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

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

 االستثمار.

 قبل اتخاذ أي قرار  واإلطالع على المخاطر الخاصة بالصندوق دوقعلى المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصن

 استثماري بشأن الصندوق.

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

 منها والتوقيع عليها.

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

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

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

 الصندوق في هذه الشروط واألحكام بمثابة توصيات لالستثمار في الصندوق.
 

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

 (هـ24/11/1441)الموافق م 15/07/2020

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

 



 
 

  2 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

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

 

 إشعار هام

ــا  أ  هــرار  .أ  ــت اتخ ــت هب ــام بعلايــة تامــة بالةام ــروي واامة ــألح ال  ــت هــرارة ه ــحتمر مححم ــت مس علــى  
اســـحتمار  يحعلـــق بالصـــلدوز. و  يعـــوا أس يحعامـــت المســـحتمروس المححملـــوس مـــ  مححويـــا  هـــألح 

ــحتمارية  أو  ــارة اس ــا اسح  ــى أنش ــام عل ــروي واامة ــةال  ــة  أو هانوني ــريبية  أو ا وي ــى   ض ــى عل ــت يع ب
ــن فرصــة ا ســحتمار  ــق م ــام والححــر  بقنمســشم  والححم ــرارة هــألح ال ــروي واامة ــ  المســحتمرين ه جمي

فــا الصــلدوز واخحبارهــا  و لــت فيمــا يحعلــق بالمرايــا والمخــاير الحــا يل ــو  عليشــا ا ســحتمار فــا 

م المشليـــــين  ومسح ـــــار  ال ـــــرا ى المســـــحتمروس باسح ـــــارة مسح ـــــاريشلصـــــ  وي  الصـــــلدوز. 
ومسح ــاريشم المــانونيين والمحاســـبين ب ــقس تــرار ومـــدا  فــا الصــلدوز وا محمـــا  بشــا والحصـــر  

  .فيشا

ــك ا ســحتمارية  وهــا تــر ة ســعوهية  .ب  ــت تــر ة أصــول وبخي ــام مــن هب ــم دعــداه هــألح ال ــروي واامة ت

ـــم  ـــار  ره ـــى الســـعت الحع ـــة  بموج ـــاري   1010219805مســـاهمة مممل ــــ  2/05/1427وت ـــق ه )المواف

ـــرخي  هيقـــة الســـوز الماليـــة رهـــم م(  29/05/2006 ـــهر بموجـــى ت -07ومرخصـــة  ــــرتخ  مـــرخ  ل
ــرار 08126 ــى الم ــة بموج ــة الســوز المالي ــن هيق ــاهرة ع ــار  الص ــلاهيق ا ســحتمار العم ــة ص ــال لال ح   ووفم

ــــم  ــــاري   ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١ره ــــق ١٩/٦/١٤٢٧وت ـــــ )المواف ــــا15/7/2006ه ــــى ن  ــــار عل م الســــوز م( بل
ـــم )م/ ـــا ره ـــوم الملة ـــاهر بالمرس ـــة الص ـــاري  30المالي ــــ ١٤٢٤/ ٦/ ٢( وت ـــق  ه   م( 31/07/2003)المواف

ـــة الســـوز  ـــ  هيق ـــن معل ـــاهرة ع ـــة الص ـــة المحداول ـــلاهيق ا ســـحتمار العماري ـــة بص ـــا  الخاص والحعليم

بلــــار  م(24/10/2016هـــــ )الموافــــق23/1/1438وتــــاري   2016 – 130 – 6الماليــــة بموجــــى المــــرار رهــــم 
ــم )م/ ــا ره ــوم الملة ــاهر بالمرس ــة الص ــام الســوز المالي ــى ن  ــاري  30عل ـــ ١٤٢٤/ ٦/ ٢( وت ــق  ه )المواف

 .م( 31/07/2003

يصــلم مســحوم المخــاير فــا الصــلدوز بمخــاير محوســ ة دلــى مرتمعــة  لــألا فمــد   يةــوس ملاســبال  .ج 

الصــلدوز أو العوا ــد  للمســحتمرين الــألين ير بــوس فــا ا ســحتمار هليــت المخــاير  د  أس أســعار ومــدا 
اللمديـــة يمةـــن أس تشـــبم بســـبى المخـــاير الحـــا هـــد يحعـــر  لشـــا الصـــلدوز. وبالحـــالا  هـــد   يســـحره 

المســـحتمر المبلـــي ااصـــلا الـــأل  تـــم اســـحتمارح. لـــألا نلصـــ  المســـحتمر باسح ـــارة مسح ـــار مـــالا 

ــة مســحمت ــة الســوز المالي ــن هيق ــرخ  م ــوس ا م ــى أس ية ــرار ا ســحتمار. ويع ــا  ه ــت اتخ لمســحتمروس هب
ـــل  د   ـــة و  يص ـــاير عالي ـــى مخ ـــو  عل ـــلدوز يل  ـــا الص ـــقس ا ســـحتمار ف ـــم ب ـــى عل ـــوس عل المححمل

ــت  ــى تحم ــاهرين عل ــاير  والم ــألح المخ ــوس ه ــا ويمشم ــا يل ــو  عليش ــاير الح ــين بالمخ للمســحتمرين الملم
ــاير ا ســحتمار  ــن مخ ــا  ع ــن المعلوم ــد م ــا )للمري ــا أو  لي ــوالشم المســحتمرة جر ي ــا خســارة رسوأ أم ف

 (.من هألح ال روي واامةام ر خر   الرجار الرجوع دلى الماهة الصلدوز

ــدير  .ه  ــد م ــا يم  ــام  والح ــألح ال ــروي واامة ــا ه ــوارهة ف ــا  ال ــلدوز مســمولية المعلوم ــدير الص ــت م يححم
الصــلدوز مســى علمــه )بعــد أس بــألل المــدر المعمــول مــن العلايــة المشليــة للحق ــد مــن  لــت( أنشــا   

صــحيحة أو م ــللة و  تأمــت أيــة أمــور ت ــحري اللــوا   الحلميأليــة الصــاهرة مــن  تح ــمن أ  دفــاهة  يــر
معلـــ  هيقـــة الســـوز الماليـــة ت ـــميلشا فيـــه. و  تححمـــت هيقـــة الســـوز الماليـــة أ  مســـمولية عـــن 

مححويــا  هــألح ال ــروي واامةــام  و  تع ــا أ  تق يــدا  تحعلــق بــدهحشا أو ا حمالشــا  وتخلــا نمســشا 
ـــا هـــألح الو يمـــة أو عـــن صـــرامة مـــن أ  مســـمولية  ـــحه عمـــا وره ف ـــك عـــن أ  خســـارة تل مشمـــا  ان

ــى  ــة بموج ــلدوز الم روم ــدا  الص ــا تــرار وم ــرا بين ف ــى ال ــى عل ــا  ويع ــرر ملش ــى أ  ج ــاه عل ا عحم

 هألح ال روي واامةام الححر  عن مدم صحة المعلوما  المحعلمة بالصلدوز.

تمــك ااتــارة دلــى جميــ  الحــواري  هعريــال و مــا يمابلشــا ميالهيــال أو العةــ   و فــا مــال عــدم توافــق  .ح 

 الحاري  الشعر  م  المياله  يحم ااخأل بالحاري  المأل ور أو ل. 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:

 تر ة أصول و بخيك ا سحتمارية

 11526الريا    63762ص.ب.   

 ةالمملةة العربية السعوهي

 966-11-419-1797هاتم: 

 966-11-419-1899فا  : 

 WMD@OBIC.COM.SAبريد دلةحرونا: 



 
 

  3 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 
 

 ............................................................................................................................................................................... 4 

 ........................................................................................................................................................................... 6 

 .................................................................................................................................................................................... 9 

 ............................................................................................................................................................................. 11 

  ........................................................................................................... 11 

  ........................................................................................................... 11 

  ....................................................................................................................... 11 

  ................................................................................................................... 11 

  ........................................................................ 11 

  ........................................................................................... 11 

  ............................................................................................. 31 

 ................................................................................................................................ 39 

  ....................................................................................................... 41 

  ........................................................... 42 

  ......................................................................................................... 46 

  ........................................................................................................ 47 

  ................................................................................................. 48 

  .......................................................................................................... 48 

  ...................................................................................................................... 50 

  ......................................................................................................................... 51 

  ........................................................................................................... 52 

  ............................................................................................................... 52 

  ...................................................................................................................... 52 

  .................................................................................................................... 52 

  ..................................................................................................... 54 

  ..................................................................................................................... 55 

  ...................................................................................................... 56 

  .................................................................................................................... 56 

  ......................................................................................................... 56 

 
  

 المحتويات



 
 

  4 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 : نوع الصندوق
صلدوز اسحتمار عمار  محداول مممت تم دن اسح فا المملةة العربية السعوهية بموجى   حة 

 المحداولة.صلاهيق ا سحتمار العمار  والحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية 

 الريال السعوه . : عملة الصندوق

سلة تبدأ من تاري  دهراج الومدا  فا تداول  هابلة للحعديد لمده مما لة وفق تمدير مدير  99 : مدة الصندوق
 .الصلدوز وبعد أخأل موافمة هيقة السوز المالية

األهداف االستثمارية 
 للصندوق

: 

يشد  الصلدوز الى ا سحتمار فا أصــول عماريــة هاخت المملةة العربية السعوهية وهابلــة 
% من صافا أرباح الصلدوز سلويال. 90لححميق هخت تقجير  هور    وتواي  ما   يمت عن 

 :يسحتمر الصلدوز ب ةت  ـانو  أصول الصلدوز فـا م ـاري  الح ـوير العمارية تري ةو
الصـلدوز المسـحتمرة فـا ااصول العماريـة الم ـورة الحـا تولـد هخـت أ  تمـت أصول  .1

 ٪ مـن دجمـالا أصول الصـلدوز وفمال آلخر هوا م مالية مدهمة  و75هور  عـن 
 أ  يسـحتمر الصـلدوز أصوله فا أراضا بي ار. .2

 حجم الصندوق
: 

 .لاير سعوه  613,700,000

 ريا   سعوهية. 10  : سعر الوحدة

 : درجة المخاطر
من هألح ال روي واامةام لمعرفة الحماصيت عن  ر خر محوس ة دلى عالية )يرجى مراجعة الماهة 
 المخاير المرتب ة با سحتمار فا الصلدوز(.

 : الحد األدنى لالشتراك
   ما انه من الممةن تخصي  مبلي أهت م افال دليشا هيمة رسوم ااتحراك لاير سعوه  10,000
 عده المةححبين الةبير خالل فحرة ال رح ا ولا. ااهنى لإلتحراك بسبى من الحد

 .  يوجد : الحد األدنى للملكية

 : سياسة توزيع األرباح
)فا مال تحممك(   تمت عن تسعين بالما ة  مالةا الومدا سيحم تواي  أرباح سلوية على 

 .و لت فا تشر مارأ من  ت عام  خالل الرب  ا ول %( من صافا أرباح الصلدوز90)

 : األولي الطرحفترة 
 م02/07/2017 هـ الموافق08/10/1438 :    ااولا ال رحتاري  بداية هبول ا تحرا ا  خالل فحرة 

 .م06/07/2017 هـ الموافق12/10/1438:           ااولا                 ال رحتاري  ا نحشار من فحرة 
  

 : عدد مرات التقويم
/هيسمبر من  ت سلة 31/يونيو و 30 ت سحة أتشر من السلة المالية للصلدوز ) -مرتاس سلويال 

 .ميالهية(

 : رسوم االشتراك
% من 2وبميمة الومدا    تخصي بعد  وتخصم رسوم ا تحراك من دجمالا مبلي ا تحراك 

لبا عا  ا تحراكت رسوم امالحلاال/مسم  بمدير الصلدوز  وسيمومدجمالا مبلي ااتحراك. 
 .من هألح ال روي واامةامر هالوارهة بياناتشم فا الماهة ر )ااتحراك العيلا( ا صول العمارية

 : رسوم إدارة الصندوق
  وتحسى دجمالا هيمة أصول الصلدوز بعد خصم المصروفا % من 0.50رسوم سلوية تعاهل 

 ب ةت يوما وتدف  ب ةت رب  سلو .

 : أتعاب مدير األمالك
% من اايراه الةلا الأل  تم تحصيله بالمعت من ااصول العمارية  على أس 5أتعاب سلوية تعاهل 

 يحم الدف  على أساأ نصم سلو .

 : أتعاب التطوير

فا مال اسحتمار الصلدوز بم اري  الح وير العمار   سيححصت الم ور على أتعابه ن ير هيامه 
نسبة مقوية من تةاليم دن ار الم روع  تةتعلى على ت وير الم روع / العمت بااترا  

 .تةاليم ان ار الم روعمن  %15بحد أهصى  و وبحسى السعر السا د بالسوز

 

 : رسوم الحفظ 

  و  0% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر تمييم  د ا  انك هيمحشا مابين 0.05نسبة
 مليوس.  500

  500د ا  انك هيمحشا مابين % سلويال من هيمة ااصول مسى آخر تمييم  0.04نسبة 
 مليار. 1مليوس و 

  مليار  1% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر تمييم  د ا  انك هيمحشا 0.025نسبة
 فق تر.

  لاير سعوه  سلويال. 150,000على أس   تمت رسوم الحمظ عن 
  لاير سعوه  رسوم تقسي  وتدف  لمرة وامدة.  60,000مبلي 
  دن ار تر ة اضافية  ا   ر  خاص.لاير رسوم  25,000مبلي 

 .تاملة خدما  الر اة لاير سعوه  سلويال  51,000مبلي  : أتعاب المحاسب القانوني
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 : رسوم التمويل
يححمت الصلدوز  افة تةاليم الحمويت وااتعاب واللمما  والمصاريم المحعلمة بحرتيى وهيةلة 

 السا د بالسوز.الحمويت الخاص بالصلدوز  دس وجد  وبحسى السعر 

 : أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

يححمت الصلدوز  افة تةاليم السمر وااهامة المعلية الحا يحةبدها  ت ع و من ااع ار فا 
 لاير سعوه  لالجحماع الوامد. 3,000سبيت م ور ا جحماعا  بااضافة دلى بدل الح ور وبواه  

ولن   سلويا لاير 100,000عن  لألع ار معحمعين على أس   يريد معموع هألح الحةاليم والبد  
أ  بد   او مةافآ  ن ير ع ويحشم فا  أع ار المعل  من مو ما مدير الصلدوزيحماضى 

  .معل  دهارة الصلدوز
لاير  200,000يححمت مدير الصلدوز مةافقة أع ار معل  ااهارة المسحملين )معحمعين( وبواه  و 

 سعوه  سلويا.

 : األخرىالمصاريف 

يححمت الصـلدوز  افـة الرسـوم والمصاريم واللمما  الخاصة بقن  ة واسحتمارا  الصلدوز   ما 
يححمت المصاريم والرسوم اللاتعـة عـن الحعـامال  و الخدما  الممدمة من الأير أو من ا يرا  

اليم الحــقمين  ا  العالهة متت الخدما  المانونية وا سح ارية والمسح ارين العماريين وتةــ و و
برسوم  العالهــة وأيـة خـدما  مشليـة أو فلية او تملية أخـرم بمـا فـا  لـت المصـاريم المحعلمـة

الححويت ما بين الحسابا  البلةية أو ا سحتمارية  دضافة اية ضرا ى أو رسوم دس وجد . ومـن 
ة أصول الصلدوز سلويال  وفا جمي  مـن دجمـالا هيمـ %1المحوهـ  أ  تريـد هـألح الحةـاليم عـن 

 ا موال لن يحم خصم د  المصاريم والرسوم المعلية.

 : سعي شراء عقارات
% من هيمة ا سححوا  على العمار تحسى وتدف  علد اافراغ 2.5يدف  الصلدوز  حد أهصى 

 لصال  الوسيم العمار   وهد يةوس الوسيم العمار  ير   و عالهة.

 : رسوم التعامل

% من سعر ال رار أو البي  الخاص بةت أصت عمار  يحم 1يحصت مدير الصلدوز على نسبة 
تراسح أو بيعه من هبت الصلدوز و لت ممابت هيام مدير الصلدوز بإجرار الحمصا الالام والحماو  
على تروي ال رار أو البي  ودتمام العملية. وتةوس أتعاب الحعامت مسححمة السداه بعد دتمام 

 ال رار أو البي  الخاصة بةت أصت عمار .عملية 
مت الصلدوز جمي  مصاريم وتةاليم ورسوم الحعامت/الحعامال  متت حبااضافة دلى  لت  سيح

. وسيحم الخاصة بأللتالبي  وال رار وا سححوا  على أصول والحةاليم ا سح ارية والمانونية 
 اافصاح المالا فا نشاية  ت سلة.اافصاح عن تلت المصاريم )فا مال وجد ( فا ملخ  

 : تداول الوحدات
علد ااهراج  بلم  يريمة تداول أسشم ال ر ا  المدرجة يحم الحعامت بالومدا  عبر ن ام )تداول( 

وبالحالا  يعوا لمالةا الومدا  والمسحتمرين الحداول خالل )تداول(  فا السوز المالية السعوهية
 . علشا من هبت السوز المالية مباترةساعا  الحداول العاهية المعلن 

 : الزكاة
  وسي عر مالةا 2019سيموم مدير الصلدوز بإخراج الر اة نيابة عن الصلدوز اعحبارال من العام 

 الومدا  عن اا ر المحرتى على  لت وسيمص  عن  لت فا الموا م المالية للصلدوز.

الرسوم الحكومية/ 
 الضرائب 

: 

والمصروفا  المسححمة ل ر ة أصول وبخيك ا سحتمارية أو اايرا  دس الرسوم والعمو   
ااخرم   ت مت الرسوم الحةومية/ال را ى  وسيححمت الصلدوز الرسوم الحةومية/ال را ى 
ب ةت ملمصت وفما للح ريعا  واللوا حة الحلميألية  ا  العالهة  وملشا على سبيت المتال ضريبة 

 الميمة الم افة.
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 : ”"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية

تعلا هيقة السوز المالية بالمملةة العربية السعوهية تاملة ميتما يسم  الل   أ  لعلة  
 أو لعلة فرعية  أو مو م  أو و يت يمةن أس يحم تموي ه اهار أ  و يمة من و ا م الشيقة.

 الئحة األشخاص المرخص لهم
 .هيقة السوز المالية السعوهية معل  الصاهرة عن  حة ااتخاص المرخ  لشم  :

 الئحة صناديق االستثمار العقاري
 .هيقة السوز الماليةمعل    والصاهرة عن   حة صلاهيق ا سحتمار العمار  :

 الئحة صناديق االستثمار
 هيقة السوز المالية. معل  الصاهرة عن   حة صلاهيق ا سحتمار :

التعليمات الخاصة بصناديق 
 : االستثمار العقارية المتداولة

الصاهرة عن معل  هيقة الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة تعلا الحعليما  
 السوز المالية.

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

تعلا تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية  تر ة سعوهية مساهمة ممملة  بموجى السعت 
ومرخصة  ـ م  29/05/2006الموافق هـ  02/05/1427وتاري   1010219805الحعار  رهم 

لمراولة ن اي الحعامت  08126-07تخ  مرخ ر بموجى ترخي  هيقة السوز المالية رهم “
 فا أعمال ااوراز المالية.بصمة أصيت وو يت وااهارة والحمظ 

 مجلس إدارة الصندوق
: 

هو معل  دهارة ي عين أع ارح مدير الصلدوز  وفمال لال حة صلاهيق ا سحتمار العمار ؛ لمراهبة 
 أعمال مدير الصلدوز وسير أعمال الصلدوز.

 عضو مجلس إدارة مستقل
: 

معل  دهارة لدم مدير الصلدوز أو تاب   مو مال و   ع و ع و من أع ار معل  ااهارة لي 
جوهرية بعمت أو عالهة تعاهدية م  مدير  أمين ممظ الصلدوز   ما أنه لي  بأل  عالهة له أو

 .الصلدوز أو تاب  له أو أمين ممظ  لت الصلدوز

 : مدير األمالك

ماصلة على الحراخي  الالامة لمراولة أعمالشا وأن  حشا من العشا   – جشا أو عدة  جشة
و  اسحتمار الصلدوزموم بإهارة العمارا  محت لحمدير الصلدوز  ايعيلش -الحةومية  ا  العالهة 

: على سبيت المتال  العمارا  ومن ضملشاإهارة عن جمي  الخدما  المحعلمة ب ةةوس مسمولت
فا هألح ال روي تعلا   ويانحشا و خدما  الحقجير و تحصيت اايعارالعمارا  و صوت أيت دهارة 

وتاري   1010268694ممسسة مداه الخير للعمارا  بموجى السعت الحعار  رهم و اامةام 
 .م 30/05/2009الموافق  هـ6/6/1430

 .تخ  مرخ  له ممارسة أعمال ااوراز المالية يعلا  : الشخص المرخص له

 : وااللتزاممسؤول المطابقة 
لل   مسمول الم ابمة وا لحرام لدم تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية الأل  يحم تعييله وفمال 

   حة ااتخاص المرخ  لشم. الممرة )أ( من الماهة السابعة و الخمسين من

 يعلا صلدوز المعألر ريك. : الصندوق

 : مدة الصندوق
الومدا  فا تداول  هابلة للحعديد لمده سلة تبدأ من تاري  دهراج  99مدة الصلدوز ها 

 مما لة وفق تمدير مدير الصلدوز وبعد أخأل موافمة هيقة السوز المالية

 إجمالي قيمة أصول الصندوق
 رأس مال الصندوق/

 معموع هيمة الومدا  علد بداية  ت يوم تعامت. :

 الحا يحم هفعشا لمدير الصلدوز.المحعلمة بالخدما  ا سح ارية الحعويض والمصاريم وااتعاب  : رسوم إدارة الصندوق

 : اشتراك
من خالل   فا الصلدوزلأر  ا سحتمار من ممابت نمد  أو عيلا هو ما يمدمه الم حرك 

 وفمال ل روي الصلدوز وأمةامه. تملت ومدا  فا الصلدوز

 : لوحدةا
تمتت مصة م اعة فا صافا أصول مصة المالت فا الصلدوز وتعامت  ت ومدة على أنشا 

الحا تمل  المسحتمر مق الم ار ة فا ملةية أصول الصلدوز على أساأ نسبا  الصلدوز
 وفمال لعده الومدا  الحا يملةشا المسحتمر .

 : "مالك وحدة" أو "مالك وحدات "
ال خ  الأل  يملت ومدا  فا صلدوز مص لحا  محراهفة  ويسحخدم  ت ملشا لإلتارة دلى 

 .عألر ريكالم
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 التغييرات األساسية
: 

 تعلا أيال من الحا   اآلتية:
 الحأيير المشم فا أهدا  الصلدوز أو يبيعحه. .1
أو على مموهشم فيما  ماملا الومدا الحأيير الأل  يةوس له تق ير سلبا وجوهر  على  .2

 يحعلق بالصلدوز. 
 الحأيير الأل  يةوس له تق ير فا وض  المخاير للصلدوز.  .3
 اياهة راأ مال الصلدوز. .4

 أ  ما   أخرم ترم الشيقة أنشا تأيرال أساسيال وتبلي بشا مدير الصلدوز. .5

 يعلا ال رح العام للومدا  وفمال لشألح ال روي واامةام. : الطرح

 : صافي قيمة األصول للوحدة
ملشا الميمة اللمدية ا  ومدة على أساأ دجمالا هيمة أصول صلدوز ا سحتمار مخصومال 

هيمة الخصوم والمصاريم   م ي مسم اللاته على دجمالا عده الومدا  الما مة فا تاري  
 الحمويم.

 من هألح ال روي واامةام. رار هو محده فا الماهة يعلا صافا هيمة أصول الصلدوز  ما  : صافي قيمة األصول

 : يوم التقويم
الصلدوز  ويحم الحمييم  ت سحة أتشر يمصد به اليوم الأل  يحم فيه مساب صافا هيمة أصول 

 .هيسمبر من  ت سلة ميالهية 31يونيو و 30فا 

 أ  الريال السعوه   العملة الرسمية للمملةة العربية السعوهية. : "لاير" أو "لاير سعودي"

 : صناديق أسواق النقد
ااجت  وها صلاهيق اسحتمار يحمتت هدفشا الوميد ا سحتمار فا ااوراز المالية هصيرة

 وصمما  سوز اللمد وفمال لال حة صلاهيق ا سحتمار.

 : صفقات المرابحة

  ميث يبد  العميت ر بحه فا باآلجتصمما  يلمألها الصلدوز عن يريق تملت سل  وبيعشا 
ترار سلعة من الصلدوز بااجت   م ي حر  الصلدوز السلعة من السوز  ويبيعشا عليه  

أو تسلمشا وله أس يو ت الصلدوز فا بيعشا فا السوز   ما وللعميت مق ا محما  بالسلعة 
يمةن تلميألها بحو يت الصلدوز ممسسةل ماليةل ب رار سل ٍ من السوز الدولية للصلدوز 

 بتمن مال ومن  م يبيعشا الصلدوز على الممسسة المالية أو  يرها بتمن ممجت.

 : نموذج طلب االشتراك
فا الصلدوز وأ  مسحلدا  م لوبة مسى لوا   هيقة اللمو ج المسحخدم ل لى ا تحراك 

السوز المالية وهواعد مةافحة  ست ااموال وتمويت اارهاب  وأ  معلوما  مرفمة يوهعشا 
 .العميت بأر  ا تحراك فا ومدا  الصلدوز تري ة اعحماه مدير الصلدوز

 : السنة المالية
بدايحشا تو يق وتسعيت جمي  العمليا  ها السلة الميالهية والمدة الرملية الحا يحم فا 

 تشرال ميالهيال. 12المالية للصلدوز وفا نشايحشا يحم دعداه الموا م المالية والحا تحةوس من 

 : الربع
مدة  ال ة أتشر من  ت سلة مالية تلحشا فا اليوم ااخير من ااتشر )مارأ/ يونيو/ 

 سبحمبر/ هيسمبر( من  ت عام.

 .العربية السعوهيةفا المملةة  يوم العمت الرسما الأل  تةوس فيه البلوك ممحومة للعمت : ""اليوم" أو "يوم عمل

 : صافي أرباح الصندوق
الدخت الحقجير  بعد خصم دجمالا المصروفا   بما فا  لت يمصد به دجمالا عوا د الصلدوز

 الحا تحملشا الصلدوز.

 : طرف ذوو عالقة

 مدير الصلدوز .1
 أمين الحمظ .2
 اامالكمدير  .3
 المميم المعحمد .4
 المحاسى المانونا .5
أع ار معل  ااهارة أو أ  من المديرين الحلميألين أو المو مين لدم أ  من اايرا   .6

 أعالح
%( من صافا أصول صلدوز ا سحتمار العمار  5أ  مالت ومدا  تحعاوا ملةيحه ) .7

 المحداول
 أ  تخ  تاب  أو مسي ر على أ  من ااتخاص السابق   رهم .8

 تعلا السوز المالية السعوهية. : /السوقتداول

 : أسواق المال السعودية
تعلا أ  سوز مالا عاملة فا المملةة العربية السعوهية )أو سيحم ترخيصه  مما( وملشا 

 على سبيت المتال السوز الر يسية والسوز الموااية )نمو(.

 : أصول الصندوق
الحعريما عن ااصول العمارية وأ  أصول عمارية تعلا ااصول العمارية الموضحة فا الملخ  

 يحملةشا الصلدوز  ممال.
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 : الجمهور 

  ت من يملت ومدة فا الصلدوز على أ  يةوس من اآلتا بيانشم:
 %( أو أ تر من ومدا  الصلدوز.5أ  مالت ومدا  يملت ) .1
 مدير الصلدوز وتابعيه. .2
 أع ار معل  دهارة الصلدوز. .3

 : عقود المنفعة

بموجبشا ترار مق ا نحماع بحلت ااصول لمحرة املية محدهة و  يحرتى تعلا العموه الحا يحم 
على ترار مق ا نحماع ا حساب الملةية الحامة لألصول بحيث تبمى تلت الملةية م  مالةشا 

عموه الملمعة الخاصة بااصول العمارية الواره فا هألح ال روي و اامةام تعلا   و ااساسا
 .ن هألح ال روي واامةاممالماهة ح اتشا فا بيان

 : الجهات المستلمة 
و ز ووتروي وأمةام الصلد و الأل  سيموم باسحالم نما ج ا تحراك مدير الصلدوزتعلا 
من المسحتمرين مبالي ااتحراك  اسحالمبالأل  سيموم المحده فا نمو ج ا تحراك  البلت

 المححملين.
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   AlMa’athar REIT المعذر ريت الصندوقاسم 

 مدير الصندوق

 

 شركة أصول وبخيت االستثمارية
 يريق الملت فشد  برج البحرين  هور الميرانين

  11526الرمر البريد   63762ص ب  
 الريا   المملةة العربية السعوهية

 00966114191797 :  هاتم
 00966114191899 :فا   

www.obic.com.sa 

 الحفظأمين 

 البالد الماليةشركة  
 المملةة العربية السعوهية

 الباله المالية  المر ر الر يسا  يريق الملت فشد
 11411الريا   140ص.ب 
 920003636 هاتم920003636 هاتم

 0112906299  فا  
www.albilad-capital.com 

 المحاسب القانوني

 

 بي كي إف البسام والنمر
 السعوهيةالمملةة العربية 

 11473الريا   28355ص.ب 
   ما السليمانية –تارع اامير محمد بن عبدالعرير )الححلية( 

 00966112065333هاتم 
 00966112065444فا    

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

 المستشار القانوني

 

جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد لالستشارات القانونية  -1
 والمحاماة 
 برج هيحال  الدور الراب  

 يريق الملت فشد
 المملةة العربية السعوهية11361الريا  

  www.talawksa.comالموه  االةحرونا:

 

 

 
 

 الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية -2
 4الدور ااول  مةحى رهم مر ر السيم  

 يريق الملت عبدهللا  ما الوامة
 المملةة العربية السعوهية  11623الريا  
 4555 205 966 00هاتم: 

 

 مدير األمالك

 

 مؤسسة مداد الخير للعقارات
 المملةة العربٌة السعوهية

 11411الريا   300ص.ب 
 ما العميق –تارع عبدهللا الخريعا 

 00966114856057هاتم 
 00966114983951فا    

  العقاريون المقيمون

 

 فاليو سترات شركة  -1
 ال ابق الساهأ  البرج العلوبا   ممسسة الملت خالد 

 معم  الميصلية يريق الملت فشد 
 الريا  المملةة العربية السعوهية 

 www.valustrat.comالموه  ا لةحرونا: 
 
 
 أريب للتقييم العقاريشركة   -2

 المملةة العربية السعوهية
   6-5الدا ر  ال مالا بين مخرج 

 الريا   87739ص ب: 
 00966112190000هاتم: 

http://www.areab.sa/ar/ 
 

http://www.valustrat.com/
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 منصة التداول

 

 (شركة السوق المالية السعودية ) تداول
 المملةة العربية السعوهية
 الحعاونية  البرج ال مالايريق الملت فشد  أبراج 

 11555  الريا  60612ص.ب 
 +966( 11) 218 9999هاتم: 
 +966( 11) 218 1220فا  : 

  www.tadawul.com.sa :الموه  االةحرونا
 webinfo@tadawul.com.saالبريد االةحرونا: 

 الجهة المنظمة

 

 هيئة السوق المالية
 المملةة العربية السعوهية

  مبلى الملعة يريق الملت فشد 
 11642الريا   87171ص.ب 
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  11 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

المملةة العربية ( تم دن اسح فا مممتاسم الصلدوز رالمعألر ريكر  وهو صلدوز اسحتمار عمار  محداول )

 السعوهية بموجى   حة صلاهيق ا سحتمار العمار  والحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة.

 

  .تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية

 .يريق الملت فشد  برج البحرين  هور الميرانين

 .السعوهيةالمملةة العربية  11526الريا   63762ص .ب. 

 +966-11-419-1899فا   رهم:   + 966 -11-419-1797هاتم: 

 www.obic.com.saالموه  االةحرونا: 

 

سلة تبدأ من تاري  دهراج الومدا  فا تداول  هابلة للحعديد لمده مما لة وفـق تمـدير مـدير  99مدة الصلدوز ها 

 الصلدوز وبعد أخأل موافمة هيقة السوز المالية.

 

% مـن 90يشد  الصلدوز دلى ا سحتمار فا أصول عماريـة مـدرة لـدخت هور  بحيـث يـحم توايـ  مـا   يمـت عـن 

 ـةت سـلو  و لـت بعـد اسـحالم مـدير الصـلدوز للعوا ـد اايعاريـة بمالةا الومدا   صافا أرباح الصلدوز على

 لألصول العمارية.

 

يشد  الصلدوز دلى ا سحتمار فا أصــول عماريــة هابلـــة لححميـق هخـت تـقجير  هور  هاخـت المملةـة العربيـة 

% 90  وتواي  ما   يمـت عـن ر حر  السعوهية وبما يحوافق م  اسحراتيعية الصلدوز ا سحتمارية الوارهة فا الماهة 

 ـانو  أصوله فــا م ــاري  الح ــوير العماريـة و لـت من صافا أرباح الصلدوز سلويال. ويسحتمر الصلدوز ب ةت 

 .ر حر  وفمال للميوه المحدهة فا اسحراتيعية الصلدوز الوارهة فا الماهة 

 

من أ  مخالما  ن امية تمل  او هد تحسـبى محت دسحتمار الصلدوز  ااصول العماريةيمر مدير الصلدوز على خلو 

مـن أ  خلـت او عيـوب  افليـال وخلوهـ ااصـول العماريـة  و أللت على سـالمة اأو ت أيلش شامل هةفا عدم ا سحما

  أو هـد تحسـبى بـدورها فـا اجـرار اأو ت ـأيلش شاهلدسية ر يسية هد تمل  او هد تحسبى فا عدم ا سحماهة مل

 .اصالما  وتأييرا  ر يسية مةلمة

 

 خالل اتباع ا سحراتيعيا  الحالية: سيعمت الصلدوز على تحميق أهدافه ا سحتمارية من

 أنواع ااصول العمارية الحا يسحتمر فيشا الصلدوز.  1و.

يسحشد  الصلدوز تةوين محم ة اسحتمارية عمارية محلوعة من خالل تملت أصول عمارية هاخت المملةـة العربيـة 

لـى رأأ المـال المسـحتمر بمـا السعوهية هابلــة لححميق هخت تقجير  هور  والحا مـن المحوهـ  أس تـدر عوا ـد ع

يحماتى م  اسحراتيعية اسـحتمار الصـلدوز. ويسـحتمر الصـلدوز ب ـةت  ــانو  أصـوله فــا م ــاري  الح ــوير 

 :العمارية تري ة

٪ مــن الميمـة 75أ تمـت اسحتمارا  الصلدوز فـا ااصول العماريـة الم ــورة الحــا تولــد هخــت هور  عــن  .1

 وفمال آلخر هوا م مالية مدهمة  وااجمالية اصول الصلدوز 

 .أ  يسـحتمر الصـلدوز أصوله فا أراضا بي ار .2

 

 ويعر  الملخ  الحعريما الموض  أهناح ااصول العمارية المةونة لمحم ة الصلدوز ااسحتمارية ب ةت مبد ا:

 

 المعذر ريت صندوق
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 ملخص تعريفي عن األصول العقارية -

 :)المبد ية( ملخ  محم ة الصلدوز -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 العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصولنسبة 

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

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

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

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

 شهر ماضية 12  مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق خالل

 لاير سعودي( (( 2016)سنة 
44,959,492 

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

52,217,920 

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

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

 %96.85 إجمالي نسبة اإلشغال )محسوبة بطريقة المتوسط المرجح(

 %1.80 نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

 م.01/05/2017الموافق هـ 05/08/1438جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري  

على العمد الموه  م   ولةله ممجر وهو تحك ا ن ار بلارل  فا المرامت اللشا ية لإلن ار )عمار الحخصصا(*يوجد عمار وامد 
 م 22/10/2015ميث أس اتماهية الحاجير الموهعة بدأ  من فحرة بدر ت وير العمار فا  المسحقجر اللشا ا للعمار بعد اتمامه.

 سلة. 22وتسحمر لمدة هـ 09/01/1437الموافق 
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 
 ا صول الحا سيحم ترا شا/تملةشا :ملخ  ااصول العمارية -2

 

 المعذر  اسم العقار

 مةحبا -تعار   – سةلا نوع العقار

 الريا  المدينة

 المعألر الحي

 اامير تر ا بن عبدالعرير ا ول الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 10,709.16 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

22,707.37 

 192,636,980.71 )لاير( تكلفة شراء العقار

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

وتلوع مسحقجرية وبسبى عده العموه الةبير والحا يحعألر عرضشا ن رال ل بيعة هألا العمار 
 جميعا  فمد تم همه العموه مسى نوع المسامة اايعارية

 عدد العقود القيمة سنويا 

 11) مسحقجر  المعار 

 معر (
4,761,318 9 

 مسحقجر  المةاتى
 مةحى( 11)

2,248,000 8 

 مسحقجر  الومدا  السةلية
 (ومدح سةلية 117)

8,736,200 117 

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عموه اايعار  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخاصة بشألا ااصت العمار (

 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى

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

 (هور اول+ ملحق علو هبو + هور ارضا + أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 سةلية ةمد 132مةحى   11 معر   11

 سةلية  ير ممجرة دةوم 15يوجد    %90 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يم  العمار فا ااوية تارع اامير تر ا بن عبدالعرير ا ول وتارع ا مير سل اس بن 

 يعحبر العمار محلوع من ميث الم اعا  والمسحقجرين عبدالعرير 

 مالحظات إضافية

تةوس والعمد الموه  م  الممجر  فا لصوص عليشاالمبعض العموه تح من اياهة فا الميمة اايعارية 
 الحالا: اللحوعلى 

  هـ الموافق  01/08/1436من ( 1,157,400)فا المعار  ( 1سحقجر )السلو  للمهيمة اايعار
من  (1,286,000)ويحم اياهتشا دلى م  13/03/2021هـ الموافق  30/07/1442دلى  م  19/05/2015
 .م 13/03/2021هـ الموافق  30/07/1446دلى  م 14/03/2021هـ الموافق  01/08/1442

 هـ الموافق 06/04/1437من ( 188,000بلي )تفا المةاتى ( 6سحقجر )للم السلو  هيمة اايعار
من  (206,800)ويحم اياهتشا دلى م  13/12/2018الموافق  هـ 05/04/1440دلى  م 16/01/2016
 .م 20/11/2020هـ الموافق  05/04/1442دلى م  14/12/2018هـ الموافق  06/04/1440

 هـ الموافق  14/06/1437من ( 151,000بلي )تفا المةاتى ( 7سحقجر )للم السلو  هيمة اايعار
من  (166,100)ويحم اياهتشا دلى م  18/02/2019الموافق  هـ 13/06/1440دلى  م 23/03/2016
 .م  29/01/2021هـ الموافق  16/06/1442دلى م   19/02/2019هـ الموافق  14/06/1440
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

  

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام    ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك يم د مدير الصلدوز 

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  . المعألر اربـعم م  مدير الصلدوز فيما يحعلق
ت ارب جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 عمار المعألر.بـالسلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق % أو أ تر من العوا د اايعارية 10

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري 
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 الربيع اسم العقار

 تعار  – يةفلدهومدا   نوع العقار

 الريا  المدينة

 الربي  الحي

 محمد بن ممرسا مير سعوه بن  الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 3,900 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

8,589.53 

 50,284,948.37 )لاير( تكلفة شراء العقار

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

 )لاير( نبذة عن عقود اإليجار الحالية

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحقجر 
 81معار  و 4)

 ومدة سةلية(
3,000,000 

م 06/06/2016هـ الموافق  01/09/1437من 
 م 20/12/2025هـ الموافق  30/06/1447دلى 

  2المسحقجر 
 (معر  2)

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

  3المسحقجر 
 معر ( 1)

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

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عموه اايعار  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخاصة بشألا ااصت العمار (

 إتمام انشاء المبنىتاريخ 
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 03/02/2016الموافق  هـ24/04/1437

 (هبو + هور ارضا + هور اول+ ملحق علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 سةلية ةمد 81معار    7

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
فا تمال مديلة الريا  بحا الربي  ويحد مل مة العمار من العشة ال مالية يم  العمار 

يريق ا مام سعوه بن فيصت ومن العشة العلوبية ال ريق الدا ر  ال مالا  ومن العشة 
 ال رهية يريق الملت عبدالعرير ومن العشة الأربية يريق الملت فشد

 مالحظات إضافية

العمد الموه  م  الممجر  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية   1 المسحقجر عمد دس
 : وتةوس على اللحو الحالا

  تصب  الميمة م  02/02/2022هـ الموافق  30/06/1443دلى  م 17/03/2018هـ الموافق  01/07/1439من

 ( سلويال.3,750,000)اايعارية 
  تصب  الميمة م  19/12/2025هـ الموافق  30/06/1447دلى  م 03/02/2022هـ الموافق  01/07/1443من

 ( سلويال.3,800,000)اايعارية 

 
العمد الموه  م  الممجر  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية   2دس عمد المسحقجر 

 : وتةوس على اللحو الحالا
  تصب  م 10/09/2023هـ الموافق  25/02/1445دلى م  03/10/2021هـ الموافق  26/02/1443من

 ( سلويال.400,000)الميمة اايعارية 

  تصب   م 19/08/2025هـ الموافق  25/02/1447دلى  م 11/09/2023هـ الموافق  26/02/1445من
 ( سلويال.445,000)الميمة اايعارية 
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

  

 افصاح

ال روي واامةام  ر من هألح   ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك 

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب  عمار الربي . بـ م  مدير الصلدوز فيما يحعلق
% أو 10ا جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا ده

 بـعمار الربي أ تر من العوا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق 

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري 
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 
  

 المحمدية اسم العقار

 مةحبا -تعار   نوع العقار

 الريا  المدينة

 العليا الحي

 يريق الملت فشد بن عبدالعرير الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,109 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

15,582.92 

 99,581,867.03 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

8,206,300 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحقجر 
 مةحى( 40)

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

  2المسحقجر 
 معار ( 4)

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

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عموه اايعار  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخاصة بشألا ااصت العمار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 10/04/2009الموافق  هـ15/04/1430

 (أهوار محةررة 8هبو + هور ارضا + هور ميرانين+  2) هور 12 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معار  4و مةحى 40

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

علـى امحـداه يريـق الملـت فشـد الـأل  ي ـت عليـه  عليـااليم  العمار وسم مديلة الريا  بحا 
العمار من العشة ال مالية تارع موسى بن نصير  ومن العشة العلوبية مباترح. ويحد مل مة 

يريق مةة المةرمة ومـن العشـة ال ـرهية يريـق الملـت فشـد يليـه تـارع العليـا ومـن العشـة 
 الأربية تارع الحخصصا

 افصاح

ر ر ر من هألح ال روي واامةام   ر والماهة 7وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة رأ 
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك م  يم د 

بعمار المحمدية.  ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب   مدير الصلدوز فيما يحعلق
% أو 10جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 ا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق بعمار المحمدية.أ تر من العو
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري 
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 التخصصي اسم العقار

 تعار  نوع العقار

 الريا  المدينة

 المعألر الحي

 تارع الحخصصا الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 4,248 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

6,610.61 

 43,680,817.33 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

3,338,820 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحقجر 
 ( المبلى بالةامت )

3,338,820 
 هـ 09/01/1437الموافق  م 22/10/2015من 

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

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عمد اايعار  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخاص بشألا ااصت العمار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 العمار هيد اان ار

 (هبو + هور ارضا + هور ميرانينأهوار ) 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 صالة عر  1

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
العمار من العشة ال مالية  مل مة المعألر  ويحديم  العمار فا  رب مديلة الريا  بحا 

يريق ا مام محمد بن عبدالعرير ومن العشة العلوبية يريق مةة المةرمة ومن العشة 
 ال رهية يريق الملت فشد ومن العشة الأربية يريق الحخصصا

 مالحظات إضافية

بلارل  ا ن ار  وهو ممجر ماليا  وتريد هيمة ا يعار فا مال تم اسحةمال ان ار الم روع هيدالم روع 
 الحالا: اللحووتةوس على  على العمد الموه  بين الممجر و المسحقجر

 سيحم مساب ا يعار هـ  21/05/1449م الموافق  21/10/2027دلى  اسحةمال ان ار الم روع من
 هيمة ا ر  م افا اليشا تةاليم ا االة والبلار.%  من اجمالا تةلمة 8.5 بلسبة

  اياهة هـ  17/07/1454م الموافق  21/10/2032دلى هـ  22/05/1449م الموافق  22/10/2027من
 .فا المحرة السابمة من هيمة اخر ايعار %5بلسبة 

  اياهةهـ 12/09/1459م الموافق  21/10/2037دلى هـ 18/07/1454م الموافق  22/10/2032من 
 .فا المحرة السابمة من هيمة اخر ايعار  %5بلسبة 

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام    ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك 

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد   بعمار الحخصصا. م  مدير الصلدوز فيما يحعلق
ت ارب جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 



 
 

  19 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

  

 بعمار الحخصصا. % أو أ تر من العوا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق10

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438أرهام محد ة بحاري   جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر
 م.2017يحوه  اسحةمال دن ار الم روع خالل تشر ا حوبر من العام 



 
 

  20 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 

  

 مبنى الصحافة االول اسم العقار

 مةحبا –تعار   نوع العقار

 الريا  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
 ,حسب رخصة البناء(²)م

11,340 

 50,102,755.81 )لاير( تكلفة شراء العقار

االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر 12

4,312,660 

نبذة عن عقود اإليجار 
 الحالية )لاير(

 

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحقجر 
 )المبلى بالةامت(

4,312,660 
هـ الموافق  22/01/1436 الث سلوا  من تاري  

تحعده تلما يال لمده مما لة باسحتلار ما  م 14/11/2014
 د ا تم ااخ ار بعدم الر بة بالحعديد

 من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عمد ا يعار الخاص بشألا 2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 ااصت العمار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
)حسب شهادة اتمام 

 البناء(

 م 23/11/2011الموافق  هـ27/12/1432
 

 (أهوار محةررة 7هبو + هور ارضا +  2أهوار ) 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مةحى 44

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يم  العمار فا تمال مديلة الريا  بحا الصحافة ويحد مل مة العمار تما  يريق الملت سلماس بن 
عبدالعرير  ومن العشة العلوبية ال ريق الدا ر  ال مالا  ومن العشة ال رهية يريق الم ار  ومن 

 العشة العلوبية يريق العليا الأل  يم  عليه العمار مباترة

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام  يم د مدير   ر  ر والماهة 4  اافصاح عله فا الماهة روفيما عدا ما تم 
الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك م  مدير الصلدوز فيما 

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب جوهر  لمصال  مدير  بـمبلى الصحافة ااول.  يحعلق
% أو أ تر من العوا د اايعارية السلوية 10الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 بـمبلى الصحافة ااول.اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق 
 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري  



 
 

  21 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 

  

 مبنى الصحافة الثاني اسم العقار

 مةحبا نوع العقار

 الريا  المدينة

 الصحافة الحي

 العليا الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,380 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

10,880 

 53,544,744.13 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

4,670,000 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحقجر 
 )المبلى بالةامت(

4,670,000 

هـ  09/09/1437 الث سلوا  من تاري  
تعده تلما يال لمده م 14/06/2016الموافق 

مما لة باسحتلار ما د ا تم ااخ ار بعدم 
 الر بة بالحعديد

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عمد ا يعار الخاص بشألا  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 ااصت العمار (

 انشاء المبنىتاريخ إتمام 
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م17/11/2012الموافق  هـ4/01/1434

 (أهوار محةررة 7هبو + هور ارضا +  2أهوار ) 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مةحى 44

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

بحا الصحافة ويحد مل مة العمار تـما  يريـق الملـت سـلماس يم  العمار فا تمال مديلة الريا  
بن عبدالعرير  ومن العشة العلوبية ال ريق الدا ر  ال ـمالا  ومـن العشـة ال ـرهية يريـق الم ـار  

 ومن العشة العلوبية يريق العليا الأل  يم  عليه العمار مباترة
 

 افصاح

ر ر ر مـن هـألح ال ـروي واامةـام  يم ـد مـدير  ر والمـاهة 7وفيما ما تـم اافصـاح علـه فـا المـاهة رأ 
الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصـول العماريـة أو مـدير اامـالك مـ  مـدير الصـلدوز 

رب جوهر  لمصـال   ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ا بـمبلى الصحافة التانا. فيما يحعلق 
% أو أ تـر مـن العوا ـد اايعاريـة 10مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ـةت عوا ـدها 

 بـمبلى الصحافة التانا. السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري 



 
 

  22 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 
  

 مستودع الحائر اسم العقار

 ا مسحوهع نوع العقار

 الريا  المدينة

 المصان  الحي

 - الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 13,544.45 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

11,970 

 27,281,887.81 )لاير( تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 

 )لاير( شهر
1,747,000 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

ن رال ل بيعة هألا العمار وتلوع مسحقجرية وبسبى عده العموه الةبير والحا يحعألر عرضشا جميعا  فمد 
  تم همه العموه مسى المحرة اايعارية

 القيمة سنويا 
عدد 
 العقود

 3-1مسحقجرين 
 سلوا 

 مسحوهع( 28)
1,747,000 28 

 
من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عمد ا يعار الخاص  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 

 بشألا ااصت العمار (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 25/02/2006هـ الموافق  27/01/1427

 هور ارضا االدوارعدد 

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مسحوهع 28

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يم  العمار فا جلوب مديلة الريا  بحا المصان   ويحد مل مة العمار من العشـة ال ـمالية يريـق 

ال ـرهية يريـق الحـا ر  ومـن  الدا ر  العلوبا ومن العشـة العلوبيـة مـا الملصـورية ومـن العشـة
 العشة الأربية ما ال ما

 افصاح

ر مـن هـألح ال ـروي واامةـام  يم ـد مـدير   ر  ر والمـاهة 4  وفيما ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامـالك مـ  مـدير الصـلدوز 

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجـد ت ـارب جـوهر  لمصـال   بـمسحوهعا  الحا ر.  فيما يحعلق
% أو أ تر مـن العوا ـد اايعاريـة 10مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 بـمسحوهعا  الحا ر. السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 مسى آخر أرهام محد ة بحاري جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك 



 
 

  23 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

  

 مستودع السلي اسم العقار

 ا مسحوهع نوع العقار

 الريا  المدينة

 السلا الحي

 الخ اب الشارع

 N 46°50'20.6"E"31.7'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 54,075 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

46,158 

 75,502,675.27 )لاير( تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر

5,523,550 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

ن رال ل بيعة هألا العمار وتلوع مسحقجرية وبسبى عده العموه الةبير والحا يحعألر عرضشا جميعا  
 العموه مسى المحرة اايعاريةفمد تم همه 

 عدد العقود القيمة سنويا 

 3-1مسحقجرين 
 سلوا 

 ومدة( 29)
4,016,100 19 

 5-3مسحقجرين 
 سلوا 

 ومدا ( 7)
1,507,450 8 

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عمد ا يعار  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
  الخاص بشألا ااصت العمار (

 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 25/07/1993الموافق  هـ06/01/1414

 هور ارضا عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 ومدة 36ممسمة الى  مسحوهع 26

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
بحا السلا  يحد مل مة العمار من العشة ال مالية يم  العمار فا جلوب ترز مديلة الريا  

تارع ابو عبيدة عامر بن العراح  ومن العشة العلوبية امحداه ال ريق الدا ر  التانا  ومن العشة 
 .ال رهية ال ريق الدا ر  التانا  ومن العشة الأربية ال ريق الدا ر  ال رها

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام  يم د   ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك م  مدير 
الصلدوز فيما يحعلق بـمسحوهعا  السلا.   ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب 

% أو أ تر 10قجر اصول عمارية ت ةت عوا دها جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسح
 من العوا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق بـمسحوهعا  السلا.



 
 

  24 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 .الملمعة د: عمملخ  ااصول العمارية

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري  

 منفعة الربيع العقاراسم 

 تعار  نوع العقار

 الريا  المدينة

 الربي  الحي

 يريق الملت عبدالعرير الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,450 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,413.26 

 1,483,658.95 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحقجر 
 (معر  1)

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

 2المسحقجر 
 (معر  1)

370,700 
 هـ02/09/1432م الموافق 01/08/2011من 
 هـ23/12/1442م الموافق 01/08/2021دلى 

 3المسحقجر 
 (معر  1)

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

 4المسحقجر 
 (معر  1)

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

 5المسحقجر 
 (معر  1)

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

 6المسحقجر 
 (معر  1)

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

هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عموه اايعار من  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخاصة بشألا ااصت العمار (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 دس عمد اسحقعار الملمعة يح من اياهة فا الميمة اايعارية وتةوس على اللحو الحالا
 تنتهي في تبدأ من سلويال  تةلمة العمد

  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 إطالقتاريخ  )حسب
 *ديالز الحيار الةشربا ا(تاري  على )بلارل م  23/10/2011الموافق هـ 26/11/1432

 (هور ارضا + هور ميرانين + ملحق علو أهوار ) 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معار  6

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يريق ا مام يم  العمار فا تمال مديلة الريا  بحا الربي  ويحد مل مة العمار من العشة ال مالية 

سعوه بن فيصت ومن العشة العلوبية يريق الدا ر  ال مالا ومن العشة ال رهية يريق الملت 
 عبدالعرير ومن العشة الأربية يريق الملت فشد

 نبذة عن عقد المنفعة

دس هألا العمار  ير مملوك للصلدوز  ودنما تم ترار عمد الملمعة من المسحميد الحالا  المدة المحبمية 
 عمد ا نحماع للعمار ها خمسة سلوا .فا 

يحم العمت ماليال على دصدار تشاهة دتمام البلار الخاصة بملمعة الربي   علمال بقس عدم الحصول عليشا هد 
يمه  دلى عدم هدرة مسحقجر  الومدا  العمارية فا ملمعة الربي  فا اسحخراج رخ  البلدية الخاصة 

سلبا على الحدفما  والعوا د اللمدية لملمعة الربي  مما هد يةوس بقن  حشم والأل  بدورح هد يم ر ب ةت 
 له تق ير سلبا على أعمال الصلدوز والوض  المالا ونحا ه الح أيت

 مالحظات إضافية

العمد الموه  م  الممجر  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية  4دس عمد المسحقجر 
 وتةوس على اللحو الحالا:

اياهة بلسبة  م 16/11/2020هـ الموافق  01/04/1442 دلى م19/12/2017الموافق   هـ01/04/1439 من
 ( لاير سلويال .27,500% لحصب  الميمة )10

العمد الموه  م  الممجر  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية   5 دس عمد المسحقجر



 
 

  25 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 : وتةوس على اللحو الحالا
صب  وتاياهة م  29/07/2022الموافق  هـ 01/01/1444 دلى  م 21/09/2017هـ الموافق  01/01/1439 من

 ( لاير سلويال .173,800الميمة )

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام    ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  بـملمعة الربي .  م  مدير الصلدوز فيما يحعلق
ت ارب جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 بـملمعة الربي .يما يحعلق % أو أ تر من العوا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت ف10

 .اسحخراجشا على ماليال  العمت وجار  بلار دتمام تشاهة ماليال  يوجد  * 
 م.01/03/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري  

 منفعة القدس اسم العقار

 مةحبا -تعار   نوع العقار

 الريا  المدينة

 المدأ الحي

 يريق الملت عبدهللا بن عبدالعرير الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 895.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,257.84 

 2,243,692.91 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 640,000 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحقجر 
 معر ( 1)

150,000 
 م02/03/2014هـ الموافق  01/05/1435من 
 م13/11/2023 الموافق هـ30/04/1445دلى 

  2المسحقجر 
 معر ( 1)

120,000 
  م25/09/2014هـ الموافق  01/12/1435من 
 م01/08/2019 الموافق هـ30/11/1440دلى 

  3المسحقجر 

 معر ( 1)
120,000 

 م19/04/2015 الموافق هـ01/07/1436من 
 م23/02/2020هـ الموافق 30/06/1441دلى 

  4المسحقجر 
 (مةاتى 3)

100,000 
 م08/07/2015هـ الموافق  22/10/1436من 
 م13/05/2020 الموافق هـ21/10/1441دلى 

 5المسحقجر 
 معر ( 1)

150,000 
 م02/10/2016هـ الموافق  01/01/1438من 
 م08/08/2021 الموافق هـ30/12/1442دلى 

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عموه  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 اايعار الخاصة بشألا ااصت العمار (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 اياهة فا الميمة اايعارية وتةوس على اللحو الحالادس عمد اسحقعار الملمعة يح من 
تةلمة العمد 

 سلويال 
 تنتهي في تبدأ من

 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 
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م06/08/2014هـ الموافق  10/10/1435



 
 

  26 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

  

 (هور ارضا + هور ميرانين + ملحق علو أهوار ) 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مةاتى 3و  معار  4

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
تمال ترز مديلة الريا  بحا المدأ ويحد مل مة العمار من العشة ال مالية يم  العمار فا 

يريق الملت عبدهللا ومن العشة العلوبية يريق العروبة ومن العشة ال رهية يريق خالد بن الوليد 
 ومن العشة الأربية ال ريق الدا ر  ال رها

 نبذة عن عقد المنفعة
تم ترار عمد الملمعة من المسحميد الحالا  المدة  دس هألا العمار  ير مملوك للصلدوز  ودنما

 المحبمية فا عمد ا نحماع للعمار ها ع رة سلوا .

 مالحظات إضافية

العمد الموه  م  الممجر  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية   1دس عمد المسحقجر 
 : وتةوس على اللحو الحالا

  اياهة  م13/11/2023هـ الموافق 30/04/1445دلى  م07/01/2019هـ الموافق  01/05/1440من
 .( لاير سلويال 165,000لحصب  الميمة ) %10بلسبة 

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام    ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
ااصول العمارية أو مدير اامالك  يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  بـملمعة المدأ.  م  مدير الصلدوز فيما يحعلق
ت ارب جوهر  لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

ملمعة علق ب% أو أ تر من العوا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يح10
 المدأ

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري  
 



 
 

  27 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 منفعة وادي لبن اسم العقار

 تعار  -سةلا  نوع العقار

 الريا  المدينة

  شرة لبن الحي

 ال ما الشارع

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

 كروكي الموقع

 
 895.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,645.02 

 1,375,978.49 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 570,000 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسحقجر 
 معر ( 1)

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

  2المسحقجر 
 معر ( 2)

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

  3المسحقجر 
 (سةلية ومدا  6)

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

  4المسحقجر 
 (معر  1)

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

 
من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عموه اايعار الخاصة  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 

 العمار (بشألا ااصت 

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 تلحشا فا تبدأ من تةلمة العمد سلويا

200,000 
 هـ 30/08/1433

 م 18/07/2012الموافق 
 هـ29/04/1449

 م 30/09/2027الموافق 
 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م28/12/2014هـ الموافق  07/03/1436

 (هور ارضا + هور ميرانين + هور أول + ملحق علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 ومدا  سةلية 6معار    4

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

يم  العمار جلوب  رب مديلة الريا  بحا واه  لبن  ويحد المل مة من العشة ال مالية تارع 
الرابم بين العاصمة  40ومن العشة العلوبية يريق ال ما ومن العشة ال رهية ال ريق رهم ال ا م 

 الريا  وال ا م ومةة المةرمة ومن العشة الأربية تارع نعراس

 نبذة عن عقد المنفعة
دس هألا العمار  ير مملوك للصلدوز  ودنما تم ترار عمد الملمعة من المسحميد الحالا  المدة 

 عمد ا نحماع للعمار ها ع رة سلوا .المحبمية فا 

 مالحظات إضافية

العمد الموه  م  الممجر وتةوس على  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية   2دس عمد المسحقجر 
 : اللحو الحالا

  تصب  الميمة اايعارية  م28/02/2025هـ الموافق 30/08/1446دلى  م23/04/2020هـ 01/09/1441من

 ( سلويال.200,000)
موافق عليشا من هبت المسحقجر بلارل على العمد الموه  يح من اياهة فا الميمة اايعارية  3دس عمد المسحقجر 

 تةوس على اللحو الحالا:وم  الممجر 
  10اياهة بلسبة  م28/02/2025هـ الموافق 30/11/1445دلى م 02/08/2019هـ الموافق  01/12/1440من %

 .( لاير سلويال 198,000)حصب  الميمة ل
العمد الموه  م  الممجر وتةوس على  فاعليشا  ملصوصيح من اياهة فا الميمة اايعارية   3دس عمد المسحقجر 

 : اللحو الحالا

  اياهة لحصب  الميمة  م28/08/2026هـ الموافق 15/03/1448دلى  م12/11/2019هـ الموافق 15/03/1441من
 ( لاير سلويال.140,000)



 
 

  28 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

  

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام  يم د   ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك م  مدير 

ت ارب جوهر   ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  بملمعة واه  لبن. الصلدوز فيما يحعلق
% أو أ تر من العوا د 10لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 بـملمعة واه  لبن.اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق 

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رهام الموضحة اعالح  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري 



 
 

  29 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

 
 

 

 منفعة الضباب اسم العقار

 مةحبا -تعار   نوع العقار

 الريا  المدينة

 المرب  الحي

 ا مام عبدهللا بن فيصت بن تر ا الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 774.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

3,060.48 

 5,927,493.04 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

1,050,000 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسحقجر 
المبلى )

 (بالةامت
1,050,000 

م 26/08/2014هـ الموافق  01/11/1435من 
 م08/05/2024هـ الموافق 01/11/1445دلى 

من هألح ال روي واامةام للحصول على معلوما  أ تر عن عمد ا يعار الخاص  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 بشألا ااصت العمار (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 دس عمد اسحقعار الملمعة يح من اياهة فا الميمة اايعارية وتةوس على اللحو الحالا
 تلحشا فا تبدأ من سلويال تةلمة العمد 

  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
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م24/10/2016هـ الموافق 23/01/1438

 (أهوار محةررة 6هبو + هور ارضا + أهوار ) 8 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معار  4حى ومة 18

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

يم  العمار جلوب مديلة الريا  بحا المرب   ويحد المل مة من العشة ال مالية تارع ا مام 
عبدهللا بن فيصت بن تر ا ومن العشة العلوبية يريق الوتم ومن العشة ال رهية تارع ا مير 

 عبدالعرير بن مساعد بن جلو   ومن العشة الأربية يريق الملت فيصت ويليه الملت فشد

 نبذة عن عقد المنفعة
الحالا  دس هألا العمار  ير مملوك للصلدوز  ودنما تم ترار عمد الملمعة من المسحميد 

 المدة المحبمية فا عمد ا نحماع للعمار ها خمسة ع ر سلة.

 افصاح

ر من هألح ال روي واامةام  يم د   ر  ر والماهة 4  وفيما عدا ما تم اافصاح عله فا الماهة ر
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب لمصال  با عا ااصول العمارية أو مدير اامالك م  مدير 

 ما يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت ارب جوهر   بـملمعة ال باب.  فيما يحعلقالصلدوز 
% أو أ تر من 10لمصال  مدير الصلدوز ومصال  أ  مسحقجر اصول عمارية ت ةت عوا دها 

 بـملمة ال باب. العوا د اايعارية السلوية اصول الصلدوز و لت فيما يحعلق 

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438  انك مسى آخر أرهام محد ة بحاري جمي  ا رهام الموضحة اعالح 



 
 

  30 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 ./ملمعةعوا د اايعارا  السابمة و المسحشدفة لةت عمار -3

 

اسم 
 العقار/المنفعة

2016 2017* 2018* 

متوسط عوائد 
االيجارات 
المستهدفة 
 للصندوق

 (2017-2018) 

عوائد 
 االيجارات 

 )لاير(

 نسبة ال
)عا د 

ا يعار/معموع 
للم   ا يعارا 

 (السلة
 

عوائد 
االيجارات 
 المستهدفة 

 )لاير( 

 نسبة ال
)عا د 

ا يعار/معموع 
 ا يعارا 

 (للم  السلة
 

عوائد 
االيجارات 
 المستهدفة 

 )لاير( 

 نسبة ال
)عا د 

ا يعار/معموع 
 ا يعارا 

 (للم  السلة
 

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

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

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

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

مبنى الصحافة 
 االول

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

مبنى الصحافة 
 الثاني

4,670,000 10.4% 4,670,000 8.9% 4,670,000 8.6% 4,670,000 

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

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

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

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

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

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

 المجموع
44,959,49

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

%8.51 العائد اإلجمالي المستهدف**  8.82%  8.67%  

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

 .العمد  تروي* تم امحساب العوا د المسحشدفة بحسى العموه الموهعة ماليال وبافحرا  أس جمي  العموه مسحمرة أو معدهة تلما يال بلم  
 :االجمالي المستهدف**العائد 

الصلدوز المسحشدفة ماليال تم امحساب العا د ااجمالا المسحشد  على أساأ سعر الومدة والمحمتت بع رة ريا   للومدة و لت بحسى هيمة أصول  -
 .لاير سعوه  613,700,000والبالأة 

 .والمصاريم المحعلمة بالصلدوزالعوا د ا جمالية المأل ورة فا العدول أعالح تم امحسابشا هبت خصم جمي  الرسوم  -
لعا د ااجمالا دس بعض العوا د واايعارا  المحعلمة بالصلدوز والمأل ورة فا العدول اعالح معرضة للحأيير خالل عمر الصلدوز مما يحرتى عليه تأير فا ا -

 المسحشد .
 :***العائد الصافي المستهدف

شا بعد خصم جمي  الرسوم والمصاريم اللمدية المحعلمة بالصلدوز ميث لم يحم خصم المصاريم  ير العوا د الصافية المأل ورة فا العدول أعالح تم امحساب -
  مخصصا  ااهالك لألصول التابحة. اللمدية 

مما يحرتى  ر من هألح ال روي واامةام معرضة للحأيير خالل عمر الصلدوزردس بعض الرسوم و المصاريم اللمدية المحعلمة بالصلدوز والمأل ورة فا الماهة ر -
 عليه تأير فا العا د الصافا المسحشد .

لعا د الصافا دس بعض العوا د واايعارا  المحعلمة بالصلدوز والمأل ورة فا العدول اعالح معرضة للحأيير خالل عمر الصلدوز مما يحرتى عليه تأير فا ا -
 المسحشد .

 



 
 

  31 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 سياسا  تر ير ا سحتمار.  2و.

أصول عمارية هاخت المملةة العربية السـعوهية هابلـــة لححميـق هخـت تـقجير   يشد  الصلدوز دلى ا سحتمار فا

هور  والحا من المحوه  أس تدر عوا د على رأأ المال المسـحتمر.  مـا أنـه سـيحم اخحيـار الملايق/المـدس الحـا 

مـو فـا تحمير بسما  اسحتمارية ديعابية ونمو فا أن  ة ااعمال وتدفق فـا ا سـحتمارا  ب ـةت ديعـابا  و ن

و لـت بعـد ااخـأل بااعحبـار  المعمـول )مسى تمدير مدير الصـلدوز العر  و ال لى و  أللت لديشا بلية تححية جيدة

ا لـين مسـحملين معحمـدين مـن هبـت الشيقـة السـعوهية للمميمـين  مميمـينالحمارير الصاهرة فا هألا ال ـقس مـن 

و على الر م من أس ا سحتمارا  ااوليـة للصـلدوز الـوارهة فـا الملخـ  الحعريمـا لشـألح ال ـروي  .(المعحمدين

واامةام تم  جميعشا فا مديلة الريا   د  أنه وعلى سبيت تلوي  ا سحتمارا   يعوا للصلدوز ا سحتمار ببـاها 

صـول الصـلدوز ا جماليـة اميمـة ال٪ مـن  25ملايق/مدس المملةة  بااضافة دلى دمةانية ا سحتمار بحد أهصـى 

 ما أنه   يوجد أ  هيوه أخرم مول تر ير أو تلوع ااسحتمار فـا أصت/أصـول   .فا العمارا  الواهعة خارج المملةة

 .عمارية أو مل مة جأرافية محدهة أو نسبة  لت الحر ير/الحلوع من معم الصلدوز  ةت

 صالمية الصلدوز فا ا هحرا . 3و.

مدير الصلدوز أس يلعق للحصول على تمويت لرو  أو تمويت علد دن ار/بدر عمت الصلدوز   ما يحق   يوجد أ  ه

%( مـن الميمـة 50فا الحا   الحا يمرها معل  دهارة الصلدوز بحيث أ  يحعـاوا تمويـت الصـلدوز مـا نسـبحه )

 ااجمالية اصول الصلدوز و لت بحسى آخر هوا م مالية مدهمة.

  يمية اسحتمار اللمد المحوفر فا الصلدوز.وسا ت و   4و.

يحق لمدير الصلدوز ووفمال لحمديرح الخاص باسحتمار السيولة المحامة و يـر المسـحخدمة محـى مـا هعـك الحاجـة 

فـا وامـدة أو ا تـر مـن  % من الميمة ااجمالية اصول الصلدوز وفمال آلخر هوا م ماليـة مدهمـة(25)وبحد أهصى 

 العدول أهناح:ب ااسحتمارا  المأل ورة

 

 **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 نمدية

    صلاهيق أسواز اللمـد الم رومـة يرمـال عامـال و المرخصـة 

 الشيقة.من هبت 
0% 25% 

صمما  المرابحة والوها   هصيرة ااجـت بالريـال السـعوه  

لدم المصار  المرخصة من هبـت ممسسـة اللمـد العربـا 

 .*السعوه  والعاملة فا المملةة العربية السعوهية

0% 25% 

أسشم ال ـر ا  المحداولـة و الم رومـة يرمـال عامـال فـا 

 الشيقة.أسواز المال السعوهية والمرخصة من 
0% 25% 

ومدا  الصلاهيق العمارية المحداولة الم رومة يرمـال عامـال 

 فا أسواز المال السعوهية و المرخصة من الشيقة.
0% 25% 

أهوا  الدين المحداولة و الم رومة يرمال عامال فا أسـواز 

 المال السعوهية و المرخصة من الشيقة.
0% 25% 

مدير الصلدوز ميث أنه لن يلحرم بق  تصليم ا حمانا محده و لت يالما أس تلت المصار  مرخصة وعاملـة سيحم اخحيار المصار  بمرار من  *

 .فا المملةة

 % من الميمة ااجمالية للصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية مدهمة.25سحتمار م  ال ر  الل ير الوامد لن يحعاوا ** اا

 

 

1 .

 المخاير المحعلمة بالصلدوز 1.  1.   خ

 التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق 

. ونحيعة لأللت  فإس ديـراها  المملةة العربية السعوهيةتحر ر جمي  اسحتمارا  الصلدوز فا أصول عمارية تم  فا 

العربيــة  المملةـةالصـلدوز وصـافا الــدخت تـرتبم بال لــى علـى المســاما  المةحبيـة والســةلية والحعاريـة فــا 

علـى  المملةـة العربيـة السـعوهية. وهد يم ر أ  هبوي فا مسحوم ال لى للومدا  العمارية عامةل فـا السعوهية

أهار الصلدوز وهيمة ومداته ب ةت أ بر مما لو  انك اسحتمارا  الصلدوز فـا أصـول عماريـة مواعـة علـى بمعـة 

ا العمـارا  فـصـول الصـلدوز ا جماليـة اميمـة ال ٪ مـن 25السحتمار بحـد أهصـى لدمةانية وهلاك  جأرافية أ بر.
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 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

  ما هد يعر  الصلدوز لمخاير الحر ير فا مـال  انـك تلـت ا سـحتمارا  فـا هولـة معيلـة الواهعة خارج المملةة

 أوعدة هول تحب  لمل مة جأرافية معيلة.

 

 عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق  

ســابق يمةــن المســحتمرين المححملــين مــن الحلبــم بــااهار تــم تقســي  الصــلدوز مــديتال هوس ماضــا ت ــأيلا 

المسحمبلا للصلدوز.  ما أس اللحا ه السابمة لصلاهيق مما لة أو ااهار السابق لألصول العماريـة محـت اسـححوا  

الصلدوز ليسك بال رورة ممترال على أهار الصلدوز فا المسحمبت  ميث سيعحمد مالةوا الومـدا  ب ـةت  بيـر 

وجشوه مدير الصلدوز فا دهارة اسحراتيعية الصلدوز وتمونه واياهة معم العوا ـد علـى رأأ المـال  على هرارا 

وبالحالا  فإس مدا ة ن قة الصلدوز هد تم ر ب ةت سلبا على توهعا  مدير الصلدوز وبالحالا علـى  المسحتمر.

 عوا د الومدا .

 االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق  

لصلدوز على خدما  ااهارة وا سح ارا  الحا يمدمشا مو ما مدير الصلدوز. وهد يةوس مـن الصـعى سيعحمد ا

اســحبدال بعــض المــو مين الر يســيين  وخاصــة فــا ااهارة العليــا لمــدير الصــلدوز. وفــا مالــة تــرك أمــد هــم ر 

أهار أعمال الصلدوز هـد تحـق ر  المو مين العمت ولم يةن مدير الصلدوز هاهرال على ديعاه بديت ملاسى له/لشا  فإس

 ب ةت سلبا.

 مخاطر السيولة  

يعمد المسـحتمروس عـاهة دلـى اابمـار علـى اسـحتماراتشم وا عحمـاه علـى العوا ـد المسـححمة علـى رأأ المـال 

المسحتمر. ولةن فا ما   أخرم ير ى بعض المسحتمرين فا تسييت اسحتماراتشم تبعال لعوامت  تيرة  بمـا فـا 

لخـاص بـقهوا  اسـحتمار مما لـة. ون ـرال اس  لت ديراها  وهيمة ااصول العمارية  وااهار العام للصـلدوز والسـوز ا

 مية السيولة لومدا  صلاهيق ا سحتمار العمار المحداولة هد تةوس أهت من ن يرتشا اسـشم ال ـر ا  المحداولـة  

فإنه من المححمت أس يواجه المسـحتمر فـا ومـدا  الصـلدوز صـعوبة بالحخـارج  وتسـييت ومداتـه فـا الصـلدوز 

ممـا هـد يـمه  دلـى تخـارج  ااصـلا أو مـن السـعر الـأل  يعرضـه  لـت المسـحتمر مـن سـعر ال ـرار أعلىبسعر 

 .المسحتمر من الصلدوز بميمة أهت من الميمة السوهية اصول الصلدوز

 مخاطر الخبرة المحدودة 

يمحلت مدير الصلدوز خبرة محدوهة فا دهارة صـلاهيق ا سـحتمار العمـار  المحداولـة. وبـالل ر دلـى أس الحعليمـا  

صة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة هد صدر  ممخرا وبالحالا يبمى  يمية ت بيمشا دلى مد مـا معشـو   الخا

الصـاهرة  الل اميـةلمح لبـا  باالصلدوز  الحرامفمد ي  ر مدير الصلدوز دلى ه ار وهك وجشد  بير فا الحق د من 

فـإس دخمـاز مـدير الصـلدوز فـا ت بيـق تلـت  وبالحـالا  عن هيقـة السـوز الماليـة والسـوز الماليـة السـعوهية

د يمه  دلى تق ير سلبا على عمليا  الصـلدوز ومر ـرح المـالا وعا ـدا  مـالةا ه المح لبا  بال ةت الم لوب

 الومدا .

 مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية  

علـى  الحـا هـد تـم ر سـلبا  هد يحعر  تداول الومدا  لعوامت تمه  دلى مدوث تملبا  فا هيمحشـا ملشـا العوامـت

أسواز ااسشم المحليـة والعالميـة وال ـرو  ا هحصـاهية السـا دة والمحوهعـة ومعـد   الما ـدة وتةـاليم الحمويـت 

واتعاها  المسحتمرين وال رو  ا هحصاهية العامة. وبلار عليه  فإس ترار الومدا  مال م فمم للمسحتمرين الـألين 

  سيمال وأس  لت هد يمه  دلى صعوبة تخـارج المسـحتمر مـن  بشألح ا سحتمارا يمةلشم تحمت المخاير المرتب ة 

 الصلدوز أو تخارجه بميمة أهت من الميمة السوهية اصول الصلدوز.

 مخاطر زيادة رأس مال الصندوق 

فا مال هرر مدير الصلدوز م  مالةا الومدا  اياهة رأأ مـال الصـلدوز مـن خـالل دصـدار ومـدا  جديـدة  فـإس 

تخميض الحص  اللسبية لمالةا الومدا  فا  لت الحين دلى مـد دلى دصدار هألح الومدا  العديدة سو  يمه  

  وهـد تـمه  الخاصة بالومـدا  يةو لت ما لم يمارأ مالةا الومدا  فا  لت الحين مموهشم فا مموز ااولو ما

اياهة رأأ المال دلى تق ر هيمة الومدا  ب ةت سلبا مما يم ر ب ةت سلبا على اسحتمارا  مـالةا الومـدا  

 . ير الممارسين لحق ااولوية با تحراك فا اياهة رأأ المال

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار 

لية اصول الصلدوز سـحةوس مـدرة لألربـاح  أو أس الصـلدوز سـيلع  لن يةوس هلاك أ  ضماس بقس ااعمال الح أي

فا تعلى الخسا ر   ما لن يةـوس للصـلدوز ب ـةت عـام أ  مصـدر لألمـوال ليـدف  ملشـا توايعـا  علـى مـالةا 

الومدا  بخال  العوا د من اايعارا  و العا دا  الرأسمالية الحا من الممةن أس تقتا من ت أيت أصول الصلدوز 
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  بعض أو  ت أصوله. وبالحالا فإنـه   يوجـد ضـماس بـقس الصـلدوز سـيموم بححميـق عوا ـد علـى اسـحتمارا  أو بي

مالةا الومدا  فا الصلدوز وأنه من الممةن أس يخسر المسحتمرين فا الصلدوز  ـت أو بعـض رسوأ أمـوالشم 

 المسحتمرة فا الصلدوز. 

 

 مخاطر إلغاء إدراج/ تعليق الوحدات •

بقس تموم هيقة السوز المالية بإلأار دهراج الصلدوز أو تعليق تداوله فا أ  وهك د ا رأ  الشيقة أس هلاك مخاير 

 لت ضرور  لحماية مالةا الومدا  أو الحما  على تل يم السوز أو د ا رأ  أس مدير الصلدوز أو أمين الحمظ 

ا  بالسوز مسى الماهة أخمق ب ةت جوهر .  ما يحق للسوز المالية السعوهية تعليق تداول الومد

الساهسة والتال وس من هواعد ااهراج   ما يعوا أي ال للشيقة دلأار ااهراج أو تعليمه د ا أخمق الصلدوز فا الوفار 

بمعايير السيولة الموضحة فا الممرة )ب( من الماهة الحاهية ع ر من الباب التانا فا هواعد ااهراج و أللت فا 

ن الممرة )ب( من الماهة )رابعال( من الحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية ( م2الممرة المرعية رهم )

 .المحداولة

 مخاطر التمويل •

الدخت الأل  يعليه الصـلدوز والحـد مـن  هيمة من المححمت أس يحم تمويت أصول الصلدوز  مما هد يم ر سلبال على

عا م الرياها  وا نخماضا  فـا هيمـة ومـدا  الصـلدوز مرونة الصلدوز. با ضافة الى  لت فما مالة الحمويت تح

العمارية. دس اسحخدام الحمويت يخلق فرصة للصـلدوز لريـاهة العا ـدا  ولةلـه فـا نمـ  الوهـك يـمه  الـى ايـاهة 

الخ ر المالا وهد يمه  دلى تعريض الصلدوز واسحتمارته دلى عوامت سلبية معيلة متت ارتمـاع تةلمـة الحمويـت و 

  لحراج  اارباح والحوايعا  وأميانا العوا د . عالوةل على  لت  فإنـه يمةـن رهـن أصـول الصـلدوز دلـى الحا هد تمه

مـر   م مر   و لت فمم لمصـلحة الصـلدوز هوس مـق الرجـوع علـى مـالةا الومـدا   ويمةـن أس يمـوم  لـت الم 

لأـر  الخـاص أو مـن هبـت بالم البة بااصول المرهونة فور مدوث أ  تخلم عن السـداه مـن هبـت ال ـر ة  ا  ا

 مدير الصلدوز أو الصلدوز  اته.

 المخاير المحعلمة بقصول الصلدوز 2.  1.   خ

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري 

يةوس العا ـد علـى ا سـحتمارا  العماريـة عرضـة للعديـد مـن العوامـت المحراب ـة فيمـا بيلشـا  بمـا فيشـا الحأييـرا  

ااهليمية أو الدولية  وال رو  السلبية فا السوز المحلية  وال ـرو  السلبية فا ال رو  ا هحصاهية المحلية أو 

المالية لمسحقجر  وم حر  وبا عا العمـارا   والحأييـرا  فـا مصـروفا  الح ـأيت  والمـوانين واللـوا   البيقيـة  

  فـا مـدم وهوانين تمسيم الملايق و يرها من الموانين الحةومية والسياسا  المالية  وأسعار ال اهة  والحأيرا

ااهبال اللسبا علـى مخحلـم أنـواع ومواهـ  العمـارا   والمخـاير اللاتعـة عـن ا عحمـاه علـى الحـدفما  اللمديـة 

وم ا ت ومخاير الح أيت اللاتقة عن تـوفر بعـض مـواه البلـار  بااضـافة دلـى ال ـرو  المـاهرة  والخسـا ر  يـر 

فـا  هـد يسـاهم أ م مـن هـألح العوامـت .دير الصـلدوزالمابلة للحقمين و يرها من العوامت الخارجة عن سي رة مـ

الحسبى بمخاير جوهريـة تـم مر سـلبلا علـى هيمـة أصـول الصـلدوز وهـدرة الصـلدوز علـى توليـد أ  عوا ـد علـى 

 اسحتماراته.

 قيمة العقارات ونقص السيولة في تقلباتال 

لل لـى والر بـة فـا هـألا اللـوع مـن تعحبر العمارا  من فقة ااصـول  يـر السـا لة  وتحملـى هرجـة سـيولحشا تبعـال 

ا سحتمارا . ودس  اس الصلدوز بحاجة لحسييت اسحتماراته العمارية فـا وهـك  يـر ملاسـى  فمـد تةـوس عا ـدا  

الصلدوز من  لت أهت من الميمة الدفحرية ااجماليـة لممحلةاتـه العماريـة. وبالحـالا  فـإس أ  تـقخير أو صـعوبة هـد 

الـأل  يحصـت  -دس وجـد -ا أصوله هد تم مر سلبلا وب ةت  بير على العا د اللشـا ايواجششا الصلدوز فا الحصر  ف

 عليه مالةا الومدا .

 ألصول العقاريةالصندوق ل إمكانية الطعن في ملكية 

  توجد محى تاري  هألح ال ـروي واامةـام سـعال  عماريـة مر ريـة فعالـة وملرمـة فـا مديلـة الريـا    مـا أس 

لل عن ميـث أس المحـا م  تةوس عرضةال رورة  امت مموز الحصر  فا ملةية العمار وهد صةوك الملةية   تمتت ب

وجـوه عمـد فإس السعوهية   تعحر  عاهةل بدفاع الم حر  رمسن الليةر ضد الم البا  العمارية. عالوة على  لت  

. وعليـه فـإس محـت الحعاهـد عمار الصت اابين تخصين   يمةن بال رورة أمدهما فا م البة اآلخر بإعاهة ملةية 

 تحعلـق بملةيـة تلـت ااصـول ملااعـا  هانونيـةااصول العمارية الحا يسححو  عليشا الصلدوز هد تةوس عرضـة ا  

مـن الـرهن  اخـال ب ـةت  فـا ااصـول العماريـة أو نملشـا هدرة الصـلدوز علـى الحصـرم  والحا هد ت عم بدورها
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بخسارة الصلدوز لملةية ااصول العمارية الحا اعحمد بقس ا سـححوا  فا بعض الحا     لت والميوه  وهد يحسبمى

جـوهر  علـى  ـةت بعليشا تم بصورة هانونية. ف الل عن  لت  هد تم ر هـألح الملااعـا  والخالفـا  مـول الملةيـة 

 هيمة ااصول العمارية  وبالحالا على هيمة الومدا  فا الصلدوز.

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

 المتوقعة.

لعـده من هألح ال ـروي واامةـام  17بياناته فا الصمحة الوراهة  ت وير م روع عمار الحخصصاخ   ا نحشار من ي

  :من المخاير  بما فا  لت

 

الالامـة  تمـام ت ـوير مل  الحصاري  والموافمـا  الحةوميـة والحل يميـة  تقخر العشا  الحةومية  ا  العالهة فا)ا( 

  م روع عمار الحخصصا أو رفض تلت العشا  دصدار الحراخي  والموفما  آنمة الأل ر. 

الوهك المحـده وفـا  أعمال البلار فات وير م روع عمار الحخصصا أو اخماهشم فا اسحةمال مماولا  تخلمم( 2)

 .محمق عليشاة المدوه الميراني

 .والمعدا  والعمالة مواه البلارنم  ( 3)

 

سيحم فا اايار الرملا المحوه   سـوار  ـاس  لـت ت وير م روع عمار الحخصصا   يوجد ضماس بقس ا نحشار من و

اايـار الرملـا أو  نحيعة للعوامت المأل ورة أعالح أو ا  سـبى آخـر  وهـد يةـوس لعـدم المـدرة علـى د مالـه ضـمن

 الميرانية المحوهعة تق ير سلبا على أعمال الصلدوز والوض  المالا والحدفما  اللمدية ونحا ه الح أيت.

  إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة 

اع يحسم الم اع العمار  فا المملةة بموة الحلاف  بين تر ا  الح وير العمار  العالميـة والمحليـة.  مـا أس ه ـ

ااجلحة الملدهية يحسم أي ال بالحلافسية المرتمعة وعليه فإس الصلدوز سيواجه ملافسة مـن مصـاهر عديـدة  بمـا 

الواهعة مباترة بالمرب مـن  أو المساما  المةحبية أو الحعاريةفا  لت مروه  خدما  ال مق وااجلحة الملدهية 

تحق ر بالملافسين الحاليين والمسـحمبليين فـا المملةـة. . و  يوجد ضماس بقس أعمال الصلدوز لن ااصول العمارية

وهد يةوس للم ت فا الملافسة المعالة م  هم ر الملافسين أ ر سلبا جوهر  على أعمـال الصـلدوز  والوضـ  

 المالا والحدفما  اللمدية ونحا ه الح أيت.

 ء على مستأجرين مالئمين اعتماد إيرادات اإليجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقا

 وإدارته الفعالة لألصول العقارية 

. و  الملدهيـةيحمتت جرر  بير من هخت الصلدوز فا ديراها  تـقجير المةـوس المةحبـا  ومةـوس الحعر ـة وااجلحـة 

قس الصــلدوز ســيةوس هــاهرال علــى اجحــألاب واابمــار علــى مســحقجرين مال مــين وفمــال لل ــروي بــيوجــد أ  ضــماس 

الحا يسعى دليشا. وعالوة على  لت  فإس ا سحمرار المالا للمسحقجرين لدم الصـلدوز هـد يـم ر علـى  وااوضاع

ااهار المالا للصلدوز.  ما أس ا سحمرار المالا للمسحقجرين هد يحأير بمرور الوهك نحيعة لعوامت تحصت مباتـرة 

على هف  مبالي اايعـار. بااضـافة دلـى  لـت  بالمسحقجرين أو ا هحصاه الةلا للمملةة  مما هد يم ر على هدرتشم 

هد يحةبد الصلدوز تةاليم  ا  صـلة باابمـار علـى المسـحقجرين الحـاليين واجحـألاب مسـحقجرين جـده  والحةـاليم 

والوهك الأل  يح لبه ت بيق الحموز الملصوص عليشا فا عمد اايعار م  المسحقجر المحعتر  بما فا  لـت تةـاليم 

قجير  والحــا هــد تةــوس  بيــرة. وهــد يةــوس لإلخمــاز فــا اجحــألاب واابمــار علــى المســحقجرين ااخــالر ودعــاهة الحــ

الملاسبين أ ر سلبا جوهر  على أعمال الصلدوز  والوض  المالا والحدفما  اللمدية ونحا ه الح ـأيت   مـا هـد 

 يم ر سلبال على هيمة ااصول العمارية.

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

هد تلخمض اايعارا  والدخت الح أيلا الأل  سيره دلى الصلدوز نحيعة للحأيرا  السـلبية المخحلمـة الحـا تـم ر 

علـى ااصــول العماريــة أو المســحقجرين لــدم الصــلدوز وعمـالر ال ــيافة. وتعــدر ااتــارة دلــى أس بعــض اللممــا  

اليم الح ـأيلية لألصـول العماريـة لـن تخمـض الصيانة والحةرسوم ااهارة وتةاليم الر يسية للصلدوز بما فا  لت 

تعبال  نخما  اايراها . وبالحالا  د ا انخم ك اايعارا  والدخت الح أيلا بيلمـا  لـك الحةـاليم  مـا هـا  فـإس 

 ديراها  الصلدوز وااموال المحامة للحواي  على مالةا الومدا  هد تلخمض.

 مالكاعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األ 

سححم دهارة ااصول العمارية بواس ة ممسسة مداه الخير للعمارا  وفمال  تماهية دهارة وت ـأيت عمـار موهعـة بـين 

 ت من مدير الصلدوز ممسسة مداه الخير للعمارا . وهد يةوس لحقخر أو ف ت ممسسة مداه الخير للعمـارا  فـا 

 دوز والوض  المالا ونحا ه الح أيت.الوفار بالحراماتشا تق ير جوهر  سلبا على أعمال الصل

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

 العقارية
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 عرر من ت ـأيت ااصـول العماريـة  يعـى الحصـول علـى جميـ  الموافمـا  الحل يميـة والحـراخي  الالامـة لـأللت 

للح أيت. و  يمةن ضماس الحصول على جمي  الموافما  الحل يمية  ا  الصلة بااصول العمارية أو تعديـدها فـا 

د يــمه  انحشــاك تــروي أ  مــن هــألح الوهــك الملاســى أو أنــه مــن الــالام الحصــول عليشــا. وعــالوة علــى  لــت  هــ

الموافما  الحل يمية دلى دلأا شا أو سحبشا  أو تعليمشا أو فر   راما  ماليـة مـن هبـت السـل ا  الحل يميـة  ا  

الصلة. بااضافة دلى  لت  فإس أ  تعديال  على الموانين واللوا   الما مة هد تمر  اتحرايا   يـر محوهعـة وأ تـر 

المــوانين أو اللــوا   تةبــد نممــا  رأســمالية  بيــرة أو الحرامــا  أو شــألح بالصــلدوز  حــرامالتةلمــة بحيــث يلــحه عــن 

مسموليا  أخرم  والحا هد يةـوس لشـا تـق ير جـوهر  سـلبا علـى أعمـال الصـلدوز والوضـ  المـالا والحـدفما  

 اللمدية ونحا ه الح أيت.

وفا هألا الخصوص  تعدر ااتارة دلى أنه يحم العمت ماليال على دصدار تشاهة دتمام البلار الخاصة بملمعة الربيـ   

 فـافـا ملمعـة الربيـ  عليشـا هـد يـمه  دلـى عـدم هـدرة مسـحقجر  الومـدا  العماريـة  عـدم الحصـولعلمال بقس 

الحـدفما  والعوا ـد اللمديـة ت سـلبا علـى والأل  بدورح هد يـم ر ب ـة بقن  حشمرخ  البلدية الخاصة راج خاسح

 تق ير سلبا على أعمال الصلدوز والوض  المالا ونحا ه الح أيت. لملمعة الربي  مما هد يةوس له

 

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

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

هــد تةــوس ااصــول العماريــة عرضــة لل ــرر المــاه  اللــاجم عــن مريــق أو عواصــم أو ا ال أو  يرهــا مــن الةــوارث 

وفا مالـة وهـوع أ  مـدث مـن هـألا المبيـت  هـد يخسـر  .متت ااض رابا  السياسية ال بيعية  أو اسباب أخرم

رأأ المال المسحتمر فـا ااصـول العماريـة  و ـأللت اايـراها  المحوهعـة. بااضـافة دلـى  لـت    يمةـن  الصلدوز

دع ار ضماس على أس الخسا ر اللاتعة )بما فا  لت خسارة هخت اايعـار( هـد يـحم تعوي ـشا بالةامـت تحـك   ـار 

سـبيت المتـال  الخسـا ر اللاجمـة عـن الحقمين )فا مال وجد( وهلالت أنواعال معيلة من المخاير والخسا ر )على 

  وأعمال الحرب أو بعض الةوارث ال بيعية( هـد   يمةـن تقميلشـا مـن اللاميـة ا هحصـاهية أو ااض رابا  السياسية

علـى وجـه الخصـوص تلـت المحعلمـة بالخسـا ر  يـر المـممن  –ب ةت عام. وفا مال وهوع أ  من تلـت اامـداث 

ليشا أو تلت الحا   تةما عوا د الحقمين اصـالمشا أو تبـديلشا وهـد يةـوس لـأللت تـق ير عليشا أو  ير المابلة للحقمين ع

 جوهر  سلبا على أعمال الصلدوز  والوض  المالا والحدفما  اللمدية ونحا ه الح أيت.

 

 الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض 

ميـث تمتـت نسـبة  با وجوهر  على الصلدوزهد تم مر ال بيعة الموسمية لم اع ال يافة فا الريا  ب ةت سل

ميـث يحسـم ه ـاع ال ـيافة ب بيعـة موسـمية مـ    من دجمالا ديعارا  الصـلدوز  %20ه اع ال يافة ما يمارب 

تسعيت أهنى معد   ااتأال خالل فصت الصيم وخالل تشر رم اس الم يت. أمما أعلى معد   ااتأال فحةـوس 

والتانا من العام. ومن المحوه  أس تحسبمى هألح ال بيعة الموسمية بحملبا  هوريـة ب ةت عام خالل الربعين ااول 

فا عا دا  ال مق الملدهية  ومعـد   ااتـأال  وأسـعار الحـقجير ومصـروفا  الح ـأيت. و  يمةـن للصـلدوز أس 

لحـالا  هـد يةـوس ي من أسم الحدفما  اللمدية سحةوس  افية لحعويض أ  ععر هـد يحـدث نحيعـةل لشـألح الحملبـا . وبا

لحملبا  ااهار المالا اللاتعة عن ال بيعة الموسمية لم اع ال يافة تـق ير سـلبا وجـوهر  علـى الوضـ  المـالا 

 للصلدوز والحدفما  اللمدية ونحا ه الح أيت.

 مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية 

سيسححو  الصلدوز فا المرملة ا بحدا ية من عمر الصلدوز علـى أصـول عماريـة  ا  مسـحقجر وميـد. ويحسـم 

هألا اللوع من ااصول العمارية على  ونه معشر أو معاه تعشيرح من هبت المسحقجر ب ريمة تخدم مصالحه بما فـا 

لألصـت العمـار  بال ـةت الـأل  يعةـ    لت على سبيت المتال الميام ببعض الحأييرا  على الـديةورا  الداخليـة

هوية وماجة المسحقجر. وبالحالا  فإنه فا مال هرر المسحقجر عدم الحعديد أو دنشار عمد اايعار    العالهة  فمـد 

يعد مدير الصلدوز )من خالل مدير اامالك( صعوبة فا دعاهة تقجير العمار علـى مســحقجر جديـد يمـوم باسـحقعار 

ما ي  ر مـدير الصـلدوز )مـن خـالل مـدير اامـالك( فـا البحـث عـن مسـحقجرين يمومـوس  امت ااصت العمار  م

باسحقعار ومدا  عمارية ممرهة من ااصت العمار  و لت بعـد الميـام بالحعـديال  الم لوبـة علـى ااصـت العمـار . 

على ااصت العمـار   وبالحالا  فإس أ  تقخير فا ديعاه مسحقجر أو مسحقجرين بديلين والميام بق  تعديال  هاخلية

هد يةوس له تق ير جـوهر  سـلبا  والأل ةبد الصلدوز نمما  رأسمالية  بيرة أو الحراما  أو مسموليا  أخرم  يهد 

 على أعمال الصلدوز والوض  المالا والحدفما  اللمدية ونحا ه الح أيت.

 المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة 

يلو  الصلدوز ا سححوا  خالل المرملة ا بحدا ية من عمر الصلدوز على بعض ااصـول العماريـة مـن خـالل نمـت 

ملمعحشا من المسحقجرين الحاليين لشا أو الملحمعين بشا والحا   يحرتى عليشـا نمـت ملةيـة ااصـت دلـى الصـلدوز. 

يـة تامـة لشـألح ااصـول وبـين مسـحقجريشا اللـاهلين وميث أس العموه المبرمة بين المالك ااساسيين المـالةين ملة
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لملمعحشا للصلدوز   تح من دع ار المسحقجرين مق نمت أو الحلاال عن ملمعـة ااصـول العماريـة للأيـر  فإنـه هـد 

يحرتى على  لت هيام المالك ااساسيين بال لى من مدير الصلدوز بإخالر هألح ااصـول العماريـة لعـدم وجـوه أ  

ة بيلشم وبين مدير الصلدوز وبالحالا  فمد يحسبمى  لت فا خسارة الصـلدوز لملةيـة مـق الملمعـة عالهة تعاهدي

لحلت ااصول العمارية الحا اعحمد بقس ا سححوا  على ملمعحشا تم بصـورة هانونيـة. ف ـالل عـن  لـت  هـد تـم ر هـألح 

الحــالا علــى هيمــة الومــدا  فــا الملااعــا  والخالفــا  مــول الملةيــة جوهريــال علــى هيمــة ااصــول العماريــة  وب

 الصلدوز.

   مخاطر سالمة األصول العقارية والحصول على الموافقات النظامية لتشغيل األصول العقارية 

ولـأللت   بإصـالح وصـيانة ااصـول العماريـة الحرام المسحقجر هد تح من عموه ديعار العمارا  الحا يمحلةشا الصلدوز

بأـر  المحاف ـة علـى سـالمة العمـار وتـوفير الحأ يـة  علـى المسـحقجرفا هألح الحالـة سو  يعحمد الصلدوز 

ااصول العمارية. فإ ا لم يةـن تلت الحقميلية الح أيلية الالامة والحصول على الموافما  الل امية الالامة لح أيت 

موافمـا  المسحقجر هاهر على المحاف ـة علـى سـالمة المبلـى ودجـرار الصـيانة الدوريـة الالامـة واابمـار علـى ال

الل امية الالامة لح أيت ااصول العمارية فا الوهك الملاسى  فإس هألا من تقنه أس ي عم هدرة الصلدوز علـى 

 ااصول العمارية مما هد يم ر ب ةت سلبا على أهار الصلدوز نحيعة  لت الحقخير.تلت دنعاا أو ت أيت 

 مخاطر نزع ملكية األصول العقارية 

 بلـار الحصـر    المتـال سـبيت علـى(العامـة الملمعـة لححميـق عمـار علـى ااجبار  دالدولة وض  الي مق من دنه

وفـا  .السـوهية الميمـة يمارب ما عاهة ما لعمار ال رار سعر يةوس العملية  اللامية . ومن)العامة ال رز والمرافق

 يموم اعحماهها اس و لت ن امال  محدهة  ير دخ ار فحرة بعد العمار ا سححوا  ااجبار  على يحم الملةية نرع مال

  يـر الحعويض هيمة يةوس أس فا يحمتت فشلاك خ ر الحعويض  هف  امحمالية من الر م خاص. وعلى ن ام بموجى

 الملةيـة  تحمق نـرع مال ا سحتمار. وفا هيمة فا الرياهة أو الما ك الرب  أو ا سحتمار معم م  بالممارنة  افية

 أو  ـت الومـدا  مـالةا يخسـر وهد للومدا  الحداول وسعر وهيمة الومدا   لمالةا الحوايعا  هيمة تلخمض فمد

   .المسحتمر رأأ المال من جرر

  تغير سياسات الدعم والضرائبمخاطر 

 رسوم"باسم والمعروفة السعوهية  العربية المملةة فا البي ار ااراضا على رسوم مر ب ممخرال  الحةومة هامك

 تمه  أس الممةن من ولةن المسحألة   ير ااراضا لح وير الرسوم مافرال للم ورين هألح البي ارر. وتوفر ااراضا

 فـا تخمـيض أ  بااضـافة دلـى  لـت  فـإس .العمـار  الم ـاع سـوز فا الملافسة مسحويا  فا اياهة الى أي ال 

 وال ـرا ى الممروضـة علـى الوافـدين  ـريبةال فا والحأيرا  المملةة  فا والمياح الةشربار عن للدعم المسحمبت

 الوافـدة العمالـة علـى جديـدة ضـرا ى أ  أو ضريبة الميمة الم افة أو فـر  وافدينال من المالية الححويال  على

الحابعـة للصـلدوز.  ااصـول العماريـة علـى ال لـى مسـحويا  مـن تملـت وهـد المحاح الدخت من يملت هد وعا التشم

ااصـول  ديـراها  علـى سلبا تق ير الحةومة هبت من اايعارا  هيم أو لحدوه اياهة ا  يةوس هد  لت  على وعالوة

 .الصلدوز لومدا  السوهية والميمة الحوايعا  اللمدية وبالحالا العمارية

 المخاير ااخرم  3.  1.   خ

  يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية 

بحالة ا هحصـاه فـا المملةـة وااوضـاع ا هحصـاهية العالميـة الحـا تـم ر سو  تحق ر نحا ه الصلدوز ووضعه المالا 

على اهحصاه المملةة. على الر م من نموح فا الم اعا  ااخرم  د  أس ا هحصاه السعوه    يـرال يعحمـد علـى 

و يع ـت سعر اللمم والأاا فا ااسـواز العالميـة  وبالحـالا فـإس ا نخمـا  فـا أسـعار الـلمم والأـاا هـد يب ـ  أ

ا هحصاه السعوه    ما أس الحق ير اللاته علـى السـيولة يمةـن أس يـم ر سـلبال علـى ال لـى فـا ه ـاع العمـارا . 

وبااضافة دلى  لت  فإس أ  تأيير سلبا فا وامد أو أ تر من عوامت ا هحصاه الةلا  متت سعر الصـر   وأسـعار 

سحتمار ااجلبا والحعـارة الدوليـة  يمةـن أس يةـوس لـه تـق ير العمو    والح خم  ومسحويا  ااجور  والب الة  وا 

 سلبا وماه  على أعمال الصلدوز والوض  المالا ونحا ه الح أيت.

 استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة 

المسحمرة. هد يةوس للح ـورا  ا جحماعيـة تخ   البيقا  السياسية وا هحصاهية والمانونية فا المملةة للح ورا  

وا هحصاهية والسياسية السلبية فا المملةة والدول المعاورة أو  يرها فا المل مة تـق ير سـلبا ومـاه  علـى 

 أعمال الصلدوز  والوض  المالا والحدفما  اللمدية ونحا ه الح أيت.

 المخاطر االئتمانية 

ها المخاير الحا تحعلق بامحمال دخماز العشة أو العشا  المحعاهد معشا فا الوفار بالحراماتشا الحعاهدية م  مدير  

الصلدوز وفما للعموه أو ا تماهيا  بيلشما. وتل بق هألح المخاير على الصلدوز فا مال ا سحتمار فـا صـلاهيق 

)بمـا فـا  لـت الصـمما   ا  الحصـليم ا  حمـانا ابحـة المرابحة وصلاهيق أسواز اللمد والحا تبـرم صـمما  المر



 
 

  37 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 على اسحتمارا  الصلدوز وسعر الومدة. -فا مال دخماهشا-م  أيرا  أخرم والحا سحم ر سلبا الملخمض( 

 

 في أوراق مالية أخرى مخاطر استثمار النقد المتوفر بالصندوق  

 تةـوس وهـد اضـافية مخـاير الـى بشـا ا سحتمار الصلدوز يسحشد  هد الحا ا سحتمارا  أو المالية ااوراز تحعر 

 سـلبال  يـم ر هـد مما واامةام ال روي هألح منر الصلدوز فا لإلسحتمار الر يسية المخايرر فمرة فا مأل ورة  ير

 .الصلدوز ومدا  مالةا وعلى وأها ه الصلدوز اسحتمارا  على

  االشتركات العينية:بزيادة رأس المال من خالل متعلقة على التوزيعات مخاطر 

ها المخاير المحعلمة بانخما  الحوايعا  اللاته عن هخـول مسـحتمرين جـده دلـى الصـلدوز ممابـت اتـحرا اتشم 

العيلية و لت من خالل اياهة عده الومدا  الةلا للصلدوز. هـألا هـد يـمه  لحوايـ  ااربـاح الحاليـة فـا الصـلدوز 

. ميـث هـد يةـوس ا نخمـا  فـا الخاصـة بالومـدة الحوايعـا  لـتتانخمـا  وبالحالا على عده أ بر من الومدا   

  أو و انك أعلى مـن العوا ـد لألصـول الحاليـة الحوايعا  ممهك و لت فا مال بدأ  عوا د ااصول العديدة بالححمق

ت فـا مـال لـم تبـدأ ااصـول العديـدة بحرويـد الصـلدوز بالعوا ـد مباتـرة أو أتـك يـيةوس ا نخما  على مدم يو

 ا ملخم ة ممارنة بالعوا د الحالية للصلدوزعوا ده

اسـحتلا شم مـن الحوايعـا  عـن البا عين الألين يحوه  أس يموموا با تحراك العيلا بالممةن أس يحم ا تماز م   ومن

 با عين.المحرا  السابمة  ولةن هألح ي ت امحمال عا د للمماوضا  م  هم ر ال

  المخاطر التشريعية 

تـم ر سـلبال  والحـاها الحأيرا  فا البيقة الحل يمية والح ريعا  وأن مة المحاسبة واللوا   المحلية  والحةومية 

على هدرة مدير الصلدوز على دهارة الصلدوز أو هد تمه  دلـى انخمـا  هيمـة ااصـول المسـحتمر فيشـا مـن هبـت 

 ق ير سلبا على أهار الصلدوز وهيمة ومداته.صلاهيق ا سحتمار المسحشدفة أو الصلدوز وبالحالا يةوس لشا ت

 .المخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية 

على اان مة الما مة وهك صدور هـألح ال ـروي واامةـام الوارهة فا هألح ال روي واامةام تسحلد دس المعلوما  

قـة ا سـحتمارية فـا المملةـة وهد ت رأ تأيرا  ن امية وضريبية وتل يمية وا وية أو  يرها من الحأيـرا  علـى البي

مـالةا خالل مدة الصـلدوز  والحـا مـن الممةـن أس يةـوس لشـا تـق ير سـلبا علـى الصـلدوز  أو اسـحتماراته  أو 

 الومدا . 

وبشألا الخصوص ي ار دلى أنه   توجد ماليال ضرا ى ممروضة على الصـلاهيق ا سـحتمارية هاخـت المملةـة العربيـة 

لميمة الم افة الممروضة على الرسوم  ا  العالهة بالصـلاهيق ا سـحتمارية بموجـى السعوهية  باسحتلار ضريبة ا

أن مة الشيقة العامة للر اة والدخت  وم   لت فلي  هلاك ضماس بقس ن ام الر ـاة وال ـرا ى الحـالا المعمـول بـه 

أو  يرها من اان مة فـا هاخت المملةة لن يحأير؛ لألا سيلحرم الصلدوز بق  تأييرا  فا أن مة ال ريبة أو الر اة 

المملةة وسيححمت المسمولية عن  لت  ولن يةوس الصلدوز أو مدير الصلدوز مسمو ل عـن أ  ضـرا ى أو ا ـاة أو 

 ما هد تمـوم الشيقـة العامـة للر ـاة والـدخت بـالرجوع علـى  .أ  مبالي أخرم فرضحشا أ  هيقة معلية أو هد تمرضشا

ة سـابمة  وسـيححمت الصـلدوز أ  تسـويا  ا ويـة ممروضـة مـن الشيقـة مدير الصلدوز بم البا  ا وية عـن فحـر

 العامة للر اة والدخت لمحرا  سابمة دس وجد .

2 

هد   تةوس الومدا  اسحتمارال مال مال لعمي  المسحتمرين. يعى أس يحده  ت مسحتمر مححمت فـا الومـدا  مـدم 

الخاصة. وعلى وجه الخصوص  يلبأا أس يةوس لةت مالت ومدة مححمت مـا مالرمة هألا ا سحتمار فا ضور  روفه 

  :يلا

المعرفــة والخبــرة الةــافيحين اجــرار تميــيم مميمــا للومــدا   ومرايــا ومخــاير ا ســحتمار فــا الومــدا   -

 .والمعلوما  الوارهة فا هألح ال روي واامةام

وضـعه المـالا الخـاص  وا سـحتمار فـا  وصول ومعرفة بااهوا  الححليلية الملاسبة للحمييم  فا سياز -

 .الومدا  وتق ير الومدا  على المحم ة ا سحتمارية ب ةت  لا

 .يةوس لديه المواره المالية والسيولة الةافية لححمت جمي  مخاير ا سحتمار فا الومدا  -

 .المشم الدهيق لل روي واامةام والدراية ب بيعة الممترا  وااسواز المالية  ا  الصلة -

مـرخ  مـن  مسح ـار مـالامـن  مـن خـالل أخـأل الم ـورةس يةوس هاهرال على تمييم )سوار بممرهح أو أ -

( السيلاريوها  المححملة للعوامـت ا هحصـاهية و يرهـا مـن العوامـت الحـا هـد تـم ر هيقة السوز المالية

 .على ا سحتمار  وهدرته على تحمت المخاير المابلة للح بيق

3 :

لمد تم دعداه هألح ال روي واامةام على أساأ افحراضا  معيلة تم اسحخدامشا من هبت مـدير الصـلدوز مسـى 
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خبرته فا ااسواز والم اعا  الحا يعمت بشا  بااضافة دلى معلوما  السوز المحامة للعامة. وهد تخحلم  رو  

وجـد ضـماس أو تعشـد فيمـا يحعلـق بدهـة أو الح أيت المسحمبلية عن ا فحراضـا  المسـحخدمة  وبالحـالا فإنـه   ي

 .اافحراضا  ا حمال أ  من هألح 

ت ةت أو من الممةن اعحبار بعض اافاها  الوارهة فا هألح ال روي واامةام أنشا ت ةت ردفاها  مسحمبليةر. 

ومن الممةن أس يسحدل على هألح اافاها  المسحمبلية من خالل اسحخدام بعض الةلما  المسحمبلية متت 

رمن الممةنر أو رسيةوسر أو ر أو مسحشد ر أو رسحشد ريتعحرمر أو رتمدرر أو رتعحمدر أو رتحوه ر أو ريحوه ر أو ر

حوه ر أو الصيي اللافية لشألح الممرها  و يرها من الممرها  المماربة أو الم ابشة لشا فا المعلى.  ريعىر أو رم 

وز ماليال فيما يحعلق باامداث المسحمبلية  ولةلشا   وتعة  هألح اافاها  المسحمبلية وجشة ن ر مدير الصلد

ت ةت ضمانال لألهار المسحمبلا. وهلاك العديد من العوامت الحا هد تمه  دلى اخحال   بير عن اللحا ه المعلية أو 

ر الماهة  ححو توااهار المعلا أو اانعااا  المعلية الحا يحممشا مدير الصلدوز عما  اس محوهعال صرامةل أو ضملال. 

من هألح ال روي واامةام على وصم أ تر تمصيالل لبعض المخاير والعوامت  ر )مخاير ا سحتمار فا الصلدوز( خ

 الحا يمةن أس تمه  دلى متت هألا اا ر. ود ا تحمق وامد أو أ تر من هألح المخاير أو اامور  ير المم دة أو د ا

 بك عدم صحة أو ههة أ  من ا فحراضا   فإس اللحا ه المعلية للصلدوز هد تخحلم بصورة جوهرية عن اللحا ه 

وعليه فيعى على  المأل ورة فا هألح ال روي واامةام على أنشا ممدرة أو معحمدة أو محوهعة أو مخ م لشا.

الحمسيرا  م  عدم ا عحماه على تلت المسحتمرين المححملين فح  جمي  اافاها  المسحمبلية على ضور هألح 

 اافاها  ب ةت أساسا.

 

على اارباح و  يحما من الخسا ر.   يوجد  مالةا الومدا   ي من ا سحتمار فا الصلدوز مصول     2ا.

ضماس بقس الصلدوز سيحمق أهدافه ا سحتمارية. ويلبأا على المسحتمرين المححملين  علد ااخأل با عحبار 

و يرها من المعلوما  الوارهة فا هألح  السابمةا سحتمار فا الصلدوز  الل ر بعلاية فا عوامت المخاير 

ها تلت الحا يعحمد مدير الصلدوز فا الوهك الراهن  أعالحخاير وال ةوك الموضحة ال روي واامةام. دس الم

   أعالحأنشا هد تم ر على الصلدوز وأ  اسحتمار يموم به المسحتمرين المححملين. وم   لت  فإس المخاير الوارهة 

اير وال ةوك ااضافية ت مت بال رورة جمي  المخاير المرتب ة با سحتمار فا الومدا . علمال بقس بعض المخ

الحا   يعلمشا مدير الصلدوز أو الحا يعحمد ماليال بقنشا  ير جوهرية هد تم ر جوهريال أو سلبال على أعمال 

الصلدوز  والوض  المالا واللحا ه الح أيلية أو ا محما   المسحمبلية  بما فا  لت انخما  هيمة الومدا  أو 

 من اسحتماراتشم.خسارة مالةا الومدا   ت أو جررال 
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 ااولا: فا الومدا  خالل فحرة ال رح ا تحراك 1.  1.   ه

بحيث يسحشد  مدير الصلدوز  لاير سعوه  للومدة 10ر ومدة بسع 61,370,000 رح سيموم مدير الصلدوز ب

: وتبدأ فحرة ال رح ااولى دعحبارال من تاري   .الل فحرة ال رح ااولاخ لاير سعوه  613,700,000جم  مبلي 

 . 06/07/2017 هـ الموافق12/10/1438 :وتسحمر محى تاري   02/07/2017هـ الموافق 08/10/1438

 

 وفيما يلا جدو ل امليال يوض  المده الرملية المحوهعة من تاري  بداية يرح الومدا  ومحى بدر تداول الومدا :

 المتوقعةالمدة الزمية   اإلجراء

 أيام عمت 5 ااولا حال رفحرة 

 أيام عمت 5 )فا مال تم الحمديد( ااولا تمديد فحرة ال رح

للصلدوز )من خالل أمين ونمت عموه الملمعة  صةوك ااصول العمارية دفراغ

ااهنى من الممابت اللمد  ا مال عملية  الحد الحمظ( و لت بعد جم 

 .ا سححوا  على ااصول العمارية

 يوم 60

 ره الما ض بعد ا تحراك فا الصلدوز و تخصي  الومدا 
من انحشار فحرة  عمت يوم 15

 أ  تمديد لشاال رح ااولا أو 

 الم لوب ره أموال الم حر ين فا مال عدم جم  الحد ااهنى
من انحشار فحرة عمت يوم  15

 أ  تمديد لشا.ااولا أو  ال رح

 المالية السعوهية بدر تداول ومدا  الصلوهز بالسوز
 من عامالتالث خالل الرب  

2017 

 

فا مال عدم تأ ية الحد ااهنى لمح لبا  الحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة أو الحد 

سعوه    فإنه يعوا لمدير الصلدوز تمديد فحرة ا تحراك لمدة مما لة بعد لاير  613,700,000البالي ااهنى 

 .على موافمة هيقة السوز الماليةالحصول 

هيقة  والصاهرة عن الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة حعليما بالسيموم مدير الصلدوز با لحرام  ما 

ااهنى لعده مالةا الومدا  من العمشور ونسبة ملةيحشم من دجمالا ومدا   فيما يحعلق بالحد السوز المالية

 .الصلدوز

 

  ا تحراك:دجرارا   2.  1.   ه

يحعين على المسحتمر الرا ى فا ا تحراك فا ومدا  الصلدوز خالل فحرة ال رح ااولا اتباع خ وا  

 :اآلتيةا تحراك 

 

لدم الم حرك مساب اسحتمار  ن م )فعال( لدم مدير الصلدوز ومحم ة ن  ة )فعالة(  أس يةوس يعى .1

 .لدم أمد ااتخاص المرخ  لشم

اسحتمار  لدم مدير فح  مساب ممن تل بق عليشم ال روي الل امية  مةن لألتخاص ال بيعيوسي
هوس الحاجة للح ور تخصيال دلى ممر مدير  www.OBIC.com.sa* ا لةحرونا من خالل الموه الصلدوز 

دلى م  ااتارة خالل ايارة ممر مدير الصلدوز  من  يحم فح  الحساب ا سحتمار وفيما عدا  لت الصلدوز 
العديد لدم مدير الصلدوز فحرة املية أيول من الوض  ا عحياه   فح  الحساب ا سحتمار ز أرهد يسح هأن

 .فحرة ال رح ااولاخالل  ةالمحوهع ا ارتماع عده يلبا  فح  الحساببسبى 

فا مال  اس يحوفر لدم العميت مساب اسحتمار  لدم مدير الصلدوز مسبمال فيحعين على العميت الحق د 
 سحتمار  ن م )فعال( و ير معمد.من أس مسابه ا 

بياناته  هالموضحو  لالتحرا ا تحويت/ديداع مبلي ااتحراك ورسوم ا تحراك دلى الحساب البلةا المخص   .2

 ج ااتحراك.و فا نم

  

                                                 
*
 يريسحتلى من ا نحماع بخدمة فح  الحساب عن يريق ا نحرنك العمالر من ااتخاص ااعحباريوس بااضافة دلى ااتخاص ال بيعيوس عالا المخا 

 .بحةم ملصى رفي  أو جلسية هولة عالية المخاير مسى تصليم معموعة العمت المالا
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 الموافمة على تروي و أمةام الصلدوز . .3

  وتعحبر الممدمة من مدير الصلدوز من خالل خدمة الحعامت عبر ا نحرنك عن يريق اانحرنكيحم  لت عن 

 مةام الخاصة بالصلدوز دهرارال بمرارتشا و الموافمة على ما وره فيشااا روي و ال الموافمة االةحرونية على
 وتعامت معاملة الحوهي .

من خالل خدمة الحعامت عبر ا نحرنك الممدمة من مدير  تعبقة نمو ج ا يداع و ا تحراك عن يريق ا نحرنك
 .الصلدوز

لمدير الصلدوز رفض يلى ا تحراك فا مال عدم دتمام جمي  الخ وا  أعالح هبت نشاية فحرة ال رح  ويحق .4
أو تمديم معلوما   ير صحيحة أو  اس ا تحراك مخالمال لشألح ال روي واامةام أو   حة صلاهيق ا سحتمار 

أ    حة اآلتخاص المرخ  لشم أو  العمار  أو الحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة أو

مبلي ورسوم ا تحراك عن يريق اللوا   أو أن مة أخرم م بمة. وفا هألح الحالة يموم مدير الصلدوز بره 
 .الححويت المصرفا دلى مساب الم حرك

م  عدم ااخالل بل ام تملت  ير السعوهيين للعمار واسحتمارح  يةوس ا تحراك فا الومدا  محاح لمن  .5
عليشم ال روي من موايلا المملةة العربية السعوهية وموايلا هول معل  الحعاوس الخليعا تل بق 

 العربا والمميمين دهامة ن امية بالمملةة العربية السعوهية 

ويةوس ااتحراك بومدا  الصلدوز أي ال محاح لمن تل بق عليشم ال روي من الممسسا  وال ر ا   .6
يا  ا عحبارية الما مة فا المملةة والأل  يخ   بدورح أي ال لل ام وصلاهيق ا سحتمار و يرها من ال خص

 . و لت وفمال ل ريمة ااتحراك الموضحة فا دجرارا  ا تحراك أعالح تملت  ير السعوهيين للعمار واسحتمارح

 :فا الومدا  بعد ااهراجا تحراك  3.  1.   ه

بأللت مـن خـالل الميام ودهراج الومدا  ااولا  ال رحيحق للمسحتمرين الرا بين با تحراك فا الومدا  بعد فحرة 

خالل أوها  الحداول فا السوز الماليـة السـعوهية )الرجـار  (الر يسية)السوز ترار الومدا  من السوز المالية 

 )تداول الومدا ( لمريد من المعلوما (. ر أر الرجوع دلى الماهة 

2 

أسماسهم با تحراك فا الصلدوز خالل فحرة ال ـرح ااولـا ب ـةت عيلـا سيموم با عا ااصول العمارية الحالية 

 :حشم  عرر من هيمة ااصول العماريةلممابت ومدا  تصدر لصا

 

 عدد الوحدات البائع
 قيمة الوحدات

 )لاير(

ملكية نسبة 

كل مشترك 

 من الصندوق

العقار/المنفعة 

المشترك بها بشكل 

 عيني بالصندوق

 %45.31 278,050,810 27,805,081 للعمارا تر ه ااوية المعألر 

 عمار المعألر -

 عمار الربي  -

 عمار المحمدية -

 عمار الحخصصا -

 ملمعة الربي  -

 ملمعة المدأ -

 ملمعة واه  لبن -

 ملمعة ال باب -

 %11.82 72,553,250 7,255,325 اامير عبدهللا بن سل اس بن عبدالعرير آل سعوه 
 مبلى الصحافة ااول -

 مبلى الصحافة التانا -

 مسحوهع السلا - %8.61 52,851,870 5,285,187 عبد العرير بن عبد الرممن بن محمد العمراس

 مسحوهع الحا ر - %3.11 19,097,320 1,909,732 خالد بن عبد الرممن بن محمد العمراس

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

تعــوه ملةيحشــا دلــى ال ــر ار الحاليــة  -محــدوهة تــر ة  ا  مســقولية–وتعــدر ااتــارة بــقس تــر ة ااويــة المعــألر 

 أسما شم:

 نسبة ملكيته اسم الشريك

 33.33% تر ة صحار  العربية للعمارا  .1

 33.33% خالد بن عبدالرممن بن محمد العمراس .2

 33.34% عبدالعرير بن عبدالرممن بن محمد العمراس .3

3 

مبلـي نمـد  يبلـي فا الصلدوز خـالل فحـرة ال ـرح ااولـا ممابـت  ب ةت نمد  با تحراك سيموم مدير الصلدوز

لاير سعوه  بحيث تسحخدم  افة مححصال  دتـحراك مـدير الصـلدوز فـا الصـلدوز لحأ يـة تةـاليم  7,036,750

  .هألح ال روي واامةام من 17فا الصمحة رهم  بياناتهالحخصصا الوارهة م روع  دتمام ت وير
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مـن تـاري  دنحشـار يوم عمت  15بحمديم يلبا  ا تحراك فا الصلدوز خالل  اهاموسيحم دخ ار المسحتمرين الألين 

سوارل  ليال أم جر يال. ويـحم درسـال تق يـدا  للم ـحر ين تح ـمن  بمبول يلى ا تحراك أو رف هفحرة ال رح ااولا 

رفـض ا تـحراك سـوارل  ليـال أم تم هبول يلى ا تحراك. أما فا مال  مبلي ا تحراك الموافق عليه و لت فا مال

للمسحتمر خـالل البلةا للحساب مبول من ا تحراك ورسوم ا تحراك  ا  العالهة جر يال  سيحم ره العرر  ير الم

 يوم عمت من تاري  دنحشار فحرة ال رح ااولا )ويخصم مله أ  رسوم مصرفية م بمة(. 15

 

 لبا  ا تحراك العيلا ومح لبا  تسـعيت ودهراج الومـدا  الـوارهة أهنـاح  سـيموم مـدير الصـلدوز علد ا حمال مح

 بحخصي  الومدا  بعد انحشار فحرة ال رح ااولا على ال ةت اآلتا:

 فا مال  اس دجمالا مبالي ا تحراك الحا تمدم بشـا جميـ  المسـحتمرين )بمـا فـا  لـت ا تـحراك العيلـا (1)

لاير سعوه   يـحم  613,700,000( يمت عن الحد ااهنى للمبلي الم لوب جمعه البالي وزودتحراك مدير الصلد

يوم عمـت مـن تـاري   15( خالل أو أرباح أو فوا د اسحرهاه  افة مبالي ااتحراك للمسحتمرين )هوس أ  مصاريم

 .أ  تمديد لشاأو  شار فحرة ال رح ااولاحند

 تمدم بشـا جميـ  المسـحتمرين )بمـا فـا  لـت ا تـحراك العيلـافا مال  اس دجمالا مبالي ا تحراك الحا  (2)

 لاير سـعوه  613,700,000لم لـوب جمعـه والبـالي ااهنـى احعـاوا الحـد ي يعـاهل أو( ودتحراك مدير الصلدوز

   يحم تخصي  دجمالا ومدا  ال رح  اآلتا:)و لت بعد خصم أ  مصاريم أو رسوم م بمة(

وهبـت  ااولا ال رحخالل فحرة  فا الصلدوز لبا عا ااصول العماريةوالحخصي  سحةوس أولوية ا تحراك  ( أ)

% مـن 68.85مـن خـالل تخصـي    بسبى اتحرا شم بالصلدوز ب ـةت عيلـاالم حر ين من العمشور 

 أ  مـا يعـاهل لاير سعوه  422,553,250دجمالا الومدا  فا الصلدوز ممابت اتحرا شم العيلا بمبلي 

 .ومدة 42,255,325

% 1.15تخصـي  مـن خـالل سحةوس أولوية ا تحراك والحخصي  فا الصلدوز بعد  لت لمـدير الصـلدوز  ( ب)

 أ  مـا يعـاهل لاير سعوه  7,036,750بمبلي  اللمد  هممابت اتحرا  من دجمالا الومدا  فا الصلدوز

 .ومدة 703,675

ــة (  ) ــا عا ااصــول العماري ــد اانحشــار مــن الحخصــي  لب ــحم الحومــدير الصــلدوز عل  عامــت مــ  اتــحرا ا   ي

ــور  ــا الصــلدوز30مــن خــالل تخصــي  الم ــحر ين مــن العمش وعــدهها  % مــن دجمــالا الومــدا  ف

 الميمة المحبمية من ال رح  اآلتا:وهو لاير سعوه   184,110,000أ  ما يعاهل  ومدة 18,411,000

 ( ومدة فا الصلدوز لةت 1,000يحم تخصي  ألم )مسحتمر. 

  فسيحم تخصي  مـا تبمـى مـن الومـدا  الم رومـة مخص فا مال وجوه فا ض ومدا   ير  

 على أساأ تلاسبا.

  للحخصي  لمسـحتمر وامـد مـن العمشـور لالتحراك أو وفا جمي  ا موال سيةوس الحد ا على

 أ  ما يعـاهل % من ومدا  الصلدوز(5ومدة من ومدا  الصلدوز )أ  أهت من  3,068,499هو 

 .لاير سعوه  30,684,990

( ومـدة د ا  ـاس عـده المةححبـين 1,000الحد ااهنى لالتحراك البـالي ألـم ) تخصي و  ي من مدير الصلدوز 

 بحيث يحم فا هألح الحالة تخصي  ومدا  أهت من الحد ااهنى لالتحراك.  بيرال 

 

لاير سعوه  من مححصـال  ا تـحراك ااولـا اللمديـة لحأ يـة تةـاليم دتمـام  10,052,500وسيحم تخصي  مبلي 

ال ـروي واامةـام  ويلـو  مـدير  مـن هـألح 17بياناتـه فـا الصـمحة رهـم الحخصصـا الـوارهة عمـار ت وير م روع 

و هألح الحةاليم من خالل اتـحرا ه اللمـد  فـا الصـلدوز خـالل فحـرة ال ـرح ااولـا  % من 70الصلدوز تأ ية 

 من خالل مححصال  ا تحراك ااولا اللمدية للعمشور.ما تبمى من  لت يحم تأ ية سو

5 

لاير م افال دليه  10,000وعلى الرا ى با تحراك فا الحد ااهنى من الومدا  تحويت مبلي   لاير سعوه  10,000

الحد ااهنى لإلتـحراك بسـبى عـده المةححبـين    ما انه من الممةن تخصي  مبلي أهت من مبلي رسوم ا تحراك

 الةبير خالل فحرة ال رح ا ولا.

 

فا مال هرر مدير الصلدوز اياهة رأأ مال الصلدوز )بعد الحصـول علـى موافمـة هيقـة السـوز الماليـة ومـالةا 

ار مموز أولويـة هابلـة للحـداول بحسـى الومدا (  فله الميام بأللت من خالل هبول اتحرا ا  نمدية و لت لمار دصد

ما هو م بق على ال ر ا  المدرجة وفمال لل وابم وااجرارا  الحل يمية الصاهرة تلميـألال لل ـام ال ـر ا . ويةـوس 

ية فا الم ار ة فا أ  يرح لمتـت هـألح الحمـوز. ويةـوس للصـلدوز وفا هألح الحالة لمالةا الومدا  مق ااول
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الحصول على موافمة هيقة السـوز الماليـة ومـالةا الومـدا ( عـن يريـق مسـاهما   أي ال اياهة رأأ ماله )بعد

عيلية والحا   يةوس فيشا لمالةا الومدا  أ  ممـوز أولويـة. ويحـق لمـدير الصـلدوز  فـا مـال عـدم م ـار ة 

رك المسححمين فا ا تحراك فا اياهة رأأ مال الصلدوز  يرح الومـدا  المحبميـة  يـر الم ـح مالةا الومدا 

 فيشا على العمشور لالتحراك فيشا.

 

 

1 

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

% من 2تخصم رسوم ا تحراك من دجمالا مبلي ا تحراك و بعد تخصي  الومدا   وبميمة 
دجمالا مبلي ااتحراك. وسيموم مدير الصلدوز بالحلاال/مسم  امت رسوم ا تحراك 

ر من هألح ال روي هلبا عا ا صول العمارية )ااتحراك العيلا( الوارهة بياناتشم فا الماهة ر

 واامةام.

 تراكرسوم االش

 أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة .2

دجمالا هيمة أصول الصلدوز بعد % سلويال من 0.50تححسى رسوم ااهارة على أساأ 

   وتحسى ب ةت يوما وتدف  ب ةت رب  سلو  لمدير الصلدوز. خصم المصروفا 
 رسوم اإلدارة

ال رار أو البي  الخاص بةت أصت عمار  يحم % من سعر 1يحصت مدير الصلدوز على نسبة 

تراسح أو بيعه من هبت الصلدوز و لت ممابت هيام مدير الصلدوز بإجرار الحمصا الالام 

والحماو  على تروي ال رار أو البي  ودتمام العملية. وتةوس أتعاب الحعامت مسححمة 
بااضافة دلى  لت   السداه بعد دتمام عملية ال رار أو البي  الخاصة بةت أصت عمار .

سيححمت الصلدوز جمي  مصاريم و تةاليم و رسوم الحعامت/الحعامال  متت البي  وال رار 
وا سححوا  على أصول والحةاليم ا سح ارية والمانونية الحابعة لأللت. بااضافة دلى ما هد 

ليا  يحم سداهح من عمو   لل رار والبي  أو أ  مصروفا  أو تةاليم أخرم مرتب ة بعم

ال رار و البي  أو أ  عمليا  أخرم مرتب ة بقعمال و ان  ة الصلدوز سوارل ايرا  أخرم 
عالهة أو جشا  مةومية أو رسمية أو  و ا  عالها  تعاهدية بم اري  الصلدوز أو ايرا   و

لممدما الخدما . وسيحم اافصاح عن تلت المصاريم )فا مال وجد ( فا ملخ  
 ية  ت سلة.اافصاح المالا فا نشا

 مصاريف التعامل

 مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ .3

 0مابين  ك هيمحشا% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر تمييم  د ا  ان0.05نسبة  -
 مليوس.  500و 

مابين  ك هيمحشا% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر تمييم  د ا  ان0.04نسبة  -
 مليار. 1مليوس و  500

مليار  1 ك هيمحشاسلويال من هيمة ااصول مسى آخر تمييم  د ا  ان% 0.025نسبة  -

 فق تر.
 لاير سعوه  سلويال. 150,000مت رسوم الحمظ عن تعلى أس    -

 لاير سعوه  رسوم تقسي  وتدف  لمرة وامدة.  60,000مبلي  -
 لاير رسوم دن ار تر ة اضافية  ا   ر  خاص. 25,000مبلي  -

 رسوم الحفظ

 المقدمة للمحاسب القانونيمقابل الخدمات  .4

تاملة  لاير سعوه  سلويال  51,000على مبلي مم وع هدرح   سيحصت المحاسى المانونا
 .خدما  الر اة

أتعاب المحاسب 
 القانوني

 العموالت الناتجة عن القروض المالية .5

وهيةلة يححمت الصلدوز  افة تةاليم الحمويت وااتعاب واللمما  والمصاريم المحعلمة بحرتيى 
الحمويت الخاص بالصلدوز  دس وجد  وبحسى السعر السا د بالسوز  على أ  يحعاوا تمويت 

%( من الميمة ااجمالية اصول الصلدوز و لت بحسى آخر هوا م 50الصلدوز ما نسبحه )

 مالية مدهمة.

 مصاريف التمويل

 رسوم التسجيل و الخدمات اإلدارية األخرى. .6

من اايراه الةلا الأل  يحم تحصيله بالمعت من ااصول العمارية  % 5أتعاب سلوية تعاهل 

 على أس يحم الدف  على أساأ نصم سلو .
 أتعاب مدير األمالك

فا مال اسحتمار الصلدوز بم اري  الح وير العمار   سيححصت الم ور على أتعابه ن ير 

نسبة مقوية من تةاليم ان ار  على تةتعلى ت وير الم روع  / بالعمت هيامه بااترا 

 تةاليم ان ار الم روع.% من 15و بحد أعلى  الم روع  وبحسى السعر السا د بالسوز

 أتعاب التطوير

تخ   مصاريم المميمين العماريين المعحمدين لعرو  الحسعير مسى ااسعار السا دة فا 

عماريين للعمارا  الحالية السوز وتلافسية السوز  ونحوه  أس   تحعاوا مصاريم المميمين ال

لاير سعوه  سلويال  وتدف  ب ةت نصم سلو .  300,000المملو ة للصلدوز ما هيمحه 
وسيةوس لمدير الصلدوز الحق فا تأيير المميممين وا سحعانة بمميممين معحمدين اخرين بما 

 المقيمينأتعاب 
 ينعتمدالمالعقاريين 
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صلحة   يحعار  م  الحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة ويخدم م
 مالةا الومدا .

  

 تةوس المةافآ  المالية اع ار معل  دهارة الصلدوز على اللحو الحالا:

  يحصت أع ار معل  ااهارة المسحملين معحمعين على مةافقة سلوية بميمة
 لاير سعوه  يدفعشا/يححملشا مدير الصلدوز.  200,000

  يححمت الصلدوز  افة تةاليم السمر وااهامة المعلية الحا يحةبدها  ت ع و من

لاير  3,000ااع ار فا سبيت م ور ا جحماعا  بااضافة دلى بدل الح ور وبواه  

 لألع ار معحمعين على أس   يريد معموع هألح الحةاليم والبد  سعوه  للعلسة. 
  سلويا لاير 100,000عن 

 ر معل  دهارة الصلدوز من مو ما مدير الصلدوز أ  مةافآ  أو لن يحماضى أع ا

 بد   ن ير ع ويحشم فا معل  دهارة الصلدوز.
   المعلية اع ار معل  ااهارة المسحملين و ير المسحملين من  ير  الحةاليميحم هف

 تشر.  12مو ما مدير الصلدوز  ت 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

ممابت الخدما  الممدمة من السوز المالية السعوهية سو  يححمت الصلدوز رسوم 

 )تداول(  وتةوس الرسوم على اللحو الحالا:
 : رسوم الحسعيت .أ 

  لاير سعوه  بااضافة  50,000: مبلي  مالةا الومدا خدمة دن ار سعت

 لاير سعوه . 500,000لاير سعوه  لةت مسحتمر وبحد اهصى مبلي  2دلى 
  لاير  400,000: مبلي لةا الومدا مارسم سلو  لخدمة دهارة سعت

  وهد تحأير هألح الرسوم من وهك آلخر بحسى هيمة رأأ مال سعوه  سلويا

 الصلدوز.

 رسوم ااهراج: .ب 
  لاير سعوه  50,000خدمة ااهراج ااولا لومدا  الصلدوز: مبلي 

  : من الميمة  0.03رسم سلو  لخدمة دهراج ومدا  الصلدوز: مبلي.%

لاير سعوه  ومد أعلى هدرح  50,000السوهية للصلدوز  بحد أهنى 

 .سعوه  لاير 300,000

رسوم اإلدراج و 
 التسجيل

لاير سعوه  سلويال. وسحمسم الرسوم تلاسبيال على عده  7,500هف  مبلي مم وع وهدرح 
 تشر. 12هف  الرسوم المسححمة  ت أيام السلة  ويحم 

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 

 لهيئة السوق المالية

لاير سعوه  سلويال لمار ن ر المعلوما  على موه  تداول .  5,000هف  مبلي مم وع وهدرح 

 12وسحمسم الرسوم تلاسبيال على عده أيام السلة  ويحم هف  الرسوم المسححمة  ت 
 تشر.

رسوم نشر 
المعلومات على 
 موقع تداول

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

يححمت الصـلدوز  افـة الرسـوم والمصاريم واللمما  الخاصة بقن  ة واسحتمارا  

الصلدوز   ما يححمت المصاريم والرسوم اللاتعـة عـن الحعـامال  و الخدما  الممدمة من 
العالهة متت الخدما  المانونية وا سح ارية والمسح ارين  و و الأير أو من ا يرا 

العماريين وتةــاليم الحــقمين  ا  العالهــة وأيـة خـدما  مشليـة أو فلية او تملية أخـرم بمـا 
برسوم الححويت ما بين الحسابا  البلةية أو ا سحتمارية   فـا  لـت المصـاريم المحعلمـة

وم دس وجد . او أية مصاريم نترية أخرم )والحا ت مت على دضافة اية ضرا ى أو رس
المصاريم المحعلمة ب باعة مصاريم وتةاليم تقسي  الصلدوز  سبيت المتال   الحصر  

وتواي  الحمارير السلوية للصلدوز و اية مصاريم أو اتعاب أخرم مسححمه اتخاص يحعاملوس 

ت  مصاريم اجحماعا  مالةا الومدا (. م  الصلدوز فيما يحعلق بخدما  ااهارة والح أي
%مـن دجمـالا هيمـة أصول الصلدوز سلويال   1ومـن المحوهـ  أ  تريـد هـألح الحةـاليم عـن 

 وفا جمي  ا موال لن يحم خصم د  المصاريم والرسوم المعلية.

 مصاريف أخرى

تححسى وتدف  علد % من هيمة ا سححوا  على العمار 2.5يدف  مدير الصلدوز  حد أهصى 
 اافراغ لصال  الوسيم العمار   وهد يةوس الوسيم العمار  ير   و عالهة.

 سعي شراء عقارات

  وسي عر مالةا 2019سيموم مدير الصلدوز بإخراج الر اة نيابة عن الصلدوز اعحبارال من العام 
 للصلدوز.الومدا  عن اا ر المحرتى على  لت وسيمص  عن  لت فا الموا م المالية 

 الزكاة

دس الرسوم المأل ورة والعمو   والمصروفا  المسححمة ل ر ة أصول وبخيك ا سحتمارية أو 

اايرا  ااخرم   ت مت الرسوم الحةومية/ال را ى  وسيححمت الصلدوز الرسوم 
الحةومية/ال را ى ب ةت ملمصت وفما للح ريعا  واللوا حة الحلميألية  ا  العالهة  وملشا 

 الميمة الم افة. سبيت المتال ضريبةعلى 

الرسوم 
 الحكومية/الضرائب

 رسوم االسترداد المبكر .8

   يل بق
 المصاريف المتكررة أو/و الغير متكررة إلى القيمة اإلجمالية من أصول الصندوقرسوم  .9

بعد اسحبعاه  %1.80 ما نسبحهتحعاوا نسبة رسوم المصاريم المحةررة للصلدوز   يحوه  أس 
 المصاريم الأير نمدية )مصاريم ا هالك واايمار(

رسوم المصاريف 
  المتكررة

% 2.0ما نسبحه    تحعاوا نسبة رسوم المصاريم المحةررة والأير محةررة للصلدوزيحوه  أس 

 بعد اسحبعاه المصاريم الأير نمدية )مصاريم ا هالك واايمار ومخص  انخما  الميمة(

رسوم المصاريف 
المتكررة والغير 
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  متكررة الحمويت دس وجدومصاريم 

 يريمة مساب الرسوم 

 نوع الرسم
النسبة 
 المفروضة

المبلغ 
 المفروض 
 )لاير سعوه (

 تكرار دفع الرسوم طريقة الحساب

 - %2 رسوم االشتراك

تخصم رسوم ا تحراك من دجمالا 
 مبلي ا تحراك

دجمالا مبلي ا تحراك وبعد )
اللسبة  X الومدا تخصي  

 المقوية(

علد تدف  مرة وامدة 
 ا تحراك

 - %0.50 رسوم اإلدارة

تحسى ب ةت يوما من دجمالا 
بعد خصم  هيمة أصول الصلدوز

)دجمالا المسححمة  المصروفا 
 بعد خصم المصروفا  ااصول هيمة

 اللسبة المقوية( X المسححمة

 تدف  سلويال 

 - %1 مصاريف التعامل

ترار أو  علد الحعامترسوم  تحسى
 بي  أصت عمار 

سعر ال رار أو البي  دجمالا )
اللسبة  Xالخاص بةت أصت عمار  

 المقوية(

تدف  مرة وامدة علد 
 ال رار أو البي 

 - %0.04 رسوم الحفظ
تحسى الرسوم فا نشاية  ت رب  

ااصول مسى آخر بلارل على هيمة 
 تمييم

 ال سلويرب  تدف  

أتعاب المحاسب 
 القانوني

- 51,000 
  من خالل تحسى ب ةت يوما

تمسيم الرسوم تلاسبيا على عده 
 أيام السلة

 تدف  سلويال 

 سيحم اافصاح عن تلت المصاريم فا ملخ  اافصاح المالا فا نشاية السلة فا مال وجد . مصاريف التمويل

 - %5 أتعاب مدير األمالك

اايراه الةلا الأل  يحم تحصيله 

 X ااصول العماريةبالمعت من 
 اللسبة المقوية

 تدف  سلويال 

 فا مال وجد . سيحم اافصاح عن تلت المصاريم فا ملخ  اافصاح المالا فا نشاية السلة أتعاب التطوير

 المقيمينأتعاب 
العقاريين 
 المعتمدين

- 300,000 
  من خالل تحسى ب ةت يوما

تمسيم الرسوم تلاسبيا على عده 
 أيام السلة

ب ةت نصم تدف  
 سلو 

 . 

 400,000 - رسوم التسجيل
  من خالل تحسى ب ةت يوما

تمسيم الرسوم تلاسبيا على عده 
 أيام السلة

 تدف  سلويال 

 رسوم التسجيل
 عند التأسيس

- 
500,000-
50,000 

تدف  ممدما ويححملشا مالةا 
 الومدا 

تدف  مرة وامدة علد 
 الحقسي 

 - %0.03 رسوم اإلدراج
 Xالميمة السوهية للصلدوز 

 اللسبة المقوية
 تدف  سلويال 

عند  رسوم اإلدراج
 التأسيس

- 50,000 
تدف  ممدما ويححملشا مالةا 

 الومدا 
تدف  مرة وامدة علد 

 الحقسي 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 .سيحم اافصاح عن تلت المصاريم فا ملخ  اافصاح المالا فا نشاية السلة

الرقابية الرسوم 
التي يتم سدادها 

لهيئة السوق 
 المالية

- 7,500 
  من خالل تحسى ب ةت يوما

تمسيم الرسوم تلاسبيا على عده 
 أيام السلة

 تدف  سلويال 

رسوم نشر 
المعلومات على 

 موقع تداول
- 5,000 

  من خالل تحسى ب ةت يوما
تمسيم الرسوم تلاسبيا على عده 

 أيام السلة
 تدف  سلويال 

 سيحم اافصاح عن تلت المصاريم فا ملخ  اافصاح المالا فا نشاية السلة. أخرىمصاريف 

سعي شراء 
 عقارات

 سيحم اافصاح عن تلت المصاريم فا ملخ  اافصاح المالا فا نشاية السلة.

رسوم المصاريف 
 المتكررة

 .دلى الميمة ااجمالية من أصول الصلدوز اللمدية رسوم المصاريم المحةررةت مت 
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رسوم المصاريف 
المتكررة والغير 

 متكررة

دلى الميمة ااجمالية من أصول  اللمدية رسوم المصاريم المحةررة والأير محةررةت مت 

 .الصلدوز

عـن جميـ  الرسـوم و ممابـت الخـدما   و أ   أعـالحالمـأل ورة ول االعديمر مدير الصلدوز بقنه تم ا فصاح بموجى 

 جشا  أخرم.أ  عمو   أو أتعاب يحماضاها  أو تحماضشا 
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2 

 1تم ديراه الرسوم واللمما  الحا ي حوهم  أس يحةبدها الصلدوز فا ملخ  اافصاح المالا الواره فـا الملحـق رهـم 

 من هألح ال روي واامةام.

3 

% مـن صـافا أربـاح الصـلدوز 90يشد  مدير الصلدوز بقس يموم بحمديم توايعا  نمدية سلوية بلسبة   تمت عـن 

خـالل الربـ  ا ول  على مالةا الومدا  فا مال ا حمال تحصـيت اايعـارا  وبعـد موافمـة معلـ  دهارة الصـلدوز

ن مسى تاري  ااممية الأل  سـيحم . وسيحم تحويت مبالي الحوايعا  للمسححميمن  ت عامو لت فا تشر مارأ 

 ااعالس عله هبت الحواي . ويمةن لمدير الصلدوز هف  هألح الحوايعا  على أ تر من مرة فا السلة.

 

1

ا لـينن مسـحملنين  مميمـينمدير الصلدوز أصول الصلدوز من خالل الحصول على محوسم تمويم معد مـن  سيميم

 بحد أهنى على اآلتا: المميمينمرة  ت سحة أتشر على ااهت  على أس ي حمت تمرير 

 ويريمحه وا فحراضا  الحا بلا عليشا. الحمييمأسلوب  .1

 تحليت للمحأيرا   ا  العالهة بالسوز العمار  متت العر  وال لى واتعاح السوز. .2

 تماصيت ااصول العمارية وأوصافشا. .3

 المحعلمة بااصول العمارية. المخاير  .4

 ا صول العمارية المبد ية:تمييم وفيما يلا 

 شركة انتماء

 تاريخ التقييم التقييم / المنفعةاسم العقار

  هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 188,398,584 المعألر

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 50,277,084 الربي 

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 103,554,389 المحمدية

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 48,054,277 الحخصصا

 هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 53,908,325 الصحافة ا ول

 هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 58,375,000 الصحافة التانا

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 30,218,730 مسحوهعا  الحا ر 

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 77,817,938 مسحوهعا  السلا

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,407,600 ملمعة الربي 

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,155,750 ملمعة المدأ

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,276,500 ملمعة واه  لبن

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 6,365,250 ملمعة ال باب

 

 

 شركة دانات

 تاريخ التقييم التقييم /المنفعةاسم العقار

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 201,500,000 المعألر

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 51,500,000 الربي 

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 98,000,000 المحمدية

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 40,356,000 الحخصصا

 هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 47,500,000 الصحافة ا ول

 هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 50,000,000 الصحافة التانا

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 25,000,000 مسحوهعا  الحا ر 

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 75,000,000 مسحوهعا  السلا

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 1,595,336 ملمعة الربي 
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 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 3,385,500 ملمعة المدأ

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 1,508,490 ملمعة واه  لبن

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 5,632,037 ملمعة ال باب

 

ميث يـحم مسـاب سـعر الومـدة ا سـحتمارية بالصـلدوز ب ـرح دجمـالا الحرامـا  الصـلدوز مـن دجمـالا أصـول 

ــاته علــى عــده ومــدا  الصــلدوز للمحــرة نمســشا وي عــد  لــت ســعرال اسحرتــاهيال للومــدة  الصــلدوز ويمســم الل

 ى على دعداهح أ تر مـن تتمين متمييم/ ا سحتمارية فا الصلدوز.  ما لن يعحمد مدير الصلدوز على أ  تمرير 

مسـبما يـراح ملاسـى  المميمـين ال ة أتشر علد ترار أو بي  أ  أصـت للصـلدوز. ويحـق لمـدير الصـلدوز تأييـر 

 .ويحمق مصلحة الصلدوز و المسحتمرين به

يمتت دجمالا الحراما  الصلدوز أ  الحرامـا  ناتـقة عـن تمويـت الصـلدوز )دس وجـد ( أو أ  رسـوم ومصـروفا  

وز مســححمة و يــر مدفوعــة خــالل فحــرة الحســاب  ويــحم خصــم المبــالي المم وعــة أو ل  يلــا  لــت علــى الصــلد

 ا لحراما  المحأيرة بحسى صافا هيمة أصول الصلدوز.

ــ   ــاح المحرا مــة  و ــأللت جمي ــة  واارب ــالي اللمدي ــة والمب ــ  ااصــول العماري يمتــت دجمــالا ااصــول معمــوع جمي

ا ســحتمارا  بااضــافة دلــى الميمــة الحاليــة ا  أصــول أخــرم يمحلةشــا  المســححما  والميمــة الســوهية لعميــ 

الصلدوز  علمال بقس ومدا  صـلاهيق ا سـحتمار المسـحتمر بشـا سـيحم تمويمشـا مسـى آخـر سـعر معلـن للومـدة 

ا سحتمارية هبت يوم الحمويم الخاص بالصلدوز  وسيمارأ مـدير الصـلدوز تمـديرح المعمـول فيمـا يحعلـق بححديـد 

ة ااصول والديوس تري ة أس يةوس تمدير مدير الصـلدوز صـاهرال بحسـن نيـة وأس يصـى فـا مصـلحة الصـلدوز هيم

 ةت  علمال بقس صافا أصول الصلدوز مملوك لمالةا ومدا  الصلدوز معحمعين  ولي  لمدير الصـلدوز أو أمـين 

ممـظ الصـلدوز بمصـت ااصـول الحمظ أو لدا ليشم أ  مصلحة أو م البة علـى هـألح ااصـول   مـا سـيلحرم أمـين 

 الخاصة بالصلدوز عن أ  أصول أخرم ب ةت مسحمت.

2

هيسمبر من  ت سـلة ميالهيـة  31و  يونيو 30سيحم تمييم أصول الصلدوز مرتين سلويال على ااهت وبالححديد فا 

معحمـدين.  مـا يعـوا لمـدير الصـلدوز ا لين معحمدين مـن هبـت الشيقـة السـعوهية للمميمـين ال مميمينمن خالل 

مـن   حـة صـلاهيق  22بعد الحصول على موافمة هيقة السوز المالية علـى  لـت بموجـى المـاهة  الحمييمتقجيت 

  فيحم ااخـأل بمحوسـم الحمييمالممدمة فا تمارير ا  الحمييما سحتمار العمار . وفا مال  اس هلالت اخحال  بين 

 الممدمة.  الحمييما هيمة 

3

يوم من تاري  اعحماه مـدير الصـلدوز  60سيموم مدير الصلدوز بااعالس عن صافا هيمة ااصول لةت ومدة خالل 

. ويحم ااعالس عن  لت من خالل الموه  االةحرونا للسوز المالية السعوهية )تداول( والموه  االةحرونـا للحمييم

من هألح ال روي واامةـام  ر شر للماهة لمدير الصلدوز. وسحححو  أي ال الحمارير الممدمة لمالةا الومدا  وفمال 

 افا هيمة ااصول للومدة فا الصلدوز.على ص

 

1 

يحم الحعامت بالومدا  عبر ن ام )تداول( من خالل آلية محةاملة تأ ا عملية الحداول  املة بدرال من تلميأل الصممة 

 صـبامال ومحـى 10وانحشارال بحسويحشا  ويحم الحداول  ت يوم عمت من أيام ااسبوع علـى فحـرة وامـدة مـن السـاعة 

عصرال من يوم اامد محى يوم الخمي  من  ت أسبوع ويحم خاللشا تلميأل ااوامر  أما خارج هألح ااوها   3الساعة 

صبامال. وهد يـحم تأييـر أوهـا   10صبامال ومحى الساعة  9:30فيسم  بإهخال ااوامر وتعديلشا ودلأا شا من الساعة 

 عن يريق تداول. الحداول فا تشر رم اس المبارك  ما يحم ااعالس عله

2 

تحم الصمما  من خالل عملية م ابمة أوامر آلية. و ت أمر صال  يحم دنحاجه وفمـال لمسـحوم السـعر  وب ـةت عـام 

الحـا  تلمأل أوامر السوز )ااوامر الحا وضعك بلار على أف ت سعر( أو ل ومن  م ااوامر المحـدهة السـعر )ااوامـر

وضعك بسعر محده( م  ااخأل با عحبار أنه فا مال دهخال عدة أوامر بلم  السعر يحم تلميألها أو ل بـقول مسـى 

توهيك ااهخال  ويموم ن ام تداول بحواي  ن از تامت مـن المعلومـا  عبـر هلـوا  مخحلمـة أبراهـا موهـ  رتـداولر 

أل  يــوفر بيانــا  الســوز ب ــةت فــور  لو ــا   ترويــد علــى اانحرنــك والــرابم االةحرونــا لمعلومــا  رتــداولر الــ

 المعلوما    ما تحم تسوية الصمما  آليال خالل اليوم  أ  أس نمت ملةية الومدا  تحم مباترة بعد تلميأل الصممة.
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3 

  الشيقـة أس  لـت ضـرور  تعليـق تداولـه فـا أ  وهـك د ا رأتموم هيقة السـوز الماليـة بإلأـار دهراج الصـلدوز أو 

د ا رأ  أس مدير الصلدوز أو أمـين الحمـظ أخمـق ب ـةت  ا الومدا  أو الحما  على تل يم السوز أولةلحماية ما

جوهر .  ما يحق للسوز المالية السعوهية تعليق تداول الومدا  بالسـوز مسـى المـاهة الساهسـة والتال ـوس 

راج   ما يعوا أي ال للشيقـة دلأـار ااهراج أو تعليمـه د ا أخمـق الصـلدوز فـا الوفـار بمعـايير السـيولة من هواعد ااه

فا الممـرة المرعيـة  أللت الموضحة فا الممرة )ب( من الماهة الحاهية ع ر من الباب التانا فا هواعد ااهراج و

 بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة.( من الممرة )ب( من الماهة )رابعال( من الحعليما  الخاصة 2رهم )

 

1 

ا لشألح ال روي واامةام   .يلحشا الصلدوز م  انحشار مدة الصلدوز  ما لم يحم دنشاسح فا وهك سابق وفمل

الصــلدوز( بعميــ  هــد يــحم دنشــار الصــلدوز هبــت موعــد انحشا ــه )أ( فــا مــال تصــر  الصــلدوز )مــن خــالل مــدير 

ا سحتمارا  وهام بحواي  جمي  عا دا  هألح الحصرفا  على مالةا الومدا  وفمال لللحو الملصوص عليه فـا هـألح 

ال روي واامةام  أو )ب( مدوث مدث جوهر  سوارل فا اان مة  ا  العالهة بالصلدوز وأعمال الصلدوز أو تلـت 

لسعوهية ورأم مدير الصلدوز أس  لت يعد سببال وجيشال انشار الصـلدوز الخاصة بالبيقة ا هحصاهية المملةة العربية ا

هبت انحشار مدته  أو )ج( د ا هرر  هيقة السـوز الماليـة دنشـار الصـلدوز بموجـى هـرار مـن معلـ  هيقـة السـوز 

 المالية.

صـلدوز ومـالةا ويلحرم مدير الصلدوز فا الحالحين )أ( و )ب( أعالح بقخأل الموافمة المسـبمة مـن معلـ  دهارة ال

 ومدا  الصلدوز ومن هيقة السوز المالية. 

2 

يحم دلأار دهراج الومدا  وااعالس عن الخ ة الرملية لحصمية الصـلدوز والبـدر بـإجرارا  الحصـمية و لـت علـد دنشـار 

ام الحصـمية بمشـأعـالح. ويمـوم مـدير الصـلدوز  1.شااسباب المأل ورة فـا المـاهة الصلدوز وفمال ا  سبى من 

م  ااخأل بعين ا عحبار تحميـق مصـلحة ميث سيعمت على دنشار الصلدوز م  تواي  أصوله على مالةا الومدا   

تواي  أصول الصلدوز على مالةا الومدا  ب ةت عيلا فـا لمدير الصلدوز يعوا  م  العلم أنهمالةا الومدا . 

ر الصلدوز أس هألا اامر يصى فـا مصـلحة مـالةا مال رأم مديفا أو مال اسححال الحصر  فا أصول الصلدوز 

 الومدا .

 

أع ار  سحةي ر  على دهارة الصلدوز معل  دهارة يعيله مدير الصلدوز ويحةوس معل  دهارة الصلدوز من 

مسحملين  وسيعحم  معل  دهارة الصلدوز مرتين على ااهت سلويال. يباتر معل  دهارة  ع وينملشم 
 ( سلوا  تحعده تلما يال. 3) ال ة وتبلي مدة معل  دهارة الصلدوز الصلدوز مشامه اعحبارال من تاري  تعييله 

 
هيت الوارهة فا لوا   مدير الصلدوز بقس جمي  أع ار معل  دهارة الصلدوز تل بق عليشم مح لبا  الحقويمر 

هيقة السوز المالية وهواعدها  وأس أع ار المعل  المسحملين يل بق عليشم تعريم ع و معل  دهارة صلدوز 

 ما يلحرم أع ار معل  ا هارة بإبالغ المعل  عن    حة صلاهيق ا سحتمار العمار مسحمت الواره فا 
مباترة فا ا عمال والعموه الحا تحم لحساب الصلدوز على أس يسعت المصالحشم ال خصية المباترة أو  ير 

 و  المصلحة فا أ  تصويك على  /ااع ار. ولن ي حرك الع واجحماع معل  دهارة الصلدوزفا مح ر 
 .المرارا  الصاهر فا هألا ال قس

 

1 

مسحملين  ويحمح   ت  ع وينأع ار يعيلشم مدير الصلدوز ملشم  سحةسو  يحقلم معل  دهارة الصلدوز من 

ع و من أع ار معل  دهارة الصلدوز بخبرة فا الم اع وا سحتمار العمار  مسبما هو مبين فا هألح ال روي 
 .واامةام

 يحقلم معل  دهارة الصلدوز من ااع ار اآلتية أسماسهم:

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

تريت ممس  وع و معل  ااهارة فا تر ة  تق ير المالية و ها تر ة مرخصة من هيقة سوز المال  تعمت 
فا معال دهارة ااصول و ا سح ارا  ا سحتمارية. وهو أي ال تريت ممس  فا تر ة هار ودعمار وها تر ة 

ومدة سةلية بمخحلم  2000عحك فا ت وير أ تر من محخصصة فا ت وير الومدا  السةلية فا المملةة ن
فا ه اع المصرفية ا سحتمارية و  ةاانواع. بدأ عبدالعرير العمراس مياته العملية م  معموعة سامبا المالي
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اسح ارا  الحمويت ميث ه ى ارب  سلوا  ا حسى من خاللشا خبرا  مخحلمة فا معال المصرفية ا سحتمارية  
رياهة ا عمال و بدأ بحقسي  تر ة ايه وها تر ة محخصصة فا ال باعة . هو أي ا بعد  لت توجه دلى 

مسمول عن ا سحتمارا  المالية الخاصة بمةحى العا لة . يحمت عبدالعرير تشاهة البةالوريوأ من جامعة الملت 
رة ااعمال من و ماجسحير فا دها 2001فشد للبحرول و المعاهس فا المالية وا هحصاه م  مرتبة ال ر  عام 

 .  2010جامعة للدس لإلهارة 

  :عضو غير مستقل(. – زياد الرقيباالستاذ( 

تر ة سعوهية  –ع و معل  ااهارة الملحدب والر ي  الحلميأل  للعمارا  والمو   فا تر ة الرهيى الماب ة 
م  وهو ع و أي ال فا معال  دهارا  عدة تر ا  مساهمة و ا  1961مساهمة ممملة تقسسك فا عام 

ت من صحارم مول مسمولية محدوهة فا المملةة العربية السعوهية  وي أت أي ال ع وية معل  دهارة  
لديه خبرة واسعة فا دهارة ا سحتمارا  العمارية وصلدوز المعألر ريك وصلدوز معم  تالل الملما السةلا. 

وديالع  افا فا معال ا سحتمارا  العمارية محليال وهوليال. تأت ملصى المسمول ااهار  فا صحارم مول عام 

من  2002. ماصت على بةالوريوأ فا ااهارة المالية عام   وتدرج بعد  لت فا عدة ملاصى هياهية2002و  2000
 جامعة الملت سعوه. 

  عضو غير مستقل(. –االستاذ: مازن بن محمد الداود( 

ي أت ماليا ملصى الر ي  الحلميأل  لدم تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية رمدير الصلدوزر. وهبت  لت تأت 
يل ر  ابيحال السعوهيةر   ما عمت هبلشا لدم تر ة تعاع ملصى الر ي  الحلميأل  لالسحتمارا  لدم تر ة رف

 ابيحال بملصى ر ي  المصرفية ا سحتمارية  ميث أتر  على عدة عمليا  اسحتمارية  و اس هبت  لت مدير 

دهارة ا ندماج  -المصرفية ا سحتمارية لدم البلت السعوه  الشوللد   وهد عمت أي ال مديرال مساعدال  –أول 
م ار ال فا العديد من عمليا  ال روما  ا ولية ل ر ا   ”ABN AMRO - United Kingdom“   لدموا سححوا

بالسوز المالية السعوهية. بااضافة دلى العديد من الصمما  الدولية فا معموعة من الم اعا  المحلوعة.  ما 
ااعمال من جامعة  تارك فا ع وية معل  دهارة عدة تر ا . ماصت على هرجة البةالوريوأ فا دهارة

   م بعد  لت مصت على هرجة الماجسحير فا ا هارة من  لية ر اأر (Portland State University) بورتالند 

 .بالمملةة المححدة (City University) "اهارة ا عمال  من جامعة سيحا

  :عضو غير مستقل(. – هشام تفاحةاالستاذ( 

ر ي  وي أت ملصى ال 2019ا سحتمارية رمدير الصلدوزر فا فبراير ان م للعمت دلى تر ة أصول وبخيك 

عامال فا معال ا سحتمار ودهارة ااصول  تارك  15لالسحتمار لدم مدير الصلدوز  يمحلت خبرة تحعاوا الحلميأل  
   م انحمت للعمت دلى تر ة مر ر 2001فا عام  Zawya.comفا ديالز موه  المعلوما  المالية المحخص  

دلى تر ة معموعة بخيك ا سحتمارية   2006هبت اس تححول فا عام  2003يك لالسح ارا  المالية فا عام بخ

 م  ر ي  دهارة  2007وتدرج فا عدة ملاصى ملأل  لت الحين  ميث عمت  ر ي  دهارة بحوث ا سحتمار فا عام 
 م  ر ي  دهارة ااصول فا عام  2009ومةافحة  ست ااموال وتمويت اارهاب فا عام   الم ابمة وا لحرام

 2014  انحمت للعمت دلى تر ة ا نمار لالسحتمار  مدير صلاهيق اسحتمارية  وفا عام 2012  وفا عام 2011
لةيمة لالسحتمار  مدير دهارة المحافظ الخاصة  لي ارك فا تقسي  أعمال ال ر ة  انحمت للعمت دلى تر ة م 

لةيمة لالسحتماروهد تأت عدة ملاصى هياهية فا  وديالز عده من الملحعا  ا سحتمارية  ميث تأت  تر ة م 
. 2017دلى  2016ملصى نا ى الر ي  الحلميأل  اهارة ااصول والر ي  الحلميأل  المةلم خالل المحرة من عام 

فا  من جامعة اللعاج الويلية 2001ماصت على هرجة البةالوريوأ فا العلوم المالية والمصرفية فا عام 

 ن.فلس ي
 

 عضو مستقل(. –االستاذ: أديب محمد أبانمي( 

وهو ع و معل  دهارة  المملةة العربية السعوهية. 2010مالت مةحى أبانما محاسبوس ومراجعوس هانونيوس ملأل 
  وصلدوز المعألر ريك  ما أنه ع و فا 2019  وتر ة جاااس لل اهة والحلمية ملأل 2019 ت من بلت الباله ملأل 

لعاس المراجعة بعدة تر ا .  اس ع وال فا معل  دهارة البلت السعوه  الحونسا وتولى ملصى مسح ار 

 2008و  2005وأخصا ا ر ي  دفصاح مسحمر بين  2009و  2008 انا فا هيقة السوز المالية السعوهية بين 
فا الشيقة  اتشا   ما عمت بامتال ومحلالل للحسابا  فا دهارة الخريلة ومحلالل ماليال فا برنامه الصاهرا  السعوه  

من جامعة مياما فا  1998لدم الصلدوز السعوه  للحلمية. ماصت على ماجسحير فا المحاسبة عام 
 من جامعة الملت سعوه. 1992مير ية وبةالوريوأ فا المحاسبة عام ا  المححدةالو يا  

  عضو مستقل(  –االستاذ: عبدالرحمن ابراهيم المديميغ( 

  المملةة العربية السعوهية  وهو تريت فا تر ة 2017ال ريت الحلميأل  فا تر ة تر ار وتر ملأل ا حوبر 

وتر ة تصلي  مواه  2019العب  ااهلية جبسةو ملأل    وع و معل  دهارة  ت من تر ة2019تق ير المالية ملأل 
وتر ة بلار للملحعا  الخرسانية العاهرة ومعل  صلاهيق اتش اأ با سا  2019الحعبقة والحأليم فيبةو ملأل 

و صلدوز المعألر ريك و تر ة المسحمبت  2019وال ر ة الويلية للبلار والحسويق ملأل  2019السعوهية ملأل 
ونا ى  2017و  2016 ما تأت ملصى الر ي  الحلميأل  المةلم لمعموع بواس بين عام  .2019للسيراميت ملأل 

عمت محلالل لال حماس فا صلدوز الحلمية  2016و  2011الر ي  الحلميأل  ااعمال فا ال ر ة  اتشا بين 

للدس  من  لية 2017. ماصت على ماجسحير فا دهارة ااعمال عام 2007و  2004الصلاعية السعوه  بين عام 
 من جامعة اامير سل اس فا السعوهية. 2004لألعمال  بةالوريوأ فا العلوم المالية عام 
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2 

لاير سعوه   200,000يحصت أع ار معل  ااهارة المسحملين معحمعين على مةافقة سلوية بميمة  -

 يدفعشا/يححملشا مدير الصلدوز. 
يححمت الصلدوز  افة تةاليم السمر وااهامة المعلية الحا يحةبدها  ت ع و من ااع ار فا سبيت  -

على أس   الوامد.  لالجحماعلاير سعوه   3,000م ور ا جحماعا  بااضافة دلى بدل الح ور وبواه  
 .سلويا لاير 100,000عن  لألع ار معحمعينيريد معموع هألح الحةاليم والبد   

ماضى أع ار معل  دهارة الصلدوز من مو ما مدير الصلدوز أ  مةافآ  أو بد   ن ير لن يح -

 ع ويحشم فا معل  دهارة الصلدوز.

3 

الحق مد من أهار مدير الصلدوز لمسمولياته بما يحمق مصلحة مالةا الومدا  وفمال ل روي الصلدوز  -
 .وأمةامه

المصاههة على جمي  العموه والمرارا  والحمارير العوهرية الحا يةوس الصلدوز يرفال فيشا  وي مت  لت  -

على سبيت المتال   الحصر: الموافمة على عموه الح أيت  وعمد الحمظ  وعمد الحسويق  وعمد 
 .الحمييم

 .اعحماه هألح ال روي واامةام وأ  تعديال  عليشا -
 .ت يل و  على ت ارب فا المصال  يمص  عله مدير الصلدوزاتخا  هرار ب قس أ  تعام -

 .الموافمة على تعيين المحاسى المانونا للصلدوز الأل  يرتحه مدير الصلدوز -

ا جحماع مرتين سلويال بحد أهنى م  مسمول الم ابمة وا لحرام ومسمول الحبليي عن  ست ااموال  -
 .رام مدير الصلدوز بعمي  اللوا   واان مة المحبعةوتمويت اارهاب لدم مدير الصلدوز؛ للحق د من الح

الحق د من الحرام مدير الصلدوز باافصاح عن المعلوما  العوهرية لمالةا الومدا  و يرهم من اايرا   -
 .المعلية

العمت بقمانة لمصلحة الصلدوز ومالةا ومداته  وتح من مسمولية ع و معل  دهارة الصلدوز تعاح  -

 ااخالص وا هحمام وبألل الحرص المعمول. مالةا الومدا  واجى
 

4 

 الصفة اسم الصندوق االسم #

 -   يوجد عبدالعرير بن عبدالرممن العمراس 1

 ع و مسحمت صلدوز معم  تالل الملما السةلا اياه ممد الرهيى 2

 مااس محمد الداوه 3

وبخيك للمحاجرة بااسشم صلدوز أصول  -1

 السعوهية

 صلدوز أصول وبخيك لإلصدارا  ااولية -2

صلدوز أصول وبخيك للمحاجرة بااسشم  -3

 ااصدارا  الولية المحوافق م  ال وابم ال رعية

 صلدوز معم  تالل الملما السةلا -4

صلدوز أصول وبخيك للمحاجرة بقسشم السوز  -5

 الموااية

 ع و  ير مسحمت

 - يوجد   ه ام تمامة 4

 -   يوجد أهيى محمد أبانما 5

 -   يوجد عبد الرممن ابراهيم المديميي 6

 

1 

 تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية ا سم

 يريق الملت فشد  برج البحرين  هور الميرانين العلواس
  11526الرمر البريد   63762ص ب  

العربية السعوهيةالريا   المملةة   

 00966114191797 :  هاتم
 00966114191899 :فا   

  www.obic.com.sa الموه  االةحرونا

2 

تر ة مسـاهمة ممملـة مسـعلة فـا المملةـة العربيـة السـعوهية بموجـى  ا سحتمارية دس تر ة أصول وبخيك

http://www.obic.com.sa/
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ــاري   1010219805الســعت الحعــار  رهــم  ومرخصــة  ـــرتخ    م( 29/05/2006)الموافــق  هـــ 02/05/1427وت

ـــم  ـــة ره ـــة الســـوز المالي ـــرخي  هيق ـــى ت ـــهر بموج ـــرخ  ل ـــاري   08126-07م ـــق 19/11/2005و ت م المواف

 المالية.لمراولة ن اي الحعامت بصمة أصيت وو يت و ااهارة و الحمظ فا أعمال ااوراز هـ18/10/1426

3 

 :ما يقتا -هوس مصر-سو  ي مدم مدير الصلدوز الخدما  ااهارية اآلتية وخدما  أخرم للصلدوز بما فا  لت 

دهارة ااصول العمارية فا الصـلدوز وااصـول ااخـرم لصـال  مـالةا الومـدا  وفمـال لشـألح ال ـروي  .1

 .واامةام

الصـلدوز  الحـرامة ضـمن هـألح ال ـروي واامةـام  ومراهبـة تلميأل اسـحراتيعيا  ا سـحتمار الموضـح .2

 .لعمي  اان مة واللوا   المعمول بشا  ولشألح ال روي واامةام

  .تحديد دجرارا  اتخا  المرارا  المحعلمة بقعمال الصلدوز .3

 .ا محما  بسعت مالةا الومدا  فا الصلدوز .4

 .بما فا  لت المسح ار المانوناتعيين محاسى هانونا ومروه  خدما  مشلية آخرين للصلدوز  .5

الحرتيى والحماو  م  جميـ  العشـا   ا  العالهـة بقن ـ ة ااصـول العماريـة للصـلدوز مـن مـدير    .6

أمالك وممـاولين واسح ـاريين وجشـا  هلدسـية وتسـويمية وت ـأيلية أخـرم ويحـاب   ـأللت أهارهـا 

 .اعمالشا

 .ااترا  على أهار مدير اامالك  .7

 .وز علد انحشار مدة الصلدوزترتيى تصمية الصلد  .8

 .ديالع مالةا الومدا  عن أ  وها   جوهرية أو ت ورا  هد تم ر على أعمال الصلدوز  .9

الح اور م  أع ار معل  دهارة الصلدوز من وهك آلخر ل ماس ا لحرام بقن مة هيقة السوز المالية   .10

 السعوهية وال روي واامةام.

4 

ألح من هألح ال روي واامةام  ومحى تاري  ن ـر هـ ر  ر  الماهة ر و4  الماهة رباسحتلار ما تم اافصاح عله فا 

جوه أ  ت ارب مصال  مححمت بين مصال  الصلدوز ومصـال  مـدير يمر بعدم ال روي واامةام  فإس مدير الصلدوز 

حرامـا  المحرتبـة تعـاح الصـلدوز  وعلـد مـدوث أو الصلدوز أو مصال  أع ار معل  دهارته هد تم ر علـى تقهيـة ا ل

توه  مدوث أ  ت ارب مصال  خالل فحرة عمت الصلدوز فسو  يسعى مدير الصـلدوز لحـت هـألا الح ـارب علـى 

 أس  عاهلة وملصمة لعمي  اايرا  وسيحم اافصاح علشا لمعل  دهارة الصلدوز فا ميله.

5 

 ت ارب مصال  جوهر  من ير  مدير الصلدوز يححمت أس يم ر على تقهية الحراماته تعاح الصلدوز.  يوجد أ  

6 

يمةن لمدير الصلدوز تعيين العشا  المروهة للخدما  وتأييرها ودعاهة تةليمشا  وي مت  لت على سبيت المتـال: 

اسبين المـانونيين للصـلدوز  و لـت بمـا يحمـق مصـلحة مدير اامالك والمماول والمسح ارين وأمين الحمظ والمح

 مالةا الومدا .

7 

مـ  ااخـأل  الم ـار ة فـا الصـلدوز  مسـحتمرااولـا ال ـرح وخالل فحرة بدر الصلدوز  يلو  مدير الصلدوز علد

الحـا تمرضـشا  –% مـن دجمـالا ومـدا  الصـلدوز 30أ  -با عحبار اللسبة الدنيا لمةلية العمشـور فـا الومـدا  

ويحـحمظ مـدير الصـلدوز بحمـه فـا تخمـيض م ـار حه  الحعليما  الخاصة بصلاهيق ا سحتمار العمارية المحداولة. 

ومـدا  الصـلدوز مـن السـوز. وسـيموم مـدير الصـلدوز   ليال أو جر يال محى رأم  لت ملاسبال من خالل ترار/بي 

 .باافصاح فا نشاية  ت سلة عن أ  اسحتمار له فا الصلدوز فا ملخ  ا فصاح المالا

 

 الباله الماليةتر ة  ا سم

 المملةة العربية السعوهية العلواس

 الباله المالية  المر ر الر يسا  يريق الملت فشد
 11411الريا   140ص.ب 

 920003636 هاتم
 0112906299  فا  

 www.albilad-capital.com الموه  االةحرونا



 
 

  52 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

1  

والحـا ت ـمت علـى  -يححمظ أمين الحمظ بسعال  ومسابا  ااصول العمارية والو ا ق المحعلمة بالصـلدوز 

 (SPVوسيحم تقسي  تر ة  ا   ر  خـاص )صةوك العمارا  المملو ة للصلدوز  -سبيت المتال   الحصر

وفا مال الحصول على تمويت سيحم ترتيى نمـت  الباله الماليةو لت لحملت أصول الصلدوز ومملو ة ل ر ة 

 الصةوك م  العشة الممولة. 

 ما سيموم أمين الحمظ بمصت ااصول الخاصـة بالصـلدوز عـن أ  أصـول أخـرم ب ـةت مسـحمت  و  يةـوس 

   دوز او امين الحمظ ا  مق فا اموال/أصول الصلدوز.لدا لا مدير الصل

 

 ممسسة مداه الخير للعمارا  ا سم

 المملةة العربٌة السعوهية العلواس
 11411الريا   300ص.ب 

 ما العميق –تارع عبدهللا الخريعا 

ملاسـبال  بلـارل علـى موافمـة معلـ  دهارة يحق لمدير الصلدوز تأيير مدير ا مـالك للصـلدوز محـى رأم  لـت 

 الصلدوز. ويحم اتعار مالةا الومدا  وهيقة السوز المالية علد الحأير.

 

 با  ا د  البسام واللمر ا سم

 المملةة العربٌة السعوهية العلواس

 11473الريا   28355ص.ب 
  ما السليمانية  –تارع اامير محمد بن عبدالعرير )الححلية( 

 http://www.pkf.com/saudiarabia الموه  االةحرونا

لمدير الصلدوز تأيير المحاسى المانونا الصلدوز محى رأم  لـت ملاسـبال  بلـارل علـى موافمـة معلـ  يحق 

 الصلدوز. ويحم اتعار مالةا الومدا  وهيقة السوز المالية علد الحأير.دهارة 

 

هيسمبر من  ـت عـام  باسـحتلار السـلة ااولـى مـن تقسـي  الصـلدوز   ٣١يلاير محى  ١تبدأ السلة المالية من 

 م 2017هيسـمبر  31ااولـا وتلحشـا فـا  ال ـرحوالحا سو  تبـدأ فيشـا السـلة الماليـة فـا تـاري  انحشـار فحـرة 

 .هـ 13/03/1439الموافق 

ي ِعدُّ مدير الصلدوز الموا م المالية للصلدوز  وسححم مراجعحشا ب ةت نصم سلو   وتدهيمشا ب ةت سلو  وفـق 

المعايير المحاسبية الصاهرة عن الشيقة السعوهية للمحاسـبين المـانونيين  ويـحم تـدهيق المـوا م الماليـة بواسـ ة 

ا الخــاص بالصــلدوز  وســيحم تمــديم المــوا م الماليــة الخاصــة بالصــلدوز دلــى معلــ  دهارة المحاســى المــانون

الصلدوز  ويحم دتامحشا لشيقة السوز المالية فور اعحماههـا ودعالنشـا لمـالةا الومـدا  )مـن هوس أ  رسـوم( فـور 

ااوليـة الممحوصـة وخـالل  ( يوم من نشاية المدة الحـا ت ـملشا المـوا م الماليـة25اعحماهها خالل مدة   تحعاوا )

( يوم من نشاية المدة الحا ت ملشا الموا م المالية السلوية المراجعة و لـت مـن خـالل ن ـرها علـى الموهـ  40)

 االةحرونا لمدير الصلدوز والموه  االةحرونا للسوز المالية السعوهية )تداول(.

 

له  ومديروح  ومسمولوح  ومو مموح وعمالسح ومـديروهم ومسـمولوهم هد ي ارك مدير الصلدوز  وال ر ا  الحابعة 

ومو موهم وو ال شم وأع ار معل  دهارة الصلدوز فا اسحتمارا  مالية أو أعمال مشلية أخرم والحـا هـد يةـوس 

من تقنشا أميانال أس تمه  دلـى تعـار  فـا المصـال  مـ  الصـلدوز  ود ا واجـه مـدير الصـلدوز أو أ  مـن أع ـار 

دهارة الصلدوز ت اربال جوهريال فا المصال  م  الصلدوز  فـإس مـدير الصـلدوز سيمصـ  عـن  لـت دفصـامال  معل 

ملاسبال فا أهرب وهك ممةن  وسيسعى مدير الصلدوز لحـت أ  ت ـارب مـن هـألا اللـوع عبـر ت بيـق ااجـرارا  

وز الـألين لشـم عالهـة بالح ـارب المحبعة من مدير الصلدوز بإنصا   بما فا  لت الحرام أع ار معل  دهارة الصـلد

ألح ال ـروي ومحـى تـاري  ن ـر هـ با محلاع عن الحصويك علـى أ  مسـقلة ت ـحمت علـى ت ـارب فـا المصـال .

بـين مصـال  الصـلدوز علـد دعـداه هـألح الل ـرة  جـوهر جـوه أ  ت ـارب يمر بعدم واامةام  فإس مدير الصلدوز 

هـد تـم ر علـى تقهيـة  أو مصال  مسحقجر  ااصـول العماريـة ومصال  مدير الصلدوز أو مصال  أع ار معل  دهارته

 .ا لحراما  المحرتبة تعاح الصلدوز

http://www.pkf.com/saudiarabia
http://www.pkf.com/saudiarabia
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 وبدايةل فمد مده مدير الصلدوز نماي ت ارب المصال  الحالية:

1 

ارا  والحسـابا   ا  ااهـدا  تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية تدير الحسابا  الخاصة بشا بااضافة دلى ا سحتم

المما لة للصلدوز ومن المحوه  أس تسحمر فا دهارتشا  ومـن بـين هـألح ا سـحتمارا  بـرامه ا سـحتمار العمـاعا 

ااخرم الحا يمةن أس تديرها تر ة أصول وبخيك ا سحتمارية أو ترعاها  والحا هد تمحلـت تـر ة أصـول وبخيـك 

 ة فيشا مصة من رأأ المال.ا سحتمارية أو دمدم تر اتشا الحابع

بااضافة دلى  لت  فإنه وفمال للميـوه الملصـوص عليشـا فـا هـألح ال ـروي واامةـام يعـوا ل ـر ة أصـول وبخيـك 

ا سحتمارية وال ر ا  الحابعة لشا فا المسحمبت الميام بدور مدير الصلدوز  أو مدير ا سـحتمار أو ال ـريت العـام 

أس يسـحتمر وامـد ملشـا أو أ تـر فـا م ـاري  م ـابشة لحلـت الحـا ي ورهـا  فا صلاهيق اسحتمارية أخرم  ويعوا

 الصلدوز.

2 

هد يدخت الصلدوز فا معامال  م  مدير الصلدوز أو ال ر ا  الحابعة له أو ال ـر ا  الحـا  انـك تابعـة لـه فـا 

م   يرها من الةيانا  ااخرم الحا تمحلت فيشا تر ة أصـول وبخيـك ا سـحتمارية مموهـال مباتـرة أو السابق  أو 

 ير مباترة  وعلى سـبيت المتـال فمـد تمـدم تـر ة أصـول وبخيـك ا سـحتمارية أو بعـض ال ـر ا  الحابعـة لشـا 

 ة أصـول وبخيـك خدما  معيلـة للصـلدوز  وعلـى وجـه الخصـوص هـد يمـدم فريـق المصـرفية ا سـحتمارية ب ـر

خدما  اسح ارية ب قس ترتيـى الحمـويال  للصـلدوز  وسيحصـت علـى رسـوم مسـححمة  (د)دس وج ا سحتمارية

للصلدوز علد تلميأل أ  معاملة تمويت  وسيحم اافصاح لمعل  دهارة الصلدوز عن جمي  المعامال  الحا تـحم مـا 

  الحا تمحلت فيشـا تـر ة أصـول وبخيـك ا سـحتمارية بين الصلدوز ومدير الصلدوز وال ر ا  الحابعة له والةيانا

 مموهال مباترة أو  ير مباترة.

3 

سي ــر  معلــ  دهارة الصــلدوز علــى مــت وتســوية أ  ت ــارب فــا المصــال  ا  مــن أع ــار معلــ  دهارة 

ة مـن اان ـ ة الصلدوز؛ ميث هد يةوس ا  من أع ـار معلـ  دهارة الصـلدوز مصـال  مرتب ـة بمعموعـة  بيـر

 العمارية و يرها من اان  ة الحعارية. وهد تح ارب هألح اان  ة من وهك آلخر م  مصال  الصلدوز. 

ويححمت أع ار معل  دهارة الصلدوز واجبا  ا حمانية تعاح المسحتمرين بموجى المسموليا  المأل ورة فـا هـألح 

  ما   ت ـارب المصـال  عـن يريـق تمـديرهم ال روي واامةام  وسو  يبأللوس جمي  العشوه لحت وتسوية جمي

 لألمور بحسن نية.

4 

فا صمما  م  اايرا   و  العالهة تري ة أس يـحم اافصـاح عـن تلـت  -من وهك آلخر-يمةن أس يدخت الصلدوز 

للحعليمــا  الخاصــة بصــلاهيق  وهيقــة الســوز الماليــة ومــالةا الومــدا  وفمــال  الصــمما  لمعلــ  دهارة الصــلدوز

بمـا -وأس تحم بلارل على تروي السوز السا دة  ود ا ر ى أمد اايـرا   و  العالهـة  ا سحتمار العمارية المحداولة

فـا الـدخول فـا صـممة مـ  الصـلدوز فـإس مـدير  -فا  لت أ  صـلدوز تـم تقسيسـه مـن هبـت مـدير الصـلدوز

لدوز ويعى أس يةوس سعر ال رار المدفوع أو المسـحلم محوافمـال الصلدوز سيحصت على موافمة معل  دهارة الص

 م  الحمييما  المسحملة.

  



 
 

  54 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 

1 

تم ر فا أ  ت ورا  جوهرية تلدرج فا ديار ن ايه و  تةوس معرفحشا محامة لعامة اللاأ  وهد  1.  1.   ز
أصول الصلدوز وخصومه أو فا وضعه المالا أو فا المسار العام اعماله أو أ  تأيير يةوس له 

تق ير فا وض  الصلدوز أو يمه   نسحاب يوعا لمدير الصلدوز من ملصى مدير الصلدوز  
فا ويمةن بدرجة معمولة أو يمه  دلى تأير فا سعر الومدة المدرجة أو أس يم ر تق يرال ملحو ال 

 هدرة الصلدوز على الوفار بالحراماته بقهوا  الدين )دس وجد (.

% من الميمة 10أ  صممة ل رار أصول أو بيعه أو رهله أو تقجيرح بسعر يساو  أو يريد على  2.  1.   ز

ااجمالية اصول الصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية أولية ممحوصة أو هوا م مالية سلوية مراجعة  

 أيشما أمدث.

% من صافا أصول الصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية أولية 10او  أو تريد على أ  خسا ر تس 3.  1.   ز

 ممحوصة أو هوا م مالية سلوية مراجعة  أيشا أمدث.

 أ  تأيير فا ت ةيت أع ار معل  دهارة الصلدوز أو فا لعاس الصلدوز )دس وجد (. 4.  1.   ز

راع أو الم البة أ  نراع  بما فا  لت هعوم ه ا ية أو تحةيم أو وساية د ا  اس مبلي الل 5.  1.   ز
% من صافا أصول الصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية أولية ممحوصة أو 5يساو  أ  يريد على 

 هوا م مالية سلوية مراجعة  أيشا أمدث.

% وفمال آلخر هوا م 10الرياهة واللمصاس فا صافا أصول الصلدوز بما يساو  أو يريد على  6.  1.   ز

 راجعة  أيشا أمدث.مالية أولية ممحوصة أو هوا م مالية سلوية م

% وفمال آلخر هوا م 10الرياهة واللمصاس فا دجمالا أرباح الصلدوز بما يساو  أ  يريد على  7.  1.   ز

 مالية سلوية مراجعة.

أ  صممة بين الصلدوز وير     عالهة أو ترتيى يسحتمر بموجبه  ت من الصلدوز وير   8.  1.   ز

ح الصممة أو الحرتيى مساوية    عالهة فا أ  م روع أو أصت أو يمدم تمويالل له د ا  انك هأل
 % من دجمالا ديراها  الصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية سلوية مراجعة.1أو تريد على 

% من دجمالا 5أ  انم اع فا أ  من الل ايا  الر يسية للصلدوز يساو  أو يريد على  9.  1.   ز

 ديراها  الصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية سلوية مراجعة.

 ونا.أ  تأيير للمحاسى المان 10.  1.   ز

 تعيين أمين ممظ بديت. 11.  1.   ز

صدور مةم أو هرار أو دعالس أو أمر من محةمة أو جشة ه ا ية سوارال فا المرملة ا بحدا ية أم  12.  1.   ز

ا سحقلافية  يمةن أس يم ر سلبال فا اسحأالل الصلدوز ا  جرر من أصوله تريد هيمحه على 
أو هوا م مالية سلوية  % من صافا أصول الصلدوز وفمال آلخر هوا م مالية أولية ممحوصة5

 مراجعة  أيشا أمدث.

 تأيير ممحرح فا رأأ مال الصلدوز.أ   13.  1.   ز

2 

 ااصول الحا يسحتمر فيشا الصلدوز. 1.  2.   ز

 ااصول الحا يسحشد  الصلدوز ا سحتمار فيشا. 2.  2.   ز

را  الممجرة ونسبة العمارا   ير الممجرة دلى دجمالا ااصول العمارية توضي  نسبة العما 3.  2.   ز

 المملو ة.

جدول ممارنة يأ ا أهار الصلدوز خالل السلوا  المالية التالث ااخيرة )أو ملأل تقسي   4.  2.   ز
 الصلدوز( يوض :

 صافا هيمة أصول الصلدوز فا نشاية  ت سلة مالية. .1

 ة  ت سلة مالية.صافا هيمة أصول الصلدوز لةت ومدة فا نشاي .2

 أعلى وأهت صافا هيمة أصول الصلدوز لةت ومدة عن  ت سلة مالية. .3

 عده الومدا  المصدرة فا نشاية  ت سلة مالية. .4

 تواي  الدخت لةت ومدة. .5

 نسبة المصروفا  الحا تحملشا الصلدوز.  .6
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 سعت أهار يأ ا ما يلا: 5.  2.   ز

 ملأل الحقسي (.العا د ااجمالا لسلة وامدة  و الث سلوا   وخم  سلوا  )أو  .1

 العا د ااجمالا السلو  لةت سلة من السلوا  المالية الع ر الماضية )أو ملأل الحقسي (. .2

جدول يوض  ممابت الخدما  والعمو   وااتعاب الحا تحملشا الصلدوز ايرا  خارجية على  6.  2.   ز
مار من مدار العام  بما فا  لت اافصاح عما د ا  انك هلاك أ   رو  يمرر مدير الصلدوز ااع

 أ  رسوم أو تخمي شا.

د ا مد ك تأييرا  جوهرية خالل المحرة وأ ر  فا أهار الصلدوز فيحم اافصاح علشا ب ةت  7.  2.   ز

 واض .

 تمرير معل  دهارة الصلدوز السلو . 8.  2.   ز

بياس العمو   الخاصة الحا مصت عليشا مدير الصلدوز خالل المحرة  والحا تبين ب ةت واض   9.  2.   ز

 ماهيحشا ويريمة ا سحماهة ملشا. 

 

1 

 مموز مالةا الومدا : 1.  1.   ك

 الموافمة على الحأييرا  ااساسية الممحرمة. أ 

 مة.ااتعار بالحأييرا  ااساسية الممحر ب 

 -على سبيت المتال   الحصر  –ممارسة جمي  الحموز المرتب ة بالومدا  بما فا  لت  ج 

 مق الحصويك فا اجحماعا  مالةا الومدا .

 م ور اجحماعا  مالةا الومدا . ه 

 للصلدوز. الحصول على الحمارير السلوية ح 

 ال رو  الحا يدعى فيشا دلى عمد اجحماع لمالةا الومدا : 2.  1.   ك

 ( أيام من:10بالدعوة لعمد اجحماع لمالةا الومدا  خالل )يموم مدير الصلدوز  أ 

 من أمين الحمظ.لأللت تسلم مدير الصلدوز يلى  حابا  ب 

من مالت أو أ تر من مالةا الومدا  الألين يملةوس  لأللت تسلم مدير الصلدوز يلى  حابا ج 
 % عت ااهت من هيمة ومدا  الصلدوز.25معحمعين أو ملمرهين 

 لصلدوز ضرورة عمد اجحماع لمالةا الومدا  بمباهرة مله.أو محى ما رأم مدير ا ه 

 دجرارا  الدعوة دلى عمد اجحماع لمالةا الومدا : 3.  1.   ك

تةوس الدعوة  جحماع مالةا الومدا  بااعالس عن  لت فا الموه  االةحرونا لمدير  أ 

ى الصلدوز والموه  االةحرونا للسوز المالية السعوهية )تداول(  وبإرسال دتعار  حابا دل
( أيام على ااهت من ا جحماع وبمدة   تريد عن 10جمي  مالةا الومدا  وأمين الحمظ هبت )

( يومال هبت ا جحماع  وسيحده ااعالس وااتعار تاري  ا جحماع ومةانه ووهحه والمرارا  21)

 الممحرمة  وسيحم درسال نسخة من ااتعار دلى هيقة السوز المالية.

الومدا  صحيحال د  د ا م رح عده من مالةا الومدا  يملةوس   يةوس اجحماع مالةا  ب 
 ااهت من هيمة ومدا  الصلدوز. ى٪ عل 25معحمعين 

د ا لم يسحو  اللصاب الموض  فا الممرة )ب( أعالح  فيعى على مدير الصلدوز الدعوة  ج 
 حابا   جحماع  اس بااعالس عن  لت فا الموه  االةحرونا لمدير الصلدوز  وبإرسال دتعار

( أيام على ااهت  ويعد ا جحماع التانا 5دلى جمي  مالةا الومدا  وأمين الحمظ هبت )

 صحيحال أيال  انك نسبة ملةية الومدا  الممتلة فا ا جحماع.

 يريمة تصويك مالةا الومدا  ومموز الحصويك فا اجحماعا  مالةا الومدا : 4.  1.   ك

 ا اجحماع مالةا الومدا .يعوا لةت مالت ومدا  تعيين و يت ترعا للحمتيت ف أ 

يعوا لةت مالت ومدا  ااه ر بصو  وامد فا اجحماع مالةا الومدا  عن  ت ومدة يمحلةشا  ب 

 وهك ا جحماع.

يعوا عمد اجحماعا  مالةا الومدا  وا تحراك فا مداو تشا والحصويك على هراراتشا  ج 

 لسوز المالية.بواس ة وسا ت الحملية الحديتة وفمال لل وابم الحا ت عشا هيقة ا

% من معموع الومدا  50يةوس المرار نافألال بموافمة مالةا ومدا  يمتلوس نسبة أ تر من  ه 

الحاضر مال شا فا اجحماع مالةا الومدا  سوارل تخصيال أم بالو الة أم بواس ة وسا ت 

 الحملية الحديتة.

 مدير اامالك. 5.  1.   ك

تعحبر ممسسة مداه الخير للعمارا  من الممسسا   ا  الخبرة والدراية فا ت ـأيت ودهارة اامـالك فـا السـوز 
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السعوه   من خالل تلميألها لعده من العموه السابمة  بااضافة دلى أنه مدير اامالك والم أت السـابق لمع ـم 

 رية من هألح ال روي واامةام.ا صول العمارية المأل ورة فا الملخ  الحعريما عن ااصول العما

2 

علد وجوه أ  تةاو  تحعلق بالصلدوز يلبأا على مالت الومدا  صامى ال ةوم درسالشا  1.  2.   ك
دلى دهارة الم ابمة و ا لحرام لدم مدير الصلدوز مسى علواس مدير الصلدوز الموض  فا 

مالةا ا  الةاملة لمعالعة ال ةاو  لوسيحي  مدير الصلدوز ااجرار .هألح ال روي واامةام

 .علد ال لى الومدا  

ديداع  مالت الومدا ل( يوم عمت  يحق 30ود ا تعألر الوصول دلى تسوية أو لم يحم الره خالل ) 2.  2.   ك

ديداع  مالت الومدا لدهارة تةاوم المسحتمرين   ما يحق  -تةواح لدم هيقة السوز المالية 
( يومال تمويميال من 90وراز المالية بعد م ا مدة )تةواح لدم لعلة المصت فا ملااعا  اا

تاري  ديداع ال ةوم لدم هيقة السوز المالية   د  د ا أخ ر  هيقة السوز المالية ممدم 

 ال ةوم بعواا ديداعشا لدم اللعلة هبت انم ار المدة.

 

3 

والدخت و لت ابحدار من عام يموم صلدوز المعألر ريك بحوريد الر اة دلى الشيقة العامة للر اة س 1.  3.   ك
 م.2019

يمر مدير الصلدوز بقنه مسمول أمام الشيقة العامة للر اة والدخت عن الصلدوز فا جمي   2.  3.   ك

 المح لبا  وااجرارا  الالامة لحسعيت وتوريد الر اة.

يمر مدير الصلدوز بقنه   يمةن دلأار الحسعيت والحوهم عن توريد الر اة للشيقة العامة للر اة  3.  3.   ك

 دخت محى انم ار الصلدوز.وال

سيححمت الصلدوز جمي  ا لحراما  المحرتبة على توريد الر اة  وأ  تسويا  ا وية هد تحصت  4.  3.   ك

 مسحمبالل.

 

 

لمدير الصلدوز تعديت هألح ال روي واامةام بعد الحصول على موافمة مالةا الومدا  على أ  تأيير أساسا 

فمة مالةا الومدا   يموم مدير الصلدوز بالحصول على موافمة ام  وبعد الحصول على موممحرح لل روي واامةا

 :هيقة السوز المالية على الحأيير ااساسا. وتعحبر أ  من الحأييرا  اآلتية تأييرال أساسيال 

 .الحأيير المشم فا أهدا  الصلدوز أو يبيعحه  .أ 

مالةا الومدا  أو على مموهشم فيما يحعلق الحأيير الأل  هد يةوس له تق ير سلبا وجوهر  على   .ب 

 .بالصلدوز

 .الحأيير الأل  يةوس له تق ير فا وض  المخاير للصلدوز  .ج 

 اياهة رأأ مال الصلدوز  .ه 

سيموم مدير الصلدوز بحمديم نسخة محد ة من تروي وأمةام الصلدوز دلى هيقة السوز المالية وأمين الحمظ 

 .( أيام من دجرار أ  تأير عليشا10خالل )

ويعى على مدير الصلدوز ن ر اللسخة المحد ة من ال روي واامةام على موهعه االةحرونا والموه  

( أيام من دجرار أ  تحديث عليشا بما فا  لت الححديث 10االةحرونا للسوز المالية السعوهية )تداول( خالل )

  .السلو  اهار الصلدوز

لةحرونا والموه  االةحرونا للسوز المالية السعوهية )تداول( عن ويلحرم مدير الصلدوز بااعالس على موهعه اا

 ( من تاري  سرياس الحأيير.10تماصيت أ  تأييرا  جوهرية فا تروي وأمةام الصلدوز و لت هبت )

 

 .ةتخ   هألح ال روي واامةام وت مسر وفمال لألن مة واللوا   المعمول بشا فا المملةة العربية والسعوهي

سو  يسعى مدير الصلدوز و ت مسحتمر دلى الحت الوه  ا  نراع يل ق عن أو فيما يحعلق بشألح ال روي 

واامةام  والمسا ت الوارهة فا هألح ال روي واامةام. وفا مالة وجوه نراع لم يحم الحوصت لحت وه  ب قنه 

راع دلى هيقة السوز المالية ولعاس المصت يوم من تاري  ااخ ار به  فإنه يعوا ا  ير  دمالة هألا الل 30خالل 

 فا ملااعا  ااوراز المالية لحسويحه.
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ــا  ــاالطالع علــىلقــد قمت/قمن والموافقــة علــى خصــائص الوحــدات التــي  ,الخاصــة بالصــندوق  حكــاماأل شــروط وال ب
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 م.وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل  

 

 
 

(1الملحق )  

اإلفصاح المالي    

*2019دجمالا المصاريم المخصومة من أصول الصلدوز خالل عام   

 المصاريم

 هيمة المصرو  المعلا

 )لاير سعوه (

 

 **اللسبة من صافا هيمة أصول الصلدوز

 )اللسبة المقوية%(

 

ااهارةرسوم   

تحسى ب ةت يوما % 0.50رسوم سلوية تعاهل 

من دجمالا هيمة أصول الصلدوز بعد خصم 
المصروفا  المسححمة )دجمالا هيمة ااصول بعد 

 .اللسبة المقوية( X خصم المصروفا  المسححمة

3,083,702 0.50 

 رسوم الحعامت

% من سعر 1يحصت مدير الصلدوز على نسبة 
بةت أصت عمار  يحم ال رار أو البي  الخاص 

تراسح أو بيعه من هبت الصلدوز و لت ممابت 
هيام مدير الصلدوز بإجرار الحمصا الالام 

والحماو  على تروي ال رار أو البي  ودتمام 
العملية. وتةوس أتعاب الحعامت مسححمة السداه 
بعد دتمام عملية ال رار أو البي  الخاصة بةت 

 .أصت عمار 

220,000 0.04 

رسوم الحمظ       

% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر 0.05نسبة -  
 .مليوس  500و  0تمييم  د ا  انك هيمحشا مابين 

% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر 0.04نسبة -
 .مليار 1مليوس و  500تمييم  د ا  انك هيمحشا مابين 

% سلويال من هيمة ااصول مسى آخر 0.025نسبة -
 .مليار فق تر 1 انك هيمحشا تمييم  د ا 

لاير  150,000على أس   تمت رسوم الحمظ عن -
 .سعوه  سلويال 

لاير سعوه  رسوم تقسي  وتدف   60,000مبلي -
  .لمرة وامدة

لاير رسوم دن ار تر ة اضافية  ا   25,000مبلي -
 . ر  خاص.

210,963 0.04 
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 أتعاب مدير اامالك

اايراه الةلا الأل  تم % من 5أتعاب سلوية تعاهل 

تحصيله بالمعت من ااصول العمارية  على أس يحم 
 الدف  على أساأ نصم سلو .

2,707,125 0.46 

 أتعاب المحاسى المانونا

لاير سعوه  سلويال  32,000مبلي   
32,700 0.01 

 أتعاب أع ار معل  ااهارة

يححمت الصلدوز  افة تةاليم السمر وااهامة 
يحةبدها  ت ع و من ااع ار فا المعلية الحا 

سبيت م ور ا جحماعا  بااضافة دلى بدل الح ور 
لاير سعوه  لالجحماع الوامد. على أس  3,000وبواه  

  يريد معموع هألح الحةاليم والبد   لألع ار 
لاير سلويا  ولن يحماضى  100,000معحمعين عن 

أع ار المعل  من مو ما مدير الصلدوز أ  
ةافآ  ن ير ع ويحشم فا معل  دهارة بد   او م
 الصلدوز.

 ما يححمت مدير الصلدوز مةافقة أع ار معل  ااهارة 
لاير سعوه   200,000المسحملين )معحمعين( وبواه  

.سلويا  

57,000 0.01 

 المعحمدينالعماريين  المميمينأتعاب 

 العمارين المميمينيححمت الصلدوز  افة تةاليم 
وبحسى السعر السا د بالسوز   للعمارا  الما مة

وفا جمي  ا موال لن يحم خصم د  المصاريم 
 والرسوم المعلية

206,275 0.03 

 تالحسعي رسوم ااهراج و

سو  يححمت الصلدوز رسوم ممابت الخدما  
الممدمة من السوز المالية السعوهية )تداول(  

 وتةوس الرسوم على اللحو الحالا:

 رسوم الحسعيت : أ. 

خدمة دن ار سعت مالةا الومدا : مبلي  •
لاير سعوه   2لاير سعوه  بااضافة دلى  50,000

لاير  500,000لةت مسحتمر وبحد اهصى مبلي 

 سعوه .

رسم سلو  لخدمة دهارة سعت مالةا  •
لاير سعوه  سلويا  وهد  400,000الومدا : مبلي 

تحأير هألح الرسوم من وهك آلخر بحسى هيمة رأأ 
.مال الصلدوز  

 رسوم ااهراج: ب. 

خدمة ااهراج ااولا لومدا  الصلدوز: مبلي  •
لاير سعوه  50,000  

رسم سلو  لخدمة دهراج ومدا  الصلدوز: مبلي  •
%.من الميمة السوهية للصلدوز  بحد أهنى  0.03: 

لاير  300,000لاير سعوه  ومد أعلى هدرح  50,000

 سعوه .

552,477 0.09 

يحم سداهها لشيقة السوز الرسوم الرهابية الحا 
 المالية

لاير سعوه  سلويال.  7,500هف  مبلي مم وع وهدرح 

وسحمسم الرسوم تلاسبيال على عده أيام السلة  
تشر 12ويحم هف  الرسوم المسححمة  ت   

7,500 0.00 

 رسوم ن ر المعلوما  على موه  تداول

لاير سعوه  سلويال  5,000هف  مبلي مم وع وهدرح 

المعلوما  على موه  تداول . وسحمسم لمار ن ر 
الرسوم تلاسبيال على عده أيام السلة  ويحم هف  

تشر 12الرسوم المسححمة  ت   

5,250 0.00 
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 المصاريم ااخرم

يححمت الصـلدوز  افـة الرسـوم والمصاريم 
واللمما  الخاصة بقن  ة واسحتمارا  الصلدوز  

 ما يححمت المصاريم والرسوم اللاتعـة عـن 
الحعـامال  و الخدما  الممدمة من الأير أو من 

ا يرا   وو العالهة متت الخدما  المانونية 
وا سح ارية والمسح ارين العماريين وتةــاليم 

الحــقمين  ا  العالهــة وأيـة خـدما  مشليـة أو فلية 
او تملية أخـرم بمـا فـا  لـت المصـاريم المحعلمـة 

ابا  البلةية أو برسوم الححويت ما بين الحس
ا سحتمارية  دضافة اية ضرا ى أو رسوم دس وجد . 

%مـن  1ومـن المحوهـ  أ  تريـد هـألح الحةـاليم عـن 

دجمـالا هيمـة أصول الصلدوز سلويال  وفا جمي  
 ا موال لن يحم خصم د  المصاريم والرسوم المعلية.

4,258,044 0.72 

هفعشا معموع المصاريم السلوية الحا تم 

  من هبت الصلدوز
11,341,036 1.91 

وأصت والحرام مصاريم دهالك العمارا  وديمار عموه الملمعة
وهبوي فا هيمة أصول عمارية مق اسحخدام  

18,259,291 3.07 

 4.98 29,600,327 معموع المصاريم السلوية 

 رسوم ا تحراك

تخصم رسوم ا تحراك من دجمالا مبلي ا تحراك 
% من دجمالا 2و بعد تخصي  الومدا   وبميمة 

. وسيموم مدير الصلدوز ا تحراكمبلي 
بالحلاال/مسم  امت رسوم ا تحراك لبا عا ا صول 

العيلا( الوارهة بياناتشم فا  ا تحراكالعمارية )
ر من هألح ال روي واامةام.هالماهة ر  

- - 

دضافة دلى معموع المصاريم السلوية 

  رسوم ا تحراك
29,600,327 4.98 

 أتعاب الح وير

فا مال اسحتمار الصلدوز بم اري  الح وير 
العمار   سيححصت الم ور على أتعابه ن ير هيامه 
بااترا  / العمت على ت وير الم روع ت ةت 

نسبة مقوية من تةاليم دن ار الم روع  وبحسى 
% من 15السا د بالسوز و بحد أعلى السعر 

 تةاليم ان ار الم روع.

- - 

 الحماصيت الةاملة لإليراها  والمصاريم محوفرة فا الموا م المالية المدهمة للصلدوز.*  

 .م 2019اللسبة من محوسم صافا هيمة ااصول لعام **  

 تم امحسابه من ضمن المصاريم. ( 24,500,409يوجد هبوي فا هيمة ا سحتمارا  العمارية بميمة ) مالم ة:  

م 31/12/2019اسحتمارا  مدير الصلدوز  ما فا   

.م31/12/2019ومدة  ما فا  350,819بلأك اسحتمارا  مدير الصلدوز فا الصلدوز   
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 (2الملحق )

 *الحاليةمعلومات حول عقود اإليجار 
 

 المعذر

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لاير سعودي( - سنوي)

 العامة الفسخ أحكام

 معارض

 1المسحقجر
  هـ 1436/08/01

 م 19/05/2015الموافق 
 هـ  30/07/1446

 م 29/01/2025الموافق 
1,157,400 

الحمديريـة فسـ  العمـد هوس يحق للممجر وفما لسل حه 
أ  تعويض على المسحقجر   وم  ا محما  بةامت مموز 
الممجر فا هيمة ا يعار المحدهة والحعويض عن ااضـرار 

 : علد الممح ا فا أ  من الحا   الحالية
علــد فــوا  المــدة المحــدهة لــدف  ااجــرة والمحــدهة  -

 .ب شر أو أ  مسححما  محرتبة على المسحقجر
الم المسحقجر أيـا مـن تـروي العمـد العوهريـة  د ا خ  -

ولم يلحرم بشا خـالل المـدة الحـا تحـده خ يـا مـن هبـت 
 .الممجر اسحدراك المخالمة

د ا  بك دس المسحقجر اسـحعمت العمـار محـت العمـد أو   -
ــة  ــة أو مرعع ــة للرام ــة مملم ســم  باســحعماله ب ريم
لآلخــرين أو ضــارة بســالمة المبلــى أو الصــحة العامــة أو 
م وها للمل ـر العـام أو أ ـرا  ملافيـة لـآلهاب العامـة 

 .فا المملةة أو مخالما لل ريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسحقجر تلاال عن العمد بأير د س  حابا   -

صري  من الممجر .فـإس أ  الحرمـا  وأ ـار هانونيـة ترتبـك 
عن هألا ا تمـاز ليسـك ملرمـة لل ـر  ااول و  يحـق 

 .بت أ  ير  ايال  انك صمحهالم البة بشا من ه

 2المسحقجر
  هـ 1437/03/21

 م 01/01/2016الموافق 
  هـ 20/03/1442

 م 05/11/2020الموافق 
431,250 

 3المسحقجر
  هـ 1436/09/05

 م 21/06/2017الموافق 
  هـ 04/09/1441

 م 26/04/2020الموافق 
442,500 

 4المسحقجر
  هـ 1437/03/20

 م 31/12/2015الموافق 
  هـ 19/03/1442

 م 04/11/2020الموافق 
448,500 

 5المسحقجر
  هـ 1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  30/12/1442

 م 08/08/2021الموافق 
411,000 

 6المسحقجر
  هـ 1437/03/15

 م 26/12/2015الموافق 
  هـ 14/03/1442

 م 30/10/2020الموافق 
435,000 

 7المسحقجر
 هـ 1436/09/05

 م 21/06/2015الموافق  
  هـ 1441/09/04

 م 26/04/2020الموافق 
436,500 

 8المسحقجر
  هـ 1437/04/07

 م 17/01/2016الموافق 
  هـ 1442/04/06

 م 21/11/2020الموافق 
873,000 

 9المسحقجر
  هـ 26/02/1437

 م 08/12/2015الموافق 
 هـ 1443/02/25

 م 02/10/2021الموافق 
126,168 

 مكاتب

 1المسحقجر
 هـ  01/08/1436

 م 19/05/2015الموافق 
 هـ  30/07/1446

 م 29/01/2025الموافق 
يحق للممجر وفما لسل حه الحمديريـة فسـ  العمـد هوس  497,000

أ  تعويض على المسحقجر   وم  ا محما  بةامت مموز 
الممجر فا هيمة ا يعار المحدهة والحعويض عن ااضـرار 

 : ن الحا   الحاليةعلد الممح ا فا أ  م
ــدف  ااجــرة والمحــدهة  - ــوا  المــدة المحــدهة ل ــد ف عل

 .ب شر أو أ  مسححما  محرتبة على المسحقجر
د ا خالم المسحقجر أيا من تروي العمد العوهرية  ولم  -

يلحرم بشا خالل المدة الحا تحده خ يا من هبـت المـمجر 
 .اسحدراك المخالمة

العمـار محـت العمـد أو د ا  بك دس المسـحقجر اسـحعمت  -
ــة  ــة أو مرعع ــة للرام ــة مملم ســم  باســحعماله ب ريم
لآلخــرين أو ضــارة بســالمة المبلــى أو الصــحة العامــة أو 
م وها للمل ـر العـام أو أ ـرا  ملافيـة لـآلهاب العامـة 

 .فا المملةة أو مخالما لل ريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسحقجر تلاال عن العمد بأيـر د س  حـابا  -

صري  من الممجر .فـإس أ  الحرمـا  وأ ـار هانونيـة ترتبـك 
عن هألا ا تمـاز ليسـك ملرمـة لل ـر  ااول و  يحـق 

 .الم البة بشا من هبت أ  ير  ايال  انك صمحه

 2المسحقجر
 هـ  19/04/1437

 م 29/01/2016الموافق 
 هـ  18/04/1442

 م 03/12/2020الموافق 
172,000 

 3المسحقجر
 هـ  25/03/1437

 م 05/01/2016الموافق 
 هـ  24/03/1441

 م 21/11/2019الموافق 
168,000 

 4المسحقجر
 هـ 05/10/1436

 م 21/07/2015الموافق  
 هـ  04/10/1440

 م 07/06/2019الموافق 
693,000 

 5المسحقجر
 هـ  23/07/1437

 م 30/04/2016الموافق 
 هـ  22/07/1442

 م 05/03/2021الموافق 
191,000 

 6المسحقجر
 هـ  06/04/1437

 م 16/01/2016الموافق 
 هـ  05/04/1442

 م 20/11/2020الموافق 
188,000 

 7المسحقجر
 هـ  14/06/1437

 م 23/03/2016الموافق 
 هـ  13/06/1442

 م 26/01/2021الموافق 
151,000 

 8المسحقجر
 هـ  27/01/1437

 م 09/11/2015الموافق 
 هـ  26/01/1442

 م 13/09/2020الموافق 
188,000 

 **وحدات سكنية

مسحقجر 21  1,017,000  اتشر مدة العمد 3من تشر الى  

 .د ا خالم المسحاجر أيال من تروي العمد  -
د ا  بك دس المسحقجر اسحعمت العمار محت العمد أو   - 

سم  باسحعماله ب ريمة مملمة للرامة أو مرععة لآلخرين 
أو ضارة بسالمة المبلى أو الصحة العامة أو م وها للمل ر 
العام أو أ را  ملافية لآلهاب العامة فا المملةة أو مخالما 

أو مصول امام من هبت المسحقجر أو  .لل ريعة ااسالمية
ضيوفه سوار با ما ن العامة أو مواهم السيارا  و لت وفمال 

 للسل ة الممجر الحمديرية.
عدم اسحمبال اا رين من العل  اآلخر هاخت الومدة محت  -

 العمد.
  يحق لرا ر  المسحقجر هخول ااما ن العامة اا بصحبة  -

المعم  واالحرام بمواعيد  المسقجر بعد الحلسيق م  دهارة
 الريارة المحدهة.

مخالمة المسحقجر للوا   واارتاها  المل مة للمبلى  -
 وااما ن العامة.

فا مالة اسحعمال تخ  آخر للومدة أو  ار  الومدة أو  -
 اسحةر السيارة. 

مسحقجر 15  1,155,700 اتشر مدة العمد 6اتشر الى  4من  

رمسحقج 81  6,563,500 تشر مدة العمد 12 اتشر  الى 7من  

وهألح ا هيم تمتت العموه الحالية  والميمة اايعارية الملدهية الومدا  لمسحقجر والحأير المسحمر  الملدهيةالملخ  أعالح ن رال ل بيعة الومدا   عر تم  هد* *
 لاير سعوه . 10,644,532هو  2017للومدا  الملدهية  انما ا يعار المسحشد  لعام  01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438 ما فا تاري  
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 الربيع

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لاير سعودي( - سنوي)

 العامة الفسخ أحكام

 1المسحقجر 
 هـ 01/09/1437

 م 06/06/2016الموافق 
 هـ  30/06/1447

 م 20/12/2025الموافق 
3,000,000 

يحق للممجر وفما لسل حه الحمديريـة فسـ  العمـد هوس 
ــت  ــا  بةام ــ  ا محم ــى المســحقجر   وم ــويض عل أ  تع
مموز الممجر فا هيمة ا يعار المحدهة والحعويض عـن 

 : ااضرار علد الممح ا فا أ  من الحا   الحالية
ــدف  ااجــرة والمحــدهة  - ــوا  المــدة المحــدهة ل علــد ف

 .ب شر أو أ  مسححما  محرتبة على المسحقجر
د ا خالم المسـحقجر أيـا مـن تـروي العمـد العوهريـة  -

 ولم يلحرم بشا خالل المدة الحـا تحـده خ يـا مـن هبـت 
 .الممجر اسحدراك المخالمة

د ا  بك دس المسحقجر اسـحعمت العمـار محـت العمـد أو  -
ــة للرامــة أو مرععــة  ــة مملم ســم  باســحعماله ب ريم
لآلخرين أو ضـارة بسـالمة المبلـى أو الصـحة العامـة أو 
م وها للمل ر العـام أو أ ـرا  ملافيـة لـآلهاب العامـة 

 .فا المملةة أو مخالما لل ريعة ااسالمية
عن العمد بأير د س  حـابا د ا  بك دس المسحقجر تلاال  -

صري  من الممجر .فإس أ  الحرما  وأ ـار هانونيـة ترتبـك 
عن هألا ا تمـاز ليسـك ملرمـة لل ـر  ااول و  يحـق 

 .الم البة بشا من هبت أ  ير  ايال  انك صمحه

 2المسحقجر 
 هـ  26/02/1437

 م 08/12/2015الموافق 
 هـ  25/02/1447

 م 19/08/2025الموافق 
261,040 

 3المسحقجر 
 هـ  21/07/1437

 م 28/04/2016الموافق 
 هـ  20/07/1441

 م 14/03/2020الموافق 
146,000 

 المحمدية

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير  -سنوي )
 سعودي(

 العامة الفسخ أحكام

 1المسحقجر 
 هـ  14/09/1436

 م 30/06/2015الموافق 
 هـ  13/09/1446

 م 12/03/2025الموافق 
7,206,300 

يحق للممجر وفما لسل حه الحمديريـة فسـ  العمـد هوس 
ــت  ــا  بةام ــ  ا محم ــى المســحقجر   وم ــويض عل أ  تع
مموز الممجر فا هيمة ا يعار المحدهة والحعويض عـن 

 : ااضرار علد الممح ا فا أ  من الحا   الحالية
ــوا   - ــدف  ااجــرة والمحــدهة علــد ف المــدة المحــدهة ل

 .ب شر أو أ  مسححما  محرتبة على المسحقجر
د ا خالم المسـحقجر أيـا مـن تـروي العمـد العوهريـة  -

 ولم يلحرم بشا خالل المدة الحـا تحـده خ يـا مـن هبـت 
 .الممجر اسحدراك المخالمة

د ا  بك دس المسحقجر اسـحعمت العمـار محـت العمـد أو  -
ــة للرامــة أو مرععــة ســم  باســحعما ــة مملم له ب ريم

لآلخرين أو ضـارة بسـالمة المبلـى أو الصـحة العامـة أو 
م وها للمل ر العـام أو أ ـرا  ملافيـة لـآلهاب العامـة 

 .فا المملةة أو مخالما لل ريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسحقجر تلاال عن العمد بأير د س  حـابا  -

ار هانونيـة ترتبـك صري  من الممجر .فإس أ  الحرما  وأ ـ
عن هألا ا تمـاز ليسـك ملرمـة لل ـر  ااول و  يحـق 

 .الم البة بشا من هبت أ  ير  ايال  انك صمحه

 2المسحقجر 
 هـ  27/01/1438

 م 28/10/2016الموافق 
 هـ  26/01/1446

 م 01/08/2024الموافق 
1,000,000 

 التخصصي

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحقجر 
 م  22/10/2015
 هـ 09/01/1437الموافق 

 م  21/10/2037
 هـ 12/09/1459الموافق 

3,338,820 

يحق للممجر وفما لسل حه الحمديريـة فسـ  العمـد هوس 
ــت  ــا  بةام ــ  ا محم ــى المســحقجر   وم ــويض عل أ  تع

ا يعار المحدهة والحعويض عـن مموز الممجر فا هيمة 
 : ااضرار علد الممح ا فا أ  من الحا   الحالية

علــد فــوا  المــدة المحــدهة لــدف  ااجــرة والمحــدهة  -
 .ب شر أو أ  مسححما  محرتبة على المسحقجر

د ا خالم المسحقجر أيـا مـن تـروي العمـد العوهريـة   -
  ولم يلحرم بشا خالل المدة الحـا تحـده خ يـا مـن هبـت

 .الممجر اسحدراك المخالمة
د ا  بك دس المسحقجر اسحعمت العمـار محـت العمـد أو   -

ــة للرامــة أو مرععــة  ــة مملم ســم  باســحعماله ب ريم
لآلخرين أو ضـارة بسـالمة المبلـى أو الصـحة العامـة أو 
م وها للمل ر العـام أو أ ـرا  ملافيـة لـآلهاب العامـة 

 .فا المملةة أو مخالما لل ريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسحقجر تلاال عن العمد بأير د س  حابا   -

صري  من الممجر .فإس أ  الحرما  وأ ـار هانونيـة ترتبـك 
عن هألا ا تمـاز ليسـك ملرمـة لل ـر  ااول و  يحـق 

 .الم البة بشا من هبت أ  ير  ايال  انك صمحه
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 مبنى الصحافة األول

 انتهاء العقدتاريخ  تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
 العامة الفسخ أحكام

 1المسحقجر 
 هـ 1436/01/22

 م 14/11/2014الموافق 
  هـ 1439/01/21

 م 11/10/2017الموافق 
4,312,660 

تخ   أمةام المس  لل ام دسحقعار الدولة للعمار 
  61ودخال ه الصاهر بالمرسوم الملةا رهم م/

 هـ و  ححه الحلميألية18/09/1427وتاري  

 مبنى الصحافة الثاني

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
 العامة الفسخ أحكام

 1المسحقجر 
 هـ 09/09/1437

 م 14/06/2016الموافق 
  هـ1440/09/08

 م 12/05/2019الموافق 
4,670,000 

المس  لل ام دسحقعار الدولة للعمار تخ   أمةام 
  61ودخال ه الصاهر بالمرسوم الملةا رهم م/

 هـ و  ححه الحلميألية18/09/1427وتاري  

 مستودع الحاير

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحقجر 
هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  30/12/1435

 م 24/10/2014الموافق 
63,000 

ا ا تقخر ال ر  التانا عن الحسديد فا المواعيد 
 ر  للمدة تريد عن اسبوع فل المحمق عليشا

ا ول مق الأار عمد ا جار وهمت المسحوهع وفا 
ا ول مال اياهة الحقخير عن اسبوعين ولل ر  

عداه الةشربار والمياح عن المسحوهع ت مق هم
.هوس تحمت أ  مسمولية  

 
يحق ا  ال رفين انشار العمد بإتعار ال ر  

ا خر  حابيا هبت نشاية العمد ب شر على ا هت و  
يحق لل ر  التانا للم البة ب ا من الميمة 

والرامه  علد خروجه من المةاس هبت نشاية المدة
رة.بدف   امت ااج  

 2المسحقجر 
 هـ  1435/02/20

 م 23/12/2013الموافق 
 هـ  1436/02/19

 م 11/12/2014الموافق 
59,000 

 3المسحقجر 
هـ  1434/02/20

 م 02/01/2013الموافق 
 هـ  1435/02/19

 م 22/12/2013الموافق 
62,000 

 4المسحقجر 
 هـ  1434/03/26

 م 16/01/2015الموافق 
 هـ  1435/03/25

 م 26/01/2014الموافق 
62,000 

 5المسحقجر 
 هـ  1434/06/07

 م 17/04/2013الموافق 
 هـ  1435/06/06

 م 06/04/2014الموافق 
62,000 

 6المسحقجر 
 هـ  1438/01/15

 م 16/10/2016الموافق 
 هـ  1439/01/14

 م 04/10/2017الموافق 
65,000 

 7المسحقجر 
 هـ  1436/03/01

 م 22/12/2014الموافق 
 هـ  1437/02/30

 م 12/12/2015الموافق 
60,000 

 8المسحقجر 
 هـ  1435/01/25

 م 28/11/2013الموافق 
 هـ  1436/01/24

 م 16/11/2014الموافق 
64,000 

 9المسحقجر 
 هـ  1437/04/20

 م 30/01/2016الموافق 
 هـ  1438/04/19

 م 17/01/2017الموافق 
60,000 

 10المسحقجر 
 هـ  1432/10/01

 م 30/08/2011الموافق 
 هـ  1435/09/30

 م 27/07/2014الموافق 
60,000 

 11المسحقجر 
 هـ  1437/01/09

 م 22/10/2015الموافق 
 هـ  1438/01/08

 م 09/10/2016الموافق 
65,000 

 12المسحقجر 
 هـ  1434/01/09

 م 22/11/2012الموافق 
 هـ  1435/01/08

 م 11/11/2013الموافق 
62,000 

 13المسحقجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1436/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
65,000 

 14المسحقجر 
 هـ  1438/01/12

 م 13/10/2016الموافق 
 هـ  1439/01/11

 م 01/10/2017الموافق 
67,000 

 15المسحقجر 
 هـ  1434/06/12

 م 22/04/2013الموافق 
 هـ  1435/06/11

 م 11/04/2014الموافق 
62,000 

 16المسحقجر 
 هـ  1434/02/01

 م 14/12/2012الموافق 
 هـ  1435/01/30

 م 03/12/2013الموافق 
62,000 

 17المسحقجر 
 هـ  1434/01/01

 م 14/11/2012الموافق 
 هـ  1434/12/30

 م 03/11/2013الموافق 
62,000 

 18المسحقجر 
 هـ  1434/07/01

 م 10/05/2013الموافق 
 هـ  1435/06/30

 م 30/04/2014الموافق 
60,000 

 19المسحقجر 
 هـ  1435/03/01

 م 02/01/2014الموافق 
 هـ  1436/02/30

 م 22/12/2014الموافق 
62,000 

 20المسحقجر 
 هـ  1434/03/17

 م 28/01/2013الموافق 
 هـ  1435/03/16

 م 17/01/2014الموافق 
60,000 

 21المسحقجر 
 هـ  1437/07/09

 م 16/04/2016الموافق 
 هـ  1438/07/08

 م 04/04/2017الموافق 
65,000 

 22المسحقجر 
 هـ  1434/01/01

 م 14/11/2012الموافق 
 هـ  1434/12/30

 م 03/11/2013الموافق 
62,000 

 23المسحقجر 
 هـ  1434/02/01

 م 14/12/2012الموافق 
 هـ  1435/01/30

 م 03/12/2013الموافق 
62,000 

 24المسحقجر 
 هـ  1434/07/15

 م 24/05/2013الموافق 
 هـ  1435/07/14

 م 12/05/2014الموافق 
62,000 

 25المسحقجر 
 هـ  1437/08/01

 م 08/05/2016الموافق 
 هـ  1438/07/30

 م 26/04/2017الموافق 
65,000 

 26المسحقجر 
 هـ  1437/08/20

 م 27/05/2016الموافق 
 هـ  1438/08/19

 م 15/05/2017الموافق 
65,000 

 27المسحقجر 
 هـ  1438/03/01

 م 30/11/2016الموافق 
 هـ  1439/02/30

 م 19/11/2017الموافق 
62,000 

 28المسحقجر 
 هـ  1434/02/01

 م 14/12/2012الموافق 
 هـ 1435/01/30

 م 03/12/2013الموافق  
60,000 



 
 

  64 2.4نسخة 
 هـ(24/11/1441م )الموافق 15/07/2020اخر تحديث: 

 
 مستودع السلي

 العقد تاريخ بداية المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  

ا ا تاخر المسحقجر عن هف   امت ا يعار او جرر مله 
او اية مبالي م لوبة خالل  ال ين يوم من 

اسححماهشا يحق للممجر ايما  الخدما  عن العمار 
وا ا لم يدف  المسحقجر خالل ع رين يوم بعد  لت 
يعحبر العمد ملحشيا وبدوس الحاجة الى اتعار او انألار 

 
ا مال  بك اس يعوا للممجر اخالر العمار ف

المسحقجر اسحعمت العمار او سم  باسحعماله 
ب ريمة مملمة للرامة  او مرععة لالخرين او ضارة 
بسالمة المبلى او الصحة العامة او فا ا را  
ملافية لالهاب العامة او محرمة بموجى ا ن مة 

بالممةلة  أو  بك أس المسحقجر هد تلاال السارية 
ين هوس د س  حابا صري  عن العمار أو أجرح من البا

ا ا خالم المسحقجر ايا من تروي أو  من الممجر 
أللت ولم يلحرم بشا خالل بالعمد واخ ر  حابة 

  أو فا مال اسبوعين من تاري   لت ا خ ار
دعسار المسحقجر أو دفالسه مالم يمدم للممجر فا 
ميعاه ملاسى تقميلا  أو ضمانا  تةمت له الوفار 

ت ميعاه اسححماهشا بعد.بااجرة الحا لم يح  

 1المسحقجر 
 هـ  1429/03/09 

 م 16/03/2008الموافق 
 هـ  1434/03/09

 م 20/01/2013الموافق 
616,000 

 2المسحقجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
330,000 

 3المسحقجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
330,000 

 4المسحقجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1437/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
150,000 

 5المسحقجر 
 هـ  01/07/1429 

 م 04/07/2008الموافق 
 هـ  29/06/1434

 م 09/05/2013الموافق 
81,000 

 6المسحقجر 
 هـ  1437/05/01

 م 09/02/2016الموافق 
 هـ  1440/04/30

 م 07/01/2019الموافق 
135,000 

 7المسحقجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
135,000 

 8المسحقجر 
 هـ  1429/02/10

 م 17/02/2008الموافق 
 هـ  09/02/1434

 م 22/12/2012الموافق 
81,000 

 9المسحقجر 
 هـ  1429/05/10

 م 15/05/2008الموافق 
 هـ  09/05/1430

 م 03/05/2009الموافق 
195,000 

 10المسحقجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/2014الموافق 
546,000 

 11المسحقجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
70,000 

 12المسحقجر 
 هـ  1436/06/01

 م 21/03/2015الموافق 
 هـ  1437/05/30

 م 09/03/2016الموافق 
45,000 

 13المسحقجر 
 هـ  1438/05/01

 م 28/01/2017الموافق 
 هـ  30/04/1439

 م 17/01/2018الموافق 
187,200 

 14المسحقجر 
 هـ  1436/04/01

 م 21/01/2015الموافق 
 هـ  1437/03/30

 م 10/01/2016الموافق 
181,350 

 15المسحقجر 
 هـ  1435/01/01 

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
163,800 

 16المسحقجر 
 هـ  01/04/1438

 م 30/12/2016الموافق 
 هـ  30/03/1439

 م 18/12/2017الموافق 
174,150 

 17المسحقجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
267,000 

 18المسحقجر 
 هـ  1437/01/16

 م 29/10/2015الموافق 
 هـ  1438/01/15

 م 16/10/2016الموافق 
174,150 

 19المسحقجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
224,000 

 20المسحقجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1437/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
175,500 

 21المسحقجر 
 هـ  1433/07/01

 م 21/05/2012الموافق 
 هـ  1438/06/30

 م 28/03/2017الموافق 
317,250 

 22المسحقجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1436/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
141,750 

 23المسحقجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
100,950 

 24المسحقجر 
 هـ  1429/09/01

 م 01/09/2008الموافق 
 هـ  30/08/1432

 م 31/07/2011الموافق 
141,750 

 25المسحقجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
141,750 

 26المسحقجر 
 هـ  1436/10/01

 م 17/07/2015الموافق 
 هـ  1437/09/30

 م 05/07/2016الموافق 
283,500 

 27المسحقجر 
 هـ  1435/03/01

 م 02/01/2014الموافق 
 هـ  1438/02/30

 م 30/11/2016الموافق 
135,450 
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 منفعة الربيع

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

(لاير سعودي -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحقجر 
 هـ  1432/04/01

 م 06/03/2011الموافق 
 هـ  1442/03/30

 م 15/11/2020الموافق 
160,000 

ــدف  لمــدة  ــانا عــن ال ــقخر ال ــر  الت فــا مــال ت
يـوم  30اسبوعين يحم اتعارح بالسداه وبعد م ا 

ــد  ــى ام ــد. ا ا ر  ــ  العم ــر  ا ول فس ــق لل  يح
ال ــرفين عــدم تعديــد العمــد فعليــه اخ ــار ال ــر  
ا خر خ يا هبت نشاية العمـد ب ـشرين علـى ا هـت 

 وا  يعحبر العمد معده تلما يا
ــقخر ــدف  لمــدة  فــا مــال ت ــانا عــن ال ال ــر  الت

يـوم  30اسبوعين يحم اتعارح بالسداه وبعد م ا 
 يحق لل ر  ا ول فس  العمد.

 2المسحقجر 
 م  01/08/2011
 هـ 02/09/1432الموافق 

 م  01/08/2021
 هـ 23/12/1442الموافق 

370,700 

 3المسحقجر 
 هـ  1432/09/01

 م 31/07/2011الموافق 
 هـ  1442/09/01

 م 12/04/2021الموافق 
165,000 

 4المسحقجر 
 هـ  1434/04/01

 م 11/02/2013الموافق 
 هـ  1442/04/01

 م 16/11/2020الموافق 
25,000 

 5المسحقجر 
 هـ 01/01/1438

 م 02/10/2016الموافق  
 هـ  1444/01/01

 م 29/07/2022الموافق 
158,000 

 6المسحقجر 
 هـ  1435/07/17

 م 16/05/2014الموافق 

 1440/07/16هـ   
 م 22/03/2019الموافق 

 )  يخ   للحعديد الحلما ا( 
220,000 

 منفعة القدس

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسحقجر 
 هـ  1435/05/01

 م 02/03/2014الموافق 
 هـ  1445/04/30

 م 13/11/2023الموافق 
150,000 

 
ــدف  لمــدة  ــانا عــن ال ــقخر ال ــر  الت فــا مــال ت

يــحم اتــعارح  مــن تــاري  ا ســححماز اســبوعين
ــــد م ــــا  ــــوم  30بالســــداه وبع ــــاري  ي ــــن ت م

 يحق لل ر  ا ول فس  العمد.ا سححماز 
 

 
 

 2المسحقجر 
 هـ  1435/12/01

 م 25/09/2014الموافق 
 هـ  1440/11/30

 م 01/08/2019الموافق 
120,000 

 3المسحقجر 
 هـ  1436/07/01

 م 19/04/2015الموافق 
 هـ  1441/06/30

 م 24/02/2020الموافق 
120,000 

 4المسحقجر 
 هـ 1436/10/22

 م 07/08/2015الموافق  
 هـ  1441/10/21

 م 12/06/2020الموافق 
100,000 

 5المسحقجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1442/12/30

 م 08/08/2021الموافق 
150,000 

 منفعة وادي لبن

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لاير سعودي( -سنوي )  

العامة الفسخ أحكام  

 1المسحقجر 
 هـ 1435/12/15

 م 09/10/2014الموافق  
 هـ  1440/12/14

 م 15/08/2019الموافق 
90,000 

ــدف  لمــدة  ــانا عــن ال ــقخر ال ــر  الت فــا مــال ت
يـوم  30اسبوعين يحم اتعارح بالسداه وبعد م ا 

ــد  ــى ام ــد. ا ا ر  ــ  العم ــر  ا ول فس ــق لل  يح
ال ــرفين عــدم تعديــد العمــد فعليــه اخ ــار ال ــر  
ا خر خ يا هبت نشاية العمـد ب ـشرين علـى ا هـت 

 يعحبر العمد معده تلما ياوا  
 2المسحقجر 

 هـ  1435/12/01
 م 25/09/2014الموافق 

 هـ  1445/11/30
 م 06/06/2024الموافق 

180,000 

 3المسحقجر 
 هـ  1436/09/01

 م 17/07/2015الموافق 
 هـ  1446/08/30

 م 28/02/2025الموافق 
180,000 

يوم  30فا مال تقخر ال ر  التانا عن الدف  لمدة 
 يحق لل ر  ا ول فس  العمد.

 4المسحقجر 
 هـ  1438/03/15

 م 14/12/2016الموافق 
 هـ  1448/03/14

 م 27/08/2026الموافق 
120,000 

يوم  30فا مال تقخر ال ر  التانا عن الدف  لمدة 
بعـد اخ ـار ال ـر   يحق لل ر  ا ول فس  العمـد

التــانا بالســداه بعــد م ــا أســبوعين مــن تــاري  
 .ا سححماز

الضباب منفعة  

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لاير سعودي( -سنوي )  

العامة الفسخ أحكام  

 1المسحقجر 
 هـ  1435/11/1

 م 26/08/2014الموافق 
 هـ 1445/11/1

 م 08/05/2024الموافق  
1,050,000 

م ا  فا مال تقخر ال ر  التانا عن الدف  بعد
 يوم يحق لل ر  ا ول فس  العمد. 30

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438محد ة بحاري   بيانا الموضحة اعالح  انك مسى آخر  المعلوما جمي   *

 


