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 صندوق المعذر ريت والذي تديره شركة أصول و بخيت االستثمارية خاضعة للوائح الصادرة عن مجلس هيئة  أحكام و شروط إن

السوق المالية في المملكة العربية السعودية, وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة ومحدثة وغير مضللة عن صندوق 

 االستثمار.

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

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

 منها والتوقيع عليها.

 ية المعروضة بموجب هذه الوثيقة يجب على المستثمرين المحتملين إجراء ما يلزم من دراسة للتحقق من الفرص االستثمار

واالستعانة بمستشار خاص في شؤون الزكاة والضريبة بخصوص ما قد يترتب عليهم من زكاة أو ضرائب نتيجة المتالك وحدات في 

مدير  الصندوق أو تداولها أو التصرف بها بأي شكل آخر. وال يجوز للمستثمرين المحتملين اعتبار اآلراء والتقديرات المقدمة من قبل

 الصندوق في هذه الشروط واألحكام بمثابة توصيات لالستثمار في الصندوق.
 

    وتم اجراء اخر تعديل عليها بتاريخ (.هـ18/09/1438م  )الموافق  13/06/2017صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ

 هـ(05/04/1440م )الموافق 12/12/2018

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

 

 إشعار هام

هىى ا الوىىلوأل وام بىىام بعااةىىا كامىىا بالبامىىت  بىىت اك ىىا  أ   ىىلار علىىى  ىىت مسىىحتمل مححمىىت  ىىلا ة  .أ 
اسىىىحتمار  ةحعلىىىن بالصىىىادوز. و  ةعىىىوا أس ةحعامىىىت المسىىىحتملوس المححملىىىوس مىىى  مححوةىىىا  هىىى ا 

بىىت ةعىىى علىىى   الوىىلوأل وام بىىام علىىى أتشىىا اسحوىىارة اسىىحتمارةا  أو كىىلةبيا  أو ا وةىىا  أو  اتوتيىىا
وأل وام بىىام والححىىل  بهت،سىىشم  والححفىىن مىىن ملصىىا ا سىىحتمار جميىى  المسىىحتملةن  ىىلا ة هىى ا الوىىل

مىىا الصىىادوز وارحبارهىىا  و لىىت ميمىىا ةحعلىىن بالمراةىىا والم ىىاألل الحىىا ةا ىىو  عليشىىا ا سىىحتمار مىىا 

المسىىىىىحتملوس باسحوىىىىىارة مسحوىىىىىارةشم المشايىىىىىين  ومسحوىىىىىار  ال ىىىىىلا ى اصىىىىى  وة  الصىىىىىادوز. 
و ىىىدا  مىىا الصىىادوز وا  ح،ىىىاص بشىىا والحصىىىل   ومسحوىىارةشم الفىىاتوتيين والمحاسىىىبين بوىىهس  ىىلا 

  .ميشا

كىىم دعىىداه هىى ا الوىىلوأل وام بىىام مىىن  بىىت  ىىل ا أصىىول وب يىىك ا سىىحتمارةا  وهىىا  ىىل ا سىىعوهةا  .ب 

)الموامىىىن هىىىى  2/05/1427وكىىىارة   1010219805مسىىىاهما مف،لىىىا  بموجىىىى السىىىعت الحعىىىار  ر ىىىم 

-07يئىىىا السىىىوز الماليىىىا ر ىىىم وملرصىىىا  ىىىىر    مىىىلر  لىىىهر بموجىىىى كىىىلري  هم(  29/05/2006
  وومفىىال لال حىىا صىىااهةن ا سىىحتمار العفىىار  الصىىاهرة عىىن هيئىىا السىىوز الماليىىا بموجىىى الفىىلار 08126

م( باىىىىا  علىىىىى تقىىىىام السىىىىوز 15/7/2006هىىىىى )الموامىىىىن ١٩/٦/١٤٢٧وكىىىىارة   ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١ر ىىىىم 
  م( 31/07/2003)الموامىىىن  هىىىى ١٤٢٤/ ٦/ ٢( وكىىىارة  30الماليىىىا الصىىىاهر بالملسىىىوم الملبىىىا ر ىىىم )م/

والحعليمىىىا  ال اصىىىا بصىىىااهةن ا سىىىحتمار العفارةىىىا المحداولىىىا الصىىىاهرة عىىىن معلىىى  هيئىىىا السىىىوز 

م( باىىىىا  24/10/2016هىىىىى )الموامىىىىن23/1/1438وكىىىىارة   2016 – 130 – 6الماليىىىىا بموجىىىىى الفىىىىلار ر ىىىىم 
)الموامىىن  هىىى ١٤٢٤/ ٦/ ٢( وكىىارة  30علىىى تقىىام السىىوز الماليىىا الصىىاهر بالملسىىوم الملبىىا ر ىىم )م/

 .م( 31/07/2003

ةصىىام مسىىحوم الم ىىاألل مىىا الصىىادوز بم ىىاألل محوسىى ا دلىىى ملك،عىىا  لىى ا مفىىد   ةبىىوس مااسىىبال  .ج 

للمسىىحتملةن الىى ةن ةل بىىوس مىىا ا سىىحتمار  ليىىت الم ىىاألل  د  أس أسىىعار و ىىدا  الصىىادوز أو العوا ىىد 
ا الصىىىادوز. وبالحىىىالا   ىىىد   ةسىىىحله الافدةىىىا ةمبىىىن أس كشىىىبم بسىىىبى الم ىىىاألل الحىىىا  ىىىد ةحعىىىل  لشىىى

المسىىىحتمل المبلىىىي امصىىىلا الىىى   كىىىم اسىىىحتمارا. لىىى ا تاصىىى  المسىىىحتمل باسحوىىىارة مسحوىىىار مىىىالا 

 بىىت اك ىىا   ىىلار ا سىىحتمار. وةعىىى أس ةبىىوس المسىىحتملوس  مىىلر  مىىن هيئىىا السىىوز الماليىىا مسىىحفت
اليىىىا و  ةصىىىل  د  المححملىىىوس علىىىى علىىىم بىىىهس ا سىىىحتمار مىىىا الصىىىادوز ةا ىىىو  علىىىى م ىىىاألل ع

للمسىىحتملةن الملمىىين بالم ىىاألل الحىىا ةا ىىو  عليشىىا وة،شمىىوس هىى ا الم ىىاألل  والفىىاهرةن علىىى كحمىىت 
رسىىارة رسوأ أمىىوالشم المسىىحتملة جر يىىا أو  ليىىا )للمرةىىد مىىن المعلومىىا  عىىن م ىىاألل ا سىىحتمار مىىا 

 (.من ه ا الولوأل وام بام ر ا ر  اللجا  اللجوع دلى الماهة الصادوز

حمىىت مىىدةل الصىىادوز مسىىموليا المعلومىىا  الىىوارهة مىىا هىى ا الوىىلوأل وام بىىام  والحىىا ةم ىىد مىىدةل ةح .ه 
الصىىادوز  سىىى علمىىه )بعىىد أس بىى ل الفىىدر المعفىىول مىىن العااةىىا المشايىىا للحه ىىد مىىن  لىىت( أتشىىا   

كح ىىمن أ  دمىىاهة  يىىل صىىحيحا أو م ىىللا و  كو،ىىت أةىىا أمىىور كوىىحلأل اللىىوا   الحا،ي ةىىا الصىىاهرة مىىن 
علىىى  هيئىىىا السىىىوز الماليىىىا ك ىىىمياشا ميىىىه. و  كححمىىىت هيئىىىا السىىىوز الماليىىىا أ  مسىىىموليا عىىىن م

مححوةىىا  هىى ا الوىىلوأل وام بىىام  و  كع ىىا أ  كه يىىدا  كحعلىىن بىىد حشا أو ا حمالشىىا  وك لىىا ت،سىىشا 
صىىىلا ا مىىىن أ  مسىىىموليا مشمىىىا  اتىىىك عىىىن أ  رسىىىارة كاىىىح  عمىىىا وره مىىىا هىىى ا الو يفىىىا أو عىىىن 

  جىىر  ماشىىا  وةعىىى علىىى الىىلا بين مىىا  ىىلا  و ىىدا  الصىىادوز الم لو ىىا بموجىىى ا عحمىىاه علىىى أ

 ه ا الولوأل وام بام الححل  عن مدم صحا المعلوما  المحعلفا بالصادوز.

كمىىك اا ىىارة دلىىى جميىى  الحىىوارة  هعلةىىال و مىىا ةفابلشىىا ميالهةىىال أو العبىى   و مىىا  ىىال عىىدم كوامىىن  .ا 

 الحارة  الشعل  م  المياله  ةحم امر  بالحارة  الم  ور أو ل. 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:

  ل ا أصول و ب يك ا سحتمارةا

 11526اللةا    63762ص.ب.   

 السعوهةاالمملبا العلبيا 

 966-11-419-1797هاكم: 

 966-11-419-1899ما  : 

 WMD@OBIC.COM.SAبلةد دلبحلوتا: 
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 : نوع الصندوق
صادوز اسحتمار عفار  محداول مف،ت كم دتواسا ما المملبا العلبيا السعوهةا بموجى   حا 

 صااهةن ا سحتمار العفار  والحعليما  ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا.

 اللةال السعوه . : عملة الصندوق

كبدأ من كارة  دهراج الو دا  ما كداول   ابلا للحعدةد لمده مما لا ومن كفدةل مدةل ساا  99 : مدة الصندوق
 .الصادوز وبعد أر  موامفا هيئا السوز الماليا

األهداف االستثمارية 
 للصندوق

: 

ةشد  الصادوز الى ا سحتمار ما أصىىول عفارةىىا هارت المملبا العلبيا السعوهةا و ابلىىا 
% من صاما أرباح الصادوز ساوةال. 90هور    وكواة  ما   ةفت عن  لححفين هرت كهجيل 

 :ةسحتمل الصادوز بوبت  ىاتو  أصول الصادوز مىا موىارة  الح ىوةل العفارةا  لة او
أ  كفىت أصول الصىادوز المسىحتملة مىا امصول العفارةىا الم ىورة الحىا كولىد هرىت  .1

 دوز ومفال آلرل  وا م ماليا مد فا  و٪ مىن دجمىالا أصول الصىا75هور  عىن 
 أ  ةسىحتمل الصىادوز أصوله ما أراكا بي ا . .2

 حجم الصندوق
: 

 .لاير سعوه  613,700,000

 رةا   سعوهةا. 10  : سعر الوحدة

 : درجة المخاطر
من ه ا الولوأل وام بام لمعلما الح،اصيت عن  ر ا رمحوس ا دلى عاليا )ةلجى ملاجعا الماهة 
 الم األل الملكب ا با سحتمار ما الصادوز(.

 : الحد األدنى لالشتراك
   ما اته من الممبن ك صي  مبلي أ ت م امال دليشا  يما رسوم اا حلاك لاير سعوه  10,000

 ال لح ا ولا.عده المبححبين الببيل رالل محلة  من الحد امهتى لإل حلاك بسبى

 .  ةوجد : الحد األدنى للملكية

 : سياسة توزيع األرباح
سيحم كواة  أرباح ساوةا على مالك الو دا  )ما  ال كحففك(   كفت عن كسعين بالما ا 

 .و لت ما  شل مارأ من  ت عام  رالل اللب  ا ول %( من صاما أرباح الصادوز90)

 : األولي الطرحفترة 
 م02/07/2017 هى الموامن08/10/1438 :    امولا ال لحكارة  بداةا  بول ا  حلا ا  رالل محلة 

 .م06/07/2017 هى الموامن12/10/1438:           امولا                 ال لحكارة  ا تحشا  من محلة 
  

 : عدد مرات التقويم
/هةسمبل من  ت ساا 31/ةوتيو و 30للصادوز ) ت سحا أ شل من الساا الماليا  -ملكاس ساوةال 

 .ميالهةا(

 : رسوم االشتراك
% من 2وبفيما الو دا    ك صي بعد  وك صم رسوم ا  حلاك من دجمالا مبلي ا  حلاك 

لبا عا  ت رسوم ا  حلاكامالحااال/ سم  بمدةل الصادوز  وسيفومدجمالا مبلي اا حلاك. 
 .من ه ا الولوأل وام بامالوارهة بياتاكشم ما الماهة رألر  )اا حلاك العياا( ا صول العفارةا

 : رسوم إدارة الصندوق
لصادوز  وكحسى بوبت ةوما وكدم  بوبت  يما أصول ا صاما% من 0.50رسوم ساوةا كعاهل 

 رب  ساو .

 : أتعاب مدير األمالك
كحصيله بال،عت من امصول العفارةا  على أس % من ااةلاه البلا ال   كم 5أكعاب ساوةا كعاهل 

 ةحم الدم  على أساأ تصم ساو .

 : أتعاب التطوير
ما  ال اسحتمار الصادوز بموارة  الح وةل العفار   سيححصت الم ور على أكعابه تقيل  يامه 

تسبا مئوةا من كباليم دتوا  المولوع  على  بتعلى ك وةل المولوع / العمت بام لا  
 .كباليم اتوا  المولوعمن  %15بحد أ صى  و وبحسى السعل السا د بالسوز

 : رسوم الحفظ 

  لاير سعوه  ساوةال  90,000مبلي 
  م  أمين  لاير سعوه  رسوم كهسي  وكدم  لملة وا دة عاد كو ي  العفد 40,000مبلي

  الح،ظ.
  الصادوز. مصوللاير لبت عمليا بي  أو  لا  أو دصدار صت جدةد  2,000مبلي 

 .لاير سعوه  ساوةال  32,000مبلي  : أتعاب المحاسب القانوني

 : رسوم التمويل
ةححمت الصادوز  اما كباليم الحموةت وامكعاب والا،فا  والمصارةم المحعلفا بحلكيى وهيبلا 

 السعل السا د بالسوز.الحموةت ال اص بالصادوز  دس وجد  وبحسى 

 : أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
ةححمت الصادوز  اما كباليم الس،ل واا اما ال،عليا الحا ةحببدها  ت ع و من امع ا  ما 

 لاير سعوه  لالجحماع الوا د. 3,000سبيت   ور ا جحماعا  بااكاما دلى بدل الح ور وبوا   

 ملخص الصندوق
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ولن   ساوةا لاير 100,000عن  لألع ا  معحمعين بد  على أس   ةرةد معموع ه ا الحباليم وال
أ  بد   او مبامآ  تقيل ع وةحشم ما  أع ا  المعل  من موص،ا مدةل الصادوزةحفاكى 

  .معل  دهارة الصادوز
لاير  200,000ةححمت مدةل الصادوز مبامهة أع ا  معل  ااهارة المسحفلين )معحمعين( وبوا   و 

 سعوه  ساوةا.

 : األخرى المصاريف

ةححمت الصىادوز  امىا اللسىوم والمصارةم والا،فا  ال اصا بهتو ا واسحتمارا  الصادوز   ما 
ةححمت المصارةم واللسوم الااكعىا عىن الحعىامال  و ال دما  المفدما من الويل أو من ا أللا  

العال ا متت ال دما  الفاتوتيا وا سحوارةا والمسحوارةن العفارةين وكبىىاليم الحىىهمين  ا   و و
بلسوم  العال ىىا وأةىا رىدما  مشايىا أو مايا او كفايا أرىلم بمىا مىا  لىت المصىارةم المحعلفىا

س وجد . ومىن الححوةت ما بين الحسابا  البابيا أو ا سحتمارةا  دكاما مةا كلا ى أو رسوم د
مىن دجمىالا  يمىا أصول الصادوز ساوةال  وما جمي   %1المحو ى  أ  كرةىد هى ا الحبىاليم عىن 

 ا  وال لن ةحم رصم د  المصارةم واللسوم ال،عليا.

 : رسوم التعامل

% من سعل الولا  أو البي  ال اص ببت أصت عفار  ةحم 1ةحصت مدةل الصادوز على تسبا 
ه من  بت الصادوز و لت مفابت  يام مدةل الصادوز بإجلا  الحفصا الالام والح،او   لاسا أو بيع

على  لوأل الولا  أو البي  ودكمام العمليا. وكبوس أكعاب الحعامت مسححفا السداه بعد دكمام 

 عمليا الولا  أو البي  ال اصا ببت أصت عفار .
م ورسوم الحعامت/الحعامال  متت مت الصادوز جمي  مصارةم وكباليحبااكاما دلى  لت  سيح

. وسيحم ال اصا ب لتالبي  والولا  وا سححوا  على أصول والحباليم ا سحوارةا والفاتوتيا 
 اامصاح عن كلت المصارةم )ما  ال وجد ( ما مل   اامصاح المالا ما تشاةا  ت ساا.

 : تداول الوحدات
ااهراج  با،  أللةفا كداول أسشم الول ا  المدرجا عاد ةحم الحعامت بالو دا  عبل تقام )كداول( 

وبالحالا  ةعوا لمالبا الو دا  والمسحتملةن الحداول رالل )كداول(  ما السوز الماليا السعوهةا
 . ساعا  الحداول العاهةا المعلن عاشا من  بت السوز الماليا مبا لة

 : الزكاة
تمارةا عن المسحتملةن وكف  على مالت الو دة   ةحولى مدةل الصادوز درلاج ا اة الو دا  ا سح

 مسموليا درلاج ا اة ما ةملت من و دا  اسحتمارةا.

الرسوم الحكومية/ 
 : الضرائب 

دس اللسوم والعمو   والمصلوما  المسححفا لول ا أصول وب يك ا سحتمارةا أو امأللا  
اللسوم الحبوميا/ال لا ى امرلم   كومت اللسوم الحبوميا/ال لا ى  وسيححمت الصادوز 

بوبت ما،صت ومفا للحولةعا  واللوا حا الحا،ي ةا  ا  العال ا  وماشا على سبيت المتال كلةبا 
 الفيما الم اما.
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 : ”"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية

الا   أ  لعاا  كعاا هيئا السوز الماليا بالمملبا العلبيا السعوهةا  املا  يتما ةسم  
 أو لعاا ملعيا  أو موصم  أو و يت ةمبن أس ةحم ك،وة ه مها  أ  وصي،ا من وصا م الشيئا.

 الئحة األشخاص المرخص لهم
 .هيئا السوز الماليا السعوهةا معل  الصاهرة عن  حا ام  اص الملر  لشم  :

 الئحة صناديق االستثمار العقاري
 .هيئا السوز الماليامعل    والصاهرة عن العفار   حا صااهةن ا سحتمار  :

 الئحة صناديق االستثمار
 هيئا السوز الماليا. معل  الصاهرة عن   حا صااهةن ا سحتمار :

التعليمات الخاصة بصناديق 
 : االستثمار العقارية المتداولة

عن معل  هيئا الصاهرة ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا كعاا الحعليما  
 السوز الماليا.

"شركة أصول وبخيت االستثمارية 
 : " أو "مدير الصندوق"

كعاا  ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا   ل ا سعوهةا مساهما مف،لا  بموجى السعت 
وملرصا  ى م  29/05/2006الموامن هى  02/05/1427وكارة   1010219805الحعار  ر م 

لمراولا تواأل الحعامت  08126-07السوز الماليا ر م     ملر ر بموجى كلري  هيئا “
 بص،ا أصيت وو يت وااهارة والح،ظ ما أعمال اموراز الماليا.

 مجلس إدارة الصندوق
: 

هو معل  دهارة ة عين أع ا ا مدةل الصادوز  ومفال لال حا صااهةن ا سحتمار العفار ؛ لملا با 
 أعمال مدةل الصادوز وسيل أعمال الصادوز.

 عضو مجلس إدارة مستقل
: 

معل  دهارة لدم مدةل الصادوز أو كاب   موص،ال و   ع و ع و من أع ا  معل  ااهارة لي 
جوهلةا بعمت أو عال ا كعا دةا م  مدةل  أمين  ،ظ الصادوز   ما أته لي  ب   عال ا له أو

 .الصادوز أو كاب  له أو أمين  ،ظ  لت الصادوز

 : مدير األمالك

 اصلا على الحلاري  الالاما لمراولا أعمالشا وأتو حشا من العشا   – جشا أو عدة  جشا
و  اسحتمار الصادوزفوم بإهارة العفارا  محت لحمدةل الصادوز  اةعياش -الحبوميا  ا  العال ا 

: على سبيت المتال  العفارا  ومن كماشاإهارة عن جمي  ال دما  المحعلفا ب ابوس مسمولك

ما ه ا الولوأل كعاا   والعفارا  و صياتحشا و ردما  الحهجيل و كحصيت ااةعارت وكوويدهارة 
وكارة   1010268694ممسسا مداه ال يل للعفارا  بموجى السعت الحعار  ر م و ام بام 

 .م 30/05/2009الموامن  هى6/6/1430

 .    ملر  له ممارسا أعمال اموراز الماليا ةعاا  : الشخص المرخص له

 : مسؤول المطابقة وااللتزام
لا   مسمول الم ابفا وا لحرام لدم  ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا ال   ةحم كعيياه ومفال 

   حا ام  اص الملر  لشم. ال،فلة )أ( من الماهة السابعا و ال مسين من

 ةعاا صادوز المع ر رةك. : الصندوق

 : مدة الصندوق
كارة  دهراج الو دا  ما كداول   ابلا للحعدةد لمده  ساا كبدأ من 99مدة الصادوز ها 

 مما لا ومن كفدةل مدةل الصادوز وبعد أر  موامفا هيئا السوز الماليا

 إجمالي قيمة أصول الصندوق
 رأس مال الصندوق/

 معموع  يما الو دا  عاد بداةا  ت ةوم كعامت. :

 الحا ةحم همعشا لمدةل الصادوز.المحعلفا بال دما  ا سحوارةا الحعوةض والمصارةم وامكعاب  : رسوم إدارة الصندوق

 : اشتراك
من رالل   ما الصادوزلول  ا سحتمار من مفابت تفد  أو عياا هو ما ةفدمه الموحلك 

 ومفال لولوأل الصادوز وأ بامه. كملت و دا  ما الصادوز

 : لوحدةا
كمتت  صا مواعا ما صاما أصول  صا المالت ما الصادوز وكعامت  ت و دة على أتشا 

الحا كما  المسحتمل  ن الموار ا ما ملبيا أصول الصادوز على أساأ تسبا  الصادوز
 ومفال لعده الو دا  الحا ةملبشا المسحتمل .

 : "مالك وحدة" أو "مالك وحدات "
الو   ال   ةملت و دا  ما صادوز مص لحا  محلاهما  وةسح دم  ت ماشا لإل ارة دلى 

 .المع ر رةك
 
 
 
 
 

  

 قائمة المصطلحات
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 التغييرات األساسية
: 

 كعاا أةال من الحا   اآلكيا:
 الحوييل المشم ما أهدا  الصادوز أو ألبيعحه. .1
أو على  فو شم ميما   املا الو دا الحوييل ال   ةبوس له كه يل سلبا وجوهل  على  .2

 ةحعلن بالصادوز. 
 الحوييل ال   ةبوس له كه يل ما وك  الم األل للصادوز.  .3
 اةاهة راأ مال الصادوز. .4

 أ   ا   أرلم كلم الشيئا أتشا كويلال أساسيال وكبلي بشا مدةل الصادوز. .5

 ةعاا ال لح العام للو دا  ومفال لش ا الولوأل وام بام. : الطرح

 : صافي قيمة األصول للوحدة
على أساأ دجمالا  يما أصول صادوز ا سحتمار م صومال ماشا  الفيما الافدةا م  و دة

 يما ال صوم والمصارةم   م ة فسم الااك  على دجمالا عده الو دا  الفا ما ما كارة  
 الحفوةم.

 من ه ا الولوأل وام بام. ركر هو محده ما الماهة ةعاا صاما  يما أصول الصادوز  ما  : صافي قيمة األصول

 : يوم التقويم
ةفصد به اليوم ال   ةحم ميه  ساب صاما  يما أصول الصادوز  وةحم الحفييم  ت سحا أ شل 

 .هةسمبل من  ت ساا ميالهةا 31ةوتيو و 30ما 

 أ  اللةال السعوه   العملا اللسميا للمملبا العلبيا السعوهةا. : "لاير" أو "لاير سعودي"

 : صناديق أسواق النقد
ةحمتت هدمشا الو يد ا سحتمار ما اموراز الماليا  صيلة امجت وها صااهةن اسحتمار 

 وص،فا  سوز الافد ومفال لال حا صااهةن ا سحتمار.

 : صفقات المرابحة

   يث ةبد  العميت ر بحه ما باآلجتص،فا  ةا، ها الصادوز عن أللةن كملت سل  وبيعشا 
من السوز  وةبيعشا عليه    لا  سلعا من الصادوز بامجت   م ةوحل  الصادوز السلعا

وللعميت  ن ا  ح،اص بالسلعا أو كسلمشا وله أس ةو ت الصادوز ما بيعشا ما السوز   ما 
ةمبن كا،ي ها بحو يت الصادوز ممسسال ماليال بولا  سل ٍ من السوز الدوليا للصادوز 

 بتمن  ال ومن  م ةبيعشا الصادوز على الممسسا الماليا أو  يلها بتمن ممجت.

 : نموذج طلب االشتراك
الامو ج المسح دم ل لى ا  حلاك ما الصادوز وأ  مسحادا  م لوبا  سى لوا   هيئا 
السوز الماليا و واعد مبامحا  ست امموال وكموةت اارهاب  وأ  معلوما  ملمفا ةو عشا 

 .العميت بول  ا  حلاك ما و دا  الصادوز  لة ا اعحماه مدةل الصادوز

 : الماليةالسنة 
ها الساا الميالهةا والمدة الرمايا الحا ةحم ما بداةحشا كو ين وكسعيت جمي  العمليا  

  شلال ميالهةال. 12الماليا للصادوز وما تشاةحشا ةحم دعداه الفوا م الماليا والحا كحبوس من 

 : الربع
)مارأ/ ةوتيو/ مدة  ال ا أ شل من  ت ساا ماليا كاحشا ما اليوم امريل من ام شل 

 سبحمبل/ هةسمبل( من  ت عام.

 .العلبيا السعوهةاما المملبا  ةوم العمت اللسما ال   كبوس ميه الباوك م،حو ا للعمت : "اليوم" أو "يوم عمل"

 : صافي أرباح الصندوق
الدرت الحهجيل  بعد رصم دجمالا المصلوما   بما ما  لت ةفصد به دجمالا عوا د الصادوز

 الحا كحملشا الصادوز.

 : طرف ذوو عالقة

 مدةل الصادوز .1
 أمين الح،ظ .2
 مدةل اممالك .3
 المتمن .4
 المحاسى الفاتوتا .5
أع ا  معل  ااهارة أو أ  من المدةلةن الحا،ي ةن أو الموص،ين لدم أ  من امأللا   .6

 أعالا
من صاما أصول صادوز ا سحتمار العفار  %( 5أ  مالت و دا  كحعاوا ملبيحه ) .7

 المحداول
 أ      كاب  أو مسي ل على أ  من ام  اص السابن   لهم .8

 كعاا السوز الماليا السعوهةا. : تداول

 : أسواق المال السعودية
كعاا أ  سوز مالا عاملا ما المملبا العلبيا السعوهةا )أو سيحم كلريصه   فا( وماشا 

 السوز الل يسيا والسوز الموااةا )تمو(.على سبيت المتال 

 : أصول الصندوق
كعاا امصول العفارةا الموكحا ما المل   الحعلة،ا عن امصول العفارةا وأ  أصول عفارةا 

 ةحملبشا الصادوز   فال.
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 : الجمهور 

  ت من ةملت و دة ما الصادوز على أ  ةبوس من اآلكا بياتشم:
 أ تل من و دا  الصادوز. %( أو5أ  مالت و دا  ةملت ) .1
 مدةل الصادوز وكابعيه. .2
 أع ا  معل  دهارة الصادوز. .3

 : عقود المنفعة

بموجبشا  لا   ن ا تح،اع بحلت امصول ل،حلة امايا محدهة و  ةحلكى كعاا العفوه الحا ةحم 
على  لا   ن ا تح،اع ا حساب الملبيا الحاما لألصول بحيث كبفى كلت الملبيا م  مالبشا 

عفوه الما،عا ال اصا بامصول العفارةا الواره ما ه ا الولوأل و ام بام كعاا   و امساسا
 .ن ه ا الولوأل وام بامم  29  27  25  23بياتاكشا ما الص،حا  

 : الجهات المستلمة 
و ز وو لوأل وأ بام الصاد و ال   سيفوم باسحالم تما ج ا  حلاك مدةل الصادوزكعاا 
من المسحتملةن مبالي اا حلاك  اسحالمبال   سيفوم المحده ما تمو ج ا  حلاك  البات

 المححملين.
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 دليل الصندوق

   AlMa’athar REIT المعذر ريت اسم الصندوق

 مدير الصندوق

 

 شركة أصول وبخيت االستثمارية
 أللةن الملت مشد  بلج البحلةن  هور الميراتين

  11526اللمر البلةد   63762ص ب  
 اللةا   المملبا العلبيا السعوهةا

 00966114191797 :  هاكم
 00966114191899 :ما   

www.obic.com.sa 

 أمين الحفظ

 

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي
 المملبا العلبيا السعوهةا

 11523اللةا   50051ص.ب 
  9م لج ر م  –وا ا  لتاألا لألعمال –أللةن الدا ل  الول ا

 00966115117300هاكم 
 00966112019819ما    

http://www.skfh.com.sa 

 المحاسب القانوني

 

 بي كي إف البسام والنمر
 المملبا العلبيا السعوهةا

 11473اللةا   28355ص.ب 
    ا السليماتيا – ارع امميل محمد بن عبدالعرةر )الححليا( 

 00966112065333هاكم 
 00966112065444ما    

http://www.pkf.com/saudiarabia 
 ibrahim.albassam@pkf.com 

 المستشار القانوني

 

جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد لالستشارات القانونية 
 والمحاماة 

 بلج هيحال  الدور اللاب  
 أللةن الملت مشد

 المملبا العلبيا السعوهةا11361اللةا  
  www.talawksa.comالمو   االبحلوتا:

 مدير األمالك

 

 مؤسسة مداد الخير للعقارات
 المملبا العلبٌا السعوهةا

 11411اللةا   300ص.ب 
  ا العفين – ارع عبدهللا ال لةعا 

 00966114856057هاكم 
 00966114983951ما    

 المثمنون العقاريون

 

 

 فاليو سترات شركة  -1
 ال ابن الساهأ  البلج العاوبا   ممسسا الملت رالد 

 معم  ال،يصليا أللةن الملت مشد 
 اللةا  المملبا العلبيا السعوهةا 

 www.valustrat.comالمو   ا لبحلوتا: 
 شركة دانات لتقييم االصول  -2

 المملبا العلبيا السعوهةا
 6 -5الدا ل  الومالا بين م لج  –اللةا  
 اللةا  -87739ص.ب 
 00966114555557هاكم: 
 00966114551893ما  : 

 منصة التداول

 

 (شركة السوق المالية السعودية ) تداول
 المملبا العلبيا السعوهةا

 أللةن الملت مشد  أبلاج الحعاوتيا  البلج الومالا
 11555  اللةا  60612ص.ب 
 +966( 11) 218 9999هاكم: 
 +966( 11) 218 1220ما  : 
  www.tadawul.com.sa :االبحلوتاالمو   

 webinfo@tadawul.com.saالبلةد االبحلوتا: 

 الجهة المنظمة

 

 هيئة السوق المالية
 المملبا العلبيا السعوهةا

  أللةن الملت مشد  مباى الفلعا
 11642اللةا   87171ص.ب 
 : www.cma.org.sa االبحلوتا المو  

 info@cma.org.saالبلةد االبحلوتا: 



 
 

 10 1.2نسخة 

 اسم الصندوق و نوعه: .أ 

( كم دتواسا ما المملبا العلبيا مف،تاسم الصادوز رالمع ر رةكر  وهو صادوز اسحتمار عفار  محداول )

 المحداولا.السعوهةا بموجى   حا صااهةن ا سحتمار العفار  والحعليما  ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا 

 عنوان مدير الصندوق: .ب 

  . ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا

 .أللةن الملت مشد  بلج البحلةن  هور الميراتين

 .المملبا العلبيا السعوهةا 11526اللةا   63762ص .ب. 

 +966-11-419-1899ما   ر م:   + 966 -11-419-1797هاكم: 

 www.obic.com.saالمو   االبحلوتا: 

 مدة الصندوق: .ج 

ساا كبدأ من كارة  دهراج الو دا  ما كداول   ابلا للحعدةد لمده مما لا ومىن كفىدةل مىدةل  99مدة الصادوز ها 

 الصادوز وبعد أر  موامفا هيئا السوز الماليا.

 أهداف الصندوق: .د 

% مىن 90ةشد  الصادوز دلى ا سحتمار ما أصول عفارةىا مىدرة لىدرت هور  بحيىث ةىحم كواةى  مىا   ةفىت عىن 

وىبت سىاو  و لىت بعىد اسىحالم مىدةل الصىادوز للعوا ىد ااةعارةىا بمالبا الو دا   ا أرباح الصادوز علىصام

 لألصول العفارةا.

 وصف غرض الصندوق و أهدافه االستثمارية: .ه 

ةشد  الصادوز دلى ا سحتمار ما أصىىول عفارةىىا  ابلىىىا لححفيىن هرىت كىهجيل  هور  هارىت المملبىا العلبيىا 

% 90  وكواة  مىا   ةفىت عىن ر و ر وبما ةحوامن م  اسحلاكيعيا الصادوز ا سحتمارةا الوارهة ما الماهة السعوهةا 

من صاما أرباح الصادوز ساوةال. وةسحتمل الصادوز بوبت  ىاتو  أصوله مىىا موىىارة  الح ىىوةل العفارةىا و لىت 

 .ر و ر ومفال للفيوه المحدهة ما اسحلاكيعيا الصادوز الوارهة ما الماهة 

 ملخص استراتيجيات الصندوق: .و 

من أ  م ال،ا  تقاميا كما  او  د كحسىبى محت دسحتمار الصادوز  امصول العفارةاةفل مدةل الصادوز على رلو 

مىن أ  رلىت او عيىوب  امايىال ورلوهى امصىول العفارةىا  و  لت على سىالما اأو كوويلش شاما ما عدم ا سح،اهة

  أو  ىد كحسىبى بىدورها مىا اجىلا  اأو كوىويلش شاهادسيا ر يسيا  د كما  او  د كحسبى ما عدم ا سح،اهة ما

 .اصال ا  وكوييلا  ر يسيا مبل،ا

 

 سيعمت الصادوز على كحفين أهدامه ا سحتمارةا من رالل اكباع ا سحلاكيعيا  الحاليا:

 حا ةسحتمل ميشا الصادوز.أتواع امصول العفارةا ال  1و.

ةسحشد  الصادوز كبوةن مح،قا اسحتمارةا عفارةا محاوعا من رالل كملت أصول عفارةا هارت المملبىا العلبيىا 

السعوهةا  ابلىىا لححفين هرت كهجيل  هور  والحا مىن المحو ى  أس كىدر عوا ىد علىى رأأ المىال المسىحتمل بمىا 

تو  أصىوله مىىا موىىارة  الح ىىوةل ةحما ى م  اسحلاكيعيا اسىحتمار الصىادوز. وةسىحتمل الصىادوز بوىبت  ىىا

 :العفارةا  لة ا

٪ مىىن الفيمىا 75أ كفىت اسحتمارا  الصادوز مىا امصول العفارةىا الم ىىورة الحىىا كولىىد هرىىت هور  عىىن  .1

 ااجماليا مصول الصادوز ومفال آلرل  وا م ماليا مد فا  و

 .أ  ةسىحتمل الصىادوز أصوله ما أراكا بي ا  .2

 

 الحعلة،ا الموك  أهتاا امصول العفارةا المبوتا لمح،قا الصادوز ااسحتمارةا بوبت مبد ا: وةعل  المل  

 

  

 

 المعذر ريت صندوق

  األحكام الشروط و
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 ملخص تعريفي عن األصول العقارية -

 :)المبد يا( مل   مح،قا الصادوز -1

 
  

 عدد/قيمة الوصف

 12 المراد االستحواذ عليها عقود المنفعةو إجمالي عدد العقارات

 8 المراد االستحواذ عليها عدد العقارات

 4 عدد العقارات تحت عقد المنفعة

 11 عدد العقارات المطورة تطوير كامل

 1 عدد العقارات قيد اإلنشاء*

 %100 نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

 %8.33 نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

 592,616,677 )لاير سعودي(التكلفة االجمالية لشراء العقارات 

 11,030,823 التكلفة االجمالية لشراء عقد المنفعة )لاير سعودي(

 10,052,500 التكلفة المتوقعة إلتمام إنشاء العقار )لاير سعودي(*

 613,700,000 إجمالي حجم الصندوق )لاير سعودي(

 شهر ماضية 12  مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق خالل

 لاير سعودي( (( 2016)سنة 
44,959,492 

شهر  12مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق المستهدف خالل 
 )لاير سعودي(( 2017)سنة 

52,217,920 

 133,838.43 (²مجموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء )م

 7,376.60 (²مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخص البناء )م

 %96.85 إجمالي نسبة اإلشغال )محسوبة بطريقة المتوسط المرجح(

 %1.80 نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

 م.01/05/2017هى الموامن 05/08/1438جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة  

على العفد المو   م   ولباه ممجل وهو كحك ا توا  باا ل  الح صصا(ما الملا ت الاشا يا لإلتوا  )عفار *ةوجد عفار وا د 
 م 22/10/2015 يث أس اك،ا يا الحاجيل المو عا بدأ  من محلة بد  ك وةل العفار ما  المسحهجل الاشا ا للعفار بعد اكمامه.

 ساا. 22وكسحمل لمدة هى 09/01/1437الموامن 



 
 

 12 1.2نسخة 

 
 ا صول الحا سيحم  لا شا/كملبشا :مل   امصول العفارةا -2

 

 المعذر  اسم العقار

 مبحبا -كعار   – سباا نوع العقار

 اللةا  المدينة

 المع ر الحي

 امميل كل ا بن عبدالعرةر ا ول الشارع

 N 46°40'03.4"E"53.2'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 10,709.16 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

22,707.37 

 192,636,980.71 )لاير( تكلفة شراء العقار

 17,653,850 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

تقلال ل بيعا ه ا العفار وكاوع مسحهجلةا وبسبى عده العفوه الببيل والحا ةحع ر علكشا 
 العفوه  سى توع المسا ا ااةعارةاجميعا  مفد كم هم  

 عدد العقود القيمة سنويا 

 11) مسحهجل  المعار 

 معل (
4,761,318 9 

 مسحهجل  المباكى
 مبحى( 11)

2,248,000 8 

 مسحهجل  الو دا  السبايا
 (و دا سبايا 117)

8,736,200 117 

معلوما  أ تل عن عفوه ااةعار من ه ا الولوأل وام بام للحصول على  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 ال اصا بش ا امصت العفار (

 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى

 )حسب شهادة اتمام البناء(
 م 15/08/2015الموامن  هى01/11/1436

 ( بو + هور اركا + هور اول+ ملحن علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 سبايا ة د 132مبحى   11 معل   11

 سبايا  يل ممجلة دةو  15ةوجد    %90 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
ةف  العفار ما ااوةا  ارع امميل كل ا بن عبدالعرةر ا ول و ارع ا ميل سل اس بن 

 عبدالعرةر  ةعحبل العفار محاوع من  يث الف اعا  والمسحهجلةن

 مالحظات إضافية

كبوس والعفد المو   م  الممجل  ما اصوص عليشاالمبعض العفوه كح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا 
 الحالا: الاحوعلى 

  هى الموامن  01/08/1436من ( 1,157,400)ما المعار  ( 1سحهجل )الساو  للم يما ااةعار
من  (1,286,000)وةحم اةاهكشا دلى م  13/03/2021هى الموامن  30/07/1442دلى  م  19/05/2015
 .م 13/03/2021هى الموامن  30/07/1446دلى  م 14/03/2021هى الموامن  01/08/1442

 هى الموامن 06/04/1437من ( 188,000بلي )كما المباكى ( 6سحهجل )للم الساو   يما ااةعار
من  (206,800)وةحم اةاهكشا دلى م  13/12/2018الموامن  هى 05/04/1440دلى  م 16/01/2016
 .م 20/11/2020هى الموامن  05/04/1442دلى م  14/12/2018هى الموامن  06/04/1440

 هى الموامن  14/06/1437من ( 151,000بلي )كما المباكى ( 7سحهجل )للم الساو   يما ااةعار
من  (166,100)وةحم اةاهكشا دلى م  18/02/2019الموامن  هى 13/06/1440دلى  م 23/03/2016
 .م  29/01/2021هى الموامن  16/06/1442دلى م   19/02/2019هى الموامن  14/06/1440
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 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام   ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
العفارةا أو مدةل اممالك  ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد  . المع ر اربىعف م  مدةل الصادوز ميما ةحعلن
ك ارب جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 فار المع ر.عبى% أو أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن 10

 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438 جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة 
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 الربيع اسم العقار

 كعار  – ياماد و دا   نوع العقار

 اللةا  المدينة

 اللبي  الحي

 ا ميل سعوه بن محمد بن مفلس الشارع

 N 46°38'56.9"E"56.2'46°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 3,900 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

8,589.53 

 50,284,948.37 )لاير( تكلفة شراء العقار

 3,407,040 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحهجل 
 81معار  و 4)

 و دة سبايا(
3,000,000 

م 06/06/2016هى الموامن  01/09/1437من 
 م 20/12/2025هى الموامن  30/06/1447دلى 

  2المسحهجل 
 (معل  2)

261,040 
م 08/12/2015هى الموامن  26/02/1437من 
 م 19/08/2025هى الموامن  25/02/1447دلى 

  3المسحهجل 
 معل ( 1)

146,000 
م  28/04/2016هى الموامن  21/07/1437من 
 م 14/03/2020هى الموامن  20/07/1441دلى 

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفوه ااةعار  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 ال اصا بش ا امصت العفار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 03/02/2016الموامن  هى24/04/1437

 ( بو + هور اركا + هور اول+ ملحن علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 سبايا ة د 81معار    7

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
العشا الوماليا ةف  العفار ما  مال مدةاا اللةا  بحا اللبي  وةحد ما فا العفار من 

أللةن ا مام سعوه بن ميصت ومن العشا العاوبيا ال لةن الدا ل  الومالا  ومن العشا 
 الول يا أللةن الملت عبدالعرةر ومن العشا الولبيا أللةن الملت مشد

 مالحظات إضافية

العفد المو   م  الممجل  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا   1 المسحهجل عفد دس
 : وكبوس على الاحو الحالا

  كصب  الفيما م  02/02/2022هى الموامن  30/06/1443دلى  م 17/03/2018هـ الموافق  01/07/1439من

 ( ساوةال.3,750,000)ااةعارةا 
  كصب  الفيما م  19/12/2025هى الموامن  30/06/1447دلى  م 03/02/2022هـ الموافق  01/07/1443من

 ( ساوةال.3,800,000)ااةعارةا 

 
العفد المو   م  الممجل  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا   2دس عفد المسحهجل 

 : وكبوس على الاحو الحالا
  كصب  م 10/09/2023هى الموامن  25/02/1445دلى م  03/10/2021هى الموامن  26/02/1443من

 ( ساوةال.400,000)الفيما ااةعارةا 

  كصب   م 19/08/2025هى الموامن  25/02/1447دلى  م 11/09/2023هى الموامن  26/02/1445من
 ( ساوةال.445,000)الفيما ااةعارةا 
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 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام   ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك ةم د مدةل الصادوز على أته   

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب  عفار اللبي . بى م  مدةل الصادوز ميما ةحعلن
% أو 10جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 بىعفار اللبي ول الصادوز و لت ميما ةحعلن أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا مص

 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438 جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة 
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 المحمدية اسم العقار

 مبحبا -كعار   نوع العقار

 اللةا  المدينة

 العليا الحي

 أللةن الملت مشد بن عبدالعرةر الشارع

 N 46°41'12.1"E"55.0'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 2,109 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

15,582.92 

 99,581,867.03 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

8,206,300 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحهجل 
 مبحى( 40)

7,206,300 
م  30/06/2015هى الموامن  14/09/1436من 
 م 12/03/2025هى الموامن 13/09/1446دلى 

  2المسحهجل 
 معار ( 4)

1,000,000 
م  28/10/2016هى الموامن  27/01/1438من 
 م 01/08/2024 الموامن هى 26/01/1446دلى 

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفوه ااةعار  2الملحن )ةلجى اللجوع دلى 
 ال اصا بش ا امصت العفار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 10/04/2009الموامن  هى15/04/1430

 (أهوار محبلرة 8 بو + هور اركا + هور ميراتين+  2هور ) 12 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معار  4و مبحى 40

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

علىى امحىداه أللةىن الملىت مشىد الى   ة ىت عليىه  عليىاالةف  العفار وسم مدةاا اللةا  بحا 
العاوبيا مبا لا. وةحد ما فا العفار من العشا الوماليا  ارع موسى بن تصيل  ومن العشا 

أللةن مبا المبلما ومىن العشىا الوىل يا أللةىن الملىت مشىد ةليىه  ىارع العليىا ومىن العشىا 
 الولبيا  ارع الح صصا

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام   ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
العفارةا أو مدةل اممالك م   ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول

بعفار المحمدةا.  ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب   مدةل الصادوز ميما ةحعلن
% أو 10جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 فار المحمدةا.أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن بع
 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438 جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة 

 التخصصي اسم العقار

 كعار  نوع العقار

 اللةا  المدينة
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 المع ر الحي

  ارع الح صصا الشارع

 N 46°40'39.2"E"51.4'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 4,248 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

6,610.61 

 43,680,817.33 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

3,338,820 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحهجل 
 ( المباى بالبامت )

3,338,820 
 هى 09/01/1437الموامن  م 22/10/2015من 

 هى 12/09/1459الموامن  م  21/10/2037دلى  

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفد ااةعار  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 ال اص بش ا امصت العفار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 ااتوا العفار  يد 

 ( بو + هور اركا + هور ميراتينأهوار ) 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 صالا عل  1

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
العفار من العشا الوماليا  ما فا ةف  العفار ما  لب مدةاا اللةا  بحا المع ر  وةحد

أللةن ا مام محمد بن عبدالعرةر ومن العشا العاوبيا أللةن مبا المبلما ومن العشا 
 الول يا أللةن الملت مشد ومن العشا الولبيا أللةن الح صصا

 مالحظات إضافية

باا ل  ا توا   وهو ممجل  اليا  وكرةد  يما ا ةعار ما  ال كم اسحبمال اتوا  المولوع  يدالمولوع 
 الحالا: الاحووكبوس على  على العفد المو   بين الممجل و المسحهجل

 سيحم  ساب ا ةعار هى  21/05/1449م الموامن  21/10/2027دلى  اسحبمال اتوا  المولوع من
  يما ا ر  م اما اليشا كباليم ا االا والباا .%  من اجمالا كبل،ا 8.5 باسبا

  اةاهة هى  17/07/1454م الموامن  21/10/2032دلى هى  22/05/1449م الموامن  22/10/2027من
 .ما ال،حلة السابفا من  يما ارل اةعار %5باسبا 

  اةاهةهى 12/09/1459م الموامن  21/10/2037دلى هى 18/07/1454م الموامن  22/10/2032من 
 .ما ال،حلة السابفا من  يما ارل اةعار  %5باسبا 

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام   ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك 

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد   الح صصا.بعفار  م  مدةل الصادوز ميما ةحعلن
ك ارب جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 بعفار الح صصا. % أو أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن10
 م.01/05/2017هى الموامن 05/08/1438جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة  

 م.2017ةحو   اسحبمال دتوا  المولوع رالل  شل ا حوبل من العام 
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 مبنى الصحافة االول اسم العقار

 مبحبا -كعار   نوع العقار

 اللةا  المدينة

 الصحاما الحي

 العليا الشارع

 N 46°37'59.8"E"49.1'47°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 2,520 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

11,340 

 50,102,755.81 )لاير( تكلفة شراء العقار

االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر 12

4,312,660 

نبذة عن عقود اإليجار 
 الحالية )لاير(

 

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحهجل 
 )المباى بالبامت(

4,312,660 
هى الموامن  22/01/1436 الث ساوا  من كارة  

كحعده كلفا يال لمده مما لا باسحتاا  ما  م 14/11/2014
 د ا كم اار ار بعدم الل با بالحعدةد

معلوما  أ تل عن عفد ا ةعار ال اص بش ا من ه ا الولوأل وام بام للحصول على  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 امصت العفار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى

)حسب شهادة اتمام 
 البناء(

 م 23/11/2011الموامن  هى27/12/1432
 

 (أهوار محبلرة 7 بو + هور اركا +  2أهوار ) 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مبحى 44

 %100 اإلشغال للعقارنسبة 

 وصف موقع العقار
ةف  العفار ما  مال مدةاا اللةا  بحا الصحاما وةحد ما فا العفار  ما  أللةن الملت سلماس بن 
عبدالعرةر  ومن العشا العاوبيا ال لةن الدا ل  الومالا  ومن العشا الول يا أللةن الم ار  ومن 

 العفار مبا لةالعشا العاوبيا أللةن العليا ال   ةف  عليه 

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام  ةم د مدةل  ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك م  مدةل الصادوز ميما 

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب جوهل  لمصال  مدةل  بىمباى الصحاما امول.  ةحعلن
% أو أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا 10الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 بىمباى الصحاما امول.مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن 
 م.01/05/2017هى الموامن 05/08/1438جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة  

 مبنى الصحافة الثاني اسم العقار

 مبحبا نوع العقار
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 اللةا  المدينة

 الصحاما الحي

 العليا الشارع

 N 46°38'31.1"E"48.0'46°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 2,380 (²االرض )ممساحة 

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

10,880 

 53,544,744.13 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

4,670,000 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحهجل 
 )المباى بالبامت(

4,670,000 

هى  09/09/1437 الث ساوا  من كارة  
كعده كلفا يال لمده م 14/06/2016الموامن 

مما لا باسحتاا  ما د ا كم اار ار بعدم 
 الل با بالحعدةد

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفد ا ةعار ال اص بش ا  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 امصت العفار (

 انشاء المبنىتاريخ إتمام 
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م17/11/2012الموامن  هى4/01/1434

 (أهوار محبلرة 7 بو + هور اركا +  2أهوار ) 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مبحى 44

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

بحا الصحاما وةحد ما فا العفار  ىما  أللةىن الملىت سىلماس ةف  العفار ما  مال مدةاا اللةا  
بن عبدالعرةر  ومن العشا العاوبيا ال لةن الدا ل  الوىمالا  ومىن العشىا الوىل يا أللةىن الم ىار  

 ومن العشا العاوبيا أللةن العليا ال   ةف  عليه العفار مبا لة
 

 افصاح

ر ر ر مىن هى ا الوىلوأل وام بىام  ةم ىد مىدةل  ر والمىاهة 7وميما ما كىم اامصىاح عاىه مىا المىاهة رأ 
الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصىول العفارةىا أو مىدةل اممىالك مى  مىدةل الصىادوز 

رب جوهل  لمصىال   ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ا بىمباى الصحاما التاتا. ميما ةحعلن 
% أو أ تىل مىن العوا ىد ااةعارةىا 10مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوىبت عوا ىدها 

 بىمباى الصحاما التاتا. الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن

 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438 جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة 

 مستودع الحائر اسم العقار

 ا مسحوهع نوع العقار

 اللةا  المدينة

 المصات  الحي

 - الشارع
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 N 46°44'29.8"E"48.3'33°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 13,544.45 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

11,970 

 27,281,887.81 )لاير( تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر

1,747,000 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

تقلال ل بيعا ه ا العفار وكاوع مسحهجلةا وبسبى عده العفوه الببيل والحا ةحع ر علكشا جميعا  مفد 
  كم هم  العفوه  سى ال،حلة ااةعارةا

 القيمة سنويا 
عدد 
 العقود

 3-1مسحهجلةن 

 ساوا 
 مسحوهع( 28)

1,747,000 28 

 
من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفد ا ةعار ال اص  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 

 بش ا امصت العفار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 25/02/2006هى الموامن  27/01/1427

 هور اركا االدوارعدد 

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مسحوهع 28

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
ةف  العفار ما جاوب مدةاا اللةا  بحا المصات   وةحد ما فا العفار من العشىا الوىماليا أللةىن 

الوىل يا أللةىن الحىا ل  ومىن  الدا ل  العاوبا ومن العشىا العاوبيىا  ىا الماصىورةا ومىن العشىا
 العشا الولبيا  ا الو،ا

 افصاح

ر ر ر مىن هى ا الوىلوأل وام بىام  ةم ىد مىدةل  ر والمىاهة 7وميما ما كم اامصاح عاه مىا المىاهة رأ 
الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممىالك مى  مىدةل الصىادوز 

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجىد ك ىارب جىوهل  لمصىال   بىمسحوهعا  الحا ل.  ميما ةحعلن
% أو أ تل مىن العوا ىد ااةعارةىا 10مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 بىمسحوهعا  الحا ل. الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن

 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438  سى آرل أر ام محد ا بحارة جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك 

 مستودع السلي اسم العقار

 ا مسحوهع نوع العقار

 اللةا  المدينة

 السلا الحي

 ال  اب الشارع

 N 46°50'12.3"E"30.9'40°24 احداثيات الموقع
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 .الما،عا د: عفمل   امصول العفارةا

 كروكي الموقع

 

 54,075 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 رخصة البناء( ,حسب²)م

46,158 

 75,502,675.27 )لاير( تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر

5,523,550 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

تقلال ل بيعا ه ا العفار وكاوع مسحهجلةا وبسبى عده العفوه الببيل والحا ةحع ر علكشا جميعا  
 ال،حلة ااةعارةامفد كم هم  العفوه  سى 

 عدد العقود القيمة سنويا 

 3-1مسحهجلةن 
 ساوا 

 و دة( 29)
4,016,100 19 

 5-3مسحهجلةن 

 ساوا 
 و دا ( 7)

1,507,450 8 

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفد ا ةعار  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
  ال اص بش ا امصت العفار (

 

 انشاء المبنى تاريخ إتمام
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 25/07/1993الموامن  هى06/01/1414

 هور اركا عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 و دة 36مفسما الى  مسحوهع 26

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
ةحد ما فا العفار من العشا الوماليا ةف  العفار ما جاوب  لز مدةاا اللةا  بحا السلا  

 ارع ابو عبيدة عامل بن العلاح  ومن العشا العاوبيا امحداه ال لةن الدا ل  التاتا  ومن العشا 
 .الول يا ال لةن الدا ل  التاتا  ومن العشا الولبيا ال لةن الدا ل  الول ا

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام  ةم د  ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك م  مدةل 
الصادوز ميما ةحعلن بىمسحوهعا  السلا.   ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب 

% أو أ تل 10فارةا كوبت عوا دها جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول ع
 من العوا د ااةعارةا الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن بىمسحوهعا  السلا.

 م.01/05/2017هى الموامن 05/08/1438جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة  

 الربيعمنفعة  اسم العقار

 كعار  نوع العقار

 اللةا  المدينة

 اللبي  الحي

 أللةن الملت عبدالعرةر الشارع

 N 46°39'31.9"E"16.9'47°24 احداثيات الموقع



 
 

 22 1.2نسخة 

 كروكي الموقع

 

 2,450 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,413.26 

 1,483,658.95 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 1,098,700 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحهجل 
 (معل  1)

160,000 
م 06/03/2011هى الموامن  01/04/1432من 
 م15/11/2020هى الموامن 30/03/1442دلى 

 2المسحهجل 
 (معل  1)

370,700 
 هى02/09/1432الموامن م 01/08/2011من 
 هى23/12/1442م الموامن 01/08/2021دلى 

 3المسحهجل 
 (معل  1)

165,000 
م 31/07/2011هى الموامن  01/09/1432من 
 م12/04/2021هى الموامن 01/09/1442دلى 

 4المسحهجل 
 (معل  1)

25,000 
 م 11/02/2013 الموامن هى 01/04/1434من 
 م15/11/2020هى الموامن 01/04/1442دلى 

 5المسحهجل 
 (معل  1)

158,000 
م 02/10/2016هى الموامن  01/01/1438من 
 م29/07/2022هى الموامن 01/01/1444دلى 

 6المسحهجل 
 (معل  1)

220,000 
م 30/04/2014هى الموامن  17/07/1435من 
 م22/03/2019هى الموامن 16/07/1440دلى 

الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفوه ااةعار من ه ا  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 ال اصا بش ا امصت العفار (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 دس عفد اسحئعار الما،عا ةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا وكبوس على الاحو الحالا
 تنتهي في تبدأ من ساوةال  كبل،ا العفد

  هى 01/04/1435 450,000
 م01/02/2014الموامن 

  هى01/04/1439
 م19/12/2017الموامن 

 
  هى 01/04/1439 500,000

 م19/12/2017الموامن 
  هى 01/04/1443

  م06/11/2021الموامن 
 تاريخ إتمام انشاء المبنى

 ( التيار الكهربائي إطالقتاريخ  )حسب
 *الحيار البشلبا ا(كارة  دألالز على )باا ل م  23/10/2011الموامن هى 26/11/1432

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

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معار  6

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
ا مام ةف  العفار ما  مال مدةاا اللةا  بحا اللبي  وةحد ما فا العفار من العشا الوماليا أللةن 

سعوه بن ميصت ومن العشا العاوبيا أللةن الدا ل  الومالا ومن العشا الول يا أللةن الملت 
 عبدالعرةر ومن العشا الولبيا أللةن الملت مشد

 نبذة عن عقد المنفعة

دس ه ا العفار  يل مملوك للصادوز  ودتما كم  لا  عفد الما،عا من المسح،يد الحالا  المدة المحبفيا 
 ا تح،اع للعفار ها رمسا ساوا .ما عفد 

ةحم العمت  اليال على دصدار  شاهة دكمام الباا  ال اصا بما،عا اللبي   علمال بهس عدم الحصول عليشا  د 
ةمه  دلى عدم  درة مسحهجل  الو دا  العفارةا ما ما،عا اللبي  ما اسح لاج رر  البلدةا ال اصا 

على الحدمفا  والعوا د الافدةا لما،عا اللبي  مما  د ةبوس  بهتو حشم وال   بدورا  د ةم ل بوبت سلبا
 له كه يل سلبا على أعمال الصادوز والوك  المالا وتحا   الحوويت

 مالحظات إضافية

العفد المو   م  الممجل  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا  4دس عفد المسحهجل 
 وكبوس على الاحو الحالا:

اةاهة باسبا  م 16/11/2020هى الموامن  01/04/1442 دلى م19/12/2017الموامن   هى01/04/1439 من
 ( لاير ساوةال .27,500% لحصب  الفيما )10

العفد المو   م  الممجل  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا   5 دس عفد المسحهجل
 : وكبوس على الاحو الحالا

صب  وكاةاهة م  29/07/2022الموامن  هى 01/01/1444 دلى  م 21/09/2017هى الموامن  01/01/1439 من
 ( لاير ساوةال .173,800الفيما )

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام   ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد  بىما،عا اللبي .  م  مدةل الصادوز ميما ةحعلن

ك ارب جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 
 بىما،عا اللبي .يما ةحعلن % أو أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا مصول الصادوز و لت م10

 .اسح لاجشا على  اليال  العمت وجار  باا  دكمام  شاهة  اليال  ةوجد  * 
 م.01/03/2017هى الموامن 05/08/1438جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة  
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 منفعة القدس اسم العقار

 مبحبا -كعار   نوع العقار

 اللةا  المدينة

 الفدأ الحي

 أللةن الملت عبدهللا بن عبدالعرةر الشارع

 N 46°44'25.0"E"36.0'45°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 895.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,257.84 

 2,243,692.91 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 640,000 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحهجل 
 معل ( 1)

150,000 
 م02/03/2014هى الموامن  01/05/1435من 
 م13/11/2023 الموامن هى30/04/1445دلى 

  2المسحهجل 
 معل ( 1)

120,000 
  م25/09/2014هى الموامن  01/12/1435من 
 م01/08/2019 الموامن هى30/11/1440دلى 

  3المسحهجل 

 معل ( 1)
120,000 

 م19/04/2015 الموامن هى01/07/1436من 
 م23/02/2020هى الموامن 30/06/1441دلى 

  4المسحهجل 
 (مباكى 3)

100,000 
 م08/07/2015هى الموامن  22/10/1436من 
 م13/05/2020 الموامن هى21/10/1441دلى 

 5المسحهجل 
 معل ( 1)

150,000 
 م02/10/2016هى الموامن  01/01/1438من 
 م08/08/2021 الموامن هى30/12/1442دلى 

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفوه  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 ااةعار ال اصا بش ا امصت العفار (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 ةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا وكبوس على الاحو الحالادس عفد اسحئعار الما،عا 
كبل،ا العفد 

 ساوةال 
 تنتهي في تبدأ من

 هى 10/11/1432 275,000
 م 07/10/2011الموامن  

 هى10/11/1442
 م19/06/2021الموامن  

 هى 10/11/1442 350,000
 م19/06/2021الموامن  

  هى 10/11/1448
 م 16/04/2027الموامن 

 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م06/08/2014هى الموامن  10/10/1435

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

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مباكى 3و  معار  4

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
ما  مال  لز مدةاا اللةا  بحا الفدأ وةحد ما فا العفار من العشا الوماليا  ةف  العفار

أللةن الملت عبدهللا ومن العشا العاوبيا أللةن العلوبا ومن العشا الول يا أللةن رالد بن الوليد 
 ومن العشا الولبيا ال لةن الدا ل  الول ا
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 نبذة عن عقد المنفعة
ودتما كم  لا  عفد الما،عا من المسح،يد الحالا  المدة دس ه ا العفار  يل مملوك للصادوز  

 المحبفيا ما عفد ا تح،اع للعفار ها عولة ساوا .

 مالحظات إضافية

العفد المو   م  الممجل  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا   1دس عفد المسحهجل 
 : وكبوس على الاحو الحالا

  اةاهة  م13/11/2023هى الموامن 30/04/1445دلى  م07/01/2019هى الموامن  01/05/1440من
 .( لاير ساوةال 165,000لحصب  الفيما ) %10باسبا 

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام   ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
امصول العفارةا أو مدةل اممالك  ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد  بىما،عا الفدأ.  م  مدةل الصادوز ميما ةحعلن
ك ارب جوهل  لمصال  مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

ما،عا علن ب% أو أ تل من العوا د ااةعارةا الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةح10
 الفدأ

 م.01/05/2017هى الموامن 05/08/1438جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة  
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 منفعة وادي لبن اسم العقار

 كعار  -سباا  نوع العقار

 اللةا  المدينة

 صشلة لبن الحي

 الو،ا الشارع

 N 46°34'08.2"E"06.8'38°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 
 895.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,645.02 

 1,375,978.49 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 570,000 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحهجل 
 معل ( 1)

90,000 
 م09/10/2014هى الموامن  15/12/1435من 
 م15/08/2019هى الموامن 14/12/1440دلى 

  2المسحهجل 
 معل ( 2)

180,000 
م 25/09/2014هى الموامن 01/12/1435من 
  م 06/06/2024هى الموامن 30/11/1445دلى 

  3المسحهجل 
 (سبايا و دا  6)

180,000 
م 17/06/2015هى الموامن  01/09/1436من 
 م27/02/2025هى الموامن 30/08/1446دلى 

  4المسحهجل 
 (معل  1)

120,000 
م 14/12/2016هى الموامن  15/03/1438من 
 م27/08/2026هى الموامن 14/03/1448دلى 

 
من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفوه ااةعار ال اصا  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 

 العفار (بش ا امصت 

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 كاحشا ما كبدأ من كبل،ا العفد ساوةا

200,000 
 هى 30/08/1433

 م 18/07/2012الموامن 
 هى29/04/1449

 م 30/09/2027الموامن 
 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م28/12/2014هى الموامن  07/03/1436

 (هور اركا + هور ميراتين + هور أول + ملحن علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 و دا  سبايا 6معار    4

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

ةف  العفار جاوب  لب مدةاا اللةا  بحا واه  لبن  وةحد الما فا من العشا الوماليا  ارع 
اللابم بين العاصما  40ومن العشا العاوبيا أللةن الو،ا ومن العشا الول يا ال لةن ر م ال ا م 

 اللةا  وال ا م ومبا المبلما ومن العشا الولبيا  ارع تعلاس

 نبذة عن عقد المنفعة
دس ه ا العفار  يل مملوك للصادوز  ودتما كم  لا  عفد الما،عا من المسح،يد الحالا  المدة 

 عفد ا تح،اع للعفار ها عولة ساوا .المحبفيا ما 

 مالحظات إضافية

العفد المو   م  الممجل وكبوس على  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا   2دس عفد المسحهجل 
 : الاحو الحالا

  كصب  الفيما ااةعارةا  م28/02/2025هى الموامن 30/08/1446دلى  م23/04/2020هى 01/09/1441من

 ( ساوةال.200,000)
موامن عليشا من  بت المسحهجل باا ل على العفد المو   ةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا  3دس عفد المسحهجل 

 كبوس على الاحو الحالا:وم  الممجل 
  10اةاهة باسبا  م28/02/2025هى الموامن 30/11/1445دلى م 02/08/2019هى الموامن  01/12/1440من %

 .( لاير ساوةال 198,000)حصب  الفيما ل
العفد المو   م  الممجل وكبوس على  ماعليشا  ماصوصةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا   3دس عفد المسحهجل 

 : الاحو الحالا

  اةاهة لحصب  الفيما  م28/08/2026هى الموامن 15/03/1448دلى  م12/11/2019هى الموامن 15/03/1441من
 ( لاير ساوةال.140,000)
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 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام  ةم د مدةل  ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك م  مدةل الصادوز 

ك ارب جوهل  لمصال   ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد  بما،عا واه  لبن. ميما ةحعلن
% أو أ تل من العوا د ااةعارةا 10مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 بىما،عا واه  لبن.الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن 

 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438 جمي  ا ر ام الموكحا اعالا  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة 
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 ./ما،عاعوا د ااةعارا  السابفا و المسحشدما لبت عفار -3

 

 منفعة الضباب اسم العقار

 مبحبا -كعار   نوع العقار

 اللةا  المدينة

 الملب  الحي

 ا مام عبدهللا بن ميصت بن كل ا الشارع

 N 46°42'33.4"E"38.0'39°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 774.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

3,060.48 

 5,927,493.04 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

1,050,000 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحهجل 
المباى )

 (بالبامت
1,050,000 

م 26/08/2014هى الموامن  01/11/1435من 
 م08/05/2024هى الموامن 01/11/1445دلى 

من ه ا الولوأل وام بام للحصول على معلوما  أ تل عن عفد ا ةعار ال اص  2)ةلجى اللجوع دلى الملحن 
 بش ا امصت العفار (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 دس عفد اسحئعار الما،عا ةح من اةاهة ما الفيما ااةعارةا وكبوس على الاحو الحالا
 كاحشا ما كبدأ من ساوةال كبل،ا العفد 

  هى 01/02/1433 200,000
 م26/12/2011الموامن 

الموامن  هى01/02/1443
 م 08/09/2021

  هى 01/02/1443 350,000
 م08/09/2021الموامن 

الموامن  هى 01/02/1453
  م22/05/2031

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م24/10/2016هى الموامن 23/01/1438

 (أهوار محبلرة 6 بو + هور اركا + أهوار ) 8 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معار  4حى ومب 18

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

ةف  العفار جاوب مدةاا اللةا  بحا الملب   وةحد الما فا من العشا الوماليا  ارع ا مام 
عبدهللا بن ميصت بن كل ا ومن العشا العاوبيا أللةن الو م ومن العشا الول يا  ارع ا ميل 

 عبدالعرةر بن مساعد بن جلو   ومن العشا الولبيا أللةن الملت ميصت وةليه الملت مشد

 نبذة عن عقد المنفعة
الحالا  المدة دس ه ا العفار  يل مملوك للصادوز  ودتما كم  لا  عفد الما،عا من المسح،يد 

 المحبفيا ما عفد ا تح،اع للعفار ها رمسا عول ساا.

 افصاح

ر ر ر من ه ا الولوأل وام بام  ةم د مدةل  ر والماهة 7وميما عدا ما كم اامصاح عاه ما الماهة رأ 
الصادوز على أته   ةوجد ك ارب لمصال  با عا امصول العفارةا أو مدةل اممالك م  مدةل الصادوز 

 ما ةم د مدةل الصادوز على أته   ةوجد ك ارب جوهل  لمصال   بىما،عا ال باب.  ميما ةحعلن
% أو أ تل من العوا د ااةعارةا 10مدةل الصادوز ومصال  أ  مسحهجل مصول عفارةا كوبت عوا دها 

 بىما،ا ال باب. الساوةا مصول الصادوز و لت ميما ةحعلن 

 م.01/05/2017 هى الموامن05/08/1438  اتك  سى آرل أر ام محد ا بحارة جمي  ا ر ام الموكحا اعالا 
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اسم 
 العقار/المنفعة

2016 2017* 2018* 

متوسط عوائد 
االيجارات 
المستهدفة 
 للصندوق

 (2017-2018) 

عوائد 
 االيجارات 

 )لاير(

 نسبة ال
)عا د 

ا ةعار/معموع 
لا،   ا ةعارا 

 (الساا
 

عوائد 
االيجارات 
 المستهدفة 

 )لاير( 

 نسبة ال
)عا د 

ا ةعار/معموع 
 ا ةعارا 

 (لا،  الساا
 

عوائد 
االيجارات 
 المستهدفة 

 )لاير( 

 نسبة ال
)عا د 

ا ةعار/معموع 
 ا ةعارا 

 (لا،  الساا
 

 17,653,850 %32.6 17,653,850 %33.8 17,653,850 %28.7 12,887,653 المعذر

 3,688,290 %7.3 3,969,540 %6.5 3,407,040 %4.7 2,108,373 الربيع

 8,206,300 %15.2 8,206,300 %15.7 8,206,300 %18.3 8,206,300 المحمدية

 4,006,910 %8.6 4,675,000 %6.4 3,338,820 %7.4 3,338,820 التخصصي

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 

 1,747,000 %3.2 1,747,000 %3.3 1,747,000 %3.3 1,481,167 مستودع الحائر

 5,523,550 %10.2 5,523,550 %10.6 5,523,550 %10.5 4,708,319 مستودع السلي

 1,107,850 %2.1 1,117,000 %2.1 1,098,700 %2.4 1,098,700 منفعة الربيع

 647,500 %1.2 655,000 %1.2 640,000 %1.2 527,500 منفعة القدس

 570,000 %1.1 570,000 %1.1 570,000 %1.3 570,000 منفعة وادي لبن

 1,050,000 %1.9 1,050,000 %2.0 1,050,000 %2.3 1,050,000 منفعة الضباب

 المجموع
44,959,49

2 
100.0% 52,217,920 100.0% 54,149,900 100.0% 53,183,910 

%8.51 العائد اإلجمالي المستهدف**  8.82%  8.67%  

%6.76 العائد الصافي المستهدف***  7.08%  6.92%  

 .العفد   لوأل* كم ا حساب العوا د المسحشدما بحسى العفوه المو عا  اليال وبامحلا  أس جمي  العفوه مسحملة أو معدهة كلفا يال با،  
 :االجمالي المستهدف**العائد 

الصادوز المسحشدما  اليال كم ا حساب العا د ااجمالا المسحشد  على أساأ سعل الو دة والمحمتت بعولة رةا   للو دة و لت بحسى  يما أصول  -
 .لاير سعوه  613,700,000والبالوا 

 .والمصارةم المحعلفا بالصادوزالعوا د ا جماليا الم  ورة ما العدول أعالا كم ا حسابشا  بت رصم جمي  اللسوم  -
لعا د ااجمالا دس بعض العوا د وااةعارا  المحعلفا بالصادوز والم  ورة ما العدول اعالا معلكا للحوييل رالل عمل الصادوز مما ةحلكى عليه كويل ما ا -

 المسحشد .
 :***العائد الصافي المستهدف

شا بعد رصم جمي  اللسوم والمصارةم الافدةا المحعلفا بالصادوز  يث لم ةحم رصم المصارةم  يل العوا د الصاميا الم  ورة ما العدول أعالا كم ا حساب -
  م صصا  ااهالك لألصول التابحا. الافدةا 

مما ةحلكى  دوزدس بعض اللسوم و المصارةم الافدةا المحعلفا بالصادوز والم  ورة ما الماهة ر ر من ه ا الولوأل وام بام معلكا للحوييل رالل عمل الصا -
 عليه كويل ما العا د الصاما المسحشد .

لعا د الصاما دس بعض العوا د وااةعارا  المحعلفا بالصادوز والم  ورة ما العدول اعالا معلكا للحوييل رالل عمل الصادوز مما ةحلكى عليه كويل ما ا -
 المسحشد .

 

 سياسا  كل ير ا سحتمار.  2و.

ةشد  الصادوز دلى ا سحتمار ما أصول عفارةا هارت المملبا العلبيا السىعوهةا  ابلىىىا لححفيىن هرىت كىهجيل  
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هور  والحا من المحو   أس كدر عوا د على رأأ المال المسىحتمل.  مىا أتىه سىيحم ارحيىار المااألن/المىدس الحىا 

ا سىحتمارا  بوىبت دةعىابا  و تمىو مىا  كحمير بسما  اسحتمارةا دةعابيا وتمو ما أتو ا امعمال وكدمن مىا

و لىت بعىد امرى  بااعحبىار  المعفىول ) سى كفدةل مدةل الصىادوز العل  و ال لى و   لت لدةشا بايا كححيا جيدة

متماىين ا اىين مسىحفلين معحمىدةن مىن  بىت الشيئىا السىعوهةا للمفيمىين الحفارةل الصاهرة ما هى ا الوىهس مىن 

أس ا سحتمارا  اموليىا للصىادوز الىوارهة مىا المل ى  الحعلة،ىا لشى ا الوىلوأل و على الل م من  .(المعحمدةن

وام بام كف  جميعشا ما مدةاا اللةا   د  أته وعلى سبيت كاوة  ا سحتمارا   ةعوا للصادوز ا سحتمار ببىا ا 

الصىادوز مىا  ٪ مىن دجمىالا  يمىا أصىول 25مااألن/مدس المملبا  بااكاما دلى دمباتيا ا سحتمار بحد أ صى 

 ما أته   ةوجىد أ   يىوه أرىلم  ىول كل يىر أو كاىوع ااسىحتمار مىا أصت/أصىول   .العفارا  الوا عا رارج المملبا

 .عفارةا أو ما فا جولاميا محدهة أو تسبا  لت الحل ير/الحاوع من  عم الصادوز  بت

 صال يا الصادوز ما ا  حلا . 3و.

مدةل الصادوز أس ةلعه للحصول على كموةت ل  ةوجد أ   لو  أو كموةت عاد دتوا /بد  عمت الصادوز   ما ةحن 

%( مىن الفيمىا 50ما الحا   الحا ةفلها معل  دهارة الصادوز بحيث أ  ةحعىاوا كموةىت الصىادوز مىا تسىبحه )

 ااجماليا مصول الصادوز و لت بحسى آرل  وا م ماليا مد فا.

 وسا ت و  ي،يا اسحتمار الافد المحومل ما الصادوز.  4و.

ةحن لمدةل الصادوز وومفال لحفدةلا ال اص باسحتمار السيولا المحا ا و يىل المسىح دما محىى مىا هعىك الحاجىا 

مىا وا ىدة أو ا تىل مىن  % من الفيما ااجماليا مصول الصادوز ومفال آلرل  وا م ماليىا مد فىا(25)وبحد أ صى 

 العدول أهتاا:ب الم  ورة ااسحتمارا 

 

 **نوع االستثمار

الحد األدنى من القيمة 

وفقاً  اإلجمالية للصندوق

 آلخر قوائم مالية مدققة

الحد األعلى من القيمة 

وفقاً  اإلجمالية للصندوق

 آلخر قوائم مالية مدققة

 %25 %0 سيولا تفدةا

صااهةن أسواز الافىد الم لو ىا ألل ىال عامىال و الملرصىا 

  بت الشيئا.من 
0% 25% 

ص،فا  الملابحا والوها    صيلة امجىت باللةىال السىعوه  

لدم المصار  الملرصا من  بىت ممسسىا الافىد العلبىا 

 .*السعوه  والعاملا ما المملبا العلبيا السعوهةا

0% 25% 

أسشم الوىل ا  المحداولىا و الم لو ىا ألل ىال عامىال مىا 

 الشيئا.أسواز المال السعوهةا والملرصا من 
0% 25% 

و دا  الصااهةن العفارةا المحداولا الم لو ا ألل ىال عامىال 

 ما أسواز المال السعوهةا و الملرصا من الشيئا.
0% 25% 

أهوا  الدةن المحداولا و الم لو ا ألل ال عامال ما أسىواز 

 المال السعوهةا و الملرصا من الشيئا.
0% 25% 

مدةل الصادوز  يث أته لن ةلحرم به  كصايم ا حماتا محده و لت ألالما أس كلت المصار  ملرصا وعاملىا سيحم ارحيار المصار  بفلار من  *

 .ما المملبا

 % من الفيما ااجماليا للصادوز ومفال آلرل  وا م ماليا مد فا.25سحتمار م  ال ل  الاقيل الوا د لن ةحعاوا ** اا

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق: .ز 

 .مل   م األل الصادوز   1ا.

 

 المخاطر المتعلقة بالصندوق

 التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق 

كحل ر جمي  اسحتمارا  الصادوز ما أصول عفارةا كف  ما مدةاا اللةىا . وتحيعىا لى لت  مىإس دةىلاها  الصىادوز 

اللةا . و ىد ةىم ل أ  هبىوأل مىا وصاما الدرت كلكبم بال لى على المسا ا  المبحبيا والسبايا والحعارةا ما 

مسحوم ال لى للو دا  العفارةا عامال ما مدةاا اللةا  على أها  الصادوز و يما و داكىه بوىبت أ بىل ممىا لىو 

  اتك اسحتمارا  الصادوز ما أصول عفارةا مواعا على بفعا جولاميا أ بل.

 

 عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق  

كىىم كهسىىي  الصىىادوز  ىىدةتال هوس ماكىىا كوىىويلا سىىابن ةمبىىن المسىىحتملةن المححملىىين مىىن الحابىىم بىىامها  
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المسحفبلا للصادوز.  ما أس الاحا   السابفا لصااهةن مما لا أو امها  السابن لألصول العفارةىا محىت اسىححوا  

عحمد مالبوا الو ىدا  بوىبت  بيىل الصادوز ليسك بال لورة مم لال على أها  الصادوز ما المسحفبت   يث سي

على  لارا  وجشوه مدةل الصادوز ما دهارة اسحلاكيعيا الصادوز و موته واةاهة  عم العوا ىد علىى رأأ المىال 

وبالحالا  مإس  دا ا توهة الصادوز  د كم ل بوبت سلبا على كو عا  مدةل الصادوز وبالحالا علىى  المسحتمل.

 عوا د الو دا .

 موظفين الرئيسيين لمدير الصندوقاالعتماد على ال  

سيعحمد الصادوز على ردما  ااهارة وا سحوارا  الحا ةفدمشا موص،ا مدةل الصادوز. و د ةبوس مىن الصىعى 

اسىىحبدال بعىىض المىىوص،ين الل يسىىيين  وراصىىا مىىا ااهارة العليىىا لمىىدةل الصىىادوز. ومىىا  الىىا كىىلك أ ىىد هىىم   

 اهرال على دةعاه بدةت مااسى له/لشا  مإس أها  أعمال الصادوز  ىد كحىه ل  الموص،ين العمت ولم ةبن مدةل الصادوز

 بوبت سلبا.

 مخاطر السيولة  

ةعمد المسىحتملوس عىاهة دلىى اابفىا  علىى اسىحتماراكشم وا عحمىاه علىى العوا ىد المسىححفا علىى رأأ المىال 

شم كبعال لعوامت  تيلة  بمىا مىا المسحتمل. ولبن ما  ا   أرلم ةل ى بعض المسحتملةن ما كسييت اسحتماراك

 لت دةلاها  و يما امصول العفارةا  وامها  العام للصىادوز والسىوز ال ىاص بىههوا  اسىحتمار مما لىا. وتقىلال مس 

 ميا السيولا لو دا  صااهةن ا سحتمار العفار المحداولا  د كبوس أ ت من تقيلكشا مسىشم الوىل ا  المحداولىا  

واجه المسىحتمل مىا و ىدا  الصىادوز صىعوبا بالح ىارج  وكسىييت و داكىه مىا الصىادوز مإته من المححمت أس ة

ممىا  ىد ةىمه  دلىى ك ىارج  مىن سىعل الوىلا  امصىلا أو مىن السىعل الى   ةعلكىه  لىت المسىحتمل أعلىبسعل 

 .المسحتمل من الصادوز بفيما أ ت من الفيما السو يا مصول الصادوز

 مخاطر الخبرة المحدودة 

الصادوز ربلة محدوهة ما دهارة صىااهةن ا سىحتمار العفىار  المحداولىا. وبىالاقل دلىى أس الحعليمىا   ةمحلت مدةل

ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا  د صدر  ممرلا وبالحالا ةبفى  ي،يا ك بيفشا دلى  د مىا معشىو   

الصىاهرة  الاقاميىالمح لبىا  باالصادوز  رامالحمفد ة  ل مدةل الصادوز دلى   ا  و ك وجشد  بيل ما الحه د من 

وبالحىالا  مىإس در،ىاز مىدةل الصىادوز مىا ك بيىن كلىت  عن هيئىا السىوز الماليىا والسىوز الماليىا السىعوهةا

د ةمه  دلى كه يل سلبا على عمليا  الصىادوز ومل ىرا المىالا وعا ىدا  مىالبا   المح لبا  بالوبت الم لوب

 الو دا .

  أقل من القيمة السوقيةمخاطر التداول بسعر  

علىى   د ةحعل  كداول الو دا  لعوامت كمه  دلى  دوث كفلبا  ما  يمحشىا ماشىا العوامىت الحىا  ىد كىم ل سىلبا 

أسواز امسشم المحليىا والعالميىا والقىلو  ا  حصىاهةا السىا دة والمحو عىا ومعىد   ال،ا ىدة وكبىاليم الحموةىت 

ةا العاما. وباا  عليه  مإس  لا  الو دا  مال م مفم للمسحتملةن الى ةن واكعاها  المسحتملةن والقلو  ا  حصاه

  سيمال وأس  لت  د ةمه  دلى صعوبا ك ىارج المسىحتمل مىن  ةمباشم كحمت الم األل الملكب ا بش ا ا سحتمارا 

 الصادوز أو ك ارجه بفيما أ ت من الفيما السو يا مصول الصادوز.

 مخاطر زيادة رأس مال الصندوق 

ما  ال  لر مدةل الصادوز م  مالبا الو دا  اةاهة رأأ مىال الصىادوز مىن رىالل دصىدار و ىدا  جدةىدة  مىإس 

ك ،يض الحص  الاسبيا لمالبا الو دا  ما  لت الحين دلى  ىد دلى دصدار ه ا الو دا  العدةدة سو  ةمه  

  و ىد كىمه  ال اصا بالو ىدا  ةاو لت ما لم ةمارأ مالبا الو دا  ما  لت الحين  فو شم ما  فوز امولو ما

اةاهة رأأ المال دلى كه ل  يما الو دا  بوبت سلبا مما ةم ل بوبت سلبا على اسحتمارا  مىالبا الو ىدا  

 . يل الممارسين لحن امولوةا با  حلاك ما اةاهة رأأ المال

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار 

لن ةبوس هااك أ  كماس بهس امعمال الحوويليا مصول الصادوز سىحبوس مىدرة لألربىاح  أو أس الصىادوز سىياع  

ما كعاى ال سا ل   ما لن ةبىوس للصىادوز بوىبت عىام أ  مصىدر لألمىوال ليىدم  ماشىا كواةعىا  علىى مىالبا 

مبن أس كهكا من كوويت أصول الصادوز الو دا  ب ال  العوا د من ااةعارا  و العا دا  اللأسماليا الحا من الم

أو بي  بعض أو  ت أصوله. وبالحالا مإتىه   ةوجىد كىماس بىهس الصىادوز سىيفوم بححفيىن عوا ىد علىى اسىحتمارا  

مالبا الو دا  ما الصادوز وأته من الممبن أس ة سل المسحتملةن ما الصادوز  ىت أو بعىض رسوأ أمىوالشم 

 المسحتملة ما الصادوز. 

 متعلقة بأصول الصندوقالمخاطر ال

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري 
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ةبوس العا ىد علىى ا سىحتمارا  العفارةىا علكىا للعدةىد مىن العوامىت المحلاب ىا ميمىا بياشىا  بمىا ميشىا الحوييىلا  

والقىلو  السلبيا ما القلو  ا  حصاهةا المحليا أو اا ليميا أو الدوليا  والقلو  السلبيا ما السوز المحليا  

الماليا لمسحهجل  وموحل  وبا عا العفىارا   والحوييىلا  مىا مصىلوما  الحوىويت  والفىواتين واللىوا   البيئيىا  

و واتين كفسيم المااألن و يلها من الفواتين الحبوميا والسياسا  الماليا  وأسعار ال ا ا  والحويلا  مىا مىدم 

والم ىاألل الااكعىا عىن ا عحمىاه علىى الحىدمفا  الافدةىا  اا بال الاسبا علىى م حلىم أتىواع وموا ى  العفىارا  

وموا ت وم األل الحوويت الاا ئا عن كىومل بعىض مىواه الباىا   بااكىاما دلىى القىلو  الفىاهلة  وال سىا ل  يىل 

مىا   ىد ةسىاهم أ م مىن هى ا العوامىت .الفابلا للحهمين و يلها من العوامت ال ارجا عن سي لة مىدةل الصىادوز

ل جوهلةىا كىم مل سىلبلا علىى  يمىا أصىول الصىادوز و ىدرة الصىادوز علىى كوليىد أ  عوا ىد علىى الحسبى بم األ

 اسحتماراكه.

 قيمة العقارات ونقص السيولة في تقلباتال 

كعحبل العفارا  من مئا امصىول  يىل السىا لا  وكحفلىى هرجىا سىيولحشا كبعىال لل لىى والل بىا مىا هى ا الاىوع مىن 

ز بحاجا لحسييت اسحتماراكه العفارةا مىا و ىك  يىل مااسىى  مفىد كبىوس عا ىدا  ا سحتمارا . ودس  اس الصادو

الصادوز من  لت أ ت من الفيما الدمحلةا ااجماليىا لممحلباكىه العفارةىا. وبالحىالا  مىإس أ  كىهريل أو صىعوبا  ىد 

الى   ةحصىت  -وجىددس  -ةواجششا الصادوز ما الحصل  ما أصوله  د كم مل سلبلا وبوبت  بيل على العا د الاشىا ا

 عليه مالبا الو دا .

 ألصول العقاريةالصندوق ل إمكانية الطعن في ملكية 

  كوجد  حى كارة  ه ا الوىلوأل وام بىام سىعال  عفارةىا مل رةىا معالىا وملرمىا مىا مدةاىا اللةىا    مىا أس 

لل عن  يىث أس المحىا م  كبوس علكاصبوك الملبيا   كمتت بال لورة  امت  فوز الحصل  ما ملبيا العفار و د 

وجىوه عفىد مإس السعوهةا   كعحل  عاهةل بدماع الموحل  ر سن الايار كد الم البا  العفارةا. عالوة على  لت  

. وعليىه مىإس محىت الحعا ىد عفار الصت امبين   صين   ةمبن بال لورة أ دهما ما م البا اآلرل بإعاهة ملبيا 

 كحعلىن بملبيىا كلىت امصىول ماااعىا   اتوتيىاالصادوز  د كبوس علكىا م  امصول العفارةا الحا ةسححو  عليشا 

مىن الىلهن  ارىال بوىبت  مىا امصىول العفارةىا أو تفلشىا  درة الصىادوز علىى الحصىلم  والحا  د ك عم بدورها

حوا  ما بعض الحا   ب سارة الصادوز لملبيا امصول العفارةا الحا اعحفد بهس ا سىح  لت والفيوه  و د ةحسبمى

جىوهل  علىى وىبت بعليشا كم بصورة  اتوتيا. م الل عن  لت   د كم ل هى ا الماااعىا  وال المىا   ىول الملبيىا 

  يما امصول العفارةا  وبالحالا على  يما الو دا  ما الصادوز.

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

 .المتوقعة

لعىده من ه ا الوىلوأل وام بىام  17بياتاكه ما الص،حا الوراهة  ك وةل مولوع عفار الح صصا    ا تحشا  من ة

  :من الم األل  بما ما  لت

 

الالامىا  كمىام ك ىوةل ما  الحصارة  والموامفىا  الحبوميىا والحاقيميىا  كهرل العشا  الحبوميا  ا  العال ا ما)ا( 

  مولوع عفار الح صصا أو رمض كلت العشا  دصدار الحلاري  والمومفا  آت،ا ال  ل. 

الو ك المحىده ومىا  أعمال الباا  ماك وةل مولوع عفار الح صصا أو ار،ا شم ما اسحبمال مفاولا  ك لمم( 2)

 .ا المح،ن عليشا دوه الميراتي

 .والمعدا  والعمالا مواه الباا تف  ( 3)

 

سيحم ما ااألار الرماا المحو    سىوا   ىاس  لىت ك وةل مولوع عفار الح صصا   ةوجد كماس بهس ا تحشا  من و

ااألىار الرماىا أو  تحيعا للعوامت الم  ورة أعالا أو م  سىبى آرىل  و ىد ةبىوس لعىدم الفىدرة علىى د مالىه كىمن

 ل الصادوز والوك  المالا والحدمفا  الافدةا وتحا   الحوويت.الميراتيا المحو عا كه يل سلبا على أعما

  إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة 

ةحسم الف اع العفار  ما المملبا بفوة الحاام  بين  ل ا  الح وةل العفار  العالميىا والمحليىا.  مىا أس   ىاع 

سيا الملك،عا وعليه مإس الصادوز سيواجه ماامسا مىن مصىاهر عدةىدة  بمىا امجاحا ال،اد يا ةحسم أة ال بالحاام

الوا عا مبا لة بالفلب مىن  أو المسا ا  المبحبيا أو الحعارةاما  لت مروه  ردما  الوفن وامجاحا ال،اد يا 

مىا المملبىا.  . و  ةوجد كماس بهس أعمال الصادوز لن كحه ل بالماامسين الحاليين والمسىحفبليينامصول العفارةا

و د ةبوس لل،وت ما الماامسا ال،عالا م  هم   الماامسين أ ل سلبا جوهل  على أعمىال الصىادوز  والوكى  

 المالا والحدمفا  الافدةا وتحا   الحوويت.

  اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين

 لألصول العقارية  وإدارته الفعالة
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. و  ال،اد يىاةحمتت جر   بيل من هرت الصادوز ما دةلاها  كىهجيل المبىوس المبحبىا  ومبىوس الحعر ىا وامجاحىا 

هس الصىىادوز سىىيبوس  ىىاهرال علىىى اجحىى اب واابفىىا  علىىى مسىىحهجلةن مال مىىين ومفىىال للوىىلوأل بىىةوجىىد أ  كىىماس 

ا سحفلار المالا للمسحهجلةن لدم الصىادوز  ىد ةىم ل علىى واموكاع الحا ةسعى دليشا. وعالوة على  لت  مإس 

امها  المالا للصادوز.  ما أس ا سحفلار المالا للمسحهجلةن  د ةحويل بملور الو ك تحيعا لعوامت كحصت مبا ىلة 

ت  بالمسحهجلةن أو ا  حصاه البلا للمملبا  مما  د ةم ل على  دركشم على هم  مبالي ااةعىار. بااكىاما دلىى  لى

 د ةحببد الصادوز كباليم  ا  صىلا باابفىا  علىى المسىحهجلةن الحىاليين واجحى اب مسىحهجلةن جىده  والحبىاليم 

والو ك ال   ةح لبه ك بين الحفوز الماصوص عليشا ما عفد ااةعار م  المسحهجل المحعتل  بما ما  لىت كبىاليم 

ر،ىىاز مىىا اجحىى اب واابفىىا  علىىى المسىىحهجلةن اارىىال  ودعىىاهة الحىىهجيل  والحىىا  ىىد كبىىوس  بيىىلة. و ىىد ةبىىوس لإل

المااسبين أ ل سلبا جوهل  على أعمال الصادوز  والوك  المالا والحدمفا  الافدةا وتحا   الحوىويت   مىا  ىد 

 ةم ل سلبال على  يما امصول العفارةا.

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

د كا ،ض ااةعارا  والدرت الحوويلا ال   سيله دلى الصادوز تحيعا للحويلا  السىلبيا الم حل،ىا الحىا كىم ل  

علىى امصىىول العفارةىىا أو المسىىحهجلةن لىىدم الصىىادوز وعمىال  ال ىىياما. وكعىىدر اا ىىارة دلىىى أس بعىىض الا،فىىا  

ليم الحوىويليا لألصىول العفارةىا لىن ك ،ىض الصياتا والحبارسوم ااهارة وكباليم الل يسيا للصادوز بما ما  لت 

كعبال  ت ،ا  ااةلاها . وبالحالا  د ا ات ، ك ااةعارا  والدرت الحوويلا بيامىا صلىك الحبىاليم  مىا هىا  مىإس 

 دةلاها  الصادوز وامموال المحا ا للحواة  على مالبا الو دا   د كا ،ض.

 مالكاعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األ 

سححم دهارة امصول العفارةا بواس ا ممسسا مداه ال يل للعفارا  ومفال  ك،ا يا دهارة وكوىويت عفىار مو عىا بىين 

 ت من مدةل الصادوز ممسسا مداه ال يل للعفارا . و د ةبوس لحهرل أو موت ممسسا مداه ال يل للعفىارا  مىا 

 وز والوك  المالا وتحا   الحوويت.الوما  بالحراماكشا كه يل جوهل  سلبا على أعمال الصاد

  التنظيميـة ومتطلبـات التـرخيص علـى األصـول موافقـات بال االلتـزاماألثر السلبي لعدم وجـود أو عـدم

 العقارية

 عر  من كوىويت امصىول العفارةىا  ةعىى الحصىول علىى جميى  الموامفىا  الحاقيميىا والحىلاري  الالامىا لى لت 

للحوويت. و  ةمبن كماس الحصول على جمي  الموامفا  الحاقيميا  ا  الصلا بامصول العفارةا أو كعدةىدها مىا 

د ةىىمه  اتحشىىاك  ىىلوأل أ  مىىن هىى ا الو ىىك المااسىىى أو أتىىه مىىن الىىالام الحصىىول عليشىىا. وعىىالوة علىىى  لىىت   ىى

الموامفا  الحاقيميا دلى دلوا شا أو سحبشا  أو كعليفشا أو مل   لاما  ماليىا مىن  بىت السىل ا  الحاقيميىا  ا  

الصلا. بااكاما دلى  لت  مإس أ  كعدةال  على الفواتين واللوا   الفا ما  د ك،ل  ا حلاألا   يىل محو عىا وأ تىل 

الفىىواتين أو اللىىوا   كببىىد ت،فىىا  رأسىىماليا  بيىىلة أو الحرامىىا  أو شىى ا بالصىىادوز  حىىرامالكبل،ىىا بحيىىث ةاىىح  عىىن 

مسموليا  أرلم  والحا  د ةبىوس لشىا كىه يل جىوهل  سىلبا علىى أعمىال الصىادوز والوكى  المىالا والحىدمفا  

 الافدةا وتحا   الحوويت.

ار  شاهة دكمام الباا  ال اصا بما،عا اللبيى   وما ه ا ال صوص  كعدر اا ارة دلى أته ةحم العمت  اليال على دصد

 مىامىا ما،عىا اللبيى  عليشىا  ىد ةىمه  دلىى عىدم  ىدرة مسىحهجل  الو ىدا  العفارةىا  عىدم الحصىولعلمال بهس 

الحىدمفا  والعوا ىد الافدةىا وال   بدورا  د ةىم ل بوىبت سىلبا علىى  بهتو حشمرر  البلدةا ال اصا لاج  اسح

 كه يل سلبا على أعمال الصادوز والوك  المالا وتحا   الحوويت. س لهلما،عا اللبي  مما  د ةبو

 

  إمكانية خضوع األصول العقارية لضرر جوهري بسـبب الكـوارا الطبيعيـة وأسـباب أخـرى خارجـة عـن

 الصندوق والتي قد ال يكون التأمين )في حال وجد( عليها كافياً  مدير سيطرة

المىىاه  الاىىاجم عىىن  لةىىن أو عواصىىم أو ا ال أو  يلهىىا مىىن البىىوارث  ىىد كبىىوس امصىىول العفارةىىا علكىىا لل ىىلر 

وما  الىا و ىوع أ   ىدث مىن هى ا الفبيىت   ىد ة سىل  .متت ااك لابا  السياسيا ال بيعيا  أو مسباب أرلم

الصادوز رأأ المال المسحتمل مىا امصىول العفارةىا  و ى لت ااةىلاها  المحو عىا. بااكىاما دلىى  لىت    ةمبىن 

ا  كماس على أس ال سا ل الااكعا )بما ما  لت رسارة هرت ااةعىار(  ىد ةىحم كعوة ىشا بالبامىت كحىك   ىا  دع 

الحهمين )ما  ال وجد( وهاالت أتواعال معياا من الم األل وال سا ل )على سىبيت المتىال  ال سىا ل الااجمىا عىن 

 ةمبىن كهمياشىا مىن الاا يىا ا  حصىاهةا أو   وأعمال الحلب أو بعض البوارث ال بيعيا(  ىد  ااك لابا  السياسيا

علىى وجىه ال صىوص كلىت المحعلفىا بال سىا ل  يىل المىممن  –بوبت عام. وما  ال و وع أ  من كلىت ام ىداث 

عليشا أو  يل الفابلا للحهمين عليشا أو كلت الحا   كب،ا عوا د الحهمين اصىال شا أو كبىدةلشا و ىد ةبىوس لى لت كىه يل 

 عمال الصادوز  والوك  المالا والحدمفا  الافدةا وتحا   الحوويت.جوهل  سلبا على أ

 

 الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض 
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 يىث كمتىت تسىبا   د كم مل ال بيعا الموسميا لف اع ال ياما ما اللةا  بوبت سلبا وجوهل  على الصادوز

ةحسىم   ىاع ال ىياما ب بيعىا موسىميا مى   يىث   من دجمالا دةعارا  الصىادوز  %20  اع ال ياما ما ةفارب 

كسعيت أهتى معد   اا وال رالل مصت الصيم ورالل  شل رم اس ال، يت. أمما أعلى معد   اا وال محبىوس 

بوبت عام رالل اللبعين امول والتاتا من العام. ومن المحو   أس كحسبمى ه ا ال بيعا الموسميا بحفلبا  هورةىا 

يا  ومعىد   اا ىوال  وأسىعار الحىهجيل ومصىلوما  الحوىويت. و  ةمبىن للصىادوز أس ما عا دا  الوفن ال،اد 

ة من أسم الحدمفا  الافدةا سحبوس  اميا لحعوةض أ  ععر  ىد ةحىدث تحيعىال لشى ا الحفلبىا . وبالحىالا   ىد ةبىوس 

علىى الوكى  المىالا لحفلبا  امها  المالا الااكعا عن ال بيعا الموسميا لف اع ال ياما كىه يل سىلبا وجىوهل  

 للصادوز والحدمفا  الافدةا وتحا   الحوويت.

 مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية 

سيسححو  الصادوز ما المل لا ا بحدا يا من عمل الصادوز علىى أصىول عفارةىا  ا  مسىحهجل و يىد. وةحسىم 

 بت المسحهجل ب لةفا ك دم مصالحه بما مىا ه ا الاوع من امصول العفارةا على  وته معشر أو معاه كعشيرا من 

 لت على سبيت المتال الفيام ببعض الحوييلا  على الىدةبورا  الدارليىا لألصىت العفىار  بالوىبت الى   ةعبى  

هوةا و اجا المسحهجل. وبالحالا  مإته ما  ال  لر المسحهجل عدم الحعدةد أو دتشا  عفد ااةعار    العال ا  مفىد 

)من رالل مدةل اممالك( صعوبا ما دعاهة كهجيل العفار علىى مسىىحهجل جدةىد ةفىوم باسىحئعار  ةعد مدةل الصادوز

 امت امصت العفار  مما ة  ل مىدةل الصىادوز )مىن رىالل مىدةل اممىالك( مىا البحىث عىن مسىحهجلةن ةفومىوس 

علىى امصىت العفىار . باسحئعار و دا  عفارةا م،ل ا من امصت العفار  و لت بعىد الفيىام بالحعىدةال  الم لوبىا 

وبالحالا  مإس أ  كهريل ما دةعاه مسحهجل أو مسحهجلةن بدةلين والفيام به  كعدةال  هارليا على امصت العفىار  

 د ةبوس له كه يل جىوهل  سىلبا  وال  ببد الصادوز ت،فا  رأسماليا  بيلة أو الحراما  أو مسموليا  أرلم  ة د 

 الحدمفا  الافدةا وتحا   الحوويت.على أعمال الصادوز والوك  المالا و

 المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة 

ةاو  الصادوز ا سححوا  رالل المل لا ا بحدا يا من عمل الصادوز على بعض امصىول العفارةىا مىن رىالل تفىت 

الصىادوز. ما،عحشا من المسحهجلةن الحاليين لشا أو الماح،عين بشا والحا   ةحلكى عليشىا تفىت ملبيىا امصىت دلىى 

و يث أس العفوه المبلما بين المالك امساسيين المىالبين ملبيىا كامىا لشى ا امصىول وبىين مسىحهجلةشا الاىا لين 

لما،عحشا للصادوز   كح من دع ا  المسحهجلةن  ن تفت أو الحااال عن ما،عىا امصىول العفارةىا للويىل  مإتىه  ىد 

مدةل الصادوز بإرال  ه ا امصىول العفارةىا لعىدم وجىوه أ  ةحلكى على  لت  يام المالك امساسيين بال لى من 

عال ا كعا دةا بياشم وبين مدةل الصادوز وبالحالا  مفد ةحسبمى  لت ما رسارة الصىادوز لملبيىا  ىن الما،عىا 

لحلت امصول العفارةا الحا اعحفد بهس ا سححوا  على ما،عحشا كم بصىورة  اتوتيىا. م ىالل عىن  لىت   ىد كىم ل هى ا 

اااعىىا  وال المىىا   ىىول الملبيىىا جوهلةىىال علىىى  يمىىا امصىىول العفارةىىا  وبالحىىالا علىىى  يمىىا الو ىىدا  مىىا الم

 الصادوز.

 المخاطر األخرى 

  يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية 

ةا العالميىا الحىا كىم ل سو  كحه ل تحا   الصادوز ووكعه المالا بحالا ا  حصىاه مىا المملبىا واموكىاع ا  حصىاه

على ا حصاه المملبا. على الل م من تموا ما الف اعا  امرلم  د  أس ا  حصاه السعوه    ةىرال ةعحمىد علىى 

سعل الا،م والواا ما امسىواز العالميىا  وبالحىالا مىإس ا ت ،ىا  مىا أسىعار الىا،م والوىاا  ىد ةب ى  أو ةع ىت 

اك  علىى السىيولا ةمبىن أس ةىم ل سىلبال علىى ال لىى مىا   ىاع العفىارا . ا  حصاه السعوه    ما أس الحه يل الا

وبااكاما دلى  لت  مإس أ  كوييل سلبا ما وا د أو أ تل من عوامت ا  حصاه البلا  متت سعل الصىل   وأسىعار 

وس لىه كىه يل العمو    والح  م  ومسحوةا  امجور  والب الا  وا سحتمار امجابا والحعىارة الدوليىا  ةمبىن أس ةبى

 سلبا وماه  على أعمال الصادوز والوك  المالا وتحا   الحوويت.

 استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة 

ك    البيئا  السياسيا وا  حصاهةا والفاتوتيا ما المملبا للح ورا  المسحملة.  د ةبوس للح ىورا  ا جحماعيىا 

والسياسيا السلبيا ما المملبا والدول المعاورة أو  يلها ما الما فا كىه يل سىلبا ومىاه  علىى  وا  حصاهةا

 أعمال الصادوز  والوك  المالا والحدمفا  الافدةا وتحا   الحوويت.

 المخاطر االئتمانية 

ا الحعا دةا م  مدةل ها الم األل الحا كحعلن با حمال در،از العشا أو العشا  المحعا د معشا ما الوما  بالحراماكش 

الصادوز ومفا للعفوه أو ا ك،ا يا  بياشما. وكا بن ه ا الم األل على الصادوز ما  ال ا سحتمار مىا صىااهةن 

)بمىا مىا  لىت الصى،فا   ا  الحصىايم ا  حمىاتا الملابحا وصااهةن أسواز الافد والحا كبىلم صى،فا  الملابحىا 

 على اسحتمارا  الصادوز وسعل الو دة. -ما  ال در،ا شا- م  أأللا  أرلم والحا سحم ل سلباالما ،ض( 



 
 

 35 1.2نسخة 

 مالءمة االستثمارات

 د   كبوس الو دا  اسحتمارال مال مال لعمي  المسحتملةن. ةعى أس ةحده  ت مسحتمل مححمت مىا الو ىدا  مىدم 

مححمت مىا  مال ما ه ا ا سحتمار ما كو  صلومه ال اصا. وعلى وجه ال صوص  ةابوا أس ةبوس لبت مالت و دة

  :ةلا

المعلمىىا وال بىىلة البىىاميحين اجىىلا  كفيىىيم  فيفىىا للو ىىدا   ومراةىىا وم ىىاألل ا سىىحتمار مىىا الو ىىدا   -

 .والمعلوما  الوارهة ما ه ا الولوأل وام بام

وصول ومعلما بامهوا  الححليليا المااسبا للحفييم  ما سياز وكىعه المىالا ال ىاص  وا سىحتمار مىا  -

 . دا  على المح،قا ا سحتمارةا بوبت  لاالو دا  وكه يل الو

 .ةبوس لدةه المواره الماليا والسيولا الباميا لححمت جمي  م األل ا سحتمار ما الو دا  -

 .ال،شم الد ين للولوأل وام بام والدراةا ب بيعا المم لا  وامسواز الماليا  ا  الصلا -

مىلر  مىن  مسحوىار مىالامىن  الموىورةمىن رىالل أرى  أس ةبوس  اهرال على كفييم )سوا  بم،لها أو  -

( السياارةوها  المححملا للعوامىت ا  حصىاهةا و يلهىا مىن العوامىت الحىا  ىد كىم ل هيئا السوز الماليا

 .على ا سحتمار  و دركه على كحمت الم األل الفابلا للح بين

 :البيانات المستقبلية

لفد كم دعداه ه ا الولوأل وام بام على أساأ امحلاكا  معياا كم اسح دامشا من  بت مىدةل الصىادوز  سىى 

ربلكه ما امسواز والف اعا  الحا ةعمت بشا  بااكاما دلى معلوما  السوز المحا ا للعاما. و د ك حلم صلو  

وجىد كىماس أو كعشىد ميمىا ةحعلىن بد ىا أو الحوويت المسحفبليا عن ا محلاكىا  المسىح دما  وبالحىالا مإتىه   ة

 .اامحلاكا  ا حمال أ  من ه ا 

كوبت أو من الممبن اعحبار بعض ااماها  الوارهة ما ه ا الولوأل وام بام أتشا كوبت ردماها  مسحفبليار. 

ومن الممبن أس ةسحدل على ه ا ااماها  المسحفبليا من رالل اسح دام بعض البلما  المسحفبليا متت 

رمن الممبنر أو رسيبوسر أو ر أو مسحشد ر أو رسحشد رةكعحرمر أو ركفدرر أو ركعحفدر أو ركحو  ر أو رةحو  ر أو ر

حو  ر أو الصيي الااميا لش ا الم،لها  و يلها من الم،لها  المفاربا أو الموابشا لشا ما المعاى.  رةعىر أو رم 

وكعب  ه ا ااماها  المسحفبليا وجشا تقل مدةل الصادوز  اليال ميما ةحعلن بام داث المسحفبليا  ولباشا   

بلا. وهااك العدةد من العوامت الحا  د كمه  دلى ارحال   بيل عن الاحا   ال،عليا أو كوبت كماتال لألها  المسحف

ر ا الماهة امها  ال،علا أو ااتعااا  ال،عليا الحا ةحففشا مدةل الصادوز عما  اس محو عال صلا ال أو كماال. وةححو  

ل ك،صيالل لبعض الم األل والعوامت من ه ا الولوأل وام بام على وصم أ ت ر )م األل ا سحتمار ما الصادوز(

 الحا ةمبن أس كمه  دلى متت ه ا ام ل. ود ا كحفن وا د أو أ تل من ه ا الم األل أو اممور  يل المم دة أو د ا

 بك عدم صحا أو ه ا أ  من ا محلاكا   مإس الاحا   ال،عليا للصادوز  د ك حلم بصورة جوهلةا عن الاحا   

وعليه ميعى على  وام بام على أتشا مفدرة أو معحفدة أو محو عا أو م  م لشا. الم  ورة ما ه ا الولوأل

المسحتملةن المححملين مح  جمي  ااماها  المسحفبليا على كو  ه ا الح،سيلا  م  عدم ا عحماه على كلت 

 ااماها  بوبت أساسا.

 

  ة من ا سحتمار ما الصادوز  صول مالك الو دا  على امرباح و  ةحما من ال سا ل.   ةوجد كماس     2ا.

بهس الصادوز سيحفن أهدامه ا سحتمارةا. وةابوا على المسحتملةن المححملين  عاد امر  با عحبار ا سحتمار 

معلوما  الوارهة ما ه ا الولوأل و يلها من ال السابفاما الصادوز  الاقل بعااةا ما عوامت الم األل 

ها كلت الحا ةعحفد مدةل الصادوز ما الو ك اللاهن أتشا  د  أعالاوام بام. دس الم األل والوبوك الموكحا 

  كومت  أعالاكم ل على الصادوز وأ  اسحتمار ةفوم به المسحتملةن المححملين. وم   لت  مإس الم األل الوارهة 

كب ا با سحتمار ما الو دا . علمال بهس بعض الم األل والوبوك ااكاميا الحا   بال لورة جمي  الم األل المل

ةعلمشا مدةل الصادوز أو الحا ةعحفد  اليال بهتشا  يل جوهلةا  د كم ل جوهلةال أو سلبال على أعمال الصادوز  

ما الو دا  أو رسارة والوك  المالا والاحا   الحوويليا أو ا  حما   المسحفبليا  بما ما  لت ات ،ا   ي

 مالبا الو دا   ت أو جر ال من اسحتماراكشم.
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 :االشتراك .ط 

 معلوما  ا  حلاك.  1.أل

 امولا: ما الو دا  رالل محلة ال لح ا  حلاك -

بحيث ةسحشد  مدةل الصادوز  لاير سعوه  للو دة 10ل و دة بسع 61,370,000 لح سيفوم مدةل الصادوز ب

: وكبدأ محلة ال لح امولى دعحبارال من كارة   .الل محلة ال لح امولار لاير سعوه  613,700,000جم  مبلي 

 . 06/07/2017 هى الموامن12/10/1438 :وكسحمل  حى كارة   02/07/2017هى الموامن 08/10/1438

 

 كداول الو دا :وميما ةلا جدو ل امايال ةوك  المده الرمايا المحو عا من كارة  بداةا أللح الو دا  و حى بد  

 المدة الزمية المتوقعة  اإلجراء

 أةام عمت 5 امولا حال لمحلة 

 أةام عمت 5 )ما  ال كم الحمدةد( امولا كمدةد محلة ال لح

للصادوز )من رالل أمين وتفت عفوه الما،عا  صبوك امصول العفارةا دملاغ

عمليا  امهتى من المفابت الافد  ا مال الحد الح،ظ( و لت بعد جم 

 .ا سححوا  على امصول العفارةا

 ةوم 60

 ره ال،ا ض بعد ا  حلاك ما الصادوز و ك صي  الو دا 
من اتحشا  محلة  عمت ةوم 15

 أ  كمدةد لشاال لح امولا أو 

 الم لوب ره أموال الموحل ين ما  ال عدم جم  الحد امهتى
من اتحشا  محلة عمت ةوم  15

 لشا. أ  كمدةدامولا أو  ال لح

 بد  كداول و دا  الصاوهز بالسوز الماليا السعوهةا
 من عامالتالث رالل اللب  

2017 

 

ما  ال عدم كو يا الحد امهتى لمح لبا  الحعليما  ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا أو الحد 

محلة ا  حلاك لمدة مما لا بعد سعوه    مإته ةعوا لمدةل الصادوز كمدةد لاير  613,700,000البالي امهتى 

 .الحصول على موامفا هيئا السوز الماليا

هيئا  والصاهرة عن ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا حعليما بالسيفوم مدةل الصادوز با لحرام  ما 

امهتى لعده مالبا الو دا  من العمشور وتسبا ملبيحشم من دجمالا و دا   ميما ةحعلن بالحد السوز الماليا

 .الصادوز

 

ةحعين على المسحتمل اللا ى ما ا  حلاك ما و دا  الصادوز رالل محلة ال لح امولا اكباع  دجلا ا  ا  حلاك:
 :اآلكيار وا  ا  حلاك 

مدةل الصادوز ومح،قا تو ا )معالا( لدم الموحلك  ساب اسحتمار  توم )معال( لدم  أس ةبوس ةعى .1

 .لدم أ د ام  اص الملر  لشم

اسحتمار  لدم مدةل مح   ساب ممن كا بن عليشم الولوأل الاقاميا  مبن لأل  اص ال بيعيوسة

هوس الحاجا للح ور   صيال دلى مفل مدةل  www.OBIC.com.sa* ا لبحلوتا من رالل المو  الصادوز 

دلى م  اا ارة رالل اةارة مفل مدةل الصادوز  من  ةحم مح  الحساب ا سحتمار وميما عدا  لت الصادوز 
العدةد لدم مدةل الصادوز محلة امايا أألول من الوك  ا عحياه   مح  الحساب ا سحتمار ز ول د ةسح هأت

 .محلة ال لح امولارالل  االمحو ع ا ارك،اع عده أللبا  مح  الحساببسبى 
العميت  ساب اسحتمار  لدم مدةل الصادوز مسبفال ميحعين على العميت الحه د  ما  ال  اس ةحومل لدم

 من أس  سابه ا سحتمار  توم )معال( و يل معمد.
 

بياتاكه  هالموكحو  لال حلا ا كحوةت/دةداع مبلي اا حلاك ورسوم ا  حلاك دلى الحساب البابا الم ص   .2

 ج اا حلاك.و ما تم

 

 

 أ بام الصادوز .الموامفا على  لوأل و  .3

  وكعحبل المفدما من مدةل الصادوز ل ردما الحعامت عبل ا تحلتكمن رال عن أللةن ااتحلتكةحم  لت عن 

  بام ال اصا بالصادوز د لارال بفلا كشا و الموامفا على ما وره ميشاامولوأل و ال الموامفا االبحلوتيا على

 وكعامت معاملا الحو ي .

                                                 
*
 ب دما مح  الحساب عن أللةن ا تحلتك العمال  من ام  اص امعحبارةوس بااكاما دلى ام  اص ال بيعيوس عالا الم األلةسحتاى من ا تح،اع  

 .بحبم ماصى رمي  أو جاسيا هولا عاليا الم األل  سى كصايم معموعا العمت المالا
*
بحبم  أللةسحتاى من ا تح،اع ب دما مح  الحساب عن أللةن ا تحلتك العمال  من ام  اص امعحبارةوس بااكاما دلى ام  اص ال بيعيوس عالا الم ا 

 .ماصى رمي  أو جاسيا هولا عاليا الم األل  سى كصايم معموعا العمت المالا
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عبل ا تحلتك المفدما من مدةل من رالل ردما الحعامت  كعبئا تمو ج ا ةداع و ا  حلاك عن أللةن ا تحلتك .4

 .الصادوز

 

وةحن لمدةل الصادوز رمض أللى ا  حلاك ما  ال عدم دكمام جمي  ال  وا  أعالا  بت تشاةا محلة ال لح أو 
كفدةم معلوما   يل صحيحا أو  اس ا  حلاك م ال،ال لش ا الولوأل وام بام أو   حا صااهةن ا سحتمار العفار  

أ  لوا   أو أتقما    حا اآل  اص الملر  لشم أو ا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا أوأو الحعليما  ال اص
مبلي ورسوم ا  حلاك عن أللةن الححوةت المصلما الأرلم م بفا. وما ه ا الحالا ةفوم مدةل الصادوز بله 

 دلى  ساب الموحلك.
 

لمن كا بن  ا  حلاك ما الو دا  محاح  ةبوس واسحتمارااقام كملت  يل السعوهةين للعفار م  عدم اارالل ب

هول معل  الحعاوس ال ليعا العلبا  عليشم الولوأل من مواألاا المملبا العلبيا السعوهةا ومواألاا
 العلبيا السعوهةا  والمفيمين د اما تقاميا بالمملبا

 
الممسسا  والول ا  وصااهةن  وةبوس اا حلاك بو دا  الصادوز أة ال محاح لمن كا بن عليشم الولوأل من

اقام كملت  يل وال   ة    بدورا أة ال ل ا سحتمار و يلها من الو صيا  ا عحبارةا الفا ما ما المملبا

  .أعالاما دجلا ا  ا  حلاك اا حلاك الموكحا  ل لةفا ومفال  و لت واسحتماراالسعوهةين للعفار 

 :ما الو دا  بعد ااهراجا  حلاك  -

ب لت مىن رىالل الفيام ودهراج الو دا  امولا  ال لحةحن للمسحتملةن اللا بين با  حلاك ما الو دا  بعد محلة 

رالل أو ا  الحداول ما السوز الماليىا السىعوهةا )اللجىا   (الل يسيا)السوز  لا  الو دا  من السوز الماليا 

 )كداول الو دا ( لمرةد من المعلوما (. ر لر  اللجوع دلى الماهة 

 ا  حلاك العياا: -

سيفوم با عا امصول العفارةا الحاليا أسماسهم با  حلاك ما الصادوز رالل محلة ال ىلح امولىا بوىبت عياىا 

 :حشم  عر  من  يما امصول العفارةالمفابت و دا  كصدر لصا

 

 عدد الوحدات البائع
 قيمة الوحدات

 )لاير(

ملكية نسبة 

كل مشترك 

 من الصندوق

العقار/المنفعة 

المشترك بها بشكل 

 عيني بالصندوق

 %45.31 278,050,810 27,805,081  ل ه ااوةا المع ر للعفارا 

 عفار المع ر -

 عفار اللبي  -

 عفار المحمدةا -

 عفار الح صصا -

 ما،عا اللبي  -

 ما،عا الفدأ -

 ما،عا واه  لبن -

 ما،عا ال باب -

 %11.82 72,553,250 7,255,325 امميل عبدهللا بن سل اس بن عبدالعرةر آل سعوه 
 مباى الصحاما امول -

 مباى الصحاما التاتا -

 مسحوهع السلا - %8.61 52,851,870 5,285,187 عبد العرةر بن عبد الل من بن محمد العملاس

 مسحوهع الحا ل - %3.11 19,097,320 1,909,732 رالد بن عبد الل من بن محمد العملاس

 - %68.85 422,553,250 42,255,325 المجموع
 

كعىىوه ملبيحشىىا دلىىى الوىىل ا  الحاليىىا  - ىىل ا  ا  مسىىئوليا محىىدوهة–وكعىىدر اا ىىارة بىىهس  ىىل ا ااوةىىا المعىى ر 

 أسما شم:

 نسبة ملكيته اسم الشريك

 33.33%  ل ا صحار  العلبيا للعفارا  .1

 33.33% العملاسرالد بن عبدالل من بن محمد  .2

 33.34% عبدالعرةر بن عبدالل من بن محمد العملاس .3

 ا حلاك مدةل الصادوز رالل محلة ال لح: -

مبلىي تفىد  ةبلىي ما الصادوز رىالل محىلة ال ىلح امولىا مفابىت  بوبت تفد  با  حلاك سيفوم مدةل الصادوز

لاير سعوه  بحيث كسح دم  اما مححصال  د ىحلاك مىدةل الصىادوز مىا الصىادوز لحو يىا كبىاليم  7,036,750

  .ه ا الولوأل وام بام من 17ما الص،حا ر م  بياتاكهالح صصا الوارهة مولوع  دكمام ك وةل
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 آليا ك صي  الو دا : -

مىن كىارة  دتحشىا  ةوم عمت  15بحفدةم أللبا  ا  حلاك ما الصادوز رالل  ا اموسيحم در ار المسحتملةن ال ةن 

سوا ل  ليال أم جر يال. وةىحم درسىال كه يىدا  للموىحل ين كح ىمن  بفبول أللى ا  حلاك أو رم همحلة ال لح امولا 

ا ل  ليىال أم رمىض ا  ىحلاك سىومبلي ا  حلاك الموامن عليه و لت ما  ال كم  بول أللى ا  حلاك. أما ما  ال 

للمسحتمل رىالل البابا للحساب فبول من ا  حلاك ورسوم ا  حلاك  ا  العال ا جر يال  سيحم ره العر   يل الم

 ةوم عمت من كارة  دتحشا  محلة ال لح امولا )وة صم ماه أ  رسوم مصلميا م بفا(. 15

 

الو ىدا  الىوارهة أهتىاا  سىيفوم مىدةل الصىادوز عاد ا حمال مح لبا  ا  حلاك العياا ومح لبا  كسىعيت ودهراج 

 بح صي  الو دا  بعد اتحشا  محلة ال لح امولا على الوبت اآلكا:

 ما  ال  اس دجمالا مبالي ا  حلاك الحا كفدم بشىا جميى  المسىحتملةن )بمىا مىا  لىت ا  ىحلاك العياىا (1)

لاير سعوه   ةىحم  613,700,000لبالي ( ةفت عن الحد امهتى للمبلي الم لوب جمعه اود حلاك مدةل الصادوز

ةوم عمىت مىن كىارة   15( رالل أو أرباح أو موا د اسحلهاه  اما مبالي اا حلاك للمسحتملةن )هوس أ  مصارةم

 .أ  كمدةد لشاأو  شا  محلة ال لح امولاحتد

 ا  ىحلاك العياىاما  ال  اس دجمالا مبالي ا  حلاك الحا كفدم بشىا جميى  المسىحتملةن )بمىا مىا  لىت  (2)

 لاير سىعوه  613,700,000لم لىوب جمعىه والبىالي امهتىى احعىاوا الحىد ة ةعىاهل أو( ود حلاك مدةل الصادوز

   ةحم ك صي  دجمالا و دا  ال لح  اآلكا:)و لت بعد رصم أ  مصارةم أو رسوم م بفا(

و بىت  امولا ال لحمحلة  رالل ما الصادوز لبا عا امصول العفارةاوالح صي  سحبوس أولوةا ا  حلاك  ( أ)

% مىن 68.85مىن رىالل ك صىي    بسبى ا حلا شم بالصادوز بوىبت عياىاالموحل ين من العمشور 

 أ  مىا ةعىاهل لاير سعوه  422,553,250دجمالا الو دا  ما الصادوز مفابت ا حلا شم العياا بمبلي 

 .و دة 42,255,325

% 1.15ك صىي  مىن رىالل سحبوس أولوةا ا  حلاك والح صي  ما الصادوز بعد  لت لمىدةل الصىادوز  ( ب)

 أ  مىا ةعىاهل لاير سعوه  7,036,750بمبلي  الافد  همفابت ا حلا  من دجمالا الو دا  ما الصادوز

 .و دة 703,675

 عامىىت مىى  ا ىىحلا ا   ةىىحم الحومىىدةل الصىىادوز عاىىد ااتحشىىا  مىىن الح صىىي  لبىىا عا امصىىول العفارةىىا (  )

وعىىدهها  % مىىن دجمىىالا الو ىىدا  مىىا الصىىادوز30مىىن رىىالل ك صىىي  الموىىحل ين مىىن العمشىىور 

 الفيما المحبفيا من ال لح  اآلكا:وهو لاير سعوه   184,110,000أ  ما ةعاهل  و دة 18,411,000

 ( و دة ما الصادوز لبت 1,000ةحم ك صي  ألم )مسحتمل. 

  مسيحم ك صي  مىا كبفىى مىن الو ىدا  الم لو ىا م ص ما  ال وجوه ما ض و دا   يل  

 على أساأ كااسبا.

  للح صي  لمسىحتمل وا ىد مىن العمشىور لال حلاك أو وما جمي  ا  وال سيبوس الحد ا على

 أ  ما ةعىاهل % من و دا  الصادوز(5و دة من و دا  الصادوز )أ  أ ت من  3,068,499هو 

 .لاير سعوه  30,684,990

( و ىدة د ا  ىاس عىده المبححبىين 1,000الحد امهتى لال حلاك البىالي ألىم ) ك صي و  ة من مدةل الصادوز 

 بحيث ةحم ما ه ا الحالا ك صي  و دا  أ ت من الحد امهتى لال حلاك.  بيلال 

 

لاير سعوه  من مححصىال  ا  ىحلاك امولىا الافدةىا لحو يىا كبىاليم دكمىام  10,052,500وسيحم ك صي  مبلي 

الوىلوأل وام بىام  وةاىو  مىدةل  مىن هى ا 17بياتاكىه مىا الصى،حا ر ىم الح صصىا الىوارهة عفىار ك وةل مولوع 

و ه ا الحباليم من رالل ا ىحلا ه الافىد  مىا الصىادوز رىالل محىلة ال ىلح امولىا  % من 70الصادوز كو يا 

 من رالل مححصال  ا  حلاك امولا الافدةا للعمشور.ما كبفى من  لت يحم كو يا سو

 الحد امهتى لإل حلاك.  2.أل

لاير م امال دليه  10,000وعلى اللا ى با  حلاك ما الحد امهتى من الو دا  كحوةت مبلي   لاير سعوه  10,000

من الحد امهتى لإل ىحلاك بسىبى عىده المبححبىين    ما اته من الممبن ك صي  مبلي أ ت مبلي رسوم ا  حلاك

 الببيل رالل محلة ال لح ا ولا.

 اةاهة رأأ مال الصادوز.  3.أل

ما  ال  لر مدةل الصادوز اةاهة رأأ مال الصادوز )بعد الحصىول علىى موامفىا هيئىا السىوز الماليىا ومىالبا 

لفا  دصدار  فوز أولوةىا  ابلىا للحىداول بحسىى الو دا (  مله الفيام ب لت من رالل  بول ا حلا ا  تفدةا و لت 

ما هو م بن على الول ا  المدرجا ومفال لل وابم وااجلا ا  الحاقيميا الصاهرة كا،يى ال لاقىام الوىل ا . وةبىوس 

ةا ما الموار ا ما أ  أللح لمتىت هى ا الحفىوز. وةبىوس للصىادوز وما ه ا الحالا لمالبا الو دا   ن امول

اله )بعد الحصول على موامفا هيئا السىوز الماليىا ومىالبا الو ىدا ( عىن أللةىن مسىاهما  أة ال اةاهة رأأ م
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عيايا والحا   ةبوس ميشا لمالبا الو دا  أ   فوز أولوةا. وةحن لمدةل الصادوز  ما  ال عدم موار ا مىالك 

ل الموىحلك ميشىا الو دا  المسححفين ما ا  حلاك ما اةاهة رأأ مىال الصىادوز  ألىلح الو ىدا  المحبفيىا  يى

 على العمشور لال حلاك ميشا.

 

 الرسوم ومقابل الخدمات و العموالت و أتعاب اإلدارة: .ي 

هىا  و ةححمت الصادوز جمي  اللسوم و المصىارةم المى  ورة أهتىاا وةححملشىا كبعىال لى لت  مىالبا الو ىدا   1. 

  الحالا:

 الرسوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند االشتراك في الصندوق. .1

% من 2ك صم رسوم ا  حلاك من دجمالا مبلي ا  حلاك و بعد ك صي  الو دا   وبفيما 

دجمالا مبلي اا حلاك. وسيفوم مدةل الصادوز بالحااال/ سم  امت رسوم ا  حلاك 
لبا عا ا صول العفارةا )اا حلاك العياا( الوارهة بياتاكشم ما الماهة رألر من ه ا الولوأل 

 وام بام.

 االشتراكرسوم 

 أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة .2

   لصادوز يما أصول ا صامامن % ساوةال من 0.50كححسى رسوم ااهارة على أساأ 

 وكحسى بوبت ةوما وكدم  بوبت رب  ساو  لمدةل الصادوز.
 رسوم اإلدارة

البي  ال اص ببت أصت عفار  ةحم % من سعل الولا  أو 1ةحصت مدةل الصادوز على تسبا 
 لاسا أو بيعه من  بت الصادوز و لت مفابت  يام مدةل الصادوز بإجلا  الحفصا الالام 

والح،او  على  لوأل الولا  أو البي  ودكمام العمليا. وكبوس أكعاب الحعامت مسححفا 

دلى  لت  السداه بعد دكمام عمليا الولا  أو البي  ال اصا ببت أصت عفار . بااكاما 
سيححمت الصادوز جمي  مصارةم و كباليم و رسوم الحعامت/الحعامال  متت البي  والولا  

وا سححوا  على أصول والحباليم ا سحوارةا والفاتوتيا الحابعا ل لت. بااكاما دلى ما  د 
ةحم سداها من عمو   للولا  والبي  أو أ  مصلوما  أو كباليم أرلم ملكب ا بعمليا  

  و البي  أو أ  عمليا  أرلم ملكب ا بهعمال و اتو ا الصادوز سوا ل مأللا  أرلم الولا
عال ا أو جشا   بوميا أو رسميا أو  و ا  عال ا  كعا دةا بموارة  الصادوز أو األلا   و

لمفدما ال دما . وسيحم اامصاح عن كلت المصارةم )ما  ال وجد ( ما مل   

 اامصاح المالا ما تشاةا  ت ساا.

 مصاريف التعامل

 مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ .3

 لاير سعوه  ساوةال. 90,000سيحصت أمين الح،ظ على مبلي مف وع  درا  -

عاد كو ي  العفد م   وه  رسوم كهسي  وكدم  لملة وا دةلاير سع 40,000مبلي  -
 .أمين الح،ظ

 لاير لبت عمليا بي  أو  لا  أو دصدار صت جدةد لألصول الصادوز. 2,000مبلي  -

 رسوم الحفظ

 مقابل الخدمات المقدمة للمحاسب القانوني .4

أتعاب المحاسب  لاير سعوه  ساوةال. 32,000سيحصت المحاسى الفاتوتا على مبلي مف وع  درا 
 القانوني

 العموالت الناتجة عن القروض المالية .5

 اما كباليم الحموةت وامكعاب والا،فا  والمصارةم المحعلفا بحلكيى وهيبلا ةححمت الصادوز 

الحموةت ال اص بالصادوز  دس وجد  وبحسى السعل السا د بالسوز  على أ  ةحعاوا كموةت 
%( من الفيما ااجماليا مصول الصادوز و لت بحسى آرل  وا م 50الصادوز ما تسبحه )

 ماليا مد فا.

 مصاريف التمويل

 رسوم التسجيل و الخدمات اإلدارية األخرى. .6

% من ااةلاه البلا ال   ةحم كحصيله بال،عت من امصول العفارةا  5أكعاب ساوةا كعاهل 

 على أس ةحم الدم  على أساأ تصم ساو .
 أتعاب مدير األمالك

 ما  ال اسحتمار الصادوز بموارة  الح وةل العفار   سيححصت الم ور على أكعابه تقيل
تسبا مئوةا من كباليم اتوا   على  بتعلى ك وةل المولوع  / بالعمت  يامه بام لا 

 .كباليم اتوا  المولوعمن  %15و بحد أعلى  المولوع  وبحسى السعل السا د بالسوز

 أتعاب التطوير

لاير سعوه  وكدم  بوبت تصم ساو . وسيبوس لمدةل  92,500رسوم ساوةا كعاهل 
كوييل المتماين العفارةين بعد در ار هيئا السوز الماليا   ما سيحم الصادوز الحن ما 

 . عار مالبا الو دا  ب لت الحوييلد

أتعاب المثمنين 
 العقاريين المستقلين

  

 كبوس المبامآ  الماليا مع ا  معل  دهارة الصادوز على الاحو الحالا:

  ةحصت أع ا  معل  ااهارة المسحفلين معحمعين على مبامهة ساوةا بفيما

 لاير سعوه  ةدمعشا/ةححملشا مدةل الصادوز.  200,000

  ةححمت الصادوز  اما كباليم الس،ل واا اما ال،عليا الحا ةحببدها  ت ع و من

 لاير 3,000امع ا  ما سبيت   ور ا جحماعا  بااكاما دلى بدل الح ور وبوا   
 لألع ا  معحمعين على أس   ةرةد معموع ه ا الحباليم والبد  سعوه  للعلسا. 

  ساوةا لاير 100,000عن 
  لن ةحفاكى أع ا  معل  دهارة الصادوز من موص،ا مدةل الصادوز أ  مبامآ  أو

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة
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 بد   تقيل ع وةحشم ما معل  دهارة الصادوز.
   ال،عليا مع ا  معل  ااهارة المسحفلين و يل المسحفلين من  يل  الحباليمةحم هم

  شل.  12موص،ا مدةل الصادوز  ت 

سو  ةححمت الصادوز رسوم مفابت ال دما  المفدما من السوز الماليا السعوهةا 

 )كداول(  وكبوس اللسوم على الاحو الحالا:
 : رسوم الحسعيت .أ 

  لاير سعوه  بااكاما  50,000: مبلي  مالبا الو دا ردما دتوا  سعت

 لاير سعوه . 500,000لاير سعوه  لبت مسحتمل وبحد ا صى مبلي  2دلى 
  لاير  400,000: مبلي مالبا الو دا رسم ساو  ل دما دهارة سعت

  و د كحويل ه ا اللسوم من و ك آلرل بحسى  يما رأأ مال سعوه  ساوةا

 الصادوز.

 رسوم ااهراج: .ب 
  لاير سعوه  50,000ردما ااهراج امولا لو دا  الصادوز: مبلي 

  : من الفيما  0.03رسم ساو  ل دما دهراج و دا  الصادوز: مبلي.%

لاير سعوه  و د أعلى  درا  50,000السو يا للصادوز  بحد أهتى 

 .سعوه  لاير 300,000

رسوم اإلدراج و 
 التسجيل

لاير سعوه  ساوةال. وسحفسم اللسوم كااسبيال على عده  7,500 هم  مبلي مف وع و درا
  شل. 12أةام الساا  وةحم هم  اللسوم المسححفا  ت 

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 
 لهيئة السوق المالية

لاير سعوه  ساوةال لفا  تول المعلوما  على مو   كداول .  5,000هم  مبلي مف وع و درا 

 12سبيال على عده أةام الساا  وةحم هم  اللسوم المسححفا  ت وسحفسم اللسوم كاا
  شل.

رسوم نشر 
المعلومات على 
 موقع تداول

 رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو تخصم من أصول الصندوق. .7

ةححمت الصىادوز  امىا اللسىوم والمصارةم والا،فا  ال اصا بهتو ا واسحتمارا  

واللسوم الااكعىا عىن الحعىامال  و ال دما  المفدما من الصادوز   ما ةححمت المصارةم 
العال ا متت ال دما  الفاتوتيا وا سحوارةا والمسحوارةن  والويل أو من ا أللا   و

العفارةين وكبىىاليم الحىىهمين  ا  العال ىىا وأةىا رىدما  مشايىا أو مايا او كفايا أرىلم بمىا 
م الححوةت ما بين الحسابا  البابيا أو ا سحتمارةا  بلسو مىا  لىت المصىارةم المحعلفىا

دكاما مةا كلا ى أو رسوم دس وجد . او أةا مصارةم تتلةا أرلم )والحا كومت على 
المصارةم المحعلفا ب باعا مصارةم وكباليم كهسي  الصادوز  سبيت المتال   الحصل  

أرلم مسححفه م  اص ةحعاملوس وكواة  الحفارةل الساوةا للصادوز و اةا مصارةم أو اكعاب 

م  الصادوز ميما ةحعلن ب دما  ااهارة والحوويت  مصارةم اجحماعا  مالبا الو دا (. 
%مىن دجمىالا  يمىا أصول الصادوز ساوةال   1ومىن المحو ى  أ  كرةىد هى ا الحبىاليم عىن 

 وما جمي  ا  وال لن ةحم رصم د  المصارةم واللسوم ال،عليا.

 أخرى مصاريف

  ةحولى مدةل الصادوز درلاج ا اة الو دا  ا سحتمارةا عن المسحتملةن وكف  على مالت 
الو دة مسموليا درلاج ا اة ما ةملت من و دا  اسحتمارةا. وما  ال كويل ا تقما 

 والحولةعا  ال اصا بر اة صااهةن ا سحتمار سيحم ابالغ المسحتملةن بشا.

 الزكاة

الم  ورة والعمو   والمصلوما  المسححفا لول ا أصول وب يك ا سحتمارةا أو دس اللسوم 

امأللا  امرلم   كومت اللسوم الحبوميا/ال لا ى  وسيححمت الصادوز اللسوم 

الحبوميا/ال لا ى بوبت ما،صت ومفا للحولةعا  واللوا حا الحا،ي ةا  ا  العال ا  وماشا 
  اما.الفيما الم على سبيت المتال كلةبا

الرسوم 
 الحكومية/الضرائب

 رسوم االسترداد المبكر .8

   ةا بن
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 أللةفا  ساب اللسوم 

 نوع الرسم
النسبة 
 المفروضة

المبلغ 
 المفروض 
 )لاير سعوه (

 تكرار دفع الرسوم طريقة الحساب

 - %2 رسوم االشتراك

ك صم رسوم ا  حلاك من دجمالا 
 مبلي ا  حلاك

وبعد دجمالا مبلي ا  حلاك )
الاسبا  X ك صي  الو دا 
 المئوةا(

عاد كدم  ملة وا دة 
 ا  حلاك

 - %0.50 رسوم اإلدارة
كحسى بوبت ةوما من دجمالا 

)دجمالا   يما أصول الصادوز
 الاسبا المئوةا( Xامصول  يما 

 كدم  ساوةال 

 - %1 مصاريف التعامل

 لا  أو  عاد الحعامترسوم  كحسى
 بي  أصت عفار 

سعل الولا  أو البي  دجمالا )
الاسبا  Xال اص ببت أصت عفار  

 المئوةا(

كدم  ملة وا دة عاد 

 الولا  أو البي 

 90,000 - رسوم الحفظ
  من رالل كحسى بوبت ةوما

كفسيم اللسوم كااسبيا على عده 
 أةام الساا

 كدم  ساوةال 

أتعاب المحاسب 
 القانوني

- 32,000 
  من رالل كحسى بوبت ةوما

اللسوم كااسبيا على عده كفسيم 
 أةام الساا

 كدم  ساوةال 

 سيحم اامصاح عن كلت المصارةم ما مل   اامصاح المالا ما تشاةا الساا ما  ال وجد . مصاريف التمويل

 - %5 أتعاب مدير األمالك
ااةلاه البلا ال   ةحم كحصيله 

 X بال،عت من امصول العفارةا
 الاسبا المئوةا

 كدم  ساوةال 

 ما  ال وجد . سيحم اامصاح عن كلت المصارةم ما مل   اامصاح المالا ما تشاةا الساا أتعاب التطوير

أتعاب المثمنين 
العقاريين 
 المستقلين

- 92,500 
  من رالل كحسى بوبت ةوما

كفسيم اللسوم كااسبيا على عده 
 أةام الساا

كدم  بوبت تصم 
 ساو 

 . 

 400,000 - رسوم التسجيل
  من رالل بوبت ةوماكحسى 

كفسيم اللسوم كااسبيا على عده 
 أةام الساا

 كدم  ساوةال 

 رسوم التسجيل
 عند التأسيس

- 
500,000-
50,000 

كدم  مفدما وةححملشا مالبا 
 الو دا 

كدم  ملة وا دة عاد 
 الحهسي 

 - %0.03 رسوم اإلدراج
 Xالفيما السو يا للصادوز 

 الاسبا المئوةا
 كدم  ساوةال 

عند  اإلدراجرسوم 

 التأسيس
- 50,000 

كدم  مفدما وةححملشا مالبا 

 الو دا 

كدم  ملة وا دة عاد 

 الحهسي 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 .سيحم اامصاح عن كلت المصارةم ما مل   اامصاح المالا ما تشاةا الساا

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 

لهيئة السوق 
 المالية

- 7,500 
  من رالل ةوماكحسى بوبت 

كفسيم اللسوم كااسبيا على عده 
 أةام الساا

 كدم  ساوةال 

رسوم نشر 
المعلومات على 

 موقع تداول
- 5,000 

  من رالل كحسى بوبت ةوما
كفسيم اللسوم كااسبيا على عده 

 أةام الساا
 كدم  ساوةال 

 تشاةا الساا.سيحم اامصاح عن كلت المصارةم ما مل   اامصاح المالا ما  مصاريف أخرى

عىن جميى  اللسىوم و مفابىت ال ىدما   و أ   أعىالاالمى  ورة ول االعدةفل مدةل الصادوز بهته كم ا مصاح بموجى 

 جشا  أرلم.أ  عمو   أو أكعاب ةحفاكاها  أو كحفاكشا 
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 مل   اامصاح المالا.  2 . 

 1مل   اامصاح المالا الواره مىا الملحىن ر ىم كم دةلاه اللسوم والا،فا  الحا ة حو م  أس ةحببدها الصادوز ما 

 من ه ا الولوأل وام بام.

 عمليا  الحواة .  3. 

% مىن صىاما أربىاح الصىادوز 90ةشد  مدةل الصادوز بهس ةفوم بحفدةم كواةعا  تفدةا ساوةا باسبا   كفت عىن 

رىالل اللبى  ا ول  لصىادوزعلى مالبا الو دا  ما  ال ا حمال كحصىيت ااةعىارا  وبعىد موامفىا معلى  دهارة ا

. وسيحم كحوةت مبالي الحواةعا  للمسححفين  سى كارة  ام فيا ال   سىيحم من  ت عامو لت ما  شل مارأ 

 ااعالس عاه  بت الحواة . وةمبن لمدةل الصادوز هم  ه ا الحواةعا  على أ تل من ملة ما الساا.

 تثمين أصول الصندوق: .ك 

 الصادوز: ي،يا كتمين أصول   1.ك

سيتمن مدةل الصادوز أصول الصادوز من رالل الحصول على محوسم كفوةم معد مىن متمايىين ا اىيين مسىحفليين 

 ملة  ت سحا أ شل على ام ت  على أس ةوحمت كفلةل المتماين بحد أهتى على اآلكا:

 أسلوب الحتمين وأللةفحه وا محلاكا  الحا باا عليشا. .1

 بالسوز العفار  متت العل  وال لى واكعاا السوز.كحليت للمحويلا   ا  العال ا  .2

 ك،اصيت امصول العفارةا وأوصامشا. .3

 الم األل المحعلفا بامصول العفارةا.  .4

 كتمين ا صول العفارةا المبد يا:وميما ةلا 

 شركة انتماء

 تاريخ التقييم التقييم / المنفعةاسم العقار

  هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 188,398,584 المع ر

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 50,277,084 اللبي 

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 103,554,389 المحمدةا

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 48,054,277 الح صصا

 هى 16/05/1438م الموامن  12/02/2017 53,908,325 الصحاما ا ول

 هى 16/05/1438م الموامن  12/02/2017 58,375,000 الصحاما التاتا

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 30,218,730 مسحوهعا  الحا ل 

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 77,817,938 مسحوهعا  السلا

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 1,407,600 ما،عا اللبي 

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 1,155,750 الفدأما،عا 

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 1,276,500 ما،عا واه  لبن

 هى 07/06/1438م الموامن  05/03/2017 6,365,250 ما،عا ال باب

 

 

 شركة دانات

 تاريخ التقييم التقييم /المنفعةاسم العقار

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 201,500,000 المع ر

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 51,500,000 اللبي 

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 98,000,000 المحمدةا

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 40,356,000 الح صصا

 هى 13/05/1438م الموامن  09/02/2017 47,500,000 الصحاما ا ول

 هى 13/05/1438م الموامن  09/02/2017 50,000,000 الصحاما التاتا

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 25,000,000 مسحوهعا  الحا ل 

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 75,000,000 مسحوهعا  السلا

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 1,595,336 ما،عا اللبي 

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 3,385,500 ما،عا الفدأ

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 1,508,490 ما،عا واه  لبن

 هى 11/05/1438م الموامن  07/02/2017 5,632,037 ما،عا ال باب
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 يث ةىحم  سىاب سىعل الو ىدة ا سىحتمارةا بالصىادوز ب ىلح دجمىالا الحرامىا  الصىادوز مىن دجمىالا أصىول 

الصىىادوز وةفسىىم الاىىاك  علىىى عىىده و ىىدا  الصىىادوز لل،حىىلة ت،سىىشا وة عىىد  لىىت سىىعلال اسحل ىىاهةال للو ىىدة 

دعىداها أ تىل مىن  ال ىا ا سحتمارةا ما الصادوز.  ما لن ةعحمد مدةل الصادوز على أ  كفلةل كتمين م ى على 

 سىبما ةىلاا مااسىى وةحفىن  المتماىينأ شل عاد  لا  أو بي  أ  أصت للصادوز. وةحن لمدةل الصىادوز كوييىل 

 .مصلحا الصادوز و المسحتملةن به

ةمتت دجمالا الحراما  الصادوز أ  الحرامىا  تا ىئا عىن كموةىت الصىادوز )دس وجىد ( أو أ  رسىوم ومصىلوما  

فا و يىىل مدموعىىا رىىالل محىىلة الحسىىاب  وةىىحم رصىىم المبىىالي المف وعىىا أو ل  ةلىىا  لىىت علىىى الصىىادوز مسىىحح

 ا لحراما  المحويلة بحسى صاما  يما أصول الصادوز.

ةمتىىت دجمىىالا امصىىول معمىىوع جميىى  امصىىول العفارةىىا والمبىىالي الافدةىىا  وامربىىاح المحلا مىىا  و ىى لت جميىى  

مارا  بااكىىاما دلىىى الفيمىىا الحاليىىا م  أصىىول أرىىلم ةمحلبشىىا المسىىححفا  والفيمىىا السىىو يا لعميىى  ا سىىحت

الصادوز  علمال بهس و دا  صىااهةن ا سىحتمار المسىحتمل بشىا سىيحم كفوةمشىا  سىى آرىل سىعل معلىن للو ىدة 

ا سحتمارةا  بت ةوم الحفوةم ال اص بالصادوز  وسيمارأ مىدةل الصىادوز كفىدةلا المعفىول ميمىا ةحعلىن بححدةىد 

ل والدةوس  لة ا أس ةبوس كفدةل مدةل الصىادوز صىاهرال بحسىن تيىا وأس ةصىى مىا مصىلحا الصىادوز  يما امصو

 بت  علمال بهس صاما أصول الصادوز مملوك لمالبا و دا  الصادوز معحمعين  ولي  لمدةل الصىادوز أو أمىين 

ادوز ب،صىت امصىول الح،ظ أو لدا ايشم أ  مصلحا أو م البا علىى هى ا امصىول   مىا سىيلحرم أمىين  ،ىظ الصى

 ال اصا بالصادوز عن أ  أصول أرلم بوبت مسحفت.

 عده ملا  الحتمين وكو يحه:  2.ك

هةسمبل من  ت سىاا ميالهةىا  31و  ةوتيو 30سيحم كفييم أصول الصادوز ملكين ساوةال على ام ت وبالححدةد ما 

مىين المعحمىدةن.  مىا ةعىوا لمىدةل من رالل متماين ا اين مسحفلين معحمدةن مىن  بىت الشيئىا السىعوهةا للمفي

مىن   حىا  22الصادوز كهجيت الحتمين بعد الحصول على موامفا هيئا السوز الماليا على  لىت بموجىى المىاهة 

صااهةن ا سحتمار العفار . وما  ال  اس هاالت ارحال  بين الحتمياا  المفدما ما كفارةل الحتمىين  ميىحم امرى  

 ما. بمحوسم  يما الحتمياا  المفد

 ااعالس عن صاما  يما امصول لبت و دة:  3.ك

ةوم من كارة  اعحماه مىدةل الصىادوز  60سيفوم مدةل الصادوز بااعالس عن صاما  يما امصول لبت و دة رالل 

للحتمىىين. وةىىحم ااعىىالس عىىن  لىىت مىىن رىىالل المو ىى  االبحلوتىىا للسىىوز الماليىىا السىىعوهةا )كىىداول( والمو ىى  

مىن هى ا  ر شر للمىاهة الو ىدا  ومفىال االبحلوتا لمىدةل الصىادوز. وسىحححو  أة ىال الحفىارةل المفدمىا لمىالبا 

 اما  يما امصول للو دة ما الصادوز.الولوأل وام بام على ص

 تداول وحدات الصندوق: .ل 

 أةام  بول أوامل بي  و دا  الصادوز أو  لا شا.  1.ل

كا،ي  الص،فا ةحم الحعامت بالو دا  عبل تقام )كداول( من رالل آليا محباملا كو ا عمليا الحداول  املا بد ال من 

صىبا ال و حىى  10واتحشا ال بحسوةحشا  وةحم الحداول  ت ةوم عمت من أةام امسبوع علىى محىلة وا ىدة مىن السىاعا 

عصلال من ةوم ام د  حى ةوم ال مي  من  ت أسبوع وةحم راللشا كا،ي  اموامل  أما رارج ه ا امو ا   3الساعا 

صبا ال. و د ةىحم كوييىل أو ىا   10صبا ال و حى الساعا  9:30ن الساعا ميسم  بإهرال اموامل وكعدةلشا ودلوا شا م

 الحداول ما  شل رم اس المبارك  ما ةحم ااعالس عاه عن أللةن كداول.

 دجلا ا  كسليم أوامل بي  الو دا  أو  لا شا.  2.ل

م السىعل  وبوىبت عىام كحم الص،فا  من رالل عمليا م ابفا أوامل آليا. و ت أمل صال  ةحم دتحاجه ومفىال لمسىحو

كا،  أوامل السوز )اموامل الحا وكعك باا  على أم ت سعل( أو ل ومن  م اموامل المحىدهة السىعل )اموامىل الحىا 

وكعك بسعل محده( م  امر  با عحبار أته ما  ال دهرال عدة أوامل با،  السعل ةحم كا،ي ها أو ل بىهول  سىى 

حواة  ت از  امت مىن المعلومىا  عبىل  اىوا  م حل،ىا أبلاهىا مو ى  ركىداولر كو يك ااهرال  وةفوم تقام كداول ب

علىىى ااتحلتىىك والىىلابم االبحلوتىىا لمعلومىىا  ركىىداولر الىى   ةىىومل بياتىىا  السىىوز بوىىبت مىىور  لو ىىا   كروةىىد 

   الص،فا.المعلوما    ما كحم كسوةا الص،فا  آليال رالل اليوم  أ  أس تفت ملبيا الو دا  كحم مبا لة بعد كا،ي

 إنقضاء الصندوق و تصفيته: .م 

 دتف ا  الصادوز.  1.م

ا لش ا الولوأل وام بام   .ةاحشا الصادوز م  اتحشا  مدة الصادوز  ما لم ةحم دتشاسا ما و ك سابن ومفل

 ىىد ةىىحم دتشىىا  الصىىادوز  بىىت موعىىد اتحشا ىىه )أ( مىىا  ىىال كصىىل  الصىىادوز )مىىن رىىالل مىىدةل الصىىادوز( بعميىى  



 
 

 44 1.2نسخة 

ام بحواة  جمي  عا دا  ه ا الحصلما  على مالبا الو دا  ومفال للاحو الماصوص عليه مىا هى ا ا سحتمارا  و 

الولوأل وام بام  أو )ب(  دوث  دث جوهل  سوا ل ما امتقما  ا  العال ا بالصادوز وأعمال الصادوز أو كلىت 

 لت ةعد سببال وجيشال اتشا  الصىادوز ال اصا بالبيئا ا  حصاهةا المملبا العلبيا السعوهةا ورأم مدةل الصادوز أس 

 بت اتحشا  مدكه  أو )ج( د ا  لر  هيئا السىوز الماليىا دتشىا  الصىادوز بموجىى  ىلار مىن معلى  هيئىا السىوز 

 الماليا.

وةلحرم مدةل الصادوز ما الحالحين )أ( و )ب( أعالا بهر  الموامفا المسىبفا مىن معلى  دهارة الصىادوز ومىالبا 

 ن هيئا السوز الماليا. و دا  الصادوز وم

 كص،يا الصادوز.  2.م

ةحم دلوا  دهراج الو دا  وااعالس عن ال  ا الرمايا لحص،يا الصىادوز والبىد  بىإجلا ا  الحصى،يا و لىت عاىد دتشىا  

بمشام الحصى،يا  يىث أعالا. وةفوم مدةل الصادوز  1.م امسباب الم  ورة ما الماهة الصادوز ومفال م  سبى من 

مى  امرى  بعىين ا عحبىار كحفيىن مصىلحا سيعمت على دتشا  الصادوز م  كواةى  أصىوله علىى مىالبا الو ىدا   

كواة  أصول الصادوز على مالبا الو دا  بوبت عياا مىا لمدةل الصادوز ةعوا  م  العلم أتهمالبا الو دا . 

مدةل الصادوز أس ه ا اممل ةصى مىا مصىلحا مىالبا  ال رأم ما أو  ال اسححال الحصل  ما أصول الصادوز 

 الو دا .

 مجلس إدارة الصندوق: .ن 

أع ا   سحاةول  على دهارة الصادوز معل  دهارة ةعياه مدةل الصادوز وةحبوس معل  دهارة الصادوز من 
ماشم  ال ا أع ا ل مسحفلين  وسيعحم  معل  دهارة الصادوز ملكين على ام ت ساوةال. ةبا ل معل  دهارة 

 ( ساوا  كحعده كلفا يال. 3) ال ا وكبلي مدة معل  دهارة الصادوز الصادوز مشامه اعحبارال من كارة  كعيياه 

 
ا بن عليشم مح لبا  الحههيت الوارهة ما لوا   مدةل الصادوز بهس جمي  أع ا  معل  دهارة الصادوز كوةفل 

هيئا السوز الماليا و واعدها  وأس أع ا  المعل  المسحفلين ةا بن عليشم كعلةم ع و معل  دهارة صادوز 
 ما ةلحرم أع ا  معل  ا هارة بإبالغ المعل  عن    حا صااهةن ا سحتمار العفار مسحفت الواره ما 

مبا لة ما ا عمال والعفوه الحا كحم لحساب الصادوز على أس ةسعت الأو  يل  مصالحشم الو صيا المبا لة
 و  المصلحا ما أ  كصوةك على  /امع ا . ولن ةوحلك الع واجحماع معل  دهارة الصادوزما مح ل 

  الفلارا  الصاهر ما ه ا الوهس

 

 كوبيت معل  دهارة الصادوز.  1.س

أع ا  ةعياشم مدةل الصادوز ماشم  ال ا أع ا  مسحفلين  وةحمح   سحاسو  ةحهلم معل  دهارة الصادوز من 
 ت ع و من أع ا  معل  دهارة الصادوز ب بلة ما الف اع وا سحتمار العفار   سبما هو مبين ما ه ا 

 .الولوأل وام بام

 ةحهلم معل  دهارة الصادوز من امع ا  اآلكيا أسماسهم:

 الرئيس(. -)عضو غير مستقل  –ان االستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمر 

 لةت ممس  وع و معل  ااهارة ما  ل ا هار ودعمار وها  ل ا مح صصا ما ك وةل الو دا  السبايا 

و دة سبايا بم حلم امتواع. بدأ عبدالعرةر العملاس  ياكه العمليا  900ما المملبا تعحك ما ك وةل أ تل من 
المصلميا ا سحتمارةا و اسحوارا  الحموةت  يث   ى ارب  ساوا  م  معموعا سامبا المالا ما   اع 

ا حسى من راللشا ربلا  م حل،ا ما معال المصلميا ا سحتمارةا  بعد  لت كوجه دلى رةاهة ا عمال و بدأ 

بحهسي   ل ا اة  وها  ل ا مح صصا ما ال باعا . هو أة ا مسمول عن ا سحتمارا  الماليا ال اصا 
ا . ةحمت عبدالعرةر  شاهة الببالورةوأ من جامعا الملت مشد للبحلول و المعاهس ما الماليا بمبحى العا ل

 2010و ماجسحيل ما دهارة امعمال من جامعا لادس لإلهارة  2001وا  حصاه م  ملكبا الول  عام 

  :عضو غير مستقل(. – زياد الرقيباالستاذ( 

ل  اهارة والع و الماحدب لول ا الل يى الفاب ا  ع و ع و معل  اهارة ما مل ر صحارم اللةا   ع و مع

معل  اهارة لول ا السعوهةا للافت وا سحتمار  وهو اة ا تا ى ر ي  معل  ا هارة لول ا وابت العلبيا 

 لالسحتمار.  اصت على  شاهة الببالورةوأ ما اهارة ا عمال ك ص  ا هارة الماليا من جامعا الملت سعوه. 
 

 عضو غير مستقل(. –ن بن محمد الداود االستاذ: ماز( 

ةووت  اليا ماصى الل ي  الحا،ي   لدم  ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا رمدةل الصادوزر. و بت  لت  وت 

ماصى الل ي  الحا،ي   لالسحتمارا  لدم  ل ا رمياول  ابيحال السعوهةار   ما عمت  بلشا لدم  ل ا  عاع 
سحتمارةا   يث أ ل  على عدة عمليا  اسحتمارةا  و اس  بت  لت مدةل  ابيحال بماصى ر ي  المصلميا ا 

دهارة ا تدماج  -المصلميا ا سحتمارةا لدم البات السعوه  الشولاد   و د عمت أة ال مدةلال مساعدال  –أول 
موار ال ما العدةد من عمليا  ال لو ا  ا وليا لول ا   ”ABN AMRO - United Kingdom“ وا سححوا  لدم

بالسوز الماليا السعوهةا. بااكاما دلى العدةد من الص،فا  الدوليا ما معموعا من الف اعا  المحاوعا.  ما 
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 ارك ما ع وةا معل  دهارة عدة  ل ا .  اصت على هرجا الببالورةوأ ما دهارة امعمال من جامعا 
   م بعد  لت  صت على هرجا الماجسحيل ما ا هارة من  ليا ر اأر (Portland State University) بوركالتد 

 .بالمملبا المححدة (City University) "اهارة ا عمال  من جامعا سيحا

 عضو مستقل(. –االستاذ: أديب محمد أبانمي( 

ملاجعا وكد ين الحسابا  وكصميم ةملت مبحى أباتما محاسبوس وملاجعوس  اتوتيوس وةحمتت تواأل المبحى ما 

الاقم المحاسبيا وكفييم أتقما الل ابا الدارليا وكفدةل الر اة الولعيا وال لةبا وكفدةم هراسا  العدوم 

ا  حصاهةا وردما  كهسي  وكص،يا الممسسا  والول ا . و وت اة ا ماصى أرصا ا ر يسا دمصاح مسحمل 
ادوز السعوه  للحاميا  با ث ما دهارة ال رةاا ومحلت ما هيئا سوز المال. وعمت  بت  لت ما الص

 سابا  ما دهارة ال رةاا ومحلت مالا ما بلتام  الصاهرا . ةووت ا سحا  أهةى  اليا ماصى ع و معل  
دهارة البات السعوه  الحوتسا  و د  صت ا سحا  أهةى على  شاهة الببالورةوأ ما المحاسبا من جامعا 

 يل ما المحاسبا من جامعا مياما.الملت سعوه  والماجسح

  عضو مستقل(  –االستاذ: قصي عبدهللا الفاخري( 

  اصب  الل ي  الحا،ي   2010السيد  صا هو ا د ممسسا  ل ا أللاا العلبيا للح وةل العفار  ما  عام 
و دة سبايا و لت بالحعاوس م  صااهةن  200. عملك الول ا على ك وةل ا تل من 2014للول ا ما عام 

اسحتمارةا م  باوك و ل ا  اسحتمارةا وكموةت  اكا   وت السيد  صا ماصى ر ي  ا سحتمار وكو يا 
الممسسا  ما سوسيحيه جالال العلبيا السعوهةا  عمت على كو يا الممسسا  الماليا بما ما  لت الباوك 

سحتمار و ل ا  الحهمين والصااهةن السياهةا و به الحبوميا واع ا  ا سحوارا  ا سحتمارةا لصااهةن ا 

والول ا  العا ليا المعحبلة. و وت اة ا ماصى ر ي   سم الوساألا ما  ل ا جدوم لالسحتمار  مشو أ د 
ملةن كهسي  الول ا ما  البدأ بالعمت على اسحلاكيعيا الول ا وع و ما لعاا ا سحتمار وع و ما اللعاا 

لمصلميا ا سحتمارةا ما  عاع  البيحال  هبا.  صت على ا -ااهارةا. و بت  لت  اس السيد  صا تا ى الل ي 
  شاهة الببالورةوأ من جامعا الملت مشد للبحلول والمعاهس ما ا هارة الماليا م  ملكبا الول .

  عضو مستقل(  –االستاذ: عبدالرحمن ابراهيم المديميغ( 

بعد اس  اس تا ى الل ي  لح وةل  ةووت السيد عبدالل من  اليا ماصى الل ي  الحا،ي   المبلم لول ا بواس

ا عمال ما ت،  الول ا. وةووت اة ا ماصى ع و معل  اهارة ما  ل ا  م حل،ا. و د  وت السيد 
عبدالل من ماصى محلت ا حماس أول لدم صادوز الحاميا الصااعيا السعوه  والمدةل العام ما  ل ا باا  

ميشا.  صت ا سحا  عبدالل من على هرجا الببالورةوأ ما لل لساتا المحفدما بعد اس  اس تا ى المدةل العام 
العلوم الماليا من جامعا امميل سل اس ما اللةا   المملبا العلبيا السعوهةا واة ا  صت على الماجسحيل ما 

 دهارة امعمال من  ليا لادس لألعمال.

 كعوة ا  أع ا  معل  دهارة الصادوز.  2.س

لاير سعوه   200,000فلين معحمعين على مبامهة ساوةا بفيما ةحصت أع ا  معل  ااهارة المسح -

 ةدمعشا/ةححملشا مدةل الصادوز. 
ةححمت الصادوز  اما كباليم الس،ل واا اما ال،عليا الحا ةحببدها  ت ع و من امع ا  ما سبيت  -

على أس   الوا د.  لالجحماعلاير سعوه   3,000  ور ا جحماعا  بااكاما دلى بدل الح ور وبوا   

 .ساوةا لاير 100,000عن  لألع ا  معحمعينةرةد معموع ه ا الحباليم والبد   
لن ةحفاكى أع ا  معل  دهارة الصادوز من موص،ا مدةل الصادوز أ  مبامآ  أو بد   تقيل  -

 ع وةحشم ما معل  دهارة الصادوز.

 مسموليا معل  دهارة الصادوز.  3.س

لمسمولياكه بما ةحفن مصلحا مالبا الو دا  ومفال لولوأل الصادوز الحه مد من أها  مدةل الصادوز  -

 .وأ بامه
المصاه ا على جمي  العفوه والفلارا  والحفارةل العوهلةا الحا ةبوس الصادوز أللمال ميشا  وةومت  لت  -

على سبيت المتال   الحصل: الموامفا على عفوه الحوويت  وعفد الح،ظ  وعفد الحسوةن  وعفد 
 .الحتمين

 .اعحماه ه ا الولوأل وام بام وأ  كعدةال  عليشا -

 .اك ا   لار بوهس أ  كعامت ةا و  على ك ارب ما المصال  ة،ص  عاه مدةل الصادوز -
 .الموامفا على كعيين المحاسى الفاتوتا للصادوز ال   ةل حه مدةل الصادوز -

الحبليي عن  ست امموال ا جحماع ملكين ساوةال بحد أهتى م  مسمول الم ابفا وا لحرام ومسمول  -
 .وكموةت اارهاب لدم مدةل الصادوز؛ للحه د من الحرام مدةل الصادوز بعمي  اللوا   وامتقما المحبعا

الحه د من الحرام مدةل الصادوز باامصاح عن المعلوما  العوهلةا لمالبا الو دا  و يلهم من امأللا   -
 .المعايا

و داكه  وكح من مسموليا ع و معل  دهارة الصادوز كعاا العمت بهماتا لمصلحا الصادوز ومالبا  -

 مالبا الو دا  واجى اارالص وا هحمام وب ل الحلص المعفول.
 

 صااهةن أرلم ةول  على دهاركشا أع ا  معل  دهارة الصادوز.  4.س
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 الصفة اسم الصندوق االسم #

 -   ةوجد عبدالعرةر بن عبدالل من العملاس 1

 ع و مسحفت صادوز معم  كالل الملفا السباا الل يىاةاه  مد  2

3 

صادوز أصول وب يك للمحاجلة بامسشم  -1 مااس محمد الداوه

 السعوهةا

 صادوز أصول وب يك لإلصدارا  اموليا -2

صادوز أصول وب يك للمحاجلة بامسشم  -3

 ااصدارا  الوليا المحوامن م  ال وابم الولعيا

 صادوز معم  كالل الملفا السباا -4

صادوز أصول وب يك للمحاجلة بهسشم السوز  -5

 الموااةا

 ع و  يل مسحفت

 -   ةوجد أهةى محمد أباتما 4

5 

 صادوز ا اههار لألسشم الصيايا -1  صا عبدهللا ال،ارل 
 صادوز اللا ىد ال ليعا -2
 صادوز الع ا  لألسشم ال ليعيا -3

 صادوز الا،ي  العالما  سشم السل  -4
بالدو ر )سابلا صادوز كموةت الحعارة الدوليا  -5

 (هو ر
صادوز كموةت الحعارة الدوليا باللةال )سابله  -6

 (لاير
 صادوز سامبا  ابيحال لألسشم ا سيوةا -7
 صادوز سامبا  ابيحال لألسشم ا ملةبيا -8
 صادوز سامبا  ابيحال لألسشم ا وروبيا -9
 صادوز سامبا  ابيحال لألسشم العالميا -10
 صاىدوز اللا ىىد لألسشم السعوهةىا -11
ز السيولا بالدو ر امملةبا)اللاةىن صاىدو -12

 (هو ر
صاىدوز السيولا باللةال السعوه )اللاةىن  -13

 (لاير
 صاىدوز الع ا  لألسشم السعوهةىا -14

 صاىدوز ال،لةىد لألسشم السعوهةىا -15
 صاىدوز المساهم ال ليعا -16
 صاىدوز المساهم لألسشم السعوهةىا -17

 ع و مسحفت

 -   ةوجد عبد الل من ابلاهيم المدةميي 6
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 مدير الصندوق: .س 

 اسم مدةل الصادوز وعاواته.  1.أ

  ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا ا سم

 أللةن الملت مشد  بلج البحلةن  هور الميراتين العاواس

  11526اللمر البلةد   63762ص ب  
 اللةا   المملبا العلبيا السعوهةا

 00966114191797 :  هاكم
 00966114191899 :ما   

االبحلوتاالمو     www.obic.com.sa  

 كلري  مدةل الصادوز.  2.أ

 ل ا مسىاهما مف،لىا مسىعلا مىا المملبىا العلبيىا السىعوهةا بموجىى  ا سحتمارةا دس  ل ا أصول وب يك

وملرصىىا  ىىىر      م( 29/05/2006)الموامىىن  هىىى 02/05/1427وكىىارة   1010219805السىىعت الحعىىار  ر ىىم 

م الموامىىىن 19/11/2005و كىىىارة   08126-07مىىىلر  لىىىهر بموجىىىى كىىىلري  هيئىىىا السىىىوز الماليىىىا ر ىىىم 

 لمراولا تواأل الحعامت بص،ا أصيت وو يت و ااهارة و الح،ظ ما أعمال اموراز الماليا.هى18/10/1426

 ردما  مدةل الصادوز.  3.أ

 :ما ةهكا -هوس  صل-كيا وردما  أرلم للصادوز بما ما  لت سو  ة فدم مدةل الصادوز ال دما  ااهارةا اآل

دهارة امصول العفارةا ما الصىادوز وامصىول امرىلم لصىال  مىالبا الو ىدا  ومفىال لشى ا الوىلوأل  .1

 .وام بام

الصىادوز  الحىرامكا،ي  اسىحلاكيعيا  ا سىحتمار الموكىحا كىمن هى ا الوىلوأل وام بىام  وملا بىا  .2

 .واللوا   المعمول بشا  ولش ا الولوأل وام باملعمي  امتقما 

  .كحدةد دجلا ا  اك ا  الفلارا  المحعلفا بهعمال الصادوز .3

 .ا  ح،اص بسعت مالبا الو دا  ما الصادوز .4

 .كعيين محاسى  اتوتا ومروه  ردما  مشايا آرلةن للصادوز بما ما  لت المسحوار الفاتوتا .5

ا  العال ىا بهتوى ا امصىول العفارةىا للصىادوز مىن مىدةل  الحلكيى والح،او  م  جميى  العشىا     .6

أمالك ومفىاولين واسحوىارةين وجشىا  هادسىيا وكسىوةفيا وكوىويليا أرىلم وةحىاب   ى لت أها هىا 

 .معمالشا

 .اا لا  على أها  مدةل اممالك  .7

 .كلكيى كص،يا الصادوز عاد اتحشا  مدة الصادوز  .8

 .ةا أو ك ورا   د كم ل على أعمال الصادوزدألالع مالبا الو دا  عن أ  و ا   جوهل  .9

الحواور م  أع ا  معل  دهارة الصادوز من و ك آلرل ل ماس ا لحرام بهتقما هيئا السوز الماليا   .10

 السعوهةا والولوأل وام بام.

 ا حمال كعار  المصال .  4.أ

 ا من ه ا الولوأل وام بام  و حىى كىارة  توىل هى ر رر  الماهة ر و7 أالماهة رباسحتاا  ما كم اامصاح عاه ما 

جوه أ  ك ارب مصال  مححمت بين مصال  الصادوز ومصىال  مىدةل ةفل بعدم الولوأل وام بام  مإس مدةل الصادوز 

الصادوز أو مصال  أع ا  معل  دهاركه  د كم ل علىى كههةىا ا لحرامىا  المحلكبىا كعىاا الصىادوز  وعاىد  ىدوث أو 

 ارب مصال  رالل محلة عمت الصادوز مسو  ةسعى مدةل الصىادوز لحىت هى ا الح ىارب علىى كو    دوث أ  ك

 أس  عاهلا وماص،ا لعمي  امأللا  وسيحم اامصاح عاشا لمعل  دهارة الصادوز ما  ياه.

 وصم م  ك ارب جوهل  ما المصال .  5.أ

 على كههةا الحراماكه كعاا الصادوز.  ةوجد أ  ك ارب مصال  جوهل  من ألل  مدةل الصادوز ةححمت أس ةم ل 

 كبليم أأللا   الته.  6.أ

ةمبن لمدةل الصادوز كعيين العشا  المروهة لل دما  وكوييلها ودعاهة كبلي،شا  وةومت  لت على سبيت المتىال: 

مدةل اممالك والمفاول والمسحوارةن وأمين الح،ظ والمحاسبين الفىاتوتيين للصىادوز  و لىت بمىا ةحفىن مصىلحا 

 البا الو دا .م

 موار ا/ اسحتمار مدةل الصادوز ما االصادوز.  7.أ

مى  امرى   الموىار ا مىا الصىادوز  مسىحتملامولىا ال ىلح ورالل محلة بد  الصادوز  ةاو  مدةل الصادوز عاد

الحىا ك،لكىشا  –% مىن دجمىالا و ىدا  الصىادوز 30أ  -با عحبار الاسبا الدتيا لمبليا العمشىور مىا الو ىدا  

وةحىح،ظ مىدةل الصىادوز بحفىه مىا ك ،ىيض موىار حه  الحعليما  ال اصا بصااهةن ا سحتمار العفارةا المحداولا. 

http://www.obic.com.sa/
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 ليال أو جر يال محى رأم  لت مااسبال من رالل  لا /بي  و ىدا  الصىادوز مىن السىوز. وسىيفوم مىدةل الصىادوز 

 . مصاح المالاباامصاح ما تشاةا  ت ساا عن أ  اسحتمار له ما الصادوز ما مل   ا

 أمين الحفظ: .ع 

  ل ا بيك الحموةت السعوه  البوةحا ا سم

 المملبا العلبيا السعوهةا العاواس
 11523اللةا   50051ص.ب 

  9م لج ر م  –وا ا  لتاألا لألعمال –أللةن الدا ل  الول ا
 http://www.skfh.com.sa المو   االبحلوتا

 مسموليا  أمين الح،ظ 

والحىا كوىمت علىى  -بسعال  و سابا  امصول العفارةا والو ا ن المحعلفا بالصىادوز  ةحح،ظ أمين الح،ظ

 (SPVصبوك العفارا  المملو ا للصادوز وسيحم كهسي   ل ا  ا   ل  رىاص ) -سبيت المتال   الحصل

% ومىا  ىال 100و لت لحملت أصول الصادوز ومملو ىا لوىل ا بيىك الحموةىت السىعوه  البىوةحا باسىبا 

 على كموةت سيحم كلكيى تفت الصبوك م  العشا الممولا. الحصول 

 ما سيفوم أمين الح،ظ ب،صت امصول ال اصىا بالصىادوز عىن أ  أصىول أرىلم بوىبت مسىحفت  و  ةبىوس 

   لدا اا مدةل الصادوز او امين الح،ظ ا   ن ما اموال/أصول الصادوز.

 مدير األمالك )المطور(: .ف 

 ممسسا مداه ال يل للعفارا  ا سم

 المملبا العلبٌا السعوهةا العاواس

 11411اللةا   300ص.ب 
  ا العفين – ارع عبدهللا ال لةعا 

ةحن لمدةل الصادوز كوييل مدةل ا مىالك للصىادوز محىى رأم  لىت مااسىبال  باىا ل علىى موامفىا معلى  دهارة 

 الصادوز. وةحم ا عار مالبا الو دا  وهيئا السوز الماليا عاد الحويل.

 القانوني: المحاسب .ص 

 با  ا د  البسام والامل ا سم

 المملبا العلبٌا السعوهةا العاواس
 11473اللةا   28355ص.ب 

   ا السليماتيا  – ارع امميل محمد بن عبدالعرةر )الححليا( 
 http://www.pkf.com/saudiarabia المو   االبحلوتا

لمدةل الصادوز كوييل المحاسى الفاتوتا الصادوز محى رأم  لىت مااسىبال  باىا ل علىى موامفىا معلى   ةحن

 دهارة الصادوز. وةحم ا عار مالبا الو دا  وهيئا السوز الماليا عاد الحويل.

 القوائم المالية: .ق 

هةسمبل من  ىت عىام  باسىحتاا  السىاا امولىى مىن كهسىي  الصىادوز   ٣١ةااةل  حى  ١كبدأ الساا الماليا من 

 م 2017هةسىمبل  31امولىا وكاحشىا مىا  ال ىلحوالحا سو  كبىدأ ميشىا السىاا الماليىا مىا كىارة  اتحشىا  محىلة 

 .هى 13/03/1439الموامن 

ز  وسححم ملاجعحشا بوبت تصم ساو   وكد يفشا بوبت ساو  ومىن ة ِعدُّ مدةل الصادوز الفوا م الماليا للصادو

المعاةيل المحاسبيا الصاهرة عن الشيئا السعوهةا للمحاسىبين الفىاتوتيين  وةىحم كىد ين الفىوا م الماليىا بواسى ا 

المحاسىىى الفىىاتوتا ال ىىاص بالصىىادوز  وسىىيحم كفىىدةم الفىىوا م الماليىىا ال اصىىا بالصىىادوز دلىىى معلىى  دهارة 

ز  وةحم دكا حشا لشيئا السوز الماليا مور اعحماههىا ودعالتشىا لمىالبا الو ىدا  )مىن هوس أ  رسىوم( مىور الصادو

( ةوم من تشاةا المدة الحىا كوىملشا الفىوا م الماليىا اموليىا الم،حوصىا ورىالل 25اعحماهها رالل مدة   كحعاوا )

الملاجعا و لىت مىن رىالل توىلها علىى المو ى   ( ةوم من تشاةا المدة الحا كوملشا الفوا م الماليا الساوةا40)

 االبحلوتا لمدةل الصادوز والمو   االبحلوتا للسوز الماليا السعوهةا )كداول(.

 تضارب المصالح: .ر 

 د ةوارك مدةل الصادوز  والول ا  الحابعا له  ومدةلوا  ومسمولوا  وموصم،وا وعمالسا ومىدةلوهم ومسىمولوهم 

عل  دهارة الصادوز ما اسحتمارا  ماليا أو أعمال مشايا أرلم والحىا  ىد ةبىوس وموص،وهم وو ال شم وأع ا  م

من  هتشا أ ياتال أس كمه  دلىى كعىار  مىا المصىال  مى  الصىادوز  ود ا واجىه مىدةل الصىادوز أو أ  مىن أع ىا  

مصىا ال معل  دهارة الصادوز ك اربال جوهلةال ما المصال  م  الصادوز  مىإس مىدةل الصىادوز سي،صى  عىن  لىت د

http://www.pkf.com/saudiarabia
http://www.pkf.com/saudiarabia


 
 

 49 1.2نسخة 

مااسبال ما أ لب و ك ممبن  وسيسعى مدةل الصادوز لحىت أ  ك ىارب مىن هى ا الاىوع عبىل ك بيىن ااجىلا ا  

المحبعا من مدةل الصادوز بإتصا   بما ما  لت الحرام أع ا  معل  دهارة الصىادوز الى ةن لشىم عال ىا بالح ىارب 

 ا الوىلوأل و حىى كىارة  توىل هى ال .با محااع عن الحصوةك علىى أ  مسىهلا كوىحمت علىى ك ىارب مىا المصى

بىين مصىال  الصىادوز ومصىال  مىدةل الصىادوز أو  جىوهل جوه أ  ك ارب ةفل بعدم وام بام  مإس مدةل الصادوز 

 ىد كىم ل علىى كههةىا ا لحرامىا  المحلكبىا كعىاا  أو مصال  مسحهجل  امصىول العفارةىا مصال  أع ا  معل  دهاركه

 .الصادوز

 الصادوز تفاأل ك ارب المصال  الحاليا: وبداةال مفد  ده مدةل

 الموارة  الموابشا لموارة  مدةل الصادوز.  1.ر

 ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا كدةل الحسابا  ال اصا بشا بااكاما دلى ا سحتمارا  والحسىابا   ا  امهىدا  

بىلام  ا سىحتمار العمىاعا المما لا للصادوز ومن المحو   أس كسحمل ما دهاركشا  ومىن بىين هى ا ا سىحتمارا  

امرلم الحا ةمبن أس كدةلها  ل ا أصول وب يك ا سحتمارةا أو كلعاها  والحا  د كمحلىت  ىل ا أصىول وب يىك 

 ا سحتمارةا أو د دم  ل اكشا الحابعا ميشا  صا من رأأ المال.

ا لوىل ا أصىول وب يىك بااكاما دلى  لت  مإته ومفال للفيىوه الماصىوص عليشىا مىا هى ا الوىلوأل وام بىام ةعىو

ا سحتمارةا والول ا  الحابعا لشا ما المسحفبت الفيام بدور مدةل الصادوز  أو مدةل ا سىحتمار أو الوىلةت العىام 

ما صااهةن اسحتمارةا أرلم  وةعوا أس ةسىحتمل وا ىد ماشىا أو أ تىل مىا موىارة  موىابشا لحلىت الحىا ة ورهىا 

 الصادوز.

 بالمعامال  م  مدةل الصادوز و الول ا  الحابعا له. ك ارب المصال  ميما ةحعلن  2.ر

 د ةدرت الصادوز ما معامال  م  مدةل الصادوز أو الول ا  الحابعا له أو الوىل ا  الحىا  اتىك كابعىا لىه مىا 

السابن  أو م   يلها من البياتا  امرلم الحا كمحلت ميشا  ل ا أصىول وب يىك ا سىحتمارةا  فو ىال مبا ىلة أو 

لة  وعلى سىبيت المتىال مفىد كفىدم  ىل ا أصىول وب يىك ا سىحتمارةا أو بعىض الوىل ا  الحابعىا لشىا  يل مبا 

ردما  معياىا للصىادوز  وعلىى وجىه ال صىوص  ىد ةفىدم ملةىن المصىلميا ا سىحتمارةا بوىل ا أصىول وب يىك 

سىححفا ردما  اسحوارةا بوهس كلكيىى الحمىوةال  للصىادوز  وسيحصىت علىى رسىوم م (د)دس وج ا سحتمارةا

للصادوز عاد كا،ي  أ  معاملا كموةت  وسيحم اامصاح لمعل  دهارة الصادوز عن جمي  المعامال  الحا كىحم مىا 

بين الصادوز ومدةل الصادوز والول ا  الحابعا له والبياتا  الحا كمحلت ميشىا  ىل ا أصىول وب يىك ا سىحتمارةا 

  فو ال مبا لة أو  يل مبا لة.

 ز.معل  دهارة الصادو  3.ر

سيوىىل  معلىى  دهارة الصىىادوز علىىى  ىىت وكسىىوةا أ  ك ىىارب مىىا المصىىال  م  مىىن أع ىىا  معلىى  دهارة 

الصادوز؛  يث  د ةبوس م  من أع ىا  معلى  دهارة الصىادوز مصىال  ملكب ىا بمعموعىا  بيىلة مىن امتوى ا 

   الصادوز. العفارةا و يلها من امتو ا الحعارةا. و د كح ارب ه ا امتو ا من و ك آلرل م  مصال

وةححمت أع ا  معل  دهارة الصادوز واجبا  ا حماتيا كعاا المسحتملةن بموجى المسموليا  الم  ورة مىا هى ا 

الولوأل وام بام  وسو  ةب لوس جمي  العشوه لحت وكسوةا جمي   ا   ك ىارب المصىال  عىن أللةىن كفىدةلهم 

 لألمور بحسن تيا.

 العال ا.المعامال  ال اصا بامأللا   و    4.ر

ما ص،فا  م  امأللا   و  العال ا  لة ا أس ةىحم اامصىاح عىن كلىت  -من و ك آلرل-ةمبن أس ةدرت الصادوز 

وهيئىىا السىىوز الماليىىا ومىىالبا الو ىىدا  ومفىىال للحعليمىىا  ال اصىىا بصىىااهةن  الصىى،فا  لمعلىى  دهارة الصىىادوز

بمىا -وأس كحم باا ل على  لوأل السوز السا دة  ود ا ر ى أ د امألىلا   و  العال ىا  ا سحتمار العفارةا المحداولا

مىا الىدرول مىا صى،فا مى  الصىادوز مىإس مىدةل  -ما  لت أ  صىادوز كىم كهسيسىه مىن  بىت مىدةل الصىادوز

 الصادوز سيحصت على موامفا معل  دهارة الصادوز وةعى أس ةبوس سعل الولا  المدموع أو المسىحلم محوامفىال 

 م  الحفييما  المسحفلا.
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 اإلفصاح لمالكي الوحدات: .ش 

 ةلحرم مدةل الصادوز باامصاح عن اآلكا لشيئا السوز الماليا ومالبا الو دا :

أ  ك ورا  جوهلةا كادرج ما دألار تواأله و  كبوس معلمحشا محا ا لعاما الااأ  و د كم ل ما أصول  .أ 

سار العام معماله أو أ  كوييل ةبوس له كه يل ما وك  الصادوز ورصومه أو ما وكعه المالا أو ما الم

الصادوز أو ةمه   تسحاب ألوعا لمدةل الصادوز من ماصى مدةل الصادوز  وةمبن بدرجا معفولا أو 

ةمه  دلى كويل ما سعل الو دة المدرجا أو أس ةم ل كه يلال ملحوصال ما  درة الصادوز على الوما  بالحراماكه 

 وجد (.بههوا  الدةن )دس 

% من الفيما ااجماليا 10أ  ص،فا لولا  أصول أو بيعه أو رهاه أو كهجيلا بسعل ةساو  أو ةرةد على  .ب 

 مصول الصادوز ومفال آلرل  وا م ماليا أوليا م،حوصا أو  وا م ماليا ساوةا ملاجعا  أةشما أ دث.

 م ماليا أوليا م،حوصا أو % من صاما أصول الصادوز ومفال آلرل  وا10أ  رسا ل كساو  أو كرةد على  .ج 

  وا م ماليا ساوةا ملاجعا  أةشا أ دث.

 أ  كوييل ما كوبيت أع ا  معل  دهارة الصادوز أو ما لعاس الصادوز )دس وجد (. .ه 

أ  تراع  بما ما  لت هعوم   ا يا أو كحبيم أو وساألا د ا  اس مبلي الاراع أو الم البا ةساو  أ  ةرةد  .ا 

وز ومفال آلرل  وا م ماليا أوليا م،حوصا أو  وا م ماليا ساوةا ملاجعا  % من صاما أصول الصاد5على 

 أةشا أ دث.

% ومفال آلرل  وا م ماليا أوليا 10الرةاهة والافصاس ما صاما أصول الصادوز بما ةساو  أو ةرةد على  .و 

 م،حوصا أو  وا م ماليا ساوةا ملاجعا  أةشا أ دث.

% ومفال آلرل  وا م ماليا ساوةا 10دوز بما ةساو  أ  ةرةد على الرةاهة والافصاس ما دجمالا أرباح الصا .ا 

 ملاجعا.

أ  ص،فا بين الصادوز وألل     عال ا أو كلكيى ةسحتمل بموجبه  ت من الصادوز وألل     عال ا ما  .ح 

% من 1أ  مولوع أو أصت أو ةفدم كموةالل له د ا  اتك ه ا الص،فا أو الحلكيى مساوةا أو كرةد على 

 اها  الصادوز ومفال آلرل  وا م ماليا ساوةا ملاجعا.دجمالا دةل

% من دجمالا دةلاها  5أ  اتف اع ما أ  من الاواألا  الل يسيا للصادوز ةساو  أو ةرةد على  .أل 

 الصادوز ومفال آلرل  وا م ماليا ساوةا ملاجعا.

 أ  كوييل للمحاسى الفاتوتا. .  

 كعيين أمين  ،ظ بدةت. .ك 

أمل من محبما أو جشا   ا يا سوا ال ما المل لا ا بحدا يا أم ا سحئااميا  صدور  بم أو  لار أو دعالس أو  .ل 

% من صاما أصول 5ةمبن أس ةم ل سلبال ما اسحوالل الصادوز م  جر  من أصوله كرةد  يمحه على 

 الصادوز ومفال آلرل  وا م ماليا أوليا م،حوصا أو  وا م ماليا ساوةا ملاجعا  أةشا أ دث.

 ما رأأ مال الصادوز. كوييل مفحلحأ   .م 

 ةلحرم مدةل الصادوز بإعداه وكفدةم كفارةل ساوةا دلى مالبا الو دا  كح من المعلوما  اآلكيا:
 امصول الحا ةسحتمل ميشا الصادوز. .أ 

 امصول الحا ةسحشد  الصادوز ا سحتمار ميشا. .ب 

 امصول العفارةا المملو ا.كوكي  تسبا العفارا  الممجلة وتسبا العفارا   يل الممجلة دلى دجمالا  .ج 

 جدول مفارتا ةو ا أها  الصادوز رالل الساوا  الماليا التالث امريلة )أو ما  كهسي  الصادوز( ةوك : .ه 

 صاما  يما أصول الصادوز ما تشاةا  ت ساا ماليا. .1

 صاما  يما أصول الصادوز لبت و دة ما تشاةا  ت ساا ماليا. .2

 بت و دة عن  ت ساا ماليا.أعلى وأ ت صاما  يما أصول الصادوز ل .3

 عده الو دا  المصدرة ما تشاةا  ت ساا ماليا. .4

 كواة  الدرت لبت و دة. .5

 تسبا المصلوما  الحا كحملشا الصادوز.  .6

 سعت أها  ةو ا ما ةلا: .ا 

 العا د ااجمالا لساا وا دة  و الث ساوا   ورم  ساوا  )أو ما  الحهسي (. .1

 الساوا  الماليا العول الماكيا )أو ما  الحهسي (.العا د ااجمالا الساو  لبت ساا من  .2

جدول ةوك  مفابت ال دما  والعمو   وامكعاب الحا كحملشا الصادوز مأللا  رارجيا على مدار  .3

العام  بما ما  لت اامصاح عما د ا  اتك هااك أ  صلو  ةفلر مدةل الصادوز ااع،ا  من أ  رسوم 

 أو ك ،ي شا.

 ةا رالل ال،حلة وأ ل  ما أها  الصادوز ميحم اامصاح عاشا بوبت واك .د ا  د ك كوييلا  جوهل .4

 كفلةل معل  دهارة الصادوز الساو . .5

بياس العمو   ال اصا الحا  صت عليشا مدةل الصادوز رالل ال،حلة  والحا كبين بوبت واك   .6

 ماهيحشا وأللةفا ا سح،اهة ماشا. 
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 معلومات أخرى: .ت 

 الو دا . فوز و اجحماعا  مالبا   1. 

 : فوز مالبا الو دا  

 الموامفا على الحوييلا  امساسيا المفحل ا. -

 اا عار بالحوييلا  امساسيا المفحل ا. -
 ن  -على سبيت المتال   الحصل  –ممارسا جمي  الحفوز الملكب ا بالو دا  بما ما  لت  -

 الحصوةك ما اجحماعا  مالبا الو دا .
   ور اجحماعا  مالبا الو دا . -

 للصادوز. الحصول على الحفارةل الساوةا -

 : القلو  الحا ةدعى ميشا دلى عفد اجحماع لمالبا الو دا 

 ( أةام من:10ةفوم مدةل الصادوز بالدعوة لعفد اجحماع لمالبا الو دا  رالل )
 من أمين الح،ظ.ل لت كسلم مدةل الصادوز أللى  حابا  .أ 

تل من مالبا الو دا  ال ةن ةملبوس من مالت أو أ  ل لت كسلم مدةل الصادوز أللى  حابا .ب 
 % عت ام ت من  يما و دا  الصادوز.25معحمعين أو ما،لهةن 

 أو محى ما رأم مدةل الصادوز كلورة عفد اجحماع لمالبا الو دا  بمباهرة ماه.

 : دجلا ا  الدعوة دلى عفد اجحماع لمالبا الو دا 

ما المو   االبحلوتا لمدةل الصادوز كبوس الدعوة  جحماع مالبا الو دا  بااعالس عن  لت  .أ 

والمو   االبحلوتا للسوز الماليا السعوهةا )كداول(  وبإرسال د عار  حابا دلى جمي  مالبا 

( ةومال  بت 21( أةام على ام ت من ا جحماع وبمدة   كرةد عن )10الو دا  وأمين الح،ظ  بت )

ع ومباته وو حه والفلارا  المفحل ا  وسيحم ا جحماع  وسيحده ااعالس واا عار كارة  ا جحما

 درسال تس ا من اا عار دلى هيئا السوز الماليا.

  ةبوس اجحماع مالبا الو دا  صحيحال د  د ا   لا عده من مالبا الو دا  ةملبوس معحمعين  .ب 

 ام ت من  يما و دا  الصادوز. ى٪ عل 25

أعالا  ميعى على مدةل الصادوز الدعوة  جحماع د ا لم ةسحو  الاصاب الموك  ما ال،فلة )ب(  .ج 

 اس بااعالس عن  لت ما المو   االبحلوتا لمدةل الصادوز  وبإرسال د عار  حابا دلى جمي  

( أةام على ام ت  وةعد ا جحماع التاتا صحيحال أةال  اتك 5مالبا الو دا  وأمين الح،ظ  بت )

 تسبا ملبيا الو دا  الممتلا ما ا جحماع.

 : أللةفا كصوةك مالبا الو دا  و فوز الحصوةك ما اجحماعا  مالبا الو دا 

 ةعوا لبت مالت و دا  كعيين و يت  لعا للحمتيت ما اجحماع مالبا الو دا . -

ةعوا لبت مالت و دا  ااه   بصو  وا د ما اجحماع مالبا الو دا  عن  ت و دة ةمحلبشا و ك  -

 ا جحماع.

الو دا  وا  حلاك ما مداو كشا والحصوةك على  لاراكشا بواس ا ةعوا عفد اجحماعا  مالبا  -

 وسا ت الحفايا الحدةتا ومفال لل وابم الحا ك عشا هيئا السوز الماليا.

% من معموع الو دا  الحاكل 50ةبوس الفلار تام ال بموامفا مالبا و دا  ةمتلوس تسبا أ تل من  -

 أم بالو الا أم بواس ا وسا ت الحفايا الحدةتا. مال شا ما اجحماع مالبا الو دا  سوا ل   صيال 

 مدةل اممالك.  2. 

كعحبل ممسسا مداه ال يل للعفارا  من الممسسا   ا  ال بلة والدراةا ما كوىويت ودهارة اممىالك مىا السىوز 

لمعقىم  السعوه   من رالل كا،ي ها لعده من العفوه السابفا  بااكاما دلى أته مدةل اممالك والمووت السىابن

 ا صول العفارةا الم  ورة ما المل   الحعلة،ا عن امصول العفارةا من ه ا الولوأل وام بام.

 دجلا ا  معالعا الوباوم. 3. 

عاد وجوه أ   باو  كحعلن بالصادوز ةابوا على مالت الو دا  صا ى الوبوم درسالشا دلى دهارة الم ابفا 

وسيحي  مدةل  .دةل الصادوز الموك  ما ه ا الولوأل وام بامو ا لحرام لدم مدةل الصادوز  سى عاواس م
 .عاد ال لى مالبا الو دا  الصادوز ااجلا ا  الباملا لمعالعا الوباو  ل

دةداع  بواا لدم هيئا  مالت الو دا ل( ةوم عمت  ةحن 30ود ا كع ر الوصول دلى كسوةا أو لم ةحم الله رالل )

دةداع  بواا لدم لعاا ال،صت ما  مالت الو دا لدهارة  باوم المسحتملةن   ما ةحن  -السوز الماليا 
( ةومال كفوةميال من كارة  دةداع الوبوم لدم هيئا السوز الماليا   د  90ماااعا  اموراز الماليا بعد م ا مدة )

 وبوم بعواا دةداعشا لدم اللعاا  بت اتف ا  المدة.د ا أر ل  هيئا السوز الماليا مفدم ال
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 تعديل الشروط واألحكام: .ا 

لمدةل الصادوز كعدةت ه ا الولوأل وام بام بعد الحصول على موامفا مالبا الو دا  على أ  كوييل أساسا 

ى موامفا مفا مالبا الو دا   ةفوم مدةل الصادوز بالحصول علامفحلح للولوأل وام بام  وبعد الحصول على مو

 :هيئا السوز الماليا على الحوييل امساسا. وكعحبل أ  من الحوييلا  اآلكيا كوييلال أساسيال 

 .الحوييل المشم ما أهدا  الصادوز أو ألبيعحه  .أ 

الحوييل ال    د ةبوس له كه يل سلبا وجوهل  على مالبا الو دا  أو على  فو شم ميما ةحعلن   .ب 

 .بالصادوز

 .كه يل ما وك  الم األل للصادوز الحوييل ال   ةبوس له  .ج 

 اةاهة رأأ مال الصادوز  .ه 

سيفوم مدةل الصادوز بحفدةم تس ا محد ا من  لوأل وأ بام الصادوز دلى هيئا السوز الماليا وأمين الح،ظ 

 .( أةام من دجلا  أ  كويل عليشا10رالل )

مو عه االبحلوتا والمو   وةعى على مدةل الصادوز تول الاس ا المحد ا من الولوأل وام بام على 

( أةام من دجلا  أ  كحدةث عليشا بما ما  لت الححدةث 10االبحلوتا للسوز الماليا السعوهةا )كداول( رالل )

  .الساو  مها  الصادوز

وةلحرم مدةل الصادوز بااعالس على مو عه االبحلوتا والمو   االبحلوتا للسوز الماليا السعوهةا )كداول( عن 

 ( من كارة  سلةاس الحوييل.10ت أ  كوييلا  جوهلةا ما  لوأل وأ بام الصادوز و لت  بت )ك،اصي

 النظام المطبق: .خ 

 .ك    ه ا الولوأل وام بام وك ،سل ومفال لألتقما واللوا   المعمول بشا ما المملبا العلبيا والسعوهةا

ن أو ميما ةحعلن بش ا الولوأل سو  ةسعى مدةل الصادوز و ت مسحتمل دلى الحت الوه  م  تراع ةاوه ع

وام بام  والمسا ت الوارهة ما ه ا الولوأل وام بام. وما  الا وجوه تراع لم ةحم الحوصت لحت وه  بوهته 

ةوم من كارة  اار ار به  مإته ةعوا م  ألل  د الا ه ا الاراع دلى هيئا السوز الماليا ولعاس ال،صت  30رالل 

 لحسوةحه.ما ماااعا  اموراز الماليا 

 

 إقرار من مالك الوحدات: .ذ 

 

 

ــا  ــاالطالع علــىلقــد قمت/قمن والموافقــة علــى خصــائص الوحــدات التــي  ,الخاصــة بالصــندوق  حكــاماأل شــروط وال ب

  اشتركت/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 

 

 التاريخ:       التوقيع:

 

 

 م.وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل  
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(1الملحق )  

اإلفصاح المالي    

*2017 دجمالا المصارةم الم صوما من أصول الصادوز رالل عام  

 المصارةم

  يما المصلو  ال،علا

 )لاير سعوه (

 

أصول الصادوز** يما الاسبا من صاما  ** 

 )الاسبا المئوةا%(

 

 رسوم ااهارة

% من صاما 0.50رسوم ساوةا كعاهل 

بوبت  يما أصول الصادوز  وكحسى 
 ةوما وكدم  بوبت رب  ساو .

1,488,698 0.24 

  رسوم الح،ظ    

لاير سعوه  ساوةال. 90,000مبلي    

لاير سعوه  رسوم 40,000مبلي   

 كهسي  وكدم  لملة وا دة.    

لاير لبت عمليا بي  أو  لا   2,000مبلي 
 أو دصدار صت جدةد لألصول الصادوز.

72,548 0.01 

 أكعاب مدةل اممالك

% من ااةلاه 5أكعاب ساوةا كعاهل 

البلا ال   كم كحصيله بال،عت من 
امصول العفارةا  على أس ةحم الدم  

 على أساأ تصم ساو .

1,232,473 0.20 

 أكعاب المحاسى الفاتوتا

لاير سعوه  ساوةال  32,000مبلي   
22,000 0.00 

 أكعاب أع ا  معل  ااهارة

ةححمت الصادوز  اما كباليم الس،ل 
واا اما ال،عليا الحا ةحببدها  ت ع و 

من امع ا  ما سبيت   ور 
ا جحماعا  بااكاما دلى بدل الح ور 

لاير سعوه  لالجحماع  3,000وبوا   

الوا د. على أس   ةرةد معموع ه ا 
الحباليم والبد   لألع ا  معحمعين عن 

لاير ساوةا  ولن ةحفاكى أع ا   100,000

الصادوز أ   المعل  من موص،ا مدةل
بد   او مبامآ  تقيل ع وةحشم ما 

 معل  دهارة الصادوز.

 ما ةححمت مدةل الصادوز مبامهة 
أع ا  معل  ااهارة المسحفلين 

لاير  200,000)معحمعين( وبوا   

 سعوه  ساوةا.

18,000 0.00 

 أكعاب المتماين العفارةين المسحفلين

ةححمت الصادوز  اما كباليم المتماين 
العفارةن وبحسى السعل السا د 

بالسوز  وما جمي  ا  وال لن ةحم 
 رصم د  المصارةم واللسوم ال،عليا

99,000 0.02 
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 الحسعيت رسوم ااهراج و

سو  ةححمت الصادوز رسوم مفابت 
ال دما  المفدما من السوز الماليا 

السعوهةا )كداول(  وكبوس اللسوم على 
 الاحو الحالا:

: رسوم الحسعيت أ.   

ردما دتوا  سعت مالبا الو دا :  •
لاير سعوه  بااكاما دلى  50,000مبلي 

لاير سعوه  لبت مسحتمل وبحد  2

لاير سعوه . 500,000ا صى مبلي   

رسم ساو  ل دما دهارة سعت  •
لاير  400,000مالبا الو دا : مبلي 

سعوه  ساوةا  و د كحويل ه ا اللسوم 
من و ك آلرل بحسى  يما رأأ مال 

صادوز.ال  

 رسوم ااهراج: ب. 

ردما ااهراج امولا لو دا   •
لاير سعوه  50,000الصادوز: مبلي   

رسم ساو  ل دما دهراج و دا   •
%.من الفيما  0.03الصادوز: مبلي : 

 50,000السو يا للصادوز  بحد أهتى 

 300,000لاير سعوه  و د أعلى  درا 

 لاير سعوه .

347,000 0.06 

الحا ةحم سداهها اللسوم الل ابيا 
 لشيئا السوز الماليا

لاير  7,500هم  مبلي مف وع و درا 

سعوه  ساوةال. وسحفسم اللسوم 
كااسبيال على عده أةام الساا  وةحم هم  

  شل 12اللسوم المسححفا  ت 

2,712 0.00 

رسوم تول المعلوما  على مو   
 كداول

لاير  5,000هم  مبلي مف وع و درا 

تول المعلوما  سعوه  ساوةال لفا  
على مو   كداول . وسحفسم اللسوم 

كااسبيال على عده أةام الساا  وةحم هم  
  شل 12اللسوم المسححفا  ت 

1,808 0.00 

 المصارةم امرلم

ةححمت الصىادوز  امىا اللسىوم 
والمصارةم والا،فا  ال اصا بهتو ا 
واسحتمارا  الصادوز   ما ةححمت 

عىن المصارةم واللسوم الااكعىا 
الحعىامال  و ال دما  المفدما من الويل 
أو من ا أللا   وو العال ا متت ال دما  
الفاتوتيا وا سحوارةا والمسحوارةن 

العفارةين وكبىىاليم الحىىهمين  ا  
العال ىىا وأةىا رىدما  مشايىا أو مايا او 
كفايا أرىلم بمىا مىا  لىت المصىارةم 

المحعلفىا بلسوم الححوةت ما بين 
الحسابا  البابيا أو ا سحتمارةا  دكاما 

مةا كلا ى أو رسوم دس وجد . ومىن 
 1المحو ى  أ  كرةىد هى ا الحبىاليم عىن 

%مىن دجمىالا  يمىا أصول الصادوز 
ساوةال  وما جمي  ا  وال لن ةحم 

 رصم د  المصارةم واللسوم ال،عليا.

1,876,370 0.30 

الحا  معموع المصارةم الساوةا

  كم همعشا من  بت الصادوز
5,160,609 0.83 

 0.77 4,780,690 مصارةم دهالك العفارا  ودأل،ا  عفوه الما،عا
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 1.61 9,941,299  معموع المصارةم الساوةا

رسوم ا  حلاك**  

ك صم رسوم ا  حلاك من دجمالا 
مبلي ا  حلاك و بعد ك صي  الو دا   

. ا  حلاك% من دجمالا مبلي 2وبفيما 

وسيفوم مدةل الصادوز بالحااال/ سم 
 امت رسوم ا  حلاك لبا عا ا صول 

العياا( الوارهة  ا  حلاكالعفارةا )
بياتاكشم ما الماهة رألر من ه ا 

 الولوأل وام بام.

3,822,935 0.62 

 معموع المصارةم الساوةا
  دكاما دلى رسوم ا  حلاك

13,764,234 2.22 

أكعاب الح وةل***  

ما  ال اسحتمار الصادوز بموارة  
الح وةل العفار   سيححصت الم ور على 

أكعابه تقيل  يامه بام لا  / العمت 
على ك وةل المولوع كوبت تسبا 
مئوةا من كباليم دتوا  المولوع  

وبحسى السعل السا د بالسوز و بحد 
% من كباليم اتوا  المولوع.15أعلى   

516,000 0.08 

الباملا لإلةلاها  والمصارةم محوملة ما الفوا م الماليا المد فا للصادوز.*  الح،اصيت   

و  ةوجد لشا أ  أ ل على  ا ما الدرت  ولم ةحم دكامحشا على معموع المصارةم الساوةا.عاد أللح الصادوز كم كحصيلشا من الموحل ين مبا لة  ** 

كبل،ا المولوع  ولم ةحم دكامحشا على معموع المصارةم الساوةا.*** كم رسملا أكعاب الح وةل على مولوع الح صصا وكقشل كمن   

 ****    . م 2017الاسبا من محوسم صاما  يما امصول لعام 

م 31/12/2017اسحتمارا  مدةل الصادوز  ما ما   

م.31/12/2017و دة  ما ما  350,819 لوك اسحتمارا  مدةل الصادوز ما الصادوزب  
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 (2الملحق )

 *معلومات حول عقود اإليجار الحالية
 

 المعذر

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لاير سعودي( - سنوي)

 العامة الفسخ أحكام

 معارض

 1المسحهجل
  هى 1436/08/01

 م 19/05/2015الموامن 
 هى  30/07/1446

 م 29/01/2025الموامن 
1,157,400 

للممجل ومفا لسل حه الحفدةلةىا مسى  العفىد هوس  ةحن
أ  كعوةض على المسحهجل   وم  ا  ح،اص ببامت  فوز 
الممجل ما  يما ا ةعار المحدهة والحعوةض عن امكىلار 

 : عاد المفح ا ما أ  من الحا   الحاليا
عاىىد مىىوا  المىىدة المحىىدهة لىىدم  امجىىلة والمحىىدهة  -

 .ى المسحهجلبوشل أو أ  مسححفا  محلكبا عل
د ا رالم المسحهجل أةىا مىن  ىلوأل العفىد العوهلةىا    -

ولم ةلحرم بشا رىالل المىدة الحىا كحىده ر يىا مىن  بىت 
 .الممجل مسحدراك الم ال،ا

د ا  بك دس المسحهجل اسىحعمت العفىار محىت العفىد أو   -
سىىم  باسىىحعماله ب لةفىىا مفلفىىا لللا ىىا أو مرععىىا 

أو الصىىحا العامىىا أو  لآلرىىلةن أو كىىارة بسىىالما المباىىى
مووها للماقىل العىام أو أ ىلا  مااميىا لىآلهاب العامىا 

 .ما المملبا أو م ال،ا للولةعا ااسالميا
د ا  بك دس المسحهجل كااال عن العفد بويل د س  حابا   -

صلة  من الممجل .مىإس أ  الحرمىا  وأ ىار  اتوتيىا كلكبىك 
حىن عن ه ا ا ك،ىاز ليسىك ملرمىا لل ىل  امول و  ة

 .الم البا بشا من  بت أ  ألل  اةال  اتك ص،حه

 2المسحهجل
  هى 1437/03/21

 م 01/01/2016الموامن 
  هى 20/03/1442

 م 05/11/2020الموامن 
431,250 

 3المسحهجل
  هى 1436/09/05

 م 21/06/2017الموامن 
  هى 04/09/1441

 م 26/04/2020الموامن 
442,500 

 4المسحهجل
  هى 1437/03/20

 م 31/12/2015الموامن 
  هى 19/03/1442

 م 04/11/2020الموامن 
448,500 

 5المسحهجل
  هى 1438/01/01

 م 02/10/2016الموامن 
 هى  30/12/1442

 م 08/08/2021الموامن 
411,000 

 6المسحهجل
  هى 1437/03/15

 م 26/12/2015الموامن 
  هى 14/03/1442

 م 30/10/2020الموامن 
435,000 

 7المسحهجل
 هى 1436/09/05

 م 21/06/2015الموامن  
  هى 1441/09/04

 م 26/04/2020الموامن 
436,500 

 8المسحهجل
  هى 1437/04/07

 م 17/01/2016الموامن 
  هى 1442/04/06

 م 21/11/2020الموامن 
873,000 

 9المسحهجل
  هى 26/02/1437

 م 08/12/2015الموامن 
 هى 1443/02/25

 م 02/10/2021الموامن 
126,168 

 مكاتب

 1المسحهجل
 هى  01/08/1436

 م 19/05/2015الموامن 
 هى  30/07/1446

 م 29/01/2025الموامن 
ةحن للممجل ومفا لسل حه الحفدةلةىا مسى  العفىد هوس  497,000

أ  كعوةض على المسحهجل   وم  ا  ح،اص ببامت  فوز 
عن امكىلار الممجل ما  يما ا ةعار المحدهة والحعوةض 

 : عاد المفح ا ما أ  من الحا   الحاليا
عاىىد مىىوا  المىىدة المحىىدهة لىىدم  امجىىلة والمحىىدهة  -

 .بوشل أو أ  مسححفا  محلكبا على المسحهجل
د ا رالم المسحهجل أةا من  لوأل العفد العوهلةا  ولم  -

ةلحرم بشا رالل المدة الحا كحده ر يا من  بىت المىمجل 
 .مسحدراك الم ال،ا

د ا  بك دس المسىحهجل اسىحعمت العفىار محىت العفىد أو  -
سىىم  باسىىحعماله ب لةفىىا مفلفىىا لللا ىىا أو مرععىىا 
لآلرىىلةن أو كىىارة بسىىالما المباىىى أو الصىىحا العامىىا أو 
مووها للماقىل العىام أو أ ىلا  مااميىا لىآلهاب العامىا 

 .ما المملبا أو م ال،ا للولةعا ااسالميا
كااال عن العفد بويىل د س  حىابا د ا  بك دس المسحهجل  -

صلة  من الممجل .مىإس أ  الحرمىا  وأ ىار  اتوتيىا كلكبىك 
عن ه ا ا ك،ىاز ليسىك ملرمىا لل ىل  امول و  ةحىن 

 .الم البا بشا من  بت أ  ألل  اةال  اتك ص،حه

 2المسحهجل
 هى  19/04/1437

 م 29/01/2016الموامن 
 هى  18/04/1442

 م 03/12/2020الموامن 
172,000 

 3المسحهجل
 هى  25/03/1437

 م 05/01/2016الموامن 
 هى  24/03/1441

 م 21/11/2019الموامن 
168,000 

 4المسحهجل
 هى 05/10/1436

 م 21/07/2015الموامن  
 هى  04/10/1440

 م 07/06/2019الموامن 
693,000 

 5المسحهجل
 هى  23/07/1437

 م 30/04/2016الموامن 
 هى  22/07/1442

 م 05/03/2021الموامن 
191,000 

 6المسحهجل
 هى  06/04/1437

 م 16/01/2016الموامن 
 هى  05/04/1442

 م 20/11/2020الموامن 
188,000 

 7المسحهجل
 هى  14/06/1437

 م 23/03/2016الموامن 
 هى  13/06/1442

 م 26/01/2021الموامن 
151,000 

 8المسحهجل
 هى  27/01/1437

 م 09/11/2015الموامن 
 هى  26/01/1442

 م 13/09/2020الموامن 
188,000 

 **وحدات سكنية

مسحهجل 21  1,017,000  ا شل مدة العفد 3من  شل الى  

 .د ا رالم المسحاجل أةال من  لوأل العفد  -
د ا  بك دس المسحهجل اسحعمت العفار محت العفد أو   - 

سم  باسحعماله ب لةفا مفلفا لللا ا أو مرععا لآلرلةن 
أو كارة بسالما المباى أو الصحا العاما أو مووها للماقل 
العام أو أ لا  مااميا لآلهاب العاما ما المملبا أو م ال،ا 

أو  صول ا ام من  بت المسحهجل أو  .للولةعا ااسالميا
كيومه سوا  با ما ن العاما أو موا م السيارا  و لت ومفال 

 للسل ا الممجل الحفدةلةا.
عدم اسحفبال اا لةن من العا  اآلرل هارت الو دة محت  -

 العفد.
  ةحن لرا ل  المسحهجل هرول امما ن العاما اا بصحبا  -

المعم  واالحرام بمواعيد  المسهجل بعد الحاسين م  دهارة
 الرةارة المحدهة.

م ال،ا المسحهجل للوا   واار اها  الماقما للمباى  -
 وامما ن العاما.

ما  الا اسحعمال     آرل للو دة أو  ار  الو دة أو  -
 اسحبل السيارة. 

مسحهجل 15  1,155,700 ا شل مدة العفد 6ا شل الى  4من  

لمسحهج 81  6,563,500  شل مدة العفد 12 ا شل  الى 7من  

وه ا ا  يم كمتت العفوه الحاليا  والفيما ااةعارةا ال،اد يا الو دا  لمسحهجل والحويل المسحمل  ال،اد ياالمل   أعالا تقلال ل بيعا الو دا   عل كم   د* *
 لاير سعوه . 10,644,532هو  2017للو دا  ال،اد يا  اتما ا ةعار المسحشد  لعام  01/05/2017هى الموامن 05/08/1438 ما ما كارة  

 



 
 

 57 1.2نسخة 

 

 
 الربيع

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لاير سعودي( - سنوي)

 العامة الفسخ أحكام

 1المسحهجل 
 هى 01/09/1437

 م 06/06/2016الموامن 
 هى  30/06/1447

 م 20/12/2025الموامن 
3,000,000 

ةحن للممجل ومفا لسل حه الحفدةلةىا مسى  العفىد هوس 
أ  كعىىوةض علىىى المسىىحهجل   ومىى  ا  ح،ىىاص ببامىىت 
 فوز الممجل ما  يما ا ةعار المحدهة والحعوةض عىن 

 : امكلار عاد المفح ا ما أ  من الحا   الحاليا
عاىىد مىىوا  المىىدة المحىىدهة لىىدم  امجىىلة والمحىىدهة  -

 .بوشل أو أ  مسححفا  محلكبا على المسحهجل
د ا رالم المسىحهجل أةىا مىن  ىلوأل العفىد العوهلةىا  -

 ولم ةلحرم بشا رالل المدة الحىا كحىده ر يىا مىن  بىت 
 .الممجل مسحدراك الم ال،ا

د ا  بك دس المسحهجل اسىحعمت العفىار محىت العفىد أو  -
سىىم  باسىىحعماله ب لةفىىا مفلفىىا لللا ىىا أو مرععىىا 
لآلرلةن أو كىارة بسىالما المباىى أو الصىحا العامىا أو 
مووها للماقل العىام أو أ ىلا  مااميىا لىآلهاب العامىا 

 .ما المملبا أو م ال،ا للولةعا ااسالميا
عن العفد بويل د س  حىابا د ا  بك دس المسحهجل كااال  -

صلة  من الممجل .مإس أ  الحرما  وأ ىار  اتوتيىا كلكبىك 
عن ه ا ا ك،ىاز ليسىك ملرمىا لل ىل  امول و  ةحىن 

 .الم البا بشا من  بت أ  ألل  اةال  اتك ص،حه

 2المسحهجل 
 هى  26/02/1437

 م 08/12/2015الموامن 
 هى  25/02/1447

 م 19/08/2025الموامن 
261,040 

 3المسحهجل 
 هى  21/07/1437

 م 28/04/2016الموامن 
 هى  20/07/1441

 م 14/03/2020الموامن 
146,000 

 المحمدية

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير  -سنوي )
 سعودي(

 العامة الفسخ أحكام

 1المسحهجل 
 هى  14/09/1436

 م 30/06/2015الموامن 
 هى  13/09/1446

 م 12/03/2025الموامن 
7,206,300 

ةحن للممجل ومفا لسل حه الحفدةلةىا مسى  العفىد هوس 
أ  كعىىوةض علىىى المسىىحهجل   ومىى  ا  ح،ىىاص ببامىىت 
 فوز الممجل ما  يما ا ةعار المحدهة والحعوةض عىن 

 : امكلار عاد المفح ا ما أ  من الحا   الحاليا
المىىدة المحىىدهة لىىدم  امجىىلة والمحىىدهة عاىىد مىىوا   -

 .بوشل أو أ  مسححفا  محلكبا على المسحهجل
د ا رالم المسىحهجل أةىا مىن  ىلوأل العفىد العوهلةىا  -

 ولم ةلحرم بشا رالل المدة الحىا كحىده ر يىا مىن  بىت 
 .الممجل مسحدراك الم ال،ا

د ا  بك دس المسحهجل اسىحعمت العفىار محىت العفىد أو  -
له ب لةفىىا مفلفىىا لللا ىىا أو مرععىىا سىىم  باسىىحعما

لآلرلةن أو كىارة بسىالما المباىى أو الصىحا العامىا أو 
مووها للماقل العىام أو أ ىلا  مااميىا لىآلهاب العامىا 

 .ما المملبا أو م ال،ا للولةعا ااسالميا
د ا  بك دس المسحهجل كااال عن العفد بويل د س  حىابا  -

ار  اتوتيىا كلكبىك صلة  من الممجل .مإس أ  الحرما  وأ ى
عن ه ا ا ك،ىاز ليسىك ملرمىا لل ىل  امول و  ةحىن 

 .الم البا بشا من  بت أ  ألل  اةال  اتك ص،حه

 2المسحهجل 
 هى  27/01/1438

 م 28/10/2016الموامن 
 هى  26/01/1446

 م 01/08/2024الموامن 
1,000,000 

 التخصصي

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحهجل 
 م  22/10/2015
 هى 09/01/1437الموامن 

 م  21/10/2037
 هى 12/09/1459الموامن 

3,338,820 

ةحن للممجل ومفا لسل حه الحفدةلةىا مسى  العفىد هوس 
أ  كعىىوةض علىىى المسىىحهجل   ومىى  ا  ح،ىىاص ببامىىت 

ا ةعار المحدهة والحعوةض عىن  فوز الممجل ما  يما 
 : امكلار عاد المفح ا ما أ  من الحا   الحاليا

عاىىد مىىوا  المىىدة المحىىدهة لىىدم  امجىىلة والمحىىدهة  -
 .بوشل أو أ  مسححفا  محلكبا على المسحهجل

د ا رالم المسحهجل أةىا مىن  ىلوأل العفىد العوهلةىا   -
  ولم ةلحرم بشا رالل المدة الحىا كحىده ر يىا مىن  بىت

 .الممجل مسحدراك الم ال،ا
د ا  بك دس المسحهجل اسحعمت العفىار محىت العفىد أو   -

سىىم  باسىىحعماله ب لةفىىا مفلفىىا لللا ىىا أو مرععىىا 
لآلرلةن أو كىارة بسىالما المباىى أو الصىحا العامىا أو 
مووها للماقل العىام أو أ ىلا  مااميىا لىآلهاب العامىا 

 .ما المملبا أو م ال،ا للولةعا ااسالميا
د ا  بك دس المسحهجل كااال عن العفد بويل د س  حابا   -

صلة  من الممجل .مإس أ  الحرما  وأ ىار  اتوتيىا كلكبىك 
عن ه ا ا ك،ىاز ليسىك ملرمىا لل ىل  امول و  ةحىن 

 .الم البا بشا من  بت أ  ألل  اةال  اتك ص،حه
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 مبنى الصحافة األول

 انتهاء العقدتاريخ  تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
 العامة الفسخ أحكام

 1المسحهجل 
 هى 1436/01/22

 م 14/11/2014الموامن 
  هى 1439/01/21

 م 11/10/2017الموامن 
4,312,660 

ك    أ بام ال،س  لاقام دسحئعار الدولا للعفار 
  61ودرال ه الصاهر بالملسوم الملبا ر م م/

 هى و  ححه الحا،ي ةا18/09/1427وكارة  

 مبنى الصحافة الثاني

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
 العامة الفسخ أحكام

 1المسحهجل 
 هى 09/09/1437

 م 14/06/2016الموامن 
  هى1440/09/08

 م 12/05/2019الموامن 
4,670,000 

ال،س  لاقام دسحئعار الدولا للعفار ك    أ بام 
  61ودرال ه الصاهر بالملسوم الملبا ر م م/

 هى و  ححه الحا،ي ةا18/09/1427وكارة  

 مستودع الحاير

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحهجل 
هى  1435/01/01

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  30/12/1435

 م 24/10/2014الموامن 
63,000 

ا ا كهرل ال ل  التاتا عن الحسدةد ما المواعيد 
 ل  للمدة كرةد عن اسبوع مل المح،ن عليشا

ا ول  ن الوا  عفد ا جار و ،ت المسحوهع وما 
ا ول  ال اةاهة الحهريل عن اسبوعين ولل ل  

عداه البشلبا  والمياا عن المسحوهع ت  ن  ،
.هوس كحمت أ  مسموليا  

 
ةحن م  ال لمين اتشا  العفد بإ عار ال ل  

ا رل  حابيا  بت تشاةا العفد بوشل على ا  ت و  
ةحن لل ل  التاتا للم البا بوا من الفيما 

والرامه  عاد رلوجه من المباس  بت تشاةا المدة
لة.بدم   امت امج  

 2المسحهجل 
 هى  1435/02/20

 م 23/12/2013الموامن 
 هى  1436/02/19

 م 11/12/2014الموامن 
59,000 

 3المسحهجل 
هى  1434/02/20

 م 02/01/2013الموامن 
 هى  1435/02/19

 م 22/12/2013الموامن 
62,000 

 4المسحهجل 
 هى  1434/03/26

 م 16/01/2015الموامن 
 هى  1435/03/25

 م 26/01/2014الموامن 
62,000 

 5المسحهجل 
 هى  1434/06/07

 م 17/04/2013الموامن 
 هى  1435/06/06

 م 06/04/2014الموامن 
62,000 

 6المسحهجل 
 هى  1438/01/15

 م 16/10/2016الموامن 
 هى  1439/01/14

 م 04/10/2017الموامن 
65,000 

 7المسحهجل 
 هى  1436/03/01

 م 22/12/2014الموامن 
 هى  1437/02/30

 م 12/12/2015الموامن 
60,000 

 8المسحهجل 
 هى  1435/01/25

 م 28/11/2013الموامن 
 هى  1436/01/24

 م 16/11/2014الموامن 
64,000 

 9المسحهجل 
 هى  1437/04/20

 م 30/01/2016الموامن 
 هى  1438/04/19

 م 17/01/2017الموامن 
60,000 

 10المسحهجل 
 هى  1432/10/01

 م 30/08/2011الموامن 
 هى  1435/09/30

 م 27/07/2014الموامن 
60,000 

 11المسحهجل 
 هى  1437/01/09

 م 22/10/2015الموامن 
 هى  1438/01/08

 م 09/10/2016الموامن 
65,000 

 12المسحهجل 
 هى  1434/01/09

 م 22/11/2012الموامن 
 هى  1435/01/08

 م 11/11/2013الموامن 
62,000 

 13المسحهجل 
 هى  1436/01/01

 م 24/10/2014الموامن 
 هى  1436/12/30

 م 13/10/2015الموامن 
65,000 

 14المسحهجل 
 هى  1438/01/12

 م 13/10/2016الموامن 
 هى  1439/01/11

 م 01/10/2017الموامن 
67,000 

 15المسحهجل 
 هى  1434/06/12

 م 22/04/2013الموامن 
 هى  1435/06/11

 م 11/04/2014الموامن 
62,000 

 16المسحهجل 
 هى  1434/02/01

 م 14/12/2012الموامن 
 هى  1435/01/30

 م 03/12/2013الموامن 
62,000 

 17المسحهجل 
 هى  1434/01/01

 م 14/11/2012الموامن 
 هى  1434/12/30

 م 03/11/2013الموامن 
62,000 

 18المسحهجل 
 هى  1434/07/01

 م 10/05/2013الموامن 
 هى  1435/06/30

 م 30/04/2014الموامن 
60,000 

 19المسحهجل 
 هى  1435/03/01

 م 02/01/2014الموامن 
 هى  1436/02/30

 م 22/12/2014الموامن 
62,000 

 20المسحهجل 
 هى  1434/03/17

 م 28/01/2013الموامن 
 هى  1435/03/16

 م 17/01/2014الموامن 
60,000 

 21المسحهجل 
 هى  1437/07/09

 م 16/04/2016الموامن 
 هى  1438/07/08

 م 04/04/2017الموامن 
65,000 

 22المسحهجل 
 هى  1434/01/01

 م 14/11/2012الموامن 
 هى  1434/12/30

 م 03/11/2013الموامن 
62,000 

 23المسحهجل 
 هى  1434/02/01

 م 14/12/2012الموامن 
 هى  1435/01/30

 م 03/12/2013الموامن 
62,000 

 24المسحهجل 
 هى  1434/07/15

 م 24/05/2013الموامن 
 هى  1435/07/14

 م 12/05/2014الموامن 
62,000 

 25المسحهجل 
 هى  1437/08/01

 م 08/05/2016الموامن 
 هى  1438/07/30

 م 26/04/2017الموامن 
65,000 

 26المسحهجل 
 هى  1437/08/20

 م 27/05/2016الموامن 
 هى  1438/08/19

 م 15/05/2017الموامن 
65,000 

 27المسحهجل 
 هى  1438/03/01

 م 30/11/2016الموامن 
 هى  1439/02/30

 م 19/11/2017الموامن 
62,000 

 28المسحهجل 
 هى  1434/02/01

 م 14/12/2012الموامن 
 هى 1435/01/30

 م 03/12/2013الموامن  
60,000 



 
 

 59 1.2نسخة 

 
 مستودع السلي

 العقد تاريخ بداية المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  

ا ا كارل المسحهجل عن هم   امت ا ةعار او جر  ماه 
او اةا مبالي م لوبا رالل  ال ين ةوم من 

اسححفا شا ةحن للممجل اةفا  ال دما  عن العفار 
وا ا لم ةدم  المسحهجل رالل عولةن ةوم بعد  لت 
ةعحبل العفد ماحشيا وبدوس الحاجا الى ا عار او ات ار 

 
ا  ال  بك اس ةعوا للممجل ارال  العفار م

المسحهجل اسحعمت العفار او سم  باسحعماله 
ب لةفا مفلفا لللا ا  او مرععا لالرلةن او كارة 
بسالما المباى او الصحا العاما او ما ا لا  
مااميا لالهاب العاما او محلما بموجى ا تقما 

بالممبلا  أو  بك أس المسحهجل  د كااال السارةا 
ألن هوس د س  حابا صلة  عن العفار أو أجلا من البا

ا ا رالم المسحهجل اةا من  لوأل أو  من الممجل 
 لت ولم ةلحرم بشا رالل بالعفد وار ل  حابا 

  أو ما  ال اسبوعين من كارة   لت ا ر ار
دعسار المسحهجل أو دمالسه مالم ةفدم للممجل ما 
ميعاه مااسى كهمياا  أو كماتا  كب،ت له الوما  

ت ميعاه اسححفا شا بعد.بامجلة الحا لم ةح  

 1المسحهجل 
 هى  1429/03/09 

 م 16/03/2008الموامن 
 هى  1434/03/09

 م 20/01/2013الموامن 
616,000 

 2المسحهجل 
 هى  1438/01/01

 م 02/10/2016الموامن 
 هى  1438/12/30

 م 21/09/2017الموامن 
330,000 

 3المسحهجل 
 هى  1438/01/01

 م 02/10/2016الموامن 
 هى  1438/12/30

 م 21/09/2017الموامن 
330,000 

 4المسحهجل 
 هى  1436/01/01

 م 24/10/2014الموامن 
 هى  1437/12/30

 م 13/10/2015الموامن 
150,000 

 5المسحهجل 
 هى  01/07/1429 

 م 04/07/2008الموامن 
 هى  29/06/1434

 م 09/05/2013الموامن 
81,000 

 6المسحهجل 
 هى  1437/05/01

 م 09/02/2016الموامن 
 هى  1440/04/30

 م 07/01/2019الموامن 
135,000 

 7المسحهجل 
 هى  1435/01/01

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  1435/12/30

 م 24/10/20147الموامن 
135,000 

 8المسحهجل 
 هى  1429/02/10

 م 17/02/2008الموامن 
 هى  09/02/1434

 م 22/12/2012الموامن 
81,000 

 9المسحهجل 
 هى  1429/05/10

 م 15/05/2008الموامن 
 هى  09/05/1430

 م 03/05/2009الموامن 
195,000 

 10المسحهجل 
 هى  1435/01/01

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  1435/12/30

 م 24/10/2014الموامن 
546,000 

 11المسحهجل 
 هى  1435/01/01

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  1435/12/30

 م 24/10/20147الموامن 
70,000 

 12المسحهجل 
 هى  1436/06/01

 م 21/03/2015الموامن 
 هى  1437/05/30

 م 09/03/2016الموامن 
45,000 

 13المسحهجل 
 هى  1438/05/01

 م 28/01/2017الموامن 
 هى  30/04/1439

 م 17/01/2018الموامن 
187,200 

 14المسحهجل 
 هى  1436/04/01

 م 21/01/2015الموامن 
 هى  1437/03/30

 م 10/01/2016الموامن 
181,350 

 15المسحهجل 
 هى  1435/01/01 

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  1435/12/30

 م 24/10/20147الموامن 
163,800 

 16المسحهجل 
 هى  01/04/1438

 م 30/12/2016الموامن 
 هى  30/03/1439

 م 18/12/2017الموامن 
174,150 

 17المسحهجل 
 هى  1435/01/01

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  1435/12/30

 م 24/10/20147الموامن 
267,000 

 18المسحهجل 
 هى  1437/01/16

 م 29/10/2015الموامن 
 هى  1438/01/15

 م 16/10/2016الموامن 
174,150 

 19المسحهجل 
 هى  1435/01/01

 م 04/11/2013الموامن 
 هى  1435/12/30

 م 24/10/20147الموامن 
224,000 

 20المسحهجل 
 هى  1436/01/01

 م 24/10/2014الموامن 
 هى  1437/12/30

 م 13/10/2015الموامن 
175,500 

 21المسحهجل 
 هى  1433/07/01

 م 21/05/2012الموامن 
 هى  1438/06/30

 م 28/03/2017الموامن 
317,250 

 22المسحهجل 
 هى  1436/01/01

 م 24/10/2014الموامن 
 هى  1436/12/30

 م 13/10/2015الموامن 
141,750 

 23المسحهجل 
 هى  1438/01/01

 م 02/10/2016الموامن 
 هى  1438/12/30

 م 21/09/2017الموامن 
100,950 

 24المسحهجل 
 هى  1429/09/01

 م 01/09/2008الموامن 
 هى  30/08/1432

 م 31/07/2011الموامن 
141,750 

 25المسحهجل 
 هى  1438/01/01

 م 02/10/2016الموامن 
 هى  1438/12/30

 م 21/09/2017الموامن 
141,750 

 26المسحهجل 
 هى  1436/10/01

 م 17/07/2015الموامن 
 هى  1437/09/30

 م 05/07/2016الموامن 
283,500 

 27المسحهجل 
 هى  1435/03/01

 م 02/01/2014الموامن 
 هى  1438/02/30

 م 30/11/2016الموامن 
135,450 

 

  



 
 

 60 1.2نسخة 

 
 منفعة الربيع

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

(لاير سعودي -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحهجل 
 هى  1432/04/01

 م 06/03/2011الموامن 
 هى  1442/03/30

 م 15/11/2020الموامن 
160,000 

مىىا  ىىال كىىهرل ال ىىل  التىىاتا عىىن الىىدم  لمىىدة 
ةىوم  30اسبوعين ةحم ا عارا بالسداه وبعد م ا 

ةحىىن لل ىىل  ا ول مسىى  العفىىد. ا ا ر ىىى ا ىىد 
ال ىىلمين عىىدم كعدةىىد العفىىد معليىىه ار ىىار ال ىىل  
ا رل ر يا  بت تشاةا العفىد بوىشلةن علىى ا  ىت 

 وا  ةعحبل العفد معده كلفا يا
ال ىىل  التىىاتا عىىن الىىدم  لمىىدة  مىىا  ىىال كىىهرل

ةىوم  30اسبوعين ةحم ا عارا بالسداه وبعد م ا 
 ةحن لل ل  ا ول مس  العفد.

 2المسحهجل 
 م  01/08/2011
 هى 02/09/1432الموامن 

 م  01/08/2021
 هى 23/12/1442الموامن 

370,700 

 3المسحهجل 
 هى  1432/09/01

 م 31/07/2011الموامن 
 هى  1442/09/01

 م 12/04/2021الموامن 
165,000 

 4المسحهجل 
 هى  1434/04/01

 م 11/02/2013الموامن 
 هى  1442/04/01

 م 16/11/2020الموامن 
25,000 

 5المسحهجل 
 هى 01/01/1438

 م 02/10/2016الموامن  
 هى  1444/01/01

 م 29/07/2022الموامن 
158,000 

 6المسحهجل 
 هى  1435/07/17

 م 16/05/2014الموامن 

 1440/07/16هى   
 م 22/03/2019الموامن 

 )  ة    للحعدةد الحلفا ا( 
220,000 

 منفعة القدس

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحهجل 
 هى  1435/05/01

 م 02/03/2014الموامن 
 هى  1445/04/30

 م 13/11/2023الموامن 
150,000 

 
مىىا  ىىال كىىهرل ال ىىل  التىىاتا عىىن الىىدم  لمىىدة 

ةىىحم ا ىىعارا  مىىن كىىارة  ا سىىححفاز اسىىبوعين
مىىىىن كىىىىارة  ةىىىىوم  30بالسىىىىداه وبعىىىىد م ىىىىا 

 ةحن لل ل  ا ول مس  العفد.ا سححفاز 
 

 
 

 2المسحهجل 
 هى  1435/12/01

 م 25/09/2014الموامن 
 هى  1440/11/30

 م 01/08/2019الموامن 
120,000 

 3المسحهجل 
 هى  1436/07/01

 م 19/04/2015الموامن 
 هى  1441/06/30

 م 24/02/2020الموامن 
120,000 

 4المسحهجل 
 هى 1436/10/22

 م 07/08/2015الموامن  
 هى  1441/10/21

 م 12/06/2020الموامن 
100,000 

 5المسحهجل 
 هى  1438/01/01

 م 02/10/2016الموامن 
 هى  1442/12/30

 م 08/08/2021الموامن 
150,000 

 منفعة وادي لبن

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لاير سعودي( -سنوي )  

العامة الفسخ أحكام  

 1المسحهجل 
 هى 1435/12/15

 م 09/10/2014الموامن  
 هى  1440/12/14

 م 15/08/2019الموامن 
90,000 

مىىا  ىىال كىىهرل ال ىىل  التىىاتا عىىن الىىدم  لمىىدة 
ةىوم  30اسبوعين ةحم ا عارا بالسداه وبعد م ا 

ةحىىن لل ىىل  ا ول مسىى  العفىىد. ا ا ر ىىى ا ىىد 
ال ىىلمين عىىدم كعدةىىد العفىىد معليىىه ار ىىار ال ىىل  
ا رل ر يا  بت تشاةا العفىد بوىشلةن علىى ا  ىت 

 ةعحبل العفد معده كلفا ياوا  
 2المسحهجل 

 هى  1435/12/01
 م 25/09/2014الموامن 

 هى  1445/11/30
 م 06/06/2024الموامن 

180,000 

 3المسحهجل 
 هى  1436/09/01

 م 17/07/2015الموامن 
 هى  1446/08/30

 م 28/02/2025الموامن 
180,000 

ةوم  30ما  ال كهرل ال ل  التاتا عن الدم  لمدة 
 ةحن لل ل  ا ول مس  العفد.

 4المسحهجل 
 هى  1438/03/15

 م 14/12/2016الموامن 
 هى  1448/03/14

 م 27/08/2026الموامن 
120,000 

ةوم  30ما  ال كهرل ال ل  التاتا عن الدم  لمدة 
بعىد ار ىار ال ىل   ةحن لل ل  ا ول مس  العفىد

التىىاتا بالسىىداه بعىىد م ىىا أسىىبوعين مىىن كىىارة  
 .ا سححفاز

الضباب منفعة  

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لاير سعودي( -سنوي )  

العامة الفسخ أحكام  

 1المسحهجل 
 هى  1435/11/1

 م 26/08/2014الموامن 
 هى 1445/11/1

 م 08/05/2024الموامن  
1,050,000 

م ا  ما  ال كهرل ال ل  التاتا عن الدم  بعد
 ةوم ةحن لل ل  ا ول مس  العفد. 30

 م.01/05/2017هى الموامن 05/08/1438محد ا بحارة   بياتا الموكحا اعالا  اتك  سى آرل  المعلوما جمي   *
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