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الصادرة عن  للوائحوالذي تديره شركة أصول و بخيت االستثمارية خاضعة  صندوق المعذر ريتإن شروط و أحكام  •

 ومحدثة مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة

 .وغير مضللة عن صندوق االستثمار

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

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

 .على نسخة منها والتوقيع عليها
 

 ).هـ10/07/1439م  (الموافق  27/03/2018صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ    •

تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحاً  •
 هـ).18/09/1438م (الموافق 13/06/2017عاماً بتاريخ  



 
 

 2 1.1نسخة 

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: •

 

 إشعار هام
ــذه .أ  ــل قــراءة ه ــتثمر محتم ــل مس ــى ك ــاذ أي قــرار  عل ــل اتخ ــل قب ــة تامــة بالكام ــام بعناي ــروط واألحك الش

اســـتثماري يتعلـــق بالصـــندوق. وال يجـــوز أن يتعامـــل المســـتثمرون المحتملـــون مـــع محتويـــات هـــذه 
ــة ــة، أو قانوني ــريبية، أو زكوي ــتثمارية، أو ض ــارة اس ــا استش ــى أنه ــام عل ــروط واألحك ــى  ،الش ــب عل ــل يج ب

ــراءة هــذه الشــروط  ــع المســتثمرين ق ــن فرصــة االســتثمار جمي ــق م ــام والتحــري بأنفســهم، والتحق واألحك
فــي الصــندوق واختبارهــا، وذلــك فيمــا يتعلــق بالمزايــا والمخــاطر التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار فــي 

المســـــتثمرون باستشـــــارة مستشـــــاريهم المهنيـــــين، ومستشـــــاري الضـــــرائب نصـــــح ويُ الصـــــندوق. 
دات فــي الصــندوق واالحتفـــاظ بهــا والتصـــرف ومستشــاريهم القــانونيين والمحاســـبين بشــأن شــراء وحـــ

  .فيها

ــت االســتثمارية، وهــي شــركة ســعودية  .ب  ــل شــركة أصــول وبخي ــم إعــداد هــذه الشــروط واألحكــام مــن قب ت
ـــم  ـــاري رق ـــجل التج ـــب الس ـــة، بموج ـــاهمة مقفل ـــاريخ  1010219805مس ــــ  2/05/1427وت ـــق ه (المواف

ـــرخيص هيئـــةم)  29/05/2006 ـــه" بموجـــب ت -07الســـوق الماليـــة رقـــم  ومرخصـــة كــــ"شخص مـــرخص ل
ــرار 08126 ــب الق ــة بموج ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــاري الص ــتثمار العق ــناديق االس ــة ص ــاً لالئح ، ووفق
ــــم  ــــاريخ  ۲۰۰٦ - ۱۹۳ - ۱رق ــــق ۱۹/٦/۱٤۲۷وت ـــــ (المواف ــــوق 15/7/2006ه ــــام الس ــــى نظ ــــاء عل م) بن

ـــم (م/ ـــي رق ـــوم الملك ـــادر بالمرس ـــة الص ـــاريخ 30المالي ــــ ۱٤۲٤/ ٦/ ۲) وت ـــق (ال ه ، م) 31/07/2003مواف
ـــوق  ـــة الس ـــس هيئ ـــن مجل ـــادرة ع ـــة الص ـــة المتداول ـــتثمار العقاري ـــناديق االس ـــة بص ـــات الخاص والتعليم

م) بنــــاء 24/10/2016هـــــ (الموافــــق23/1/1438وتــــاريخ  2016 – 130 – 6الماليــــة بموجــــب القــــرار رقــــم 
ــم (م/ ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــوق المالي ــام الس ــى نظ ــاريخ 30عل ـــ ۱٤۲٤/ ٦/ ۲) وت ــق  ه (المواف

 .م) 31/07/2003

يصــنف مســتوى المخــاطر فــي الصــندوق بمخــاطر متوســطة إلــى مرتفعــة، لــذا فقــد ال يكــون مناســباً  .ج 
للمســتثمرين الــذين يرغبــون فــي االســتثمار قليــل المخــاطر، إذ أن أســعار وحــدات الصــندوق أو العوائــد 

صـــندوق. وبالتـــالي، قـــد ال يســـترد النقديـــة يمكـــن أن تهـــبط بســـبب المخـــاطر التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا ال
المســـتثمر المبلـــغ األصـــلي الـــذي تـــم اســـتثماره. لـــذا ننصـــح المســـتثمر باستشـــارة مستشـــار مـــالي 

ــة مســتقل ــة الســوق المالي ــن هيئ ــرخص م ــتثمرون  م ــون المس ــب أن يك ــرار االســتثمار. ويج ــاذ ق ــل اتخ قب
ـــلح إال  ـــة وال يص ـــاطر عالي ـــى مخ ـــوي عل ـــندوق ينط ـــي الص ـــتثمار ف ـــأن االس ـــم ب ـــى عل ـــون عل المحتمل
ــل  ــى تحم ــادرين عل ــذه المخــاطر، والق ــون ه ــا ويفهم ــي ينطــوي عليه ــين بالمخــاطر الت للمســتثمرين الملم

ــا ــا أو كلي ــتثمرة جزئي ــوالهم المس ــارة رؤوس أم ــي  خس ــتثمار ف ــاطر االس ــن مخ ــات ع ــن المعلوم ــد م (للمزي
 ).من هذه الشروط واألحكام " ز "، الرجاء الرجوع إلى المادة الصندوق

ــدير  .د  ــد م ــي يؤك ــام، والت ــروط واألحك ــذه الش ــي ه ــواردة ف ــات ال ــؤولية المعلوم ــندوق مس ــدير الص ــل م يتحم
للتأكــد مــن ذلــك) أنهــا ال الصــندوق حســب علمــه (بعــد أن بــذل القــدر المعقــول مــن العنايــة المهنيــة 

تتضــمن أي إفــادة غيــر صــحيحة أو مضــللة وال تغفــل أيــة أمــور تشــترط اللــوائح التنفيذيــة الصــادرة مــن 
مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة تضـــمينها فيـــه. وال تتحمـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة أي مســـؤولية عـــن 

كتمالهــا، وتخلــي نفســها محتويــات هــذه الشــروط واألحكــام، وال تعطــي أي تأكيــدات تتعلــق بــدقتها أو ا
ـــتج عمـــا ورد فـــي هـــذه الوثيقـــة أو عـــن  ـــت عـــن أي خســـارة تن صـــراحة مـــن أي مســـؤولية مهمـــا كان
ــب  ــة بموج ــندوق المطروح ــدات الص ــراء وح ــي ش ــراغبين ف ــى ال ــب عل ــا، ويج ــزء منه ــى أي ج ــاد عل االعتم

 هذه الشروط واألحكام التحري عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بالصندوق.

تمــت اإلشــارة إلــى جميــع التــواريخ هجريــاً و مــا يقابلهــا ميالديــاً أو العكــس، و فــي حــال عــدم توافــق  .ه 
 التاريخ الهجري مع الميالدي يتم األخذ بالتاريخ المذكور أوالً. 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:

 شركة أصول و بخيت االستثمارية

 11526الرياض   63762ص.ب.   

 السعوديةالمملكة العربية 

 966-11-419-1797هاتف: 

 966-11-419-1899فاكس: 

 WMD@OBIC.COM.SAبريد إلكتروني: 
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 4 1.1نسخة 

 

صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب الئحة  : نوع الصندوق
 صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.

 الريال السعودي. : عملة الصندوق

تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفق تقدير مدير سنة  99 : مدة الصندوق
 .الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية

األهداف االستثمارية 
 : للصندوق

يهدف الصندوق الى االستثمار في أصــول عقاريــة داخل المملكة العربية السعودية وقابلــة 
% من صافي أرباح الصندوق سنوياً. 90دوري ، وتوزيع ما ال يقل عن  لتحقيق دخل تأجيري

 :يستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصول الصندوق فـي مشـاريع التطـوير العقارية شريطةو
أال تقـل أصول الصـندوق المسـتثمرة فـي األصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل  .1

 دوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة، و٪ مـن إجمـالي أصول الصـن75دوري عـن 
 أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء. .2

 حجم الصندوق
: 

 .لایر سعودي 613,700,000

 رياالت سعودية. 10  : سعر الوحدة

من هذه الشروط واألحكام لمعرفة التفاصيل عن  " ز "متوسطة إلى عالية (يرجى مراجعة المادة  : درجة المخاطر
 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق).

، كما انه من الممكن تخصيص مبلغ أقل مضافاً إليها قيمة رسوم اإلشتراك لایر سعودي 10,000 : الحد األدنى لالشتراك
 الطرح االولي.عدد المكتتبين الكبير خالل فترة  من الحد األدنى لإلشتراك بسبب

 .ال يوجد : الحد األدنى للملكية

سيتم توزيع أرباح سنوية على مالك الوحدات (في حال تحققت) ال تقل عن تسعين بالمائة  : سياسة توزيع األرباح
 .وذلك في شهر مارس من كل عام ،خالل الربع االول %) من صافي أرباح الصندوق90(

 : األولي الطرحفترة 
 م02/07/2017 هـ الموافق08/10/1438 :    األولي الطرحتاريخ بداية قبول االشتراكات خالل فترة 

 .م06/07/2017 هـ الموافق12/10/1438:           األولي                 الطرحتاريخ االنتهاء من فترة 
  

/ديسمبر من كل سنة 31/يونيو و 30للصندوق (كل ستة أشهر من السنة المالية  -مرتان سنوياً  : عدد مرات التقويم
 .ميالدية)

 : رسوم االشتراك
% من 2وبقيمة الوحدات،  تخصيصبعد  وتخصم رسوم االشتراك من إجمالي مبلغ االشتراك 

لبائعي  ل رسوم االشتراكامالتنازل/حسم كبمدير الصندوق  وسيقومإجمالي مبلغ اإلشتراك. 
 .من هذه الشروط واألحكامالواردة بياناتهم في المادة "ط"  (اإلشتراك العيني) االصول العقارية

لصندوق، وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل قيمة أصول ا صافي% من 0.50رسوم سنوية تعادل  : رسوم إدارة الصندوق
 ربع سنوي.

تحصيله بالفعل من األصول العقارية، على أن % من اإليراد الكلي الذي تم 5أتعاب سنوية تعادل  : أتعاب مدير األمالك
 يتم الدفع على أساس نصف سنوي.

 : أتعاب التطوير
في حال استثمار الصندوق بمشاريع التطوير العقاري، سيتحصل المطور على أتعابه نظير قيامه 

نسبة مئوية من تكاليف إنشاء المشروع  على شكلعلى تطوير المشروع / العمل باألشراف 
 .تكاليف انشاء المشروعمن  %15بحد أقصى  و وبحسب السعر السائد بالسوق

 : رسوم الحفظ 

 لایر سعودي سنوياً  90,000مبلغ  •
مع أمين  لایر سعودي رسوم تأسيس وتدفع لمرة واحدة عند توقيع العقد 40,000مبلغ  •

  الحفظ.
 الصندوق. ألصوللایر لكل عملية بيع أو شراء أو إصدار صك جديد  2,000مبلغ  •

 .لایر سعودي سنوياً  32,000مبلغ  : أتعاب المحاسب القانوني

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب وهيكلة  : رسوم التمويل
 السعر السائد بالسوق.التمويل الخاص بالصندوق، إن وجد، وبحسب 

يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء في  : أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 لایر سعودي لالجتماع الواحد. 3,000سبيل حضور االجتماعات باإلضافة إلى بدل الحضور وبواقع 

 ملخص الصندوق
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ولن  ،سنويا لایر 100,000عن  لألعضاء مجتمعين بدالتعلى أن ال يزيد مجموع هذه التكاليف وال
أي بدالت او مكافآت نظير عضويتهم في  أعضاء المجلس من موظفي مدير الصندوقيتقاضى 

  .مجلس إدارة الصندوق
لایر  200,000يتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين (مجتمعين) وبواقع و 

 سعودي سنويا.

 : األخرى المصاريف

يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم والمصاريف والنفقات الخاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق، كما 
يتحمل المصاريف والرسوم الناتجـة عـن التعـامالت و الخدمات المقدمة من الغير أو من االطراف 

العالقة مثل الخدمات القانونية واالستشارية والمستشارين العقاريين وتكــاليف التــأمين ذات  وذو
برسوم  العالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة أو فنية او تقنية أخـرى بمـا فـي ذلـك المصـاريف المتعلقـة

ن وجدت. ومـن التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية، إضافة ألية ضرائب أو رسوم إ
مـن إجمـالي قيمـة أصول الصندوق سنوياً، وفي جميع  %1المتوقـع أال تزيـد هـذه التكـاليف عـن 

 االحوال لن يتم خصم إال المصاريف والرسوم الفعلية.

 : رسوم التعامل

% من سعر الشراء أو البيع الخاص بكل أصل عقاري يتم 1يحصل مدير الصندوق على نسبة 
ه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي الالزم والتفاوض شراؤه أو بيع

على شروط الشراء أو البيع وإتمام العملية. وتكون أتعاب التعامل مستحقة السداد بعد إتمام 
 عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري.

ف ورسوم التعامل/التعامالت مثل مل الصندوق جميع مصاريف وتكاليحباإلضافة إلى ذلك، سيت
. وسيتم الخاصة بذلكالبيع والشراء واالستحواذ على أصول والتكاليف االستشارية والقانونية 

 اإلفصاح عن تلك المصاريف (في حال وجدت) في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية كل سنة.

 : تداول الوحدات
اإلدراج، بنفس طريقة تداول أسهم الشركات المدرجة عند يتم التعامل بالوحدات عبر نظام (تداول) 

وبالتالي، يجوز لمالكي الوحدات والمستثمرين التداول خالل (تداول)  في السوق المالية السعودية
 . ساعات التداول العادية المعلن عنها من قبل السوق المالية مباشرة

ثمارية عن المستثمرين وتقع على مالك الوحدة ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االست : الزكاة
 مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية.
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 : ”"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية
تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، 

 أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة.أو لجنة فرعية، أو موظف، 

 الئحة األشخاص المرخص لهم
 .هيئة السوق المالية السعودية مجلس الصادرة عنالئحة األشخاص المرخص لهم  :

 الئحة صناديق االستثمار العقاري
 .الماليةهيئة السوق مجلس ، والصادرة عن الئحة صناديق االستثمار العقاري :

 الئحة صناديق االستثمار
 هيئة السوق المالية. مجلس الصادرة عن الئحة صناديق االستثمار :

التعليمات الخاصة بصناديق 
الصادرة عن مجلس هيئة الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة تعني التعليمات  : االستثمار العقارية المتداولة

 السوق المالية.

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

تعني شركة أصول وبخيت االستثمارية، شركة سعودية مساهمة مقفلة، بموجب السجل 
ومرخصة كـ م  29/05/2006الموافق هـ  02/05/1427وتاريخ  1010219805التجاري رقم 

نشاط التعامل لمزاولة  08126-07شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم “
 بصفة أصيل ووكيل واإلدارة والحفظ في أعمال األوراق المالية.

 مجلس إدارة الصندوق
هو مجلس إدارة ُيعين أعضاءه مدير الصندوق، وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري؛ لمراقبة  :

 أعمال مدير الصندوق وسير أعمال الصندوق.

 عضو مجلس إدارة مستقل
: 

مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع  موظفاً و ال عضو مجلس اإلدارة ليس عضو من أعضاء
جوهرية بعمل أو عالقة تعاقدية مع مدير  أمين حفظ الصندوق، كما أنه ليس بذي عالقة له أو

 .الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق

 : مدير األمالك

حاصلة على التراخيص الالزمة لمزاولة أعمالها وأنشطتها من الجهات  – جهاتأو عدة  جهة
و  استثمار الصندوققوم بإدارة العقارات محل لتمدير الصندوق  ايعينه -الحكومية ذات العالقة 

: على سبيل المثال  العقارات ومن ضمنهاإدارة عن جميع الخدمات المتعلقة ب ةكون مسؤولت
في هذه الشروط تعني ، ويانتها و خدمات التأجير و تحصيل اإليجارالعقارات و صوتشغيل إدارة 

وتاريخ  1010268694مؤسسة مداد الخير للعقارات بموجب السجل التجاري رقم و األحكام 
 .م 30/05/2009الموافق  هـ6/6/1430

 .شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق المالية يعني  : الشخص المرخص له

لنص  مسؤول المطابقة وااللتزام لدى شركة أصول وبخيت االستثمارية الذي يتم تعيينه وفقاً  : وااللتزاممسؤول المطابقة 
 الئحة األشخاص المرخص لهم. الفقرة (أ) من المادة السابعة و الخمسين من

 يعني صندوق المعذر ريت. : الصندوق

الوحدات في تداول، قابلة للتجديد لمدد سنة تبدأ من تاريخ إدراج  99مدة الصندوق هي  : مدة الصندوق
 مماثلة وفق تقدير مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية

 إجمالي قيمة أصول الصندوق
 مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل يوم تعامل. : رأس مال الصندوق/

 التي يتم دفعها لمدير الصندوق.المتعلقة بالخدمات االستشارية التعويض والمصاريف واألتعاب  : رسوم إدارة الصندوق

من خالل   في الصندوقلغرض االستثمار من مقابل نقدي أو عيني هو ما يقدمه المشترك  : اشتراك
 وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه. تملك وحدات في الصندوق

 : لوحدةا
تمثل حصة مشاعة في صافي أصول حصة المالك في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها 

التي تمنح المستثمر حق المشاركة في ملكية أصول الصندوق على أساس نسبي  الصندوق
 وفقاً لعدد الوحدات التي يملكها المستثمر .

الشخص الذي يملك وحدات في صندوق مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إلى  : "مالك وحدة" أو "مالك وحدات "
 .المعذر ريت

 
 
 
 
 

  

 قائمة المصطلحات
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 التغييرات األساسية
: 

 تعني أياً من الحاالت اآلتية:
 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .1
أو على حقوقهم فيما  حاملي الوحداتالتغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على  .2

 يتعلق بالصندوق. 
 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.  .3
 زيادة راس مال الصندوق. .4
 أي حاالت أخرى ترى الهيئة أنها تغيراً أساسياً وتبلغ بها مدير الصندوق. .5

 يعني الطرح العام للوحدات وفقاً لهذه الشروط واألحكام. : الطرح

 : صافي قيمة األصول للوحدة
على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوماً منها  القيمة النقدية ألي وحدة

قيمة الخصوم والمصاريف، ثم ُيقسم الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في تاريخ 
 التقويم.

 من هذه الشروط واألحكام. "ك" هو محدد في المادة يعني صافي قيمة أصول الصندوق كما  : صافي قيمة األصول

يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم التقييم كل ستة أشهر  : يوم التقويم
 .ديسمبر من كل سنة ميالدية 31يونيو و 30في 

 أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. : "لایر" أو "لایر سعودي"

يتمثل هدفها الوحيد االستثمار في األوراق المالية قصيرة األجل وهي صناديق استثمار  : صناديق أسواق النقد
 وصفقات سوق النقد وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.

 : صفقات المرابحة

، حيث يبدي العميل رغبته في باآلجلصفقات ينفذها الصندوق عن طريق تملك سلع وبيعها 
من السوق، ويبيعها عليه،  شراء سلعة من الصندوق باألجل، ثم يشتري الصندوق السلعة

وللعميل حق االحتفاظ بالسلعة أو تسلمها وله أن يوكل الصندوق في بيعها في السوق، كما 
يمكن تنفيذها بتوكيل الصندوق مؤسسًة ماليًة بشراء سلعٍ من السوق الدولية للصندوق 

 بثمن حال ومن ثم يبيعها الصندوق على المؤسسة المالية أو غيرها بثمن مؤجل.

 : نموذج طلب االشتراك
النموذج المستخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة 
السوق المالية وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها 

 .العميل بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق

هي السنة الميالدية والمدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات  : الماليةالسنة 
 شهراً ميالدياً. 12المالية للصندوق وفي نهايتها يتم إعداد القوائم المالية والتي تتكون من 

(مارس/ يونيو/ مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من األشهر  : الربع
 سبتمبر/ ديسمبر) من كل عام.

 .العربية السعوديةفي المملكة  يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل : "اليوم" أو "يوم عمل"

الدخل التأجيري بعد خصم إجمالي المصروفات  بما في ذلك يقصد به إجمالي عوائد الصندوق : صافي أرباح الصندوق
 التي تحملها الصندوق.

 : طرف ذوو عالقة

 مدير الصندوق .1
 أمين الحفظ .2
 مدير األمالك .3
 المثمن .4
 المحاسب القانوني .5
أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذين أو الموظفين لدى أي من األطراف  .6

 أعاله
من صافي أصول صندوق االستثمار العقاري %) 5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ( .7

 المتداول
 أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم .8

 تعني السوق المالية السعودية. : تداول

تعني أي سوق مالي عاملة في المملكة العربية السعودية (أو سيتم ترخيصه الحقا) ومنها  : أسواق المال السعودية
 السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو).على سبيل المثال 

تعني األصول العقارية الموضحة في الملخص التعريفي عن األصول العقارية وأي أصول عقارية  : أصول الصندوق
 يتملكها الصندوق الحقاً.
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 : الجمهور 

 كل من يملك وحدة في الصندوق على أال يكون من اآلتي بيانهم:
 أكثر من وحدات الصندوق. %) أو5أي مالك وحدات يملك ( .1
 مدير الصندوق وتابعيه. .2
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .3

 : عقود المنفعة

بموجبها شراء حق االنتفاع بتلك األصول لفترة زمنية محددة وال يترتب تعني العقود التي يتم 
على شراء حق االنتفاع اكتساب الملكية التامة لألصول بحيث تبقى تلك الملكية مع مالكها 

عقود المنفعة الخاصة باألصول العقارية الوارد في هذه الشروط و األحكام تعني ، و األساسي
 .ن هذه الشروط واألحكامم  29 ،27، 25، 23بياناتها في الصفحات 

 : الجهات المستلمة 
و ق ووشروط وأحكام الصند و الذي سيقوم باستالم نماذج االشتراك مدير الصندوقتعني 
من المستثمرين مبالغ اإلشتراك  استالمبالذي سيقوم المحدد في نموذج االشتراك  البنك

 المحتملين.
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 دليل الصندوق

   AlMa’athar REIT المعذر ريت اسم الصندوق

 مدير الصندوق

 

 شركة أصول وبخيت االستثمارية
 طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين

  11526الرمز البريدي  63762ص ب  
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 00966114191797 :  هاتف
 00966114191899 :فاكس 

www.obic.com.sa 

 أمين الحفظ

 

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي
 المملكة العربية السعودية

 11523الرياض  50051ص.ب 
  9مخرج رقم  –واحة غرناطة لألعمال –طريق الدائري الشرقي

 00966115117300هاتف 
 00966112019819فاكس  

http://www.skfh.com.sa 

 المحاسب القانوني

 

 بي كي إف البسام والنمر
 المملكة العربية السعودية

 11473الرياض  28355ص.ب 
   حي السليمانية –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) 

 00966112065333هاتف 
 00966112065444فاكس  

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

 المستشار القانوني
 

 مكتب د. وليد بن ناصر النويصر وشركاه 
 4واحة غرناطة لألعمال، مبنى أ 

 ، طريق الدائري الشرقي12الدور 
 11625، الرياض 99879ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 www.wanpartners.comالموقع اإللكتروني: 
  walnuwaiser@wanpartners.comالبريد اإللكتروني: 

 مدير األمالك

 

 مؤسسة مداد الخير للعقارات
 المملكة العربٌة السعودية

 11411الرياض  300ص.ب 
 حي العقيق –شارع عبدهللا الخريجي 

 00966114856057هاتف 
 00966114983951فاكس  

 المثمنون العقاريون

 

 
 
 
 

 

 شركة انتماء للخدمات العقارية -1
 المملكة العربية السعودية

 شارع العليا العام -الرياض 
 مبنى البالزا بجوار العقارية الثالثة

 00966112937458هاتف : 
 00966112937461فاكس: 

  info@intimaa.comالبريد اإللكتروني: 
 شركة دانات لتقييم االصول  -2

 المملكة العربية السعودية
 6 -5الدائري الشمالي بين مخرج  – الرياض
 الرياض -87739ص.ب 
 00966114555557هاتف: 

 00966114551893فاكس: 

 منصة التداول

 

 )شركة السوق المالية السعودية ( تداول
 المملكة العربية السعودية

 طريق الملك فهد، أبراج التعاونية، البرج الشمالي
 11555، الرياض 60612ص.ب 
 +966) 11( 218 9999هاتف: 

 +966) 11( 218 1220فاكس: 
  www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني
 webinfo@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

 الجهة المنظمة
 

 هيئة السوق المالية
 المملكة العربية السعودية

  طريق الملك فهد، مبنى القلعة
 11642الرياض  87171ص.ب 
 : www.cma.org.sa اإللكتروني الموقع

 info@cma.org.saالبريد اإللكتروني: 
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 اسم الصندوق و نوعه: .أ 
) تم إنشاؤه في المملكة العربية مقفلاسم الصندوق "المعذر ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول (

 العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.السعودية بموجب الئحة صناديق االستثمار 

 عنوان مدير الصندوق: .ب 
  .شركة أصول وبخيت االستثمارية

 .طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين
 .المملكة العربية السعودية 11526الرياض  63762ص .ب. 
 +966-11-419-1899فاكس رقم: ، + 966 -11-419-1797هاتف: 

 www.obic.com.saالموقع اإللكتروني: 

 مدة الصندوق: .ج 
سنة تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفـق تقـدير مـدير  99مدة الصندوق هي 

 الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية.

 أهداف الصندوق: .د 
% مـن 90صول عقاريـة مـدرة لـدخل دوري بحيـث يـتم توزيـع مـا ال يقـل عـن يهدف الصندوق إلى االستثمار في أ

شـكل سـنوي وذلـك بعـد اسـتالم مـدير الصـندوق للعوائـد اإليجاريـة بمالكي الوحدات  صافي أرباح الصندوق على
 لألصول العقارية.

 وصف غرض الصندوق و أهدافه االستثمارية: .ه 
يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصــول عقاريــة قابلـــة لتحقيـق دخـل تـأجيري دوري داخـل المملكـة العربيـة 

% 90، وتوزيع مـا ال يقـل عـن " و " السعودية وبما يتوافق مع استراتيجية الصندوق االستثمارية الواردة في المادة 
انوي أصوله فــي مشــاريع التطــوير العقاريـة وذلـك من صافي أرباح الصندوق سنوياً. ويستثمر الصندوق بشكل ثـ

 ." و " وفقاً للقيود المحددة في استراتيجية الصندوق الواردة في المادة 

 ملخص استراتيجيات الصندوق: .و 
من أي مخالفات نظامية تمنع او قد تتسـبب محل إستثمار الصندوق  األصول العقاريةيقر مدير الصندوق على خلو 

مـن أي خلـل او عيـوب  افنيـاً وخلوهـ األصـول العقاريـة، وكذلك على سـالمة اأو تشغيله هامن في عدم االستفادة
، أو قـد تتسـبب بـدورها فـي اجـراء اأو تشـغيله هاهندسية رئيسية قد تمنع او قد تتسبب في عدم االستفادة من

 .اصالحات وتغييرات رئيسية مكلفة
 

 خالل اتباع االستراتيجيات التالية:سيعمل الصندوق على تحقيق أهدافه االستثمارية من 
 أنواع األصول العقارية التي يستثمر فيها الصندوق.  1و.

يستهدف الصندوق تكوين محفظة استثمارية عقارية متنوعة من خالل تملك أصول عقارية داخل المملكـة العربيـة 
السعودية قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي مـن المتوقـع أن تـدر عوائـد علـى رأس المـال المسـتثمر بمـا 

نوي أصـوله فــي مشــاريع التطــوير يتماشى مع استراتيجية اسـتثمار الصـندوق. ويسـتثمر الصـندوق بشـكل ثــا
 :العقارية شريطة

٪ مــن القيمـة 75أالتقـل استثمارات الصندوق فـي األصول العقاريـة المطــورة التــي تولــد دخــل دوري عــن  .1
 اإلجمالية ألصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة، و

 .أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء .2
 

 التعريفي الموضح أدناه األصول العقارية المكونة لمحفظة الصندوق اإلستثمارية بشكل مبدئي: ويعرض الملخص
 

  

 

 المعذر ريت صندوق

  األحكام الشروط و
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 ملخص تعريفي عن األصول العقارية -

 :(المبدئية) ملخص محفظة الصندوق -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 (لایر سعودي)التكلفة االجمالية لشراء العقارات 

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

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

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

 شهر ماضية 12  مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق خالل
 44,959,492 لایر سعودي) () 2016(سنة 

شهر  12مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق المستهدف خالل 
 52,217,920 (لایر سعودي)) 2017(سنة 

 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.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 

على العقد الموقع مع  ولكنه مؤجر وهو تحت االنشاء بناءً  التخصصي)في المراحل النهائية لإلنشاء (عقار *يوجد عقار واحد 
 م 22/10/2015حيث أن اتفاقية التاجير الموقعة بدأت من فترة بدء تطوير العقار في  المستأجر النهائي للعقار بعد اتمامه.

 سنة. 22وتستمر لمدة هـ 09/01/1437الموافق 
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 االصول التي سيتم شرائها/تملكها :ملخص األصول العقارية -2

 

 المعذر  اسم العقار
 مكتبي -تجاري  – سكني نوع العقار

 الرياض المدينة
 المعذر الحي

 األمير تركي بن عبدالعزيز االول الشارع
 N 46°40'03.4"E"53.2'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 10,709.16 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 22,707.37 ،حسب رخصة البناء)²(م

 192,636,980.71 (لایر) تكلفة شراء العقار

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

نظراً لطبيعة هذا العقار وتنوع مستأجرية وبسبب عدد العقود الكبير والتي يتعذر عرضها 
 العقود حسب نوع المساحة اإليجاريةجميعا، فقد تم دمج 

 عدد العقود القيمة سنويا 

 11( مستأجري المعارض
 9 4,761,318 معرض)

 مستأجري المكاتب
 8 2,248,000 مكتب) 11(

 مستأجري الوحدات السكنية
 117 8,736,200 )وحده سكنية 117(

معلومات أكثر عن عقود اإليجار من هذه الشروط واألحكام للحصول على  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 الخاصة بهذا األصل العقاري)

 
 تاريخ إتمام انشاء المبنى

 م 15/08/2015الموافق  هـ01/11/1436 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )قبو + دور ارضي + دور اول+ ملحق علويأدوار ( 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 سكنية ةحد 132مكتب،  11 معرض، 11 (حسب رخصة البناء)

 سكنية غير مؤجرة دةوح 15يوجد ،  %90 نسبة اإلشغال للعقار

يقع العقار في زاوية شارع األمير تركي بن عبدالعزيز االول وشارع االمير سلطان بن  وصف موقع العقار
 عبدالعزيز، يعتبر العقار متنوع من حيث القطاعات والمستأجرين

 مالحظات إضافية

تكون والعقد الموقع مع المؤجر  في نصوص عليهاالمبعض العقود تتضمن زيادة في القيمة اإليجارية 
 التالي: النحوعلى 

هـ الموافق  01/08/1436من ) 1,157,400(في المعارض ) 1ستأجر (السنوي للمقيمة اإليجار  •
من  )1,286,000(ويتم زيادتها إلى م  13/03/2021هـ الموافق  30/07/1442إلى  م  19/05/2015
 .م 13/03/2021هـ الموافق  30/07/1446إلى  م 14/03/2021هـ الموافق  01/08/1442

هـ الموافق 06/04/1437من ) 188,000بلغ (تفي المكاتب ) 6ستأجر (للم السنوي قيمة اإليجار •
من  )206,800(ويتم زيادتها إلى م  13/12/2018الموافق  هـ 05/04/1440إلى  م 16/01/2016
 .م 20/11/2020هـ الموافق  05/04/1442إلى م  14/12/2018هـ الموافق  06/04/1440

هـ الموافق  14/06/1437من ) 151,000بلغ (تفي المكاتب ) 7ستأجر (للم السنوي قيمة اإليجار •
من  )166,100(ويتم زيادتها إلى م  18/02/2019الموافق  هـ 13/06/1440إلى  م 23/03/2016
 .م  29/01/2021هـ الموافق  16/06/1442إلى م   19/02/2019هـ الموافق  14/06/1440
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 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام،  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
العقارية أو مدير األمالك  يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد  . المعذر اربـعق مع مدير الصندوق فيما يتعلق
تضارب جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 قار المعذر.عبـ% أو أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق 10
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ
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 الربيع اسم العقار

 تجاري – يةفندقوحدات  نوع العقار
 الرياض المدينة
 الربيع الحي

 االمير سعود بن محمد بن مقرن الشارع
 N 46°38'56.9"E"56.2'46°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 3,900 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 8,589.53 ،حسب رخصة البناء)²(م

 50,284,948.37 (لایر) تكلفة شراء العقار

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 
  1المستأجر 

 81معارض و 4(
 وحدة سكنية)

م 06/06/2016هـ الموافق  01/09/1437من  3,000,000
 م 20/12/2025هـ الموافق  30/06/1447إلى 

  2المستأجر 
م 08/12/2015هـ الموافق  26/02/1437من  261,040 )معرض 2(

 م 19/08/2025هـ الموافق  25/02/1447إلى 

  3المستأجر 
م  28/04/2016هـ الموافق  21/07/1437من  146,000 معرض) 1(

 م 14/03/2020هـ الموافق  20/07/1441إلى 
من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقود اإليجار  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 الخاصة بهذا األصل العقاري)

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 م 03/02/2016الموافق  هـ24/04/1437 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )قبو + دور ارضي + دور اول+ ملحق علويأدوار ( 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 سكنية ةحد 81معارض،  7 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
الجهة الشمالية يقع العقار في شمال مدينة الرياض بحي الربيع ويحد منطقة العقار من 

طريق االمام سعود بن فيصل ومن الجهة الجنوبية الطريق الدائري الشمالي، ومن الجهة 
 الشرقية طريق الملك عبدالعزيز ومن الجهة الغربية طريق الملك فهد

 مالحظات إضافية

العقد الموقع مع المؤجر  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   1 المستأجر عقد إن
 : وتكون على النحو التالي

تصبح القيمة م  02/02/2022هـ الموافق  30/06/1443إلى  م 17/03/2018هـ الموافق  01/07/1439من  •
 ) سنوياً.3,750,000(اإليجارية 

تصبح القيمة م  19/12/2025هـ الموافق  30/06/1447إلى  م 03/02/2022هـ الموافق  01/07/1443من  •
 ) سنوياً.3,800,000(اإليجارية 

 
العقد الموقع مع المؤجر  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   2إن عقد المستأجر 

 : وتكون على النحو التالي
تصبح م 10/09/2023هـ الموافق  25/02/1445إلى م  03/10/2021هـ الموافق  26/02/1443من  •

 ) سنوياً.400,000(القيمة اإليجارية 
تصبح  م 19/08/2025هـ الموافق  25/02/1447إلى  م 11/09/2023هـ الموافق  26/02/1445من  •

 ) سنوياً.445,000(القيمة اإليجارية 



 
 

 15 1.1نسخة 

 
  

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام،  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك يؤكد مدير الصندوق على أنه ال 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب  عقار الربيع. بـ مع مدير الصندوق فيما يتعلق
% أو 10جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بـعقار الربيعول الصندوق وذلك فيما يتعلق أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألص
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ
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 المحمدية اسم العقار
 مكتبي -تجاري  نوع العقار

 الرياض المدينة
 العليا الحي

 طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الشارع
 N 46°41'12.1"E"55.0'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 2,109 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 15,582.92 ،حسب رخصة البناء)²(م

 99,581,867.03 (لایر) تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 8,206,300 (لایر)

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

  1المستأجر 
م  30/06/2015هـ الموافق  14/09/1436من  7,206,300 مكتب) 40(

 م 12/03/2025هـ الموافق 13/09/1446إلى 

  2المستأجر 
م  28/10/2016هـ الموافق  27/01/1438من  1,000,000 معارض) 4(

 م 01/08/2024 الموافق هـ 26/01/1446إلى 

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقود اإليجار  2الملحق (يرجى الرجوع إلى 
 الخاصة بهذا األصل العقاري)

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 م 10/04/2009الموافق  هـ15/04/1430 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )أدوار متكررة 8قبو + دور ارضي + دور ميزانين+  2دور ( 12 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 معارض 4و مكتب 40 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

علـى امتـداد طريـق الملـك فهـد الـذي يطـل عليـه  عليـااليقع العقار وسط مدينة الرياض بحي 
الجنوبية مباشره. ويحد منطقة العقار من الجهة الشمالية شارع موسى بن نصير، ومن الجهة 

طريق مكة المكرمة ومـن الجهـة الشـرقية طريـق الملـك فهـد يليـه شـارع العليـا ومـن الجهـة 
 الغربية شارع التخصصي

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام،  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
العقارية أو مدير األمالك مع  يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول

بعقار المحمدية. كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب   مدير الصندوق فيما يتعلق
% أو 10جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 قار المحمدية.أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بع
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ

 التخصصي اسم العقار
 تجاري نوع العقار

 الرياض المدينة
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 المعذر الحي
 شارع التخصصي الشارع

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

 كروكي الموقع

 
 4,248 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 6,610.61 ،حسب رخصة البناء)²(م

 43,680,817.33 (لایر) تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 3,338,820 (لایر)

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

 1المستأجر 
 هـ 09/01/1437الموافق  م 22/10/2015من  3,338,820 ) المبنى بالكامل (

 هـ 12/09/1459الموافق  م  21/10/2037إلى  

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقد اإليجار  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 الخاص بهذا األصل العقاري)

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 اإلنشاءالعقار قيد  (حسب شهادة اتمام البناء)

 )قبو + دور ارضي + دور ميزانينأدوار ( 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 صالة عرض 1 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
العقار من الجهة الشمالية  منطقة يقع العقار في غرب مدينة الرياض بحي المعذر، ويحد

طريق االمام محمد بن عبدالعزيز ومن الجهة الجنوبية طريق مكة المكرمة ومن الجهة 
 الشرقية طريق الملك فهد ومن الجهة الغربية طريق التخصصي

 مالحظات إضافية

بناًء  االنشاء، وهو مؤجر حاليا، وتزيد قيمة االيجار في حال تم استكمال انشاء المشروع قيدالمشروع 
 التالي: النحووتكون على  على العقد الموقع بين المؤجر و المستأجر

سيتم حساب االيجار هـ  21/05/1449م الموافق  21/10/2027إلى  استكمال انشاء المشروع من •
 قيمة االرض مضافا اليها تكاليف االزالة والبناء.%  من اجمالي تكلفة 8.5 بنسبة

زيادة هـ  17/07/1454م الموافق  21/10/2032إلى هـ  22/05/1449م الموافق  22/10/2027من  •
 .في الفترة السابقة من قيمة اخر ايجار %5بنسبة 

 زيادةهـ 12/09/1459م الموافق  21/10/2037إلى هـ 18/07/1454م الموافق  22/10/2032من  •
 .في الفترة السابقة من قيمة اخر ايجار  %5بنسبة 

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام،  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد   التخصصي.بعقار  مع مدير الصندوق فيما يتعلق
تضارب جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بعقار التخصصي. % أو أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق10
 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 

 م.2017يتوقع استكمال إنشاء المشروع خالل شهر اكتوبر من العام 
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 مبنى الصحافة االول اسم العقار
 مكتبي -تجاري  نوع العقار

 الرياض المدينة
 الصحافة الحي

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

 كروكي الموقع

 

 2,520 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 11,340 ،حسب رخصة البناء)²(م

 50,102,755.81 (لایر) تكلفة شراء العقار

االيجار المستهدف خالل 
 4,312,660 (لایر) شهر 12

نبذة عن عقود اإليجار 
 الحالية (لایر)

 
 المدة القيمة سنويا 

 1المستأجر 
 4,312,660 (المبنى بالكامل)

هـ الموافق  22/01/1436ثالث سنوات من تاريخ 
تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة باستثناء ما  م 14/11/2014

 إذا تم اإلخطار بعدم الرغبة بالتجديد

معلومات أكثر عن عقد االيجار الخاص بهذا من هذه الشروط واألحكام للحصول على  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 األصل العقاري)

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام 

 البناء)

 م 23/11/2011الموافق  هـ27/12/1432
 

 )أدوار متكررة 7قبو + دور ارضي +  2أدوار ( 10 عدد االدوار
 واعدادها  انواع الوحدات

 مكتب 44 (حسب رخصة البناء)

 %100 اإلشغال للعقارنسبة 

 وصف موقع العقار
يقع العقار في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ويحد منطقة العقار شماال طريق الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، ومن الجهة الجنوبية الطريق الدائري الشمالي، ومن الجهة الشرقية طريق المطار، ومن 
 العقار مباشرةالجهة الجنوبية طريق العليا الذي يقع عليه 

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام، يؤكد مدير  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصندوق فيما 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب جوهري لمصالح مدير  بـمبنى الصحافة األول.  يتعلق
% أو أكثر من العوائد اإليجارية السنوية 10الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بـمبنى الصحافة األول.ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق 
 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 

 مبنى الصحافة الثاني اسم العقار
 مكتبي نوع العقار
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 الرياض المدينة
 الصحافة الحي

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

 كروكي الموقع

 

 2,380 )²االرض (ممساحة 

 مساحة البناء
 10,880 ،حسب رخصة البناء)²(م

 53,544,744.13 (لایر) تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 4,670,000 (لایر)

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

 1المستأجر 
 4,670,000 (المبنى بالكامل)

هـ  09/09/1437ثالث سنوات من تاريخ 
تجدد تلقائياً لمدد م 14/06/2016الموافق 

مماثلة باستثناء ما إذا تم اإلخطار بعدم 
 الرغبة بالتجديد

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقد االيجار الخاص بهذا  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 األصل العقاري)

 انشاء المبنىتاريخ إتمام 
 م17/11/2012الموافق  هـ4/01/1434 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )أدوار متكررة 7قبو + دور ارضي +  2أدوار ( 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 مكتب 44 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

بحي الصحافة ويحد منطقة العقار شـماال طريـق الملـك سـلمان يقع العقار في شمال مدينة الرياض 
بن عبدالعزيز، ومن الجهة الجنوبية الطريق الدائري الشـمالي، ومـن الجهـة الشـرقية طريـق المطـار، 

 ومن الجهة الجنوبية طريق العليا الذي يقع عليه العقار مباشرة
 

 افصاح

" ر " مـن هـذه الشـروط واألحكـام، يؤكـد مـدير  " والمـادة 7وفيما ما تـم اإلفصـاح عنـه فـي المـادة "س 
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصـول العقاريـة أو مـدير األمـالك مـع مـدير الصـندوق 

رب جوهري لمصـالح كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضا بـمبنى الصحافة الثاني. فيما يتعلق 
% أو أكثـر مـن العوائـد اإليجاريـة 10مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشـكل عوائـدها 

 بـمبنى الصحافة الثاني. السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ

 مستودع الحائر اسم العقار

 اتمستودع نوع العقار
 الرياض المدينة
 المصانع 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
 11,970 ،حسب رخصة البناء)²(م

 27,281,887.81 (لایر) تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 
 1,747,000 (لایر) شهر

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 (لایر)

نظراً لطبيعة هذا العقار وتنوع مستأجرية وبسبب عدد العقود الكبير والتي يتعذر عرضها جميعا، فقد 
  تم دمج العقود حسب الفترة اإليجارية

عدد  القيمة سنويا 
 العقود

 3-1مستأجرين 
 سنوات

 مستودع) 28(
1,747,000 28 

 
من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقد االيجار الخاص  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 

 بهذا األصل العقاري)

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 م 25/02/2006هـ الموافق  27/01/1427 (حسب شهادة اتمام البناء)

 دور ارضي االدوارعدد 

 واعدادها  انواع الوحدات
 مستودع 28 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يقع العقار في جنوب مدينة الرياض بحي المصانع، ويحد منطقة العقار من الجهـة الشـمالية طريـق 

الشـرقية طريـق الحـائر، ومـن  الدائري الجنوبي ومن الجهـة الجنوبيـة حـي المنصـورية ومـن الجهـة
 الجهة الغربية حي الشفا

 افصاح

" ر " مـن هـذه الشـروط واألحكـام، يؤكـد مـدير  " والمـادة 7وفيما ما تم اإلفصاح عنه فـي المـادة "س 
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمـالك مـع مـدير الصـندوق 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجـد تضـارب جـوهري لمصـالح  بـمستودعات الحائر.  فيما يتعلق
% أو أكثر مـن العوائـد اإليجاريـة 10مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بـمستودعات الحائر. السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 حسب آخر أرقام محدثة بتاريخجميع االرقام الموضحة اعاله كانت 

 مستودع السلي اسم العقار
 اتمستودع نوع العقار

 الرياض المدينة
 السلي الحي

 الخطاب الشارع
 N 46°50'12.3"E"30.9'40°24 احداثيات الموقع
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 .المنفعة د: عقملخص األصول العقارية

 كروكي الموقع

 

 54,075 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 46,158 رخصة البناء) ،حسب²(م

 75,502,675.27 (لایر) تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 
 5,523,550 (لایر) شهر

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 (لایر)

نظراً لطبيعة هذا العقار وتنوع مستأجرية وبسبب عدد العقود الكبير والتي يتعذر عرضها جميعا، 
 الفترة اإليجاريةفقد تم دمج العقود حسب 

 عدد العقود القيمة سنويا 

 3-1مستأجرين 
 سنوات

 وحدة) 29(
4,016,100 19 

 5-3مستأجرين 
 سنوات

 وحدات) 7(
1,507,450 8 

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقد االيجار  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
  الخاص بهذا األصل العقاري)

 
 انشاء المبنى تاريخ إتمام

 م 25/07/1993الموافق  هـ06/01/1414 (حسب شهادة اتمام البناء)

 دور ارضي عدد االدوار
 واعدادها  انواع الوحدات

 وحدة 36مقسمة الى  مستودع 26 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يحد منطقة العقار من الجهة الشمالية يقع العقار في جنوب شرق مدينة الرياض بحي السلي، 

شارع ابو عبيدة عامر بن الجراح، ومن الجهة الجنوبية امتداد الطريق الدائري الثاني، ومن الجهة 
 .الشرقية الطريق الدائري الثاني، ومن الجهة الغربية الطريق الدائري الشرقي

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام، يؤكد  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير 
الصندوق فيما يتعلق بـمستودعات السلي.  كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب 

% أو أكثر 10قارية تشكل عوائدها جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول ع
 من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بـمستودعات السلي.

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 

 الربيعمنفعة  اسم العقار

 تجاري نوع العقار
 الرياض المدينة
 الربيع الحي

 طريق الملك عبدالعزيز الشارع
 N 46°39'31.9"E"16.9'47°24 احداثيات الموقع
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 كروكي الموقع

 
 2,450 )²مساحة االرض (م
 مساحة البناء

 1,413.26 ،حسب رخصة البناء)²(م

 1,483,658.95 (لایر) المنفعةتكلفة شراء 

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

 1المستأجر 
م 06/03/2011هـ الموافق  01/04/1432من  160,000 )معرض 1(

 م15/11/2020هـ الموافق 30/03/1442إلى 
 2المستأجر 

 هـ02/09/1432الموافق م 01/08/2011من  370,700 )معرض 1(
 هـ23/12/1442م الموافق 01/08/2021إلى 

 3المستأجر 
م 31/07/2011هـ الموافق  01/09/1432من  165,000 )معرض 1(

 م12/04/2021هـ الموافق 01/09/1442إلى 
 4المستأجر 

 م 11/02/2013 الموافق هـ 01/04/1434من  25,000 )معرض 1(
 م15/11/2020هـ الموافق 01/04/1442إلى 

 5المستأجر 
م 02/10/2016هـ الموافق  01/01/1438من  158,000 )معرض 1(

 م29/07/2022هـ الموافق 01/01/1444إلى 
 6المستأجر 

م 30/04/2014هـ الموافق  17/07/1435من  220,000 )معرض 1(
 م22/03/2019هـ الموافق 16/07/1440إلى 

الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقود اإليجار من هذه  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 الخاصة بهذا األصل العقاري)

 (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة

 إن عقد استئجار المنفعة يتضمن زيادة في القيمة اإليجارية وتكون على النحو التالي
 تنتهي في تبدأ من سنوياً  تكلفة العقد

  هـ 01/04/1435 450,000
 م01/02/2014الموافق 

  هـ01/04/1439
 م19/12/2017الموافق 

 
  هـ 01/04/1439 500,000

 م19/12/2017الموافق 
  هـ 01/04/1443

  م06/11/2021الموافق 
 تاريخ إتمام انشاء المبنى

 *التيار الكهربائي)تاريخ إطالق على (بناًء م  23/10/2011الموافق هـ 26/11/1432 ) التيار الكهربائي إطالقتاريخ  (حسب

 )دور ارضي + دور ميزانين + ملحق علويأدوار ( 3 عدد االدوار
 واعدادها  انواع الوحدات

 معارض 6 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
االمام يقع العقار في شمال مدينة الرياض بحي الربيع ويحد منطقة العقار من الجهة الشمالية طريق 

سعود بن فيصل ومن الجهة الجنوبية طريق الدائري الشمالي ومن الجهة الشرقية طريق الملك 
 عبدالعزيز ومن الجهة الغربية طريق الملك فهد

 نبذة عن عقد المنفعة

إن هذا العقار غير مملوك للصندوق، وإنما تم شراء عقد المنفعة من المستفيد الحالي، المدة المتبقية 
 االنتفاع للعقار هي خمسة سنوات.في عقد 

يتم العمل حالياً على إصدار شهادة إتمام البناء الخاصة بمنفعة الربيع، علماً بأن عدم الحصول عليها قد 
يؤدي إلى عدم قدرة مستأجري الوحدات العقارية في منفعة الربيع في استخراج رخص البلدية الخاصة 

على التدفقات والعوائد النقدية لمنفعة الربيع مما قد يكون  بأنشطتهم والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي
 له تأثير سلبي على أعمال الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل

 مالحظات إضافية

العقد الموقع مع المؤجر  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية  4إن عقد المستأجر 
 وتكون على النحو التالي:

زيادة بنسبة  م 16/11/2020هـ الموافق  01/04/1442 إلى م19/12/2017الموافق   هـ01/04/1439 من
 ) لایر سنوياً .27,500% لتصبح القيمة (10

العقد الموقع مع المؤجر  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   5 إن عقد المستأجر
 : وتكون على النحو التالي

صبح وتزيادة م  29/07/2022الموافق  هـ 01/01/1444 إلى  م 21/09/2017هـ الموافق  01/01/1439 من
 ) لایر سنوياً .173,800القيمة (

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام،  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد  بـمنفعة الربيع.  مع مدير الصندوق فيما يتعلق
تضارب جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بـمنفعة الربيع.يما يتعلق % أو أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك ف10
 .استخراجها على حالياً  العمل وجاري بناء إتمام شهادة حالياً  يوجد ال* 

 م.01/03/2017هـ الموافق 05/08/1438جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 
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 منفعة القدس اسم العقار

 مكتبي -تجاري  نوع العقار
 الرياض المدينة

 القدس الحي

 طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 895.5 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 1,257.84 ،حسب رخصة البناء)²(م

 2,243,692.91 (لایر) المنفعةتكلفة شراء 

 640,000 (لایر) شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

  1المستأجر 
 م02/03/2014هـ الموافق  01/05/1435من  150,000 معرض) 1(

 م13/11/2023 الموافق هـ30/04/1445إلى 

  2المستأجر 
  م25/09/2014هـ الموافق  01/12/1435من  120,000 معرض) 1(

 م01/08/2019 الموافق هـ30/11/1440إلى 

  3المستأجر 
 م19/04/2015 الموافق هـ01/07/1436من  120,000 معرض) 1(

 م23/02/2020هـ الموافق 30/06/1441إلى 

  4المستأجر 
 م08/07/2015هـ الموافق  22/10/1436من  100,000 )مكاتب 3(

 م13/05/2020 الموافق هـ21/10/1441إلى 

 5المستأجر 
 م02/10/2016هـ الموافق  01/01/1438من  150,000 معرض) 1(

 م08/08/2021 الموافق هـ30/12/1442إلى 
من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقود  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 

 اإليجار الخاصة بهذا األصل العقاري)

 (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة

 زيادة في القيمة اإليجارية وتكون على النحو التاليإن عقد استئجار المنفعة يتضمن 
تكلفة العقد 

 تنتهي في تبدأ من سنوياً 

 هـ 10/11/1432 275,000
 م 07/10/2011الموافق  

 هـ10/11/1442
 م19/06/2021الموافق  

 هـ 10/11/1442 350,000
 م19/06/2021الموافق  

  هـ 10/11/1448
 م 16/04/2027الموافق 

 

 إتمام انشاء المبنىتاريخ 
 م06/08/2014هـ الموافق  10/10/1435 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )دور ارضي + دور ميزانين + ملحق علويأدوار ( 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 مكاتب 3و  معارض 4 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
شمال شرق مدينة الرياض بحي القدس ويحد منطقة العقار من الجهة الشمالية يقع العقار في 

طريق الملك عبدهللا ومن الجهة الجنوبية طريق العروبة ومن الجهة الشرقية طريق خالد بن الوليد 
 ومن الجهة الغربية الطريق الدائري الشرقي
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تم شراء عقد المنفعة من المستفيد الحالي، المدة  إن هذا العقار غير مملوك للصندوق، وإنما نبذة عن عقد المنفعة
 المتبقية في عقد االنتفاع للعقار هي عشرة سنوات.

 مالحظات إضافية

العقد الموقع مع المؤجر  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   1إن عقد المستأجر 
 : وتكون على النحو التالي

زيادة  م13/11/2023هـ الموافق 30/04/1445إلى  م07/01/2019هـ الموافق  01/05/1440من  •
 .) لایر سنوياً 165,000لتصبح القيمة ( %10بنسبة 

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام،  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
األصول العقارية أو مدير األمالك  يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد  بـمنفعة القدس.  مع مدير الصندوق فيما يتعلق
تضارب جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

منفعة علق ب% أو أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يت10
 القدس

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ 
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 منفعة وادي لبن اسم العقار

 تجاري -سكني  نوع العقار
 الرياض المدينة

 ظهرة لبن الحي

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

 كروكي الموقع

 
 895.5 )²مساحة االرض (م
 مساحة البناء

 1,645.02 ،حسب رخصة البناء)²(م

 1,375,978.49 (لایر) المنفعةتكلفة شراء 

 570,000 (لایر) شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

  1المستأجر 
 م09/10/2014هـ الموافق  15/12/1435من  90,000 معرض) 1(

 م15/08/2019هـ الموافق 14/12/1440إلى 

  2المستأجر 
م 25/09/2014هـ الموافق 01/12/1435من  180,000 معرض) 2(

  م 06/06/2024هـ الموافق 30/11/1445إلى 

  3المستأجر 
م 17/06/2015هـ الموافق  01/09/1436من  180,000 )سكنية وحدات 6(

 م27/02/2025هـ الموافق 30/08/1446إلى 

  4المستأجر 
م 14/12/2016هـ الموافق  15/03/1438من  120,000 )معرض 1(

 م27/08/2026هـ الموافق 14/03/1448إلى 
 

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقود اإليجار الخاصة  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 العقاري)بهذا األصل 

 (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة
 تنتهي في تبدأ من تكلفة العقد سنويا

200,000 
 هـ 30/08/1433

 م 18/07/2012الموافق 
 هـ29/04/1449

 م 30/09/2027الموافق 
 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 م28/12/2014هـ الموافق  07/03/1436 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )دور ارضي + دور ميزانين + دور أول + ملحق علويأدوار ( 4 عدد االدوار
 واعدادها  انواع الوحدات

 وحدات سكنية 6معارض،  4 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يقع العقار جنوب غرب مدينة الرياض بحي وادي لبن، ويحد المنطقة من الجهة الشمالية شارع 

الرابط بين العاصمة  40ومن الجهة الجنوبية طريق الشفا ومن الجهة الشرقية الطريق رقم الطائف 
 الرياض والطائف ومكة المكرمة ومن الجهة الغربية شارع نجران

إن هذا العقار غير مملوك للصندوق، وإنما تم شراء عقد المنفعة من المستفيد الحالي، المدة  نبذة عن عقد المنفعة
 عقد االنتفاع للعقار هي عشرة سنوات.المتبقية في 

 مالحظات إضافية

العقد الموقع مع المؤجر وتكون على  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   2إن عقد المستأجر 
 : النحو التالي

تصبح القيمة اإليجارية  م28/02/2025هـ الموافق 30/08/1446إلى  م23/04/2020هـ 01/09/1441من  •
 ) سنوياً.200,000(

موافق عليها من قبل المستأجر بناًء على العقد الموقع يتضمن زيادة في القيمة اإليجارية  3إن عقد المستأجر 
 تكون على النحو التالي:ومع المؤجر 

% 10زيادة بنسبة  م28/02/2025هـ الموافق 30/11/1445إلى م 02/08/2019هـ الموافق  01/12/1440من  •
 .) لایر سنوياً 198,000(تصبح القيمة ل

العقد الموقع مع المؤجر وتكون على  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   3إن عقد المستأجر 
 : النحو التالي

زيادة لتصبح القيمة  م28/08/2026هـ الموافق 15/03/1448إلى  م12/11/2019هـ الموافق 15/03/1441من  •
 ) لایر سنوياً.140,000(
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 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام، يؤكد مدير  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصندوق 

تضارب جوهري لمصالح كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد  بمنفعة وادي لبن. فيما يتعلق
% أو أكثر من العوائد اإليجارية 10مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بـمنفعة وادي لبن.السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق 
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ
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 ./منفعةعوائد اإليجارات السابقة و المستهدفة لكل عقار -3

 

 منفعة الضباب اسم العقار

 مكتبي -تجاري  نوع العقار
 الرياض المدينة
 المربع الحي

 االمام عبدهللا بن فيصل بن تركي الشارع

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

 كروكي الموقع

 
 774.5 )²مساحة االرض (م

 مساحة البناء
 3,060.48 ،حسب رخصة البناء)²(م

 5,927,493.04 (لایر) المنفعةتكلفة شراء 

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 1,050,000 (لایر)

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

 المدة القيمة سنويا 

 1المستأجر 
المبنى (

 )بالكامل
م 26/08/2014هـ الموافق  01/11/1435من  1,050,000

 م08/05/2024هـ الموافق 01/11/1445إلى 

من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقد االيجار الخاص  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 بهذا األصل العقاري)

 (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة

 إن عقد استئجار المنفعة يتضمن زيادة في القيمة اإليجارية وتكون على النحو التالي
 تنتهي في تبدأ من سنوياً تكلفة العقد 

  هـ 01/02/1433 200,000
 م26/12/2011الموافق 

الموافق  هـ01/02/1443
 م 08/09/2021

  هـ 01/02/1443 350,000
 م08/09/2021الموافق 

الموافق  هـ 01/02/1453
  م22/05/2031

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 م24/10/2016هـ الموافق 23/01/1438 (حسب شهادة اتمام البناء)

 )أدوار متكررة 6قبو + دور ارضي + أدوار ( 8 عدد االدوار
 واعدادها  انواع الوحدات

 معارض 4تب ومك 18 (حسب رخصة البناء)

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يقع العقار جنوب مدينة الرياض بحي المربع، ويحد المنطقة من الجهة الشمالية شارع االمام 

عبدهللا بن فيصل بن تركي ومن الجهة الجنوبية طريق الوشم ومن الجهة الشرقية شارع االمير 
 عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي  ومن الجهة الغربية طريق الملك فيصل ويليه الملك فهد

الحالي، المدة إن هذا العقار غير مملوك للصندوق، وإنما تم شراء عقد المنفعة من المستفيد  نبذة عن عقد المنفعة
 المتبقية في عقد االنتفاع للعقار هي خمسة عشر سنة.

 افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام، يؤكد مدير  " والمادة 7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصندوق 

كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب جوهري لمصالح  بـمنفعة الضباب.  فيما يتعلق
% أو أكثر من العوائد اإليجارية 10مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 

 بـمنفة الضباب. السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق 
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخجميع االرقام الموضحة اعاله 
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اسم 
 العقار/المنفعة

2016 2017* 2018* 

متوسط عوائد 
االيجارات 

المستهدفة 
 للصندوق

 )2017-2018( 

عوائد 
 االيجارات 

 (لایر)

 نسبة ال
(عائد 

االيجار/مجموع 
لنفس  االيجارات

 )السنة
 

عوائد 
االيجارات 

 المستهدفة 
 (لایر) 

 نسبة ال
(عائد 

االيجار/مجموع 
 االيجارات

 )لنفس السنة
 

عوائد 
االيجارات 

 المستهدفة 
 (لایر) 

 نسبة ال
(عائد 

االيجار/مجموع 
 االيجارات

 )لنفس السنة
 

 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 
 4,312,660 %8.0 4,312,660 %8.3 4,312,660 %9.6 4,312,660 االول

مبنى الصحافة 
 4,670,000 %8.6 4,670,000 %8.9 4,670,000 %10.4 4,670,000 الثاني

 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

44,959,49 المجموع
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%  

 .العقد  شروط* تم احتساب العوائد المستهدفة بحسب العقود الموقعة حالياً وبافتراض أن جميع العقود مستمرة أو مجددة تلقائياً بنفس 
 :االجمالي المستهدف**العائد 

الصندوق المستهدفة حالياً تم احتساب العائد اإلجمالي المستهدف على أساس سعر الوحدة والمتمثل بعشرة رياالت للوحدة وذلك بحسب قيمة أصول  -
 .لایر سعودي 613,700,000والبالغة 

 .والمصاريف المتعلقة بالصندوقالعوائد االجمالية المذكورة في الجدول أعاله تم احتسابها قبل خصم جميع الرسوم  -
لعائد اإلجمالي إن بعض العوائد واإليجارات المتعلقة بالصندوق والمذكورة في الجدول اعاله معرضة للتغيير خالل عمر الصندوق مما يترتب عليه تغير في ا -

 المستهدف.
 :***العائد الصافي المستهدف

ها بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف النقدية المتعلقة بالصندوق حيث لم يتم خصم المصاريف غير العوائد الصافية المذكورة في الجدول أعاله تم احتساب -
 كمخصصات اإلهالك لألصول الثابتة. النقدية 

مما يترتب  دوقإن بعض الرسوم و المصاريف النقدية المتعلقة بالصندوق والمذكورة في المادة "ي" من هذه الشروط واألحكام معرضة للتغيير خالل عمر الصن -
 عليه تغير في العائد الصافي المستهدف.

لعائد الصافي إن بعض العوائد واإليجارات المتعلقة بالصندوق والمذكورة في الجدول اعاله معرضة للتغيير خالل عمر الصندوق مما يترتب عليه تغير في ا -
 المستهدف.

 

 سياسات تركيز االستثمار.  2و.
يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصول عقارية داخل المملكة العربية السـعودية قابلـــة لتحقيـق دخـل تـأجيري 
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دوري والتي من المتوقع أن تدر عوائد على رأس المال المسـتثمر. كمـا أنـه سـيتم اختيـار المناطق/المـدن التـي 
االسـتثمارات بشـكل إيجـابي، و نمـو فـي  تتميز بسمات استثمارية إيجابية ونمو في أنشطة األعمال وتدفق فـي

وذلـك بعـد األخـذ باإلعتبـار  المعقـول (حسب تقدير مدير الصـندوق العرض و الطلب و كذلك لديها بنية تحتية جيدة
مثمنـين اثنـين مسـتقلين معتمـدين مـن قبـل الهيئـة السـعودية للمقيمـين التقارير الصادرة في هـذا الشـأن مـن 

أن االستثمارات األوليـة للصـندوق الـواردة فـي الملخـص التعريفـي لهـذه الشـروط و على الرغم من  .)المعتمدين
واألحكام تقع جميعها في مدينة الرياض، إال أنه وعلى سبيل تنويع االستثمارات، يجوز للصندوق االستثمار ببـاقي 

الصـندوق فـي  ٪ مـن إجمـالي قيمـة أصـول 25مناطق/مدن المملكة، باإلضافة إلى إمكانية االستثمار بحد أقصى 
كما أنه ال يوجـد أي قيـود أخـرى حـول تركيـز أو تنـوع اإلسـتثمار فـي أصل/أصـول   .العقارات الواقعة خارج المملكة

 .عقارية أو منطقة جغرافية محددة أو نسبة ذلك التركيز/التنوع من حجم الصندوق ككل

 صالحية الصندوق في االقتراض. 3و.
مدير الصندوق أن يلجأ للحصول على تمويل لال يوجد أي قروض أو تمويل عند إنشاء/بدء عمل الصندوق، كما يحق 

%) مـن القيمـة 50في الحاالت التي يقرها مجلس إدارة الصندوق بحيث أال يتجـاوز تمويـل الصـندوق مـا نسـبته (
 اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

 وسائل و كيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق.  4و.
يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره الخاص باستثمار السيولة المتاحة وغيـر المسـتخدمة متـى مـا دعـت الحاجـة 

فـي واحـدة أو اكثـر مـن  % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم ماليـة مدققـة)25(وبحد أقصى 
 الجدول أدناه:ب المذكورة اإلستثمارات

 

 **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 سيولة نقدية
صناديق أسواق النقـد المطروحـة طرحـاً عامـاً و المرخصـة 

 قبل الهيئة.من 
0% 25% 

صفقات المرابحة والودائع قصيرة األجـل بالريـال السـعودي 
لدى المصارف المرخصة من قبـل مؤسسـة النقـد العربـي 

 .*السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية
0% 25% 

أسهم الشـركات المتداولـة و المطروحـة طرحـاً عامـاً فـي 
 الهيئة.أسواق المال السعودية والمرخصة من 

0% 25% 

وحدات الصناديق العقارية المتداولة المطروحة طرحـاً عامـاً 
 في أسواق المال السعودية و المرخصة من الهيئة.

0% 25% 

أدوات الدين المتداولة و المطروحة طرحاً عاماً في أسـواق 
 المال السعودية و المرخصة من الهيئة.

0% 25% 

مدير الصندوق حيث أنه لن يلتزم بأي تصنيف ائتماني محدد وذلك طالما أن تلك المصارف مرخصة وعاملـة سيتم اختيار المصارف بقرار من  *
 .في المملكة

 % من القيمة اإلجمالية للصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة.25ستثمار مع الطرف النظير الواحد لن يتجاوز ** اإل
 

 مخاطر االستثمار في الصندوق: .ز 
 .ملخص مخاطر الصندوق   1ز.
 

0Bصندوق طر المتعلقة بال  المخا

 التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق •
تتركز جميع استثمارات الصندوق في أصول عقارية تقع في مدينة الريـاض. ونتيجـة لـذلك، فـإن إيـرادات الصـندوق 

الرياض. وقـد يـؤثر أي هبـوط فـي وصافي الدخل ترتبط بالطلب على المساحات المكتبية والسكنية والتجارية في 
مستوى الطلب للوحدات العقارية عامًة في مدينة الرياض على أداء الصندوق وقيمة وحداتـه بشـكل أكبـر ممـا لـو 

 كانت استثمارات الصندوق في أصول عقارية موزعة على بقعة جغرافية أكبر.
 

  عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق •
تــم تأســيس الصــندوق حــديثاً دون ماضــي تشــغيلي ســابق يمكــن المســتثمرين المحتملــين مــن التنبــؤ بــاألداء 
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المستقبلي للصندوق. كما أن النتائج السابقة لصناديق مماثلة أو األداء السابق لألصول العقاريـة محـل اسـتحواذ 
عتمد مالكوا الوحـدات بشـكل كبيـر الصندوق ليست بالضرورة مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل، حيث سي

على قرارات وجهود مدير الصندوق في إدارة استراتيجية الصندوق وشؤونه وزيادة حجم العوائـد علـى رأس المـال 
وبالتالي، فإن حداثة نشأة الصندوق قد تؤثر بشكل سلبي على توقعات مدير الصندوق وبالتالي علـى  المستثمر.

 عوائد الوحدات.

  موظفين الرئيسيين لمدير الصندوقاالعتماد على ال •
سيعتمد الصندوق على خدمات اإلدارة واالستشارات التي يقدمها موظفي مدير الصندوق. وقد يكون مـن الصـعب 
اســتبدال بعــض المــوظفين الرئيســيين، وخاصــة فــي اإلدارة العليــا لمــدير الصــندوق. وفــي حالــة تــرك أحــد هــؤالء 

قادراً على إيجاد بديل مناسب له/لها، فإن أداء أعمال الصندوق قـد تتـأثر  الموظفين العمل ولم يكن مدير الصندوق
 بشكل سلبي.

  مخاطر السيولة •
يعمد المسـتثمرون عـادة إلـى اإلبقـاء علـى اسـتثماراتهم واالعتمـاد علـى العوائـد المسـتحقة علـى رأس المـال 

هم تبعاً لعوامل كثيرة، بمـا فـي المستثمر. ولكن في حاالت أخرى يرغب بعض المستثمرين في تسييل استثمارات
ذلك إيرادات وقيمة األصول العقارية، واألداء العام للصـندوق والسـوق الخـاص بـأدوات اسـتثمار مماثلـة. ونظـراً ألن 
كمية السيولة لوحدات صناديق االستثمار العقار المتداولة قد تكون أقل من نظيرتها ألسـهم الشـركات المتداولـة، 

واجه المسـتثمر فـي وحـدات الصـندوق صـعوبة بالتخـارج  وتسـييل وحداتـه فـي الصـندوق فإنه من المحتمل أن ي
ممـا قـد يـؤدي إلـى تخـارج  مـن سـعر الشـراء األصـلي أو مـن السـعر الـذي يعرضـه ذلـك المسـتثمر أعلىبسعر 

 .المستثمر من الصندوق بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق

 مخاطر الخبرة المحدودة •
الصندوق خبرة محدودة في إدارة صـناديق االسـتثمار العقـاري المتداولـة. وبـالنظر إلـى أن التعليمـات  يمتلك مدير

الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة قد صدرت مؤخرا وبالتالي يبقى كيفية تطبيقها إلى حد مـا مجهـوال، 
الصـادرة  النظاميـةلمتطلبـات باالصندوق  زامالتفقد يضطر مدير الصندوق إلى قضاء وقت وجهد كبير في التأكد من 

وبالتـالي، فـإن إخفـاق مـدير الصـندوق فـي تطبيـق تلـك  عن هيئـة السـوق الماليـة والسـوق الماليـة السـعودية
د يؤدي إلى تأثير سلبي على عمليات الصـندوق ومركـزه المـالي وعائـدات مـالكي ق المتطلبات بالشكل المطلوب

 الوحدات.

  أقل من القيمة السوقيةمخاطر التداول بسعر  •
علـى  قد يتعرض تداول الوحدات لعوامل تؤدي إلى حدوث تقلبات في قيمتهـا منهـا العوامـل التـي قـد تـؤثر سـلبا 

أسواق األسهم المحليـة والعالميـة والظـروف االقتصـادية السـائدة والمتوقعـة ومعـدالت الفائـدة وتكـاليف التمويـل 
ية العامة. وبناء عليه، فإن شراء الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الـذين واتجاهات المستثمرين والظروف االقتصاد

ال سيماً وأن ذلك قد يؤدي إلى صعوبة تخـارج المسـتثمر مـن  يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بهذه االستثمارات
 الصندوق أو تخارجه بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق.

 مخاطر زيادة رأس مال الصندوق •
في حال قرر مدير الصندوق مع مالكي الوحدات زيادة رأس مـال الصـندوق مـن خـالل إصـدار وحـدات جديـدة، فـإن 

تخفيض الحصص النسبية لمالكي الوحدات في ذلك الحين إلى حـد إلى إصدار هذه الوحدات الجديدة سوف يؤدي 
، وقـد تـؤدي الخاصة بالوحـدات يةوذلك ما لم يمارس مالكي الوحدات في ذلك الحين حقوقهم في حقوق األولو ما

زيادة رأس المال إلى تأثر قيمة الوحدات بشكل سلبي مما يؤثر بشكل سلبي على استثمارات مـالكي الوحـدات 
 .غير الممارسين لحق األولوية باالشتراك في زيادة رأس المال

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار •
لن يكون هناك أي ضمان بأن األعمال التشغيلية ألصول الصندوق سـتكون مـدرة لألربـاح، أو أن الصـندوق سـينجح 
في تجنب الخسائر، كما لن يكـون للصـندوق بشـكل عـام أي مصـدر لألمـوال ليـدفع منهـا توزيعـات علـى مـالكي 

مكن أن تأتي من تشغيل أصول الصندوق الوحدات بخالف العوائد من اإليجارات و العائدات الرأسمالية التي من الم
أو بيع بعض أو كل أصوله. وبالتالي فإنـه ال يوجـد ضـمان بـأن الصـندوق سـيقوم بتحقيـق عوائـد علـى اسـتثمارات 
مالكي الوحدات في الصندوق وأنه من الممكن أن يخسر المستثمرين في الصندوق كـل أو بعـض رؤوس أمـوالهم 

 المستثمرة في الصندوق. 

1Bطر ال صندوقالمخا صول ال  متعلقة بأ

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري •
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يكون العائـد علـى االسـتثمارات العقاريـة عرضـة للعديـد مـن العوامـل المترابطـة فيمـا بينهـا، بمـا فيهـا التغييـرات 
والظـروف السلبية في الظروف االقتصادية المحلية أو اإلقليمية أو الدولية، والظروف السلبية في السوق المحلية، 

المالية لمستأجري ومشتري وبائعي العقـارات، والتغييـرات فـي مصـروفات التشـغيل، والقـوانين واللـوائح البيئيـة، 
وقوانين تقسيم المناطق وغيرها من القوانين الحكومية والسياسات المالية، وأسعار الطاقة، والتغيرات فـي مـدى 

والمخـاطر الناتجـة عـن االعتمـاد علـى التـدفقات النقديـة  اإلقبال النسبي علـى مختلـف أنـواع ومواقـع العقـارات،
ومشاكل ومخاطر التشغيل الناشئة عن تـوفر بعـض مـواد البنـاء، باإلضـافة إلـى الظـروف القـاهرة، والخسـائر غيـر 

فـي  قـد يسـاهم أّي مـن هـذه العوامـل .القابلة للتأمين وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة مـدير الصـندوق
ر جوهريـة تـؤثّر سـلبًا علـى قيمـة أصـول الصـندوق وقـدرة الصـندوق علـى توليـد أي عوائـد علـى التسبب بمخاط

 استثماراته.

 قيمة العقارات ونقص السيولة في تقلباتال •
تعتبر العقارات من فئة األصـول غيـر السـائلة، وتتقلـب درجـة سـيولتها تبعـاً للطلـب والرغبـة فـي هـذا النـوع مـن 

ق بحاجة لتسييل استثماراته العقارية فـي وقـت غيـر مناسـب، فقـد تكـون عائـدات االستثمارات. وإن كان الصندو
الصندوق من ذلك أقل من القيمة الدفترية اإلجماليـة لممتلكاتـه العقاريـة. وبالتـالي، فـإن أي تـأخير أو صـعوبة قـد 

الـذي يحصـل  -وجـدإن  -يواجهها الصندوق في التصرف في أصوله قد تؤثّر سلبًا وبشكل كبير على العائد النهـائي
 عليه مالكي الوحدات.

 ألصول العقاريةالصندوق ل إمكانية الطعن في ملكية •
ال توجد حتى تاريخ هذه الشـروط واألحكـام سـجالت عقاريـة مركزيـة فعالـة وملزمـة فـي مدينـة الريـاض، كمـا أن 

للطعن حيـث أن المحـاكم  تكون عرضةصكوك الملكية ال تمثل بالضرورة كامل حقوق التصرف في ملكية العقار وقد 
وجـود عقـد فإن السعودية ال تعترف عادًة بدفاع المشتري "حسن النية" ضد المطالبات العقارية. عالوة على ذلك، 

. وعليـه فـإن محـل التعاقـد عقاريالصل األبين شخصين ال يمكن بالضرورة أحدهما في مطالبة اآلخر بإعادة ملكية 
 تتعلـق بملكيـة تلـك األصـول منازعـات قانونيـةالصندوق قد تكون عرضـة ألي األصول العقارية التي يستحوذ عليها 

مـن الـرهن  يخـال بشـكل  فـي األصـول العقاريـة أو نقلهـا قدرة الصـندوق علـى التصـرّف والتي قد تضعف بدورها
حواذ في بعض الحاالت بخسارة الصندوق لملكية األصول العقارية التي اعتقد بأن االسـت ذلك والقيود، وقد يتسبّب

جـوهري علـى شـكل بعليها تم بصورة قانونية. فضالً عن ذلك، قد تؤثر هـذه المنازعـات والخالفـات حـول الملكيـة 
 قيمة األصول العقارية، وبالتالي على قيمة الوحدات في الصندوق.

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

لعـدد من هذه الشـروط واألحكـام  17بياناته في الصفحة الورادة  تطوير مشروع عقار التخصصيخضع االنتهاء من ي
  :من المخاطر، بما في ذلك

 
الالزمـة التمـام تطـوير منح التصاريح والموافقـات الحكوميـة والتنظيميـة  تأخر الجهات الحكومية ذات العالقة في(ا) 

  مشروع عقار التخصصي أو رفض تلك الجهات إصدار التراخيص والموفقات آنفة الذكر. 
الوقت المحـدد وفـي  أعمال البناء فيتطوير مشروع عقار التخصصي أو اخفاقهم في استكمال مقاولي  تخلّف) 2(

 .ة المتفق عليهاحدود الميزاني
 .والمعدات والعمالة مواد البناءنقص ) 3(
 
سيتم في اإلطار الزمني المتوقع، سـواء كـان ذلـك تطوير مشروع عقار التخصصي ال يوجد ضمان بأن االنتهاء من و

اإلطـار الزمنـي أو  نتيجة للعوامل المذكورة أعاله أو ألي سـبب آخـر، وقـد يكـون لعـدم القـدرة علـى إكمالـه ضـمن
 ل الصندوق والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.الميزانية المتوقعة تأثير سلبي على أعما

 إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة  •
يتسم القطاع العقاري في المملكة بقوة التنافس بين شركات التطوير العقاري العالميـة والمحليـة. كمـا أن قطـاع 

سية المرتفعة وعليه فإن الصندوق سيواجه منافسة مـن مصـادر عديـدة، بمـا األجنحة الفندقية يتسم أيضاً بالتناف
الواقعة مباشرة بالقرب مـن  أو المساحات المكتبية أو التجاريةفي ذلك مزودي خدمات الشقق واألجنحة الفندقية 

فـي المملكـة.  . وال يوجد ضمان بأن أعمال الصندوق لن تتأثر بالمنافسين الحاليين والمسـتقبلييناألصول العقارية
وقد يكون للفشل في المنافسة الفعالة مع هؤالء المنافسين أثر سلبي جوهري على أعمـال الصـندوق، والوضـع 

 المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين  •
 لألصول العقارية  وإدارته الفعالة
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. وال الفندقيـةيتمثل جزء كبير من دخل الصندوق في إيرادات تـأجير المكـون المكتبـي، ومكـون التجزئـة واألجنحـة 
أن الصــندوق ســيكون قــادراً علــى اجتــذاب واإلبقــاء علــى مســتأجرين مالئمــين وفقــاً للشــروط بــيوجــد أي ضــمان 

االستقرار المالي للمستأجرين لدى الصـندوق قـد يـؤثر علـى واألوضاع التي يسعى إليها. وعالوة على ذلك، فإن 
األداء المالي للصندوق. كما أن االستقرار المالي للمستأجرين قد يتغير بمرور الوقت نتيجة لعوامل تتصل مباشـرة 

ك، بالمستأجرين أو االقتصاد الكلي للمملكة، مما قد يؤثر على قدرتهم على دفع مبالغ اإليجـار. باإلضـافة إلـى ذلـ
قد يتكبد الصندوق تكاليف ذات صـلة باإلبقـاء علـى المسـتأجرين الحـاليين واجتـذاب مسـتأجرين جـدد، والتكـاليف 
والوقت الذي يتطلبه تطبيق الحقوق المنصوص عليها في عقد اإليجار مع المستأجر المتعثر، بما في ذلـك تكـاليف 

خفــاق فــي اجتــذاب واإلبقــاء علــى المســتأجرين اإلخــالء وإعــادة التــأجير، والتــي قــد تكــون كبيــرة. وقــد يكــون لإل
المناسبين أثر سلبي جوهري على أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشـغيل، كمـا قـد 

 يؤثر سلباً على قيمة األصول العقارية.

 إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات   •
د تنخفض اإليجارات والدخل التشغيلي الذي سيرد إلى الصندوق نتيجة للتغيرات السـلبية المختلفـة التـي تـؤثر ق

علـى األصــول العقاريــة أو المســتأجرين لــدى الصــندوق وعمـالء الضــيافة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض النفقــات 
ليف التشـغيلية لألصـول العقاريـة لـن تخفـض الصيانة والتكارسوم اإلدارة وتكاليف الرئيسية للصندوق بما في ذلك 

تعباً النخفاض اإليرادات. وبالتالي، إذا انخفضت اإليجارات والدخل التشغيلي بينمـا ظلـت التكـاليف كمـا هـي، فـإن 
 إيرادات الصندوق واألموال المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات قد تنخفض.

 مالكاعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األ •
ستتم إدارة األصول العقارية بواسطة مؤسسة مداد الخير للعقارات وفقاً التفاقية إدارة وتشـغيل عقـار موقعـة بـين 
كل من مدير الصندوق مؤسسة مداد الخير للعقارات. وقد يكون لتأخر أو فشل مؤسسة مداد الخير للعقـارات فـي 

 وق والوضع المالي ونتائج التشغيل.الوفاء بالتزاماتها تأثير جوهري سلبي على أعمال الصند

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

كجزء من تشـغيل األصـول العقاريـة، يجـب الحصـول علـى جميـع الموافقـات التنظيميـة والتـراخيص الالزمـة لـذلك 
للتشغيل. وال يمكن ضمان الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة باألصول العقارية أو تجديـدها فـي 

د يــؤدي انتهــاك شــروط أي مــن هــذه الوقــت المناســب أو أنــه مــن الــالزم الحصــول عليهــا. وعــالوة علــى ذلــك، قــ
الموافقات التنظيمية إلى إلغائها أو سحبها، أو تعليقها أو فرض غرامات ماليـة مـن قبـل السـلطات التنظيميـة ذات 
الصلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي تعديالت على القوانين واللوائح القائمة قد تفرض اشتراطات غيـر متوقعـة وأكثـر 

القــوانين أو اللــوائح تكبــد نفقــات رأســمالية كبيــرة أو التزامــات أو هــذه بالصــندوق  تــزامالتكلفــة بحيــث ينــتج عــن 
مسؤوليات أخرى، والتي قد يكـون لهـا تـأثير جـوهري سـلبي علـى أعمـال الصـندوق والوضـع المـالي والتـدفقات 

 النقدية ونتائج التشغيل.
ار شهادة إتمام البناء الخاصة بمنفعة الربيـع، وفي هذا الخصوص، تجدر اإلشارة إلى أنه يتم العمل حالياً على إصد

 فـيفـي منفعـة الربيـع عليهـا قـد يـؤدي إلـى عـدم قـدرة مسـتأجري الوحـدات العقاريـة  عـدم الحصـولعلماً بأن 
التـدفقات والعوائـد النقديـة والذي بدوره قد يـؤثر بشـكل سـلبي علـى  بأنشطتهمرخص البلدية الخاصة راج خاست

 تأثير سلبي على أعمال الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل. ن لهلمنفعة الربيع مما قد يكو
 

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

المــادي النــاجم عــن حريــق أو عواصــف أو زالزل أو غيرهــا مــن الكــوارث قــد تكــون األصــول العقاريــة عرضــة للضــرر 
وفي حالـة وقـوع أي حـدث مـن هـذا القبيـل، قـد يخسـر  .مثل اإلضطرابات السياسية الطبيعية، أو ألسباب أخرى

الصندوق رأس المال المستثمر فـي األصـول العقاريـة، وكـذلك اإليـرادات المتوقعـة. باإلضـافة إلـى ذلـك، ال يمكـن 
اء ضمان على أن الخسائر الناتجة (بما في ذلك خسارة دخل اإليجـار) قـد يـتم تعويضـها بالكامـل تحـت غطـاء إعط

التأمين (في حال وجد) وهنالك أنواعاً معينة من المخاطر والخسائر (على سـبيل المثـال، الخسـائر الناجمـة عـن 
 يمكـن تأمينهـا مـن الناحيـة االقتصـادية أو ، وأعمال الحرب أو بعض الكوارث الطبيعية) قـد الاإلضطرابات السياسية

علـى وجـه الخصـوص تلـك المتعلقـة بالخسـائر غيـر المـؤمن  –بشكل عام. وفي حال وقوع أي من تلـك األحـداث 
عليها أو غير القابلة للتأمين عليها أو تلك التي ال تكفي عوائد التأمين إلصـالحها أو تبـديلها وقـد يكـون لـذلك تـأثير 

 عمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.جوهري سلبي على أ
 

 الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض •
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حيـث تمثـل نسـبة  قد تؤثّر الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض بشكل سلبي وجوهري على الصندوق
يتسـم قطـاع الضـيافة بطبيعـة موسـمية مـع حيـث ، من إجمالي إيجارات الصـندوق  %20قطاع الضيافة ما يقارب 

تسجيل أدنى معدالت اإلشغال خالل فصل الصيف وخالل شهر رمضان الفضيل. أّما أعلى معدالت اإلشغال فتكـون 
بشكل عام خالل الربعين األول والثاني من العام. ومن المتوقع أن تتسبّب هذه الطبيعة الموسمية بتقلبات دوريـة 

ية، ومعـدالت اإلشـغال، وأسـعار التـأجير ومصـروفات التشـغيل. وال يمكـن للصـندوق أن في عائدات الشقق الفندق
يضمن أّن التدفقات النقدية ستكون كافية لتعويض أي عجز قـد يحـدث نتيجـًة لهـذه التقلبـات. وبالتـالي، قـد يكـون 

علـى الوضـع المـالي لتقلبات األداء المالي الناتجة عن الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة تـأثير سـلبي وجـوهري 
 للصندوق والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية •
سيستحوذ الصندوق في المرحلة االبتدائية من عمر الصندوق علـى أصـول عقاريـة ذات مسـتأجر وحيـد. ويتسـم 

قبل المستأجر بطريقة تخدم مصالحه بما فـي هذا النوع من األصول العقارية على كونه مجهز أو معاد تجهيزه من 
ذلك على سبيل المثال القيام ببعض التغييرات على الـديكورات الداخليـة لألصـل العقـاري بالشـكل الـذي يعكـس 
هوية وحاجة المستأجر. وبالتالي، فإنه في حال قرر المستأجر عدم التجديد أو إنهاء عقد اإليجار ذي العالقة، فقـد 

(من خالل مدير األمالك) صعوبة في إعادة تأجير العقار علـى مســتأجر جديـد يقـوم باسـتئجار  يجد مدير الصندوق
كامل األصل العقاري مما يضطر مـدير الصـندوق (مـن خـالل مـدير األمـالك) فـي البحـث عـن مسـتأجرين يقومـون 

علـى األصـل العقـاري. باستئجار وحدات عقارية مفرقة من األصل العقاري وذلك بعـد القيـام بالتعـديالت المطلوبـة 
وبالتالي، فإن أي تأخير في إيجاد مستأجر أو مستأجرين بديلين والقيام بأي تعديالت داخلية على األصل العقـاري 

قد يكون له تأثير جـوهري سـلبي  والذيكبد الصندوق نفقات رأسمالية كبيرة أو التزامات أو مسؤوليات أخرى، يقد 
 التدفقات النقدية ونتائج التشغيل.على أعمال الصندوق والوضع المالي و

 المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة •
ينوي الصندوق االستحواذ خالل المرحلة االبتدائية من عمر الصندوق على بعض األصـول العقاريـة مـن خـالل نقـل 

الصـندوق. منفعتها من المستأجرين الحاليين لها أو المنتفعين بها والتي ال يترتب عليهـا نقـل ملكيـة األصـل إلـى 
وحيث أن العقود المبرمة بين المالك األساسيين المـالكين ملكيـة تامـة لهـذه األصـول وبـين مسـتأجريها النـاقلين 
لمنفعتها للصندوق ال تتضمن إعطاء المستأجرين حق نقل أو التنازل عن منفعـة األصـول العقاريـة للغيـر، فإنـه قـد 

مدير الصندوق بإخالء هذه األصـول العقاريـة لعـدم وجـود أي يترتب على ذلك قيام المالك األساسيين بالطلب من 
عالقة تعاقدية بينهم وبين مدير الصندوق وبالتالي، فقد يتسبّب ذلك في خسارة الصـندوق لملكيـة حـق المنفعـة 
لتلك األصول العقارية التي اعتقد بأن االستحواذ على منفعتها تم بصـورة قانونيـة. فضـالً عـن ذلـك، قـد تـؤثر هـذه 

نازعــات والخالفــات حــول الملكيــة جوهريــاً علــى قيمــة األصــول العقاريــة، وبالتــالي علــى قيمــة الوحــدات فــي الم
 الصندوق.

2B طر األخرى  المخا

 يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية  •
ية العالميـة التـي تـؤثر سوف تتأثر نتائج الصندوق ووضعه المالي بحالة االقتصـاد فـي المملكـة واألوضـاع االقتصـاد

على اقتصاد المملكة. على الرغم من نموه في القطاعات األخرى، إال أن االقتصاد السعودي ال يـزال يعتمـد علـى 
سعر النفط والغاز في األسـواق العالميـة، وبالتـالي فـإن االنخفـاض فـي أسـعار الـنفط والغـاز قـد يبطـئ أو يعطـل 

اتج علـى السـيولة يمكـن أن يـؤثر سـلباً علـى الطلـب فـي قطـاع العقـارات. االقتصاد السعودي، كما أن التأثير الن
وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من عوامل االقتصاد الكلي، مثل سعر الصـرف، وأسـعار 

ون لـه تـأثير العموالت، والتضخم، ومستويات األجور، والبطالة، واالستثمار األجنبي والتجـارة الدوليـة، يمكـن أن يكـ
 سلبي ومادي على أعمال الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل.

 استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة •
تخضع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية في المملكة للتطورات المستمرة. قد يكون للتطـورات االجتماعيـة 

والسياسية السلبية في المملكة والدول المجاورة أو غيرها في المنطقة تـأثير سـلبي ومـادي علـى  واالقتصادية
 أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 المخاطر االئتمانية •
ا التعاقدية مع مدير هي المخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة أو الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته 

الصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حال االستثمار فـي صـناديق 
(بمـا فـي ذلـك الصـفقات ذات التصـنيف االئتمـاني المرابحة وصناديق أسواق النقد والتي تبـرم صـفقات المرابحـة 

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. -في حال إخفاقها- مع أطراف أخرى والتي ستؤثر سلباالمنخفض) 
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3Bمالءمة االستثمارات 

قد ال تكون الوحدات استثماراً مالئماً لجميع المستثمرين. يجب أن يحدد كل مستثمر محتمل فـي الوحـدات مـدى 
محتمل مـا  مالءمة هذا االستثمار في ضوء ظروفه الخاصة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يكون لكل مالك وحدة

  :يلي
المعرفــة والخبــرة الكــافيتين إلجــراء تقيــيم حقيقــي للوحــدات، ومزايــا ومخــاطر االســتثمار فــي الوحــدات  -

 .والمعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام
وصول ومعرفة باألدوات التحليلية المناسبة للتقييم، في سياق وضـعه المـالي الخـاص، واالسـتثمار فـي  -

 .حدات على المحفظة االستثمارية بشكل كليالوحدات وتأثير الو
 .يكون لديه الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمل جميع مخاطر االستثمار في الوحدات -
 .الفهم الدقيق للشروط واألحكام والدراية بطبيعة المؤشرات واألسواق المالية ذات الصلة -
مـرخص مـن  مستشـار مـاليمـن  المشـورةمـن خـالل أخـذ أن يكون قادراً على تقييم (سواء بمفرده أو  -

) السيناريوهات المحتملة للعوامـل االقتصـادية وغيرهـا مـن العوامـل التـي قـد تـؤثر هيئة السوق المالية
 .على االستثمار، وقدرته على تحمل المخاطر القابلة للتطبيق

Uالبيانات المستقبلية: 

لقد تم إعداد هذه الشروط واألحكام على أساس افتراضات معينة تم استخدامها من قبل مـدير الصـندوق حسـب 
خبرته في األسواق والقطاعات التي يعمل بها، باإلضافة إلى معلومات السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف 

وجـد ضـمان أو تعهـد فيمـا يتعلـق بدقـة أو التشغيل المستقبلية عن االفتراضـات المسـتخدمة، وبالتـالي فإنـه ال ي
 .اإلفتراضات اكتمال أي من هذه 

تشكل أو من الممكن اعتبار بعض اإلفادات الواردة في هذه الشروط واألحكام أنها تشكل "إفادات مستقبلية". 
ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات المستقبلية مثل 

"من الممكن" أو "سيكون" أو " أو مستهدف" أو "ستهدف"يتعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "يتوقع" أو "
"يجب" أو "ُمتوقع" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. 
وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر مدير الصندوق حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال 

بلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو تشكل ضماناً لألداء المستق
" ز المادة األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي يحققها مدير الصندوق عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً. ويحتوي 

ر تفصيالً لبعض المخاطر والعوامل من هذه الشروط واألحكام على وصف أكث " (مخاطر االستثمار في الصندوق)
 التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا

ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج الفعلية للصندوق قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج 
وعليه فيجب على  واألحكام على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها. المذكورة في هذه الشروط

المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك 
 اإلفادات بشكل أساسي.

 
ال يضمن االستثمار في الصندوق حصول مالك الوحدات على األرباح وال يحمي من الخسائر. ال يوجد ضمان     2ز.

بأن الصندوق سيحقق أهدافه االستثمارية. وينبغي على المستثمرين المحتملين، عند األخذ باالعتبار االستثمار 
معلومات الواردة في هذه الشروط وغيرها من ال السابقةفي الصندوق، النظر بعناية في عوامل المخاطر 

هي تلك التي يعتقد مدير الصندوق في الوقت الراهن أنها قد  أعالهواألحكام. إن المخاطر والشكوك الموضحة 
ال تشمل  أعالهتؤثر على الصندوق وأي استثمار يقوم به المستثمرين المحتملين. ومع ذلك، فإن المخاطر الواردة 

تبطة باالستثمار في الوحدات. علماً بأن بعض المخاطر والشكوك اإلضافية التي ال بالضرورة جميع المخاطر المر
يعلمها مدير الصندوق أو التي يعتقد حالياً بأنها غير جوهرية قد تؤثر جوهرياً أو سلباً على أعمال الصندوق، 

مة الوحدات أو خسارة والوضع المالي والنتائج التشغيلية أو االحتماالت المستقبلية، بما في ذلك انخفاض قي
 مالكي الوحدات كل أو جزءاً من استثماراتهم.
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 :االشتراك .ط 

 معلومات االشتراك.  1.ط

 األولي: في الوحدات خالل فترة الطرح االشتراك -
بحيث يستهدف مدير الصندوق  لایر سعودي للوحدة 10ر وحدة بسع 61,370,000طرح سيقوم مدير الصندوق ب

: وتبدأ فترة الطرح األولى إعتباراً من تاريخ  .الل فترة الطرح األوليخ لایر سعودي 613,700,000جمع مبلغ 
 . 06/07/2017 هـ الموافق12/10/1438 :وتستمر حتى تاريخ  02/07/2017هـ الموافق 08/10/1438

 
 تداول الوحدات:وفيما يلي جدوالً زمنياً يوضح المدد الزمنية المتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وحتى بدء 

 المدة الزمية المتوقعة  اإلجراء
 أيام عمل 5 األولي حالطرفترة 

 أيام عمل 5 (في حال تم التمديد) األولي تمديد فترة الطرح
للصندوق (من خالل أمين ونقل عقود المنفعة  صكوك األصول العقارية إفراغ

عملية  األدنى من المقابل النقدي إلكمال الحد الحفظ) وذلك بعد جمع
 .االستحواذ على األصول العقارية

 يوم 60

 رد الفائض بعد االشتراك في الصندوق و تخصيص الوحدات
من انتهاء فترة  عمل يوم 15

 أي تمديد لهاالطرح األولي أو 

 المطلوب رد أموال المشتركين في حال عدم جمع الحد األدنى
من انتهاء فترة عمل يوم  15

 لها. أي تمديداألولي أو  الطرح

 بدء تداول وحدات الصنودق بالسوق المالية السعودية
 من عامالثالث خالل الربع 

2017 
 

في حال عدم تغطية الحد األدنى لمتطلبات التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو الحد 
فترة االشتراك لمدة مماثلة بعد سعودي ، فإنه يجوز لمدير الصندوق تمديد لایر  613,700,000البالغ األدنى 

 .الحصول على موافقة هيئة السوق المالية
هيئة  والصادرة عن الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة تعليماتبالسيقوم مدير الصندوق بااللتزام كما 

األدنى لعدد مالكي الوحدات من الجمهور ونسبة ملكيتهم من إجمالي وحدات  فيما يتعلق بالحد السوق المالية
 .الصندوق

 
يتعين على المستثمر الراغب في االشتراك في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي اتباع  إجراءات االشتراك:
 :اآلتيةخطوات االشتراك 

مدير الصندوق ومحفظة نشطة (فعالة) لدى المشترك حساب استثماري نشط (فعال) لدى  أن يكون يجب .1
 .لدى أحد األشخاص المرخص لهم

استثماري لدى مدير فتح حساب ممن تنطبق عليهم الشروط النظامية  مكن لألشخاص الطبيعيوني
0F االلكتروني من خالل الموقعالصندوق 

*www.OBIC.com.sa  دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مقر مدير
إلى مع اإلشارة خالل زيارة مقر مدير الصندوق، من  يتم فتح الحساب االستثماريوفيما عدا ذلك الصندوق 

الجديد لدى مدير الصندوق فترة زمنية أطول من الوضع االعتيادي  فتح الحساب االستثماريق غرقد يست هأن
 .فترة الطرح األوليخالل  ةالمتوقع اتارتفاع عدد طلبات فتح الحساببسبب 

العميل حساب استثماري لدى مدير الصندوق مسبقاً فيتعين على العميل التأكد  في حال كان يتوفر لدى
 من أن حسابه االستثماري نشط (فعال) وغير مجمد.

 
بياناته  هالموضحو  لالشتراكاتتحويل/إيداع مبلغ اإلشتراك ورسوم االشتراك إلى الحساب البنكي المخصص  .2

 ج اإلشتراك.وذفي نم
 
 

 أحكام الصندوق .الموافقة على شروط و  .3
، وتعتبر المقدمة من مدير الصندوق ل خدمة التعامل عبر االنترنتمن خال عن طريق اإلنترنتيتم ذلك عن 

 حكام الخاصة بالصندوق إقراراً بقراءتها و الموافقة على ما ورد فيهااألشروط و ال الموافقة اإللكترونية على
 وتعامل معاملة التوقيع.

                                                 
 طريستثنى من االنتفاع بخدمة فتح الحساب عن طريق االنترنت العمالء من األشخاص األعتباريون باإلضافة إلى األشخاص الطبيعيون عالي المخا *

 .بحكم منصب رفيع أو جنسية دولة عالية المخاطر حسب تصنيف مجموعة العمل المالي
بحكم  طريستثنى من االنتفاع بخدمة فتح الحساب عن طريق االنترنت العمالء من األشخاص األعتباريون باإلضافة إلى األشخاص الطبيعيون عالي المخا *

 .منصب رفيع أو جنسية دولة عالية المخاطر حسب تصنيف مجموعة العمل المالي
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عبر االنترنت المقدمة من مدير من خالل خدمة التعامل  تعبئة نموذج االيداع و االشتراك عن طريق االنترنت .4

 .الصندوق

 
4B ويحق لمدير الصندوق رفض طلب االشتراك في حال عدم إتمام جميع الخطوات أعاله قبل نهاية فترة الطرح أو

تقديم معلومات غير صحيحة أو كان االشتراك مخالفاً لهذه الشروط واألحكام أو الئحة صناديق االستثمار العقاري 
أي لوائح أو أنظمة  الئحة اآلشخاص المرخص لهم أو ة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة أوأو التعليمات الخاص

مبلغ ورسوم االشتراك عن طريق التحويل المصرفي الأخرى مطبقة. وفي هذه الحالة يقوم مدير الصندوق برد 
 إلى حساب المشترك.

 
5Bلمن تنطبق  االشتراك في الوحدات متاح، يكون واستثمارهنظام تملك غير السعوديين للعقار مع عدم اإلخالل ب

دول مجلس التعاون الخليجي العربي  عليهم الشروط من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني
 العربية السعودية  والمقيمين إقامة نظامية بالمملكة

 
6Bالمؤسسات والشركات وصناديق  ويكون اإلشتراك بوحدات الصندوق أيضاً متاح لمن تنطبق عليهم الشروط من

نظام تملك غير والذي يخضع بدوره أيضاً ل االستثمار وغيرها من الشخصيات االعتبارية القائمة في المملكة
  .أعالهفي إجراءات االشتراك اإلشتراك الموضحة  لطريقة وفقاً  وذلك واستثمارهالسعوديين للعقار 

 :في الوحدات بعد اإلدراجاالشتراك  -
بذلك مـن خـالل القيام وإدراج الوحدات األولي  الطرحيحق للمستثمرين الراغبين باالشتراك في الوحدات بعد فترة 

خالل أوقات التداول في السوق الماليـة السـعودية (الرجـاء  )الرئيسية(السوق شراء الوحدات من السوق المالية 
 (تداول الوحدات) لمزيد من المعلومات). " ل"  الرجوع إلى المادة 

 االشتراك العيني: -
سيقوم بائعي األصول العقارية التالية أسماؤهم باالشتراك في الصندوق خالل فترة الطـرح األولـي بشـكل عينـي 

 :حهم كجزء من قيمة األصول العقاريةلمقابل وحدات تصدر لصا
 

 عدد الوحدات البائع
 قيمة الوحدات

 (لایر)

ملكية نسبة 
كل مشترك 
 من الصندوق

العقار/المنفعة 
المشترك بها بشكل 

 عيني بالصندوق

 %45.31 278,050,810 27,805,081 شركه زاوية المعذر للعقارات

 عقار المعذر -
 عقار الربيع -
 عقار المحمدية -
 عقار التخصصي -
 منفعة الربيع -
 منفعة القدس -
 منفعة وادي لبن -
 منفعة الضباب -

 %11.82 72,553,250 7,255,325 األمير عبدهللا بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
 مبنى الصحافة األول -
 مبنى الصحافة الثاني -

 مستودع السلي - %8.61 52,851,870 5,285,187 عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد العمران
 مستودع الحائر - %3.11 19,097,320 1,909,732 خالد بن عبد الرحمن بن محمد العمران

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

تعــود ملكيتهــا إلــى الشــركاء التاليــة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة–وتجــدر اإلشــارة بــأن شــركة زاويــة المعــذر 
 أسمائهم:

 نسبة ملكيته اسم الشريك
 33.33% شركة صحاري العربية للعقارات .1
 33.33% العمرانخالد بن عبدالرحمن بن محمد  .2
 33.34% عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران .3

 اشتراك مدير الصندوق خالل فترة الطرح: -
مبلـغ نقـدي يبلـغ في الصندوق خـالل فتـرة الطـرح األولـي مقابـل  بشكل نقدي باالشتراك سيقوم مدير الصندوق

لایر سعودي بحيث تستخدم كافة متحصالت إشـتراك مـدير الصـندوق فـي الصـندوق لتغطيـة تكـاليف  7,036,750
  .هذه الشروط واألحكام من 17في الصفحة رقم  بياناتهالتخصصي الواردة مشروع  إتمام تطوير
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 آلية تخصيص الوحدات: -
مـن تـاريخ إنتهـاء يوم عمل  15بتقديم طلبات االشتراك في الصندوق خالل  اقاموسيتم إخطار المستثمرين الذين 

سواًء كلياً أم جزئياً. ويـتم إرسـال تأكيـدات للمشـتركين تتضـمن  بقبول طلب االشتراك أو رفضهفترة الطرح األولي 
اًء كليـاً أم رفـض االشـتراك سـومبلغ االشتراك الموافق عليه وذلك في حال تم قبول طلب االشتراك. أما في حال 

للمستثمر خـالل البنكي للحساب قبول من االشتراك ورسوم االشتراك ذات العالقة جزئياً، سيتم رد الجزء غير الم
 يوم عمل من تاريخ إنتهاء فترة الطرح األولي (ويخصم منه أي رسوم مصرفية مطبقة). 15

 
الوحـدات الـواردة أدنـاه، سـيقوم مـدير الصـندوق عند اكتمال متطلبات االشتراك العيني ومتطلبات تسـجيل وإدراج 

 بتخصيص الوحدات بعد انتهاء فترة الطرح األولي على الشكل اآلتي:
 في حال كان إجمالي مبالغ االشتراك التي تقدم بهـا جميـع المسـتثمرين (بمـا فـي ذلـك االشـتراك العينـي )1(

لایر سعودي، يـتم  613,700,000لبالغ ) يقل عن الحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعه اوإشتراك مدير الصندوق
يوم عمـل مـن تـاريخ  15) خالل أو أرباح أو فوائد استرداد كافة مبالغ اإلشتراك للمستثمرين (دون أي مصاريف

 .أي تمديد لهاأو  هاء فترة الطرح األوليتنإ
 االشـتراك العينـيفي حال كان إجمالي مبالغ االشتراك التي تقدم بهـا جميـع المسـتثمرين (بمـا فـي ذلـك  )2(

 لایر سـعودي 613,700,000لمطلـوب جمعـه والبـالغ األدنـى اتجـاوز الحـد ي يعـادل أو) وإشتراك مدير الصندوق
 ، يتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح كاآلتي:(وذلك بعد خصم أي مصاريف أو رسوم مطبقة)

وقبـل  األولي الطرحفترة  خالل في الصندوق لبائعي األصول العقاريةوالتخصيص ستكون أولوية االشتراك  ) أ(
% مـن 68.85مـن خـالل تخصـيص ، بسبب اشتراكهم بالصندوق بشـكل عينـيالمشتركين من الجمهور 

 أي مـا يعـادل لایر سعودي 422,553,250إجمالي الوحدات في الصندوق مقابل اشتراكهم العيني بمبلغ 
 .وحدة 42,255,325

% 1.15تخصـيص مـن خـالل ستكون أولوية االشتراك والتخصيص في الصندوق بعد ذلك لمـدير الصـندوق  ) ب(
 أي مـا يعـادل لایر سعودي 7,036,750بمبلغ  النقدي همقابل اشتراك من إجمالي الوحدات في الصندوق

 .وحدة 703,675
ــائعي األصــول العقاريــة ) ت( ــتم التومــدير الصــندوق عنــد اإلنتهــاء مــن التخصــيص لب  عامــل مــع اشــتراكات، ي

وعــددها  % مــن إجمــالي الوحــدات فــي الصــندوق30مــن خــالل تخصــيص المشــتركين مــن الجمهــور 
 القيمة المتبقية من الطرح كاآلتي:وهو لایر سعودي  184,110,000أي ما يعادل  وحدة 18,411,000

 .مستثمر) وحدة في الصندوق لكل 1,000يتم تخصيص ألف ( •
، فسيتم تخصيص مـا تبقـى مـن الوحـدات المطروحـة مخصصفي حال وجود فائض وحدات غير  •

 على أساس تناسبي.
للتخصيص لمسـتثمر واحـد مـن الجمهـور لالشتراك أو وفي جميع االحوال سيكون الحد االعلى  •

 أي ما يعـادل % من وحدات الصندوق)5وحدة من وحدات الصندوق (أي أقل من  3,068,499هو 
 .لایر سعودي 30,684,990
) وحـدة إذا كـان عـدد المكتتبـين 1,000الحد األدنى لالشتراك البـالغ ألـف ( تخصيصوال يضمن مدير الصندوق 

 بحيث يتم في هذه الحالة تخصيص وحدات أقل من الحد األدنى لالشتراك. كبيراً 
 

لایر سعودي من متحصـالت االشـتراك األولـي النقديـة لتغطيـة تكـاليف إتمـام  10,052,500وسيتم تخصيص مبلغ 
الشـروط واألحكـام، وينـوي مـدير  مـن هـذه 17بياناتـه فـي الصـفحة رقـم التخصصـي الـواردة عقـار تطوير مشروع 

و هذه التكاليف من خالل اشـتراكه النقـدي فـي الصـندوق خـالل فتـرة الطـرح األولـي، % من 70الصندوق تغطية 
 من خالل متحصالت االشتراك األولي النقدية للجمهور.ما تبقى من ذلك يتم تغطية سو

 الحد األدنى لإلشتراك.  2.ط

لایر مضافاً إليه  10,000وعلى الراغب باالشتراك في الحد األدنى من الوحدات تحويل مبلغ ، لایر سعودي 10,000
من الحد األدنى لإلشـتراك بسـبب عـدد المكتتبـين ، كما انه من الممكن تخصيص مبلغ أقل مبلغ رسوم االشتراك

 الكبير خالل فترة الطرح االولي.

 زيادة رأس مال الصندوق.  3.ط
في حال قرر مدير الصندوق زيادة رأس مال الصندوق (بعد الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق الماليـة ومـالكي 

لقاء إصدار حقوق أولويـة قابلـة للتـداول بحسـب الوحدات)، فله القيام بذلك من خالل قبول اشتراكات نقدية وذلك 
ما هو مطبق على الشركات المدرجة وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيـذاً لنظـام الشـركات. ويكـون 

ية في المشاركة في أي طرح لمثـل هـذه الحقـوق. ويكـون للصـندوق وفي هذه الحالة لمالكي الوحدات حق األول
اله (بعد الحصول على موافقة هيئة السـوق الماليـة ومـالكي الوحـدات) عـن طريـق مسـاهمات أيضاً زيادة رأس م
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عينية والتي ال يكون فيها لمالكي الوحدات أي حقوق أولوية. ويحق لمدير الصندوق، في حال عدم مشاركة مـالك 
ر المشـترك فيهـا الوحدات المستحقين في االشتراك في زيادة رأس مـال الصـندوق، طـرح الوحـدات المتبقيـة غيـ

 على الجمهور لالشتراك فيها.
 

 الرسوم ومقابل الخدمات و العموالت و أتعاب اإلدارة: .ي 

هـي  و يتحمل الصندوق جميع الرسوم و المصـاريف المـذكورة أدنـاه ويتحملهـا تبعـاً لـذلك  مـالكي الوحـدات  1.ي
 كالتالي:

 الرسوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند االشتراك في الصندوق. .1
% من 2تخصم رسوم االشتراك من إجمالي مبلغ االشتراك و بعد تخصيص الوحدات، وبقيمة 

إجمالي مبلغ اإلشتراك. وسيقوم مدير الصندوق بالتنازل/حسم كامل رسوم االشتراك 
لبائعي االصول العقارية (اإلشتراك العيني) الواردة بياناتهم في المادة "ط" من هذه الشروط 

 واألحكام.

 االشتراكرسوم 

 أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة .2
،  لصندوققيمة أصول ا صافيمن % سنوياً من 0.50تحتسب رسوم اإلدارة على أساس 

 وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي لمدير الصندوق.
 رسوم اإلدارة

البيع الخاص بكل أصل عقاري يتم % من سعر الشراء أو 1يحصل مدير الصندوق على نسبة 
شراؤه أو بيعه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي الالزم 
والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإتمام العملية. وتكون أتعاب التعامل مستحقة 

إلى ذلك، السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري. باإلضافة 
سيتحمل الصندوق جميع مصاريف و تكاليف و رسوم التعامل/التعامالت مثل البيع والشراء 
واالستحواذ على أصول والتكاليف االستشارية والقانونية التابعة لذلك. باإلضافة إلى ما قد 
يتم سداده من عموالت للشراء والبيع أو أي مصروفات أو تكاليف أخرى مرتبطة بعمليات 

ء و البيع أو أي عمليات أخرى مرتبطة بأعمال و انشطة الصندوق سواًء ألطراف أخرى الشرا
عالقة أو جهات حكومية أو رسمية أو  وذات عالقات تعاقدية بمشاريع الصندوق أو اطراف ذو

لمقدمي الخدمات. وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف (في حال وجدت) في ملخص 
 اإلفصاح المالي في نهاية كل سنة.

 مصاريف التعامل

 مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ .3
 لایر سعودي سنوياً. 90,000سيحصل أمين الحفظ على مبلغ مقطوع قدره  -
عند توقيع العقد مع  ودي رسوم تأسيس وتدفع لمرة واحدةلایر سع 40,000مبلغ  -

 .أمين الحفظ
 لایر لكل عملية بيع أو شراء أو إصدار صك جديد لألصول الصندوق. 2,000مبلغ  -

 رسوم الحفظ

 مقابل الخدمات المقدمة للمحاسب القانوني .4
أتعاب المحاسب  لایر سعودي سنوياً. 32,000سيحصل المحاسب القانوني على مبلغ مقطوع قدره 

 القانوني
 العموالت الناتجة عن القروض المالية .5

كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب وهيكلة يتحمل الصندوق 
التمويل الخاص بالصندوق، إن وجد، وبحسب السعر السائد بالسوق، على أال يتجاوز تمويل 

%) من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم 50الصندوق ما نسبته (
 مالية مدققة.

 مصاريف التمويل

 رسوم التسجيل و الخدمات اإلدارية األخرى. .6
% من اإليراد الكلي الذي يتم تحصيله بالفعل من األصول العقارية، 5أتعاب سنوية تعادل 

 على أن يتم الدفع على أساس نصف سنوي.
 أتعاب مدير األمالك

 في حال استثمار الصندوق بمشاريع التطوير العقاري، سيتحصل المطور على أتعابه نظير
نسبة مئوية من تكاليف انشاء  على شكلعلى تطوير المشروع  / بالعمل قيامه باألشراف

 .تكاليف انشاء المشروعمن  %15و بحد أعلى  المشروع، وبحسب السعر السائد بالسوق
 أتعاب التطوير

يتحمل الصندوق كافة تكاليف المثمنين العقارين وبحسب السعر السائد بالسوق، وفي 
 لن يتم خصم إال المصاريف والرسوم الفعلية.جميع االحوال 

أتعاب المثمنين 
 العقاريين المستقلين

يتحمل الصندوق المصاريف الفعلية المتعلقة بالخدمات الفنية و الهندسية التي قد يحتاجها 
مدير الصندوق للتأكد من أعمال مدير األمالك/المطور/ أو أي من المتعاقدين وعلى سبيل 

التأكد من سير عمل المشروع، جودة تنفيذ االعمال، المطالبات، .... الخ. و  المثال ال الحصر:
 في جميع األحوال لن يتم خصم اال الرسوم و المصاريف الفعلية.

أتعاب مقدمي 
الخدمات الهندسية و 

 االستشارية

 تكون المكافآت المالية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
يحصل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مجتمعين على مكافأة سنوية بقيمة  •

 لایر سعودي يدفعها/يتحملها مدير الصندوق.  200,000
يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من  •

 لایر 3,000األعضاء في سبيل حضور االجتماعات باإلضافة إلى بدل الحضور وبواقع 
 لألعضاء مجتمعين على أن ال يزيد مجموع هذه التكاليف والبدالتسعودي للجلسة. 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة
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 ،سنويا لایر 100,000عن 
لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من موظفي مدير الصندوق أي مكافآت أو  •

 بدالت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.
الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير المستقلين من غير  التكاليفيتم دفع  •

 شهر.  12موظفي مدير الصندوق كل 
سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل الخدمات المقدمة من السوق المالية السعودية 

 (تداول)، وتكون الرسوم على النحو التالي:
 : رسوم التسجيل .أ 

لایر سعودي باإلضافة  50,000: مبلغ  مالكي الوحداتخدمة إنشاء سجل  •
 لایر سعودي. 500,000لایر سعودي لكل مستثمر وبحد اقصى مبلغ  2إلى 

لایر  400,000: مبلغ مالكي الوحداترسم سنوي لخدمة إدارة سجل  •
، وقد تتغير هذه الرسوم من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال سعودي سنويا

 الصندوق.
 رسوم اإلدراج: .ب 

 لایر سعودي 50,000خدمة اإلدراج األولي لوحدات الصندوق: مبلغ  •
%.من القيمة  0.03رسم سنوي لخدمة إدراج وحدات الصندوق: مبلغ :  •

لایر سعودي وحد أعلى قدره  50,000السوقية للصندوق، بحد أدنى 
 .سعودي لایر 300,000

رسوم اإلدراج و 
 التسجيل

لایر سعودي سنوياً. وستقسم الرسوم تناسبياً على عدد  7,500 دفع مبلغ مقطوع وقدره
 شهر. 12أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 

 لهيئة السوق المالية
لایر سعودي سنوياً لقاء نشر المعلومات على موقع تداول .  5,000دفع مبلغ مقطوع وقدره 

 12تناسبياً على عدد أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل وستقسم الرسوم 
 شهر.

رسوم نشر 
المعلومات على 

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

يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم والمصاريف والنفقات الخاصة بأنشطة واستثمارات 
المصاريف والرسوم الناتجـة عـن التعـامالت و الخدمات المقدمة من الصندوق، كما يتحمل 

العالقة مثل الخدمات القانونية واالستشارية والمستشارين  والغير أو من االطراف ذو
العقاريين وتكــاليف التــأمين ذات العالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة أو فنية او تقنية أخـرى بمـا 

برسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية،  لقـةفـي ذلـك المصـاريف المتع
إضافة ألية ضرائب أو رسوم إن وجدت. او أية مصاريف نثرية أخرى (والتي تشمل على 

المصاريف المتعلقة بطباعة مصاريف وتكاليف تأسيس الصندوق، سبيل المثال ال الحصر، 
أو اتعاب أخرى مستحقه ألشخاص يتعاملون وتوزيع التقارير السنوية للصندوق و اية مصاريف 

مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتشغيل، مصاريف اجتماعات مالكي الوحدات). 
%مـن إجمـالي قيمـة أصول الصندوق سنوياً،  1ومـن المتوقـع أال تزيـد هـذه التكـاليف عـن 

 ة.وفي جميع االحوال لن يتم خصم إال المصاريف والرسوم الفعلي

 مصاريف أخرى

ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع على مالك 
الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية. وفي حال تغير االنظمة 

 والتشريعات الخاصة بزكاة صناديق االستثمار سيتم ابالغ المستثمرين بها.
 الزكاة

 االسترداد المبكررسوم  .8
 ال ينطبق
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 طريقة حساب الرسوم •

النسبة  نوع الرسم
 المفروضة

المبلغ 
 المفروض 

 (لایر سعودي)
 تكرار دفع الرسوم طريقة الحساب

 - %2 رسوم االشتراك

تخصم رسوم االشتراك من إجمالي 
 مبلغ االشتراك

إجمالي مبلغ االشتراك وبعد (
النسبة  X تخصيص الوحدات
 المئوية)

عند تدفع مرة واحدة 
 االشتراك

 - %0.50 رسوم اإلدارة
تحسب بشكل يومي من إجمالي 

(إجمالي  قيمة أصول الصندوق
 النسبة المئوية) Xاألصول قيمة 

 تدفع سنوياً 

 - %1 مصاريف التعامل

شراء أو  عند التعاملرسوم  تحسب
 بيع أصل عقاري

سعر الشراء أو البيع إجمالي (
النسبة  Xالخاص بكل أصل عقاري 

 المئوية)

تدفع مرة واحدة عند 
 الشراء أو البيع

 90,000 - رسوم الحفظ
، من خالل تحسب بشكل يومي

تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 
 أيام السنة

 تدفع سنوياً 

أتعاب المحاسب 
 32,000 - القانوني

، من خالل تحسب بشكل يومي
تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 

 أيام السنة
 سنوياً تدفع 

 سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة في حال وجدت. مصاريف التمويل

 - %5 أتعاب مدير األمالك
اإليراد الكلي الذي يتم تحصيله 

 X بالفعل من األصول العقارية
 النسبة المئوية

 تدفع سنوياً 

 في حال وجدت. في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف أتعاب التطوير

أتعاب المثمنين 
العقاريين 

 المستقلين
 سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

أتعاب مقدمي 
الخدمات الهندسية 

 و االستشارية
 في حال وجدت. نهاية السنةسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في 

 400,000 - رسوم التسجيل
، من خالل تحسب بشكل يومي

تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 
 أيام السنة

 تدفع سنوياً 

 رسوم التسجيل
-500,000 - عند التأسيس

50,000 
تدفع مقدما ويتحملها مالكي 

 الوحدات
تدفع مرة واحدة عند 

 التأسيس

 Xالقيمة السوقية للصندوق  - %0.03 رسوم اإلدراج
 تدفع سنوياً  النسبة المئوية

عند  رسوم اإلدراج
تدفع مقدما ويتحملها مالكي  50,000 - التأسيس

 الوحدات
تدفع مرة واحدة عند 

 التأسيس
مكافآت أعضاء 
 .سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة مجلس اإلدارة

الرقابية الرسوم 
التي يتم سدادها 

لهيئة السوق 
 المالية

- 7,500 
، من خالل تحسب بشكل يومي

تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 
 أيام السنة

 تدفع سنوياً 

رسوم نشر 
المعلومات على 

 موقع تداول
- 5,000 

، من خالل تحسب بشكل يومي
تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 

 أيام السنة
 تدفع سنوياً 

 سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة. أخرىمصاريف 

عـن جميـع الرسـوم و مقابـل الخـدمات، و أي  أعـالهالمـذكورة ول االجديقر مدير الصندوق بأنه تم االفصاح بموجب 
 جهات أخرى.أي عموالت أو أتعاب يتقاضاها، أو تتقاضها 
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 ملخص اإلفصاح المالي.  2 .ي
 1إيراد الرسوم والنفقات التي ُيتوقّع أن يتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح المالي الوارد فـي الملحـق رقـم تم 

 من هذه الشروط واألحكام.

 عمليات التوزيع.  3.ي
% مـن صـافي أربـاح الصـندوق 90يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتقديم توزيعات نقدية سنوية بنسبة ال تقل عـن 

خـالل الربـع االول  ات في حال اكتمال تحصـيل اإليجـارات وبعـد موافقـة مجلـس إدارة الصـندوقعلى مالكي الوحد
. وسيتم تحويل مبالغ التوزيعات للمستحقين حسب تاريخ األحقية الذي سـيتم من كل عاموذلك في شهر مارس 

 السنة. اإلعالن عنه قبل التوزيع. ويمكن لمدير الصندوق دفع هذه التوزيعات على أكثر من مرة في

 تثمين أصول الصندوق: .ك 

 كيفية تثمين أصول الصندوق:  1.ك
سيثمن مدير الصندوق أصول الصندوق من خالل الحصول على متوسط تقويم معد مـن مثمَنـين اثنـيَن مسـتقلَين 

 مرة كل ستة أشهر على األقل، على أن يشتمل تقرير المثمنين بحد أدنى على اآلتي:
 واالفتراضات التي بني عليها.أسلوب التثمين وطريقته  .1
 تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق. .2
 تفاصيل األصول العقارية وأوصافها. .3
 المخاطر المتعلقة باألصول العقارية.  .4

 تثمين االصول العقارية المبدئية:وفيما يلي 

 شركة انتماء
 تاريخ التقييم التقييم / المنفعةاسم العقار

  هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 188,398,584 المعذر
 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 50,277,084 الربيع

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 103,554,389 المحمدية
 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 48,054,277 التخصصي

 هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 53,908,325 الصحافة االول
 هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 58,375,000 الصحافة الثاني

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 30,218,730 مستودعات الحائر 
 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 77,817,938 مستودعات السلي

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,407,600 منفعة الربيع
 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,155,750 منفعة القدس

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,276,500 منفعة وادي لبن
 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 6,365,250 منفعة الضباب

 
 

 شركة دانات
 تاريخ التقييم التقييم /المنفعةاسم العقار

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 201,500,000 المعذر
 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 51,500,000 الربيع

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 98,000,000 المحمدية
 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 40,356,000 التخصصي
 هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 47,500,000 االولالصحافة 

 هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 50,000,000 الصحافة الثاني
 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 25,000,000 مستودعات الحائر 

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 75,000,000 مستودعات السلي
 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 1,595,336 منفعة الربيع

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 3,385,500 منفعة القدس
 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 1,508,490 منفعة وادي لبن

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 5,632,037 منفعة الضباب
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حيث يـتم حسـاب سـعر الوحـدة االسـتثمارية بالصـندوق بطـرح إجمـالي التزامـات الصـندوق مـن إجمـالي أصـول 
ــاتج علــى عــدد وحــدات الصــندوق للفتــرة نفســها وُيعــد ذلــك ســعراً استرشــادياً للوحــدة  الصــندوق ويقســم الن

إعـداده أكثـر مـن ثالثـة االستثمارية في الصندوق. كما لن يعتمد مدير الصندوق على أي تقرير تثمين مضى على 
حسـبما يـراه مناسـب ويحقـق  المثمنـينأشهر عند شراء أو بيع أي أصل للصندوق. ويحق لمدير الصـندوق تغييـر 

 .مصلحة الصندوق و المستثمرين به
يمثل إجمالي التزامات الصندوق أي التزامـات ناشـئة عـن تمويـل الصـندوق (إن وجـدت) أو أي رسـوم ومصـروفات 

قة وغيــر مدفوعــة خــالل فتــرة الحســاب، ويــتم خصــم المبــالغ المقطوعــة أوالً، يلــي ذلــك علــى الصــندوق مســتح
 االلتزامات المتغيرة بحسب صافي قيمة أصول الصندوق.

ــع  ــاح المتراكمــة، وكــذلك جمي ــة، واألرب ــالغ النقدي ــة والمب ــع األصــول العقاري يمثــل إجمــالي األصــول مجمــوع جمي
مارات باإلضــافة إلــى القيمــة الحاليــة ألي أصــول أخــرى يمتلكهــا المســتحقات والقيمــة الســوقية لجميــع االســتث

الصندوق، علماً بأن وحدات صـناديق االسـتثمار المسـتثمر بهـا سـيتم تقويمهـا حسـب آخـر سـعر معلـن للوحـدة 
االستثمارية قبل يوم التقويم الخاص بالصندوق، وسيمارس مـدير الصـندوق تقـديره المعقـول فيمـا يتعلـق بتحديـد 

ل والديون شريطة أن يكون تقدير مدير الصـندوق صـادراً بحسـن نيـة وأن يصـب فـي مصـلحة الصـندوق قيمة األصو
ككل، علماً بأن صافي أصول الصندوق مملوك لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وليس لمدير الصـندوق أو أمـين 

ندوق بفصـل األصـول الحفظ أو لدائنيهم أي مصلحة أو مطالبة علـى هـذه األصـول، كمـا سـيلتزم أمـين حفـظ الصـ
 الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.

 عدد مرات التثمين وتوقيته:  2.ك
ديسمبر من كل سـنة ميالديـة  31و  يونيو 30سيتم تقييم أصول الصندوق مرتين سنوياً على األقل وبالتحديد في 

مـين المعتمـدين. كمـا يجـوز لمـدير من خالل مثمنين اثنين مستقلين معتمدين مـن قبـل الهيئـة السـعودية للمقي
مـن الئحـة  22الصندوق تأجيل التثمين بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على ذلـك بموجـب المـادة 

صناديق االستثمار العقاري. وفي حال كان هنالك اختالف بين التثمينات المقدمة في تقارير التثمـين، فيـتم األخـذ 
 مة. بمتوسط قيمة التثمينات المقد

 اإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة:  3.ك
يوم من تاريخ اعتماد مـدير الصـندوق  60سيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن صافي قيمة األصول لكل وحدة خالل 

للتثمــين. ويــتم اإلعــالن عــن ذلــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) والموقــع 
مـن هـذه  " ش" للمـادة الوحـدات وفقـاً اإللكتروني لمـدير الصـندوق. وسـتحتوي أيضـاً التقـارير المقدمـة لمـالكي 

 افي قيمة األصول للوحدة في الصندوق.الشروط واألحكام على ص

 تداول وحدات الصندوق: .ل 

 أيام قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها.  1.ل
تنفيذ الصفقة يتم التعامل بالوحدات عبر نظام (تداول) من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءاً من 

صـباحاً وحتـى  10وانتهاءاً بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع علـى فتـرة واحـدة مـن السـاعة 
عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات  3الساعة 

صباحاً. وقد يـتم تغييـر أوقـات  10صباحاً وحتى الساعة  9:30ن الساعة فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها م
 التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول.

 إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها.  2.ل
ى السـعر، وبشـكل عـام تتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقـاً لمسـتو

تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر) أوالً ومن ثم األوامر المحـددة السـعر (األوامـر التـي 
وضعت بسعر محدد) مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بـأول حسـب 

توزيع نطاق شامل مـن المعلومـات عبـر قنـوات مختلفـة أبرزهـا موقـع "تـداول" توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول ب
علــى اإلنترنــت والــرابط اإللكترونــي لمعلومــات "تــداول" الــذي يــوفر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لوكــاالت تزويــد 

 ذ الصفقة.المعلومات، كما تتم تسوية الصفقات آلياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية الوحدات تتم مباشرة بعد تنفي

 إنقضاء الصندوق و تصفيته: .م 

 إنقضاء الصندوق.  1.م
  .ينتهي الصندوق مع انتهاء مدة الصندوق، ما لم يتم إنهاؤه في وقت سابق وفًقا لهذه الشروط واألحكام

قــد يــتم إنهــاء الصــندوق قبــل موعــد انتهائــه (أ) فــي حــال تصــرف الصــندوق (مــن خــالل مــدير الصــندوق) بجميــع 
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ام بتوزيع جميع عائدات هذه التصرفات على مالكي الوحدات وفقاً للنحو المنصوص عليه فـي هـذه االستثمارات وق
الشروط واألحكام، أو (ب) حدوث حدث جوهري سواًء في األنظمة ذات العالقة بالصندوق وأعمال الصندوق أو تلـك 

ذلك يعد سبباً وجيهاً إلنهاء الصـندوق الخاصة بالبيئة االقتصادية المملكة العربية السعودية ورأى مدير الصندوق أن 
قبل انتهاء مدته، أو (ج) إذا قررت هيئة السـوق الماليـة إنهـاء الصـندوق بموجـب قـرار مـن مجلـس هيئـة السـوق 

 المالية.
ويلتزم مدير الصندوق في الحالتين (أ) و (ب) أعاله بأخذ الموافقة المسـبقة مـن مجلـس إدارة الصـندوق ومـالكي 

 ن هيئة السوق المالية. وحدات الصندوق وم

 تصفية الصندوق.  2.م
يتم إلغاء إدراج الوحدات واإلعالن عن الخطة الزمنية لتصفية الصـندوق والبـدء بـإجراءات التصـفية وذلـك عنـد إنهـاء 

بمهام التصـفية حيـث أعاله. ويقوم مدير الصندوق  1.م األسباب المذكورة في المادة الصندوق وفقاً ألي سبب من 
مـع األخـذ بعـين االعتبـار تحقيـق مصـلحة سيعمل على إنهاء الصندوق مع توزيـع أصـوله علـى مـالكي الوحـدات، 

توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات بشكل عيني فـي لمدير الصندوق يجوز  مع العلم أنهمالكي الوحدات. 
مدير الصندوق أن هذا األمر يصب فـي مصـلحة مـالكي حال رأى في أو حال استحال التصرف في أصول الصندوق 

 الوحدات.

 مجلس إدارة الصندوق: .ن 
أعضاء  ستةيشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق ويتكون مجلس إدارة الصندوق من 

منهم ثالثة أعضاًء مستقلين، وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين على األقل سنوياً. يباشر مجلس إدارة 
 ) سنوات تتجدد تلقائياً. 3(ثالثة وتبلغ مدة مجلس إدارة الصندوق الصندوق مهامه اعتباراً من تاريخ تعيينه 

 
نطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في لوائح مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تويقر 

هيئة السوق المالية وقواعدها، وأن أعضاء المجلس المستقلين ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق 
كما يلتزم أعضاء مجلس االدارة بإبالغ المجلس عن  الئحة صناديق االستثمار العقاريمستقل الوارد في 

مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق على أن يسجل الأو غير  مصالحهم الشخصية المباشرة
ذوي المصلحة في أي تصويت على  /األعضاء. ولن يشترك العضواجتماع مجلس إدارة الصندوقفي محضر 

  القرارات الصادر في هذا الشأن
 

 تشكيل مجلس إدارة الصندوق.  1.ن
أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم ثالثة أعضاء مستقلين، ويتمتع  تةسسوف يتألف مجلس إدارة الصندوق من 

كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق بخبرة في القطاع واالستثمار العقاري حسبما هو مبين في هذه 
 .الشروط واألحكام

 يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 الرئيس). -(عضو غير مستقل  –العمران االستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن  •
شريك مؤسس وعضو مجلس اإلدارة في شركة دار وإعمار وهي شركة متخصصة في تطوير الوحدات السكنية 

وحدة سكنية بمختلف األنواع. بدأ عبدالعزيز العمران حياته العملية  900في المملكة نجحت في تطوير أكثر من 
لمصرفية االستثمارية و استشارات التمويل حيث قضى اربع سنوات مع مجموعة سامبا المالي في قطاع ا

اكتسب من خاللها خبرات مختلفة في مجال المصرفية االستثمارية، بعد ذلك توجه إلى ريادة االعمال و بدأ 
بتأسيس شركة زيج وهي شركة متخصصة في الطباعة . هو أيضا مسؤول عن االستثمارات المالية الخاصة 

. يحمل عبدالعزيز شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في المالية  بمكتب العائلة
 2010و ماجستير في إدارة األعمال من جامعة لندن لإلدارة  2001واالقتصاد مع مرتبة الشرف عام 

 (عضو غير مستقل). –االستاذ: مازن بن محمد الداود  •
شركة أصول وبخيت االستثمارية "مدير الصندوق". وقبل ذلك شغل يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لدى 

منصب الرئيس التنفيذي لالستثمارات لدى شركة "فينشر كابيتال السعودية"، كما عمل قبلها لدى شركة شعاع 
كابيتال بمنصب رئيس المصرفية االستثمارية، حيث أشرف على عدة عمليات استثمارية، وكان قبل ذلك مدير 

إدارة االندماج  -صرفية االستثمارية لدى البنك السعودي الهولندي، وقد عمل أيضاً مديراً مساعداً الم –أول 
مشاركاً في العديد من عمليات الطروحات االولية لشركات  ”ABN AMRO - United Kingdom“ واالستحواذ لدى

موعة من القطاعات المتنوعة. كما بالسوق المالية السعودية. باإلضافة إلى العديد من الصفقات الدولية في مج
شارك في عضوية مجلس إدارة عدة شركات. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

، ثم بعد ذلك حصل على درجة الماجستير في االدارة من كلية "كاس" (Portland State University) بورتالند 
 .بالمملكة المتحدة (City University) "إلدارة االعمال، من جامعة سيتي

 (عضو غير مستقل). –االستاذ: محمد راغب العثماني  •
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يشغل حاليا منصب رئيس إدارة االصول لدى شركة أصول وبخيت االستثمارية "مدير الصندوق"، وهو حاصل على 
المهنية ، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، بدأ حياته CFAشهادة محلل مالي معتمد 

كمحلل في مجموعة هيكل ثم انتقل الى شركة اسواق المال العالمية، ومن ثم انشأ مكتب استشارات خاص 
وقام بالعديد من الدراسات المالية  به في سوريا، حيث ادار حسابات افراد يستثمرون في االسواق العالمية،

راغب العثماني لشركة أصول و بخيت  لشركات مثل شل سوريا، وحديد العالمية وغيرها. بعدها انضم محمد
 . 2011االستثمارية، كما انتقل الى المملكة العربية السعودية في 

 
 (عضو مستقل). –االستاذ: أديب محمد أبانمي •

يملك مكتب أبانمي محاسبون ومراجعون قانونيون ويتمثل نشاط المكتب في مراجعة وتدقيق الحسابات وتصميم 
ظمة الرقابة الداخلية وتقدير الزكاة الشرعية والضريبة وتقديم دراسات الجدوى النظم المحاسبية وتقييم أن

االقتصادية وخدمات تأسيس وتصفية المؤسسات والشركات. وشغل ايضا منصب أخصائي رئيسي إفصاح مستمر 
في هيئة سوق المال. وعمل قبل ذلك في الصندوق السعودي للتنمية كباحث في إدارة الخزينة ومحلل 

ت في إدارة الخزينة ومحلل مالي في برنامج الصادرات. يشغل االستاذ أديب حاليا منصب عضو مجلس حسابا
إدارة البنك السعودي التونسي، وقد حصل االستاذ أديب على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة 

 الملك سعود، والماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي.

 (عضو مستقل)  –اخري االستاذ: قصي عبدهللا الف •
، اصبح الرئيس التنفيذي 2010السيد قصي هو احد مؤسسي شركة طراز العربية للتطوير العقاري منذ عام 

وحدة سكنية وذلك بالتعاون مع صناديق  200. عملت الشركة على تطوير اكثر من 2014للشركة في عام 
السيد قصي منصب رئيس االستثمار وتغطية استثمارية مع بنوك وشركات استثمارية وتمويل ذاتي، شغل 

المؤسسات في سوسيتيه جنرال العربية السعودية، عمل على تغطية المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك 
والصناديق السيادية وشبه الحكومية واعطاء االستشارات االستثمارية لصناديق االستثمار وشركات التأمين 

غل ايضا منصب رئيس قسم الوساطة في شركة جدوى لالستثمار، فهو أحد والشركات العائلية المعتبرة. وش
فريق تأسيس الشركة منذ البدأ بالعمل على استراتيجية الشركة وعضو في لجنة االستثمار وعضو في اللجنة 

المصرفية االستثمارية في شعاع كالبيتال، دبي. حصل على  -اإلدارية. وقبل ذلك كان السيد قصي نائب الرئيس
 هادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في االدارة المالية مع مرتبة الشرف.ش

 (عضو مستقل)  –االستاذ: عبدالرحمن ابراهيم المديميغ  •
يشغل السيد عبدالرحمن حاليا منصب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة بوان بعد ان كان نائب الرئيس لتطوير 

. ويشغل ايضا منصب عضو مجلس ادارة في شركات مختلفة. وقد شغل السيد االعمال في نفس الشركة
عبدالرحمن منصب محلل ائتمان أول لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي والمدير العام في شركة بناء 
للخرسانة المتقدمة بعد ان كان نائب المدير العام فيها. حصل االستاذ عبدالرحمن على درجة البكالوريوس في 
العلوم المالية من جامعة األمير سلطان في الرياض، المملكة العربية السعودية وايضا حصل على الماجستير في 

 إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال.

 تعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.  2.ن
لایر سعودي  200,000يحصل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مجتمعين على مكافأة سنوية بقيمة  -

 يدفعها/يتحملها مدير الصندوق. 
يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء في سبيل  -

على أن ال الواحد.  لالجتماعلایر سعودي  3,000حضور االجتماعات باإلضافة إلى بدل الحضور وبواقع 
 .سنويا لایر 100,000عن  عضاء مجتمعينلأليزيد مجموع هذه التكاليف والبدالت 

لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من موظفي مدير الصندوق أي مكافآت أو بدالت نظير  -
 عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.

 مسؤولية مجلس إدارة الصندوق.  3.ن
لشروط الصندوق  التأكّد من أداء مدير الصندوق لمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً  -

 .وأحكامه
المصادقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك  -

على سبيل المثال ال الحصر: الموافقة على عقود التشغيل، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، وعقد 
 .التثمين

 .اعتماد هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها -
 .اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق -
 .الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق -
االجتماع مرتين سنوياً بحد أدنى مع مسؤول المطابقة وااللتزام ومسؤول التبليغ عن غسل األموال  -

 .ر الصندوق؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعةوتمويل اإلرهاب لدى مدي
التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من األطراف  -

 .المعنية
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تجاه  العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي وحداته، وتتضمن مسؤولية عضو مجلس إدارة الصندوق -
 مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.

 

 صناديق أخرى يشرف على إدارتها أعضاء مجلس إدارة الصندوق.  4.ن
 الصفة اسم الصندوق االسم #
 - ال يوجد عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران 1

2 

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم  -1 مازن محمد الداود
 السعودية

 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية -2
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم  -3

 اإلصدارات الولية المتوافق مع الضوابط الشرعية
 صندوق مجمع تالل الملقا السكني -4
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق  -5

 الموازية

 عضو غير مستقل

 - ال يوجد محمد راغب العثماني 3
 - ال يوجد أبانميأديب محمد  4

5 

 صندوق االزدهار لألسهم الصينية -1 قصي عبدهللا الفاخري
 صندوق الرائـد الخليجي -2
 صندوق العطاء لألسهم الخليجية -3
 صندوق النفيس العالمي السهم السلع -4
صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر (سنبلة  -5

 )دوالر
صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال (سنبله  -6

 )لایر
 صندوق سامبا كابيتال لألسهم االسيوية -7
 صندوق سامبا كابيتال لألسهم االمريكية -8
 صندوق سامبا كابيتال لألسهم االوروبية -9

 صندوق سامبا كابيتال لألسهم العالمية -10
 صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة -11
صنـدوق السيولة بالدوالر األمريكي(الرزيـن  -12

 )دوالر
ي(الرزيـن صنـدوق السيولة بالريال السعود -13

 )لایر
 صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة -14
 صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة -15
 صنـدوق المساهم الخليجي -16
 صنـدوق المساهم لألسهم السعوديـة -17

 عضو مستقل

 - ال يوجد عبد الرحمن ابراهيم المديميغ 6
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 مدير الصندوق: .س 

 اسم مدير الصندوق وعنوانه.  1.س
االستثماريةشركة أصول وبخيت  االسم  
 طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين العنوان

  11526الرمز البريدي  63762ص ب  
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 00966114191797 :  هاتف
 00966114191899 :فاكس 

 الموقع اإللكتروني
4TUwww.obic.com.sa U4T  

 ترخيص مدير الصندوق.  2.س
شركة مسـاهمة مقفلـة مسـجلة فـي المملكـة العربيـة السـعودية بموجـب  االستثمارية إن شركة أصول وبخيت

ــاريخ  1010219805الســجل التجــاري رقــم  ومرخصــة كـــ"شخص   م) 29/05/2006(الموافــق  هـــ 02/05/1427وت
ـــم  ـــة رق ـــوق المالي ـــة الس ـــرخيص هيئ ـــب ت ـــه" بموج ـــرخص ل ـــاري 08126-07م ـــق 19/11/2005خ و ت م المواف

 لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل و اإلدارة و الحفظ في أعمال األوراق المالية.هـ18/10/1426

 خدمات مدير الصندوق.  3.س
 :ما يأتي -دون حصر-سوف ُيقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية اآلتية وخدمات أخرى للصندوق بما في ذلك 

العقارية في الصـندوق واألصـول األخـرى لصـالح مـالكي الوحـدات وفقـاً لهـذه الشـروط إدارة األصول  .1
 .واألحكام

الصـندوق  التـزامتنفيذ اسـتراتيجيات االسـتثمار الموضـحة ضـمن هـذه الشـروط واألحكـام، ومراقبـة  .2
 .لجميع األنظمة واللوائح المعمول بها، ولهذه الشروط واألحكام

  .لمتعلقة بأعمال الصندوقتحديد إجراءات اتخاذ القرارات ا .3
 .االحتفاظ بسجل مالكي الوحدات في الصندوق .4
 .تعيين محاسب قانوني ومزودي خدمات مهنية آخرين للصندوق بما في ذلك المستشار القانوني .5
الترتيب والتفاوض مع جميـع الجهـات ذات العالقـة بأنشـطة األصـول العقاريـة للصـندوق مـن مـديري   .6

ن وجهـات هندسـية وتسـويقية وتشـغيلية أخـرى ويتـابع كـذلك أداءهـا أمالك ومقـاولين واستشـاريي
 .ألعمالها

 .اإلشراف على أداء مدير األمالك  .7
 .ترتيب تصفية الصندوق عند انتهاء مدة الصندوق  .8
 .إطالع مالكي الوحدات عن أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق  .9

ق من وقت آلخر لضمان االلتزام بأنظمة هيئة السوق المالية التشاور مع أعضاء مجلس إدارة الصندو  .10
 السعودية والشروط واألحكام.

 احتمال تعارض المصالح.  4.س
ذه من هذه الشروط واألحكام، وحتـى تـاريخ نشـر هـ " ر"  المادة " و7 سالمادة "باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في 

أي تضارب مصالح محتمل بين مصالح الصندوق ومصـالح مـدير  جوديقر بعدم الشروط واألحكام، فإن مدير الصندوق 
الصندوق أو مصالح أعضاء مجلس إدارته قد تؤثر علـى تأديـة االلتزامـات المترتبـة تجـاه الصـندوق، وعنـد حـدوث أو 
توقع حدوث أي تضارب مصالح خالل فترة عمل الصندوق فسوف يسعى مدير الصـندوق لحـل هـذا التضـارب علـى 

 فة لجميع األطراف وسيتم اإلفصاح عنها لمجلس إدارة الصندوق في حينه.أسس عادلة ومنص

 وصف ألي تضارب جوهري في المصالح.  5.س
 ال يوجد أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.

 تكليف أطراف ثالثه.  6.س
المزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها، ويشمل ذلك على سبيل المثـال: يمكن لمدير الصندوق تعيين الجهات 

مدير األمالك والمقاول والمستشارين وأمين الحفظ والمحاسبين القـانونيين للصـندوق، وذلـك بمـا يحقـق مصـلحة 
 مالكي الوحدات.

 مشاركة/ استثمار مدير الصندوق في االصندوق.  7.س
مـع األخـذ  المشـاركة فـي الصـندوق كمسـتثمراألولـي الطـرح وخالل فترة بدء الصندوق  ينوي مدير الصندوق عند

التـي تفرضـها  –% مـن إجمـالي وحـدات الصـندوق 30أي -باالعتبار النسبة الدنيا لمكلية الجمهـور فـي الوحـدات 
ويحـتفظ مـدير الصـندوق بحقـه فـي تخفـيض مشـاركته  التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.،

http://www.obic.com.sa/
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كلياً أو جزئياً متى رأى ذلك مناسباً من خالل شراء/بيع وحـدات الصـندوق مـن السـوق. وسـيقوم مـدير الصـندوق 
 .باإلفصاح في نهاية كل سنة عن أي استثمار له في الصندوق في ملخص االفصاح المالي

 أمين الحفظ: .ع 
 ودي الكويتيشركة بيت التمويل السع االسم
 المملكة العربية السعودية العنوان

 11523الرياض  50051ص.ب 
  9مخرج رقم  –واحة غرناطة لألعمال –طريق الدائري الشرقي

 http://www.skfh.com.sa الموقع اإللكتروني

 مسؤوليات أمين الحفظ •
والتـي تشـمل علـى  -بالصـندوق يحتفظ أمين الحفظ بسجالت وحسابات األصول العقارية والوثائق المتعلقة 

 )SPVصكوك العقارات المملوكة للصندوق وسيتم تأسيس شركة ذات غرض خـاص ( -سبيل المثال ال الحصر
% وفـي حـال 100وذلك لتملك أصول الصندوق ومملوكـة لشـركة بيـت التمويـل السـعودي الكـويتي بنسـبة 

 الحصول على تمويل سيتم ترتيب نقل الصكوك مع الجهة الممولة. 
كما سيقوم أمين الحفظ بفصل األصول الخاصـة بالصـندوق عـن أي أصـول أخـرى بشـكل مسـتقل، وال يكـون 

   لدائني مدير الصندوق او امين الحفظ اي حق في اموال/أصول الصندوق.

 مدير األمالك (المطور): .ف 
 مؤسسة مداد الخير للعقارات االسم
 المملكة العربٌة السعودية العنوان

 11411الرياض  300ص.ب 
 حي العقيق –شارع عبدهللا الخريجي 

يحق لمدير الصندوق تغيير مدير االمـالك للصـندوق متـى رأى ذلـك مناسـباً، بنـاًء علـى موافقـة مجلـس إدارة 
 الصندوق. ويتم اشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية عند التغير.

 المحاسب القانوني: .ص 
 بي كي إف البسام والنمر االسم
 المملكة العربٌة السعودية العنوان

 11473الرياض  28355ص.ب 
  حي السليمانية  –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) 

 الموقع اإللكتروني
4TUhttp://www.pkf.com/saudiarabiaU4T 

رأى ذلـك مناسـباً، بنـاًء علـى موافقـة مجلـس  لمدير الصندوق تغيير المحاسب القانوني الصندوق متىيحق 
 إدارة الصندوق. ويتم اشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية عند التغير.

 القوائم المالية: .ق 
ديسمبر من كـل عـام، باسـتثناء السـنة األولـى مـن تأسـيس الصـندوق،  ۳۱يناير حتى  ۱تبدأ السنة المالية من 

 م 2017ديسـمبر  31األولـي وتنتهـي فـي  الطـرحوالتي سوف تبـدأ فيهـا السـنة الماليـة فـي تـاريخ انتهـاء فتـرة 
 .هـ 13/03/1439الموافق 

ق، وستتم مراجعتها بشكل نصف سنوي، وتدقيقها بشكل سنوي وفـق ُيِعدُّ مدير الصندوق القوائم المالية للصندو
المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسـبين القـانونيين، ويـتم تـدقيق القـوائم الماليـة بواسـطة 
المحاســب القــانوني الخــاص بالصــندوق، وســيتم تقــديم القــوائم الماليــة الخاصــة بالصــندوق إلــى مجلــس إدارة 

ق، ويتم إتاحتها لهيئة السوق المالية فور اعتمادهـا وإعالنهـا لمـالكي الوحـدات (مـن دون أي رسـوم) فـور الصندو
) يوم من نهاية المدة التـي تشـملها القـوائم الماليـة األوليـة المفحوصـة وخـالل 25اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز (

المراجعة وذلـك مـن خـالل نشـرها علـى الموقـع  ) يوم من نهاية المدة التي تشملها القوائم المالية السنوية40(
 اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول).

 تضارب المصالح: .ر 
قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التابعة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموظّفوه وعمالؤه ومـديروهم ومسـؤولوهم 

جلس إدارة الصندوق في استثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرى والتـي قـد يكـون وموظفوهم ووكالئهم وأعضاء م
من شأنها أحياناً أن تؤدي إلـى تعـارض فـي المصـالح مـع الصـندوق، وإذا واجـه مـدير الصـندوق أو أي مـن أعضـاء 

فصـاحاً مجلس إدارة الصندوق تضارباً جوهرياً في المصالح مع الصندوق، فـإن مـدير الصـندوق سيفصـح عـن ذلـك إ

http://www.pkf.com/saudiarabia
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مناسباً في أقرب وقت ممكن، وسيسعى مدير الصندوق لحـل أي تضـارب مـن هـذا النـوع عبـر تطبيـق اإلجـراءات 
المتبعة من مدير الصندوق بإنصاف، بما في ذلك التزام أعضاء مجلس إدارة الصـندوق الـذين لهـم عالقـة بالتضـارب 

ذه الشـروط وحتـى تـاريخ نشـر هـ الح.باالمتناع عن التصويت علـى أي مسـألة تشـتمل علـى تضـارب فـي المصـ
بـين مصـالح الصـندوق ومصـالح مـدير الصـندوق أو  جـوهريجود أي تضارب يقر بعدم واألحكام، فإن مدير الصندوق 

قـد تـؤثر علـى تأديـة االلتزامـات المترتبـة تجـاه  أو مصالح مستأجري األصـول العقاريـة مصالح أعضاء مجلس إدارته
 .الصندوق

 الصندوق نقاط تضارب المصالح التالية: وبدايًة فقد حدد مدير

 المشاريع المشابهة لمشاريع مدير الصندوق.  1.ر
شركة أصول وبخيت االستثمارية تدير الحسابات الخاصة بها باإلضافة إلى االستثمارات والحسـابات ذات األهـداف 

بـرامج االسـتثمار الجمـاعي المماثلة للصندوق ومن المتوقع أن تستمر في إدارتها، ومـن بـين هـذه االسـتثمارات 
األخرى التي يمكن أن تديرها شركة أصول وبخيت االستثمارية أو ترعاها، والتي قد تمتلـك شـركة أصـول وبخيـت 

 االستثمارية أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس المال.
ز لشـركة أصـول وبخيـت باإلضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً للقيـود المنصـوص عليهـا فـي هـذه الشـروط واألحكـام يجـو

االستثمارية والشركات التابعة لها في المستقبل القيام بدور مدير الصندوق، أو مدير االسـتثمار أو الشـريك العـام 
في صناديق استثمارية أخرى، ويجوز أن يسـتثمر واحـد منهـا أو أكثـر فـي مشـاريع مشـابهة لتلـك التـي يطورهـا 

 الصندوق.

 بالمعامالت مع مدير الصندوق و الشركات التابعة له. تضارب المصالح فيما يتعلق  2.ر
قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو الشـركات التـي كانـت تابعـة لـه فـي 
السابق، أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها شركة أصـول وبخيـت االسـتثمارية حقوقـاً مباشـرة أو 

رة، وعلى سـبيل المثـال فقـد تقـدم شـركة أصـول وبخيـت االسـتثمارية أو بعـض الشـركات التابعـة لهـا غير مباش
خدمات معينـة للصـندوق، وعلـى وجـه الخصـوص قـد يقـدم فريـق المصـرفية االسـتثمارية بشـركة أصـول وبخيـت 

سـتحقة خدمات استشارية بشأن ترتيـب التمـويالت للصـندوق، وسيحصـل علـى رسـوم م )د(إن وج االستثمارية
للصندوق عند تنفيذ أي معاملة تمويل، وسيتم اإلفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن جميع المعامالت التي تـتم مـا 
بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيهـا شـركة أصـول وبخيـت االسـتثمارية 

 حقوقاً مباشرة أو غير مباشرة.

 ق.مجلس إدارة الصندو  3.ر
سيشــرف مجلــس إدارة الصــندوق علــى حــل وتســوية أي تضــارب فــي المصــالح ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة 
الصندوق؛ حيث قد يكون ألي من أعضـاء مجلـس إدارة الصـندوق مصـالح مرتبطـة بمجموعـة كبيـرة مـن األنشـطة 

 ح الصندوق. العقارية وغيرها من األنشطة التجارية. وقد تتضارب هذه األنشطة من وقت آلخر مع مصال
ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق واجبات ائتمانية تجاه المستثمرين بموجب المسؤوليات المذكورة فـي هـذه 
الشروط واألحكام، وسوف يبذلون جميع الجهود لحل وتسوية جميع حاالت تضـارب المصـالح عـن طريـق تقـديرهم 

 لألمور بحسن نية.

 العالقة.المعامالت الخاصة باألطراف ذوي   4.ر
في صفقات مع األطراف ذوي العالقة شريطة أن يـتم اإلفصـاح عـن تلـك  -من وقت آلخر-يمكن أن يدخل الصندوق 

وهيئــة الســوق الماليــة ومــالكي الوحــدات وفقــاً للتعليمــات الخاصــة بصــناديق  الصــفقات لمجلــس إدارة الصــندوق
بمـا -وأن تتم بناًء على شروط السوق السائدة، وإذا رغب أحد األطـراف ذوي العالقـة  االستثمار العقارية المتداولة

فـي الـدخول فـي صـفقة مـع الصـندوق فـإن مـدير  -في ذلك أي صـندوق تـم تأسيسـه مـن قبـل مـدير الصـندوق
 الصندوق سيحصل على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويجب أن يكون سعر الشراء المدفوع أو المسـتلم متوافقـاً 

 مع التقييمات المستقلة.
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 اإلفصاح لمالكي الوحدات: .ش 

7B:يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن اآلتي لهيئة السوق المالية ومالكي الوحدات 
أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول  .أ 

سار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في الم
الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أو 
يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته 

 وجدت).بأدوات الدين (إن 
% من القيمة اإلجمالية 10أي صفقة لشراء أصول أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوي أو يزيد على  .ب 

 ألصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
ئم مالية أولية مفحوصة أو % من صافي أصول الصندوق وفقاً آلخر قوا10أي خسائر تساوي أو تزيد على  .ج 

 قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث.
 أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق (إن وجدت). .د 
أي نزاع، بما في ذلك دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أي يزيد  .ه 

وق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، % من صافي أصول الصند5على 
 أيها أحدث.

% وفقاً آلخر قوائم مالية أولية 10الزيادة والنقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على  .و 
 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث.

% وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية 10دوق بما يساوي أي يزيد على الزيادة والنقصان في إجمالي أرباح الصن .ز 
 مراجعة.

أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي عالقة أو ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي عالقة في  .ح 
% من 1أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويالً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 

 ادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.إجمالي إير
% من إجمالي إيرادات 5أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للصندوق يساوي أو يزيد على  .ط 

 الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
 أي تغيير للمحاسب القانوني. .ي 
 تعيين أمين حفظ بديل. .ك 
أمر من محكمة أو جهة قضائية سواءاً في المرحلة االبتدائية أم االستئنافية، صدور حكم أو قرار أو إعالن أو  .ل 

% من صافي أصول 5يمكن أن يؤثر سلباً في استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله تزيد قيمته على 
 الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث.

 في رأس مال الصندوق. تغيير مقترحأي  .م 

8B:يلتزم مدير الصندوق بإعداد وتقديم تقارير سنوية إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات اآلتية 
 األصول التي يستثمر فيها الصندوق. .أ 
 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها. .ب 
 األصول العقارية المملوكة.توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي  .ج 
 جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح: .د 

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية. .1
 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية. .2
 كل وحدة عن كل سنة مالية.أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق ل .3
 عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية. .4
 توزيع الدخل لكل وحدة. .5
 نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق.  .6

 سجل أداء يغطي ما يلي: .ه 
 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات (أو منذ التأسيس). .1
 السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس).العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من  .2
جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار  .3

العام، بما في ذلك اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم 
 أو تخفيضها.

 ية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق فيتم اإلفصاح عنها بشكل واضح.إذا حدثت تغييرات جوهر .4
 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي. .5
بيان العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، والتي تبين بشكل واضح  .6

 ماهيتها وطريقة االستفادة منها. 
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 معلومات أخرى: .ت 
 الوحدات.حقوق و اجتماعات مالكي   1.ت

 حقوق مالكي الوحدات: •
 الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة. -
 اإلشعار بالتغييرات األساسية المقترحة. -
حق  -على سبيل المثال ال الحصر  –ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك  -

 التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
 حضور اجتماعات مالكي الوحدات. -
 للصندوق. الحصول على التقارير السنوية -

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: •
9B) أيام من:10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات خالل ( 
 من أمين الحفظ.لذلك تسلم مدير الصندوق طلب كتابي 10B .أ 
ثر من مالكي الوحدات الذين يملكون من مالك أو أك لذلك تسلم مدير الصندوق طلب كتابي11B .ب 

 % عل األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمعين أو منفردين 
12B.أو متى ما رأى مدير الصندوق ضرورة عقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: •
في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك  .أ 

والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي 
) يوماً قبل 21) أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن (10الوحدات وأمين الحفظ قبل (

ع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، وسيتم االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتما
 إرسال نسخة من اإلشعار إلى هيئة السوق المالية.

ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  .ب 
 األقل من قيمة وحدات الصندوق. ى٪ عل 25

أعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة (ب)  .ج 
ثان باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع 

) أيام على األقل، ويعد االجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت 5مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (
 نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: •
 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل شرعي للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات. -
يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت  -

 االجتماع.
الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة يجوز عقد اجتماعات مالكي  -

 وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
% من مجموع الوحدات الحاضر 50يكون القرار نافذاً بموافقة مالكي وحدات يمثلون نسبة أكثر من  -

 أم بالوكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة. مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء شخصياً 

 مدير األمالك.  2.ت
تعتبر مؤسسة مداد الخير للعقارات من المؤسسات ذات الخبرة والدراية في تشـغيل وإدارة األمـالك فـي السـوق 

لمعظـم  السعودي، من خالل تنفيذها لعدد من العقود السابقة، باإلضافة إلى أنه مدير األمالك والمشغل السـابق
 االصول العقارية المذكورة في الملخص التعريفي عن األصول العقارية من هذه الشروط واألحكام.

 إجراءات معالجة الشكاوى. 3.ت
13B عند وجود أي شكاوي تتعلق بالصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرسالها إلى إدارة المطابقة

وسيتيح مدير  .دير الصندوق الموضح في هذه الشروط واألحكامو االلتزام لدى مدير الصندوق حسب عنوان م
 .عند الطلب مالكي الوحدات الصندوق اإلجراءات الكاملة لمعالجة الشكاوي ل

14B) إيداع شكواه لدى هيئة  مالك الوحداتل) يوم عمل، يحق 30وإذا تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل
إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في  مالك الوحداتلإدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق  -السوق المالية 

) يوماً تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية ، إال 90منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة (
 شكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.إذا أخطرت هيئة السوق المالية مقدم ال
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 تعديل الشروط واألحكام: .ث 
لمدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي 

ى موافقة فقة مالكي الوحدات، يقوم مدير الصندوق بالحصول علامقترح للشروط واألحكام، وبعد الحصول على مو
 :هيئة السوق المالية على التغيير األساسي. وتعتبر أي من التغييرات اآلتية تغييراً أساسياً 

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته  .أ 
التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق   .ب 

 .بالصندوق
 .تأثير في وضع المخاطر للصندوق التغيير الذي يكون له  .ج 
 زيادة رأس مال الصندوق  .د 

سيقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق إلى هيئة السوق المالية وأمين الحفظ 
 .) أيام من إجراء أي تغير عليها10خالل (

موقعه اإللكتروني والموقع ويجب على مدير الصندوق نشر النسخة المحدثة من الشروط واألحكام على 
) أيام من إجراء أي تحديث عليها بما في ذلك التحديث 10اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) خالل (

  .السنوي ألداء الصندوق
ويلتزم مدير الصندوق باإلعالن على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) عن 

 ) من تاريخ سريان التغيير.10ل أي تغييرات جوهرية في شروط وأحكام الصندوق وذلك قبل (تفاصي

 النظام المطبق: .خ 
 .تخضع هذه الشروط واألحكام وتُفسر وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية والسعودية

ن أو فيما يتعلق بهذه الشروط سوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ ع
واألحكام، والمسائل الواردة في هذه الشروط واألحكام. وفي حالة وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه 

يوم من تاريخ اإلخطار به، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى هيئة السوق المالية ولجان الفصل  30خالل 
 لتسويته.في منازعات األوراق المالية 

 

 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.وبال التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّ 
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)1الملحق (  
اإلفصاح المالي    

*2017 إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق خالل عام  

 المصاريف
 قيمة المصروف الفعلي

 (لایر سعودي)

 

أصول الصندوق**قيمة النسبة من صافي  ** 

 (النسبة المئوية%)

 

 رسوم اإلدارة

% من صافي 0.50رسوم سنوية تعادل 
بشكل قيمة أصول الصندوق، وتحسب 
 يومي وتدفع بشكل ربع سنوي.

1,488,698 0.24 

  رسوم الحفظ    

لایر سعودي سنوياً. 90,000مبلغ    

لایر سعودي رسوم 40,000مبلغ   

 تأسيس وتدفع لمرة واحدة.    

لایر لكل عملية بيع أو شراء  2,000مبلغ 
 أو إصدار صك جديد لألصول الصندوق.

72,548 0.01 

 أتعاب مدير األمالك

% من اإليراد 5أتعاب سنوية تعادل 
الكلي الذي تم تحصيله بالفعل من 
األصول العقارية، على أن يتم الدفع 

 على أساس نصف سنوي.

1,232,473 0.20 

 أتعاب المحاسب القانوني

لایر سعودي سنوياً  32,000مبلغ   
22,000 0.00 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر 
واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو 

من األعضاء في سبيل حضور 
االجتماعات باإلضافة إلى بدل الحضور 

لایر سعودي لالجتماع  3,000وبواقع 
الواحد. على أن ال يزيد مجموع هذه 

التكاليف والبدالت لألعضاء مجتمعين عن 
لایر سنويا، ولن يتقاضى أعضاء  100,000

الصندوق أي  المجلس من موظفي مدير
بدالت او مكافآت نظير عضويتهم في 

 مجلس إدارة الصندوق.

كما يتحمل مدير الصندوق مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 

لایر  200,000(مجتمعين) وبواقع 
 سعودي سنويا.

18,000 0.00 

 أتعاب المثمنين العقاريين المستقلين

يتحمل الصندوق كافة تكاليف المثمنين 
العقارين وبحسب السعر السائد 

بالسوق، وفي جميع االحوال لن يتم 
 خصم إال المصاريف والرسوم الفعلية

99,000 0.02 
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 التسجيل رسوم اإلدراج و

سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل 
الخدمات المقدمة من السوق المالية 

السعودية (تداول)، وتكون الرسوم على 
 النحو التالي:

: رسوم التسجيل أ.   

خدمة إنشاء سجل مالكي الوحدات:  •
لایر سعودي باإلضافة إلى  50,000مبلغ 

لایر سعودي لكل مستثمر وبحد  2
لایر سعودي. 500,000اقصى مبلغ   

رسم سنوي لخدمة إدارة سجل  •
لایر  400,000مالكي الوحدات: مبلغ 

سعودي سنويا، وقد تتغير هذه الرسوم 
من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال 

صندوق.ال  

 رسوم اإلدراج: ب. 

خدمة اإلدراج األولي لوحدات  •
لایر سعودي 50,000الصندوق: مبلغ   

رسم سنوي لخدمة إدراج وحدات  •
%.من القيمة  0.03الصندوق: مبلغ : 

 50,000السوقية للصندوق، بحد أدنى 
 300,000لایر سعودي وحد أعلى قدره 

 لایر سعودي.

347,000 0.06 

التي يتم سدادها الرسوم الرقابية 
 لهيئة السوق المالية

لایر  7,500دفع مبلغ مقطوع وقدره 
سعودي سنوياً. وستقسم الرسوم 

تناسبياً على عدد أيام السنة، ويتم دفع 
شهر 12الرسوم المستحقة كل   

2,712 0.00 

رسوم نشر المعلومات على موقع 
 تداول

لایر  5,000دفع مبلغ مقطوع وقدره 
نشر المعلومات سعودي سنوياً لقاء 

على موقع تداول . وستقسم الرسوم 
تناسبياً على عدد أيام السنة، ويتم دفع 

شهر 12الرسوم المستحقة كل   

1,808 0.00 

 المصاريف األخرى

يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم 
والمصاريف والنفقات الخاصة بأنشطة 

واستثمارات الصندوق، كما يتحمل 
عـن المصاريف والرسوم الناتجـة 

التعـامالت و الخدمات المقدمة من الغير 
أو من االطراف ذوو العالقة مثل الخدمات 

القانونية واالستشارية والمستشارين 
العقاريين وتكــاليف التــأمين ذات 

العالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة أو فنية او 
تقنية أخـرى بمـا فـي ذلـك المصـاريف 

المتعلقـة برسوم التحويل ما بين 
الحسابات البنكية أو االستثمارية، إضافة 

ألية ضرائب أو رسوم إن وجدت. ومـن 
 1المتوقـع أال تزيـد هـذه التكـاليف عـن 

%مـن إجمـالي قيمـة أصول الصندوق 
سنوياً، وفي جميع االحوال لن يتم 

 خصم إال المصاريف والرسوم الفعلية.

1,876,370 0.30 

التي  مجموع المصاريف السنوية
  تم دفعها من قبل الصندوق

5,160,609 0.83 

 0.77 4,780,690 مصاريف إهالك العقارات وإطفاء عقود المنفعة
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 1.61 9,941,299  مجموع المصاريف السنوية

رسوم االشتراك**  

تخصم رسوم االشتراك من إجمالي 
مبلغ االشتراك و بعد تخصيص الوحدات، 

. االشتراك% من إجمالي مبلغ 2وبقيمة 
وسيقوم مدير الصندوق بالتنازل/حسم 
كامل رسوم االشتراك لبائعي االصول 

العيني) الواردة  االشتراكالعقارية (
بياناتهم في المادة "ط" من هذه 

 الشروط واألحكام.

3,822,935 0.62 

 مجموع المصاريف السنوية
 2.22 13,764,234  إضافة إلى رسوم االشتراك

أتعاب التطوير***  

في حال استثمار الصندوق بمشاريع 
التطوير العقاري، سيتحصل المطور على 

أتعابه نظير قيامه باألشراف / العمل 
على تطوير المشروع تشكل نسبة 
مئوية من تكاليف إنشاء المشروع، 

وبحسب السعر السائد بالسوق و بحد 
% من تكاليف انشاء المشروع.15أعلى   

516,000 0.08 

الكاملة لإليرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق.*  التفاصيل   

وال يوجد لها أي أثر على قائمة الدخل، ولم يتم إضافتها على مجموع المصاريف السنوية.عند طرح الصندوق تم تحصيلها من المشتركين مباشرة  ** 

تكلفة المشروع، ولم يتم إضافتها على مجموع المصاريف السنوية.*** تم رسملة أتعاب التطوير على مشروع التخصصي وتظهر ضمن   

 ****    . م 2017النسبة من متوسط صافي قيمة األصول لعام 

م 31/12/2017استثمارات مدير الصندوق كما في   

م.31/12/2017وحدة كما في  350,819 لغت استثمارات مدير الصندوق في الصندوقب  
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 )2الملحق (
 *معلومات حول عقود اإليجار الحالية

 
 المعذر

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لایر سعودي) - سنوي(

 العامة الفسخ أحكام

 معارض

  هـ 1436/08/01 1المستأجر
 م 19/05/2015الموافق 

 هـ  30/07/1446
 1,157,400 م 29/01/2025الموافق 

للمؤجر وفقا لسلطته التقديريـة فسـخ العقـد دون  يحق
أي تعويض على المستأجر ، ومع االحتفاظ بكامل حقوق 
المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض عن األضـرار 

 : عند المقتضي في أي من الحاالت التالية
عنــد فــوات المــدة المحــددة لــدفع األجــرة والمحــددة  -

 .ى المستأجربشهر،أو أي مستحقات مترتبة عل
إذا خالف المستأجر أيـا مـن شـروط العقـد الجوهريـة،   -

ولم يلتزم بها خـالل المـدة التـي تحـدد خطيـا مـن قبـل 
 .المؤجر ألستدراك المخالفة

إذا ثبت إن المستأجر اسـتعمل العقـار محـل العقـد أو   -
ــة  ــة أو مزعج ــة للراح ــة مقلق ــتعماله بطريق ــمح باس س

أو الصــحة العامــة أو  لآلخــرين أو ضــارة بســالمة المبنــى
مشوها للمنظـر العـام أو أغـراض منافيـة لـآلداب العامـة 

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
إذا ثبت إن المستأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي   -

صريح من المؤجر .فـإن أي التزمـات وأثـار قانونيـة ترتبـت 
حـق عن هذا االتفـاق ليسـت ملزمـة للطـرف األول وال ي

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

  هـ 1437/03/21 2المستأجر
 م 01/01/2016الموافق 

  هـ 20/03/1442
 431,250 م 05/11/2020الموافق 

  هـ 1436/09/05 3المستأجر
 م 21/06/2017الموافق 

  هـ 04/09/1441
 442,500 م 26/04/2020الموافق 

  هـ 1437/03/20 4المستأجر
 م 31/12/2015الموافق 

  هـ 19/03/1442
 448,500 م 04/11/2020الموافق 

  هـ 1438/01/01 5المستأجر
 م 02/10/2016الموافق 

 هـ  30/12/1442
 411,000 م 08/08/2021الموافق 

  هـ 1437/03/15 6المستأجر
 م 26/12/2015الموافق 

  هـ 14/03/1442
 435,000 م 30/10/2020الموافق 

 هـ 1436/09/05 7المستأجر
 م 21/06/2015الموافق  

  هـ 1441/09/04
 436,500 م 26/04/2020الموافق 

  هـ 1437/04/07 8المستأجر
 م 17/01/2016الموافق 

  هـ 1442/04/06
 873,000 م 21/11/2020الموافق 

  هـ 26/02/1437 9المستأجر
 م 08/12/2015الموافق 

 هـ 1443/02/25
 126,168 م 02/10/2021الموافق 

 مكاتب

 هـ  01/08/1436 1المستأجر
 م 19/05/2015الموافق 

 هـ  30/07/1446
يحق للمؤجر وفقا لسلطته التقديريـة فسـخ العقـد دون  497,000 م 29/01/2025الموافق 

أي تعويض على المستأجر ، ومع االحتفاظ بكامل حقوق 
عن األضـرار المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض 

 : عند المقتضي في أي من الحاالت التالية
ــدفع األجــرة والمحــددة  - ــوات المــدة المحــددة ل ــد ف عن

 .بشهر،أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر
إذا خالف المستأجر أيا من شروط العقد الجوهرية ،ولم  -

يلتزم بها خالل المدة التي تحدد خطيا من قبـل المـؤجر 
 .ألستدراك المخالفة

إذا ثبت إن المسـتأجر اسـتعمل العقـار محـل العقـد أو  -
ــة  ــة أو مزعج ــة للراح ــة مقلق ــتعماله بطريق ــمح باس س
لآلخــرين أو ضــارة بســالمة المبنــى أو الصــحة العامــة أو 
مشوها للمنظـر العـام أو أغـراض منافيـة لـآلداب العامـة 

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
تنازل عن العقد بغيـر إذن كتـابي إذا ثبت إن المستأجر  -

صريح من المؤجر .فـإن أي التزمـات وأثـار قانونيـة ترتبـت 
عن هذا االتفـاق ليسـت ملزمـة للطـرف األول وال يحـق 

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

 هـ  19/04/1437 2المستأجر
 م 29/01/2016الموافق 

 هـ  18/04/1442
 172,000 م 03/12/2020الموافق 

 هـ  25/03/1437 3المستأجر
 م 05/01/2016الموافق 

 هـ  24/03/1441
 168,000 م 21/11/2019الموافق 

 هـ 05/10/1436 4المستأجر
 م 21/07/2015الموافق  

 هـ  04/10/1440
 693,000 م 07/06/2019الموافق 

 هـ  23/07/1437 5المستأجر
 م 30/04/2016الموافق 

 هـ  22/07/1442
 191,000 م 05/03/2021الموافق 

 هـ  06/04/1437 6المستأجر
 م 16/01/2016الموافق 

 هـ  05/04/1442
 188,000 م 20/11/2020الموافق 

 هـ  14/06/1437 7المستأجر
 م 23/03/2016الموافق 

 هـ  13/06/1442
 151,000 م 26/01/2021الموافق 

 هـ  27/01/1437 8المستأجر
 م 09/11/2015الموافق 

 هـ  26/01/1442
 188,000 م 13/09/2020الموافق 

 **وحدات سكنية

مستأجر 21  1,017,000  اشهر مدة العقد 3من شهر الى  

 .إذا خالف المستاجر أياً من شروط العقد  -
إذا ثبت إن المستأجر استعمل العقار محل العقد أو   - 

سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة لآلخرين 
أو ضارة بسالمة المبنى أو الصحة العامة أو مشوها للمنظر 
العام أو أغراض منافية لآلداب العامة في المملكة أو مخالفا 

أو حصول زحام من قبل المستأجر أو  .للشريعة اإلسالمية
ضيوفه سواء باالماكن العامة أو مواقف السيارات وذلك وفقاً 

 للسلطة المؤجر التقديرية.
عدم استقبال زائرين من الجنس اآلخر داخل الوحدة محل  -

 العقد.
ال يحق لزائري المستأجر دخول األماكن العامة اإل بصحبة  -

المجمع واإللتزام بمواعيد  المسأجر بعد التنسيق مع إدارة
 الزيارة المحددة.

مخالفة المستأجر للوائح واإلرشادات المنظمة للمبنى  -
 واألماكن العامة.

في حالة استعمال شخص آخر للوحدة أو كارت الوحدة أو  -
 استكر السيارة. 

مستأجر 15  1,155,700 اشهر مدة العقد 6اشهر الى  4من  

رمستأج 81  6,563,500 شهر مدة العقد 12 اشهر  الى 7من  

وهذه االقيم تمثل العقود الحالية  والقيمة اإليجارية الفندقية الوحدات لمستأجريوالتغير المستمر  الفندقيةالملخص أعاله نظراً لطبيعة الوحدات  عرضتم  قد* *
 لایر سعودي. 10,644,532هو  2017للوحدات الفندقية، انما االيجار المستهدف لعام  01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438كما في تاريخ 
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 الربيع

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لایر سعودي) - سنوي(

 العامة الفسخ أحكام

 هـ 01/09/1437 1المستأجر 
 م 06/06/2016الموافق 

 هـ  30/06/1447
 3,000,000 م 20/12/2025الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لسلطته التقديريـة فسـخ العقـد دون 
ــل  ــاظ بكام ــع االحتف ــى المســتأجر ، وم ــويض عل أي تع
حقوق المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض عـن 

 : األضرار عند المقتضي في أي من الحاالت التالية
ــدفع األجــرة والمحــددة  - ــوات المــدة المحــددة ل عنــد ف

 .بشهر،أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر
إذا خالف المسـتأجر أيـا مـن شـروط العقـد الجوهريـة  -

،ولم يلتزم بها خالل المدة التـي تحـدد خطيـا مـن قبـل 
 .المؤجر ألستدراك المخالفة

إذا ثبت إن المستأجر اسـتعمل العقـار محـل العقـد أو  -
ــة للراحــة أو مزعجــة  ــة مقلق ســمح باســتعماله بطريق
لآلخرين أو ضـارة بسـالمة المبنـى أو الصـحة العامـة أو 
مشوها للمنظر العـام أو أغـراض منافيـة لـآلداب العامـة 

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
عن العقد بغير إذن كتـابي إذا ثبت إن المستأجر تنازل  -

صريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثـار قانونيـة ترتبـت 
عن هذا االتفـاق ليسـت ملزمـة للطـرف األول وال يحـق 

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

 هـ  26/02/1437 2المستأجر 
 م 08/12/2015الموافق 

 هـ  25/02/1447
 261,040 م 19/08/2025الموافق 

 هـ  21/07/1437 3المستأجر 
 م 28/04/2016الموافق 

 هـ  20/07/1441
 146,000 م 14/03/2020الموافق 

 المحمدية

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر

القيمة االيجارية 
 الحالية

لایر  -سنوي (
 سعودي)

 العامة الفسخ أحكام

 هـ  14/09/1436 1المستأجر 
 م 30/06/2015الموافق 

 هـ  13/09/1446
 7,206,300 م 12/03/2025الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لسلطته التقديريـة فسـخ العقـد دون 
ــل  ــاظ بكام ــع االحتف ــى المســتأجر ، وم ــويض عل أي تع
حقوق المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض عـن 

 : األضرار عند المقتضي في أي من الحاالت التالية
ــوات  - ــدفع األجــرة والمحــددة عنــد ف المــدة المحــددة ل

 .بشهر،أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر
إذا خالف المسـتأجر أيـا مـن شـروط العقـد الجوهريـة  -

،ولم يلتزم بها خالل المدة التـي تحـدد خطيـا مـن قبـل 
 .المؤجر ألستدراك المخالفة

إذا ثبت إن المستأجر اسـتعمل العقـار محـل العقـد أو  -
ــة للراحــة أو مزعجــة ســمح باســتعما ــة مقلق له بطريق

لآلخرين أو ضـارة بسـالمة المبنـى أو الصـحة العامـة أو 
مشوها للمنظر العـام أو أغـراض منافيـة لـآلداب العامـة 

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
إذا ثبت إن المستأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتـابي  -

ار قانونيـة ترتبـت صريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثـ
عن هذا االتفـاق ليسـت ملزمـة للطـرف األول وال يحـق 

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

 هـ  27/01/1438 2المستأجر 
 م 28/10/2016الموافق 

 هـ  26/01/1446
 1,000,000 م 01/08/2024الموافق 

 التخصصي

 قيمة العقد تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
لایر سعودي) - سنوي( العامة الفسخ أحكام   

 م  22/10/2015 1المستأجر 
 هـ 09/01/1437الموافق 

 م  21/10/2037
 3,338,820 هـ 12/09/1459الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لسلطته التقديريـة فسـخ العقـد دون 
ــل  ــاظ بكام ــع االحتف ــى المســتأجر ، وم ــويض عل أي تع

االيجار المحددة والتعويض عـن حقوق المؤجر في قيمة 
 : األضرار عند المقتضي في أي من الحاالت التالية

عنــد فــوات المــدة المحــددة لــدفع األجــرة والمحــددة  -
 .بشهر،أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر

إذا خالف المستأجر أيـا مـن شـروط العقـد الجوهريـة   -
 ،ولم يلتزم بها خالل المدة التـي تحـدد خطيـا مـن قبـل

 .المؤجر ألستدراك المخالفة
إذا ثبت إن المستأجر استعمل العقـار محـل العقـد أو   -

ــة للراحــة أو مزعجــة  ــة مقلق ســمح باســتعماله بطريق
لآلخرين أو ضـارة بسـالمة المبنـى أو الصـحة العامـة أو 
مشوها للمنظر العـام أو أغـراض منافيـة لـآلداب العامـة 

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
إذا ثبت إن المستأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي   -

صريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثـار قانونيـة ترتبـت 
عن هذا االتفـاق ليسـت ملزمـة للطـرف األول وال يحـق 

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته
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 مبنى الصحافة األول

 قيمة العقد انتهاء العقدتاريخ  تاريخ بداية العقد المستأجر
لایر سعودي) - سنوي(  العامة الفسخ أحكام 

 هـ 1436/01/22 1المستأجر 
 م 14/11/2014الموافق 

  هـ 1439/01/21
 4,312,660 م 11/10/2017الموافق 

تخضع أحكام الفسخ لنظام إستئجار الدولة للعقار 
  61وإخالئه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 هـ والئحته التنفيذية18/09/1427وتاريخ 
 مبنى الصحافة الثاني

 قيمة العقد تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
لایر سعودي) - سنوي(  العامة الفسخ أحكام 

 هـ 09/09/1437 1المستأجر 
 م 14/06/2016الموافق 

  هـ1440/09/08
 4,670,000 م 12/05/2019الموافق 

الفسخ لنظام إستئجار الدولة للعقار تخضع أحكام 
  61وإخالئه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 هـ والئحته التنفيذية18/09/1427وتاريخ 
 مستودع الحاير

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

لایر سعودي) -سنوي (  
العامة الفسخ أحكام  

هـ  1435/01/01 1المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  30/12/1435
 63,000 م 24/10/2014الموافق 

اذا تأخر الطرف الثاني عن التسديد في المواعيد 
طرف للمدة تزيد عن اسبوع فل المتفق عليها

االول حق الغاء عقد االجار وقفل المستودع وفي 
االول حال زيادة التأخير عن اسبوعين وللطرف 

عداد الكهرباء والمياه عن المستودع ل حق قف
.دون تحمل أي مسؤولية  

 
يحق ألي الطرفين انهاء العقد بإشعار الطرف 

االخر كتابيا قبل نهاية العقد بشهر على االقل وال 
يحق للطرف الثاني للمطالبة بشي من القيمة 

والزامه  عند خروجه من المكان قبل نهاية المدة
رة.بدفع كامل األج  

 هـ  1435/02/20 2المستأجر 
 م 23/12/2013الموافق 

 هـ  1436/02/19
 59,000 م 11/12/2014الموافق 

هـ  1434/02/20 3المستأجر 
 م 02/01/2013الموافق 

 هـ  1435/02/19
 62,000 م 22/12/2013الموافق 

 هـ  1434/03/26 4المستأجر 
 م 16/01/2015الموافق 

 هـ  1435/03/25
 62,000 م 26/01/2014الموافق 

 هـ  1434/06/07 5المستأجر 
 م 17/04/2013الموافق 

 هـ  1435/06/06
 62,000 م 06/04/2014الموافق 

 هـ  1438/01/15 6المستأجر 
 م 16/10/2016الموافق 

 هـ  1439/01/14
 65,000 م 04/10/2017الموافق 

 هـ  1436/03/01 7المستأجر 
 م 22/12/2014الموافق 

 هـ  1437/02/30
 60,000 م 12/12/2015الموافق 

 هـ  1435/01/25 8المستأجر 
 م 28/11/2013الموافق 

 هـ  1436/01/24
 64,000 م 16/11/2014الموافق 

 هـ  1437/04/20 9المستأجر 
 م 30/01/2016الموافق 

 هـ  1438/04/19
 60,000 م 17/01/2017الموافق 

 هـ  1432/10/01 10المستأجر 
 م 30/08/2011الموافق 

 هـ  1435/09/30
 60,000 م 27/07/2014الموافق 

 هـ  1437/01/09 11المستأجر 
 م 22/10/2015الموافق 

 هـ  1438/01/08
 65,000 م 09/10/2016الموافق 

 هـ  1434/01/09 12المستأجر 
 م 22/11/2012الموافق 

 هـ  1435/01/08
 62,000 م 11/11/2013الموافق 

 هـ  1436/01/01 13المستأجر 
 م 24/10/2014الموافق 

 هـ  1436/12/30
 65,000 م 13/10/2015الموافق 

 هـ  1438/01/12 14المستأجر 
 م 13/10/2016الموافق 

 هـ  1439/01/11
 67,000 م 01/10/2017الموافق 

 هـ  1434/06/12 15المستأجر 
 م 22/04/2013الموافق 

 هـ  1435/06/11
 62,000 م 11/04/2014الموافق 

 هـ  1434/02/01 16المستأجر 
 م 14/12/2012الموافق 

 هـ  1435/01/30
 62,000 م 03/12/2013الموافق 

 هـ  1434/01/01 17المستأجر 
 م 14/11/2012الموافق 

 هـ  1434/12/30
 62,000 م 03/11/2013الموافق 

 هـ  1434/07/01 18المستأجر 
 م 10/05/2013الموافق 

 هـ  1435/06/30
 60,000 م 30/04/2014الموافق 

 هـ  1435/03/01 19المستأجر 
 م 02/01/2014الموافق 

 هـ  1436/02/30
 62,000 م 22/12/2014الموافق 

 هـ  1434/03/17 20المستأجر 
 م 28/01/2013الموافق 

 هـ  1435/03/16
 60,000 م 17/01/2014الموافق 

 هـ  1437/07/09 21المستأجر 
 م 16/04/2016الموافق 

 هـ  1438/07/08
 65,000 م 04/04/2017الموافق 

 هـ  1434/01/01 22المستأجر 
 م 14/11/2012الموافق 

 هـ  1434/12/30
 62,000 م 03/11/2013الموافق 

 هـ  1434/02/01 23المستأجر 
 م 14/12/2012الموافق 

 هـ  1435/01/30
 62,000 م 03/12/2013الموافق 

 هـ  1434/07/15 24المستأجر 
 م 24/05/2013الموافق 

 هـ  1435/07/14
 62,000 م 12/05/2014الموافق 

 هـ  1437/08/01 25المستأجر 
 م 08/05/2016الموافق 

 هـ  1438/07/30
 65,000 م 26/04/2017الموافق 

 هـ  1437/08/20 26المستأجر 
 م 27/05/2016الموافق 

 هـ  1438/08/19
 65,000 م 15/05/2017الموافق 

 هـ  1438/03/01 27المستأجر 
 م 30/11/2016الموافق 

 هـ  1439/02/30
 62,000 م 19/11/2017الموافق 

 هـ  1434/02/01 28المستأجر 
 م 14/12/2012الموافق 

 هـ 1435/01/30
 60,000 م 03/12/2013الموافق  
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 مستودع السلي

 تاريخ انتهاء العقد العقد تاريخ بداية المستأجر
 (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

لایر سعودي) -سنوي (  

اذا تاخر المستأجر عن دفع كامل االيجار او جزء منه 
او اية مبالغ مطلوبة خالل ثالثين يوم من 

استحقاقها يحق للمؤجر ايقاف الخدمات عن العقار 
واذا لم يدفع المستأجر خالل عشرين يوم بعد ذلك 
يعتبر العقد منتهيا وبدون الحاجة الى اشعار او انذار 

 
ي حال ثبت ان يجوز للمؤجر اخالء العقار ف

المستأجر استعمل العقار او سمح باستعماله 
بطريقة مقلقة للراحة، او مزعجة لالخرين او ضارة 
بسالمة المبنى او الصحة العامة او في اغراض 
منافية لالداب العامة او محرمة بموجب االنظمة 

بالممكلة، أو ثبت أن المستأجر قد تنازل السارية 
طن دون إذن كتابي صريح عن العقار أو أجره من البا

اذا خالف المستأجر ايا من شروط أو  من المؤجر،
ذلك ولم يلتزم بها خالل بالعقد واخطر كتابة 

، أو في حال اسبوعين من تاريخ ذلك االخطار
إعسار المستأجر أو إفالسه مالم يقدم للمؤجر في 
ميعاد مناسب تأمينات أو ضمانات تكفل له الوفاء 

ل ميعاد استحقاقها بعد.باألجرة التي لم يح  

 هـ  1429/03/09  1المستأجر 
 م 16/03/2008الموافق 

 هـ  1434/03/09
 616,000 م 20/01/2013الموافق 

 هـ  1438/01/01 2المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

 هـ  1438/12/30
 330,000 م 21/09/2017الموافق 

 هـ  1438/01/01 3المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

 هـ  1438/12/30
 330,000 م 21/09/2017الموافق 

 هـ  1436/01/01 4المستأجر 
 م 24/10/2014الموافق 

 هـ  1437/12/30
 150,000 م 13/10/2015الموافق 

 هـ  01/07/1429  5المستأجر 
 م 04/07/2008الموافق 

 هـ  29/06/1434
 81,000 م 09/05/2013الموافق 

 هـ  1437/05/01 6المستأجر 
 م 09/02/2016الموافق 

 هـ  1440/04/30
 135,000 م 07/01/2019الموافق 

 هـ  1435/01/01 7المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  1435/12/30
 135,000 م 24/10/20147الموافق 

 هـ  1429/02/10 8المستأجر 
 م 17/02/2008الموافق 

 هـ  09/02/1434
 81,000 م 22/12/2012الموافق 

 هـ  1429/05/10 9المستأجر 
 م 15/05/2008الموافق 

 هـ  09/05/1430
 195,000 م 03/05/2009الموافق 

 هـ  1435/01/01 10المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  1435/12/30
 546,000 م 24/10/2014الموافق 

 هـ  1435/01/01 11المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  1435/12/30
 70,000 م 24/10/20147الموافق 

 هـ  1436/06/01 12المستأجر 
 م 21/03/2015الموافق 

 هـ  1437/05/30
 45,000 م 09/03/2016الموافق 

 هـ  1438/05/01 13المستأجر 
 م 28/01/2017الموافق 

 هـ  30/04/1439
 187,200 م 17/01/2018الموافق 

 هـ  1436/04/01 14المستأجر 
 م 21/01/2015الموافق 

 هـ  1437/03/30
 181,350 م 10/01/2016الموافق 

 هـ  1435/01/01  15المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  1435/12/30
 163,800 م 24/10/20147الموافق 

 هـ  01/04/1438 16المستأجر 
 م 30/12/2016الموافق 

 هـ  30/03/1439
 174,150 م 18/12/2017الموافق 

 هـ  1435/01/01 17المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  1435/12/30
 267,000 م 24/10/20147الموافق 

 هـ  1437/01/16 18المستأجر 
 م 29/10/2015الموافق 

 هـ  1438/01/15
 174,150 م 16/10/2016الموافق 

 هـ  1435/01/01 19المستأجر 
 م 04/11/2013الموافق 

 هـ  1435/12/30
 224,000 م 24/10/20147الموافق 

 هـ  1436/01/01 20المستأجر 
 م 24/10/2014الموافق 

 هـ  1437/12/30
 175,500 م 13/10/2015الموافق 

 هـ  1433/07/01 21المستأجر 
 م 21/05/2012الموافق 

 هـ  1438/06/30
 317,250 م 28/03/2017الموافق 

 هـ  1436/01/01 22المستأجر 
 م 24/10/2014الموافق 

 هـ  1436/12/30
 141,750 م 13/10/2015الموافق 

 هـ  1438/01/01 23المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

 هـ  1438/12/30
 100,950 م 21/09/2017الموافق 

 هـ  1429/09/01 24المستأجر 
 م 01/09/2008الموافق 

 هـ  30/08/1432
 141,750 م 31/07/2011الموافق 

 هـ  1438/01/01 25المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

 هـ  1438/12/30
 141,750 م 21/09/2017الموافق 

 هـ  1436/10/01 26المستأجر 
 م 17/07/2015الموافق 

 هـ  1437/09/30
 283,500 م 05/07/2016الموافق 

 هـ  1435/03/01 27المستأجر 
 م 02/01/2014الموافق 

 هـ  1438/02/30
 135,450 م 30/11/2016الموافق 
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 منفعة الربيع

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

)لایر سعودي -سنوي (  
العامة الفسخ أحكام  

 هـ  1432/04/01 1المستأجر 
 م 06/03/2011الموافق 

 هـ  1442/03/30
 160,000 م 15/11/2020الموافق 

ــدفع لمــدة  ــاني عــن ال ــأخر الطــرف الث فــي حــال ت
يـوم  30اسبوعين يتم اشعاره بالسداد وبعد مضي 

ــد  ــب اح ــد. اذا رغ ــخ العق ــرف االول فس ــق للط يح
الطــرفين عــدم تجديــد العقــد فعليــه اخطــار الطــرف 
االخر خطيا قبل نهاية العقـد بشـهرين علـى االقـل 

 واال يعتبر العقد مجدد تلقائيا
ــأخر ــدفع لمــدة  فــي حــال ت ــاني عــن ال الطــرف الث

يـوم  30اسبوعين يتم اشعاره بالسداد وبعد مضي 
 يحق للطرف االول فسخ العقد.

 م  01/08/2011 2المستأجر 
 هـ 02/09/1432الموافق 

 م  01/08/2021
 370,700 هـ 23/12/1442الموافق 

 هـ  1432/09/01 3المستأجر 
 م 31/07/2011الموافق 

 هـ  1442/09/01
 165,000 م 12/04/2021الموافق 

 هـ  1434/04/01 4المستأجر 
 م 11/02/2013الموافق 

 هـ  1442/04/01
 25,000 م 16/11/2020الموافق 

 هـ 01/01/1438 5المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق  

 هـ  1444/01/01
 158,000 م 29/07/2022الموافق 

 هـ  1435/07/17 6المستأجر 
 م 16/05/2014الموافق 

 1440/07/16هـ   
 م 22/03/2019الموافق 

 (ال يخضع للتجديد التلقائي) 
220,000 

 منفعة القدس

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

لایر سعودي) -سنوي (  
العامة الفسخ أحكام  

 هـ  1435/05/01 1المستأجر 
 م 02/03/2014الموافق 

 هـ  1445/04/30
 150,000 م 13/11/2023الموافق 

 
ــدفع لمــدة  ــاني عــن ال ــأخر الطــرف الث فــي حــال ت

يــتم اشــعاره  مــن تــاريخ االســتحقاق اســبوعين
ــــد مضــــي  ــــوم  30بالســــداد وبع ــــاريخ ي ــــن ت م

 يحق للطرف االول فسخ العقد.االستحقاق 
 

 
 

 هـ  1435/12/01 2المستأجر 
 م 25/09/2014الموافق 

 هـ  1440/11/30
 120,000 م 01/08/2019الموافق 

 هـ  1436/07/01 3المستأجر 
 م 19/04/2015الموافق 

 هـ  1441/06/30
 120,000 م 24/02/2020الموافق 

 هـ 1436/10/22 4المستأجر 
 م 07/08/2015الموافق  

 هـ  1441/10/21
 100,000 م 12/06/2020الموافق 

 هـ  1438/01/01 5المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

 هـ  1442/12/30
 150,000 م 08/08/2021الموافق 

 منفعة وادي لبن

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لایر سعودي) -سنوي (  

العامة الفسخ أحكام  

 هـ 1435/12/15 1المستأجر 
 م 09/10/2014الموافق  

 هـ  1440/12/14
 90,000 م 15/08/2019الموافق 

ــدفع لمــدة  ــاني عــن ال ــأخر الطــرف الث فــي حــال ت
يـوم  30اسبوعين يتم اشعاره بالسداد وبعد مضي 

ــد  ــب اح ــد. اذا رغ ــخ العق ــرف االول فس ــق للط يح
الطــرفين عــدم تجديــد العقــد فعليــه اخطــار الطــرف 
االخر خطيا قبل نهاية العقـد بشـهرين علـى االقـل 

 يعتبر العقد مجدد تلقائياواال 
 هـ  1435/12/01 2المستأجر 

 م 25/09/2014الموافق 
 هـ  1445/11/30

 180,000 م 06/06/2024الموافق 

 هـ  1436/09/01 3المستأجر 
 م 17/07/2015الموافق 

 هـ  1446/08/30
يوم  30في حال تأخر الطرف الثاني عن الدفع لمدة  180,000 م 28/02/2025الموافق 

 يحق للطرف االول فسخ العقد.

 هـ  1438/03/15 4المستأجر 
 م 14/12/2016الموافق 

 هـ  1448/03/14
 120,000 م 27/08/2026الموافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوم  30في حال تأخر الطرف الثاني عن الدفع لمدة 
بعـد اخطـار الطـرف  يحق للطرف االول فسخ العقـد

الثــاني بالســداد بعــد مضــي أســبوعين مــن تــاريخ 
 .االستحقاق

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 60 1.1نسخة 

الضباب منفعة  

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لایر سعودي) -سنوي (  

العامة الفسخ أحكام  

 هـ  1435/11/1 1المستأجر 
 م 26/08/2014الموافق 

 هـ 1445/11/1
في حال تأخر الطرف الثاني عن الدفع بعد مضي  1,050,000 م 08/05/2024الموافق  

 يوم يحق للطرف االول فسخ العقد. 30

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438محدثة بتاريخ  بياناتالموضحة اعاله كانت حسب آخر  المعلوماتجميع  *

 
 


	المخاطر المتعلقة بالصندوق
	المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق
	المخاطر الأخرى 
	ملاءمة الاستثمارات
	ويحق لمدير الصندوق رفض طلب الاشتراك في حال عدم إتمام جميع الخطوات أعلاه قبل نهاية فترة الطرح أو تقديم معلومات غير صحيحة أو كان الاشتراك مخالفاً لهذه الشروط والأحكام أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري أو التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة أو لائحة الآشخاص المرخص لهم أو أي لوائح أو أنظمة أخرى مطبقة. وفي هذه الحالة يقوم مدير الصندوق برد المبلغ ورسوم الاشتراك عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المشترك.
	مع عدم الإخلال بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يكون الاشتراك في الوحدات متاح لمن تنطبق عليهم الشروط من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي والمقيمين إقامة نظامية بالمملكة العربية السعودية 
	ويكون الإشتراك بوحدات الصندوق أيضاً متاح لمن تنطبق عليهم الشروط من المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الشخصيات الاعتبارية القائمة في المملكة والذي يخضع بدوره أيضاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك وفقاً لطريقة الإشتراك الموضحة في إجراءات الاشتراك أعلاه. 
	يلتزم مدير الصندوق بالإفصاح عن الآتي لهيئة السوق المالية ومالكي الوحدات:
	يلتزم مدير الصندوق بإعداد وتقديم تقارير سنوية إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات الآتية:
	يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات خلال (10) أيام من:
	أ. تسلم مدير الصندوق طلب كتابي لذلك من أمين الحفظ.
	ب. تسلم مدير الصندوق طلب كتابي لذلك من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% عل الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
	أو متى ما رأى مدير الصندوق ضرورة عقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
	عند وجود أي شكاوي تتعلق بالصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرسالها إلى إدارة المطابقة و الالتزام لدى مدير الصندوق حسب عنوان مدير الصندوق الموضح في هذه الشروط والأحكام. وسيتيح مدير الصندوق الإجراءات الكاملة لمعالجة الشكاوي لمالكي الوحدات  عند الطلب.
	وإذا تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خلال (30) يوم عمل، يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية - إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد مضي مدة (90) يوماً تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية ، إلا إذا أخطرت هيئة السوق المالية مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

