
(لاير)

النسبة
(عت د
ا لعتر/معموع
ا لعترا
السبم)
لبل

المعذر

12,887,653

28.7%

17,653,850

33.8%

17,653,850

32.6%

17,653,850

الربيع

2,108,373

4.7%

3,407,040

6.5%

3,969,540

7.3%

3,688,290

المحمدية

8,206,300

18.3%

8,206,300

15.7%

8,206,300

15.2%

8,206,300

التخصصي

3,338,820

7.4%

3,338,820

6.4%

4,675,000

8.6%

4,006,910

مبنى الصحافة
االول

4,312,660

9.6%

4,312,660

8.3%

4,312,660

8.0%

4,312,660

مبنى الصحافة
الثاني

4,670,000

10.4%

4,670,000

8.9%

4,670,000

8.6%

4,670,000

مستودع الحائر

1,481,167

3.3%

1,747,000

3.3%

1,747,000

3.2%

1,747,000

مستودع السلي

4,708,319

10.5%

5,523,550

10.6%

5,523,550

10.2%

5,523,550

منفعة الربيع

1,098,700

2.4%

1,098,700

2.1%

1,117,000

2.1%

1,107,850

منفعة القدس

527,500

1.2%

640,000

1.2%

655,000

1.2%

647,500

منفعة وادي لبن

570,000

1.3%

570,000

1.1%

570,000

1.1%

570,000

منفعة الضباب

1,050,000

2.3%

1,050,000

2.0%

1,050,000

1.9%

1,050,000

المجموع

44,959,49
2

100.0%

52,217,920

100.0%

54,149,900

100.0%

53,183,910

اسم
العقار/المنفعة

عوائد
االيجارات
(لاير)

العائد اإلجمالي المستهدف**

%8.51

%8.82

%8.67

العائد الصافي المستهدف***

%6.76

%7.08

%6.92

اا أس جمي الع وه مس م ة أو معدهة ل ت يت ل ببل

* م اا ستب العوا د المس شد م بحسى الع وه المواعم اتليتل وبت
**العائد االجمالي المستهدف:
للوادة و لت بحسى ايمم أصول الصبدوز المس شد م اتليت ل
م اا ستب العت د ااجمتلا المس شد على أستأ سع الوادة والم م ت بعا ة رلت
والبتلوم  613,700,000لاير سعوه .
العوا د ا جمتليم المر ورة ا العدول أعالو م اا ستبشت ابت رصم جمي ال سوم والمصترلم الم عل م بتلصبدوز.
دس بعض العوا د واالعترا الم عل م بتلصبدوز والمر ورة ا العدول اعالو مع كم لل ويي رالل عم الصبدوز ممت ل ى عليه وي ا العت د ااجمتلا
المس شد .
***العائد الصافي المستهدف:

-

نسخة 1.1

ا وم الع د .

العوا د الصت يم المر ورة ا العدول أعالو م اا ستبشت بعد رصم جمي ال سوم والمصترلم الب دلم الم عل م بتلصبدوز ايث لم ل م رصم المصترلم ي
الب دلم م صصت اااالك لألصول ال تب م.
دس بعض ال سوم و المصترلم الب دلم الم عل م بتلصبدوز والمر ورة ا المتهة ر ر من ارو الا وم وانايتم مع كم لل ويي رالل عم الصبدوز ممت ل ى
عليه وي ا العت د الصت ا المس شد .
دس بعض العوا د واالعترا الم عل م بتلصبدوز والمر ورة ا العدول اعالو مع كم لل ويي رالل عم الصبدوز ممت ل ى عليه وي ا العت د الصت ا
المس شد .
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ير ا س متر.
و 2.سيتست
لشد الصبدوز دلى ا س متر ا أصول ع ترلم هارت الممليم الع بيم السىعوهلم اتبلىىىم ل ح يىن هرىت ىوجي
هور وال ا من الم وا أس در عوا د على رأأ المتل المسى م  .مىت أتىه سىي م ار يىتر المبتمن/المىدس ال ىا
مير بسمت اس مترلم دلعتبيم وتمو ا أتا م انعمتل و د ن ىا ا سى مترا باىيت دلعىتبا و تمىو ىا
الع ا و ال لى و رلت لدلشت ببيم ح يم جيدة (اسى دل مدل الصىبدوز المع ىول و لىت بعىد انرىر بتاع بىتر
ال ترل الصتهرة ا اىرا الاىوس مىن م مبىين ا بىين مسى لين مع مىدلن مىن ابىت الشيوىم السىعوهلم للم يمىين
المع مدلن) .و على ال م من أس ا س مترا انوليىم للصىبدوز الىوارهة ىا المل ى ال ع للىا لشىرو الاى وم
جميعشت ا مدلبم ال لتا د أته وعلى سبيت بول ا س مترا لعوا للصبدوز ا س متر ببىتاا
وانايتم
مبتمن/مدس الممليم بتاكت م دلى دميتتيم ا س متر بحد أاصى  ٪ 25مىن دجمىتلا ايمىم أصىول الصىبدوز ىا
الع ترا الوااعم رترج الممليم  .مت أته لوجىد أ ايىوه أرى م اىول يىر أو بىوع ااسى متر ىا أصت/أصىول
ع ترلم أو مب م جو ا يم محدهة أو تسبم لت ال ير/ال بوع من اعم الصبدوز يت.
و 3.صالايم الصبدوز ا ا ا اا.
لوجد أ ا وا أو مولت عبد دتاتذ/بدذ عمت الصبدوز مت لحن لمدل الصبدوز أس للعو للحصول على مولت
دهارة الصبدوز بحيث أ ل عىتوا مولىت الصىبدوز مىت تسىب ه ( )%50مىن ال يمىم
ال ا ل ات معل
ا الحت
ااجمتليم نصول الصبدوز و لت بحسى آر اوا م متليم مدا م.
ا الصبدوز.
و 4.وست ت و يليم اس متر الب د الم و
لحن لمدل الصبدوز وو تل ل دل و ال تص بتس متر السيولم الم تام و يى المسى دمم م ىى مىت هعىك الحتجىم
(وبحد أاصى  %25من ال يمم ااجمتليم نصول الصبدوز و تل آلر اوا م متليىم مدا ىم) ىا وااىدة أو ا ى مىن
ااس مترا المر ورة بتلعدول أهتتو:

نوع االستثمار**

الحد األدنى من القيمة
اإلجمالية للصندوق وفقاً

الحد األعلى من القيمة
اإلجمالية للصندوق وفقاً

آلخر قوائم مالية مدققة

آلخر قوائم مالية مدققة

%0

%25

سيولم ت دلم
صبتهلن أسواز الب ىد الم واىم م اىتل عتمىتل و الم رصىم
%25
%0
من ابت الشيوم.
صل ت الم ابحم والوها اصي ة انجىت بتل لىتل السىعوه
%25
%0
لدم المصتر الم رصم من ابىت ممسسىم الب ىد الع بىا
السعوه والعتملم ا الممليم الع بيم السعوهلم*.
أسشم الاى ت الم داولىم و الم واىم م اىتل عتمىتل ىا
%25
%0
أسواز المتل السعوهلم والم رصم من الشيوم.
وادا الصبتهلن الع ترلم الم داولم الم وام م اىتل عتمىتل
%25
%0
ا أسواز المتل السعوهلم و الم رصم من الشيوم.
أهوا الدلن الم داولم و الم وام م اتل عتمتل ا أسىواز
%25
%0
المتل السعوهلم و الم رصم من الشيوم.
* سي م ار يتر المصتر ب ار من مدل الصبدوز ايث أته لن لل رم بو صبيم ا متتا محده و لت متلمت أس لت المصتر م رصم وعتملىم
ا الممليم.
** ااس متر م ال

ز.

البقي الوااد لن ل عتوا  %25من ال يمم ااجمتليم للصبدوز و تل آلر اوا م متليم مدا م.

مخاطر االستثمار في الصندوق:
م تم الصبدوز.
ا 1.مل
المخاطر المتعلقة بالصندوق


التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق

ر جمي اس
وصت ا الدرت
مس وم ال لى
تتك اس مترا

نسخة 1.1

ا مدلبم ال لىتا .وت يعىم لىرلت ىإس دلى اها الصىبدوز
مترا الصبدوز ا أصول ع ترلم
بم بتل لى على المستات المي بيم والسيبيم وال عترلم ا ال لتا .واىد لىم أ ابىوم ىا
للوادا الع ترلم عتم ل
م ا مدلبم ال لتا على أهاذ الصبدوز وايمم وادا ىه باىيت أ بى ممىت لىو
الصبدوز ا أصول ع ترلم مواعم على ب عم جو ا يم أ ب .
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ل
الصىىبدوز اىىدل ت هوس متكىىا اىىويلا سىىتبن لميىىن المس ى م لن المح ملىىين مىىن ال ببىىم بىىتنهاذ
ىىم وسىىي
المس بلا للصبدوز .مت أس الب ت الستب م لصبتهلن ممت لم أو انهاذ الستبن لألصول الع ترلىم محىت اسى حوا
الصبدوز ليسك بتل ورة مما ال على أهاذ الصبدوز ا المس بت ايث سيع مد متليوا الواىدا باىيت بيى
على ا ارا وجشوه مدل الصبدوز ا دهارة اس ا يعيم الصبدوز واموته والتهة اعم العوا ىد علىى رأأ المىتل
المس م  .وبتل تلا إس ادا م تاوة الصبدوز اد م بايت سلبا على واعت مدل الصبدوز وبتل تلا علىى
عوا د الوادا .
عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق

االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق

سيع مد الصبدوز على ردمت ااهارة وا س اترا ال ا ل دمشت مو لا مدل الصبدوز .واد ليوس مىن الصىعى
اسى بدال بعىىض المىىو لين ال يسىىيين ورتصىىم ىىا ااهارة العليىىت لمىىدل الصىىبدوز .و ىىا اتلىىم ى ك أاىىد اىىم ذ
المو لين العمت ولم لين مدل الصبدوز اتهرال على دلعته بدلت مبتسى له/لشت إس أهاذ أعمتل الصبدوز اىد ىو
بايت سلبا.
 مخاطر السيولة
لعمد المسى م وس عىتهة دلىى ااب ىتذ علىى اسى مترا شم وا ع مىته علىى العوا ىد المسى ح م علىى رأأ المىتل
أر م ل ى بعض المس م لن ا سييت اس مترا شم بعتل لعوامت ي ة بمىت ىا
المس م  .ولين ا ات
لت دل اها وايمم انصول الع ترلم وانهاذ العتم للصىبدوز والسىوز ال ىتص بىوهوا اسى متر ممت لىم .وتقى ال نس
ميم السيولم لوادا صبتهلن ا س متر الع تر الم داولم اد يوس أات من تقي شت نسىشم الاى ت الم داولىم
إته من المح مت أس لواجه المسى م ىا واىدا الصىبدوز صىعوبم بتل ىترج و سىييت وادا ىه ىا الصىبدوز
بسع أعلى مىن سىع الاى اذ انصىلا أو مىن السىع الىر لع كىه لىت المسى م ممىت اىد لىمه دلىى ىترج
المس م من الصبدوز ب يمم أات من ال يمم السوايم نصول الصبدوز.


لم لت مدل الصبدوز رب ة محدوهة ا دهارة صىبتهلن ا سى متر الع ىتر الم داولىم .وبىتلبق دلىى أس ال عليمىت
ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم اد صدر ممر ا وبتل تلا لب ى يليم بي شت دلى اد مىت معشىو
مدل الصبدوز دلى ا تذ واك وجشد بي ا ال و د من ال رام الصبدوز بتلم لبىت البقتميىم الصىتهرة
دل
عن ايوىم السىوز المتليىم والسىوز المتليىم السىعوهلم وبتل ىتلا ىإس درلىتز مىدل الصىبدوز ىا بيىن لىت
الم لبت بتلايت الم لوب اد لمه دلى و ي سلبا على عمليت الصىبدوز وم ىرو المىتلا وعت ىدا مىتليا
الوادا .
مخاطر الخبرة المحدودة

مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية

ا ايم شىت مبشىت العوامىت ال ىا اىد ىم سىلبت علىى
اد ل ع ا داول الوادا لعوامت مه دلى ادوث لبت
اللت ىدة و يىتليم ال مولىت
أسواز انسشم المحليىم والعتلميىم والقى و ا ا صىتهلم السىت دة والم واعىم ومعىد
وا عتات المس م لن والق و ا ا صتهلم العتمم .وببتذ عليه إس ا اذ الوادا مال م م للمس م لن الىرلن
سيمتل وأس لت اد لمه دلى صعوبم ىترج المسى م مىن
لميبشم حمت الم تم الم ب م بشرو ا س مترا
الصبدوز أو ترجه ب يمم أات من ال يمم السوايم نصول الصبدوز.


مخاطر زيادة رأس مال الصندوق

ا اتل ا ر مدل الصبدوز م متليا الوادا التهة رأأ مىتل الصىبدوز مىن رىالل دصىدار واىدا جدلىدة ىإس
ا لت الحين دلى اىد
دصدار ارو الوادا العدلدة سو لمه دلى ليض الحص البسبيم لمتليا الوادا
ا لت الحين ا واشم ا ا وز انولولم ال تصم بتلواىدا واىد ىمه
مت و لت مت لم لمترأ متليا الوادا
التهة رأأ المتل دلى و ايمم الوادا بايت سلبا ممت لم بايت سلبا على اس مترا مىتليا الواىدا
ي الممترسين لحن انولولم بت ا اك ا التهة رأأ المتل.


مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار

لن ليوس ابتك أ كمتس بوس انعمتل ال اويليم نصول الصبدوز سى يوس مىدرة لألربىتح أو أس الصىبدوز سىيبع
مت لن ليىوس للصىبدوز باىيت عىتم أ مصىدر لألمىوال ليىد مبشىت والعىت علىى مىتليا
ا عبى ال ست
الوادا ب ال العوا د من االعترا و العت دا ال أسمتليم ال ا من الممين أس و ا من اويت أصول الصبدوز
أو بي بعض أو ت أصوله .وبتل تلا إتىه لوجىد كىمتس بىوس الصىبدوز سىي وم ب ح يىن عوا ىد علىى اسى مترا
ا الصبدوز وأته من الممين أس ل س المس م لن ا الصبدوز ىت أو بعىض رسوأ أمىوالشم
متليا الوادا
المس م ة ا الصبدوز.

نسخة 1.1
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المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق


المخاطر العامة لالستثمار العقاري

ليوس العت ىد علىى ا سى مترا الع ترلىم ع كىم للعدلىد مىن العوامىت الم اب ىم يمىت بيبشىت بمىت يشىت ال وييى ا
السلبيم ا الق و ا ا صتهلم المحليم أو اااليميم أو الدوليم والق و السلبيم ا السوز المحليم والقى و
ىا مصى و ت ال اىويت وال ىواتين واللىوا البيويىم
وبت عا الع ىترا وال وييى ا
وما
المتليم لمس وج
ىا مىدم
واواتين سيم المبتمن و ي ات من ال واتين الحيوميم والسيتست المتليم وأسعتر ال تام وال وي ا
والم ىتم البت عىم عىن ا ع مىته علىى ال ىد ت الب دلىم
ااابتل البسبا علىى م لىم أتىواع وموااى الع ىترا
يى
ومات ت وم تم ال اويت البتاوم عن ىو بعىض مىواه الببىتذ بتاكىت م دلىى القى و ال ىتا ة وال سىت
ال تبلم لل ومين و ي ات من العوامت ال ترجم عن سي ة مىدل الصىبدوز .اىد لسىتام أ م مىن اىرو العوامىت ىا
ال سبى بم تم جوا لىم ىم م سىلبلت علىى ايمىم أصىول الصىبدوز واىدرة الصىبدوز علىى وليىد أ عوا ىد علىى
اس مترا ه.


التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولة

ع ب الع ترا من وم انصىول يى السىت لم و لىى هرجىم سىيول
ا س مترا  .ودس تس الصبدوز بحتجم ل سييت اس مترا ه الع ترلم
الصبدوز من لت أات من ال يمم الد لم ااجمتليىم لمم ليت ىه الع
ا أصوله اد م م سلبلت وبايت بي
لواجششت الصبدوز ا ال ص
عليه متليا الوادا .


شت بعىتل لل لىى وال بىم ىا اىرا البىوع مىن
ىد يىوس عت ىدا
ىا واىك يى مبتسىى
ترلىم .وبتل ىتلا ىإس أ ىوري أو صىعوبم اىد
على العت د البشىت ا -دس وجىد -الىر لحصىت

إمكانية الطعن في ملكية الصندوق لألصول العقارية

وجد ا ى ترل ارو الاى وم وانايىتم سىعال ع ترلىم م رلىم عتلىم وملرمىم ىا مدلبىم ال لىتا مىت أس
ا ملييم الع تر واد يوس ع كم لل عن ايىث أس المحىت م
م ت بتل ورة تمت ا وز ال ص
صيوك الملييم
راسن البيمر كد الم تلبت الع ترلم .عالوة على لت إس وجىوه ع ىد
عته لة بد تع الما
ع
السعوهلم
بين ا صين لمين بتل ورة أادامت ا م تلبم اآلر بإعتهة ملييم انصت الع تر محىت ال عتاىد .وعليىه ىإس
انصول الع ترلم ال ا لس حو عليشت الصبدوز اد يوس ع كىم ن مبتاعىت اتتوتيىم علىن بملييىم لىت انصىول
ىا انصىول الع ترلىم أو ت لشىت باىيت رىتلا مىن الى ان
وال ا اد عم بدورات ادرة الصىبدوز علىى ال صى م
ب سترة الصبدوز لملييم انصول الع ترلم ال ا اع د بوس ا سى حوا
وال يوه واد ل سبمى لت ا بعض الحت
علىى
ال ل عن لت اد م اىرو المبتاعىت وال ال ىت اىول الملييىم باىيت جىوا
عليشت م بصورة اتتوتيم.
ا الصبدوز.
ايمم انصول الع ترلم وبتل تلا على ايمم الوادا


إمكانية عدم اكتمال تطوير مشروع عقار التخصصـي فـي اإلطـار الزمنـي المتوقـع أو ضـمن الميزانيـة
المتوقعة.

ا ت شتذ من ول ما وع ع تر ال
ل
من الم تم بمت ا لت :

صصا الوراهة بيتتت ه ا الصلحم  17من ارو الاى وم وانايىتم لعىده

مىتم

ىول

(ا) ور العشت الحيوميم ا العالام ا مب ال صترل والموا ىت الحيوميىم وال بقيميىم الالامىم
ما وع ع تر ال صصا أو ر ض لت العشت دصدار ال اري والمو ت آتلم الر .
( )2ل مم م تولا ول ما وع ع تر ال صصا أو ارلتاشم ا اس يمتل أعمتل الببتذ ا الواك المحىده و ىا
ادوه الميراتيم الم لن عليشت.
مواه الببتذ والمعدا والعمتلم.
( )3ت
و لوجد كمتس بوس ا ت شتذ من ول ما وع ع تر ال صصا سي م ا اامتر الرمبا الم وا سىواذ ىتس لىت
ت يعم للعوامت المر ورة أعالو أو ن سىبى آرى واىد ليىوس لعىدم ال ىدرة علىى د متلىه كىمن اامىتر الرمبىا أو
الميراتيم الم واعم و ي سلبا على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وال د ت الب دلم وت ت ال اويت.


إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة

بين ا ت ال ول الع تر العتلميىم والمحليىم .مىت أس ا ىتع
ا الممليم ب وة ال بت
ل سم ال تع الع تر
ل
انجبحم اللبدايم ل سم أل ت بتل بت سيم الم لعم وعليه إس الصبدوز سيواجه مبت سم مىن مصىتهر عدلىدة بمىت
ا لت مروه ردمت الا ن وانجبحم اللبدايم أو المستات المي بيم أو ال عترلم الوااعم مبتا ة بتل ب مىن
انصول الع ترلم  .و لوجد كمتس بوس أعمتل الصبدوز لن و بتلمبت سين الحتليين والمسى بليين ىا الممليىم.
على أعمىتل الصىبدوز والوكى
واد ليوس لللات ا المبت سم اللعتلم م ام ذ المبت سين أ سلبا جوا
المتلا وال د ت الب دلم وت ت ال اويت.
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اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين
وإدارته الفعالة لألصول العقارية

ل م ت جرذ بي من هرت الصبدوز ا دل اها ىوجي الميىوس المي بىا وميىوس ال عر ىم وانجبحىم اللبدايىم .و
لوجىىد أ كىىمتس بىوس الصىىبدوز سىىييوس اىىتهرال علىىى اج ىىراب وااب ىىتذ علىىى مسى وج لن مال مىىين و ىتل للاى وم
وانوكتع ال ا لسعى دليشت .وعالوة على لت إس ا س ار المتلا للمس وج لن لدم الصىبدوز اىد لىم علىى
انهاذ المتلا للصبدوز .مت أس ا س ار المتلا للمس وج لن اد ل وي بم ور الواك ت يعم لعوامت صت مبتاى ة
بتلمس وج لن أو ا ا صته اليلا للممليم ممت اد لم على ادر شم على ه مبتلي االعىتر .بتاكىت م دلىى لىت
اد ل يبد الصبدوز يتليم ا صىلم بتاب ىتذ علىى المسى وج لن الحىتليين واج ىراب مسى وج لن جىده وال يىتليم
والواك الر ل لبه بين الح وز المبصوص عليشت ا ع د االعتر م المس وج الم ع بمت ا لىت يىتليم
اارىىالذ ودعىىتهة ال ىىوجي وال ىىا اىىد يىىوس بي ى ة .واىىد ليىىوس لإلرلىىتز ىىا اج ىىراب وااب ىىتذ علىىى المس ى وج لن
على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وال د ت الب دلم وت ت ال اىويت مىت اىد
المبتسبين أ سلبا جوا
لم سلبتل على ايمم انصول الع ترلم.


إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات

ا د ب لض االعترا والدرت ال اويلا الر سي ه دلى الصبدوز ت يعم لل وي ا السىلبيم الم للىم ال ىا ىم
علىى انصىىول الع ترلىىم أو المسى وج لن لىىدم الصىىبدوز وعمىالذ ال ىىيت م .و عىىدر اااىىترة دلىىى أس بعىىض البل ىىت
ال يسيم للصبدوز بمت ا لت رسوم ااهارة و يتليم الصيتتم وال يتليم ال اىويليم لألصىول الع ترلىم لىن لىض
عبتل ت لتا اال اها  .وبتل تلا د ا ات ل ك االعترا والدرت ال اويلا بيبمىت لىك ال يىتليم مىت اىا ىإس
دل اها الصبدوز وانموال الم تام لل وال على متليا الوادا اد ب لض.


اعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األمالك

س م دهارة انصول الع ترلم بواس م ممسسم مداه ال ي للع ترا و تل لتايم دهارة و اىويت ع ىتر مواعىم بىين
ىا
ت من مدل الصبدوز ممسسم مداه ال ي للع ترا  .واد ليوس ل ور أو ات ممسسم مداه ال ي للع ىترا
سلبا على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وت ت ال اويت.
الو تذ بتل رامت شت و ي جوا


األثر السلبي لعدم وجـود أو عـدم االلتـزام بالموافقـات التنظيميـة ومتطلبـات التـرخيص علـى األصـول
العقارية

عرذ من اىويت انصىول الع ترلىم لعىى الحصىول علىى جميى الموا ىت ال بقيميىم وال ى اري الالامىم لىرلت
لل اويت .و لمين كمتس الحصول على جمي الموا ت ال بقيميم ا الصلم بتنصول الع ترلم أو عدلىدات ىا
الواىىك المبتسىىى أو أتىىه مىىن الىىالام الحصىىول عليشىىت .وعىىالوة علىىى لىىت اىد لىىمه ات شىىتك اى وم أ مىىن اىىرو
الموا ت ال بقيميم دلى دلوت شت أو سحبشت أو علي شت أو ا امت متليىم مىن ابىت السىل ت ال بقيميىم ا
يى م واعىم وأ ى
الصلم .بتاكت م دلى لت إس أ عدلال على ال واتين واللوا ال ت مم اد ل ا اا امت
يبىىد تل ىىت رأسىىمتليم بي ى ة أو ال رامىىت أو
يللىىم بحيىىث لب ى عىىن ال ىىرام الصىىبدوز بشىىرو ال ىىواتين أو اللىىوا
سىلبا علىى أعمىتل الصىبدوز والوكى المىتلا وال ىد ت
مسموليت أر م وال ا اد ليىوس لشىت ىو ي جىوا
الب دلم وت ت ال اويت.
و ا ارا ال صوص عدر اااترة دلى أته ل م العمت اتليتل على دصدار اشتهة د متم الببتذ ال تصم بمبلعم ال بيى
الواىدا الع ترلىم ىا مبلعىم ال بيى ىا
علمتل بوس عىدم الحصىول عليشىت اىد لىمه دلىى عىدم اىدرة مسى وج
اس اج رر البلدلم ال تصم بوتا شم والر بدورو اد لىم باىيت سىلبا علىى ال ىد ت والعوا ىد الب دلىم
لمبلعم ال بي ممت اد ليوس له و ي سلبا على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وت ت ال اويت.



إمكانية خضوع األصول العقارية لضرر جوهري بسـبب الكـوارا الطبيعيـة وأسـباب أخـرى خارجـة عـن
سيطرة مدير الصندوق والتي قد ال يكون التأمين (في حال وجد) عليها كافياً

اىىد يىىوس انصىىول الع ترلىىم ع كىىم لل ى ر المىىته البىىتجم عىىن ا لىىن أو عواصىىم أو ا ال أو ي اىىت مىىن اليىىوارث
ال بيعيم أو نسبتب أر م م ت ااك ابت السيتسيم .و ا اتلىم واىوع أ اىدث مىن اىرا ال بيىت اىد ل سى
لميىن
الصبدوز رأأ المتل المس م ىا انصىول الع ترلىم و ىرلت االى اها الم واعىم .بتاكىت م دلىى لىت
ىتذ
دع تذ كمتس على أس ال ست البت عم (بمت ا لت رسترة هرت االعىتر) اىد لى م عول ىشت بتليتمىت حىك
ال ومين ( ا اتل وجد) وابتلت أتواعتل معيبم من الم تم وال ست (على سىبيت الم ىتل ال سىت البتجمىم عىن
ااك ابت السيتسيم وأعمتل الح ب أو بعض اليوارث ال بيعيم) اىد لميىن وميبشىت مىن البتايىم ا ا صىتهلم أو
يى المىممن
بايت عتم .و ا اتل واوع أ من لىت اناىداث – علىى وجىه ال صىوص لىت الم عل ىم بتل سىت
يلا عوا د ال ومين اصىالاشت أو بىدللشت واىد ليىوس لىرلت ىو ي
عليشت أو ي ال تبلم لل ومين عليشت أو لت ال ا
سلبا على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وال د ت الب دلم وت ت ال اويت.
جوا
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الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض

على الصبدوز ايىث م ىت تسىبم
اد م م ال بيعم الموسميم ل تع ال يت م ا ال لتا بايت سلبا وجوا
ا تع ال يت م مت ل ترب  %20من دجمتلا دلعترا الصىبدوز ايىث ل سىم ا ىتع ال ىيت م ب بيعىم موسىميم مى
اااوتل يىوس
اااوتل رالل صت الصيم ورالل اش رم تس الل يت .أ ممت أعلى معد
سعيت أهتى معد
بايت عتم رالل ال بعين انول وال تتا من العتم .ومن الم وا أس سبمى ارو ال بيعم الموسميم ب لبت هورلىم
اااىوتل وأسىعتر ال ىوجي ومصى و ت ال اىويت .و لميىن للصىبدوز أس
ا عت دا الا ن اللبدايم ومعىد
س ال د ت الب دلم س يوس ت يم ل عولض أ ععر اىد لحىدث ت يعى ل
م لشىرو ال لبىت  .وبتل ىتلا اىد ليىوس
ل من أ م
علىى الوكى المىتلا
ل لبت انهاذ المتلا البت عم عن ال بيعم الموسميم ل تع ال يت م ىو ي سىلبا وجىوا
للصبدوز وال د ت الب دلم وت ت ال اويت.


مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية

سيس حو الصبدوز ا الم الم ا ب دا يم من عم الصبدوز علىى أصىول ع ترلىم ا مسى وج وايىد .ول سىم
ارا البوع من انصول الع ترلم على وته معشر أو معته عشيرو من ابت المس وج ب ل م دم مصتلحه بمت ىا
لت على سبيت الم تل ال يتم ببعض ال ويي ا على الىدليورا الدارليىم لألصىت الع ىتر بتلاىيت الىر لعيى
ىد
العالام
اولم واتجم المس وج  .وبتل تلا إته ا اتل ا ر المس وج عدم ال عدلد أو دتشتذ ع د االعتر
لعد مدل الصبدوز (من رالل مدل انمالك) صعوبم ا دعتهة وجي الع تر علىى مسىى وج جدلىد ل ىوم بتسى وعتر
مىدل الصىبدوز (مىن رىالل مىدل انمىالك) ىا البحىث عىن مسى وج لن ل ومىوس
تمت انصت الع تر ممت ل
بتس وعتر وادا ع ترلم مل ام من انصت الع تر و لت بعىد ال يىتم بتل عىدلال الم لوبىم علىى انصىت الع ىتر .
وبتل تلا إس أ وري ا دلعته مس وج أو مس وج لن بدللين وال يتم بو عدلال هارليم على انصت الع ىتر
سىلبا
اد ليبد الصبدوز تل ت رأسمتليم بي ة أو ال رامت أو مسموليت أر م والر اد ليوس له و ي جىوا
على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وال د ت الب دلم وت ت ال اويت.


المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة

لبو الصبدوز ا س حوا رالل الم الم ا ب دا يم من عم الصبدوز على بعض انصىول الع ترلىم مىن رىالل ت ىت
مبلع شت من المس وج لن الحتليين لشت أو المب لعين بشت وال ا ل ى عليشىت ت ىت ملييىم انصىت دلىى الصىبدوز.
وايث أس الع وه المب مم بين المالك انستسيين المىتليين ملييىم تمىم لشىرو انصىول وبىين مسى وج لشت البىتالين
إتىه اىد
من دع تذ المس وج لن ان ت ت أو ال بتال عن مبلعىم انصىول الع ترلىم للويى
لمبلع شت للصبدوز
ل ى على لت ايتم المالك انستسيين بتل لى من مدل الصبدوز بإرالذ ارو انصىول الع ترلىم لعىدم وجىوه أ
د ل سبمى لت ا رسترة الصىبدوز لملييىم اىن المبلعىم
عالام عتادلم بيبشم وبين مدل الصبدوز وبتل تلا
ىال ل عىن لىت اىد ىم اىرو
ل لت انصول الع ترلم ال ا اع د بوس ا س حوا على مبلع شت م بصىورة اتتوتيىم.
ىىا
المبتاعىىت وال ال ىىت اىىول الملييىىم جوا لىتل علىىى ايمىىم انصىىول الع ترلىىم وبتل ىىتلا علىىى ايمىىم الواىىدا
الصبدوز.
المخاطر األخرى


يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية

و ت ت الصبدوز ووكعه المتلا بحتلم ا ا صىته ىا الممليىم وانوكىتع ا ا صىتهلم العتلميىم ال ىا ىم
سو
لىرال لع مىد علىى
على اا صته الممليم .على ال م من تموو ا ال تعت انر م د أس ا ا صته السعوه
سع البلم والوتا ا انسىواز العتلميىم وبتل ىتلا ىإس ا ت لىتا ىا أسىعتر الىبلم والوىتا اىد لب ى أو لع ىت
مت أس ال و ي البت علىى السىيولم لميىن أس لىم سىلبتل علىى ال لىى ىا ا ىتع الع ىترا .
ا ا صته السعوه
وأسىعتر
من عوامت ا ا صته اليلا م ت سع الصى
وبتاكت م دلى لت إس أ ويي سلبا ا وااد أو أ
م ومس ولت انجور والب تلم وا س متر انجببا وال عىترة الدوليىم لميىن أس ليىوس لىه ىو ي
وال
العمو
سلبا ومته على أعمتل الصبدوز والوك المتلا وت ت ال اويت.


استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة

البيوت السيتسيم وا ا صتهلم وال تتوتيم ا الممليم لل ورا المس م ة .اد ليوس لل ىورا ا ج متعيىم
وا ا صتهلم والسيتسيم السلبيم ا الممليم والدول المعتورة أو ي ات ا المب م ىو ي سىلبا ومىته علىى
أعمتل الصبدوز والوك المتلا وال د ت الب دلم وت ت ال اويت.


المخاطر االئتمانية

اا الم تم ال ا علن بتا متل درلتز العشم أو العشت الم عتاد معشت ا الو تذ بتل رامت شت ال عتادلم م مدل
الصبدوز و ت للع وه أو ا لتايت بيبشمت .و ب بن ارو الم تم على الصبدوز ا اتل ا س متر ىا صىبتهلن
ا ال صىبيم ا مىتتا
الم ابحم وصبتهلن أسواز الب د وال ا بى م صىل ت الم ابحىم (بمىت ىا لىت الصىل ت
المب لض) م أم ا أر م وال ا س م سلبت  -ا اتل درلتاشت -على اس مترا الصبدوز وسع الوادة.
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مالءمة االستثمارات

يوس الوادا اس مترال مال متل لعمي المس م لن .لعى أس لحده ت مس م مح مت ىا الواىدا مىدم
اد
مالذمم ارا ا س متر ا كوذ و ه ال تصم .وعلى وجه ال صوص لببوا أس ليوس ليت متلت وادة مح مت مىت
للا :
 المع ىىم وال ب ى ة اليىىت ي ين اج ى اذ يىىيم ا ي ىىا للواىىدا ومرالىىت وم ىىتم ا س ى متر ىىا الواىىداوالمعلومت الوارهة ا ارو الا وم وانايتم.
 وصول ومع م بتنهوا ال حليليم المبتسبم لل ييم ا سيتز وكىعه المىتلا ال ىتص وا سى متر ىاالوادا و و ي الوادا على المحلقم ا س مترلم بايت لا.
 ليوس لدله المواره المتليم والسيولم اليت يم ل حمت جمي م تم ا س متر ا الوادا . اللشم الداين للا وم وانايتم والدرالم ب بيعم المما ا وانسواز المتليم ا الصلم. أس ليوس اتهرال على ييم (سواذ بمل هو أو مىن رىالل أرىر الماىورة مىن مس اىتر مىتلا مى ر مىنايوم السوز المتليم ) السيبترلوات المح ملم للعوامىت ا ا صىتهلم و ي اىت مىن العوامىت ال ىا اىد ىم
على ا س متر وادر ه على حمت الم تم ال تبلم لل بين.
البيانات المستقبلية:

ل د م دعداه ارو الا وم وانايتم على أستأ ا اكت معيبم م اس دامشت من ابت مىدل الصىبدوز اسىى
لم و
رب ه ا انسواز وال تعت ال ا لعمت بشت بتاكت م دلى معلومت السوز الم تام للعتمم .واد
اكىت المسى دمم وبتل ىتلا إتىه لوجىد كىمتس أو عشىد يمىت ل علىن بداىم أو
ال اويت المس بليم عن ا
ا متل أ من ارو اا اكت .
ايت أو من الممين اع بتر بعض اا تها الوارهة ا ارو الا وم وانايتم أتشت ايت رد تها مس بليمر.
ومن الممين أس لس دل على ارو اا تها المس بليم من رالل اس دام بعض اليلمت المس بليم م ت
ر ع رمر أو ر درر أو ر ع در أو ر وا ر أو رل وا ر أو رلس شد ر أو رمس شد ر أو رمن الممينر أو رسييوسر أو
رلعىر أو رم وا ر أو الصيي البت يم لشرو المل ها و ي ات من المل ها الم تربم أو الماتبشم لشت ا المعبى.
ارو اا تها المس بليم وجشم تق مدل الصبدوز اتليتل يمت ل علن بتناداث المس بليم وليبشت
و عي
بي عن الب ت اللعليم أو
ايت كمتتتل لألهاذ المس بلا .وابتك العدلد من العوامت ال ا اد مه دلى ار ال
انهاذ اللعلا أو ااتعتاا اللعليم ال ا لح شت مدل الصبدوز عمت تس م واعتل ص اا ل
م أو كمبتل .ولح و المتهة ر ا
لصيال ل لبعض الم تم والعوامت
ر (م تم ا س متر ا الصبدوز) من ارو الا وم وانايتم على وصم أ
من ارو الم تم أو انمور ي المم دة أو د ا
ال ا لمين أس مه دلى م ت ارا ان  .ود ا ح ن وااد أو أ
لم بصورة جوا لم عن الب ت
إس الب ت اللعليم للصبدوز اد
اكت
بك عدم صحم أو هام أ من ا
المر ورة ا ارو الا وم وانايتم على أتشت م درة أو مع دة أو م واعم أو م م لشت .وعليه يعى على
المس م لن المح ملين ح جمي اا تها المس بليم على كوذ ارو ال لسي ا م عدم ا ع مته على لت
اا تها بايت أستسا.
ل من ا س متر ا الصبدوز اصول مالك الوادا على انربتح و لحما من ال ست  .لوجد كمتس
ا2.
بوس الصبدوز سيح ن أادا ه ا س مترلم .ولببوا على المس م لن المح ملين عبد انرر بت ع بتر ا س متر
ا الصبدوز البق بعبتلم ا عوامت الم تم الستب م و ي ات من المعلومت الوارهة ا ارو الا وم
وانايتم .دس الم تم والايوك الموكحم أعالو اا لت ال ا لع د مدل الصبدوز ا الواك ال اان أتشت اد
امت
م على الصبدوز وأ اس متر ل وم به المس م لن المح ملين .وم لت إس الم تم الوارهة أعالو
بتل ورة جمي الم تم الم ب م بت س متر ا الوادا  .علمتل بوس بعض الم تم والايوك ااكت يم ال ا
لعلمشت مدل الصبدوز أو ال ا لع د اتليتل بوتشت ي جوا لم اد م جوا لتل أو سلبتل على أعمتل الصبدوز
المس بليم بمت ا لت ات لتا ايمم الوادا أو رسترة
والوك المتلا والب ت ال اويليم أو ا ا مت
ت أو جرذال من اس مترا شم.
متليا الوادا
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ط .االشتراك:
م 1.معلومت

-

ا ا اك.

ا ا اك ا الوادا

رالل

ة ال

ح انولا:

سي وم مدل الصبدوز ب ح  61,370,000وادة بسع  10لاير سعوه للوادة بحيث لس شد مدل الصبدوز
ة ال ح انولى دع بترال من ترل :
جم مبلي  613,700,000لاير سعوه رالل ة ال ح انولا .و بدأ
1438/10/08اى الموا ن  2017/07/02و س م ا ى ترل 1438/10/12 :اى الموا ن . 2017/07/06
و يمت للا جدو ل امبيتل لوك

المده الرمبيم الم واعم من ترل
اإلجراء

بدالم م ح الوادا

ة ال ح انولا
ة ال ح انولا ( ا اتل م ال مدلد)
مدلد
د اغ صيوك انصول الع ترلم وت ت ع وه المبلعم للصبدوز (من رالل أمين
الحلظ) و لت بعد جم الحد انهتى من الم تبت الب د ا متل عمليم
ا س حوا على انصول الع ترلم.
ره اللت ض بعد ا ا اك ا الصبدوز و

صي

ره أموال الما
بدذ داول وادا

الصبوهز بتلسوز المتليم السعوهلم
لبت

 60لوم
 15لوم عمت من ات شتذ ة
ال ح انولا أو أ مدلد لشت
 15لوم عمت من ات شتذ ة
ال ح انولا أو أ مدلد لشت.
رالل ال ب ال تلث من عتم
2017

الوادا

ين ا اتل عدم جم الحد انهتى الم لوب

وا ى بدذ داول الوادا :
المدة الزمية المتوقعة
 5ألتم عمت
 5ألتم عمت

ال عليمت ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم أو الحد
ة ا ا اك لمدة ممت لم بعد
إته لعوا لمدل الصبدوز مدلد

ا اتل عدم و يم الحد انهتى لم
انهتى البتلي  613,700,000لاير سعوه
الحصول على موا م ايوم السوز المتليم.
مت سي وم مدل الصبدوز بت ل رام بتل عليمت ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم والصتهرة عن ايوم
السوز المتليم يمت ل علن بتلحد انهتى لعده متليا الوادا من العمشور وتسبم مليي شم من دجمتلا وادا
الصبدوز.
الصبدوز رالل

دج اذا ا ا اك :ل عين على المس م ال ا ى ا ا ا اك ا وادا
ر وا ا ا اك اآل يم:
 .1لعى أس ليوس لدم الما ك استب اس متر تام ( عتل) لدم مدل الصبدوز ومحلقم تا م ( عتلم)
لدم أاد انا تص الم ر لشم.
استب اس متر لدم مدل
لمين لألا تص ال بيعيوس ممن ب بن عليشم الا وم البقتميم
الصبدوز من رالل الموا ا لي وتا *  www.OBIC.com.saهوس الحتجم للح ور ا صيتل دلى م مدل
الحستب ا س متر من رالل الترة م مدل الصبدوز م اااترة دلى
الصبدوز و يمت عدا لت ل م
ة امبيم أمول من الوك ا ع يته
الحستب ا س متر العدلد لدم مدل الصبدوز
أته اد لس و ز
ة ال ح انولا.
الحستبت الم واعم رالل
بسبى ار لتع عده ملبت
ا اتل تس ل و لدم العميت استب اس متر لدم مدل الصبدوز مسب تل ي عين على العميت ال و د
من أس استبه ا س متر تام ( عتل) و ي معمد.
.2

حولت/دلداع مبلي ااا اك ورسوم ا ا اك دلى الحستب الببيا الم ص
ا تمو ج ااا اك.

ة ال

لالا ا ت

ح انولا ا بتع

و الموكحه بيتتت ه

الموا م على ا وم و أايتم الصبدوز .
ل م لت عن عن م لن اات تك من رالل ردمم ال عتمت عب ا ت تك الم دمم من مدل الصبدوز و ع ب
الموا م االي وتيم على الا وم و انايتم ال تصم بتلصبدوز دا ارال ب اذ شت و الموا م على مت وره يشت
و عتمت معتملم ال واي .

.3
.3
.3
.3
.3
*
الحستب عن م لن ا ت تك العمالذ من انا تص انع بترلوس بتاكت م دلى انا تص ال بيعيوس عتلا الم تم
بى من ا ت لتع ب دمم
* لس
الحستب عن م لن ا ت تك العمالذ من انا تص انع بترلوس بتاكت م دلى انا تص ال بيعيوس عتلا الم تم بحيم
.3من ا ت لتع ب دمم
لس بى
بحيم مبصى ر ي أو جبسيم هولم عتليم الم تم اسى صبيم معموعم العمت المتلا.
مبصى ر ي .3أو جبسيم هولم عتليم الم تم اسى صبيم معموعم العمت المتلا.
.3
.3
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 .4عبوم تمو ج ا لداع و ا ا اك عن م لن ا ت تك من رالل ردمم ال عتمت عب ا ت تك الم دمم من مدل
الصبدوز.
ة ال ح أو
ولحن لمدل الصبدوز ر ض ملى ا ا اك ا اتل عدم د متم جمي ال وا أعالو ابت تشتلم
ي صحيحم أو تس ا ا اك م تللتل لشرو الا وم وانايتم أو حم صبتهلن ا س متر الع تر
دلم معلومت
أو ال عليمت ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم أو حم اآلا تص الم ر لشم أو أ لوا أو أتقمم
أر م م ب م .و ا ارو الحتلم ل وم مدل الصبدوز ب ه ال مبلي ورسوم ا ا اك عن م لن ال حولت المص ا
دلى استب الما ك.
م عدم اارالل ببقتم ملت ي السعوهلين للع تر واس مترو ليوس ا ا اك ا الوادا م تح لمن ب بن
ال عتوس ال ليعا الع با
عليشم الا وم من موامبا الممليم الع بيم السعوهلم وموامبا هول معل
والم يمين داتمم تقتميم بتلممليم الع بيم السعوهلم
وليوس ااا اك بوادا الصبدوز أل تل م تح لمن ب بن عليشم الا وم من الممسست والا ت وصبتهلن
بدورو أل تل لبقتم ملت ي
ا س متر و ي ات من الا صيت ا ع بترلم ال ت مم ا الممليم والر ل
السعوهلين للع تر واس مترو و لت و تل ل ل م ااا اك الموكحم ا دج اذا ا ا اك أعالو.

-

ا ا اك ا الوادا

بعد ااهراج:

ة ال ح انولا ودهراج الوادا ال يتم برلت مىن رىالل
لحن للمس م لن ال ا بين بت ا اك ا الوادا بعد
ا اذ الوادا من السوز المتليم (السوز ال يسيم) رالل أوات ال داول ا السوز المتليىم السىعوهلم (ال جىتذ
ال جوع دلى المتهة ر ل ر ( داول الوادا ) لمرلد من المعلومت ).

-

ا ا اك العيبا:

سي وم بت عا انصول الع ترلم ال تليم أسمتسام بت ا اك ا الصبدوز رالل
م تبت وادا صدر لصتلحشم عرذ من ايمم انصول الع ترلم:

ة ال ى ح انولىا باىيت عيبىا

عدد الوحدات

قيمة الوحدات
(لاير)

نسبة ملكية
كل مشترك
من الصندوق

ا ه ااولم المعرر للع ترا

27,805,081

278,050,810

45.31%

انمي عبدهللا بن سل تس بن عبدالعرلر آل سعوه

7,255,325

72,553,250

11.82%

عبد العرلر بن عبد ال امن بن محمد العم اس
رتلد بن عبد ال امن بن محمد العم اس

5,285,187
1,909,732

52,851,870
19,097,320

8.61%
3.11%

42,255,325

422,553,250

68.85%

البائع

المجموع

و عىىدر اااىىترة بىىوس اى م ااولىىم المعىىرر –اى م ا
أسمت شم:
اسم الشريك
.1
.2
.3

-

اا اك مدل الصبدوز رالل

-

ع تر المعرر
ع تر ال بي
ع تر المحمدلم
ع تر ال صصا
مبلعم ال بي
مبلعم ال دأ
مبلعم واه لبن
مبلعم ال بتب
مببى الصحت م انول
مببى الصحت م ال تتا
مس وهع السلا
مس وهع الحت

-

مسىىووليم محىىدوهة -عىىوه مليي شىىت دلىىى الاى تذ ال تليىىم
نسبة ملكيته
33.33%
33.33%
33.34%

ا م صحتر الع بيم للع ترا
رتلد بن عبدال امن بن محمد العم اس
عبدالعرلر بن عبدال امن بن محمد العم اس

ة ال

العقار/المنفعة
المشترك بها بشكل
عيني بالصندوق

ح:

ا الصبدوز رىالل ى ة ال ى ح انولىا م تبىت مبلىي ت ىد لبلىي
سي وم مدل الصبدوز بت ا اك بايت ت د
 7,036,750لاير سعوه بحيث س دم ت م م حصال داى اك مىدل الصىبدوز ىا الصىبدوز ل و يىم يىتليم
د متم ول ما وع ال صصا الوارهة بيتتت ه ا الصلحم رام  17من ارو الا وم وانايتم.
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-

آليم

صي

الوادا :

سي م در تر المس م لن الرلن اتموا ب دلم ملبت ا ا اك ا الصبدوز رالل  15لوم عمت مىن ىترل
ة ال ح انولا ب بول ملى ا ا اك أو ر ه سوا لذ ليتل أم جر يتل .ولى م درسىتل و يىدا للماى ين
مبلي ا ا اك الموا ن عليه و لت ا اتل م ابول ملى ا ا اك .أمت ا اتل ر ىض ا اى اك سىوا لذ
جر يتل سي م ره العرذ ي الم بول من ا ا اك ورسوم ا ا اك ا العالام للحستب الببيا للمس م
 15لوم عمت من ترل دت شتذ ة ال ح انولا (ول صم مبه أ رسوم مص يم م ب م).

دت شىتذ
ىمن
ليىتل أم
رىالل

الىوارهة أهتىتو سىي وم مىدل الصىبدوز

عبد ا متل م لبت ا ا اك العيبا وم لبت سىعيت ودهراج الواىدا
الوادا بعد ات شتذ ة ال ح انولا على الايت اآل ا:
ب صي
( )1ا اتل تس دجمتلا مبتلي ا ا اك ال ا دم بشىت جميى المسى م لن (بمىت ىا لىت ا اى اك العيبىا
لى م
ودا اك مدل الصبدوز) ل ت عن الحد انهتى للمبلي الم لوب جمعه البتلي  613,700,000لاير سعوه
اس هاه ت م مبتلي ااا اك للمس م لن (هوس أ مصترلم أو أربتح أو وا د) رالل  15لوم عمىت مىن ىترل
دت شتذ ة ال ح انولا أو أ مدلد لشت.
( )2ا اتل تس دجمتلا مبتلي ا ا اك ال ا دم بشىت جميى المسى م لن (بمىت ىا لىت ا اى اك العيبىا
ودا اك مدل الصبدوز) لعىتهل أو ل عىتوا الحىد انهتىى الم لىوب جمعىه والبىتلي  613,700,000لاير سىعوه
دجمتلا وادا ال ح تآل ا:
(و لت بعد رصم أ مصترلم أو رسوم م ب م) ل م صي
ة ال ح انولا وابىت
ا الصبدوز لبت عا انصول الع ترلم رالل
(أ) س يوس أولولم ا ا اك وال صي
الما ين من العمشور بسبى اا ا شم بتلصبدوز باىيت عيبىا مىن رىالل صىي  %68.85مىن
ا الصبدوز م تبت اا ا شم العيبا بمبلي  422,553,250لاير سعوه أ مىت لعىتهل
دجمتلا الوادا
 42,255,325وادة.
ا الصبدوز بعد لت لمىدل الصىبدوز مىن رىالل صىي %1.15
(ب) س يوس أولولم ا ا اك وال صي
ا الصبدوز م تبت اا ا ه الب د بمبلي  7,036,750لاير سعوه أ مىت لعىتهل
من دجمتلا الوادا
 703,675وادة.
( ) عبىىد اات شىىتذ مىىن ال صىىي لبىىت عا انصىىول الع ترلىىم ومىىدل الصىىبدوز ل ى م ال عتمىىت م ى ااىى ا ت
ىىا الصىىبدوز وعىىدهات
الماىى ين مىىن العمشىىور مىىن رىىالل صىىي  %30مىىن دجمىىتلا الواىىدا
 18,411,000وادة أ مت لعتهل  184,110,000لاير سعوه واو ال يمم الم ب يم من ال ح تآل ا:
 ل م صي ألم ( )1,000وادة ا الصبدوز ليت مس م .
سي م صي مىت ب ىى مىن الواىدا الم واىم
ي م ص
ا اتل وجوه ت ض وادا

على أستأ بتسبا.
 و ا جمي ا اوال سييوس الحد ا على لالا اك أو لل صي لمسى م وااىد مىن العمشىور
او  3,068,499وادة من وادا الصبدوز (أ أات من  %5من وادا الصبدوز) أ مت لعىتهل
 30,684,990لاير سعوه .
الحد انهتى لالا اك البىتلي ألىم ( )1,000واىدة د ا ىتس عىده المي بىين
و ل من مدل الصبدوز صي
بي ال بحيث ل م ا ارو الحتلم صي وادا أات من الحد انهتى لالا اك.
وسي م صي مبلي  10,052,500لاير سعوه من م حصىال ا اى اك انولىا الب دلىم ل و يىم يىتليم د مىتم
ول ما وع ع ىتر ال صصىا الىوارهة بيتتت ىه ىا الصىلحم راىم  17مىن اىرو الاى وم وانايىتم ولبىو مىدل
ىا الصىبدوز رىالل ى ة ال ى ح انولىا و
الصبدوز و يم  %70من ارو ال يتليم من رالل ااى ا ه الب ىد
وسي م و يم مت ب ى من لت من رالل م حصال ا ا اك انولا الب دلم للعمشور.
م 2.الحد انهتى لإلا اك.
وعلى ال ا ى بت ا اك ا الحد انهتى من الوادا حولت مبلي  10,000لاير م ت تل دليه
 10,000لاير سعوه
مبلي رسوم ا ا اك مت اته من الممين صي مبلي أات من الحد انهتى لإلاى اك بسىبى عىده المي بىين
اليبي رالل ة ال ح ا ولا.
م 3.التهة رأأ متل الصبدوز.
ا اتل ا ر مدل الصبدوز التهة رأأ متل الصبدوز (بعد الحصىول علىى موا ىم ايوىم السىوز المتليىم ومىتليا
الوادا ) له ال يتم برلت من رالل ابول اا ا ت ت دلم و لت ل تذ دصدار ا وز أولولىم اتبلىم لل ىداول بحسىى
مت او م بن على الا ت المدرجم و تل لل وابم وااج اذا ال بقيميم الصتهرة بليىرال لبقىتم الاى ت  .وليىوس
ا ارو الحتلم لمتليا الوادا ان انولولم ا الماتر م ا أ م ح لم ىت اىرو الح ىوز .وليىوس للصىبدوز
أل تل التهة رأأ م تله (بعد الحصول على موا م ايوم السىوز المتليىم ومىتليا الواىدا ) عىن م لىن مسىتامت
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عيبيم وال ا ليوس يشت لمتليا الوادا أ ا وز أولولم .ولحن لمدل الصبدوز ا اتل عدم ماتر م مىالك
الوادا المس ح ين ا ا ا اك ا التهة رأأ مىتل الصىبدوز مى ح الواىدا الم ب يىم يى الماى ك يشىت
على العمشور لالا اك يشت.

ي .الرسوم ومقابل الخدمات و العموالت و أتعاب اإلدارة:
 1.ل حمت الصبدوز جمي ال سوم و المصىترلم المىر ورة أهتىتو ول حملشىت بعىتل لىرلت مىتليا الواىدا
تل تلا:
.1

الرسوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند االشتراك في الصندوق.

رسوم االشتراك
.2

صم رسوم ا ا اك من دجمتلا مبلي ا ا اك و بعد صي الوادا وب يمم  %2من
دجمتلا مبلي ااا اك .وسي وم مدل الصبدوز بتل بتال/اسم تمت رسوم ا ا اك
لبت عا ا صول الع ترلم (ااا اك العيبا) الوارهة بيتتت شم ا المتهة رمر من ارو الا وم
وانايتم.

أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة

رسوم اإلدارة

مصاريف التعامل

.3

ح سى رسوم ااهارة على أستأ  %0.50سبولتل من من صت ا ايمم أصول الصبدوز
و حسى بايت لوما و د بايت رب سبو لمدل الصبدوز.
لحصت مدل الصبدوز على تسبم  %1من سع الا اذ أو البي ال تص بيت أصت ع تر ل م
ا اسو أو بيعه من ابت الصبدوز و لت م تبت ايتم مدل الصبدوز بإج اذ ال صا الالام
وال لتوا على ا وم الا اذ أو البي ود متم العمليم .و يوس أ عتب ال عتمت مس ح م
السداه بعد د متم عمليم الا اذ أو البي ال تصم بيت أصت ع تر  .بتاكت م دلى لت
سي حمت الصبدوز جمي مصترلم و يتليم و رسوم ال عتمت/ال عتمال م ت البي والا اذ
وا س حوا على أصول وال يتليم ا س اترلم وال تتوتيم ال تبعم لرلت .بتاكت م دلى مت اد
للا اذ والبي أو أ مص و ت أو يتليم أر م م ب م بعمليت
ل م سداهو من عمو
الا اذ و البي أو أ عمليت أر م م ب م بوعمتل و اتا م الصبدوز سوا لذ نم ا أر م
وو عالام أو جشت ايوميم أو رسميم أو
ا عالات عتادلم بماترل الصبدوز أو ام ا
لم دما ال دمت  .وسي م اا صتح عن لت المصترلم ( ا اتل وجد ) ا مل
اا صتح المتلا ا تشتلم ت سبم.

مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ

رسوم الحفظ

-

سيحصت أمين الحلظ على مبلي م وع ادرو  90,000لاير سعوه سبولتل.
و د لم ة واادة عبد واي الع د م
مبلي  40,000لاير سعوه رسوم وسي
أمين الحلظ.
مبلي  2,000لاير ليت عمليم بي أو ا اذ أو دصدار صت جدلد لألصول الصبدوز.

 .4مقابل الخدمات المقدمة للمحاسب القانوني
أتعاب المحاسب
سيحصت المحتسى ال تتوتا على مبلي م
القانوني
 .5العموالت الناتجة عن القروض المالية
مصاريف التمويل
.6

وع ادرو  32,000لاير سعوه

سبولتل.

ل حمت الصبدوز ت م يتليم ال مولت وان عتب والبل ت والمصترلم الم عل م ب يى واييلم
ال مولت ال تص بتلصبدوز دس وجد وبحسى السع الست د بتلسوز على أ ل عتوا مولت
الصبدوز مت تسب ه ( )%50من ال يمم ااجمتليم نصول الصبدوز و لت بحسى آر اوا م
متليم مدا م.

رسوم التسجيل و الخدمات اإلدارية األخرى.

أتعاب مدير األمالك
أتعاب التطوير
أتعاب المثمنين
العقاريين المستقلين
أتعاب مقدمي
الخدمات الهندسية و
االستشارية

مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة
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ل م حصيله بتللعت من انصول الع ترلم

أ عتب سبولم عتهل  %5من اال اه اليلا الر
على أس ل م الد على أستأ تصم سبو .
سي حصت الم ور على أ عتبه تقي
ا اتل اس متر الصبدوز بماترل ال ول الع تر
ايتمه بتنا ا  /بتلعمت على ول الما وع على ايت تسبم موولم من يتليم اتاتذ
الما وع وبحسى السع الست د بتلسوز و بحد أعلى  %15من يتليم اتاتذ الما وع.
ل حمت الصبدوز ت م يتليم الم مبين الع ترلن وبحسى السع الست د بتلسوز و ا
جمي ا اوال لن ل م رصم د المصترلم وال سوم اللعليم.
ل حمت الصبدوز المصترلم اللعليم الم عل م بتل دمت اللبيم و الشبدسيم ال ا اد لح تجشت
مدل الصبدوز لل و د من أعمتل مدل انمالك/الم ور /أو أ من الم عتادلن وعلى سبيت
الم تل الحص  :ال و د من سي عمت الما وع جوهة بلير ا عمتل الم تلبت  ....ال  .و
ا جمي اناوال لن ل م رصم ا ال سوم و المصترلم اللعليم.
دهارة الصبدوز على البحو ال تلا:
يوس الميت آ المتليم نع تذ معل
ااهارة المس لين مع معين على ميت وة سبولم ب يمم
 لحصت أع تذ معل
 200,000لاير سعوه لد عشت/ل حملشت مدل الصبدوز.
 ل حمت الصبدوز ت م يتليم السل واااتمم اللعليم ال ا ل يبدات ت ع و من
انع تذ ا سبيت ا ور ا ج متعت بتاكت م دلى بدل الح ور وبواا  3,000لاير
لألع تذ مع معين
سعوه للعلسم .على أس لرلد معموع ارو ال يتليم والبد
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عن  100,000لاير سبولت
دهارة الصبدوز من مو لا مدل الصبدوز أ
 لن ل تكى أع تذ معل
دهارة الصبدوز.
تقي ع ول شم ا معل
بد
ااهارة المس لين و ي المس لين من ي
 ل م ه ال يتليم اللعليم نع تذ معل
مو لا مدل الصبدوز ت  12اش .
سو ل حمت الصبدوز رسوم م تبت ال دمت الم دمم من السوز المتليم السعوهلم
( داول) و يوس ال سوم على البحو ال تلا:
أ .رسوم ال سعيت :
 ردمم دتاتذ سعت متليا الوادا  :مبلي  50,000لاير سعوه بتاكت م
دلى  2لاير سعوه ليت مس م وبحد ااصى مبلي  500,000لاير سعوه .
ل دمم دهارة سعت متليا الوادا  :مبلي  400,000لاير
 رسم سبو
سعوه سبولت واد وي ارو ال سوم من واك آلر بحسى ايمم رأأ متل
الصبدوز.
ب .رسوم ااهراج:
 ردمم ااهراج انولا لوادا الصبدوز :مبلي  50,000لاير سعوه
 رسم سبو ل دمم دهراج وادا الصبدوز :مبلي .% 0.03 :من ال يمم
واد أعلى ادرو
السوايم للصبدوز بحد أهتى  50,000لاير سعوه
 300,000لاير سعوه .
ه مبلي م وع وادرو  7,500لاير سعوه سبولتل .وس سم ال سوم بتسبيتل على عده
ألتم السبم ول م ه ال سوم المس ح م ت  12اش .
ميت آ

رسوم اإلدراج و
التسجيل

أو

الرسوم الرقابية
التي يتم سدادها
لهيئة السوق المالية
ه مبلي م وع وادرو  5,000لاير سعوه سبولتل ل تذ تا المعلومت على موا داول .
رسوم نشر
المعلومات على
ال سوم المس ح م ت 12
وس سم ال سوم بتسبيتل على عده ألتم السبم ول م ه
موقع تداول
اش .
 .7رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو تخصم من أصول الصندوق.

مصاريف أخرى

الزكاة
.8

ال تصم بوتا م واس مترا
ل حمت الصىبدوز ت ىم ال سىوم والمصترلم والبل ت
الصبدوز مت ل حمت المصترلم وال سوم البت عىم عىن ال عىتمال و ال دمت الم دمم من
وو العالام م ت ال دمت ال تتوتيم وا س اترلم والمس اترلن
الوي أو من ا م ا
الع ترلين و يىىتليم ال ىىومين ا العالاىىم وألىم رىدمت مشبيىم أو بيم او بيم أرى م بمىت
ىا لىت المصىترلم الم عل ىم ب سوم ال حولت مت بين الحستبت الببييم أو ا س مترلم
دكت م نلم ك ا ى أو رسوم دس وجد  .او ألم مصترلم ت لم أر م (وال ا امت على
الصبدوز المصترلم الم عل م ب بتعم
الحص مصترلم و يتليم وسي
سبيت الم تل
و وال ال ترل السبولم للصبدوز و الم مصترلم أو ا عتب أر م مس ح ه نا تص ل عتملوس
م الصبدوز يمت ل علن ب دمت ااهارة وال اويت مصترلم اج متعت متليا الوادا ).
ومىن الم واى أ رلىد اىرو ال يىتليم عىن % 1مىن دجمىتلا ايمىم أصول الصبدوز سبولتل
و ا جمي ا اوال لن ل م رصم د المصترلم وال سوم اللعليم.
على متلت
ل ولى مدل الصبدوز در اج ا تة الوادا ا س مترلم عن المس م لن و
الوادة مسموليم در اج ا تة مت لملت من وادا اس مترلم .و ا اتل وي ا تقمم
وال ا لعت ال تصم بر تة صبتهلن ا س متر سي م ابالغ المس م لن بشت.

رسوم االسترداد المبكر

لب بن
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م ل م استب ال سوم
النسبة
المفروضة

المبلغ
المفروض
(لاير سعوه )

2%

-

صم رسوم ا ا اك من دجمتلا
مبلي ا ا اك
(دجمتلا مبلي ا ا اك وبعد
صي الوادا  Xالبسبم
الموولم)

0.50%

-

حسى بايت لوما من دجمتلا
ايمم أصول الصبدوز (دجمتلا
ايمم انصول  Xالبسبم الموولم)

1%

-

رسوم الحفظ

-

90,000

أتعاب المحاسب
القانوني

-

32,000

نوع الرسم

رسوم االشتراك

رسوم اإلدارة

مصاريف التعامل

مصاريف التمويل
أتعاب مدير األمالك
أتعاب التطوير
أتعاب المثمنين
العقاريين
المستقلين
أتعاب مقدمي
الخدمات الهندسية
و االستشارية

5%

سي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل

سي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل

رسوم التسجيل
عند التأسيس

-

500,00050,000

0.03%

-

-

50,000

مصاريف أخرى

م ة واادة عبد
ا ا اك

د

سبولتل

د م ة واادة عبد
الا اذ أو البي

د

سبولتل

د

سبولتل

اا صتح المتلا ا تشتلم السبم ا اتل وجد .
د

سبولتل

اا صتح المتلا ا تشتلم السبم ا اتل وجد .

سي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل

رسوم التسجيل

د

اال اه اليلا الر ل م حصيله
بتللعت من انصول الع ترلم X
البسبم الموولم

-

-

رسوم اإلدراج عند
التأسيس
مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة
الرسوم الرقابية
التي يتم سدادها
لهيئة السوق
المالية
رسوم نشر
المعلومات على
موقع تداول

حسى رسوم ال عتمت عبد ا اذ أو
بي أصت ع تر
(دجمتلا سع الا اذ أو البي
ال تص بيت أصت ع تر  Xالبسبم
الموولم)
حسى بايت لوما من رالل
سيم ال سوم بتسبيت على عده
ألتم السبم
حسى بايت لوما من رالل
سيم ال سوم بتسبيت على عده
ألتم السبم

سي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل

400,000

رسوم اإلدراج

طريقة الحساب

تكرار دفع الرسوم

اا صتح المتلا ا تشتلم السبم.

اا صتح المتلا ا تشتلم السبم ا اتل وجد .

حسى بايت لوما من رالل
سيم ال سوم بتسبيت على عده
ألتم السبم
د م دمت ول حملشت متليا
الوادا
ال يمم السوايم للصبدوز X
البسبم الموولم
د م دمت ول حملشت متليا
الوادا

سي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل

د
د

م ة واادة عبد
ال وسي
د

د

سبولتل

سبولتل

م ة واادة عبد
ال وسي

اا صتح المتلا ا تشتلم السبم.

-

7,500

حسى بايت لوما من رالل
سيم ال سوم بتسبيت على عده
ألتم السبم

د

سبولتل

-

5,000

حسى بايت لوما من رالل
سيم ال سوم بتسبيت على عده
ألتم السبم

د

سبولتل

سي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل

اا صتح المتلا ا تشتلم السبم.

ل مدل الصبدوز بوته م ا صتح بموجى العداول المىر ورة أعىالو عىن جميى ال سىوم و م تبىت ال ىدمت
أو أ عتب ل تكتات أو تكشت أ جشت أر م.
عمو
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وأ

اا صتح المتلا.
 2 .مل
م دل اه ال سوم والبل ت ال ا ل وام أس ل يبدات الصبدوز ا مل
من ارو الا وم وانايتم.

اا صتح المتلا الواره ىا الملحىن راىم 1

 3.عمليت ال وال .
ت عىن  %90مىن صىت ا أربىتح الصىبدوز
لشد مدل الصبدوز بوس ل وم ب دلم والعت ت دلم سبولم ببسبم
دهارة الصىبدوز رىالل ال بى ا ول
ا اتل ا متل حصىيت االعىترا وبعىد موا ىم معلى
على متليا الوادا
و لت ا اش مترأ من ت عتم .وسي م حولت مبتلي ال والعت للمس ح ين اسى ترل انا يم الر سىي م
من م ة ا السبم.
ااعالس عبه ابت ال وال  .ولمين لمدل الصبدوز ه ارو ال والعت على أ
ك .تثمين أصول الصندوق:
ك 1.يليم مين أصول الصبدوز:
سي من مدل الصبدوز أصول الصبدوز من رالل الحصول على م وسم ولم معد مىن م م يبىين ا بىيين مسى ليين
ل الم مبين بحد أهتى على اآل ا:
م ة ت س م أاش على انات على أس لا مت
اكت ال ا ببا عليشت.
 .1أسلوب ال مين وم ل ه وا
ا العالام بتلسوز الع تر م ت الع ا وال لى وا عتو السوز.
 .2حليت للم وي ا
 .3لتصيت انصول الع ترلم وأوصت شت.
 .4الم تم الم عل م بتنصول الع ترلم.
و يمت للا مين ا صول الع ترلم المبد يم:
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اسم العقار /المنفعة
المعرر
ال بي
المحمدلم
ال صصا
الصحت م ا ول
الصحت م ال تتا
مس وهعت الحت
مس وهعت السلا
مبلعم ال بي
مبلعم ال دأ
مبلعم واه لبن
مبلعم ال بتب

شركة انتماء
التقييم
188,398,584
50,277,084
103,554,389
48,054,277
53,908,325
58,375,000
30,218,730
77,817,938
1,407,600
1,155,750
1,276,500
6,365,250

تاريخ التقييم
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/02/12م الموا ن 1438/05/16
 2017/02/12م الموا ن 1438/05/16
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07
 2017/03/05م الموا ن 1438/06/07

اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى

اسم العقار/المنفعة
المعرر
ال بي
المحمدلم
ال صصا
الصحت م ا ول
الصحت م ال تتا
مس وهعت الحت
مس وهعت السلا
مبلعم ال بي
مبلعم ال دأ
مبلعم واه لبن
مبلعم ال بتب

شركة دانات
التقييم
201,500,000
51,500,000
98,000,000
40,356,000
47,500,000
50,000,000
25,000,000
75,000,000
1,595,336
3,385,500
1,508,490
5,632,037

تاريخ التقييم
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/09م الموا ن 1438/05/13
 2017/02/09م الموا ن 1438/05/13
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11
 2017/02/07م الموا ن 1438/05/11

اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
اى
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ايث لى م اسىتب سىع الواىدة ا سى مترلم بتلصىبدوز ب ى ح دجمىتلا ال رامىت الصىبدوز مىن دجمىتلا أصىول
الصىىبدوز ول سىىم البىىت علىىى عىىده واىىدا الصىىبدوز للل ى ة تلسىىشت ولعىىد لىىت سىىع ال اس اىىتهلتل للواىىدة
ل مين م ى على دعىداهو أ ى مىن ال ىم
ا س مترلم ا الصبدوز .مت لن لع مد مدل الصبدوز على أ
أاش عبد ا اذ أو بي أ أصت للصبدوز .ولحن لمدل الصىبدوز وييى الم مبىين اسىبمت لى او مبتسىى ولح ىن
مصلحم الصبدوز و المس م لن به.
لم ت دجمتلا ال رامت الصبدوز أ ال رامىت تتاىوم عىن مولىت الصىبدوز (دس وجىد ) أو أ رسىوم ومصى و ت
علىىى الصىىبدوز مسى ح م و يى مد وعىىم رىىالل ى ة الحسىىتب ولى م رصىىم المبىىتلي الم وعىىم أو ل للىىا لىىت
ا ل رامت الم وي ة بحسى صت ا ايمم أصول الصبدوز.
لم ىىت دجمىىتلا انصىىول معمىىوع جميىى انصىىول الع ترلىىم والمبىىتلي الب دلىىم وانربىىتح الم ا مىىم و ىىرلت جميىى
المس ى ح ت وال يمىىم السىىوايم لعمي ى ا س ى مترا بتاكىىت م دلىىى ال يمىىم الحتليىىم ن أصىىول أر ى م لم ليشىىت
الصبدوز علمتل بوس وادا صىبتهلن ا سى متر المسى م بشىت سىي م ولمشىت اسىى آرى سىع معلىن للواىدة
ا س مترلم ابت لوم ال ولم ال تص بتلصبدوز وسيمترأ مىدل الصىبدوز ىدل و المع ىول يمىت ل علىن ب حدلىد
ايمم انصول والدلوس ا ل م أس ليوس دل مدل الصىبدوز صىتهرال بحسىن تيىم وأس لصىى ىا مصىلحم الصىبدوز
لمدل الصىبدوز أو أمىين
يت علمتل بوس صت ا أصول الصبدوز مملوك لمتليا وادا الصبدوز مع معين ولي
الحلظ أو لدا بيشم أ مصلحم أو م تلبم علىى اىرو انصىول مىت سىيل رم أمىين الىظ الصىبدوز بلصىت انصىول
ال تصم بتلصبدوز عن أ أصول أر م بايت مس ت.
ك 2.عده م ا ال مين و واي ه:
ل
سي م ييم أصول الصبدوز م ين سبولت على انات وبتل حدلد ا  30لوتيو و  31هلسمب من ت سىبم ميالهلىم
من رالل م مبين ا بين مس لين مع مدلن مىن ابىت الشيوىم السىعوهلم للم يمىين المع مىدلن .مىت لعىوا لمىدل
الصبدوز وجيت ال مين بعد الحصول على موا م ايوم السوز المتليم على لىت بموجىى المىتهة  22مىن حىم
صبتهلن ا س متر الع تر  .و ا اتل تس ابتلت ار ال بين ال ميبت الم دمم ا ترل ال مىين يى م انرىر
بم وسم ايمم ال ميبت الم دمم.
ك 3.ااعالس عن صت ا ايمم انصول ليت وادة:
سي وم مدل الصبدوز بتاعالس عن صت ا ايمم انصول ليت وادة رالل  60لوم من ترل اع مته مىدل الصىبدوز
لل مىىين .ول ى م ااعىىالس عىىن لىىت مىىن رىىالل الموا ى االي وتىىا للسىىوز المتليىىم السىىعوهلم ( ىىداول) والموا ى
االي وتا لمىدل الصىبدوز .وسى ح و أل ىتل ال ىترل الم دمىم لمىتليا الواىدا و ىتل للمىتهة ر ش ر مىن اىرو
الا وم وانايتم على صت ا ايمم انصول للوادة ا الصبدوز.
ل .تداول وحدات الصندوق:
ل 1.ألتم ابول أوام بي وادا الصبدوز أو ا ا شت.
ل م ال عتمت بتلوادا عب تقتم ( داول) من رالل آليم م يتملم و ا عمليم ال داول تملم بدذال من بلير الصل م
وات شتذال ب سول شت ول م ال داول ت لوم عمت من ألتم انسبوع علىى ى ة وااىدة مىن السىتعم  10صىبتاتل وا ىى
من ت أسبوع ول م راللشت بلير انوام أمت رترج ارو انوات
الستعم  3عص ال من لوم اناد ا ى لوم ال مي
ل
ل
يسم بإهرتل انوام و عدللشت ودلوت شت من الستعم  9:30صبتات وا ى الستعم  10صبتات .واد لى م وييى أواىت
ال داول ا اش رم تس المبترك مت ل م ااعالس عبه عن م لن داول.
ل 2.دج اذا سليم أوام بي الوادا أو ا ا شت.
م الصل ت من رالل عمليم م تب م أوام آليم .و ت أم صتل ل م دت تجه و ىتل لمسى وم السىع وباىيت عىتم
بلر أوام السوز (انوام ال ا وكعك ببتذ على أ ت سع ) أو ل ومن م انوام المحىدهة السىع (انوامى ال ىا
السع ل م بليرات أو ل بىوول اسىى
وكعك بسع محده) م انرر بت ع بتر أته ا اتل دهرتل عدة أوام ببل
وايك ااهرتل ول وم تقتم داول ب وال ت تز اتمت مىن المعلومىت عبى ابىوا م للىم أب ااىت مواى ر ىداولر
رولىىد
علىىى اات تىىك وال ى ابم االي وتىىا لمعلومىىت ر ىىداولر الىىر لىىو بيتتىىت السىىوز باىىيت ىىور لو ىىت
م مبتا ة بعد بلير الصل م.
مت م سولم الصل ت آليتل رالل اليوم أ أس ت ت ملييم الوادا
المعلومت
م .إنقضاء الصندوق و تصفيته:
م 1.دت تذ الصبدوز.
لب شا الصبدوز م ات شتذ مدة الصبدوز مت لم ل م دتشتسو ا واك ستبن و ل ت لشرو الا وم وانايتم .
الصىىبدوز (مىىن رىىالل مىىدل الصىىبدوز) بعمي ى
اىىد لى م دتشىىتذ الصىىبدوز ابىىت موعىىد ات شت ىىه (أ) ىىا اىىتل صى
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ا س مترا واتم ب وال جمي عت دا ارو ال ص ت على متليا الوادا و تل للبحو المبصوص عليه ىا اىرو
سوا لذ ا انتقمم ا العالام بتلصبدوز وأعمتل الصبدوز أو لىت
الا وم وانايتم أو (ب) ادوث ادث جوا
ال تصم بتلبيوم ا ا صتهلم الممليم الع بيم السعوهلم ورأم مدل الصبدوز أس لت لعد سببتل وجيشتل اتشتذ الصىبدوز
ايوىم السىوز
ابت ات شتذ مد ه أو (ج) د ا ا ر ايوم السىوز المتليىم دتشىتذ الصىبدوز بموجىى اى ار مىن معلى
المتليم.
دهارة الصىبدوز ومىتليا
ولل رم مدل الصبدوز ا الحتل ين (أ) و (ب) أعالو بورر الموا م المسىب م مىن معلى
وادا الصبدوز ومن ايوم السوز المتليم.
م 2.صليم الصبدوز.
ل م دلوتذ دهراج الوادا وااعالس عن ال م الرمبيم ل صليم الصىبدوز والبىدذ بىإج اذا ال صىليم و لىت عبىد دتشىتذ
الصبدوز و تل ن سبى من انسبتب المر ورة ا المتهة م 1.أعالو .ول وم مدل الصبدوز بمشتم ال صىليم ايىث
سيعمت على دتشتذ الصبدوز م والى أصىوله علىى مىتليا الواىدا مى انرىر بعىين ا ع بىتر ح يىن مصىلحم
متليا الوادا  .م العلم أته لعوا لمدل الصبدوز وال أصول الصبدوز على متليا الوادا بايت عيبا ىا
ا أصول الصبدوز أو ا اتل رأم مدل الصبدوز أس ارا انم لصى ىا مصىلحم مىتليا
اتل اس حتل ال ص
الوادا .
ن .مجلس إدارة الصندوق:
دهارة الصبدوز من متتيم أع تذ
دهارة لعيبه مدل الصبدوز ول يوس معل
على دهارة الصبدوز معل
لا
دهارة
دهارة الصبدوز م ين على انات سبولتل .لبتا معل
مبشم ال م أع ت لذ مس لين وسيع م معل
عده ل ت يتل.
دهارة الصبدوز ال م ( )3سبوا
الصبدوز مشتمه اع بترال من ترل عييبه و بلي مدة معل
دهارة الصبدوز ب بن عليشم م لبت ال وايت الوارهة ا لوا
ول مدل الصبدوز بوس جمي أع تذ معل
دهارة صبدوز
المس لين لب بن عليشم ع لم ع و معل
ايوم السوز المتليم واواعدات وأس أع تذ المعل
عن
ا هارة بإبالغ المعل
مت لل رم أع تذ معل
مس ت الواره ا حم صبتهلن ا س متر الع تر
مصتلحشم الا صيم المبتا ة أو ي المبتا ة ا ا عمتل والع وه ال ا م لحستب الصبدوز على أس لسعت
صولك على
دهارة الصبدوز .ولن لا ك الع و/انع تذ و المصلحم ا أ
اج متع معل
ا مح
ال ارا الصتهر ا ارا الاوس
دهارة الصبدوز.
س 1.اييت معل
دهارة الصبدوز من متتيم أع تذ لعيبشم مدل الصبدوز مبشم ال م أع تذ مس لين ول م
سو ل ولم معل
دهارة الصبدوز ب ب ة ا ال تع وا س متر الع تر اسبمت او مبين ا ارو
ت ع و من أع تذ معل
الا وم وانايتم.
دهارة الصبدوز من انع تذ اآل يم أسمتسام:
ل ولم معل
 االستاذ :عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران – (عضو غير مستقل  -الرئيس).
ااهارة ا ا م هار ودعمتر واا ا م م صصم ا ول الوادا السيبيم
وع و معل
ا لت ممس
من  900وادة سيبيم بم لم انتواع .بدأ عبدالعرلر العم اس ايت ه العمليم
ا الممليم تعحك ا ول أ
م معموعم ستمبت المتلا ا ا تع المص يم ا س مترلم و اس اترا ال مولت ايث ا ى ارب سبوا
ا سى من راللشت رب ا م للم ا معتل المص يم ا س مترلم بعد لت وجه دلى رلتهة ا عمتل و بدأ
ا م ال واا ا م م صصم ا ال بتعم  .او أل ت مسمول عن ا س مترا المتليم ال تصم
ب وسي
بمي ى العت لم  .لحمت عبدالعرلر اشتهة البيتلورلوأ من جتمعم الملت شد للب ول و المعتهس ا المتليم
عتم  2001و متجس ي ا دهارة انعمتل من جتمعم لبدس لإلهارة 2010
وا ا صته م م بم الا
 االستاذ :أحمد العلي المنقور – (عضو غير مستقل).
ممسسم مداه ال ي للع ترا ايث وم
و ممس
لا م البليشد والمب ور لالس متر الع تر
ا لت ممس
سولن و اويت الوادا السيبيم/اللبدايم/المي بيم ببسى ااوتل عتليم .و عمت الا م
الا م ب دمت
ا معتل اصالح و عدلد مبتتا ات مم اتاتذ ماترل م بوعم من لت معمعت ببتذ ببيم ح يم واعمترات اعداه
تملم لألراكا ال تم و عمي ات .مت لعمت مدل بلير لا م ااولم المعرر ايث لعمت على ول
هراست
الا م ومم ليت شت الم للم .اصت ا س ت أامد على اشتهة البيتلورلوأ من جتمعم الملت سعوه اسم
أتقمم اتتوس.
 االستاذ :مازن بن محمد الداود – (عضو غير مستقل).
ال بلير لدم ا م أصول وب يك ا س مترلم رمدل الصبدوزر .وابت لت اوت
لاوت اتليت مبصى ال ي
ال بلير لالس مترا لدم ا م ر يبا تبي تل السعوهلمر مت عمت ابلشت لدم ا م اعتع
مبصى ال ي
على عدة عمليت اس مترلم و تس ابت لت مدل
المص يم ا س مترلم ايث أا
تبي تل بمبصى ر ي
واد عمت أل تل مدل ال مستعدال  -دهارة ا تدمتج
أول – المص يم ا س مترلم لدم الببت السعوه الشولبد
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وا س حوا لدم ” “ABN AMRO - United Kingdomماتر تل ا العدلد من عمليت ال وات ا وليم لا ت
بتلسوز المتليم السعوهلم .بتاكت م دلى العدلد من الصل ت الدوليم ا معموعم من ال تعت الم بوعم .مت
دهارة عدة ا ت  .اتصت على هرجم البيتلورلوأ ا دهارة انعمتل من جتمعم
اترك ا ع ولم معل
بور التد ) (Portland State Universityم بعد لت اصت على هرجم المتجس ي ا ا هارة من ليم ر تأر
اهارة ا عمتل من جتمعم سي ا )" (City Universityبتلممليم الم حدة.
 االستاذ :محمد راغب العثماني – (عضو غير مستقل).
دهارة ا صول لدم ا م أصول وب يك ا س مترلم رمدل الصبدوزر واو اتصت على
لاوت اتليت مبصى ر ي
اشتهة محلت متلا مع مد  CFAمت أته اتصت على بيتلورلوأ ا الشبدسم المعمترلم بدأ ايت ه المشبيم
محلت ا معموعم اييت م ات ت الى ا م اسواز المتل العتلميم ومن م اتاو مي ى اس اترا رتص
به ا سورلت ايث اهار استبت ا اه لس م وس ا ا سواز العتلميم واتم بتلعدلد من الدراست المتليم
لا ت م ت ات سورلت وا دلد العتلميم و ي ات .بعدات ات م محمد را ى الع متتا لا م أصول و ب يك
ا س مترلم مت ات ت الى الممليم الع بيم السعوهلم ا . 2011
 االستاذ :طارق عبدهللا الرميم– (عضو غير مستقل).
اهارة وع و لعبم ا س متر للمعموعم الم حدة
ع و معل
و ا لت بلير لا م ا تذ و
ممس
دهارة صبدوز الل
معل
اهارة ا م أامور لالس متر السعوهلم و ر ي
لل ومين ال عتوتا وع و معل
اسم اهارة ا صول
دل و ا م أصول وب يك ا س مترلم  .واد اوت ستب ت مبصى ر ي
المل ت السيبا الر
ا  Deutsche Bank AGواد اوت ال ت مبصى بي المص يين ا دهارة ال دمت المص يم للا ت
وال وا
وا س متر ا  . BNP Paribas Corporate & Investment Bankingاتصت على اشتهة المتجس ي ا اهارة
ا عمتل من جتمعم لبدس لإلهارة  London Business Schoolواشتهة البيتلورلوأ ا الشبدسم المييتتيييم
جتمعم بور التد (.)Portland State University
 االستاذ :أديب محمد أبانمي– (عضو مستقل).
لملت مي ى أبتتما محتسبوس وم اجعوس اتتوتيوس ول م ت تاتم المي ى ا م اجعم و داين الحستبت و صميم
البقم المحتسبيم و ييم أتقمم ال اتبم الدارليم و دل الر تة الا عيم وال لبم و دلم هراست العدوم
و صليم الممسست والا ت  .واوت ال ت مبصى أرصت ا ر يسا د صتح مس م
ا ا صتهلم وردمت وسي
ا ايوم سوز المتل .وعمت ابت لت ا الصبدوز السعوه لل بميم بتاث ا دهارة ال رلبم ومحلت
ا دهارة ال رلبم ومحلت متلا ا ب تتم الصتهرا  .لاوت ا س ت أهلى اتليت مبصى ع و معل
استبت
دهارة الببت السعوه ال وتسا واد اصت ا س ت أهلى على اشتهة البيتلورلوأ ا المحتسبم من جتمعم
الملت سعوه والمتجس ي ا المحتسبم من جتمعم ميتما.
 االستاذ :قصي عبدهللا الفاخري – (عضو مستقل)
ال بلير
السيد اصا او ااد ممسسا ا م م اا الع بيم لل ول الع تر مبر عتم  2010اصب ال ي
من  200وادة سيبيم و لت بتل عتوس م صبتهلن
للا م ا عتم  .2014عملك الا م على ول ا
ا س متر و و يم
اس مترلم م ببوك وا ت اس مترلم و مولت ا ا اوت السيد اصا مبصى ر ي
ا سوسي يه جب ال الع بيم السعو هلم عمت على و يم الممسست المتليم بمت ا لت الببوك
الممسست
والصبتهلن السيتهلم وابه الحيوميم واع تذ ا س اترا ا س مترلم لصبتهلن ا س متر وا ت ال ومين
اسم الوستمم ا ا م جدوم لالس متر شو أاد
والا ت العت ليم المع ب ة .واوت ال ت مبصى ر ي
الا م مبر البدأ بتلعمت على اس ا يعيم الا م وع و ا لعبم ا س متر وع و ا اللعبم
لن وسي
ااهارلم .وابت لت تس السيد اصا تت ى ال ي  -المص يم ا س مترلم ا اعتع تلبي تل هبا .اصت على
اشتهة البيتلورلوأ من جتمعم الملت شد للب ول والمعتهس ا ا هارة المتليم م م بم الا .
 االستاذ :عبدالرحمن ابراهيم المديميغ – (عضو مستقل)
ل ول
ال بلير الميلم لا م بواس بعد اس تس تت ى ال ي
لاوت السيد عبدال امن اتليت مبصى ال ي
اهارة ا ا ت م للم .واد اوت السيد
الا م .ولاوت ال ت مبصى ع و معل
ا عمتل ا تل
عبدال امن مب صى محلت ا متس أول لدم صبدوز ال بميم الصبتعيم السعوه والمدل العتم ا ا م ببتذ
لل ستتم الم دمم بعد اس تس تت ى المدل العتم يشت .اصت ا س ت عبدال امن على هرجم البيتلورلوأ ا
العلوم المتليم من جتمعم انمي سل تس ا ال لتا الممليم الع بيم السعوهلم وال ت اصت على المتجس ي ا
دهارة انعمتل من ليم لبدس لألعمتل.
دهارة الصبدوز.
س 2.عول ت أع تذ معل
ااهارة المس لين مع معين على ميت وة سبولم ب يمم  200,000لاير سعوه
 لحصت أع تذ معللد عشت/ل حملشت مدل الصبدوز.
ل حمت الصبدوز ت م يتليم السل واااتمم اللعليم ال ا ل يبدات ت ع و من انع تذ ا سبيت
ا ور ا ج متعت بتاكت م دلى بدل الح ور وبواا  3,000لاير سعوه لالج متع الوااد .على أس
لألع تذ مع معين عن  100,000لاير سبولت.
لرلد معموع ارو ال يتليم والبد
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دهارة الصبدوز من مو لا مدل
لن ل تكى أع تذ معل
دهارة الصبدوز.
ع ول شم ا معل

ميت آ

الصبدوز أ

أو بد

تقي

دهارة الصبدوز.
س 3.مسموليم معل
 ال و مد من أهاذ مدل الصبدوز لمسموليت ه بمت لح ن مصلحم متليا الواداوأايتمه.
 المصتهام على جمي الع وه وال ارا وال ترل العوا لم ال ا ليوس الصبدوز م تل يشت ولامت لتالحص  :الموا م على ع وه ال اويت وع د الحلظ وع د ال سولن وع د
على سبيت الم تل
ال مين.
 اع مته ارو الا وم وانايتم وأ عدلال عليشت. ا ت ا ار باوس أ عتمت لب و على ترب ا المصتل للص عبه مدل الصبدوز. الموا م على عيين المحتسى ال تتوتا للصبدوز الر ل احه مدل الصبدوز. ا ج متع م ين سبولتل بحد أهتى م مسمول الم تب م وا ل رام ومسمول ال بليي عن ست انموالو مولت ااراتب لدم مدل الصبدوز؛ لل و د من ال رام مدل الصبدوز بعمي اللوا وانتقمم الم بعم.
ال و د من ال رام مدل الصبدوز بتا صتح عن المعلومت العوا لم لمتليا الوادا و ي ام من انم ا
المعبيم.
دهارة الصبدوز عتو
العمت بومتتم لمصلحم الصبدوز ومتليا وادا ه و من مسموليم ع و معل
متليا الوادا واجى اارالص وا ا متم وبرل الح ص المع ول.
و تل لا وم الصبدوز

س 4.صبتهلن أر م لا
#
1
2

على دهار شت أع تذ معل

االسم
عبدالعرلر بن عبدال امن العم اس
أامد العلا المب ور
متاس محمد الداوه

3

4
5
6

محمد را ى الع متتا
مترز عبدهللا ال ميم
أهلى محمد أبتتما
اصا عبدهللا اللتر

7

8
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دهارة الصبدوز.
اسم الصندوق

الصفة

لوجد
لوجد
 -1صبدوز أصول وب يك للم تج ة بتنسشم
السعوهلم
 -2صبدوز أصول وب يك لإلصدارا انوليم
 -3صبدوز أصول وب يك للم تج ة بتنسشم
ااصدارا الوليم الم وا ن م ال وابم الا عيم
 -4صبدوز معم الل المل ت السيبا
 -5صبدوز أصول وب يك للم تج ة بوسشم السوز
المواالم
لوجد
صبدوز معم الل المل ت السيبا
لوجد
 -1صبدوز ا اهاتر لألسشم الصيبيم
 -2صبدوز ال ا ىد ال ليعا
 -3صبدوز الع تذ لألسشم ال ليعيم
العتلما سشم السل
 -4صبدوز البلي
 -5صبدوز مولت ال عترة الدوليم بتلدو ر (سببلم
هو ر)
 -6صبدوز مولت ال عترة الدوليم بتل لتل (سببله
لاير)
 -7صبدوز ستمبت تبي تل لألسشم ا سيولم
 -8صبدوز ستمبت تبي تل لألسشم ا م لييم
 -9صبدوز ستمبت تبي تل لألسشم ا وروبيم
 -10صبدوز ستمبت تبي تل لألسشم العتلميم
 -11صبىدوز ال ا ىىد لألسشم السعوهلىم
 -12صبىدوز السيولم بتلدو ر انم ليا(ال الىن
هو ر)
 -13صبىدوز السيولم بتل لتل السعوه (ال الىن
لاير)
 -14صبىدوز الع تذ لألسشم السعوهلىم
 -15صبىدوز الل لىد لألسشم السعوهلىم
 -16صبىدوز المستام ال ليعا
 -17صبىدوز المستام لألسشم السعوهلىم
لوجد

ع و ي مس ت
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ع و مس ت
ع و مس ت

-

س .مدير الصندوق:
أ 1.اسم مدل الصبدوز وعبواته.
ا سم
ا م أصول وب يك ا س مترلم
م لن الملت شد ب ج البح لن هور الميراتين
العبواس
ص ب  63762ال مر الب لد 11526
ال لتا الممليم الع بيم السعوهلم
ات م 00966114191797 :
00966114191899 :
ت
الموا االي وتا
www.obic.com.sa
أ 2.ري مدل الصبدوز.
دس ا م أصول وب يك ا س مترلم ا م مسىتامم م للىم مسىعلم ىا الممليىم الع بيىم السىعوهلم بموجىى
السىىعت ال عىىتر راىىم  1010219805و ىىترل  1427/05/02اىىى (الموا ىىن  2006/05/29م) وم رصىىم ىىىرا
مىىى ر لىىىهر بموجىىىى ىىى ري ايوىىىم السىىىوز المتليىىىم راىىىم  08126-07و ىىىترل 2005/11/19م الموا ىىىن
1426/10/18اىلمراولم تاتم ال عتمت بصلم أصيت وو يت و ااهارة و الحلظ ا أعمتل انوراز المتليم.
أ 3.ردمت مدل الصبدوز.
سو ل دم مدل الصبدوز ال دمت ااهارلم اآل يم وردمت أر م للصبدوز بمت ا لت -هوس اص  -مت لو ا:
 .1دهارة انصول الع ترلم ا الصىبدوز وانصىول انرى م لصىتل مىتليا الواىدا و ىتل لشىرو الاى وم
وانايتم.
 .2بلير اسى ا يعيت ا سى متر الموكىحم كىمن اىرو الاى وم وانايىتم وم اابىم ال ىرام الصىبدوز
لعمي انتقمم واللوا المعمول بشت ولشرو الا وم وانايتم.
 .3حدلد دج اذا ا ت ال ارا الم عل م بوعمتل الصبدوز .
ا الصبدوز.
 .4ا ا لت بسعت متليا الوادا
 .5عيين محتسى اتتوتا ومروه ردمت مشبيم آر لن للصبدوز بمت ا لت المس اتر ال تتوتا.
ا العالاىم بوتاى م انصىول الع ترلىم للصىبدوز مىن مىدل
 .6ال يى وال لتوا م جميى العشىت
أمالك وم ىتولين واس اىترلين وجشىت ابدسىيم و سىول يم و اىويليم أرى م ول ىتب ىرلت أهاذاىت
نعمتلشت.
 .7ااا ا على أهاذ مدل انمالك.
يى صليم الصبدوز عبد ات شتذ مدة الصبدوز.
.8
 .9دمالع متليا الوادا عن أ وات جوا لم أو ورا اد م على أعمتل الصبدوز.
دهارة الصبدوز من واك آلر ل متس ا ل رام بوتقمم ايوم السوز المتليم
 .10ال اتور م أع تذ معل
السعوهلم والا وم وانايتم.
أ 4.اا متل عترا المصتل .
بتس بتذ مت م اا صتح عبه ا المتهة رأ 7ر والمتهة ر ر ر من ارو الا وم وانايتم وا ىى ىترل تاى اىرو
ترب مصتل مح مت بين مصتل الصبدوز ومصىتل مىدل
الا وم وانايتم إس مدل الصبدوز ل بعدم جوه أ
دهار ه اد م علىى وهلىم ا ل رامىت الم بىم عىتو الصىبدوز وعبىد اىدوث أو
الصبدوز أو مصتل أع تذ معل
ة عمت الصبدوز سو لسعى مدل الصىبدوز لحىت اىرا ال ىترب علىى
ترب مصتل رالل
وا ادوث أ
دهارة الصبدوز ا ايبه.
عتهلم ومبصلم لعمي انم ا وسي م اا صتح عبشت لمعل
أس
ترب جوا
أ 5.وصم ن
ترب مصتل جوا
لوجد أ

ا المصتل .
مدل الصبدوز لح مت أس لم
من م

على وهلم ال رامت ه عتو الصبدوز.

أ 6.يليم أم ا تل ه.
لمين لمدل الصبدوز عيين العشت المروهة لل دمت و ويي ات ودعتهة يليلشت ولامت لت على سبيت الم ىتل:
مدل انمالك والم تول والمس اترلن وأمين الحلظ والمحتسبين ال ىتتوتيين للصىبدوز و لىت بمىت لح ىن مصىلحم
متليا الوادا .
أ 7.ماتر م /اس متر مدل الصبدوز ا االصبدوز.
لبو مدل الصبدوز عبد بدذ الصبدوز ورالل ة ال ى ح انولىا الماىتر م ىا الصىبدوز مسى م مى انرىر
بت ع بتر البسبم الدتيت لميليم العمشىور ىا الواىدا -أ  %30مىن دجمىتلا واىدا الصىبدوز – ال ىا ل كىشت
ال عليمت ال تصم بصبتهلن ا س متر الع ترلم الم داولم .ولحى لظ مىدل الصىبدوز بح ىه ىا لىيض ماىتر ه
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ليتل أو جر يتل م ى رأم لت مبتسبتل من رالل ا اذ/بي واىدا الصىبدوز مىن السىوز .وسىي وم مىدل الصىبدوز
ا صتح المتلا.
بتا صتح ا تشتلم ت سبم عن أ اس متر له ا الصبدوز ا مل
ع .أمين الحفظ:
ا سم
العبواس
الموا االي وتا


ا م بيك ال مولت السعوه
الممليم الع بيم السعوهلم
ص.ب  50051ال لتا 11523
الا اا– واام
م لن الدا
http://www.skfh.com.sa

اليول ا

تتمم لألعمتل– م

ج رام 9

مسموليت أمين الحلظ
لح لظ أمين الحلظ بسعال واستبت انصول الع ترلم والو ت ن الم عل م بتلصىبدوز  -وال ىا اىمت علىى
ا رىتص ()SPV
ا م ا
سبيت الم تل الحص  -صيوك الع ترا المملو م للصبدوز وسي م وسي
و لت ل ملت أصول الصبدوز ومملو ىم لاى م بيىك ال مولىت السىعوه اليىول ا ببسىبم  %100و ىا اىتل
الحصول على مولت سي م يى ت ت الصيوك م العشم الممولم.
مت سي وم أمين الحلظ بلصت انصول ال تصىم بتلصىبدوز عىن أ أصىول أرى م باىيت مسى ت و ليىوس
لدا با مدل الصبدوز او امين الحلظ ا ان ا اموال/أصول الصبدوز.

ف .مدير األمالك (المطور):
ا سم
العبواس

ممسسم مداه ال ي للع ترا
الممليم الع بٌم السعوهلم
ص.ب  300ال لتا 11411
اترع عبدهللا ال لعا – اا الع ين

لحن لمدل الصبدوز ويي مدل ا مىالك للصىبدوز م ىى رأم لىت مبتسىبتل ببىت لذ علىى موا ىم معلى
الصبدوز .ول م ااعتر متليا الوادا وايوم السوز المتليم عبد ال وي .
ص .المحاسب القانوني:
ا سم
العبواس
الموا االي وتا

دهارة

با ا د البستم والبم
الممليم الع بٌم السعوهلم
ص.ب  28355ال لتا 11473
اترع انمي محمد بن عبدالعرلر (ال حليم) – اا السليمتتيم
http://www.pkf.com/saudiarabia

لحن لمدل الصبدوز ويي المحتسى ال تتوتا الصبدوز م ى رأم لىت مبتسىبتل ببىت لذ علىى موا ىم معلى
دهارة الصبدوز .ول م ااعتر متليا الوادا وايوم السوز المتليم عبد ال وي .
ق .القوائم المالية:
الصىبدوز
بدأ السبم المتليم من  ١لبتل ا ى  ٣١هلسمب من ىت عىتم بتسى بتذ السىبم انولىى مىن وسىي
وال ا سو بىدأ يشىت السىبم المتليىم ىا ىترل ات شىتذ ى ة ال ى ح انولىا و ب شىا ىا  31هلسىمب  2017م
الموا ن  1439/03/13اى.
و داي شت بايت سبو و ىن
ل ِع ُّد مدل الصبدوز ال وا م المتليم للصبدوز وس م م اجع شت بايت تصم سبو
المعتلي المحتسبيم الصتهرة عن الشيوم السعوهلم للمحتسىبين ال ىتتوتيين ولى م ىداين ال ىوا م المتليىم بواسى م
دهارة
المحتسىىى ال ىىتتوتا ال ىىتص بتلصىىبدوز وسىىي م ىىدلم ال ىىوا م المتليىىم ال تصىىم بتلصىىبدوز دلىىى معل ى
الصبدو ز ول م د تا شت لشيوم السوز المتليم ور اع متهاىت ودعالتشىت لمىتليا الواىدا (مىن هوس أ رسىوم) ىور
عتوا ( )25لوم من تشتلم المدة ال ىا اىملشت ال ىوا م المتليىم انوليىم الملحوصىم ورىالل
اع متهات رالل مدة
( )40لوم من تشتلم المدة ال ا املشت ال وا م المتليم السبولم الم اجعم و لىت مىن رىالل تاى ات علىى المواى
االي وتا لمدل الصبدوز والموا االي وتا للسوز المتليم السعوهلم ( داول).
ر.
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بيىن ااجى اذا
ىترب مىن اىرا البىوع عبى
مبتسبتل ا أا ب واك ممين وسيسعى مدل الصبدوز لحىت أ
دهارة الصىبدوز الىرلن لشىم عالاىم بتل ىترب
بمت ا لت ال رام أع تذ معل
الم بعم من مدل الصبدوز بإتصت
بت م بتع عن ال صولك علىى أ مسىولم اى مت علىى ىترب ىا المصىتل  .وا ىى ىترل تاى اىرو الاى وم
بىين مصىتل الصىبدوز ومصىتل مىدل الصىبدوز أو
ترب جىوا
وانايتم إس مدل الصبدوز ل بعدم جوه أ
انصىول الع ترلىم اىد ىم علىى وهلىم ا ل رامىت الم بىم عىتو
دهار ه أو مصتل مس وج
مصتل أع تذ معل
الصبدوز.
وبدال ل
م د اده مدل الصبدوز ت تم ترب المصتل ال تليم:
ر 1.الماترل الماتبشم لماترل مدل الصبدوز.
ا اناىدا
ا م أصول وب يك ا س مترلم دل الحستبت ال تصم بشت بتاكت م دلى ا س مترا والحسىتبت
الممت لم للصبدوز ومن الم وا أس س م ا دهار شت ومىن بىين اىرو ا سى مترا بى ام ا سى متر العمىتعا
انر م ال ا لمين أس دل ات ا م أصول وب يك ا س مترلم أو عتات وال ا اد م لىت اى م أصىول وب يىك
ا س مترلم أو دادم ا ت شت ال تبعم يشت اصم من رأأ المتل.
بتاكت م دلى لت إته و تل لل يىوه المبصىوص عليشىت ىا اىرو الاى وم وانايىتم لعىوا لاى م أصىول وب يىك
ا س مترلم والا ت ال تبعم لشت ا المس بت ال يتم بدور مدل الصبدوز أو مدل ا سى متر أو الاى لت العىتم
ا صبتهلن اس مترلم أر م ولعوا أس لسى م وااىد مبشىت أو أ ى ىا ماىترل ماىتبشم ل لىت ال ىا ل وراىت
الصبدوز.
ترب المصتل يمت ل علن بتلمعتمال م مدل الصبدوز و الا ت ال تبعم له.
ر2.
اد لدرت الصبدوز ا معتمال م مدل الصبدوز أو الا ت ال تبعم له أو الاى ت ال ىا تتىك تبعىم لىه ىا
ي ات من الييتتت انر م ال ا م لت يشت ا م أصىول وب يىك ا سى مترلم ا واىتل مبتاى ة أو
الستبن أو م
ي مبتا ة وعلى سىبيت الم ىتل ىد ىدم اى م أصىول وب يىك ا سى مترلم أو بعىض الاى ت ال تبعىم لشىت
ردمت معيبىم للصىبدوز وعلىى وجىه ال صىوص اىد ل ىدم لىن المصى يم ا سى مترلم باى م أصىول وب يىك
ا س مترلم (دس وجد) ردمت اس اترلم باوس يىى ال مىولال للصىبدوز وسيحصىت علىى رسىوم مسى ح م
دهارة الصبدوز عن جمي المعتمال ال ا ى م مىت
للصبدوز عبد بلير أ معتملم مولت وسي م اا صتح لمعل
بين الصبدوز ومدل الصبدوز والا ت ال تبعم له والييتتت ال ا م لت يشىت اى م أصىول وب يىك ا سى مترلم
ا واتل مبتا ة أو ي مبتا ة.
دهارة الصبدوز.
ر 3.معل
دهارة
ىىترب ىىا المصىىتل ن مىىن أع ىىتذ معل ى
دهارة الصىىبدوز علىىى اىىت و سىىولم أ
معل ى
سيا ى
دهارة الصىبدوز مصىتل م ب ىم بمعموعىم بيى ة مىن انتاى م
الصبدوز؛ ايث اد ليوس ن من أع ىتذ معلى
ترب ارو انتا م من واك آلر م مصتل الصبدوز.
الع ترلم و ي ات من انتا م ال عترلم .واد
دهارة الصىبدوز) لم لىت
و عدر اااترة دلى أس انس ت أامد العلا المب ور (واو ع و ي مسى ت ىا معلى
ممسسم مداه ال ي ال ا م عييبشت مدل ال وماوال ل لألصول الع ترلىم ىا الصىبدوز .و ىوم الممسسىم بوتاى م
ترب ارو انتا م من واك آلرى مى
اويت ودهارة انمالك ا السوز السعوه بإهارة انصول الع ترلم واد
أتا م ومصتل الصبدوز .دكت م دلى لت لم لت انسى ت مىترز عبىدهللا الى ميم (واىو ع ىو يى مسى ت ىا
دهارة الصبدوز) مت تسب ه  %50من رأأ متل ا م أمالك الدرعيم المتليم لمىت تسىب ه  %42.5مىن رأأ
معل
متل ا م اال السعوهلم المس وج ة لع تر ال صصا الوارهة بيتتت ه ا الصلحم  17من ارو الا وم وانايىتم
ترب أتا م ا م اال الع بيم من واك آلر م أتا م ومصتل الصبدوز.
واد
دهارة الصبدوز واجبت ا متتيم عتو المس م لن بموجى المسموليت المر ورة ىا اىرو
ول حمت أع تذ معل
ىترب المصىتل عىن م لىن ىدل ام
الا وم وانايتم وسو لبرلوس جمي العشوه لحت و سولم جمي ات
لألمور بحسن تيم.
و العالام.
ر 4.المعتمال ال تصم بتنم ا
و العالام ا ل م أس لى م اا صىتح عىن لىت
لمين أس لدرت الصبدوز -من واك آلر  -ا صل ت م انم ا
دهارة الصىىبدوز وايوىىم السىىوز المتليىىم ومىىتليا الواىىدا و ىتل لل عليمىىت ال تصىىم بصىىبتهلن
الصىىل ت لمعلى
و العالاىم -بمىت
ا س متر الع ترلم الم داولم وأس م ببت لذ على ا وم السوز الست دة ود ا ر ى أاد انمى ا
ا لت أ صىبدوز ىم وسيسىه مىن ابىت مىدل الصىبدوز -ىا الىدرول ىا صىل م مى الصىبدوز ىإس مىدل
دهارة الصبدوز ولعى أس ليوس سع الا اذ المد وع أو المسى لم م وا ىتل
الصبدوز سيحصت على موا م معل
م ال ييمت المس لم.
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ش .اإلفصاح لمالكي الوحدات:
لل رم مدل الصبدوز بتا صتح عن اآل ا لشيوم السوز المتليم ومتليا الوادا :
ا أصول
ورا جوا لم بدرج ا دمتر تاتمه و يوس مع شت م تام لعتمم البتأ واد م
أ .أ
ويي ليوس له و ي ا وك
الصبدوز ورصومه أو ا وكعه المتلا أو ا المستر العتم نعمتله أو أ
تسحتب موعا لمدل الصبدوز من مبصى مدل الصبدوز ولمين بدرجم مع ولم أو
الصبدوز أو لمه
لمه دلى وي ا سع الوادة المدرجم أو أس لم و ي ال ملحو تل ا ادرة الصبدوز على الو تذ بتل رامت ه
بوهوا الدلن (دس وجد ).
ب .أ صل م لا اذ أصول أو بيعه أو رابه أو وجي و بسع لستو أو لرلد على  %10من ال يمم ااجمتليم
نصول الصبدوز و تل آلر اوا م متليم أوليم ملحوصم أو اوا م متليم سبولم م اجعم ألشمت أادث.
ج .أ رست ستو أو رلد على  %10من صت ا أصول الصبدوز و تل آلر اوا م متليم أوليم ملحوصم أو
اوا م متليم سبولم م اجعم ألشت أادث.
دهارة الصبدوز أو ا لعتس الصبدوز (دس وجد ).
ه .أ ويي ا اييت أع تذ معل
و .أ تراع بمت ا لت هعوم ا ت يم أو حييم أو وستمم د ا تس مبلي البراع أو الم تلبم لستو أ لرلد
على  %5من صت ا أصول الصبدوز و تل آلر اوا م متليم أوليم ملحوصم أو اوا م متليم سبولم م اجعم
ألشت أادث.
و .الرلتهة والب صتس ا صت ا أصول الصبدوز بمت لستو أو لرلد على  %10و تل آلر اوا م متليم أوليم
ملحوصم أو اوا م متليم سبولم م اجعم ألشت أادث.
ا .الرلتهة والب صتس ا دجمتلا أربتح الصبدوز بمت لستو أ لرلد على  %10و تل آلر اوا م متليم سبولم
م اجعم.
عالام ا
عالام أو يى لس م بموجبه ت من الصبدوز وم
ح .أ صل م بين الصبدوز وم
أ ما وع أو أصت أو ل دم مولال ل له د ا تتك ارو الصل م أو ال يى مستولم أو رلد على  %1من
دجمتلا دل اها الصبدوز و تل آلر اوا م متليم سبولم م اجعم.
م .أ ات تع ا أ من الباتمت ال يسيم للصبدوز لستو أو لرلد على  %5من دجمتلا دل اها
الصبدوز و تل آلر اوا م متليم سبولم م اجعم.
 .أ ويي للمحتسى ال تتوتا.
ك .عيين أمين الظ بدلت.
ل .صدور ايم أو ا ار أو دعالس أو أم من محيمم أو جشم ا ت يم سواذال ا الم الم ا ب دا يم أم ا س وبت يم
لمين أس لم سلبتل ا اس والل الصبدوز ن جرذ من أصوله رلد ايم ه على  %5من صت ا أصول
الصبدوز و تل آلر اوا م متليم أوليم ملحوصم أو اوا م متليم سبولم م اجعم ألشت أادث.
م .أ ويي م ح ا رأأ متل الصبدوز.
من المعلومت

لل رم مدل الصبدوز بإعداه و دلم ترل سبولم دلى متليا الوادا
أ .انصول ال ا لس م يشت الصبدوز.
ب .انصول ال ا لس شد الصبدوز ا س متر يشت.
ي الممج ة دلى دجمتلا انصول الع ترلم المملو م.
ج .وكي تسبم الع ترا الممج ة وتسبم الع ترا
الصبدوز) لوك :
ه .جدول م ترتم لو ا أهاذ الصبدوز رالل السبوا المتليم ال الث انري ة (أو مبر وسي
 .1صت ا ايمم أصول الصبدوز ا تشتلم ت سبم متليم.
 .2صت ا ايمم أصول الصبدوز ليت وادة ا تشتلم ت سبم متليم.
 .3أعلى وأات صت ا ايمم أصول الصبدوز ليت وادة عن ت سبم متليم.
 .4عده الوادا المصدرة ا تشتلم ت سبم متليم.
 .5وال الدرت ليت وادة.
 .6تسبم المص و ت ال ا حملشت الصبدوز.
و .سعت أهاذ لو ا مت للا:
سبوا (أو مبر ال وسي ).
 .1العت د ااجمتلا لسبم واادة و الث سبوا ورم
 .2العت د ااجمتلا السبو ليت سبم من السبوا المتليم العا المتكيم (أو مبر ال وسي ).
وان عتب ال ا حملشت الصبدوز نم ا رترجيم على مدار
 .3جدول لوك م تبت ال دمت والعمو
و ل ر مدل الصبدوز ااعلتذ من أ رسوم
العتم بمت ا لت اا صتح عمت د ا تتك ابتك أ
أو لي شت.
ا أهاذ الصبدوز ي م اا صتح عبشت بايت واك .
 .4د ا اد ك ويي ا جوا لم رالل الل ة وأ
دهارة الصبدوز السبو .
ل معل
.5
ال تصم ال ا اصت عليشت مدل الصبدوز رالل الل ة وال ا بين بايت واك
 .6بيتس العمو
متاي شت وم ل م ا س لتهة مبشت.
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اآل يم:

ت .معلومات أخرى:
 1.ا وز و اج متعت
 ا
-

متليا الوادا .

وز متليا الوادا :
الموا م على ال ويي ا انستسيم الم ام.
اااعتر بتل ويي ا انستسيم الم ام.
ممترسم جمي الح وز الم ب م بتلوادا بمت ا لت – على سبيت الم تل
ال صولك ا اج متعت متليا الوادا .
ا ور اج متعت متليا الوادا .
الحصول على ال ترل السبولم للصبدوز.

 الق و ال ا لدعى يشت دلى ع د اج متع لمتليا الوادا :
ل وم مدل الصبدوز بتلدعوة لع د اج متع لمتليا الوادا رالل ( )10ألتم من:
سلم مدل الصبدوز ملى تبا لرلت من أمين الحلظ.
أ.
من متليا الوادا
ب .سلم مدل الصبدوز ملى تبا لرلت من متلت أو أ
مع معين أو مبل هلن  %25عت انات من ايمم وادا الصبدوز.
أو م ى مت رأم مدل الصبدوز ك ورة ع د اج متع لمتليا الوادا بمبتهرة مبه.

الحص  -ان

الرلن لمليوس

 دج اذا الدعوة دلى ع د اج متع لمتليا الوادا :
يوس الدعوة ج متع متليا الوادا بتاعالس عن لت ا الموا االي وتا لمدل الصبدوز
أ.
والموا االي وتا للسوز المتليم السعوهلم ( داول) وبإرستل داعتر تبا دلى جمي متليا
رلد عن ( )21لومتل ابت
الوادا وأمين الحلظ ابت ( ) 10ألتم على انات من ا ج متع وبمدة
ا ج متع وسيحده ااعالس واااعتر ترل ا ج متع وميتته ووا ه وال ارا الم ام وسي م
درستل تس م من اااعتر دلى ايوم السوز المتليم.
ليوس اج متع متليا الوادا صحيحتل د د ا ا و عده من متليا الوادا لمليوس مع معين
ب.
 ٪ 25على انات من ايمم وادا الصبدوز.
ج .د ا لم لس و البصتب الموك ا الل ة (ب) أعالو يعى على مدل الصبدوز الدعوة ج متع
تس بتاعالس عن لت ا الموا االي وتا لمدل الصبدوز وبإرستل داعتر تبا دلى جمي
متليا الوادا وأمين الحلظ ابت ( )5ألتم على انات ولعد ا ج متع ال تتا صحيحتل ألتل تتك
تسبم ملييم الوادا المم لم ا ا ج متع.
 م ل م صولك متليا الوادا وا وز ال صولك ا اج متعت متليا الوادا :
 لعوا ليت متلت وادا عيين و يت ا عا لل م يت ا اج متع متليا الوادا . لعوا ل يت متلت وادا ااه ذ بصو وااد ا اج متع متليا الوادا عن ت وادة لم ليشت واكا ج متع.
لعوا ع د اج متعت متليا الوادا وا ا اك ا مداو شت وال صولك على ا ارا شت بواس م
وست ت ال بيم الحدل م و تل لل وابم ال ا عشت ايوم السوز المتليم.
من  %50من معموع الوادا الحتك
 ليوس ال ار تت رال بموا م متليا وادا لم لوس تسبم أمال شت ا اج متع متليا الوادا سوا لذ ا صيتل أم بتلو تلم أم بواس م وست ت ال بيم الحدل م.
 2.مدل انمالك.
ا ال ب ة والدرالم ا اىويت ودهارة انمىالك ىا السىوز
ع ب ممسسم مداه ال ي للع ترا من الممسست
من رالل بليرات لعده من الع وه الستب م بتاكت م دلى أته مدل انمالك والماوت السىتبن لمعقىم
السعوه
ال ع للا عن انصول الع ترلم من ارو الا وم وانايتم.
ا صول الع ترلم المر ورة ا المل
 3.دج اذا معتلعم الايتوم.
علن بتلصبدوز لببوا على متلت الوادا صتاى الايوم درستلشت دلى دهارة الم تب م
عبد وجوه أ ايتو
ا ارو الا وم وانايتم .وسي ي مدل
و ا ل رام لدم مدل الصبدوز اسى عبواس مدل الصبدوز الموك
الصبدوز ااج اذا اليتملم لمعتلعم الايتو لمتليا الوادا عبد ال لى.
ود ا عرر الوصول دلى سولم أو لم ل م ال ه رالل ( )30لوم عمت لحن لمتلت الوادا دلداع ايواو لدم ايوم
السوز المتليم  -دهارة ايتوم المس م لن مت لحن لمتلت الوادا دلداع ايواو لدم لعبم اللصت ا
مبتاعت انوراز المتليم بعد م ا مدة ( )90لومتل ولميتل من ترل دلداع الايوم لدم ايوم السوز المتليم د
ايوم السوز المتليم م دم الايوم بعواا دلداعشت لدم اللعبم ابت ات تذ المدة.
د ا أر
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ا .تعديل الشروط واألحكام:
ويي أستسا
لمدل الصبدوز عدلت ارو الا وم وانايتم بعد الحصول على موا م متليا الوادا على أ
م ح للا وم وانايتم وبعد الحصول على موا م متليا الوادا ل وم مدل الصبدوز بتلحصول على موا م
ايوم السوز المتليم على ال ويي انستسا .و ع ب أ من ال ويي ا اآل يم ويي ال أستسيتل:
أ .ال ويي المشم ا أادا الصبدوز أو مبيع ه.
على متليا الوادا أو على ا واشم يمت ل علن
ب .ال ويي الر اد ليوس له و ي سلب ا وجوا
بتلصبدوز.
ج .ال ويي الر ليوس له و ي ا وك الم تم للصبدوز.
ه .التهة رأأ متل الصبدوز
سي وم مدل الصبدوز ب دلم تس م محد م من ا وم وأايتم الصبدوز دلى ايوم السوز المتليم وأمين الحلظ
رالل ( )10ألتم من دج اذ أ وي عليشت.
ولعى على مدل الصبدوز تا البس م المحد م من الا وم وانايتم على مواعه االي وتا والموا
حدلث عليشت بمت ا لت ال حدلث
االي وتا للسوز المتليم السعوهلم ( داول) رالل ( ) 10ألتم من دج اذ أ
السبو نهاذ الصبدوز .
ولل رم مدل الصبدوز بتاعالس على مواعه االي وتا والموا االي وتا للسوز المتليم السعوهلم ( داول) عن
لتصيت أ ويي ا جوا لم ا ا وم وأايتم الصبدوز و لت ابت ( )10من ترل س لتس ال ويي .
خ .النظام المطبق:
ارو الا وم وانايتم و لس و تل لألتقمم واللوا المعمول بشت ا الممليم الع بيم والسعوهلم.
سو لسعى مدل الصبدوز و ت مس م دلى الحت الوه ن تراع لباو عن أو يمت ل علن بشرو الا وم
وانايتم والمست ت الوارهة ا ارو الا وم وانايتم .و ا اتلم وجوه تراع لم ل م ال وصت لحت وه باوته
داتلم ارا البراع دلى ايوم السوز المتليم ولعتس اللصت
رالل  30لوم من ترل اار تر به إته لعوا ن م
ا مبتاعت انوراز المتليم ل سول ه.

ذ .إقرار من مالك الوحدات:

لقــد قمت/قمنــا بــاالطالع علــى الشــروط و األحكــام الخاصــة بالصــندوق ,والموافقــة علــى خصــائص الوحــدات التــي
اشتركت/اشتركنا فيها.
االسم:

التاريخ:

التوقيع:

وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نسخة 1.1

53

الملحق ()1
ملخص اإلفصاح المالي
ال سوم والمصترلم الم وا أس لد عشت الصبدوز ول حملشت اتملو
دس ارا الصبدوز م وسيسه ادل ت لرلت م
وسي م حدلث ارا الملحن بتنراتم اللعليم للمصترلم وال سوم ال ا م ه عشت بعد صدور ال وا م المتليم
الوادا
المدا م للصبدوز.
رسوم إدارة الصندوق

رسوم الحفظ

رسوم االشتراك
أتعاب مدير األمالك
أتعاب التطوير
أتعاب المحاسب القانوني
رسوم التمويل

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة

أتعاب المثمنين العقاريين
المستقلين
أتعاب خدمات هندسية و
استشارية

رسوم اإلدراج والتسجيل

نسخة 1.1

و حسى

رسوم سبولم عتهل  %0.50من من صت ا ايمم أصول الصبدوز
بايت لوما و د بايت رب سبو .
 مبلي  90,000لاير سعوه سبولتل.و د لم ة واادة.
 مبلي  40,000لاير سعوه رسوم وسي مبلي  2,000لاير ليت عمليم بي أو ا اذ أو دصدار صت جدلد لألصولالصبدوز.
الوادا
صم رسوم ا ا اك من دجمتلا مبلي ا ا اك و بعد صي
وب يمم  %2من دجمتلا مبلي ااا اك .وسي وم مدل الصبدوز
بتل بتال/اسم تمت رسوم ا ا اك لبت عا ا صول الع ترلم (ااا اك
العيبا) الوارهة بيتتت شم ا المتهة رمر من ارو الا وم وانايتم.
م حصيله بتللعت من
أ عتب سبولم عتهل  %5من اال اه اليلا الر
انصول الع ترلم على أس ل م الد على أستأ تصم سبو .
سي حصت الم ور على
ا اتل اس متر الصبدوز بماترل ال ول الع تر
ول الما وع ايت تسبم
أ عتبه تقي ايتمه بتنا ا  /العمت على
موولم من يتليم دتاتذ الما وع وبحسى السع الست د بتلسوز و بحد
أعلى  %15من يتليم اتاتذ الما وع.
مبلي  32,000لاير سعوه سبولتل
ل حمت الصبدوز ت م يتليم ال مولت وان عتب والبل ت والمصترلم الم عل م
ب يى واييلم ال مولت ال تص بتلصبدوز دس وجد وبحسى السع الست د
بتلسوز.
ل حمت الصبدوز ت م يتليم السل واااتمم اللعليم ال ا ل يبدات ت ع و
من انع تذ ا سبيت ا ور ا ج متعت بتاكت م دلى بدل الح ور وبواا
 3,000لاير سعوه لالج متع الوااد .على أس لرلد معموع ارو ال يتليم
لألع تذ مع معين عن  100,000لاير سبولت ولن ل تكى أع تذ
والبد
او ميت آ تقي ع ول شم ا
من مو لا مدل الصبدوز أ بد
المعل
دهارة الصبدوز.
معل
ااهارة المس لين
مت ل حمت مدل الصبدوز ميت وة أع تذ معل
(مع معين) وبواا  200,000لاير سعوه سبولت.
ل حمت الصبدوز ت م يتليم الم مبين الع ترلن وبحسى السع الست د
بتلسوز و ا جمي ا اوال لن ل م رصم د المصترلم وال سوم اللعليم
ل حمت الصبدوز المصترلم اللعليم الم عل م بتل دمت اللبيم و الشبدسيم
ال ا اد لح تجشت مدل الصبدوز لل و د من أعمتل مدل انمالك/الم ور /أو أ
الحص  :ال و د من سي عمت
من الم عتادلن وعلى سبيت الم تل
 ....ال  .و ا جمي اناوال لن
الما وع جوهة بلير ا عمتل الم تلبت
ل م رصم ا ال سوم و المصترلم اللعليم.
سو ل حمت الصبدوز رسوم م تبت ال دمت الم دمم من السوز المتليم
السعوهلم ( داول) و يوس ال سوم على البحو ال تلا:
رسوم ال سعيت :
أ.
 ردمم دتاتذ سعت متليا الوادا  :مبلي  50,000لاير سعوه
بتاكت م دلى  2لاير سعوه ليت مس م وبحد ااصى مبلي
 500,000لاير سعوه .
 رسم سبو ل دمم دهارة سعت متليا الوادا  :مبلي 400,000
لاير سعوه سبولت واد وي ارو ال سوم من واك آلر بحسى
ايمم رأأ متل الصبدوز.
ب .رسوم ااهراج:
 ردمم ااهراج انولا لوادا الصبدوز :مبلي  50,000لاير سعوه
 رسم سبو ل دمم دهراج وادا الصبدوز :مبلي .% 0.03 :من
ال يمم السوايم للصبدوز بحد أهتى  50,000لاير سعوه واد
أعلى ادرو  300,000لاير سعوه .
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الرسوم الرقابية التي يتم
سدادها لهيئة السوق
المالية
رسوم نشر المعلومات
على موقع تداول

المصاريف األخرى

رسوم التعامل

الزكاة
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سبولتل .وس سم ال سوم
مبلي م وع وادرو  7,500لاير سعوه
ه
بتسبيتل على عده ألتم السبم ول م ه ال سوم المس ح م ت  12اش
ه مبلي م وع وادرو  5,000لاير سعوه سبولتل ل تذ تا المعلومت على
موا داول  .وس سم ال سوم بتسبيتل على عده ألتم السبم ول م ه
ال سوم المس ح م ت  12اش
ال تصم بوتا م
ل حمت الصىبدوز ت ىم ال سىوم والمصترلم والبل ت
مت ل حمت المصترلم وال سوم البت عىم عىن
الصبدوز
واس مترا
وو العالام م ت
ال عىتمال و ال دمت الم دمم من الوي أو من ا م ا
ال دمت ال تتوتيم وا س اترلم والمس اترلن الع ترلين و يىىتليم ال ىىومين
ا العالاىىم وألىم رىدمت مشبيىم أو بيم او بيم أرى م بمىت ىا لىت
الببييم أو
المصىترلم الم عل ىم ب سوم ال حولت مت بين الحستبت
ا س مترلم دكت م نلم ك ا ى أو رسوم دس وجد  .ومىن الم واى أ رلىد
اىرو ال يىتليم عىن % 1مىن دجمىتلا ايمىم أصول الصبدوز سبولتل و ا
جمي ا اوال لن ل م رصم د المصترلم وال سوم اللعليم.
لحصت مدل الصبدوز على تسبم  %1من سع الا اذ أو البي ال تص بيت
أصت ع تر ل م ا اسو أو بيعه من ابت الصبدوز و لت م تبت ايتم مدل
الصبدوز بإج اذ ال صا الالام وال لتوا على ا وم الا اذ أو البي ود متم
العمليم .و يوس أ عتب ال عتمت مس ح م السداه بعد د متم عمليم الا اذ أو
البي ال تصم بيت أصت ع تر .
بتاكت م دلى اس الصبدوز ل حمت جمي مصترلم و يتليم و رسوم ال عتمت/
ال عتمال م ت البي والا اذ وا س حوا على أصول وال يتليم ا س اترلم
وال تتوتيم ال تبعم لرلت .وسي م اا صتح عن لت المصترلم ا مل
اا صتح المتلا ا تشتلم السبم.
ل ولى مدل الصبدوز در اج ا تة الوادا ا س مترلم عن المس م لن
على متلت الوادة مسموليم در اج ا تة مت لملت من وادا اس مترلم.
و
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الملحق ()2
معلومات حول عقود اإليجار الحالية

المستأجر

المعذر
القيمة االيجارية
الحالية

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء العقد

المس وج 1

 1436/08/01اى
الموا ن  2015/05/19م

 1446/07/30اى
الموا ن  2025/01/29م

1,157,400

المس وج 2

 1437/03/21اى
الموا ن  2016/01/01م

 1442/03/20اى
الموا ن  2020/11/05م

431,250

المس وج 3

 1436/09/05اى
الموا ن  2017/06/21م

 1441/09/04اى
الموا ن  2020/04/26م

442,500

المس وج 4

 1437/03/20اى
الموا ن  2015/12/31م

 1442/03/19اى
الموا ن  2020/11/04م

448,500

المس وج 5

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1442/12/30اى
الموا ن  2021/08/08م

411,000

المس وج 6

 1437/03/15اى
الموا ن  2015/12/26م

 1442/03/14اى
الموا ن  2020/10/30م

435,000

المس وج 7

 1436/09/05اى
الموا ن  2015/06/21م

 1441/09/04اى
الموا ن  2020/04/26م

436,500

المس وج 8

 1437/04/07اى
الموا ن  2016/01/17م

 1442/04/06اى
الموا ن  2020/11/21م

873,000

المس وج 9

 1437/02/26اى
الموا ن  2015/12/08م

 1443/02/25اى
الموا ن  2021/10/02م

126,168

المس وج 1

 1436/08/01اى
الموا ن  2015/05/19م

 1446/07/30اى
الموا ن  2025/01/29م

497,000

المس وج 2

 1437/04/19اى
الموا ن  2016/01/29م

 1442/04/18اى
الموا ن  2020/12/03م

172,000

المس وج 3

 1437/03/25اى
الموا ن  2016/01/05م

 1441/03/24اى
الموا ن  2019/11/21م

168,000

المس وج 4

 1436/10/05اى
الموا ن  2015/07/21م

 1440/10/04اى
الموا ن  2019/06/07م

693,000

المس وج 5

 1437/07/23اى
الموا ن  2016/04/30م

 1442/07/22اى
الموا ن  2021/03/05م

191,000

المس وج 6

 1437/04/06اى
الموا ن  2016/01/16م

 1442/04/05اى
الموا ن  2020/11/20م

188,000

المس وج 7

 1437/06/14اى
الموا ن  2016/03/23م

 1442/06/13اى
الموا ن  2021/01/26م

151,000

المس وج 8

 1437/01/27اى
الموا ن  2015/11/09م

 1442/01/26اى
الموا ن  2020/09/13م

188,000

*

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

معارض
لحن للممج و ت لسل ه ال دل لىم سى الع ىد هوس
أ عولض على المس وج وم ا ا لت بيتمت ا وز
الممج ا ايمم ا لعتر المحدهة وال عولض عن انكى ار
ال تليم:
ا ا أ من الحت
عبد الم
عبىىد ىىوا المىىدة المحىىدهة لىىد انج ى ة والمحىىدهةباش أو أ مس ح ت م بم على المس وج .
 د ا رتلم المس وج ألىت مىن اى وم الع ىد العوا لىمولم لل رم بشت رىالل المىدة ال ىا حىده ر يىت مىن ابىت
الممج نس دراك الم تللم.
 د ا بك دس المس وج اسى عمت الع ىتر محىت الع ىد أوسىىم بتسىى عمتله ب ل ىىم م ل ىىم لل ااىىم أو مرععىىم
لآلرى لن أو كىىترة بسىىالمم المببىىى أو الصىىحم العتمىىم أو
ماوات للمبقى العىتم أو أ ى اا مبت يىم لىآلهاب العتمىم
ا الممليم أو م تللت للا لعم ااسالميم.
 د ا بك دس المس وج بتال عن الع د بوي د س تباص ل من الممج  .ىإس أ ال رمىت وأ ىتر اتتوتيىم بىك
انول و لحىن
عن ارا ا لىتز ليسىك ملرمىم لل ى
التل تتك صل ه.
الم تلبم بشت من ابت أ م

مكاتب
لحن للممج و ت لسل ه ال دل لىم سى الع ىد هوس
أ عولض على المس وج وم ا ا لت بيتمت ا وز
الممج ا ايمم ا لعتر المحدهة وال عولض عن انكى ار
ال تليم:
ا ا أ من الحت
عبد الم
 عبىىد ىىوا المىىدة المحىىدهة لىىد انجىى ة والمحىىدهةباش أو أ مس ح ت م بم على المس وج .
 د ا رتلم المس وج ألت من ا وم الع د العوا لم ولملل رم بشت رالل المدة ال ا حده ر يت من ابىت المىمج
نس دراك الم تللم.
 د ا بك دس المسى وج اسى عمت الع ىتر محىت الع ىد أوسىىم بتسىى عمتله ب ل ىىم م ل ىىم لل ااىىم أو مرععىىم
لآلرى لن أو كىىترة بسىىالمم المببىىى أو الصىىحم العتمىىم أو
ماوات للمبقى العىتم أو أ ى اا مبت يىم لىآلهاب العتمىم
ا الممليم أو م تللت للا لعم ااسالميم.
 د ا بك دس المس وج بتال عن الع د بويى د س ىتباص ل من الممج  .ىإس أ ال رمىت وأ ىتر اتتوتيىم بىك
انول و لحىن
عن ارا ا لىتز ليسىك ملرمىم لل ى
التل تتك صل ه.
الم تلبم بشت من ابت أ م

وحدات سكنية**

 21مس وج

من اش الى  3ااش مدة الع د

1,017,000

 15مس وج

من  4ااش الى  6ااش مدة الع د

1,155,700

 81مس وج

من  7ااش

6,563,500

الى  12اش مدة الع د

 د ا رتلم المس تج ألتل من ا وم الع د. د ا بك دس المس وج اس عمت الع تر محت الع د أوسم بتس عمتله ب ل م م ل م لل اام أو مرععم لآلر لن
أو كترة بسالمم المببى أو الصحم العتمم أو ماوات للمبق
العتم أو أ اا مبت يم لآلهاب العتمم ا الممليم أو م تللت
للا لعم ااسالميم .أو اصول ااتم من ابت المس وج أو
كيو ه سواذ بت مت ن العتمم أو مواام السيترا و لت و ت ل
للسل م الممج ال دل لم.
اآلر هارت الوادة محت
 عدم اس بتل اا لن من العبالع د.
المس وج هرول انمت ن العتمم اا بصحبم
 لحن لراالمسوج بعد ال بسين م دهارة المعم واال رام بمواعيد
الرلترة المحدهة.
 م تللم المس وج للوا وااراتها المبقمم للمببىوانمت ن العتمم.
آر للوادة أو تر الوادة أو
 ا اتلم اس عمتل ااس ي السيترة.

الوادا اللبدايم وال يمم االعترلم وارو ا ايم م ت الع وه الحتليم
أعالو تق ال ل بيعم الوادا اللبدايم وال وي المس م لمس وج
** اد م ع ا المل
مت ا ترل 1438/08/05اى الموا ن  2017/05/01للوادا اللبدايم اتمت ا لعتر المس شد لعتم  2017او  10,644,532لاير سعوه .

نسخة 1.1
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المستأجر

الربيع
القيمة االيجارية
الحالية

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء العقد

المس وج 1

 1437/09/01اى
الموا ن  2016/06/06م

 1447/06/30اى
الموا ن  2025/12/20م

3,000,000

المس وج 2

 1437/02/26اى
الموا ن  2015/12/08م

 1447/02/25اى
الموا ن  2025/08/19م

261,040

المس وج 3

 1437/07/21اى
الموا ن  2016/04/28م

 1441/07/20اى
الموا ن  2020/03/14م

146,000

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء العقد

المس وج 1

 1436/09/14اى
الموا ن  2015/06/30م

 1446/09/13اى
الموا ن  2025/03/12م

7,206,300

المس وج 2

 1438/01/27اى
الموا ن  2016/10/28م

 1446/01/26اى
الموا ن  2024/08/01م

1,000,000

المستأجر

تاريخ بداية العقد

تاريخ انتهاء العقد

المس وج 1

 2015/10/22م
الموا ن  1437/01/09اى

 2037/10/21م
الموا ن  1459/09/12اى

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

المستأجر

نسخة 1.1

المحمدية
القيمة االيجارية
الحالية
(سنوي  -لاير
سعودي)

التخصصي
قيمة العقد
(سنوي  -لاير سعودي)

3,338,820
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لحن للممج و ت لسل ه ال دل لىم سى الع ىد هوس
أ عىىولض علىىى المسىى وج ومىى ا ا لىىت بيتمىىت
ا وز الممج ا ايمم ا لعتر المحدهة وال عولض عىن
ال تليم :
ا ا أ من الحت
انك ار عبد الم
 عبىىد ىىوا المىىدة المحىىدهة لىىد انجىى ة والمحىىدهةباش أو أ مس ح ت م بم على المس وج .
د ا رتلم المسى وج ألىت مىن اى وم الع ىد العوا لىمولم لل رم بشت رالل المدة ال ىا حىده ر يىت مىن ابىت
الممج نس دراك الم تللم.
 د ا بك دس المس وج اسى عمت الع ىتر محىت الع ىد أوسىىم بتسىى عمتله ب ل ىىم م ل ىىم لل ااىىم أو مرععىىم
لآلر لن أو كىترة بسىالمم المببىى أو الصىحم العتمىم أو
ماوات للمبق العىتم أو أ ى اا مبت يىم لىآلهاب العتمىم
ا الممليم أو م تللت للا لعم ااسالميم.
 د ا بك دس المس وج بتال عن الع د بوي د س ىتباص ل من الممج  .إس أ ال رمت وأ ىتر اتتوتيىم بىك
انول و لحىن
عن ارا ا لىتز ليسىك ملرمىم لل ى
التل تتك صل ه.
الم تلبم بشت من ابت أ م

أحكام الفسخ العامة

لحن للممج و ت لسل ه ال دل لىم سى الع ىد هوس
أ عىىولض علىىى المسىى وج ومىى ا ا لىىت بيتمىىت
ا وز الممج ا ايمم ا لعتر المحدهة وال عولض عىن
ال تليم:
ا ا أ من الحت
انك ار عبد الم
 عبىىد ىىوا المىىدة المحىىدهة لىىد انجىى ة والمحىىدهةباش أو أ مس ح ت م بم على المس وج .
 د ا رتلم المسى وج ألىت مىن اى وم الع ىد العوا لىمولم لل رم بشت رالل المدة ال ىا حىده ر يىت مىن ابىت
الممج نس دراك الم تللم.
 د ا بك دس المس وج اسى عمت الع ىتر محىت الع ىد أوسىىم بتسىى عمتله ب ل ىىم م ل ىىم لل ااىىم أو مرععىىم
لآلر لن أو كىترة بسىالمم المببىى أو الصىحم العتمىم أو
ماوات للمبق العىتم أو أ ى اا مبت يىم لىآلهاب العتمىم
ا الممليم أو م تللت للا لعم ااسالميم.
 د ا بك دس المس وج بتال عن الع د بوي د س ىتباص ل من الممج  .إس أ ال رمت وأ ىتر اتتوتيىم بىك
انول و لحىن
عن ارا ا لىتز ليسىك ملرمىم لل ى
التل تتك صل ه.
الم تلبم بشت من ابت أ م

أحكام الفسخ العامة
لحن للممج و ت لسل ه ال دل لىم سى الع ىد هوس
أ عىىولض علىىى المسىى وج ومىى ا ا لىىت بيتمىىت
ا وز الممج ا ايمم ا لعتر المحدهة وال عولض عىن
ال تليم:
ا ا أ من الحت
انك ار عبد الم
عبىىد ىىوا المىىدة المحىىدهة لىىد انج ى ة والمحىىدهةباش أو أ مس ح ت م بم على المس وج .
 د ا رتلم المس وج ألىت مىن اى وم الع ىد العوا لىمولم لل رم بشت رالل المدة ال ىا حىده ر يىت مىن ابىت
الممج نس دراك الم تللم.
 د ا بك دس المس وج اس عمت الع ىتر محىت الع ىد أوسىىم بتسىى عمتله ب ل ىىم م ل ىىم لل ااىىم أو مرععىىم
لآلر لن أو كىترة بسىالمم المببىى أو الصىحم العتمىم أو
ماوات للمبق العىتم أو أ ى اا مبت يىم لىآلهاب العتمىم
ا الممليم أو م تللت للا لعم ااسالميم.
 د ا بك دس المس وج بتال عن الع د بوي د س تباص ل من الممج  .إس أ ال رمت وأ ىتر اتتوتيىم بىك
انول و لحىن
عن ارا ا لىتز ليسىك ملرمىم لل ى
التل تتك صل ه.
الم تلبم بشت من ابت أ م

المستأجر
المس وج 1

المستأجر

تاريخ بداية العقد
 1436/01/22اى
الموا ن  2014/11/14م
تاريخ بداية العقد

المس وج 1

1437/09/09اى
الموا ن  2016/06/14م

المستأجر

تاريخ بداية العقد

مبنى الصحافة األول
قيمة العقد
تاريخ انتهاء العقد

(سنوي  -لاير سعودي)

 1439/01/21اى
الموا ن  2017/10/11م

4,312,660

مبنى الصحافة الثاني
قيمة العقد
تاريخ انتهاء العقد

(سنوي  -لاير سعودي)

1440/09/08اى
الموا ن  2019/05/12م

4,670,000

مستودع الحاير
القيمة االيجارية
تاريخ انتهاء العقد
الحالية
(تجديد تلقائي)

أحكام الفسخ العامة
أايتم اللس لبقتم دس وعتر الدولم للع تر
ودرال ه الصتهر بتلم سوم المليا رام م61/
و ترل 1427/09/18اى و ح ه ال بليرلم

أحكام الفسخ العامة
أايتم اللس لبقتم دس وعتر الدولم للع تر
ودرال ه الصتهر بتلم سوم المليا رام م61/
و ترل 1427/09/18اى و ح ه ال بليرلم

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

المس وج 1
المس وج 2
المس وج 3
المس وج 4
المس وج 5
المس وج 6
المس وج 7
المس وج 8
المس وج 9
المس وج 10
المس وج 11
المس وج 12
المس وج 13
المس وج 14
المس وج 15
المس وج 16
المس وج 17
المس وج 18
المس وج 19
المس وج 20
المس وج 21
المس وج 22
المس وج 23
المس وج 24
المس وج 25
المس وج 26
المس وج 27
المس وج 28

نسخة 1.1

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م
 1435/02/20اى
الموا ن  2013/12/23م
 1434/02/20اى
الموا ن  2013/01/02م
 1434/03/26اى
الموا ن  2015/01/16م
 1434/06/07اى
الموا ن  2013/04/17م
 1438/01/15اى
الموا ن  2016/10/16م
 1436/03/01اى
الموا ن  2014/12/22م
 1435/01/25اى
الموا ن  2013/11/28م
 1437/04/20اى
الموا ن  2016/01/30م
 1432/10/01اى
الموا ن  2011/08/30م
 1437/01/09اى
الموا ن  2015/10/22م
 1434/01/09اى
الموا ن  2012/11/22م
 1436/01/01اى
الموا ن  2014/10/24م
 1438/01/12اى
الموا ن  2016/10/13م
 1434/06/12اى
الموا ن  2013/04/22م
 1434/02/01اى
الموا ن  2012/12/14م
 1434/01/01اى
الموا ن  2012/11/14م
 1434/07/01اى
الموا ن  2013/05/10م
 1435/03/01اى
الموا ن  2014/01/02م
 1434/03/17اى
الموا ن  2013/01/28م
 1437/07/09اى
الموا ن  2016/04/16م
 1434/01/01اى
الموا ن  2012/11/14م
 1434/02/01اى
الموا ن  2012/12/14م
 1434/07/15اى
الموا ن  2013/05/24م
 1437/08/01اى
الموا ن  2016/05/08م
 1437/08/20اى
الموا ن  2016/05/27م
 1438/03/01اى
الموا ن  2016/11/30م
 1434/02/01اى
الموا ن  2012/12/14م

 1435/12/30اى
الموا ن  2014/10/24م
 1436/02/19اى
الموا ن  2014/12/11م
 1435/02/19اى
الموا ن  2013/12/22م
 1435/03/25اى
الموا ن  2014/01/26م
 1435/06/06اى
الموا ن  2014/04/06م
 1439/01/14اى
الموا ن  2017/10/04م
 1437/02/30اى
الموا ن  2015/12/12م
 1436/01/24اى
الموا ن  2014/11/16م
 1438/04/19اى
الموا ن  2017/01/17م
 1435/09/30اى
الموا ن  2014/07/27م
 1438/01/08اى
الموا ن  2016/10/09م
 1435/01/08اى
الموا ن  2013/11/11م
 1436/12/30اى
الموا ن  2015/10/13م
 1439/01/11اى
الموا ن  2017/10/01م
 1435/06/11اى
الموا ن  2014/04/11م
 1435/01/30اى
الموا ن  2013/12/03م
 1434/12/30اى
الموا ن  2013/11/03م
 1435/06/30اى
الموا ن  2014/04/30م
 1436/02/30اى
الموا ن  2014/12/22م
 1435/03/16اى
الموا ن  2014/01/17م
 1438/07/08اى
الموا ن  2017/04/04م
 1434/12/30اى
الموا ن  2013/11/03م
 1435/01/30اى
الموا ن  2013/12/03م
 1435/07/14اى
الموا ن  2014/05/12م
 1438/07/30اى
الموا ن  2017/04/26م
 1438/08/19اى
الموا ن  2017/05/15م
 1439/02/30اى
الموا ن  2017/11/19م
 1435/01/30اى
الموا ن  2013/12/03م

63,000
59,000
62,000
62,000
62,000
65,000
60,000
64,000
60,000
60,000
65,000
62,000
65,000
67,000
62,000
62,000
62,000
60,000
62,000
60,000
65,000
62,000
62,000
62,000
65,000
65,000
62,000
60,000
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ال تتا عن ال سدلد ا المواعيد
ا ا ور ال
الم لن عليشت لمدة رلد عن اسبوع لل
ا ول ان الوتذ ع د ا جتر والت المس وهع و ا
ا ول
اتل التهة ال وري عن اسبوعين ولل
ان الت عداه اليش بتذ والميتو عن المس وهع
هوس حمت أ مسموليم.
ين اتشتذ الع د بإاعتر ال
لحن ن ال
تبيت ابت تشتلم الع د باش على ا ات و
ا ر
ال تتا للم تلبم باا من ال يمم
لحن لل
عبد ر وجه من الميتس ابت تشتلم المدة والرامه
تمت انج ة.
بد

المستأجر

تاريخ بداية العقد

مستودع السلي
القيمة االيجارية
تاريخ انتهاء العقد
الحالية
(تجديد تلقائي)

(سنوي  -لاير سعودي)

المس وج 1

 1429/03/09اى
الموا ن  2008/03/16م

 1434/03/09اى
الموا ن  2013/01/20م

616,000

المس وج 2

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1438/12/30اى
الموا ن  2017/09/21م

330,000

المس وج 3

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1438/12/30اى
الموا ن  2017/09/21م

330,000

المس وج 4

 1436/01/01اى
الموا ن  2014/10/24م

 1437/12/30اى
الموا ن  2015/10/13م

150,000

المس وج 5

 1429/07/01اى
الموا ن  2008/07/04م

 1434/06/29اى
الموا ن  2013/05/09م

81,000

المس وج 6

 1437/05/01اى
الموا ن  2016/02/09م

 1440/04/30اى
الموا ن  2019/01/07م

135,000

المس وج 7

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م

 1435/12/30اى
الموا ن  20147/10/24م

135,000

المس وج 8

 1429/02/10اى
الموا ن  2008/02/17م

 1434/02/09اى
الموا ن  2012/12/22م

81,000

المس وج 9

 1429/05/10اى
الموا ن  2008/05/15م

 1430/05/09اى
الموا ن  2009/05/03م

195,000

المس وج 10

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م

 1435/12/30اى
الموا ن  2014/10/24م

546,000

المس وج 11

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م

 1435/12/30اى
الموا ن  20147/10/24م

70,000

المس وج 12

 1436/06/01اى
الموا ن  2015/03/21م

 1437/05/30اى
الموا ن  2016/03/09م

45,000

المس وج 13

 1438/05/01اى
الموا ن  2017/01/28م

 1439/04/30اى
الموا ن  2018/01/17م

187,200

المس وج 14

 1436/04/01اى
الموا ن  2015/01/21م

 1437/03/30اى
الموا ن  2016/01/10م

181,350

المس وج 15

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م

 1435/12/30اى
الموا ن  20147/10/24م

163,800

المس وج 16

 1438/04/01اى
الموا ن  2016/12/30م

 1439/03/30اى
الموا ن  2017/12/18م

174,150

المس وج 17

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م

 1435/12/30اى
الموا ن  20147/10/24م

267,000

المس وج 18

 1437/01/16اى
الموا ن  2015/10/29م

 1438/01/15اى
الموا ن  2016/10/16م

174,150

المس وج 19

 1435/01/01اى
الموا ن  2013/11/04م

 1435/12/30اى
الموا ن  20147/10/24م

224,000

المس وج 20

 1436/01/01اى
الموا ن  2014/10/24م

 1437/12/30اى
الموا ن  2015/10/13م

175,500

المس وج 21

 1433/07/01اى
الموا ن  2012/05/21م

 1438/06/30اى
الموا ن  2017/03/28م

317,250

المس وج 22

 1436/01/01اى
الموا ن  2014/10/24م

 1436/12/30اى
الموا ن  2015/10/13م

141,750

المس وج 23

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1438/12/30اى
الموا ن  2017/09/21م

100,950

المس وج 24

 1429/09/01اى
الموا ن  2008/09/01م

 1432/08/30اى
الموا ن  2011/07/31م

141,750

المس وج 25

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1438/12/30اى
الموا ن  2017/09/21م

141,750

المس وج 26

 1436/10/01اى
الموا ن  2015/07/17م

 1437/09/30اى
الموا ن  2016/07/05م

283,500

المس وج 27

 1435/03/01اى
الموا ن  2014/01/02م

 1438/02/30اى
الموا ن  2016/11/30م

135,450

نسخة 1.1
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تمت ا لعتر او جرذ مبه
ا ا تر المس وج عن ه
او الم مبتلي م لوبم رالل ال ين لوم من
اس ح تاشت لحن للممج ال ت ال دمت عن الع تر
وا ا لم لد المس وج رالل عا لن لوم بعد لت
لع ب الع د مب شيت وبدوس الحتجم الى ااعتر او اترار
لعوا للممج ارالذ الع تر ا اتل بك اس
المس وج اس عمت الع تر او سم بتس عمتله
ب ل م م ل م لل اام او مرععم لالر لن او كترة
بسالمم المببى او الصحم العتمم او ا ا اا
مبت يم لالهاب العتمم او مح مم بموجى ا تقمم
السترلم بتلمميلم أو بك أس المس وج اد بتال
عن الع تر أو أج و من البتمن هوس د س تبا ص ل
من الممج أو ا ا رتلم المس وج الت من ا وم
تبم برلت ولم لل رم بشت رالل
الع د وار
اسبوعين من ترل لت ا ر تر أو ا اتل
دعستر المس وج أو د السه متلم ل دم للممج ا
ميعته مبتسى وميبت أو كمتتت يلت له الو تذ
بتنج ة ال ا لم لحت ميعته اس ح تاشت بعد.

المستأجر

تاريخ بداية العقد

منفعة الربيع
القيمة االيجارية
تاريخ انتهاء العقد
الحالية
(تجديد تلقائي)

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

المس وج 1

 1432/04/01اى
الموا ن  2011/03/06م

 1442/03/30اى
الموا ن  2020/11/15م

160,000

المس وج 2

 2011/08/01م
الموا ن  1432/09/02اى

 2021/08/01م
الموا ن  1442/12/23اى

370,700

المس وج 3

 1432/09/01اى
الموا ن  2011/07/31م

 1442/09/01اى
الموا ن  2021/04/12م

165,000

المس وج 4

 1434/04/01اى
الموا ن  2013/02/11م

 1442/04/01اى
الموا ن  2020/11/16م

25,000

المس وج 5

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1444/01/01اى
الموا ن  2022/07/29م

158,000

المس وج 6

 1435/07/17اى
الموا ن  2014/05/16م

المستأجر

تاريخ بداية العقد

1440/07/16اى
الموا ن  2019/03/22م
( ل

ال ىىتتا عىىن الىىد لمىىدة
ىىا اىىتل ىىور ال ىى
اسبوعين ل م ااعترو بتلسداه وبعد م ا  30لىوم
ا ول سىى الع ىىد .ا ا ر ىىى ااىىد
لحىىن لل ىى
ال ى ين عىىدم عدلىىد الع ىىد عليىىه ار ىىتر ال ى
ا ر ر يت ابت تشتلم الع ىد باىش لن علىى ا اىت
وا لع ب الع د معده ل ت يت
ال ىىتتا عىىن الىىد لمىىدة
ىىا اىىتل ىىور ال ىى
اسبوعين ل م ااعترو بتلسداه وبعد م ا  30لىوم
ا ول س الع د.
لحن لل

220,000

لل عدلد ال ل ت ا)

منفعة القدس
القيمة االيجارية
تاريخ انتهاء العقد
الحالية
(تجديد تلقائي)

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

المس وج 1

 1435/05/01اى
الموا ن  2014/03/02م

 1445/04/30اى
الموا ن  2023/11/13م

150,000

المس وج 2

 1435/12/01اى
الموا ن  2014/09/25م

 1440/11/30اى
الموا ن  2019/08/01م

120,000

المس وج 3

 1436/07/01اى
الموا ن  2015/04/19م

 1441/06/30اى
الموا ن  2020/02/24م

120,000

المس وج 4

 1436/10/22اى
الموا ن  2015/08/07م

 1441/10/21اى
الموا ن  2020/06/12م

100,000

المس وج 5

 1438/01/01اى
الموا ن  2016/10/02م

 1442/12/30اى
الموا ن  2021/08/08م

150,000

المستأجر

تاريخ بداية العقد

ىىا اىىتل ىىور ال ىى
اسىىبوعين مىىن ىىترل
بتلسىىىىداه وبعىىىىد م
ا س ح تز لحن لل

منفعة وادي لبن
القيمة االيجارية
تاريخ انتهاء العقد
الحالية

ال ىىتتا عىىن الىىد لمىىدة
ا سىى ح تز لىى م ااىىعترو
ىىىىا  30لىىىىوم مىىىىن ىىىىترل
ا ول س الع د.

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

ال ىىتتا عىىن الىىد لمىىدة
ىىا اىىتل ىىور ال ىى
اسبوعين ل م ااعترو بتلسداه وبعد م ا  30لىوم
ا ول سىى الع ىىد .ا ا ر ىىى ااىىد
لحىىن لل ىى
ال ى ين عىىدم عدلىىد الع ىىد عليىىه ار ىىتر ال ى
ا ر ر يت ابت تشتلم الع ىد باىش لن علىى ا اىت
وا لع ب الع د معده ل ت يت

المس وج 1

 1435/12/15اى
الموا ن  2014/10/09م

 1440/12/14اى
الموا ن  2019/08/15م

90,000

المس وج 2

 1435/12/01اى
الموا ن  2014/09/25م

 1445/11/30اى
الموا ن  2024/06/06م

180,000

المس وج 3

 1436/09/01اى
الموا ن  2015/07/17م

 1446/08/30اى
الموا ن  2025/02/28م

180,000

ال تتا عن الد
ا اتل ور ال
ا ول س الع د.
لحن لل

المس وج 4

 1438/03/15اى
الموا ن  2016/12/14م

 1448/03/14اى
الموا ن  2026/08/27م

120,000

ال تتا عن الد لمدة  30لوم
ا اتل ور ال
ا ول س الع ىد بعىد ار ىتر ال ى
لحن لل
ال ىىتتا بتلسىىداه بعىىد م ىىا أسىىبوعين مىىن ىىترل
ا س ح تز.

المستأجر

تاريخ بداية العقد

المس وج 1

 1435/11/1اى
الموا ن  2014/08/26م

* جمي المعلومت

الموكحم اعالو تتك اسى آر بيتتت

منفعة الضباب
القيمة االيجارية
تاريخ انتهاء العقد
الحالية

لمدة  30لوم

أحكام الفسخ العامة

(سنوي  -لاير سعودي)

نسخة 1.1

 1445/11/1اى
الموا ن  2024/05/08م

1,050,000

ا اتل ور ال
 30لوم لحن لل

محد م ب ترل 1438/08/05اى الموا ن 2017/05/01م.
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ال تتا عن الد
ا ول س الع د.

بعد م ا

