


( مقر كصلل ةدج يف عدوتسم مييقتل م26/6/2022 خيراتب دوكراب ةكرشل مكديمعت ىلع ءانب
 ةرثؤملا رصانعلا عيمج ةاعارمو لصألا ةنياعم دعب ةمهملا ذيفنت متأ دق انقيرف نإف ,)420205026531

 انم ايعس ، مييقتلا ةيلمعل ةينهملا لوصألاو ةدمتعملا ةيلودلا ريياعملا ىلا دانتسإلابو ، ةميقلا يف
 ةداهش ريرقتلا اذه دعيو . مييقتلا ريرقت هلجأ نم دعأ يذلا ضرغلل ةبسانملا راقعلا ةميق ىلا لوصولل
 ةدحو ريرقتلا اذه نأ ةظحالم عم هلجأل هذه مييقتلا ةمهم تذفن يذلا ضرغلا يف اهيلع دامتعالا نكمي
. أزجُت نأ حصي ال ةدحاو

لاتيباك ةريزجلا

لاتيباك ةريزجلا

Alinma Investment Company

 ريدقتل ريرقتلا عوضوم لصألا مييقتب دوكراب ةكرش) لاتيباك ةريزجلا( ليمعلا فلك: مييقتلا ضرغ - 4
 يرود مييقت ضرغل26/6/2022 خيراتب ةيلودلا مييقتلا ريياعم بسح راقعلا ةميق
. ريرقتلا اذه دادعإ مت هيلع ًءانبو ، يراقعلا قودنصلل

: ةميقلا ذافن خيرات - 5

: لصألا مييقت ىلع ةردقلا - 1

 لوصولل ةبولطملا ةءافكلا اهيدلو ، لوصألا نم عونلا اذه مييقت ىلع ةرداق ةينهم رداوك دوكراب كلمت
. ةمهملا تلبق كلذ ىلع ءانبو ، بولطملا خيراتلا يف ةيقوسلا ةميقلا ىلإ

2022/06/30

: مييقتلا ةمهمل ةينهملا ريياعملا - 2

 ريياعم سلجم نع ةرداصلا 2022IVS ةيلودلا مييقتلا ريياعم ىلع ادانتسا هذه مييقتلا ةمهم تذفن
 ةينهملا دعاوقلاو تاءارجإلل اقفوو ، 2022 - ) مييقت( نيميقملا ةئيه ةمجرت)IVSC( ةيلودلا مييقتلا
 ةنياعملاو ةنراقملاو ليلحتلا ىلع موقت يتلاو ، ةيراقعلا لوصألل مييقتلا لامعأ يف اهيلع فراعتملا
 مييقتلا لحم نيعلل ةيبلسلاو ةيباجيإلا صئاصخلاو تارثؤملا نع ناكمإلا ردق ثحبلاو ، راقع لكل ةرشابملا
.

: مييقتلا بولسأ - 3

ةفلكتلا ةقيرط ةفلكتلا بولسأ اندمتعا
 يرتشملا نأ ىلع صني يذلا يداصتقالا أدبملا مادختساب ةميقلل رشؤم داجيإ بولسأ وه ةفلكتلا بولسأ
 نكت ملام ءانبلا وا ءارشلا قيرط نع ًءاوس ، ةلثامم ةعفنم لصأ ىلع لوصحلا ةفلكت نم رثكأ عفدي نل

ةقلعتم ىرخأ لماوع يأ وأ رطاخملا وأ جاعزإلا وأ تقولاب ةقلعتم لماوع كانه

: ةميقلا ساسأ - 4

ةيقوسلا ةميقلاوه ةميقلا ساسأ
: )IVS( ةيلودلا مييقتلا ريياعم فيرعتل اقفو يهو
 بغار رتشم نيب مييقتلا خيرات يف تامازتلإلا وأ لوصألا ةلدابم هساسأ ىلع يغبني يذلا ردقملا غلبملا"
 فارطألا نم فرط لك فرصتي ثيح بسانم قيوست دعب دياحم ساسأ ىلع ةلماعم راطإ يف بغار عئابو
" رابجإ وأ رسق نود ةمكحو ةفرعمب



: صحفلاو ةنياعملا دودح - 5

 قطانملاو ، ريرقتلا اذه لحم ةيراقعلا نايعألا ةنياعم تمت ريرقتلا اذه ضرغ قيقحتو مييقتلا ةمهم ذيفنتل
 صحفلا ضارغأل ةنياعملا هذهب دتعي ال هنأ ةظحالم عم ، تدجو نإ ةهباشملا تاراقعلاو ، اهل ةرواجملا

. ينابملل يسدنهلا رابتخالاو
: اهتعيبطو تامولعملا رداصم - 6

 دقتعن يتلا ةيبتكملا تانايبلاو تامولعملاو رداصملا نم ةعومجم ىلع مييقتلا ريرقت دادعإ يف اندمتعا
. مييقتلا تقوو ضرغ ئفاكت اهنأ

: كلمتلا قئاثو - 7

 دقو ، هضراعي وأ هيفاني ام دوجو مدعو كصلا ةمالس ضرتفن اننإف هيلعو ، كصلا ةروص ىلع عالطالا مت
. هيفاني ام لك نم انتيلوئسم يلخنو اذه ىلع ًءانب ريرقتلا ردص
: كلملا يف فرصتلا ةيرح - 8

 ةيراجت وأ ةيماظن وأ ةيعرش عناوم يأ دوجو مدع ضارتفإ مت ليمعلا نم ةملتسملا تادنتسملا بجومب
ءاوس دح ىلع ةعفنملا وأ ةيكلملل ةلقانلا تافرصتلا نم يأ نود لوحت ةيراقعلا نيعلا ىلع

ةقلطم

: ةيدلبلا تاميظنتلل ًادانتسإ راقعلل ةحاتملا ةينوناقلا تامادختسالا - 9

تاعدوتسمو نيزخت : 
: نيمأتلا ةقيثو تازايتما - 10

ليمعلا نم ريرقتلا لحم راقعلل نيمأت ةقيثو مالتسإ متي مل
: ةيلالقتسإلاو ةيلوئسملا دودح - 11

 ةيفافشلاو دايحلا لوصأ اهيف ظفحن ةيراشتسا ةمهم اهل بحاصملا ريرقتلاو هذه مييقتلا ةمهم ربتعن
.ناك فرط يأل يجراخ ريثأت ريغ نم ، ةينهملاو

: مادختسالا ةداعإو ةيركفلا ةيكلملا - 12

 بحاص اذه لمشي– فرط يأل زوجي الو ، دوكراب ةكرشل ةيركف ةيكلم انومضمو الكش ريرقتلا اذه دعي
 ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ريرقتلا ءازجأ ضعب وأ لك رشن ديعي نأ– ريرقتلا نم ديفتسملاو بلطلا

. ةكرشلا نم
: تامولعملا ظفحو ةيرسلا - 13

 دنع ىوصقلا ةيمهألا اذه لجأل كردنو ، يراشتسا ضرغلو صاخ بلط ىلع ءانب ريرقتلا اذه دعأ دقل
 متي نلو ، كلذب نومزتلم نحنو ، اهنامتكو ريرقتلا اذه تاجرخمو تايطعم ىلع ظافحلا يف بلطلا بحاص

 اهبحاصل اصاخ اكلم هتامولعم دعتو ، ريرقتلا اذه ريغ يف "ةحارص" ليمعلاب ةصاخلا تامولعملا مادختسا
. اهيلع عالطالا رخآ فرط يأل قحي الو ريرقتلا يف نيددحملا نيمدختسمللو



 تاهجلا نم مييقتلا يف تادامتعإ ىلع نيلصاحو لمعلا اذه لثمل ةقباس تاربخ باحصأ لمعلا قيرف ءاضعأ
 نأب نورقيو امك اهمييقت مت يتلا تاراقعلل راقعلا تائفبو قطانملاب ةيفاكلا ةربخلا مهيدلو ، ةيحالصلا تاذ
 ةجرادلاو ، ةيلودلا مييقتلا ريياعم تابلطتمل اقفو تابوعص يأ نود ريرقتلا دادعإ ىلع ةردقلا مهيدل
: يلاتلاك مهئامسأ

عيقوتلا مييقتلا عرف - ةيوضعلا مقر مــــسالا

راقعلا -

راقعلا -

راقعلا -

راقعلا -

01/03/1437 صيخرتلا مقر :1210000001  هخيرات :



 تامالعلاو ةينورتكلإلا ةئزجتلا عاطقل عساولا راشتنالا يه يعانصلا عاطقلا ىلع ةيلاحلا تارثؤملا مهأ نم
 قوسلاب نزاخملاو تاعدوتسملاو يعانصلا عاطقلا قوس ةيمهأ ىلع اهلالظب يقلت يتلاو ةئشانلا ةيراجتلا
 رجاتملا ددع ومن ببسب ليصوتلاو نحشلا تاكرش ىلع ظوحلم لكشب ةينقتلا تاهجوتلا ترثأ امك .يراقعلا
 ةمئاقلا ةيتسجوللا تامدخلاو تاعدوتسملا عاطق ةلكيه رثأتت نأ عقوتملا نم .ةيباحسلا خباطملاو ةينورتكلإلا

 ةدايز ىلإ يدؤي امم ،ةينورتكلإلا ةراجتلل لمتحملا ومنلاو ديروتلا لسالس ةرادإل ةديدج تاسرامم ينبت لالخ نم
.ةيلاعلا تافصاوملا تاذ ةثيدحلا تاعدوتسملاو عيزوتلاو ةيتسجوللا تامدخلا زكارم ىلع بلطلا

ناكملل لاغشإلا بسن ىلع رثؤي دق يلاحلا عورشملا نم لضفأ ةدوجب ددج نيسفانم روهظ 1-

ةيريجأتلا ةميقلا ىلع ابلس رثؤي امم ةماعلا راعسالا يف تاريغتلا رطاخم 2-

ةماعلاو ةعقوتملاو ةدئاسلا ةيداصتقالا فورظلا 3-

.ًالبقتسم دوقعلا ديدجت ءانثأ ةيراجيإلا ميقلا ضافخنا 4-

.ًايلاح ةيراجيإلا ميقلا دادس يف رثعتلا 5-



عدوتسم راقعلا عون

راقعلا ناونع

ةميقلا ساسأ

ةيكلملا عون

مييقتلا بولسأ

لاير 43,934,090

لاتيباك ةريزجلا

يراقعلا قودنصلل يرود مييقت

ـه1438/05/12 كصلا خيرات

420205026531كصلا مقر

Alinma Investment Company كلاملا مسإ

مييقتلا ريياعم

ةيقوسلا ةميقلا

م2022/06/26

ديمعتلا خيرات

 ةسمخ و  لاير نوعستو فلأ نوثالثو ةعبرأو ةئامعستو نويلم نوعبرأو ةثالث
ريغال طقف ةلله نوثالثو

 ةمزاللا تامولعملا ىلع انلوصحو ةيرورضلا ثوحبلاب انمايق دكؤن ثيح ، راقعلل ةميقلا يف انيأر صخلم هاندأ نودجت
: أزجت نأ حصي ال ةدحاو ةدحو ريرقتلا نأ ثيح ريرقتلا لماك ىلع عالطالا مكنم لمأن ديزمللو ، مييقتلا اذهب مايقلل

ةنياعملا خيرات

ةميقلا خيرات

ًامقر ةيئاهنلا ةميقلا

ًةباتك ةيئاهنلا ةميقلا

ةفلكتلا ةقيرط  ةفلكتلا بولسأ -

ضرألا ةحاسم

مييقتلا نم ضرغلا

) ريرقتلا مدختسم( ديفتسملا

) ليمعلا( بلطلا بحاص

لاتيباك ةريزجلا

2م 33,591.63

ةقلطم ةيكلم

2022 - ) مييقت( نيميقملا ةئيه ةمجرت )IVS( ةيلودلا مييقتلا ريياعم

م2022/06/26

م 2022/06/30

54-39 503/ج/ مقر ةعطق ، ص  مقر ططخم ،  يداولا يح ، ةدج

يلاحلا مادختسإلاةميقلا ةيضرف



كلاملا ةيوه مقر

كلاملا مسا

ةقطنملا

ةلودلا

ةنيدملا

ماعلا عقوملا

ططخملا مقر

ططخملا مسا

كولبلا مقر

ةعطقلا مقر

يحلا

ةدحولا مقر

Alinma Investment Company

1010269764

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ةمركملا ةكم ةقطنم

ةدج

قاطنلا لخاد

يداولا يح

ص/ج/503

-

39-54

-

-

39.18876E21.32842 N

-

عدوتسم راقعلا عون

ءانبلا ةصخر مقر

كصلا مقر

ةئزجتلا رضحم مقر

ةعرذ رارق مقر

ءانبلا ةصخر خيرات

كصلا خيرات

ةئزجتلا رضحم خيرات

يحاسملا رارقلا مقر

420205026531

ـه1438/05/12

-

-

-

-

-

-



بسح ضرألا ةحاسم

ماظنلا بسح ضرألا لامعتسا

ضرألا لكش

ضرألا بوسنم

ةرواجملا ةعطقلا ءانب

ابونج

الامش

اقرش

ابرغ

عراشلا مساعراشلا ضرعدحلاعلضلا لوطةهجلا

تاظحالم

تاعدوتسمو نيزخت

33,591.63
كصلا

مظتنم ريغ

يوتسم

ينبم

Street42م -م100.78

Street32م -م100

Street32م -م289.3

Street25م 309.43-

2م



ةناسرخ

1

6

26,050

تاعدوتسمو نيزخت

رغاش ريغ

ديج

0

1

ديج

0

0

بسح ىنبملا رمع

راودألا ددع يلامجإ

بسح ءانبلا ةحاسم

ىنبملا مادختسا

ىنبملا ةيرغاش

ءانبلا ةلاح

 وبقلاءانبلا عون

فييكتلا عون

تايضرألا بيطشت

فقسألا بيطشت

بيطشتلا ىوتسم
ماــــع لكشب

 ةرركتملا راودألا

 نينازيملا

 يضرألا رودلا

ةيئابرهك تادلوم هايم ةيلحت ماظن قئارح راذنإ ماظن قئارح ءافطإ ماظن ةيئابرهك ملالس دعاصم

م

ديدح

تادحو تليبسو كابش

-

ءانبلا ةصخر

 ةصخر رفوت مدعل ميقملا ريدقت
ءانب

رود

تاونس

بيطشتلا ةيعون بسح ابيرقت 0 ىلإ

ابيرقت % 100

0 نم

تاــــــــظحالم

ءانبلا زاجنإل ةعقوتملا ةميقلا

تابيطشتلاو ءانبلا زاجنإ ةبسن



يحصلا فرصلاءابرهكفتاهءام

تاــــــــظحالم

رفوتمرفوتم رفوتم رفوتم

ةيموكح رئاود

كونب

ةيبط زكارم

ةيراجت قاوسأ

معاطم

دوقو تاطحم

ءابرهكلا ةكبش

يحص فرص ةكبش

هايملا ةكبش

فتاه ةكبش

لويسلا فيرصت ةكبش

دجاسم

قئادح

ةيميلعت

ةتلفسلا

فصرلا

ةرانإلا

ريجشتلا

ىرخأ

ةماعلا قفارملا

ةيدلبلا تازيهجتلا







)An airial photo of the subject city

)Neighbourhood( An airial photo of the subject 



 وأ ةرجؤم وأ ةعابم تاراقع ًءاوس راقعلا ةقطنم يف ةعقاولا تاراقعلل قوسلا راعسأ ليلحتل يناديم حسم لمع مت
: حسملا تانيع هاندأ نودجتو ةضورعم

دح30,15227,136,800900عدوتسم ضرأ 21.331442,39.144378 عيبلل ضرع - 1

دح24,99227,491,2001,100عدوتسم ضرأ 21.323772,39.185148 عيبلل ضرع - 2

دح10,00013,000,0001,300عدوتسم ضرأ 21.304443,39.174263 عيبلل ضرع - 3

دح8,00010,744,0001,343عدوتسم % cap rate 7.5 عيبلل ضرع - 4

دح12,00014,400,0001,200عدوتسم % cap rate 7.5 عيبلل ضرع - 5



 يف ةدئاسلا راعسألاب ىنبملا ءاشنإل ةيلكلا ةفلكتلا ىلإ ةفاضم ضرألا ةميق ساسأ ىلع راقعلا ةميق ريدقت مت
 ةميق مصخو ءانبلا حطسم يلامجإو تابيطشتلاو ءانبلا ةيعون بسح ءانبلا ةدحو رعس باسح ةقيرطب مييقتلا خيرات
. هءاشنإ خيرات ذنم ثدح يذلا كالهإلا

كالهإلا - ) حبرلا شماه + ءاشنإلا ةفلكت( + ضرألا ةميق = راقعلا ةميق نوكت كلذبو

 يضارأل ةيلاحلا قوسلا راعسأل يناديم حسم ءارجإ دعب اهيلإ لصوتلا مت ضرألا ةميق
 يضارألا راعسأ ىلع ةبسانملا تاليدعتلا لمع متو مييقتلا عقوم راقعلا ضرأل ةلثامم ةضورعم يضارأو ةعابم
 راقعلا ضرأل ةزيم لثمت يتلا دونبلا ةميق ةفاضإو ةنراقملا ضرألل ةزيم لثمت يتلا دونبلا ةميق مصخب ةنراقملا

. مييقتلا عضوم

: يه راقعلا ةميق نأ ىلإ لصوتلا مت كلذ ىلع ًءانبو
 فيلاكتلا و تاحاسملا لودج

يلامجإلارتملا رعسم ةحاسملاءانبلا تانوكم

Ground floor25,500.000500.0012,750,000.000

ground annex550.000500.00275,000.000

fences500.000450.00225,000.000

%ءانبلا حبر شماه
%ىنبملا كالهتسإ

151,987,500.00 76.30
467.953,047,500.00

لايريلامجإلا 12190000.000 كالهإلا - ) حبرلا شماه  + ينابملا فيلاكت يلامجإ(

26,050.00ةحاسملا يلامجإ

20

لاير

 ةسمخ و  لاير نوعستو فلأ نوثالثو ةعبرأو ةئامعستو نويلم نوعبرأو ةثالث
ريغال طقف ةلله نوثالثو

15

6
30
20

33,591.63945

26,050
509

13,250,000

1,987,500
3,047,500

468

12,190,000 31,744,090

43,934,090

ينابملا ةحاسم

ضرألا ةحاسم

ينابملا ةفلكت رتم رعس
ينابملا ةفلكت يلامجإ

حبرلا شماه ةبسن
حبرلا شماه ةميق

ضرألل رتملا رعس

لاعفلا يلاحلا رمعلا
يداصتقإلا رمعلا

ىنبملا كالهإ ةبسن
كالهإلل ةيلامجإلا ةميقلا

كالهإلا دعب رتملا ةميق

ىنبملل ةيلامجإلا ةميقلاضرألل ةيلامجإلا ةميقلا

امقر

ةباتك

%
لاير

لاير
لاير

لاير
لاير

لايرلاير

%
ةنس
ةنس

لاير 2م

2م

جئاــــــــــــتنلا

ةميقلا يلامجإ



: نأ مكل دكؤن نأ دون ريرقتلا ةياهن يف

. اهنع حصفملا فورظلاو تاضارتفإلا ىلع طقف رصتقت تاجاتنتسإلاو تاليلحتلا -    
. مييقتلا يف ةحلصم يأ دوكراب يميقمل سيل -    
. ريرقتلا اذه دادعإل ةمزاللا تالهؤملا عيمج نيميقملا ىدل -    
. مييقتلا نم عونلا اذه يف لمعلا قيرف ىدل ةمزاللا ةربخلا دجوت -    
. دوكراب قيرف لبق نم عقاوملا ةنياعم تمت -    

. ريرقتلا ةياهن

: ضايرلا

، ةيلودلا مييقتلا ريياعمل ًاقفو مييقتلا انيرجأ دق اننأب ةقث ىلع نحن
. هاندأ نيوانعلا دحأ لالخ نم لصاوتلا مكنم لمأن تاراسفتسا يأ دوجو لاح يفو

نافع نب نامثع قيرط عم ةعماجلا قيرط عطاقت

: ةدج
خيراتلا راود لامش ناطلس ريمألا عراش

: ةيقرشلا ةقطنملا
) يسبيبلا عراش( دهف نب لصيف ريمألا عراش - ربخلا

com.sa-barcode@Info
com.sa-barcode.www

: دحوملا مقرلا
920005564


