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 الشروط واألحكام 

 
 

 صندوق المعذر ريت
     

تم اعتماد صندوق المعذر ريت على أنه صندوق استثمار عقاري متداول يتخذ شكل المنشأة ذات األغراض الخاصة 
 والقواعد المنظمة للمنشات ذات األغراض الخاصةبموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري 

  )مقفل (صندوق 
  مدير الصندوق

  
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  

 
 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 استثماري  واإلطالع على المخاطر الخاصة بالصندوق دوقعلى المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصن
  بشأن الصندوق.

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

 زم من دراسة للتحقق من الفرص االستثمارية المعروضة بموجب هذه الوثيقة يجب على المستثمرين المحتملين إجراء ما يل
واالستعانة بمستشار خاص في شؤون الزكاة والضريبة بخصوص ما قد يترتب عليهم من زكاة أو ضرائب نتيجة المتالك وحدات في 

تبار اآلراء والتقديرات المقدمة من قبل مدير الصندوق أو تداولها أو التصرف بها بأي شكل آخر. وال يجوز للمستثمرين المحتملين اع
  الصندوق في هذه الشروط واألحكام بمثابة توصيات لالستثمار في الصندوق.

   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

    هـ18/09/1438م  (الموافق  13/06/2017صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ .(  
 باإلضافة تحديث اإلفصاح المالي التي تعكس التغييرات التالية ( صندوق المعذر ريتالنسخة المعدلة من شروط وأحكام  هذه هي

 م29/03/2022المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  اإلشعار ) حسب أعضاء مجلس إدارة صندوق المعذر ريت  عدد غييرت الى
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  بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

  
  إشعار هام

ــى  .أ ــرار عل ــاذ أي ق ــل اتخ ــل قب ــة بالكام ــة تام ــام بعناي ــروط واألحك ــذه الش ــراءة ه ــل ق ــتثمر محتم ــل مس ك
ـــذه  ـــات ه ـــع محتوي ـــون م ـــتثمرون المحتمل ـــل المس ـــوز أن يتعام ـــندوق. وال يج ـــق بالص ـــتثماري يتعل اس

ــة ــة، أو قانوني ــريبية، أو زكوي ــتثمارية، أو ض ــارة اس ــا استش ــى أنه ــام عل ــروط واألحك ــى  ،الش ــب عل ــل يج ب
ســـتثمرين قـــراءة هـــذه الشـــروط واألحكـــام والتحـــري بأنفســـهم، والتحقـــق مـــن فرصـــة جميـــع الم

ـــا  ـــي ينطـــوي عليه ـــا والمخـــاطر الت ـــق بالمزاي ـــا يتعل ـــك فيم ـــي الصـــندوق واختبارهـــا، وذل االســـتثمار ف
ـــي الصـــندوق.  ـــين، ومستشـــاري نصـــح ويُ االســـتثمار ف المســـتثمرون باستشـــارة مستشـــاريهم المهني

ن والمحاســبين بشــأن شــراء وحــدات فــي الصــندوق واالحتفــاظ بهــا الضــرائب ومستشــاريهم القــانونيي
   .والتصرف فيها

تــم إعــداد هــذه الشــروط واألحكــام مــن قبــل شــركة أصــول وبخيــت االســتثمارية، وهــي شــركة ســعودية  . ب
ـــم  ـــاري رق ـــب الســـجل التج ـــة، بموج ـــاريخ  1010219805مســـاهمة مقفل ــــ  2/05/1427وت ـــق ه (المواف

-07مـــرخص لـــه" بموجـــب تـــرخيص هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم ومرخصـــة كــــ"شخص م)  29/05/2006
ــرار 08126 ــة بموجــب الق ــة الســوق المالي ــن هيئ ــاري الصــادرة ع ــة صــناديق االســتثمار العق ــاً لالئح ، ووفق
ــــاريخ  ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١رقــــم  ــــى نظــــام الســــوق 15/7/2006هـــــ (الموافــــق ١٩/٦/١٤٢٧وت ــــاء عل م) بن

ـــم (م/ ـــي رق ـــة الصـــادر بالمرســـوم الملك ـــاريخ  )30المالي ـــق  هــــ ١٤٢٤ /٦ /٢وت ، م) 31/07/2003(المواف
ـــة الســـوق  ـــس هيئ ـــة الصـــادرة عـــن مجل ـــة المتداول ـــات الخاصـــة بصـــناديق االســـتثمار العقاري والتعليم

ـــم  ـــرار رق ـــب الق ـــة بموج ـــاريخ  2016 – 130 – 6المالي ـــق23/1/1438وت ــــ (المواف ـــاء 24/10/2016ه م) بن
ــادر بالمرســوم المل ــة الص ــام الســوق المالي ــى نظ ــم (م/عل ــي رق ــاريخ 30ك ـــ ١٤٢٤ /٦ /٢) وت ــق  ه (المواف

  .م) 31/07/2003

ــباً  . ج ــون مناس ــد ال يك ــذا فق ــة، ل ــى مرتفع ــطة إل ــاطر متوس ــندوق بمخ ــي الص ــاطر ف ــتوى المخ ــنف مس يص
ــد  ــندوق أو العوائ ــدات الص ــعار وح ــاطر، إذ أن أس ــل المخ ــتثمار قلي ــي االس ــون ف ــذين يرغب ــتثمرين ال للمس

المخــاطر التـــي قــد يتعـــرض لهــا الصــندوق. وبالتـــالي، قــد ال يســـترد النقديــة يمكــن أن تهـــبط بســبب 
المســـتثمر المبلـــغ األصـــلي الـــذي تـــم اســـتثماره. لـــذا ننصـــح المســـتثمر باستشـــارة مستشـــار مـــالي 

ــة مســتقل ــة الســوق المالي ــون المســتثمرون  مــرخص مــن هيئ ــرار االســتثمار. ويجــب أن يك ــل اتخــاذ ق قب
ـــي ا ـــأن االســـتثمار ف ـــم ب ـــى عل ـــون عل ـــة وال يصـــلح إال المحتمل ـــى مخـــاطر عالي لصـــندوق ينطـــوي عل

للمســتثمرين الملمــين بالمخــاطر التــي ينطــوي عليهــا ويفهمــون هــذه المخــاطر، والقــادرين علــى تحمــل 
ــي  ــات عــن مخــاطر االســتثمار ف ــن المعلوم ــد م ــا (للمزي ــا أو كلي ــوالهم المســتثمرة جزئي خســارة رؤوس أم

  ).هذه الشروط واألحكاممن  " خ" ، الرجاء الرجوع إلى المادة الصندوق

ــدير  . د ــد م ــي يؤك ــام، والت ــذه الشــروط واألحك ــي ه ــواردة ف ــات ال ــدير الصــندوق مســؤولية المعلوم ــل م يتحم
ــا ال  ــك) أنه ــن ذل ــد م ــة للتأك ــة المهني ــن العناي ــول م ــدر المعق ــذل الق ــد أن ب ــه (بع ــب علم ــندوق حس الص

ــوائ ــترط الل ــور تش ــة أم ــل أي ــللة وال تغف ــحيحة أو مض ــر ص ــادة غي ــمن أي إف ــن تتض ــادرة م ــة الص ح التنفيذي
مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة تضـــمينها فيـــه. وال تتحمـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة أي مســـؤولية عـــن 
ــها  ــي نفس ــا، وتخل ــدقتها أو اكتماله ــق ب ــدات تتعل ــي أي تأكي ــام، وال تعط ــروط واألحك ــذه الش ــات ه محتوي

يقـــة أو عـــن صـــراحة مـــن أي مســـؤولية مهمـــا كانـــت عـــن أي خســـارة تنـــتج عمـــا ورد فـــي هـــذه الوث
ــي شــراء وحــدات الصــندوق المطروحــة بموجــب  ــراغبين ف ــى ال ــا، ويجــب عل ــى أي جــزء منه ــاد عل االعتم

 هذه الشروط واألحكام التحري عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بالصندوق.

ــق  . ه ــدم تواف ــال ع ــي ح ــس، و ف ــاً أو العك ــا ميالدي ــا يقابله ــاً و م ــواريخ هجري ــع الت ــى جمي ــارة إل ــت اإلش تم
  هجري مع الميالدي يتم األخذ بالتاريخ المذكور أوالً. التاريخ ال

  
  اسم وعنوان مدير الصندوق:
  شركة أصول و بخيت االستثمارية

  11526الرياض   63762ص.ب.   
  المملكة العربية السعودية

  966-11-419-1797هاتف: 
  966-11-419-1899فاكس: 

 WMD@OBIC.COM.SAبريد إلكتروني: 
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 :  نوع الصندوق
تم اعتماد صندوق المعذر ريت على أنه صندوق استثمار عقاري متداول يتخذ شكل المنشأة ذات 

المنظمة للمنشات ذات األغراض الخاصة بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري والقواعد 
تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب الئحة صناديق االستثمار  األغراض الخاصة

  العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.

  الريال السعودي. :  عملة الصندوق

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

األهداف االستثمارية 
 :  للصندوق

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

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

  ٪ مـن إجمـالي أصول الصـندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة، و75دوري عـن 
  أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء..2

  .لایر سعودي 613,700,000 :  حجم الصندوق

  رياالت سعودية. 10  :  سعر الوحدة

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

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

  .ال يوجد :  الحد األدنى للملكية

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

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

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

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

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

لبائعي االصول  االشتراكل رسوم امالتنازل/حسم كبمدير الصندوق  وسيقوممبلغ اإلشتراك. 
  .من هذه الشروط واألحكام" دالواردة بياناتهم في المادة " (اإلشتراك العيني) العقارية

، المستحقة إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفات% من 0.50رسوم سنوية تعادل  :  رسوم إدارة الصندوق
 وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي.

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

 :  أتعاب التطوير

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

  .تكاليف انشاء المشروعمن  %15بحد أقصى  و وبحسب السعر السائد بالسوق

  

 :  رسوم الحفظ 

  500و  0% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كانت قيمتها مابين 0.05نسبة 
 مليون.

  500األصول حسب آخر تقييم، إذا كانت قيمتها مابين % سنوياً من قيمة 0.04نسبة 
 مليار. 1مليون و 

  مليار فأكثر. 1% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كانت قيمتها 0.025نسبة
  لایر سعودي سنوياً. 150,000على أن ال تقل رسوم الحفظ عن 
  لایر سعودي رسوم تأسيس وتدفع لمرة واحدة.  60,000مبلغ 
لایر رسوم إنشاء شركة اضافية ذات غرض خاص. 25,000غ مبل 

  ملخص الصندوق
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 .شاملة خدمات الزكاة لایر سعودي سنوياً  55,000مبلغ  :  أتعاب المحاسب القانوني

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

 : أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

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

ولن يتقاضى  ،سنويا لایر 100,000عن  لألعضاء مجتمعين ال يزيد مجموع هذه التكاليف والبدالت
أي بدالت او مكافآت نظير عضويتهم في مجلس إدارة  أعضاء المجلس من موظفي مدير الصندوق

   .الصندوق
لایر  200,000قع يتحمل مدير الصندوق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين (مجتمعين) وبواو 

  سعودي سنويا.

 :  المصاريف األخرى

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

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

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

  االحوال لن يتم خصم إال المصاريف والرسوم الفعلية.

% من قيمة االستحواذ على العقار تحسب وتدفع عند اإلفراغ لصالح 2.5يدفع الصندوق كحد أقصى :  سعي شراء عقارات
  الوسيط العقاري، وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة.

 :  رسوم التعامل

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

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

مل الصندوق جميع مصاريف وتكاليف ورسوم التعامل/التعامالت مثل البيع حباإلضافة إلى ذلك، سيت
. وسيتم اإلفصاح عن الخاصة بذلكوالشراء واالستحواذ على أصول والتكاليف االستشارية والقانونية 

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

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

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

، وسيشعر مالكي 2019سيقوم مدير الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الصندوق اعتباراً من العام  :  الزكاة
  ئم المالية للصندوق.الوحدات عن األثر المترتب على ذلك وسيفصح عن ذلك في القوا

الرسوم الحكومية/ 
:  الضرائب 

إن الرسوم والعموالت والمصروفات المستحقة لشركة أصول وبخيت االستثمارية أو األطراف األخرى 
ال تشمل الرسوم الحكومية/الضرائب, وسيتحمل الصندوق الرسوم الحكومية/الضرائب بشكل 

ذات العالقة, ومنها على سبيل المثال ضريبة القيمة منفصل وفقا للتشريعات واللوائحة التنفيذية 
  المضافة.
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  :”"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية
تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، 

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

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

  .هيئة السوق الماليةمجلس ، والصادرة عن الئحة صناديق االستثمار العقاري  :  الئحة صناديق االستثمار العقاري

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

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

  المالية.

"شركة أصول وبخيت االستثمارية 
  :  دوق"" أو "مدير الصن

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

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

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

  :  عضو مجلس إدارة مستقل
مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له  موظفاً و ال عضو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ليس

جوهرية بعمل أو عالقة تعاقدية مع مدير  أمين حفظ الصندوق, كما أنه ليس بذي عالقة أو
  .الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق

  :  مدير األمالك

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

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

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

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

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

  يعني صندوق المعذر ريت.  :  الصندوق

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

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

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

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

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

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

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

  
  
  
  
  

   

  قائمة المصطلحات



 
 

    7  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  :  التغييرات األساسية

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

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

  يعني الطرح العام للوحدات وفقاً لهذه الشروط واألحكام.  :  الطرح

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

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

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

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

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

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

  :  صفقات المرابحة

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

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

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

  :  نموذج طلب االشتراك
في الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة النموذج المستخدم لطلب االشتراك 

السوق المالية وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها 
  .العميل بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق

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

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

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

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

  :  طرف ذوو عالقة

  مدير الصندوق .1
  أمين الحفظ .2
  األمالكمدير  .3
  المقيم المعتمد .4
  المحاسب القانوني .5
 أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذين أو الموظفين لدى أي من األطراف أعاله .6
 %) من صافي أصول صندوق االستثمار العقاري المتداول5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ( .7
  أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم.8

  تعني السوق المالية السعودية.  :  السوق/تداول

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

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

  كل من يملك وحدة في الصندوق على أال يكون من اآلتي بيانهم: :  الجمهور 
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 %) أو أكثر من وحدات الصندوق.5أي مالك وحدات يملك ( .1
 مدير الصندوق وتابعيه. .2
  أعضاء مجلس إدارة الصندوق..3

 :  عقود المنفعة
بموجبها شراء حق االنتفاع بتلك األصول لفترة زمنية محددة وال يترتب تعني العقود التي يتم 

على شراء حق االنتفاع اكتساب الملكية التامة لألصول بحيث تبقى تلك الملكية مع مالكها 
عقود المنفعة الخاصة باألصول العقارية الوارد في هذه الشروط و األحكام تعني ، و األساسي

  .ن هذه الشروط واألحكاممالمادة ح اتها في بيان

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



 
 

    9  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

 
  

  
  

  

  دليل الصندوق
   AlMaather REIT المعذر ريت الصندوقاسم 

 مدير الصندوق

  

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

   11526الرمز البريدي  63762ص ب  
  الرياض، المملكة العربية السعودية

  00966114191797 :  هاتف
  00966114191899 :فاكس 

www.obic.com.sa 

  الحفظأمين 

  

  البالد الماليةشركة 
  المملكة العربية السعودية

  البالد المالية، المركز الرئيسي، طريق الملك فهد
  11411الرياض  140ص.ب 
  920003636 هاتف

  0112906299س فاك 
www.albilad-capital.com 

 المحاسب القانوني
  

  بي كي إف البسام والنمر
  المملكة العربية السعودية

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

  00966112065333هاتف 
  00966112065444فاكس  

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

  المستشار القانوني
 

جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد لالستشارات القانونية 
 والمحاماة 

 برج هيتال، الدور الرابع 
 طريق الملك فهد

 المملكة العربية السعودية11361الرياض 
   www.talawksa.comالموقع اإللكتروني:

 مدير األمالك

 

  المملكة العربٌة السعوديةمؤسسة مداد الخير للعقارات
  11411الرياض  300ص.ب 

  حي العقيق –شارع عبدهللا الخريجي 
  00966114856057هاتف 

 00966114983951فاكس  

  العقاريون المقيمون

 
 تثمين -الشركة السعودية لتقييم وتثمين األصول  -1

  طريق الدائري الشرقي – 12مخرج  –الملك عبدهللا  -الرياض
  7121ص.ب: 

 www.tathmen.net الموقع اإللكتروني: 
 وايت كيوبس –المكعبات البيضاء للتقييم العقاري  مكتب -2

 المملكة العربية السعودية
   2955ص ب: ، شارع األمير محمد بن سعيد -حي الملقا –الرياض 
  00966112542126هاتف: 

لتقييم السعوديةالعربية السعوديةالمملكة cubes.com-www.white  الموقع اإللكتروني:
  تثمين -وتثمين األصول 

  منصة التداول

 

  )شركة السوق المالية السعودية ( تداول
  المملكة العربية السعودية

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

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

  webinfo@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

  الجهة المنظمة
 

  هيئة السوق المالية
  المملكة العربية السعودية

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

  info@cma.org.saالبريد اإللكتروني: 
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 اسم الصندوق و نوعه: .أ
تم اعتماد صندوق المعذر ريت على أنه صندوق استثمار عقاري متداول يتخذ شكل اسم الصندوق "المعذر ريت"، 

والقواعد المنظمة للمنشات ذات المنشأة ذات األغراض الخاصة بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري 
تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات  األغراض الخاصة

 الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.

 عنوان مدير الصندوق: .ب
   .شركة أصول وبخيت االستثمارية

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

 www.obic.com.saالموقع اإللكتروني: 

 مدة الصندوق: .ت
تقدير مدير ســنة تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفق  99مدة الصــندوق هي 

 الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية.

 أهداف الصندوق: .ث
% من 90يهدف الصــــندوق إلى االســــتثمار في أصــــول عقارية مدرة لدخل دوري بحيث يتم توزيع ما ال يقل عن 

شــكل ســنوي وذلك بعد اســتالم مدير الصــندوق للعوائد اإليجارية بمالكي الوحدات  صــافي أرباح الصــندوق على
 لألصول العقارية.

 وصف غرض الصندوق و أهدافه االستثمارية: .ج
يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصــــــول عقاريــــــة قابلــــــة لتحقيق دخل تأجيري دوري داخل المملكة العربية 

% 90، وتوزيع ما ال يقل عن " ح" السعودية وبما يتوافق مع استراتيجية الصندوق االستثمارية الواردة في المادة 
من صافي أرباح الصندوق سنوياً. ويستثمر الصندوق بشكل ثـــانوي أصوله فـــي مشـــاريع التطـــوير العقارية وذلك 

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

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

من أي خلل او عيوب  افنياً وخلوه األصــول العقارية، وكذلك على ســالمة اأو تشــغيله هامن في عدم االســتفادة
ستفادة من سبب في عدم اال سية قد تمنع او قد تت سية رئي شغيله هاهند سبب بدورها في اجراء اأو ت ، أو قد تت

  .ات وتغييرات رئيسية مكلفةاصالح
  

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

يستهدف الصندوق تكوين محفظة استثمارية عقارية متنوعة من خالل تملك أصول عقارية داخل المملكة العربية 
ــــة لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي من المتوقع أن تدر عوائد على رأس المال المستثمر بما  ـــــ السعودية قابلـ

ـــا ـــوير يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق. ويستثمر الصندوق بشكل ثـ ـــاريع التطـ ـــي مشـ نوي أصوله فـ
  :العقارية شريطة

ـن  . 1 ـل دوري ع ـد دخ ـي تول ـورة الت ـة المط ـي األصول العقاري ـل استثمارات الصندوق ف ـن القيمة 75أالتق ٪ م
  اإلجمالية ألصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة، و

  .أال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء . 2
  

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

  المعذر ريت صندوق

   األحكام الشروط و
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  ملخص تعريفي عن األصول العقارية - 
 :(المبدئية) ملخص محفظة الصندوق -1

 
   

 عدد/قيمة  الوصف

 12  المراد االستحواذ عليها عقود المنفعةو إجمالي عدد العقارات

 8 المراد االستحواذ عليها عدد العقارات

 4 عدد العقارات تحت عقد المنفعة

 11 عدد العقارات المطورة تطوير كامل

 1 عدد العقارات قيد اإلنشاء*

 %100 نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

 %8.33 نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

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

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

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

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

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

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

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

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

 %96.85  إجمالي نسبة اإلشغال (محسوبة بطريقة المتوسط المرجح)

 %1.80 نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

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

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

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

 المعذرجينكس   اسم العقار
  مكتبي -تجاري  – سكني  نوع العقار

 الرياض  المدينة
 المعذر  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  10,709.16 )²مساحة االرض (م

  البناءمساحة 
  22,707.37  ,حسب رخصة البناء)²(م

 192,636,980.71  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

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

  عدد العقود  القيمة سنويا  
 11( مستأجري المعارض

  9 4,761,318 معرض)

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

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

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

 
  تاريخ إتمام انشاء المبنى

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

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

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

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

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

  مالحظات إضافية

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

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

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

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

" من هذه الشروط واألحكام،  ف" " والمادة 4ض وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "  افصاح
يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع 
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كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب  . المعذر اربـعق مدير الصندوق فيما يتعلق
% أو 10كل عوائدها جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تش

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

 الربيعجينكس  اسم العقار
  تجاري – يةفندقوحدات   نوع العقار

 الرياض  المدينة
 الربيع  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  3,900 )²مساحة االرض (م

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

  50,284,948.37  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  
   1المستأجر 

 81معارض و 4(
  وحدة سكنية)

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

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

  م 19/08/2025هـ الموافق  25/02/1447إلى 
   3المستأجر 

م  28/04/2016هـ الموافق  21/07/1437من  146,000  معرض) 1(
  م 14/03/2020هـ الموافق  20/07/1441إلى 

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

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

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

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

  %100  اإلشغال للعقارنسبة 

  وصف موقع العقار
يقع العقار في شمال مدينة الرياض بحي الربيع ويحد منطقة العقار من الجهة الشمالية 
طريق االمام سعود بن فيصل ومن الجهة الجنوبية الطريق الدائري الشمالي, ومن الجهة 

  الشرقية طريق الملك عبدالعزيز ومن الجهة الغربية طريق الملك فهد

  مالحظات إضافية

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

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

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



 
 

    14  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
 

 

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

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

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

 ) سنوياً.445,000(القيمة اإليجارية 

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام،  ف" " والمادة 4 ضالمادة " وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في
يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع 

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

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

 المحمديةبرج  اسم العقار
  مكتبي -تجاري   نوع العقار

 الرياض  المدينة
 العليا  الحي

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

  كروكي الموقع

 
 2,109 )²مساحة االرض (م

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

  99,581,867.03  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  

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

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

   2المستأجر 
  1,000,000  معارض) 4(

م  28/10/2016هـ الموافق  27/01/1438من 
  م 01/08/2024 الموافق هـ 26/01/1446إلى 

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

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

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

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

  %100  نسبة اإلشغال للعقار



 
 

    15  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

 
 
 

  وصف موقع العقار
ــــط مدينة الرياض بحي  فهد الذي يطل عليه على امتداد طريق الملك  عليااليقع العقار وس

مباشره. ويحد منطقة العقار من الجهة الشمالية شارع موسى بن نصير, ومن الجهة الجنوبية 
ــــرقية طريق الملك فهد يليه شــــارع العليا ومن الجهة  طريق مكة المكرمة ومن الجهة الش

  الغربية شارع التخصصي

  افصاح

" ر " من هذه الشروط واألحكام، يؤكد  " والمادة7وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "س 
مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير 

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

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

 التخصصيمعارض  اسم العقار
  تجاري  نوع العقار

 الرياض  المدينة
 المعذر  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  4,248 )²مساحة االرض (م
  مساحة البناء

 6,610.61  ,حسب رخصة البناء)²(م

 43,680,817.33  (لایر) تكلفة شراء العقار
 شهر 12االيجار المستهدف خالل 

  3,338,820  (لایر)

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  

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

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

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

  تاريخ إتمام انشاء المبنى
  العقار قيد اإلنشاء  (حسب شهادة اتمام البناء)

 )قبو + دور ارضي + دور ميزانينأدوار ( 3  عدد االدوار
  واعدادها  انواع الوحدات

 صالة عرض 1 (حسب رخصة البناء)

  %100  نسبة اإلشغال للعقار



 
 

    16  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
 

  

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

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

  مالحظات إضافية

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

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

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

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

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام، يؤكد  ف" " والمادة 4ض وفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "
مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير 

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

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

  م.2017يتوقع استكمال إنشاء المشروع خالل شهر اكتوبر من العام 

 1الصحافة برج   اسم العقار
  مكتبي –تجاري   نوع العقار

 الرياض  المدينة
 الصحافة  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  2,520 )²مساحة االرض (م

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

  50,102,755.81  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

نبذة عن عقود اإليجار 
  الحالية (لایر)

  

  المدة  القيمة سنويا  

  1المستأجر 
 4,312,660  (المبنى بالكامل)

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

  إذا تم اإلخطار بعدم الرغبة بالتجديد

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



 
 

    17  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
 

  

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
(حسب شهادة اتمام 

  البناء)
  م 23/11/2011الموافق  هـ27/12/1432

  

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

 مكتب 44 (حسب رخصة البناء)

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

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

عبدالعزيز, ومن الجهة الجنوبية الطريق الدائري الشمالي, ومن الجهة الشرقية طريق المطار, ومن 
  الجهة الجنوبية طريق العليا الذي يقع عليه العقار مباشرة

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام، يؤكد مدير  ف" " والمادة 4 ضاإلفصاح عنه في المادة "وفيما عدا ما تم 
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصندوق فيما 

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

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

 2الصحافة برج   اسم العقار
  مكتبي  نوع العقار

 الرياض  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
 10,880  ,حسب رخصة البناء)²(م

  53,544,744.13  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
  (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  

  1المستأجر 
 4,670,000  (المبنى بالكامل)

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

مماثلة باستثناء ما إذا تم اإلخطار بعدم 
  الرغبة بالتجديد

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

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



 
 

    18  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
 

  

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

  واعدادها  انواع الوحدات
 مكتب 44 (حسب رخصة البناء)

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

  وصف موقع العقار
ســلمان يقع العقار في شــمال مدينة الرياض بحي الصــحافة ويحد منطقة العقار شــماال طريق الملك 

بن عبدالعزيز, ومن الجهة الجنوبية الطريق الدائري الشــــمالي, ومن الجهة الشــــرقية طريق المطار, 
  ومن الجهة الجنوبية طريق العليا الذي يقع عليه العقار مباشرة

  

  افصاح

ــــروط واألحكام، يؤكد مدير  ف" " والمادة 4ض وفيما ما تم اإلفصــــاح عنه في المادة " " من هذه الش
الصــندوق على أنه ال يوجد تضــارب لمصــالح بائعي األصــول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصــندوق 

ـمبنى الصحافة الثاني. فيما يتعلق  كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب جوهري لمصالح  ب
% أو أكثر من العوائد اإليجارية 10قارية تشــكل عوائدها مدير الصــندوق ومصــالح أي مســتأجر ألصــول ع

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

 الحائر اتمستودع اسم العقار
  اتمستودع  نوع العقار

 الرياض  المدينة
 المصانع  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  13,544.45 )²مساحة االرض (م

  مساحة البناء
 11,970  ,حسب رخصة البناء)²(م

  27,281,887.81  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
  (لایر)

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

عدد   القيمة سنويا  
 العقود

 3-1مستأجرين 
  سنوات

 مستودع) 28(
1,747,000 28  

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

 بهذا األصل العقاري)

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



 
 

    19  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
 

  

 دور ارضي  عدد االدوار

  واعدادها  انواع الوحدات
 مستودع 28 البناء)(حسب رخصة 

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

  وصف موقع العقار
ــمالية طريق  ــانع, ويحد منطقة العقار من الجهة الش يقع العقار في جنوب مدينة الرياض بحي المص
الدائري الجنوبي ومن الجهة الجنوبية حي المنصورية ومن الجهة الشرقية طريق الحائر, ومن الجهة 

  الغربية حي الشفا

  افصاح

ــــاح عنه في المادة " ــــروط واألحكام، يؤكد مدير  ف" " والمادة 4 ضوفيما ما تم اإلفص " من هذه الش
صندوق  صول العقارية أو مدير األمالك مع مدير ال صالح بائعي األ ضارب لم صندوق على أنه ال يوجد ت ال

ــــمستودعات الحائر.  فيما يتعلق ضارب جوهري لمصالح كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد ت بـ
صندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها  % أو أكثر من العوائد اإليجارية 10مدير ال

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

 السلي اتمستودع اسم العقار
  اتمستودع  نوع العقار

 الرياض  المدينة
 السلي  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  54,075 )²مساحة االرض (م

  مساحة البناء
 46,158  ,حسب رخصة البناء)²(م

  75,502,675.27  (لایر) تكلفة شراء العقار

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

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
  (لایر)

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

  عدد العقود  القيمة سنويا  
 3-1مستأجرين 
  سنوات

 وحدة) 29(
4,016,100  19  

 5-3مستأجرين 
  سنوات

 وحدات) 7(
1,507,450 8  

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

 
  تاريخ إتمام انشاء المبنى

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

 دور ارضي  عدد االدوار



 
 

    20  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

 

  .المنفعة د: عقملخص األصول العقارية

  واعدادها  انواع الوحدات
 وحدة 36مقسمة الى  مستودع 26 (حسب رخصة البناء)

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

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

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

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام، يؤكد  ف" " والمادة 4 ضوفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "
مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير 
الصندوق فيما يتعلق بـمستودعات السلي.  كما يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب 

% أو أكثر 10جوهري لمصالح مدير الصندوق ومصالح أي مستأجر ألصول عقارية تشكل عوائدها 
  عوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بـمستودعات السلي.من ال

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

 منفعة الربيع اسم العقار
  تجاري  نوع العقار

 الرياض  المدينة
 الربيع  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  2,450 )²مساحة االرض (م
  مساحة البناء

 1,413.26  ,حسب رخصة البناء)²(م

  1,483,658.95  (لایر) المنفعةتكلفة شراء 

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

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  
  1المستأجر 

م 06/03/2011هـ الموافق  01/04/1432من  160,000  )معرض 1(
  م15/11/2020هـ الموافق 30/03/1442إلى 

  2المستأجر 
 هـ02/09/1432م الموافق 01/08/2011من  370,700  )معرض 1(

  هـ23/12/1442الموافق م 01/08/2021إلى 
  3المستأجر 

م 31/07/2011هـ الموافق  01/09/1432من  165,000  )معرض 1(
  م12/04/2021هـ الموافق 01/09/1442إلى 

  4المستأجر 
  م 11/02/2013 الموافق هـ 01/04/1434من  25,000  )معرض 1(

  م15/11/2020هـ الموافق 01/04/1442إلى 
  5المستأجر 

م 02/10/2016هـ الموافق  01/01/1438من  158,000  )معرض 1(
  م29/07/2022هـ الموافق 01/01/1444إلى 

  6المستأجر 
م 30/04/2014هـ الموافق  17/07/1435من  220,000  )معرض 1(

  م22/03/2019هـ الموافق 16/07/1440إلى 
عقود اإليجار من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن  2(يرجى الرجوع إلى الملحق 
 الخاصة بهذا األصل العقاري)

  (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة

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

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

   هـ01/04/1439
  م19/12/2017الموافق 

  
   هـ 01/04/1439  500,000

  م19/12/2017الموافق 
   هـ 01/04/1443

   م06/11/2021الموافق 
  تاريخ إتمام انشاء المبنى

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

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

 معارض 6 (حسب رخصة البناء)



 
 

    21  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

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

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

  نبذة عن عقد المنفعة

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

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

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

  مالحظات إضافية

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

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

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

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

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام،  ف" " والمادة 4 ضوفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "
 يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع

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

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

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

 منفعة القدس اسم العقار
  مكتبي -تجاري   نوع العقار

 الرياض  المدينة
 القدس  الحي

 بن عبدالعزيز طريق الملك عبدهللا  الشارع
  N 46°44'25.0"E"36.0'45°24  احداثيات الموقع

  كروكي الموقع

 

  895.5 )²مساحة االرض (م
  مساحة البناء

 1,257.84  ,حسب رخصة البناء)²(م

  2,243,692.91  (لایر) المنفعةتكلفة شراء 

  640,000  (لایر) شهر 12االيجار المستهدف خالل 



 
 

    22  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
   

  (لایر)نبذة عن عقود اإليجار الحالية 

  المدة  القيمة سنويا  
   1المستأجر 

  م02/03/2014هـ الموافق  01/05/1435من  150,000  معرض) 1(
  م13/11/2023 الموافق هـ30/04/1445إلى 

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

  م01/08/2019 الموافق هـ30/11/1440إلى 
   3المستأجر 

  م19/04/2015 الموافق هـ01/07/1436من  120,000  معرض) 1(
  م23/02/2020هـ الموافق 30/06/1441إلى 

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

  م13/05/2020 الموافق هـ21/10/1441إلى 

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

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

 اإليجار الخاصة بهذا األصل العقاري)

  (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة

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

  تنتهي في  تبدأ من  سنوياً 

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

  هـ10/11/1442
  م19/06/2021الموافق  

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

   هـ 10/11/1448
  م 16/04/2027الموافق 

  
  تاريخ إتمام انشاء المبنى

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

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

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

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

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

طريق الملك عبدهللا ومن الجهة الجنوبية طريق العروبة ومن الجهة الشرقية طريق خالد بن الوليد ومن 
  الجهة الغربية الطريق الدائري الشرقي

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

  مالحظات إضافية
العقد الموقع مع المؤجر  فيعليها  منصوصيتضمن زيادة في القيمة اإليجارية   1إن عقد المستأجر 

 : وتكون على النحو التالي
  زيادة  م13/11/2023الموافق هـ 30/04/1445إلى  م07/01/2019هـ الموافق  01/05/1440من

  .) لایر سنوياً 165,000لتصبح القيمة ( %10بنسبة 

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام،  ف" " والمادة 4 ضوفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "
يؤكد مدير الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك 

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

  منفعة القدس% أو أكثر من العوائد اإليجارية السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق ب10
 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438اله كانت حسب آخر أرقام محدثة بتاريخ جميع االرقام الموضحة اع

  



 
 

    23  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  

 منفعة وادي لبن اسم العقار
  تجاري -سكني   نوع العقار

 الرياض  المدينة
 ظهرة لبن  الحي

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

  كروكي الموقع

 
  895.5 )²مساحة االرض (م
  مساحة البناء

 1,645.02  ,حسب رخصة البناء)²(م

  1,375,978.49  (لایر) المنفعةتكلفة شراء 
  570,000  (لایر) شهر 12االيجار المستهدف خالل 

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  

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

  م15/08/2019هـ الموافق 14/12/1440إلى 

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

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

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

  م27/02/2025هـ الموافق 30/08/1446إلى 

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

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

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

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

200,000  
  هـ 30/08/1433

  م 18/07/2012الموافق 
  هـ29/04/1449

  م 30/09/2027الموافق 
  

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

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

 وحدات سكنية 6معارض,  4 (حسب رخصة البناء)

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

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

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

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

  مالحظات إضافية

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

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

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

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

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

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



 
 

    24  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

  
 

 

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام، يؤكد مدير  ف" " والمادة 4 ضتم اإلفصاح عنه في المادة " وفيما عدا ما
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصندوق 

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

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

 منفعة الضباب اسم العقار
 مكتبي -تجاري   نوع العقار

  الرياض  المدينة

 المربع  الحي
 االمام عبدهللا بن فيصل بن تركي  الشارع

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

  كروكي الموقع

 
  774.5 )²مساحة االرض (م
  مساحة البناء

 3,060.48  ,حسب رخصة البناء)²(م

  5,927,493.04  (لایر) المنفعةتكلفة شراء 
 شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 1,050,000  (لایر)

  نبذة عن عقود اإليجار الحالية (لایر)

  المدة  القيمة سنويا  

  1المستأجر 
المبنى (

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

  م08/05/2024هـ الموافق 01/11/1445إلى 
من هذه الشروط واألحكام للحصول على معلومات أكثر عن عقد االيجار الخاص  2الملحق (يرجى الرجوع إلى 
 بهذا األصل العقاري)

  (لایر) تكلفة استئجار عقد المنفعة

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

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

الموافق  هـ01/02/1443
  م 08/09/2021

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

الموافق  هـ 01/02/1453
    م22/05/2031

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

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

 معارض 4تب ومك 18 (حسب رخصة البناء)

  %100  نسبة اإلشغال للعقار

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

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

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



 
 

    25  2.6 سخةن
 هـ)26/08/3144(الموافق م 29/03/2022اخر تحديث: 

 
 
 

 .منفعة/عوائد اإليجارات السابقة و المستهدفة لكل عقار -3
  

اسم 
  العقار/المنفعة

2016  2017*  2018*  

متوسط عوائد 
االيجارات 

المستهدفة 
  للصندوق

 )2017-2018(  

عوائد 
  االيجارات 

 (لایر)

  نسبة ال
(عائد 

االيجار/مجموع 
لنفس  االيجارات

   )السنة

عوائد 
االيجارات 

 المستهدفة 
 (لایر) 

  نسبة ال
(عائد 

االيجار/مجموع 
 االيجارات

   )لنفس السنة

عوائد 
االيجارات 

 المستهدفة 
 (لایر) 

  نسبة ال
(عائد 

االيجار/مجموع 
 االيجارات

   )لنفس السنة

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

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

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

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

 4,312,660 %8.0 4,312,660 %8.3 4,312,660 %9.6 4,312,660 1الصحافة  برج

 4,670,000 %8.6 4,670,000 %8.9 4,670,000 %10.4 4,670,000 2الصحافة  برج

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

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

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

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

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

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

44,959,49 المجموع
2 100.0% 52,217,920100.0% 54,149,900 100.0% 53,183,910 

%8.51 العائد اإلجمالي المستهدف**  8.82%  8.67%  

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

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

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

 .والمصاريف المتعلقة بالصندوقالعوائد االجمالية المذكورة في الجدول أعاله تم احتسابها قبل خصم جميع الرسوم -

  افصاح

" من هذه الشروط واألحكام، يؤكد مدير  ف" " والمادة 4 ضوفيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في المادة "
الصندوق على أنه ال يوجد تضارب لمصالح بائعي األصول العقارية أو مدير األمالك مع مدير الصندوق 

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

  بـمنفة الضباب. السنوية ألصول الصندوق وذلك فيما يتعلق 
  م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 اريخجميع االرقام الموضحة اعاله كانت حسب آخر أرقام محدثة بت
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لعائد اإلجمالي إن بعض العوائد واإليجارات المتعلقة بالصندوق والمذكورة في الجدول اعاله معرضة للتغيير خالل عمر الصندوق مما يترتب عليه تغير في ا -
  المستهدف.

  :***العائد الصافي المستهدف
احتسابها بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف النقدية المتعلقة بالصندوق حيث لم يتم خصم المصاريف غير العوائد الصافية المذكورة في الجدول أعاله تم  -

 كمخصصات اإلهالك لألصول الثابتة. النقدية 
لصندوق مما يترتب " من هذه الشروط واألحكام معرضة للتغيير خالل عمر ارإن بعض الرسوم و المصاريف النقدية المتعلقة بالصندوق والمذكورة في المادة " -

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

  المستهدف.
 

  سياسات تركيز االستثمار.  2و.
االستثمار في أصول عقارية داخل المملكة العربية السعودية قابلــــــــة لتحقيق دخل تأجيري يهدف الصندوق إلى 

دوري والتي من المتوقع أن تدر عوائد على رأس المال المســــتثمر. كما أنه ســــيتم اختيار المناطق/المدن التي 
إيجابي، و نمو في  تتميز بســمات اســتثمارية إيجابية ونمو في أنشــطة األعمال وتدفق في االســتثمارات بشــكل

وذلك بعد األخذ باإلعتبار  المعقول (حســـب تقدير مدير الصـــندوق العرض و الطلب و كذلك لديها بنية تحتية جيدة
ـــأن من  ـــادرة في هذا الش ـــعودية للمقيمين  مقيمينالتقارير الص ـــتقلين معتمدين من قبل الهيئة الس اثنين مس

ـــندوق الواردة في الملخص التعريفي لهذه الشـــروط و على الرغم من أن االســـتثمارات األ .)المعتمدين ولية للص
واألحكام تقع جميعها في مدينة الرياض، إال أنه وعلى سبيل تنويع االستثمارات، يجوز للصندوق االستثمار بباقي 

صــول الصــندوق االجمالية ألقيمة ال٪ من  25مناطق/مدن المملكة، باإلضــافة إلى إمكانية االســتثمار بحد أقصــى 
صول   .العقارات الواقعة خارج المملكة في صل/أ ستثمار في أ كما أنه ال يوجد أي قيود أخرى حول تركيز أو تنوع اإل

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

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

%) من القيمة 50في الحاالت التي يقرها مجلس إدارة الصـــندوق بحيث أال يتجاوز تمويل الصـــندوق ما نســـبته (
  اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

  وق.وسائل و كيفية استثمار النقد المتوفر في الصند  4و.
يحق لمدير الصــندوق ووفقاً لتقديره الخاص باســتثمار الســيولة المتاحة وغير المســتخدمة متى ما دعت الحاجة 

في واحدة أو اكثر من  % من القيمة اإلجمالية ألصـــول الصـــندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة)25(وبحد أقصـــى 
  الجدول أدناه:ب اإلستثمارات المذكورة

  

  **نوع االستثمار
الحد األدنى من القيمة 

وفقاً  اإلجمالية للصندوق
  آلخر قوائم مالية مدققة

الحد األعلى من القيمة 
وفقاً  اإلجمالية للصندوق

  آلخر قوائم مالية مدققة
  %25  %0  سيولة نقدية

صة سواق النقد المطروحة طرحاً عاماً و المرخ صناديق أ
  %25  %0  من قبل الهيئة.

والودائع قصيرة األجل بالريال السعودي صفقات المرابحة 
لدى المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي 

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

ــركات المتداولة و المطروحة طرحاً عاماً في ــهم الش أس
  %25  %0  أسواق المال السعودية والمرخصة من الهيئة.

ناديق  ــــ العقارية المتداولة المطروحة طرحاًوحدات الص
  %25  %0 عاماً في أسواق المال السعودية و المرخصة من الهيئة.

أدوات الــدين المتــداولــة و المطروحــة طرحــاً عــامــاً في
  %25  %0  أسواق المال السعودية و المرخصة من الهيئة.

تصــنيف ائتماني محدد وذلك طالما أن تلك المصــارف مرخصــة ســيتم اختيار المصــارف بقرار من مدير الصــندوق حيث أنه لن يلتزم بأي  *
  .وعاملة في المملكة

  % من القيمة اإلجمالية للصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة.25ستثمار مع الطرف النظير الواحد لن يتجاوز ** اإل
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 مخاطر االستثمار في الصندوق: .خ
  .ملخص مخاطر الصندوق 1.  خ

  المخاطر المتعلقة بالصندوق 1.  1.  خ

 التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق  
. ونتيجة لذلك، فإن إيرادات المملكة العربية السعوديةتتركز جميع استثمارات الصندوق في أصول عقارية تقع في 

العربية  المملكةالصــــندوق وصــــافي الدخل ترتبط بالطلب على المســــاحات المكتبية والســــكنية والتجارية في 
ــعودية ــعودية. وقد يؤثر أي هبوط في مســتوى الطلب للوحدات العقارية عامًة في الس على  المملكة العربية الس

أداء الصــندوق وقيمة وحداته بشــكل أكبر مما لو كانت اســتثمارات الصــندوق في أصــول عقارية موزعة على بقعة 
ي العقارات فصـــول الصـــندوق أل االجماليةقيمة ال٪ من  25الســـتثمار بحد أقصـــى لإمكانية وهناك  جغرافية أكبر.

, ما قد يعرض الصــــندوق لمخاطر التركيز في حال كانت تلك االســــتثمارات في دولة معينة الواقعة خارج المملكة
  أوعدة دول تتبع لمنطقة جغرافية معينة.

 

 عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق   
المســـتثمرين المحتملين من التنبؤ باألداء تم تأســـيس الصـــندوق حديثاً دون ماضـــي تشـــغيلي ســـابق يمكن 

المستقبلي للصندوق. كما أن النتائج السابقة لصناديق مماثلة أو األداء السابق لألصول العقارية محل استحواذ 
الصندوق ليست بالضرورة مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل، حيث سيعتمد مالكوا الوحدات بشكل كبير 

شؤونه وزيادة حجم العوائد على رأس المال على قرارات وجهود مدي صندوق و ستراتيجية ال صندوق في إدارة ا ر ال
وبالتالي، فإن حداثة نشأة الصندوق قد تؤثر بشكل سلبي على توقعات مدير الصندوق وبالتالي على  المستثمر.

  عوائد الوحدات.

 االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق   
خدمات اإلدارة واالستشارات التي يقدمها موظفي مدير الصندوق. وقد يكون من الصعب  سيعتمد الصندوق على

اســــتبدال بعض الموظفين الرئيســــيين، وخاصــــة في اإلدارة العليا لمدير الصــــندوق. وفي حالة ترك أحد هؤالء 
سب له/لها، فإن أداء أعما صندوق قادراً على إيجاد بديل منا صندوق قد تتأثر الموظفين العمل ولم يكن مدير ال ل ال

  بشكل سلبي.

 مخاطر السيولة   
ــــتحقة على رأس المال  ــــتثماراتهم واالعتماد على العوائد المس ــــتثمرون عادة إلى اإلبقاء على اس يعمد المس
المستثمر. ولكن في حاالت أخرى يرغب بعض المستثمرين في تسييل استثماراتهم تبعاً لعوامل كثيرة، بما في 

ــوق ا ــندوق والس ــول العقارية، واألداء العام للص ــتثمار مماثلة. ونظراً ألن ذلك إيرادات وقيمة األص لخاص بأدوات اس
صناديق االستثمار العقار المتداولة قد تكون أقل من نظيرتها ألسهم الشركات المتداولة،  كمية السيولة لوحدات 
فإنه من المحتمل أن يواجه المستثمر في وحدات الصندوق صعوبة بالتخارج  وتسييل وحداته في الصندوق بسعر 

مما قد يؤدي إلى تخارج المستثمر من  األصلي أو من السعر الذي يعرضه ذلك المستثمر من سعر الشراء أعلى
  .الصندوق بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق

 مخاطر الخبرة المحدودة  
يمتلك مدير الصـــندوق خبرة محدودة في إدارة صـــناديق االســـتثمار العقاري المتداولة. وبالنظر إلى أن التعليمات 
الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة قد صدرت مؤخرا وبالتالي يبقى كيفية تطبيقها إلى حد ما مجهوال، 

ضاء وقت وجهد كبير في الت صندوق إلى ق ضطر مدير ال صندوق  التزامأكد من فقد ي صادرة  النظاميةلمتطلبات باال ال
وبالتالي، فإن إخفاق مدير الصــــندوق في تطبيق تلك  عن هيئة الســــوق المالية والســــوق المالية الســــعودية

د يؤدي إلى تأثير ســلبي على عمليات الصــندوق ومركزه المالي وعائدات مالكي ق المتطلبات بالشــكل المطلوب
  الوحدات.

 اول بسعر أقل من القيمة السوقيةمخاطر التد   
ــــلبا  على  قد يتعرض تداول الوحدات لعوامل تؤدي إلى حدوث تقلبات في قيمتها منها العوامل التي قد تؤثر س

أســـواق األســـهم المحلية والعالمية والظروف االقتصـــادية الســـائدة والمتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل 
االقتصادية العامة. وبناء عليه، فإن شراء الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الذين  واتجاهات المستثمرين والظروف

ستثمارات ستثمر من  يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بهذه اال صعوبة تخارج الم سيماً وأن ذلك قد يؤدي إلى  ال 
  الصندوق أو تخارجه بقيمة أقل من القيمة السوقية ألصول الصندوق.
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  الصندوقمخاطر زيادة رأس مال  
في حال قرر مدير الصـــندوق مع مالكي الوحدات زيادة رأس مال الصـــندوق من خالل إصـــدار وحدات جديدة، فإن 

تخفيض الحصص النسبية لمالكي الوحدات في ذلك الحين إلى حد إلى إصدار هذه الوحدات الجديدة سوف يؤدي 
ـــة بالوحدات ق األولويةوذلك ما لم يمارس مالكي الوحدات في ذلك الحين حقوقهم في حقو ما ، وقد تؤدي الخاص

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

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار  
ضمان بأن األعما سينجح لن يكون هناك أي  صندوق  ستكون مدرة لألرباح، أو أن ال صندوق  صول ال ل التشغيلية أل

ـــدر لألموال ليدفع منها توزيعات على مالكي  ـــكل عام أي مص ـــندوق بش ـــائر، كما لن يكون للص في تجنب الخس
وق الوحدات بخالف العوائد من اإليجارات و العائدات الرأسمالية التي من الممكن أن تأتي من تشغيل أصول الصند

أو بيع بعض أو كل أصــوله. وبالتالي فإنه ال يوجد ضــمان بأن الصــندوق ســيقوم بتحقيق عوائد على اســتثمارات 
صندوق كل أو بعض رؤوس أموالهم  ستثمرين في ال سر الم صندوق وأنه من الممكن أن يخ مالكي الوحدات في ال

  المستثمرة في الصندوق. 

  

  مخاطر إلغاء إدراج/ تعليق الوحدات •

مخاطر بأن تقوم هيئة السوق المالية بإلغاء إدراج الصندوق أو تعليق تداوله في أي وقت إذا رأت الهيئة أن هناك 
ذلك ضروري لحماية مالكي الوحدات أو الحفاظ على تنظيم السوق أو إذا رأت أن مدير الصندوق أو أمين الحفظ 

الوحدات بالسوق حسب المادة السادسة  أخفق بشكل جوهري. كما يحق للسوق المالية السعودية تعليق تداول
والثالثون من قواعد اإلدراج, كما يجوز أيضاً للهيئة إلغاء اإلدراج أو تعليقه إذا أخفق الصندوق في الوفاء بمعايير 
السيولة الموضحة في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشر من الباب الثاني في قواعد اإلدراج وكذلك في الفقرة 

  .) من الفقرة (ب) من المادة (رابعاً) من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة2( الفرعية رقم

  مخاطر التمويل •

سلباً على صندوق, مما قد يؤثر  صول ال صندوق والحد من  قيمة من المحتمل أن يتم تمويل أ الدخل الذي يجنيه ال
ويل تتعاظم الزيادات واالنخفاضــات في قيمة وحدات الصــندوق مرونة الصــندوق. باالضــافة الى ذلك ففي حالة التم

العقارية. إن اســــتخدام التمويل يخلق فرصــــة للصــــندوق لزيادة العائدات ولكنه في نفس الوقت يؤدي الى زيادة 
سلبية معينة مثل ارتفاع تكلفة التمويل و  ستثمارته إلى عوامل  صندوق وا الخطر المالي وقد يؤدي إلى تعريض ال

قد تؤدي لتراجع األرباح والتوزيعات وأحيانا العوائد . عالوًة على ذلك, فإنه يمكن رهن أصـــول الصـــندوق إلى التي 
ــــندوق دون حق الرجوع على مالكي الوحدات, ويمكن أن يقوم ذلك الُمقرض  ــــلحة الص ُمقرض, وذلك فقط لمص

ذات الغرض الخاص أو من قبل مدير  بالمطالبة باألصول المرهونة فور حدوث أي تخلف عن السداد من قبل الشركة
  الصندوق أو الصندوق ذاته.

  المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق 2.  1.  خ

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري  
يكون العائد على االستثمارات العقارية عرضة للعديد من العوامل المترابطة فيما بينها، بما فيها التغييرات السلبية 

صادية المحل سوق المحلية، والظروف المالية في الظروف االقت سلبية في ال ية أو اإلقليمية أو الدولية، والظروف ال
لمســتأجري ومشــتري وبائعي العقارات، والتغييرات في مصــروفات التشــغيل، والقوانين واللوائح البيئية، وقوانين 

سعار الطاقة، وا سات المالية، وأ سيا سيم المناطق وغيرها من القوانين الحكومية وال لتغيرات في مدى اإلقبال تق
ــــاكل  ــــبي على مختلف أنواع ومواقع العقارات، والمخاطر الناتجة عن االعتماد على التدفقات النقدية ومش النس
ومخاطر التشغيل الناشئة عن توفر بعض مواد البناء، باإلضافة إلى الظروف القاهرة، والخسائر غير القابلة للتأمين 

في التســبب بمخاطر  قد يســاهم أّي من هذه العوامل .يطرة مدير الصــندوقوغيرها من العوامل الخارجة عن ســ
  جوهرية تؤثّر سلبًا على قيمة أصول الصندوق وقدرة الصندوق على توليد أي عوائد على استثماراته.

 قيمة العقارات ونقص السيولة في تقلباتال  
ــــيولتها تبعاً للطلب والرغبة في هذا النوع من  ــــائلة، وتتقلب درجة س ــــول غير الس تعتبر العقارات من فئة األص
االســتثمارات. وإن كان الصــندوق بحاجة لتســييل اســتثماراته العقارية في وقت غير مناســب، فقد تكون عائدات 

ــــندوق من ذلك أقل من القيمة الدفترية اإلجمالية لممتلكاته العق ــــعوبة قد الص ارية. وبالتالي، فإن أي تأخير أو ص
شكل كبير على العائد النهائي سلبًا وب صوله قد تؤثّر  صرف في أ صندوق في الت صل  -إن وجد -يواجهها ال الذي يح
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  عليه مالكي الوحدات.

 ألصول العقاريةالصندوق ل إمكانية الطعن في ملكية  
ة مركزية فعالة وملزمة في مدينة الرياض، كما أن صكوك ال توجد حتى تاريخ هذه الشروط واألحكام سجالت عقاري

ــــرف في ملكية العقار وقد  ــــرورة كامل حقوق التص ــــةالملكية ال تمثل بالض للطعن حيث أن المحاكم  تكون عرض
وجود عقد فإن السعودية ال تعترف عادًة بدفاع المشتري "حسن النية" ضد المطالبات العقارية. عالوة على ذلك، 

ضرورة أحدهما في مطالبة اآلخر بإعادة ملكية  صين ال يمكن بال شخ . وعليه فإن محل التعاقد عقاريالصل األبين 
 تتعلق بملكية تلك األصــول منازعات قانونيةاألصــول العقارية التي يســتحوذ عليها الصــندوق قد تكون عرضــة ألي 

من الرهن  يخال بشـــكل  األصـــول العقارية أو نقلها في قدرة الصـــندوق على التصـــرّف والتي قد تضـــعف بدورها
في بعض الحاالت بخسارة الصندوق لملكية األصول العقارية التي اعتقد بأن االستحواذ  ذلك والقيود، وقد يتسبّب

ـــالً عن ذلك، قد تؤثر هذه المنازعات والخالفات حول الملكية  ـــورة قانونية. فض ـــكل بعليها تم بص جوهري على ش
  العقارية، وبالتالي على قيمة الوحدات في الصندوق. قيمة األصول

  إمكانية عدم اكتمال تطوير مشــروع عقار التخصــصــي في اإلطار الزمني المتوقع أو ضــمن الميزانية
 المتوقعة.

لعدد من هذه الشروط واألحكام  17بياناته في الصفحة الورادة  تطوير مشروع عقار التخصصيخضع االنتهاء من ي
   :بما في ذلكمن المخاطر، 

  
ــــاريح والموافقات الحكومية والتنظيمية  تأخر الجهات الحكومية ذات العالقة في(ا)  الالزمة التمام تطوير منح التص

   مشروع عقار التخصصي أو رفض تلك الجهات إصدار التراخيص والموفقات آنفة الذكر. 
الوقت المحدد وفي  أعمال البناء فيال تطوير مشروع عقار التخصصي أو اخفاقهم في استكممقاولي  تخلّف) 2(

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

ــــبب آخر، وقد  ــــمننتيجة للعوامل المذكورة أعاله أو ألي س اإلطار الزمني أو  يكون لعدم القدرة على إكماله ض
  الميزانية المتوقعة تأثير سلبي على أعمال الصندوق والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

  إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة  
ركات التطوير العقاري العالمية والمحلية. كما أن قطاع يتســم القطاع العقاري في المملكة بقوة التنافس بين شــ

صندوق سيواجه منافسة من مصادر عديدة، بما  ضاً بالتنافسية المرتفعة وعليه فإن ال األجنحة الفندقية يتسم أي
الواقعة مباشرة بالقرب من  أو المساحات المكتبية أو التجاريةفي ذلك مزودي خدمات الشقق واألجنحة الفندقية 

صندوق لن تتأثر بالمنافسين الحاليين والمستقبليين في المملكة. صول العقاريةاأل ضمان بأن أعمال ال . وال يوجد 
وقد يكون للفشل في المنافسة الفعالة مع هؤالء المنافسين أثر سلبي جوهري على أعمال الصندوق، والوضع 

  المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 ار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب واإلبقاء على مستأجرين مالئمين اعتماد إيرادات اإليج
  وإدارته الفعالة لألصول العقارية 

ــــندوق في إيرادات تأجير المكون المكتبي، ومكون التجزئة واألجنحة  . وال الفندقيةيتمثل جزء كبير من دخل الص
إلبقاء على مستأجرين مالئمين وفقاً للشروط واألوضاع أن الصندوق سيكون قادراً على اجتذاب وابيوجد أي ضمان 

التي يســـعى إليها. وعالوة على ذلك، فإن االســـتقرار المالي للمســـتأجرين لدى الصـــندوق قد يؤثر على األداء 
المالي للصــندوق. كما أن االســتقرار المالي للمســتأجرين قد يتغير بمرور الوقت نتيجة لعوامل تتصــل مباشــرة 

و االقتصــاد الكلي للمملكة، مما قد يؤثر على قدرتهم على دفع مبالغ اإليجار. باإلضــافة إلى ذلك، بالمســتأجرين أ
قد يتكبد الصـــندوق تكاليف ذات صـــلة باإلبقاء على المســـتأجرين الحاليين واجتذاب مســـتأجرين جدد، والتكاليف 

ست صوص عليها في عقد اإليجار مع الم أجر المتعثر، بما في ذلك تكاليف والوقت الذي يتطلبه تطبيق الحقوق المن
ــــتـأجرين  قد يكون لإلخفـاق في اجتـذاب واإلبقـاء على المس قد تكون كبيرة. و عادة التـأجير، والتي  اإلخالء وإ
المناسبين أثر سلبي جوهري على أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل، كما قد 

  قارية.يؤثر سلباً على قيمة األصول الع

   إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض اإليرادات  
قد تنخفض اإليجارات والدخل التشـغيلي الذي سـيرد إلى الصـندوق نتيجة للتغيرات السـلبية المختلفة التي تؤثر 
على األصـــول العقارية أو المســـتأجرين لدى الصـــندوق وعمالء الضـــيافة. وتجدر اإلشـــارة إلى أن بعض النفقات 

صندوق بما في ذلك  سية لل سوم اإلدارة وتكاليف الرئي صيانة والتكر صول العقارية لن تخفض ال شغيلية لأل اليف الت
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ـــغيلي بينما ظلت التكاليف كما هي، فإن  ـــت اإليجارات والدخل التش تعباً النخفاض اإليرادات. وبالتالي، إذا انخفض
  إيرادات الصندوق واألموال المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات قد تنخفض.

 مالكاعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األ  
ستتم إدارة األصول العقارية بواسطة مؤسسة مداد الخير للعقارات وفقاً التفاقية إدارة وتشغيل عقار موقعة بين 
كل من مدير الصندوق مؤسسة مداد الخير للعقارات. وقد يكون لتأخر أو فشل مؤسسة مداد الخير للعقارات في 

  دوق والوضع المالي ونتائج التشغيل.الوفاء بالتزاماتها تأثير جوهري سلبي على أعمال الصن

  التنظيمية ومتطلبات الترخيص على األصــــول موافقات بال االلتزاماألثر الســــلبي لعدم وجود أو عدم
  العقارية

ــــول على جميع الموافقات التنظيمية والتراخيص الالزمة لذلك  ــــول العقارية، يجب الحص ــــغيل األص كجزء من تش
للتشغيل. وال يمكن ضمان الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة باألصول العقارية أو تجديدها في 

د يؤدي انتهاك شروط أي من هذه الموافقات الوقت المناسب أو أنه من الالزم الحصول عليها. وعالوة على ذلك، ق
التنظيمية إلى إلغائها أو ســــحبها، أو تعليقها أو فرض غرامات مالية من قبل الســــلطات التنظيمية ذات الصــــلة. 
باإلضــافة إلى ذلك، فإن أي تعديالت على القوانين واللوائح القائمة قد تفرض اشــتراطات غير متوقعة وأكثر تكلفة 

ـــندوق  تزامالبحيث ينتج عن  ـــؤوليات هذه بالص ـــمالية كبيرة أو التزامات أو مس القوانين أو اللوائح تكبد نفقات رأس
أخرى، والتي قد يكون لها تأثير جوهري ســلبي على أعمال الصــندوق والوضــع المالي والتدفقات النقدية ونتائج 

  التشغيل.
وفي هذا الخصوص، تجدر اإلشارة إلى أنه يتم العمل حالياً على إصدار شهادة إتمام البناء الخاصة بمنفعة الربيع، 

راج خاست فيفي منفعة الربيع عليها قد يؤدي إلى عدم قدرة مستأجري الوحدات العقارية  عدم الحصولعلماً بأن 
التدفقات والعوائد النقدية لمنفعة الربيع ل سلبي على والذي بدوره قد يؤثر بشك بأنشطتهمرخص البلدية الخاصة 

  تأثير سلبي على أعمال الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل. مما قد يكون له
  

  إمكانية خضــوع األصــول العقارية لضــرر جوهري بســبب الكوارث الطبيعية وأســباب أخرى خارجة عن
  الصندوق والتي قد ال يكون التأمين (في حال وجد) عليها كافياً  مدير سيطرة

قد تكون األصول العقارية عرضة للضرر المادي الناجم عن حريق أو عواصف أو زالزل أو غيرها من الكوارث الطبيعية، 
رأس  وفي حالة وقوع أي حدث من هذا القبيل، قد يخسر الصندوق .مثل اإلضطرابات السياسية أو ألسباب أخرى

ضمان على  ضافة إلى ذلك، ال يمكن إعطاء  صول العقارية، وكذلك اإليرادات المتوقعة. باإل ستثمر في األ المال الم
ـــها بالكامل تحت غطاء التأمين (في حال  ـــارة دخل اإليجار) قد يتم تعويض أن الخســـائر الناتجة (بما في ذلك خس

ــــائر (على  ــــائر الناجمة عن وجد) وهنالك أنواعاً معينة من المخاطر والخس ــــبيل المثال، الخس ــــطرابات س اإلض
، وأعمال الحرب أو بعض الكوارث الطبيعية) قد ال يمكن تأمينها من الناحية االقتصــادية أو بشــكل عام. الســياســية

ــــائر غير المؤمن عليها أو غير  –وفي حال وقوع أي من تلك األحداث  ــــوص تلك المتعلقة بالخس على وجه الخص
ليها أو تلك التي ال تكفي عوائد التأمين إلصالحها أو تبديلها وقد يكون لذلك تأثير جوهري سلبي القابلة للتأمين ع

  على أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.
  

 الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض  
حيث تمثل نسبة  بي وجوهري على الصندوققد تؤثّر الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض بشكل سل

حيث يتســم قطاع الضــيافة بطبيعة موســمية مع ، من إجمالي إيجارات الصــندوق  %20قطاع الضــيافة ما يقارب 
تسجيل أدنى معدالت اإلشغال خالل فصل الصيف وخالل شهر رمضان الفضيل. أّما أعلى معدالت اإلشغال فتكون 

والثاني من العام. ومن المتوقع أن تتسبّب هذه الطبيعة الموسمية بتقلبات دورية بشكل عام خالل الربعين األول 
في عائدات الشــقق الفندقية، ومعدالت اإلشــغال، وأســعار التأجير ومصــروفات التشــغيل. وال يمكن للصــندوق أن 

ــــتكون كافية لتعويض أي عجز قد يحدث نتيجًة لهذه التقلبات. وبا ــــمن أّن التدفقات النقدية س لتالي، قد يكون يض
لتقلبات األداء المالي الناتجة عن الطبيعة الموســمية لقطاع الضــيافة تأثير ســلبي وجوهري على الوضــع المالي 

  للصندوق والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية  
سم  ستأجر وحيد. ويت صول عقارية ذات م صندوق على أ صندوق في المرحلة االبتدائية من عمر ال ستحوذ ال سي
هذا النوع من األصول العقارية على كونه مجهز أو معاد تجهيزه من قبل المستأجر بطريقة تخدم مصالحه بما في 

لألصـــل العقاري بالشـــكل الذي يعكس  ذلك على ســـبيل المثال القيام ببعض التغييرات على الديكورات الداخلية
هوية وحاجة المستأجر. وبالتالي، فإنه في حال قرر المستأجر عدم التجديد أو إنهاء عقد اإليجار ذي العالقة، فقد 
ــــتأجر جديد يقوم باستئجار  يجد مدير الصندوق (من خالل مدير األمالك) صعوبة في إعادة تأجير العقار على مسـ
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ـــل العقاري م ـــتأجرين يقومون كامل األص ـــندوق (من خالل مدير األمالك) في البحث عن مس ـــطر مدير الص ما يض
باســـتئجار وحدات عقارية مفرقة من األصـــل العقاري وذلك بعد القيام بالتعديالت المطلوبة على األصـــل العقاري. 

على األصل العقاري  وبالتالي، فإن أي تأخير في إيجاد مستأجر أو مستأجرين بديلين والقيام بأي تعديالت داخلية
قد يكون له تأثير جوهري سلبي  والذيكبد الصندوق نفقات رأسمالية كبيرة أو التزامات أو مسؤوليات أخرى، يقد 

  على أعمال الصندوق والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

 المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة  
االبتدائية من عمر الصــندوق على بعض األصــول العقارية من خالل نقل ينوي الصــندوق االســتحواذ خالل المرحلة 

منفعتها من المســتأجرين الحاليين لها أو المنتفعين بها والتي ال يترتب عليها نقل ملكية األصــل إلى الصــندوق. 
لناقلين وحيث أن العقود المبرمة بين المالك األســاســيين المالكين ملكية تامة لهذه األصــول وبين مســتأجريها ا

لمنفعتها للصــندوق ال تتضــمن إعطاء المســتأجرين حق نقل أو التنازل عن منفعة األصــول العقارية للغير، فإنه قد 
صول العقارية لعدم وجود أي  صندوق بإخالء هذه األ سيين بالطلب من مدير ال سا يترتب على ذلك قيام المالك األ

صندوق وبالتالي،  صندوق لملكية حق المنفعة عالقة تعاقدية بينهم وبين مدير ال سارة ال سبّب ذلك في خ فقد يت
لتلك األصــول العقارية التي اعتقد بأن االســتحواذ على منفعتها تم بصــورة قانونية. فضــالً عن ذلك، قد تؤثر هذه 
حدات في  مة الو تالي على قي بال ية، و قار ــــول الع مة األص ياً على قي ية جوهر فات حول الملك عات والخال ناز الم

  الصندوق.

   مخاطر سالمة األصول العقارية والحصول على الموافقات النظامية لتشغيل األصول العقارية  
صندوق ضمن عقود إيجار العقارات التي يمتلكها ال ستأجر قد تت صول العقارية التزام الم صيانة األ صالح و ولذلك ، بإ

بغرض المحافظة على ســـالمة العقار وتوفير التغطية  على المســـتأجرفي هذه الحالة ســـوف يعتمد الصـــندوق 
األصول العقارية. فإذا لم يكن تلك التأمينية التشغيلية الالزمة والحصول على الموافقات النظامية الالزمة لتشغيل 

ــــيانة الدورية الالزمة واإلبقاء على الموافقات  المســــتأجر قادر على المحافظة على ســــالمة المبنى وإجراء الص
مية الالزمة لتشغيل األصول العقارية في الوقت المناسب، فإن هذا من شأنه أن يضعف قدرة الصندوق على النظا

  األصول العقارية مما قد يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق نتيجة ذلك التأخير.تلك إنجاز أو تشغيل 

 مخاطر نزع ملكية األصول العقارية 
ــع اليد حق من إنه ــبيل على(العامة المنفعة لتحقيق عقار ىعل اإلجباري الدولة وض ــر، ال المثال س  بناء الحص

وفي  .السوقية القيمة يقارب ما عادة ما لعقار الشراء سعر يكون العملية، الناحية . ومن)العامة الطرق والمرافق
 يقوم اعتمادها ألن وذلك نظاماً، محددة غير إخطار فترة بعد العقار االستحواذ اإلجباري على يتم الملكية نزع حال

 غير التعويض قيمة يكون أن في يتمثل فهناك خطر التعويض، دفع احتمالية من الرغم خاص. وعلى نظام بموجب
 الملكية، تحقق نزع حال االستثمار. وفي قيمة في الزيادة أو الفائت الربح أو االستثمار حجم مع بالمقارنة كافية

سعر وقيمة الوحدات، لمالكي التوزيعات قيمة تنخفض فقد سر وقد للوحدات التداول و  أو كل الوحدات مالكي يخ
   .المستثمر رأس المال من جزء

  تغير سياسات الدعم والضرائبمخاطر 
 والمعروفة الســــعودية، العربية المملكة في البيضــــاء األراضــــي على رســــوم فرضب مؤخراً  الحكومة قامت
سم سوم"با ضي ر ضاء". وتوفر األرا سوم  هذه البي ضي لتطوير حافزاً للمطورينالر ستغلة، غير األرا  من ولكن الم

 أي باإلضافة إلى ذلك، فإن .العقاري القطاع سوق في المنافسة مستويات في زيادة الى أيضاً  تؤدي أن الممكن
 المفروضة على الوافدين ضريبةال في والتغيرات المملكة، في والمياه الكهرباء عن للدعم المستقبل في تخفيض

 العمالة على جديدة ضرائب أي أو ضريبة القيمة المضافة أو فرض وافدينال من المالية التحويالت على والضرائب
التابعة  األصــــول العقارية على الطلب مســــتويات من تقلل وقد المتاح الدخل من يقلل قد وعائالتهم الوافدة

ــندوق. وعالوة ــلبي تأثير الحكومة قبل من اإليجارات قيم أو لحدود زيادة ألي يكون قد ذلك، على للص  على س
  .الصندوق لوحدات السوقية والقيمة التوزيعات النقدية وبالتالي األصول العقارية إيرادات

  المخاطر األخرى  3.  1.  خ

  يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية  
ســوف تتأثر نتائج الصــندوق ووضــعه المالي بحالة االقتصــاد في المملكة واألوضــاع االقتصــادية العالمية التي تؤثر 
سعودي ال يزال يعتمد على  صاد ال صاد المملكة. على الرغم من نموه في القطاعات األخرى، إال أن االقت على اقت

ــــواق العالمية، وبالتالي فإن اال ــــعر النفط والغاز في األس ــــعار النفط والغاز قد يبطئ أو يعطل س نخفاض في أس
االقتصـــاد الســـعودي، كما أن التأثير الناتج على الســـيولة يمكن أن يؤثر ســـلباً على الطلب في قطاع العقارات. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من عوامل االقتصاد الكلي، مثل سعر الصرف، وأسعار 

تضــخم، ومســتويات األجور، والبطالة، واالســتثمار األجنبي والتجارة الدولية، يمكن أن يكون له تأثير العموالت، وال
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  سلبي ومادي على أعمال الصندوق والوضع المالي ونتائج التشغيل.

 استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة  
والقانونية في المملكة للتطورات المستمرة. قد يكون للتطورات االجتماعية تخضع البيئات السياسية واالقتصادية 

سلبي ومادي على  سلبية في المملكة والدول المجاورة أو غيرها في المنطقة تأثير  سية ال سيا صادية وال واالقت
  أعمال الصندوق، والوضع المالي والتدفقات النقدية ونتائج التشغيل.

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

صناديق  الصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حال االستثمار في 
ــفقات المر ــواق النقد والتي تبرم ص ــناديق أس ــنيف االئتماني ابحة المرابحة وص ــفقات ذات التص (بما في ذلك الص

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. -في حال إخفاقها-مع أطراف أخرى والتي ستؤثر سلبا المنخفض) 
 

 في أوراق مالية أخرى مخاطر استثمار النقد المتوفر بالصندوق  
 تكون وقد اضــافية مخاطر الى بها االســتثمار الصــندوق يســتهدف قد التي االســتثمارات أو المالية األوراق تتعرض

صندوق في لإلستثمار الرئيسية المخاطر" فقرة في مذكورة غير  سلباً  يؤثر قد مما واألحكام الشروط هذه من" ال
  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق استثمارات على

  االشتركات العينية:بزيادة رأس المال من خالل متعلقة على التوزيعات مخاطر 
هي المخاطر المتعلقة بانخفاض التوزيعات الناتج عن دخول مســـتثمرين جدد إلى الصـــندوق مقابل اشـــتراكاتهم 
ــــندوق  ــــندوق. هذا قد يؤدي لتوزيع األرباح الحالية في الص العينية وذلك من خالل زيادة عدد الوحدات الكلي للص

. حيث قد يكون االنخفاض في الخاصــــة بالوحدة التوزيعات لكتانخفاض وبالتالي على عدد أكبر من الوحدات, 
ــول الجديدة بالتحقق ــول الحالية التوزيعات مؤقت وذلك في حال بدأت عوائد األص , أو وكانت أعلى من العوائد لألص

ــــرة أو أتت ييكون االنخفاض على مدى طو ــــندوق بالعوائد مباش ــــول الجديدة بتزويد الص ل في حال لم تبدأ األص
  ا منخفضة مقارنة بالعوائد الحالية للصندوقعوائده

اســـتثنائهم من التوزيعات عن البائعين الذين يتوقع أن يقوموا باالشـــتراك العيني بالممكن أن يتم االتفاق مع  ومن
  بائعين.الفترات السابقة, ولكن هذه يظل احتمال عائد للمفاوضات مع هؤالء ال

  المخاطر التشريعية 
سبة واللوائح المحلية، والحكومية  شريعات وأنظمة المحا سلباً  والتيهي التغيرات في البيئة التنظيمية والت تؤثر 

ــتثمر فيها من قبل  ــول المس ــندوق أو قد تؤدي إلى انخفاض قيمة األص ــندوق على إدارة الص على قدرة مدير الص
 أثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.صناديق االستثمار المستهدفة أو الصندوق وبالتالي يكون لها ت

 .المخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية 
ستند إن المعلومات  شروط واألحكام ت شروط واألحكام الواردة في هذه ال صدور هذه ال على األنظمة القائمة وقت 

ئة االســـتثمارية في المملكة وقد تطرأ تغيرات نظامية وضـــريبية وتنظيمية وزكوية أو غيرها من التغيرات على البي
مالكي خالل مدة الصـــندوق، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير ســـلبي على الصـــندوق، أو اســـتثماراته، أو 

  الوحدات. 
ستثمارية داخل المملكة العربية  صناديق اال ضة على ال ضرائب مفرو شار إلى أنه ال توجد حالياً  صوص ي وبهذا الخ

لقيمة المضافة المفروضة على الرسوم ذات العالقة بالصناديق االستثمارية بموجب السعودية، باستثناء ضريبة ا
أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومع ذلك فليس هناك ضـــمان بأن نظام الزكاة والضـــرائب الحالي المعمول به 

أو غيرها من األنظمة في داخل المملكة لن يتغير؛ لذا سيلتزم الصندوق بأي تغييرات في أنظمة الضريبة أو الزكاة 
المملكة وسيتحمل المسؤولية عن ذلك، ولن يكون الصندوق أو مدير الصندوق مسؤوالً عن أي ضرائب أو زكاة أو 

كما قد تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرجوع على  .أي مبالغ أخرى فرضــــتها أي هيئة معنية أو قد تفرضــــها
ة ســابقة، وســيتحمل الصــندوق أي تســويات زكوية مفروضــة من الهيئة مدير الصــندوق بمطالبات زكوية عن فتر

 العامة للزكاة والدخل لفترات سابقة إن وجدت.

  مالءمة االستثمارات 2.  خ
ستثمر محتمل في الوحدات مدى  ستثمرين. يجب أن يحدد كل م ستثماراً مالئماً لجميع الم قد ال تكون الوحدات ا

الخاصة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يكون لكل مالك وحدة محتمل ما مالءمة هذا االستثمار في ضوء ظروفه 
   :يلي

حدات  -  مار في الو ــــتث خاطر االس يا وم حدات، ومزا كافيتين إلجراء تقييم حقيقي للو فة والخبرة ال المعر
 .والمعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام
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سياق -  سبة للتقييم، في  صول ومعرفة باألدوات التحليلية المنا ستثمار في  و ضعه المالي الخاص، واال و
 .الوحدات وتأثير الوحدات على المحفظة االستثمارية بشكل كلي

 .يكون لديه الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمل جميع مخاطر االستثمار في الوحدات - 
 .الفهم الدقيق للشروط واألحكام والدراية بطبيعة المؤشرات واألسواق المالية ذات الصلة - 
مرخص من هيئة  مستشار ماليمن  من خالل أخذ المشورةن يكون قادراً على تقييم (سواء بمفرده أو أ -

ـــوق المالية ـــادية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على الس ـــيناريوهات المحتملة للعوامل االقتص ) الس
 .االستثمار، وقدرته على تحمل المخاطر القابلة للتطبيق

  :البيانات المستقبلية 3.  خ
لقد تم إعداد هذه الشروط واألحكام على أساس افتراضات معينة تم استخدامها من قبل مدير الصندوق حسب 
خبرته في األسواق والقطاعات التي يعمل بها، باإلضافة إلى معلومات السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف 

وجد ضــمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو التشــغيل المســتقبلية عن االفتراضــات المســتخدمة، وبالتالي فإنه ال ي
  .اإلفتراضات اكتمال أي من هذه 

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

"من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو " أو مستهدف" أو "ستهدف"ي"تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "يتوقع" أو 
"ُمتوقع" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه 

وق حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً اإلفادات المستقبلية وجهة نظر مدير الصند
لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي 

" (مخاطر  خ" المادة  حتويتوأو اإلنجازات الفعلية التي يحققها مدير الصندوق عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً. 
من هذه الشروط واألحكام على وصف أكثر تفصيالً لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن  االستثمار في الصندوق)

ثبت عدم صحة  أن تؤدي إلى مثل هذا األثر. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا
أو دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج الفعلية للصندوق قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه 

وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين  الشروط واألحكام على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.
  التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه 

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

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

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

اطر والشكوك اإلضافية التي ال يعلمها مدير جميع المخاطر المرتبطة باالستثمار في الوحدات. علماً بأن بعض المخ
الصندوق أو التي يعتقد حالياً بأنها غير جوهرية قد تؤثر جوهرياً أو سلباً على أعمال الصندوق، والوضع المالي 
والنتائج التشغيلية أو االحتماالت المستقبلية، بما في ذلك انخفاض قيمة الوحدات أو خسارة مالكي الوحدات كل 

 من استثماراتهم.أو جزءاً 
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 االشتراك: .د
  معلومات االشتراك. 1. د

  األولي: في الوحدات خالل فترة الطرح االشتراك 1.   1.  د
بحيث يستهدف مدير الصندوق  لایر سعودي للوحدة 10ر وحدة بسع 61,370,000طرح سيقوم مدير الصندوق ب

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

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

  أيام عمل 5  األولي حالطرفترة 
  أيام عمل 5  (في حال تم التمديد) األولي تمديد فترة الطرح

للصندوق (من خالل أمين ونقل عقود المنفعة  صكوك األصول العقارية إفراغ
األدنى من المقابل النقدي إلكمال عملية  الحد الحفظ) وذلك بعد جمع

  .االستحواذ على األصول العقارية
  يوم 60

من انتهاء فترة  عمل يوم 15  رد الفائض بعد االشتراك في الصندوق و تخصيص الوحدات
  أي تمديد لهاالطرح األولي أو 

من انتهاء فترة عمل يوم  15  المطلوب رد أموال المشتركين في حال عدم جمع الحد األدنى
  أي تمديد لها.األولي أو  الطرح

 من عامالثالث خالل الربع   المالية السعودية بدء تداول وحدات الصنودق بالسوق
2017  

  
في حال عدم تغطية الحد األدنى لمتطلبات التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو الحد األدنى 

على سعودي ، فإنه يجوز لمدير الصندوق تمديد فترة االشتراك لمدة مماثلة بعد الحصول لایر  613,700,000البالغ 
  .موافقة هيئة السوق المالية

هيئة  والصادرة عن الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة تعليماتبالسيقوم مدير الصندوق بااللتزام كما 
األدنى لعدد مالكي الوحدات من الجمهور ونسبة ملكيتهم من إجمالي وحدات  فيما يتعلق بالحد السوق المالية

  .الصندوق
  

  االشتراك:إجراءات  2.   1.  د

يتعين على المستثمر الراغب في االشتراك في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي اتباع خطوات االشتراك 
  :اآلتية

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

 .لدى أحد األشخاص المرخص لهم
استثماري لدى مدير الصندوق فتح حساب ممن تنطبق عليهم الشروط النظامية  مكن لألشخاص الطبيعيوني

وفيما دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مقر مدير الصندوق  www.OBIC.com.sa* االلكتروني من خالل الموقع
ق غرقد يست هأنإلى مع اإلشارة خالل زيارة مقر مدير الصندوق، من  يتم فتح الحساب االستثماريعدا ذلك 

ارتفاع عدد الجديد لدى مدير الصندوق فترة زمنية أطول من الوضع االعتيادي بسبب  فتح الحساب االستثماري
  .فترة الطرح األوليخالل  ةالمتوقع اتطلبات فتح الحساب

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

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

   

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

  .بحكم منصب رفيع أو جنسية دولة عالية المخاطر حسب تصنيف مجموعة العمل المالي
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 الموافقة على شروط و أحكام الصندوق . . 3

، وتعتبر المقدمة من مدير الصندوق من خالل خدمة التعامل عبر االنترنت عن طريق اإلنترنتيتم ذلك عن 
 حكام الخاصة بالصندوق إقراراً بقراءتها و الموافقة على ما ورد فيهااألشروط و ال الموافقة اإللكترونية على

  وتعامل معاملة التوقيع.
من خالل خدمة التعامل عبر االنترنت المقدمة من مدير  تعبئة نموذج االيداع و االشتراك عن طريق االنترنت

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

تقديم معلومات غير صحيحة أو كان االشتراك مخالفاً لهذه الشروط واألحكام أو الئحة صناديق االستثمار 
أي  ئحة اآلشخاص المرخص لهم أوال العقاري أو التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو

مبلغ ورسوم االشتراك عن طريق اللوائح أو أنظمة أخرى مطبقة. وفي هذه الحالة يقوم مدير الصندوق برد 
  .التحويل المصرفي إلى حساب المشترك

مع عدم اإلخالل بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يكون االشتراك في الوحدات متاح لمن تنطبق  . 5
عليهم الشروط من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي 

  والمقيمين إقامة نظامية بالمملكة العربية السعودية 
ويكون اإلشتراك بوحدات الصندوق أيضاً متاح لمن تنطبق عليهم الشروط من المؤسسات والشركات وصناديق  . 6

يات االعتبارية القائمة في المملكة والذي يخضع بدوره أيضاً لنظام تملك غير االستثمار وغيرها من الشخص
  . وذلك وفقاً لطريقة اإلشتراك الموضحة في إجراءات االشتراك أعاله السعوديين للعقار واستثماره

  :في الوحدات بعد اإلدراجاالشتراك  3.   1.  د
شتراك في الوحدات بعد فترة  ستثمرين الراغبين باال بذلك من خالل القيام وإدراج الوحدات األولي  الطرحيحق للم

خالل أوقات التداول في السوق المالية السعودية (الرجاء  )الرئيسية(السوق شراء الوحدات من السوق المالية 
  (تداول الوحدات) لمزيد من المعلومات). " س"الرجوع إلى المادة 

  االشتراك العيني: 2. د
صندوق خالل فترة الطرح األولي بشكل عيني سيقوم بائعي األصول العقارية التالية  سماؤهم باالشتراك في ال أ

  :حهم كجزء من قيمة األصول العقاريةلمقابل وحدات تصدر لصا
  

  قيمة الوحدات عدد الوحدات  البائع
  (لایر)

ملكية نسبة 
كل مشترك 
 من الصندوق

العقار/المنفعة 
المشترك بها بشكل 

  عيني بالصندوق

 %45.31 278,050,810  27,805,081  للعقاراتشركه زاوية المعذر 

  المعذر جينكس عقار -
  الربيع جينكس عقار -
  المحمدية برج عقار -
معارض عقار  -

  التخصصي
  منفعة الربيع -
  منفعة القدس -
  منفعة وادي لبن -
 منفعة الضباب -

  1الصحافة  برج - %11.82 72,553,250  7,255,325  األمير عبدهللا بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
 2الصحافة  برج -

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

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

تعود ملكيتها إلى الشـــركاء التالية  -شـــركة ذات مســـئولية محدودة–وتجدر اإلشـــارة بأن شـــركة زاوية المعذر 
 أسمائهم:

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

  اشتراك مدير الصندوق خالل فترة الطرح: 3. د
مبلغ نقدي يبلغ في الصــندوق خالل فترة الطرح األولي مقابل  بشــكل نقدي باالشــتراك ســيقوم مدير الصــندوق

لایر ســعودي بحيث تســتخدم كافة متحصــالت إشــتراك مدير الصــندوق في الصــندوق لتغطية تكاليف  7,036,750
   .هذه الشروط واألحكام من 17في الصفحة رقم  بياناتهالتخصصي الواردة مشروع  إتمام تطوير
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  آلية تخصيص الوحدات: 4. د
ستثمرين الذين  صندوق خالل  اقاموسيتم إخطار الم شتراك في ال من تاريخ إنتهاء يوم عمل  15بتقديم طلبات اال

ضهفترة الطرح األولي  شتراك أو رف ضمن  بقبول طلب اال شتركين تت سال تأكيدات للم سواًء كلياً أم جزئياً. ويتم إر
رفض االشــتراك ســواًء كلياً أم مبلغ االشــتراك الموافق عليه وذلك في حال تم قبول طلب االشــتراك. أما في حال 

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

عند اكتمال متطلبات االشــتراك العيني ومتطلبات تســجيل وإدراج الوحدات الواردة أدناه، ســيقوم مدير الصــندوق 
  بتخصيص الوحدات بعد انتهاء فترة الطرح األولي على الشكل اآلتي:

ـــتراك العينيفي حال كان إ )1( ـــتثمرين (بما في ذلك االش ـــتراك التي تقدم بها جميع المس  جمالي مبالغ االش
لایر سعودي، يتم  613,700,000) يقل عن الحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعه البالغ وإشتراك مدير الصندوق

صاريف ستثمرين (دون أي م شتراك للم سترداد كافة مبالغ اإل يوم عمل من تاريخ  15) خالل أو أرباح أو فوائد ا
 .أي تمديد لهاأو  هاء فترة الطرح األوليتنإ

ـــتراك العيني )2( ـــتثمرين (بما في ذلك االش ـــتراك التي تقدم بها جميع المس  في حال كان إجمالي مبالغ االش
 لایر ســـعودي 613,700,000لمطلوب جمعه والبالغ األدنى اتجاوز الحد ي يعادل أو) وإشـــتراك مدير الصـــندوق

 ، يتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح كاآلتي:(وذلك بعد خصم أي مصاريف أو رسوم مطبقة)
وقبل  األولي الطرحخالل فترة  في الصندوق لبائعي األصول العقاريةوالتخصيص ستكون أولوية االشتراك  )أ(

شتركين من الجمهور  شكل عينيالم صندوق ب شتراكهم بال سبب ا صيص ، ب % من 68.85من خالل تخ
 أي ما يعادل لایر سعودي 422,553,250الوحدات في الصندوق مقابل اشتراكهم العيني بمبلغ  إجمالي

 .وحدة 42,255,325
صندوق  )ب( صندوق بعد ذلك لمدير ال صيص في ال شتراك والتخ صيص من خالل ستكون أولوية اال % 1.15تخ

صندوق شتراك من إجمالي الوحدات في ال  أي ما يعادل لایر سعودي 7,036,750بمبلغ  النقدي همقابل ا
 .وحدة 703,675

ــــول العقارية )ت( ــــيص لبائعي األص ــــندوق عند اإلنتهاء من التخص ــــتراكاتومدير الص  ، يتم التعامل مع اش
ــــتركين من الجمهور  ــــيص المش ندوق30من خالل تخص ــــ حدات في الص مالي الو ها  % من إج عدد و

 القيمة المتبقية من الطرح كاآلتي:وهو لایر سعودي  184,110,000أي ما يعادل  وحدة 18,411,000
 ) مستثمر) وحدة في الصندوق لكل 1,000يتم تخصيص ألف. 
  ــصفي حال وجود فائض وحدات غير ــيص ما تبقى من الوحدات المطروحة مخص ــيتم تخص ، فس

 على أساس تناسبي.
  سيكون الحد االعلى شتراك أو وفي جميع االحوال  ستثمر واحد من الجمهور لال صيص لم للتخ

 أي ما يعادل % من وحدات الصندوق)5وحدة من وحدات الصندوق (أي أقل من  3,068,499هو 
 .لایر سعودي 30,684,990
) وحدة إذا كان عدد المكتتبين 1,000الحد األدنى لالشــتراك البالغ ألف ( تخصــيصوال يضــمن مدير الصــندوق 

  الشتراك. بحيث يتم في هذه الحالة تخصيص وحدات أقل من الحد األدنى لكبيراً 
  

لایر ســعودي من متحصــالت االشــتراك األولي النقدية لتغطية تكاليف إتمام  10,052,500وســيتم تخصــيص مبلغ 
الشـــروط واألحكام، وينوي مدير  من هذه 17بياناته في الصـــفحة رقم التخصـــصـــي الواردة عقار تطوير مشـــروع 

ـــندوق تغطية  ـــندوق خالل فترة الطرح األولي، % من 70الص و هذه التكاليف من خالل اشـــتراكه النقدي في الص
  من خالل متحصالت االشتراك األولي النقدية للجمهور.ما تبقى من ذلك سيتم تغطية و

  الحد األدنى لإلشتراك. 5. د

لایر مضافاً إليه  10,000وعلى الراغب باالشتراك في الحد األدنى من الوحدات تحويل مبلغ ، لایر سعودي 10,000
شتراك سوم اال سبب عدد المكتتبين مبلغ ر شتراك ب صيص مبلغ أقل من الحد األدنى لإل ، كما انه من الممكن تخ

  الكبير خالل فترة الطرح االولي.

  زيادة رأس مال الصندوق. .ذ
ــول على موافقة هيئة الســوق المالية  ــندوق (بعد الحص ــندوق زيادة رأس مال الص ومالكي في حال قرر مدير الص

الوحدات)، فله القيام بذلك من خالل قبول اشــتراكات نقدية وذلك لقاء إصــدار حقوق أولوية قابلة للتداول بحســب 
شركات. ويكون  صادرة تنفيذاً لنظام ال ضوابط واإلجراءات التنظيمية ال شركات المدرجة وفقاً لل ما هو مطبق على ال

لمشـــاركة في أي طرح لمثل هذه الحقوق. ويكون للصـــندوق ية في اوفي هذه الحالة لمالكي الوحدات حق األول
ــاً زيادة رأس ماله (بعد الحصــول على موافقة هيئة الســوق المالية ومالكي الوحدات) عن طريق مســاهمات  أيض
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ــــاركة  ــــندوق، في حال عدم مش عينية والتي ال يكون فيها لمالكي الوحدات أي حقوق أولوية. ويحق لمدير الص
س مالكي الوحدات شترك الم صندوق، طرح الوحدات المتبقية غير الم شتراك في زيادة رأس مال ال تحقين في اال

  فيها على الجمهور لالشتراك فيها.
 

  الرسوم ومقابل الخدمات و العموالت و أتعاب اإلدارة: .ر
تحمل الصندوق جميع الرسوم و المصاريف المذكورة أدناه ويتحملها تبعاً ي 1. ر

  الي:هي كالت و لذلك  مالكي الوحدات
 الرسوم التي يدفعها مالكو الوحدات عند االشتراك في الصندوق.. 1

% من 2تخصم رسوم االشتراك من إجمالي مبلغ االشتراك و بعد تخصيص الوحدات، وبقيمة 
إجمالي مبلغ اإلشتراك. وسيقوم مدير الصندوق بالتنازل/حسم كامل رسوم االشتراك لبائعي 

" من هذه الشروط واألحكام.دالواردة بياناتهم في المادة "االصول العقارية (اإلشتراك العيني) 
 رسوم االشتراك

 أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة. 2
إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد % سنوياً من 0.50تحتسب رسوم اإلدارة على أساس 

سنوي لمدير  ، وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع المستحقة خصم المصروفات
 الصندوق.

 رسوم اإلدارة

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

التعامل مستحقة السداد والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإتمام العملية. وتكون أتعاب 
بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري. باإلضافة إلى ذلك، سيتحمل 
الصندوق جميع مصاريف و تكاليف و رسوم التعامل/التعامالت مثل البيع والشراء واالستحواذ 

د يتم سداده من على أصول والتكاليف االستشارية والقانونية التابعة لذلك. باإلضافة إلى ما ق
عموالت للشراء والبيع أو أي مصروفات أو تكاليف أخرى مرتبطة بعمليات الشراء و البيع أو أي 
عمليات أخرى مرتبطة بأعمال و انشطة الصندوق سواًء ألطراف أخرى ذات عالقات تعاقدية 

. عالقة أو جهات حكومية أو رسمية أو لمقدمي الخدمات وبمشاريع الصندوق أو اطراف ذو
وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف (في حال وجدت) في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية 

 كل سنة.

 مصاريف التعامل

 مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ. 3
 0مابين  ت قيمتها% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كان0.05نسبة  - 

 مليون.  500و 
مابين  ت قيمتهااألصول حسب آخر تقييم، إذا كان% سنوياً من قيمة 0.04نسبة  - 

 مليار. 1مليون و  500
مليار  1 ت قيمتها% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كان0.025نسبة  - 

 فأكثر.
 لایر سعودي سنوياً. 150,000قل رسوم الحفظ عن تعلى أن ال  - 
 لایر سعودي رسوم تأسيس وتدفع لمرة واحدة.  60,000مبلغ  - 
 لایر رسوم إنشاء شركة اضافية ذات غرض خاص. 25,000غ مبل-

 رسوم الحفظ

 مقابل الخدمات المقدمة للمحاسب القانوني. 4
شاملة  لایر سعودي سنوياً  55,000على مبلغ مقطوع قدره   سيحصل المحاسب القانوني

 .خدمات الزكاة
أتعاب المحاسب 

 القانوني
 العموالت الناتجة عن القروض المالية. 5

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

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

 التمويل مصاريف

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

 أتعاب مدير األمالك أن يتم الدفع على أساس نصف سنوي.

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

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

 تخضع مصاريف المقيمين العقاريين المعتمدين لعروض التسعير حسب األسعار السائدة في
السوق وتنافسية السوق، ونتوقع أن ال تتجاوز مصاريف المقيمين العقاريين للعقارات الحالية 

لایر سعودي سنوياً، وتدفع بشكل نصف سنوي.  300,000المملوكة للصندوق ما قيمته 
وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير المقيّمين واالستعانة بمقيّمين معتمدين اخرين بما 

التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة ويخدم مصلحة مالكي ال يتعارض مع 
 الوحدات.

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

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

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

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

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

 . شهر 12موظفي مدير الصندوق كل 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

سوف يتحمل الصندوق رسوم مقابل الخدمات المقدمة من السوق المالية السعودية (تداول)، 
 وتكون الرسوم على النحو التالي:

 : رسوم التسجيل .أ
  لایر سعودي باإلضافة إلى  50,000: مبلغ  مالكي الوحداتخدمة إنشاء سجل

 لایر سعودي. 500,000لایر سعودي لكل مستثمر وبحد اقصى مبلغ  2
  لایر سعودي  400,000: مبلغ مالكي الوحداترسم سنوي لخدمة إدارة سجل

، وقد تتغير هذه الرسوم من وقت آلخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.سنويا
 رسوم اإلدراج: . ب

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

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

رسوم اإلدراج و 
 التسجيل

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

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 

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

شهر. 12يام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل وستقسم الرسوم تناسبياً على عدد أ
رسوم نشر 

المعلومات على 
 موقع تداول

 رسوم أخرى يدفعها مالكو الوحدات أو تخصم من أصول الصندوق.. 7
يتحمل الصـندوق كافـة الرسـوم والمصاريف والنفقات الخاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق، 

عـن التعـامالت و الخدمات المقدمة من الغير أو من  كما يتحمل المصاريف والرسوم الناتجـة
العالقة مثل الخدمات القانونية واالستشارية والمستشارين العقاريين وتكــاليف  واالطراف ذو

التــأمين ذات العالقــة وأيـة خـدمات مهنيـة أو فنية او تقنية أخـرى بمـا فـي ذلـك المصـاريف 
الحسابات البنكية أو االستثمارية، إضافة ألية ضرائب أو  برسوم التحويل ما بين المتعلقـة

رسوم إن وجدت. او أية مصاريف نثرية أخرى (والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، 
المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية مصاريف وتكاليف تأسيس الصندوق، 

اص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق للصندوق و اية مصاريف أو اتعاب أخرى مستحقه ألشخ
بخدمات اإلدارة والتشغيل، مصاريف اجتماعات مالكي الوحدات). ومـن المتوقـع أال تزيـد هـذه 

%مـن إجمـالي قيمـة أصول الصندوق سنوياً، وفي جميع االحوال لن يتم  1التكـاليف عـن 
 خصم إال المصاريف والرسوم الفعلية.

 مصاريف أخرى

% من قيمة االستحواذ على العقار تحتسب وتدفع عند 2.5الصندوق كحد أقصى  يدفع مدير
  سعي شراء عقارات  اإلفراغ لصالح الوسيط العقاري، وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو عالقة.

، وسيشعر مالكي الوحدات2019سيقوم مدير الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الصندوق اعتباراً من العام
 الزكاة المترتب على ذلك وسيفصح عن ذلك في القوائم المالية للصندوق. عن األثر

إن الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات المستحقة لشركة أصول وبخيت االستثمارية أو
األطراف األخرى ال تشمل الرسوم الحكومية/الضرائب, وسيتحمل الصندوق الرسوم

للتشريعات واللوائحة التنفيذية ذات العالقة, ومنها علىالحكومية/الضرائب بشكل منفصل وفقا 
  القيمة المضافة. سبيل المثال ضريبة

الرسوم 
  الحكومية/الضرائب

 رسوم االسترداد المبكر. 8
 ال ينطبق

 المصاريف المتكررة أو/و الغير متكررة إلى القيمة اإلجمالية من أصول الصندوقرسوم . 9
بعد استبعاد %1.80 ما نسبتهتتجاوز نسبة رسوم المصاريف المتكررة للصندوق ال يتوقع أن 

 المصاريف الغير نقدية (مصاريف االهالك واإلطفاء)
رسوم المصاريف 

  المتكررة
%2.0ما نسبته  ال تتجاوز نسبة رسوم المصاريف المتكررة والغير متكررة للصندوقيتوقع أن 

نقدية (مصاريف االهالك واإلطفاء ومخصص انخفاض القيمة)بعد استبعاد المصاريف الغير 
  ومصاريف التمويل إن وجد

رسوم المصاريف 
المتكررة والغير 

   متكررة

 طريقة حساب الرسوم  
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النسبة  نوع الرسم
 المفروضة

المبلغ 
  المفروض 

(لایر سعودي)
تكرار دفع الرسوم طريقة الحساب

 - %2 رسوم االشتراك

من إجمالي تخصم رسوم االشتراك 
  مبلغ االشتراك

إجمالي مبلغ االشتراك وبعد (
النسبة  X تخصيص الوحدات
 المئوية)

عند تدفع مرة واحدة 
 االشتراك

 - %0.50 رسوم اإلدارة

تحسب بشكل يومي من إجمالي 
بعد خصم  قيمة أصول الصندوق

(إجمالي المستحقة  المصروفات
 بعد خصم المصروفات األصول قيمة

 النسبة المئوية) X المستحقة

 تدفع سنوياً 

 - %1  مصاريف التعامل

شراء أو  عند التعاملرسوم  تحسب
  بيع أصل عقاري

سعر الشراء أو البيع إجمالي (
النسبة  Xالخاص بكل أصل عقاري 

  المئوية)

تدفع مرة واحدة عند 
  الشراء أو البيع

 - %0.04 رسوم الحفظ
تحسب الرسوم في نهاية كل ربع 

األصول حسب آخر بناًء على قيمة 
 تقييم

 اً سنويربع تدفع 

أتعاب المحاسب 
 51,000 - القانوني

، من خالل تحسب بشكل يومي
تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 

 أيام السنة
 تدفع سنوياً 

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

 - %5 أتعاب مدير األمالك
اإليراد الكلي الذي يتم تحصيله 

 X بالفعل من األصول العقارية
 النسبة المئوية

 تدفع سنوياً 

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

 المقيمينأتعاب 
العقاريين 
 المعتمدين

- 300,000 
، من خالل تحسب بشكل يومي

تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 
 أيام السنة

تدفع بشكل نصف 
 سنوي

 . 

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

تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 
 أيام السنة

 تدفع سنوياً 

 رسوم التسجيل
-500,000 -  عند التأسيس

50,000 
تدفع مقدما ويتحملها مالكي 

 الوحدات
تدفع مرة واحدة عند 

  التأسيس

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

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

  الوحدات
تدفع مرة واحدة عند 

  التأسيس
أعضاء مكافآت 

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

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 

لهيئة السوق 
 المالية

- 7,500 
، من خالل تحسب بشكل يومي

تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 
 أيام السنة

 تدفع سنوياً 

رسوم نشر 
المعلومات على 

 تداولموقع 
- 5,000 

، من خالل تحسب بشكل يومي
تقسيم الرسوم تناسبيا على عدد 

 أيام السنة
 تدفع سنوياً 

 سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة. مصاريف أخرى

سعي شراء 
  سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة.  عقارات

رسوم المصاريف 
  .إلى القيمة اإلجمالية من أصول الصندوق النقدية رسوم المصاريف المتكررةتشمل   المتكررة

رسوم المصاريف 
المتكررة والغير 

  متكررة
إلى القيمة اإلجمالية من أصول  النقدية رسوم المصاريف المتكررة والغير متكررةتشمل 

  .الصندوق
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عن جميع الرســـوم و مقابل الخدمات, و أي  أعالهالمذكورة ول االجديقر مدير الصـــندوق بأنه تم االفصـــاح بموجب 
  جهات أخرى.أي عموالت أو أتعاب يتقاضاها, أو تتقاضها 

 
  ملخص اإلفصاح المالي. 2. ر

صاح المالي  صندوق في ملخص اإلف سوم والنفقات التي ُيتوقّع أن يتكبدها ال  1الوارد في الملحق رقم تم إيراد الر
  من هذه الشروط واألحكام.

  عمليات التوزيع. 3. ر
سبة ال تقل عن  سنوية بن صندوق بأن يقوم بتقديم توزيعات نقدية  صندوق 90يهدف مدير ال صافي أرباح ال % من 

ــــندوق ــــيل اإليجارات وبعد موافقة مجلس إدارة الص خالل الربع االول  على مالكي الوحدات في حال اكتمال تحص
. وسيتم تحويل مبالغ التوزيعات للمستحقين حسب تاريخ األحقية الذي سيتم من كل عامذلك في شهر مارس و

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

 أصول الصندوق: تقييم .ز
  أصول الصندوق: تقييمكيفية  1. ز

صن سيقيم صول ال صندوق أ اثنيَن مستقلَين  مقيميندوق من خالل الحصول على متوسط تقويم معد من مدير ال
  بحد أدنى على اآلتي: المقيمينمرة كل ستة أشهر على األقل، على أن يشتمل تقرير 

 وطريقته واالفتراضات التي بني عليها. التقييمأسلوب  . 1
 السوق. تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه . 2
 تفاصيل األصول العقارية وأوصافها. . 3
  المخاطر المتعلقة باألصول العقارية.  . 4

  االصول العقارية المبدئية:تقييم وفيما يلي 

  شركة انتماء
  تاريخ التقييم  التقييم  المنفعة /اسم العقار

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

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

  هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 53,908,325  1الصحافة برج 
  هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017  58,375,000  2الصحافة برج 

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

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

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

 
 
 
 
 
  
  

  شركة دانات
  تاريخ التقييم  التقييم  المنفعة/اسم العقار

  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 201,500,000  المعذرجينكس 
  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  51,500,000  الربيعجينكس 

  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  98,000,000  المحمديةبرج 
  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  40,356,000  التخصصيمعارض 
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  هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 47,500,000  1الصحافة برج 
  هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017  50,000,000  2الصحافة برج 

  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  25,000,000  مستودعات الحائر 
  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  75,000,000  مستودعات السلي

  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  1,595,336  منفعة الربيع
  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  3,385,500  منفعة القدس

  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  1,508,490  منفعة وادي لبن
  هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017  5,632,037  منفعة الضباب

  
حيث يتم حســـاب ســـعر الوحدة االســـتثمارية بالصـــندوق بطرح إجمالي التزامات الصـــندوق من إجمالي أصـــول 
الصندوق ويقسم الناتج على عدد وحدات الصندوق للفترة نفسها وُيعد ذلك سعراً استرشادياً للوحدة االستثمارية 

ضى على إعداده أكثر من ثالثة أشهر تثمين متقييم/ في الصندوق. كما لن يعتمد مدير الصندوق على أي تقرير 
صل للصندوق. ويحق لمدير الصندوق تغيير  حسبما يراه مناسب ويحقق مصلحة  المقيمينعند شراء أو بيع أي أ

  .الصندوق و المستثمرين به
ــروفات  ــندوق (إن وجدت) أو أي رســوم ومص يمثل إجمالي التزامات الصــندوق أي التزامات ناشــئة عن تمويل الص

الصــــندوق مســــتحقة وغير مدفوعة خالل فترة الحســــاب، ويتم خصــــم المبالغ المقطوعة أوالً، يلي ذلك على 
  االلتزامات المتغيرة بحسب صافي قيمة أصول الصندوق.

لك جميع  كذ مة، و باح المتراك ية، واألر قد بالغ الن ية والم قار ــــول الع ــــول مجموع جميع األص مالي األص ثل إج يم
ـــوقية  ـــتحقات والقيمة الس ـــول أخرى يمتلكها المس ـــافة إلى القيمة الحالية ألي أص ـــتثمارات باإلض لجميع االس

الصــندوق، علماً بأن وحدات صــناديق االســتثمار المســتثمر بها ســيتم تقويمها حســب آخر ســعر معلن للوحدة 
د االســتثمارية قبل يوم التقويم الخاص بالصــندوق، وســيمارس مدير الصــندوق تقديره المعقول فيما يتعلق بتحدي

صندوق  صلحة ال صب في م سن نية وأن ي صادراً بح صندوق  شريطة أن يكون تقدير مدير ال صول والديون  قيمة األ
ككل، علماً بأن صافي أصول الصندوق مملوك لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وليس لمدير الصندوق أو أمين 

ــيلتزم  ــول، كما س ــلحة أو مطالبة على هذه األص ــول الحفظ أو لدائنيهم أي مص ــل األص ــندوق بفص أمين حفظ الص
  الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.

  وتوقيته: التقييمعدد مرات  2. ز
ديسمبر من كل سنة ميالدية  31و  يونيو 30سيتم تقييم أصول الصندوق مرتين سنوياً على األقل وبالتحديد في 

ــــعودية للمقيم مقيمينمن خالل  ــــندوق اثنين معتمدين من قبل الهيئة الس ين المعتمدين. كما يجوز لمدير الص
من الئحة صـــناديق  22بعد الحصـــول على موافقة هيئة الســـوق المالية على ذلك بموجب المادة  التقييمتأجيل 

ستثمار العقاري. وفي حال كان هنالك اختالف بين  سط التقييمالمقدمة في تقارير ات التقييماال ، فيتم األخذ بمتو
  ة. المقدم التقييماتقيمة 

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

. ويتم اإلعالن عن ذلك من خالل الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) والموقع اإللكتروني للتقييم
من هذه الشروط واألحكام  " ش" للمادة لمدير الصندوق. وستحتوي أيضاً التقارير المقدمة لمالكي الوحدات وفقاً 

 افي قيمة األصول للوحدة في الصندوق.على ص
 
 
 

 الصندوق:تداول وحدات  .س
  أيام قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها. 1.  س

يتم التعامل بالوحدات عبر نظام (تداول) من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءاً من تنفيذ الصفقة 
ــباحاً  10وانتهاءاً بتســويتها، ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األســبوع على فترة واحدة من الســاعة  وحتى ص

عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات  3الساعة 
صباحاً. وقد يتم تغيير أوقات  10صباحاً وحتى الساعة  9:30فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 

  عنه عن طريق تداول. التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن

  إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها. 2.  س
شكل عام  سعر، وب ستوى ال صالح يتم إنتاجه وفقاً لم صفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر  تتم ال
سعر (األوامر التي  سعر) أوالً ومن ثم األوامر المحددة ال ضل  ضعت بناء على أف سوق (األوامر التي و تنفذ أوامر ال
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دة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب وضعت بسعر محدد) مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال ع
توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شــــامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع "تداول" 
يد  كاالت تزو كل فوري لو ــــ ــــوق بش نات الس يا لذي يوفر ب تداول" ا مات " نت والرابط اإللكتروني لمعلو على اإلنتر

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

  الحاالت التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدراج. 3.  س
ت الهيئة أن ذلك ضــــروري تقوم هيئة الســــوق المالية بإلغاء إدراج الصــــندوق أو تعليق تداوله في أي وقت إذا رأ

إذا رأت أن مدير الصــندوق أو أمين الحفظ أخفق بشــكل  ي الوحدات أو الحفاظ على تنظيم الســوق أوكللحماية ما
سة والثالثون  ساد سب المادة ال سوق ح سعودية تعليق تداول الوحدات بال سوق المالية ال جوهري. كما يحق لل

لصـــندوق في الوفاء بمعايير الســـيولة من قواعد اإلدراج, كما يجوز أيضـــاً للهيئة إلغاء اإلدراج أو تعليقه إذا أخفق ا
في الفقرة الفرعية كذلك الموضــحة في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشــر من الباب الثاني في قواعد اإلدراج و

 ) من الفقرة (ب) من المادة (رابعاً) من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.2رقم (

 :إنقضاء الصندوق و تصفيته .ش
  إنقضاء الصندوق. 1.  ش

   .ينتهي الصندوق مع انتهاء مدة الصندوق، ما لم يتم إنهاؤه في وقت سابق وفًقا لهذه الشروط واألحكام
ــــندوق) بجميع  ــــندوق (من خالل مدير الص ــــرف الص ــــندوق قبل موعد انتهائه (أ) في حال تص قد يتم إنهاء الص

صرفات على ستثمارات وقام بتوزيع جميع عائدات هذه الت صوص عليه في هذه  اال مالكي الوحدات وفقاً للنحو المن
الشروط واألحكام، أو (ب) حدوث حدث جوهري سواًء في األنظمة ذات العالقة بالصندوق وأعمال الصندوق أو تلك 
الخاصة بالبيئة االقتصادية المملكة العربية السعودية ورأى مدير الصندوق أن ذلك يعد سبباً وجيهاً إلنهاء الصندوق 

ل انتهاء مدته، أو (ج) إذا قررت هيئة الســــوق المالية إنهاء الصــــندوق بموجب قرار من مجلس هيئة الســــوق قب
  المالية.

ويلتزم مدير الصــندوق في الحالتين (أ) و (ب) أعاله بأخذ الموافقة المســبقة من مجلس إدارة الصــندوق ومالكي 
  وحدات الصندوق ومن هيئة السوق المالية. 

  تصفية الصندوق. 2.  ش
يتم إلغاء إدراج الوحدات واإلعالن عن الخطة الزمنية لتصـــفية الصـــندوق والبدء بإجراءات التصـــفية وذلك عند إنهاء 

ــبب من  ــندوق  1.شاألســباب المذكورة في المادة الصــندوق وفقاً ألي س ــفية أعاله. ويقوم مدير الص بمهام التص
مع األخذ بعين االعتبار تحقيق مصلحة حدات، حيث سيعمل على إنهاء الصندوق مع توزيع أصوله على مالكي الو

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

 الوحدات.
 

 الصندوق:مجلس إدارة  .ص
أعضاء  خمسةيشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق ويتكون مجلس إدارة الصندوق من 

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

  
مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في لوائح هيئة ويقر 

السوق المالية وقواعدها، وأن أعضاء المجلس المستقلين ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل 
كما يلتزم أعضاء مجلس االدارة بإبالغ المجلس عن مصالحهم الشخصية  صناديق االستثمار العقاريالئحة الوارد في 

اجتماع مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق على أن يسجل في محضر الالمباشرة أو غير 
رارات الصادر في هذا ذوي المصلحة في أي تصويت على الق األعضاء/. ولن يشترك العضومجلس إدارة الصندوق

  .الشأن
 

  تشكيل مجلس إدارة الصندوق. 1.  ص
مستقلين، ويتمتع كل  عضوينأعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم  خمسةسوف يتألف مجلس إدارة الصندوق من 

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

  يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء اآلتية أسماؤهم:
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  :الرئيس). -(عضو غير مستقل  – زياد الرقيب  االستاذ  
شركة سعودية  –عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للعقارات والموالت في شركة الرقيب القابضة  

م، وهو عضو أيضاً في مجالس إدارات عدة شركات مساهمة وذات 1961مساهمة مقفلة تأسست في عام 
ل من صحارى مول وصندوق مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية، ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة ك

المعذر ريت وصندوق مجمع تالل الملقا السكني. لديه خبرة واسعة في إدارة االستثمارات العقارية وإطالع كافي 
، 2002و  2000في مجال االستثمارات العقارية محلياً ودولياً. شغل منصب المسؤول اإلداري في صحارى مول عام 

من جامعة الملك  2002. حاصل على بكالوريوس في اإلدارة المالية عام وتدرج بعد ذلك في عدة مناصب قيادية
 سعود. 

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

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

إدارة االندماج واالستحواذ  -ة لدى البنك السعودي الهولندي، وقد عمل أيضاً مديراً مساعداً المصرفية االستثماري –
مشاركاً في العديد من عمليات الطروحات االولية لشركات بالسوق المالية  ”ABN AMRO - United Kingdom“ لدى

المتنوعة. كما شارك في عضوية  السعودية. باإلضافة إلى العديد من الصفقات الدولية في مجموعة من القطاعات
 Portland State) مجلس إدارة عدة شركات. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند 

University) ثم بعد ذلك حصل على درجة الماجستير في االدارة من كلية "كاس" إلدارة االعمال، من جامعة ،
  .كة المتحدةبالممل (City University) "سيتي

  :(عضو غير مستقل). – هشام تفاحةاالستاذ 
رئيس ويشغل منصب ال 2019انضم للعمل إلى شركة أصول وبخيت االستثمارية "مدير الصندوق" في فبراير 

عاماً في مجال االستثمار وإدارة األصول، شارك  15لالستثمار لدى مدير الصندوق، يمتلك خبرة تتجاوز التنفيذي 
، ثم انتقل للعمل إلى شركة مركز 2001في عام  Zawya.comفي إطالق موقع المعلومات المالية المتخصص 

جموعة بخيت االستثمارية، إلى شركة م 2006قبل ان تتحول في عام  2003بخيت لالستشارات المالية في عام 
ثم كرئيس إدارة  2007وتدرج في عدة مناصب منذ ذلك الحين، حيث عمل كرئيس إدارة بحوث االستثمار في عام 

، 2011ثم كرئيس إدارة األصول في عام  2009ومكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب في عام   المطابقة وااللتزام
انتقل للعمل  2014االنماء لالستثمار كمدير صناديق استثمارية، وفي عام  ، انتقل للعمل إلى شركة2012وفي عام 

إلى شركة ُملكيّة لالستثمار كمدير إدارة المحافظ الخاصة، ليشارك في تأسيس أعمال الشركة وإطالق عدد من 
الرئيس  حيث شغل منصب نائب شركة ُملكيّة لالستثمارالمنتجات االستثمارية، وقد شغل عدة مناصب قيادية في 

. حاصل على درجة 2017إلى  2016التنفيذي إلدارة األصول والرئيس التنفيذي المكلف خالل الفترة من عام 
  في فلسطين. من جامعة النجاج الوطنية 2001البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية في عام 

 

 (عضو مستقل). –االستاذ: أديب محمد أبانمي 
وهو عضو مجلس إدارة  المملكة العربية السعودية. 2010ومراجعون قانونيون منذ مالك مكتب أبانمي محاسبون 

، وصندوق المعذر ريت كما أنه عضو في 2019، وشركة جازان للطاقة والتنمية منذ 2019كل من بنك البالد منذ 
شار ثاني لجان المراجعة بعدة شركات. كان عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي التونسي وتولى منصب مست

في  2008و  2005وأخصائي رئيس إفصاح مستمر بين  2009و  2008في هيئة السوق المالية السعودية بين 
الهيئة ذاتها، كما عمل باحثاً ومحلالً للحسابات في إدارة الخزينة ومحلالً مالياً في برنامج الصادرات السعودي لدى 

من جامعة ميامي في الواليات  1998محاسبة عام الصندوق السعودي للتنمية. حاصل على ماجستير في ال
 من جامعة الملك سعود. 1992االميركية وبكالوريوس في المحاسبة عام  المتحدة

  (عضو مستقل)  –االستاذ: عبدالرحمن ابراهيم المديميغ 
كة تأثير ، المملكة العربية السعودية، وهو شريك في شر2017الشريك التنفيذي في شركة شركاء وتر منذ اكتوبر 

وشركة تصنيع مواد التعبئة  2019، وعضو مجلس إدارة كل من شركة الجبس األهلية جبسكو منذ 2019المالية منذ 
وشركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة ومجلس صناديق اتش اس بي سي السعودية  2019والتغليف فيبكو منذ 

صندوق المعذر ريت و شركة المستقبل للسيراميك منذ  و 2019والشركة الوطنية للبناء والتسويق منذ  2019منذ 
ونائب الرئيس التنفيذي  2017و  2016. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف لمجموع بوان بين عام 2019

عمل محلالً لالئتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي بين  2016و  2011األعمال في الشركة ذاتها بين 
من كلية لندن لألعمال، بكالوريوس في  2017. حاصل على ماجستير في إدارة األعمال عام 2007و  2004عام 

 من جامعة األمير سلطان في السعودية. 2004العلوم المالية عام 
  

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

 يدفعها/يتحملها مدير الصندوق. 
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يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء في سبيل حضور  - 
على أن ال يزيد مجموع الواحد.  لالجتماعلایر سعودي  3,000االجتماعات باإلضافة إلى بدل الحضور وبواقع 

 .سنويا لایر 100,000عن  عضاء مجتمعينلألهذه التكاليف والبدالت 
لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من موظفي مدير الصندوق أي مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم  - 

  في مجلس إدارة الصندوق.
  مسؤولية مجلس إدارة الصندوق. 3.  ص

لشروط الصندوق التأكّد من أداء مدير الصندوق لمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً  - 
  .وأحكامه

المصادقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك  - 
  .التقييمعلى سبيل المثال ال الحصر: الموافقة على عقود التشغيل، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، وعقد 

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

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

  .المعنية
تجاه العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي وحداته، وتتضمن مسؤولية عضو مجلس إدارة الصندوق  - 

 مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.
 
 
 
 
 

  
  صناديق أخرى يشرف على إدارتها أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 4.  ص

  الصفة  اسم الصندوق  االسم  #
  -  صندوق مجمع تالل الملقا السكني    زياد حمد الرقيب   1

  مازن محمد الداود  2

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم  -1
 السعودية

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

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

  الموازية

  غير مستقلعضو 

  -  ال يوجد  هشام تفاحة  3
  -  ال يوجد  أديب محمد أبانمي  4

5  
مجلس  في عضو  ال يوجد  عبد الرحمن ابراهيم المديميغ

صناديق اتش إدارة 
اس بي سي 

  السعودية

  آلية اتخاذ القرار في المجلس. 5.  ص
يدعو مجلس اإلدارة لعقد يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة، وللرئيس أن  -1

 اجتماع طارئ متى رأى ضرورًة ذلك، أو بناء على طلب خطي من أثنين من األعضاء.
يلتزم مجلس اإلدارة بتوثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي  -2

 تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.
جلس اإلدارة صحيحاً اال اذا حضره نصف أعضاء المجلس على األقل ويكون من بينهم رئيس ال يكون اجتماع م -3

مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه. وفي حال إنابة عضو مجلس اإلدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس 
 يتعين أن تكون اإلنابة بالضوابط اآلتية

 .إللكتروني أو بخطاب يرسل إلى مدير الصندوقسواء بالبريد ا أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة -
 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. -
 تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين باألصالة واإلنابة. -
رئيس  صوت معهوعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي  ،تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة  -4

 .أو من ينوب عنه المجلس
يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته في الموضوعات العاجلة عن طريق التمرير على األعضاء للتصويت عليها   -5

 .على أن توثق هذه القرارات في محضر اجتماع مجلس اإلدارة القادم ،عن طريق الفاكس أو اإليميل
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يجوز ألحد أعضاء مجلس اإلدارة حضور اجتماع مجلس اإلدارة من خالل المكالمات الهاتفية الجماعية/   -6
، كما يجوز عقد االجتماعات من خالل االجتماعات المرئية مع معظم األعضاء المجتمعين في مقر االجتماع

 ضر. وسائل التقنية الحديثة بمشاركة األعضاء الحضور على أن يثبت ذلك في المح
 

 مدير الصندوق: .ض
  اسم مدير الصندوق وعنوانه. 1.  ض

شركة أصول وبخيت االستثماريةاالسم
  طريق الملك فهد, برج البحرين, دور الميزانينالعنوان

   11526الرمز البريدي  63762ص ب  
الرياض، المملكة العربية السعودية

  00966114191797 :  هاتف
  00966114191899 :فاكس 

 www.obic.com.saاإللكترونيالموقع 

  ترخيص مدير الصندوق. 2.  ض
شــركة مســاهمة مقفلة مســجلة في المملكة العربية الســعودية بموجب  االســتثمارية إن شــركة أصــول وبخيت

ومرخصة كــــــ"شخص   م) 29/05/2006(الموافق  هــــــ 02/05/1427وتاريخ  1010219805السجل التجاري رقم 
ــة رقم  ــالي ــة الســــوق الم ــب ترخيص هيئ ــه" بموج ــاريخ  08126-07مرخص ل م الموافق 19/11/2005و ت

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

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

إدارة األصــول العقارية في الصــندوق واألصــول األخرى لصــالح مالكي الوحدات وفقاً لهذه الشــروط  . 1
  .واألحكام

ــروط واألحكام، ومراقبة  . 2 ــمن هذه الش ــحة ض ــتثمار الموض ــتراتيجيات االس ــندوق  التزامتنفيذ اس الص
  .عمول بها، ولهذه الشروط واألحكاملجميع األنظمة واللوائح الم

   .تحديد إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق . 3
  .االحتفاظ بسجل مالكي الوحدات في الصندوق . 4
  .تعيين محاسب قانوني ومزودي خدمات مهنية آخرين للصندوق بما في ذلك المستشار القانوني . 5
ـــندوق من مديري الترتيب والتفاوض مع جميع الجهات ذات العالقة  . 6 ـــول العقارية للص ـــطة األص بأنش

أمالك ومقاولين واســتشــاريين وجهات هندســية وتســويقية وتشــغيلية أخرى ويتابع كذلك أداءها 
  .ألعمالها

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

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

  احتمال تعارض المصالح. 4.  ض
ستثناء ما تم اإلفصاح عنه في  ذه من هذه الشروط واألحكام، وحتى تاريخ نشر ه " ف" المادة " و4 ضالمادة "با

جود أي تضارب مصالح محتمل بين مصالح الصندوق ومصالح مدير يقر بعدم الشروط واألحكام، فإن مدير الصندوق 
الصندوق أو مصالح أعضاء مجلس إدارته قد تؤثر على تأدية االلتزامات المترتبة تجاه الصندوق، وعند حدوث أو توقع 

ضارب مصالح خالل فترة عمل الصندوق فسوف يسعى مدير الصندوق لحل هذا التضارب على أسس حدوث أي ت
  عادلة ومنصفة لجميع األطراف وسيتم اإلفصاح عنها لمجلس إدارة الصندوق في حينه.

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

  تكليف أطراف ثالثه. 6.  ض
يمكن لمدير الصندوق تعيين الجهات المزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها، ويشمل ذلك على سبيل المثال: 
مدير األمالك والمقاول والمســتشــارين وأمين الحفظ والمحاســبين القانونيين للصــندوق، وذلك بما يحقق مصــلحة 

  الوحدات.مالكي 
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  مشاركة/ استثمار مدير الصندوق في االصندوق. 7.  ض
مع األخذ  المشــاركة في الصــندوق كمســتثمراألولي الطرح وخالل فترة بدء الصــندوق  ينوي مدير الصــندوق عند

ـــبة الدنيا لمكلية الجمهور في الوحدات  ـــندوق 30أي -باالعتبار النس ـــها  –% من إجمالي وحدات الص التي تفرض
ويحتفظ مدير الصــندوق بحقه في تخفيض مشــاركته  الخاصــة بصــناديق االســتثمار العقارية المتداولة.التعليمات ،

كلياً أو جزئياً متى رأى ذلك مناســباً من خالل شــراء/بيع وحدات الصــندوق من الســوق. وســيقوم مدير الصــندوق 
 .اليباإلفصاح في نهاية كل سنة عن أي استثمار له في الصندوق في ملخص االفصاح الم

 أمين الحفظ: .ط
  البالد الماليةشركة   االسم
  المملكة العربية السعودية  العنوان

  البالد المالية، المركز الرئيسي، طريق الملك فهد
  11411الرياض  140ص.ب 
  920003636 هاتف

  0112906299س فاك 
  www.albilad-capital.com  الموقع اإللكتروني

 مسؤوليات أمين الحفظ 1.  ط
صندوق يحتفظ أمين  صول العقارية والوثائق المتعلقة بال سابات األ سجالت وح شمل على  -الحفظ ب والتي ت

 )SPVصكوك العقارات المملوكة للصندوق وسيتم تأسيس شركة ذات غرض خاص ( -سبيل المثال ال الحصر
ب نقل وفي حال الحصول على تمويل سيتم ترتي البالد الماليةوذلك لتملك أصول الصندوق ومملوكة لشركة 

  الصكوك مع الجهة الممولة. 
ستقل، وال يكون  شكل م صول أخرى ب صندوق عن أي أ صة بال صول الخا صل األ سيقوم أمين الحفظ بف كما 

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

 مدير األمالك (المطور): .ظ
  مؤسسة مداد الخير للعقارات  االسم
  العربٌة السعوديةالمملكة   العنوان

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

ـــباً، بناًء على موافقة مجلس إدارة  ـــندوق متى رأى ذلك مناس ـــندوق تغيير مدير االمالك للص يحق لمدير الص
 الصندوق. ويتم اشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية عند التغير.

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

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

  http://www.pkf.com/saudiarabia  الموقع اإللكتروني

تغيير المحاســب القانوني الصــندوق متى رأى ذلك مناســباً، بناًء على موافقة مجلس لمدير الصــندوق يحق 
 إدارة الصندوق. ويتم اشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية عند التغير.

 القوائم المالية: .غ
، ديســمبر من كل عام، باســتثناء الســنة األولى من تأســيس الصــندوق ٣١يناير حتى  ١تبدأ الســنة المالية من 

الموافق  م 2017ديسمبر  31األولي وتنتهي في  الطرحوالتي سوف تبدأ فيها السنة المالية في تاريخ انتهاء فترة 
  .هـ 13/03/1439

ُيِعدُّ مدير الصندوق القوائم المالية للصندوق، وستتم مراجعتها بشكل نصف سنوي، وتدقيقها بشكل سنوي وفق 
الســعودية للمحاســبين القانونيين، ويتم تدقيق القوائم المالية بواســطة المعايير المحاســبية الصــادرة عن الهيئة 

ـــندوق إلى مجلس إدارة  ـــة بالص ـــيتم تقديم القوائم المالية الخاص ـــندوق، وس ـــب القانوني الخاص بالص المحاس
 الصـــندوق، ويتم إتاحتها لهيئة الســـوق المالية فور اعتمادها وإعالنها لمالكي الوحدات (من دون أي رســـوم) فور

) يوم من نهاية المدة التي تشــــملها القوائم المالية األولية المفحوصــــة وخالل 25اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز (
) يوم من نهاية المدة التي تشــملها القوائم المالية الســنوية المراجعة وذلك من خالل نشــرها على الموقع 40(
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 الية السعودية (تداول).اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق الم

 تضارب المصالح: .ف
قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التابعة له، ومديروه، ومسؤولوه، وموظّفوه وعمالؤه ومديروهم ومسؤولوهم 
وموظفوهم ووكالئهم وأعضــاء مجلس إدارة الصــندوق في اســتثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرى والتي قد يكون 

تؤدي إلى تعارض في المصـــالح مع الصـــندوق، وإذا واجه مدير الصـــندوق أو أي من أعضـــاء من شـــأنها أحياناً أن 
صاحاً  صح عن ذلك إف سيف صندوق  صندوق، فإن مدير ال صالح مع ال ضارباً جوهرياً في الم صندوق ت مجلس إدارة ال

جراءات مناســباً في أقرب وقت ممكن، وســيســعى مدير الصــندوق لحل أي تضــارب من هذا النوع عبر تطبيق اإل
ضارب  صندوق الذين لهم عالقة بالت ضاء مجلس إدارة ال صاف، بما في ذلك التزام أع صندوق بإن المتبعة من مدير ال

ــالح. ــارب في المص ــتمل على تض ــألة تش ــويت على أي مس ــر ه باالمتناع عن التص ــروط وحتى تاريخ نش ذه الش
بين مصــالح الصــندوق عند إعداد هذه النشــرة  جوهريجود أي تضــارب يقر بعدم واألحكام، فإن مدير الصــندوق 

ضاء مجلس إدارته صالح أع صندوق أو م صالح مدير ال صول العقارية وم ستأجري األ صالح م قد تؤثر على تأدية  أو م
  .االلتزامات المترتبة تجاه الصندوق

 وبدايًة فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب المصالح التالية:
 

  دير الصندوق.المشاريع المشابهة لمشاريع م 1.  ف
شركة أصول وبخيت االستثمارية تدير الحسابات الخاصة بها باإلضافة إلى االستثمارات والحسابات ذات األهداف 
ــتثمار الجماعي  ــتثمارات برامج االس ــتمر في إدارتها، ومن بين هذه االس ــندوق ومن المتوقع أن تس المماثلة للص

صول وبخيت اال شركة أ صول وبخيت األخرى التي يمكن أن تديرها  شركة أ ستثمارية أو ترعاها، والتي قد تمتلك 
  االستثمارية أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس المال.

باإلضـــافة إلى ذلك، فإنه وفقاً للقيود المنصـــوص عليها في هذه الشـــروط واألحكام يجوز لشـــركة أصـــول وبخيت 
القيام بدور مدير الصندوق، أو مدير االستثمار أو الشريك العام االستثمارية والشركات التابعة لها في المستقبل 

في صــناديق اســتثمارية أخرى، ويجوز أن يســتثمر واحد منها أو أكثر في مشــاريع مشــابهة لتلك التي يطورها 
  الصندوق.

ــندوق و الشــركات  2.  ف ــالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الص ــارب المص تض
  التابعة له.

معامالت مع مدير الصــندوق أو الشــركات التابعة له أو الشــركات التي كانت تابعة له في قد يدخل الصــندوق في 
شرة أو  ستثمارية حقوقاً مبا صول وبخيت اال شركة أ سابق، أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها  ال

كات التابعة لها غير مباشــرة، وعلى ســبيل المثال فقد تقدم شــركة أصــول وبخيت االســتثمارية أو بعض الشــر
خدمات معينة للصـــندوق، وعلى وجه الخصـــوص قد يقدم فريق المصـــرفية االســـتثمارية بشـــركة أصـــول وبخيت 

ستثمارية ستحقة  )د(إن وج اال سوم م صل على ر سيح صندوق، و شأن ترتيب التمويالت لل شارية ب ست خدمات ا
صندوق عن جميع المعامالت التي تتم ما للصندوق عند تنفيذ أي معاملة تمويل، وسيتم اإلفصاح لمجلس إدارة ال

ستثمارية  صول وبخيت اال شركة أ شركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها  صندوق وال صندوق ومدير ال بين ال
  حقوقاً مباشرة أو غير مباشرة.

  مجلس إدارة الصندوق. 3.  ف
مجلس إدارة الصندوق؛  سيشرف مجلس إدارة الصندوق على حل وتسوية أي تضارب في المصالح ألي من أعضاء

حيث قد يكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مصالح مرتبطة بمجموعة كبيرة من األنشطة العقارية وغيرها 
  من األنشطة التجارية. وقد تتضارب هذه األنشطة من وقت آلخر مع مصالح الصندوق. 

ن بموجب المسؤوليات المذكورة في هذه ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق واجبات ائتمانية تجاه المستثمري
الشـروط واألحكام، وسـوف يبذلون جميع الجهود لحل وتسـوية جميع حاالت تضـارب المصـالح عن طريق تقديرهم 

  لألمور بحسن نية.

  المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة. 4.  ف
صندوق  شريطة -من وقت آلخر-يمكن أن يدخل ال صفقات مع األطراف ذوي العالقة  صاح عن تلك  في  أن يتم اإلف

وهيئة الســـوق المالية ومالكي الوحدات وفقاً للتعليمات الخاصـــة بصـــناديق  الصـــفقات لمجلس إدارة الصـــندوق
ستثمار العقارية المتداولة سائدة، وإذا رغب أحد األطراف ذوي العالقة  اال سوق ال شروط ال بما -وأن تتم بناًء على 

في الدخول في صفقة مع الصندوق فإن مدير الصندوق  -دير الصندوقفي ذلك أي صندوق تم تأسيسه من قبل م
ــتلم متوافقاً مع  ــراء المدفوع أو المس ــعر الش ــندوق ويجب أن يكون س ــل على موافقة مجلس إدارة الص ــيحص س

 التقييمات المستقلة.
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 اإلفصاح لمالكي الوحدات: .ق
ــوق المالية  1.  ق ــاح عن اآلتي لهيئة الس ــندوق باإلفص ومالكي يلتزم مدير الص

  الوحدات:
أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في  1.   1.  ق

أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام ألعماله أو أي تغيير يكون له 
لصندوق، تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب طوعي لمدير الصندوق من منصب مدير ا

ويمكن بدرجة معقولة أو يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً في 
 قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بأدوات الدين (إن وجدت).

% من القيمة 10أي صفقة لشراء أصول أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوي أو يزيد على  2.   1.  ق
ندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، اإلجمالية ألصول الص

 أيهما أحدث.

% من صافي أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية 10أي خسائر تساوي أو تزيد على  3.   1.  ق
 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث.

 في لجان الصندوق (إن وجدت).أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو  4.   1.  ق

أي نزاع، بما في ذلك دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي  5.   1.  ق
% من صافي أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية 5أي يزيد على 

 سنوية مراجعة، أيها أحدث.

% وفقاً آلخر قوائم مالية 10الصندوق بما يساوي أو يزيد على  الزيادة والنقصان في صافي أصول 6.   1.  ق
 أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيها أحدث.

% وفقاً آلخر قوائم 10الزيادة والنقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أي يزيد على  7.   1.  ق
 مالية سنوية مراجعة.

ب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي عالقة أو ترتي 8.   1.  ق
عالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويالً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد 

 % من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.1على 

% من إجمالي 5على  أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للصندوق يساوي أو يزيد 9.   1.  ق
 إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 أي تغيير للمحاسب القانوني. 10.   1.  ق

 تعيين أمين حفظ بديل. 11.   1.  ق

صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواءاً في المرحلة االبتدائية أم  12.   1.  ق
ق ألي جزء من أصوله تزيد قيمته على االستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغالل الصندو

% من صافي أصول الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 5
 مراجعة، أيها أحدث.

 تغيير مقترح في رأس مال الصندوق.أي  13.   1.  ق

يلتزم مدير الصـــندوق بإعداد وتقديم تقارير ســـنوية إلى مالكي الوحدات  2.  ق
  تتضمن المعلومات اآلتية:

 األصول التي يستثمر فيها الصندوق. 1.   2.  ق

 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها. 2.   2.  ق

توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي األصول العقارية  3.   2.  ق
 المملوكة.

جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس  4.   2.  ق
 ) يوضح:الصندوق

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

 سجل أداء يغطي ما يلي: 5.   2.  ق

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات (أو منذ التأسيس). . 1
 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس). . 2
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تي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ال 6.   2.  ق
مدار العام، بما في ذلك اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر مدير الصندوق اإلعفاء من 

 أي رسوم أو تخفيضها.

 إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق فيتم اإلفصاح عنها بشكل واضح. 7.   2.  ق

 سنوي.تقرير مجلس إدارة الصندوق ال 8.   2.  ق

بيان العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، والتي تبين بشكل واضح  9.   2.  ق
 ماهيتها وطريقة االستفادة منها. 

 معلومات أخرى: .ك
  حقوق و اجتماعات مالكي الوحدات. 1.  ك

 حقوق مالكي الوحدات: 1.  1.   ك

  الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة. أ
  المقترحة.اإلشعار بالتغييرات األساسية  ب
حق  -على سبيل المثال ال الحصر  –ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك  ج

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

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: 2.  1.   ك

 ) أيام من:10الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات خالل (يقوم مدير  أ

 من أمين الحفظ.لذلك تسلم مدير الصندوق طلب كتابي  ب

من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون  لذلك تسلم مدير الصندوق طلب كتابي ج
  % عل األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمعين أو منفردين 

  ى مدير الصندوق ضرورة عقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.أو متى ما رأ د
 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: 3.  1.   ك

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  أ
كتابي إلى جميع والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)، وبإرسال إشعار 

) 21) أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن (10مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (
يوماً قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، 

 وسيتم إرسال نسخة من اإلشعار إلى هيئة السوق المالية.

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

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

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

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: 4.  1.   ك

  لتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات.يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل شرعي ل أ
يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها  ب

 وقت االجتماع.

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة  ج
 ا هيئة السوق المالية.وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعه

% من مجموع الوحدات 50يكون القرار نافذاً بموافقة مالكي وحدات يمثلون نسبة أكثر من  د
الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً شخصياً أم بالوكالة أم بواسطة وسائل التقنية 

 الحديثة.

  مدير األمالك. 5.  1.   ك
ذات الخبرة والدراية في تشغيل وإدارة األمالك في السوق تعتبر مؤسسة مداد الخير للعقارات من المؤسسات 

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

  لشكاوى.إجراءات معالجة ا 2.  ك
عند وجود أي شكاوي تتعلق بالصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرسالها إلى  1.  2.   ك

إدارة المطابقة و االلتزام لدى مدير الصندوق حسب عنوان مدير الصندوق الموضح في هذه 
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 مالكي الوحدات وسيتيح مدير الصندوق اإلجراءات الكاملة لمعالجة الشكاوي ل .الشروط واألحكام
  .ند الطلبع

إيداع  مالك الوحداتل) يوم عمل، يحق 30وإذا تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل ( 2.  2.   ك
إيداع  مالك الوحداتلإدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق  -شكواه لدى هيئة السوق المالية 

 من تاريخ ) يوماً تقويمياً 90شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة (
إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية ، إال إذا أخطرت هيئة السوق المالية مقدم الشكوى 

  بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.
 

  الزكاة. 3.  ك
يقوم صندوق المعذر ريت بتوريد الزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداء من عام س 1.  3.   ك

  م.2019
الصندوق بأنه مسؤول أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الصندوق في جميع يقر مدير  2.  3.   ك

  المتطلبات واإلجراءات الالزمة لتسجيل وتوريد الزكاة.
يقر مدير الصندوق بأنه ال يمكن إلغاء التسجيل والتوقف عن توريد الزكاة للهيئة العامة للزكاة  3.  3.   ك

  والدخل حتى انقضاء الصندوق.
ع االلتزامات المترتبة على توريد الزكاة، وأي تسويات زكوية قد تحصل سيتحمل الصندوق جمي 4.  3.   ك

  مستقبالً.
 

 تعديل الشروط واألحكام: .ل
لمدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي 

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

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

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

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

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

   .الصندوق
سعودية (تداول) عن ويلتزم مدير الصندوق باإلعالن على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية ال

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

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

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

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

  إقرار من مالك الوحدات: .ن
  
  

والموافقة على خصــــائص الوحدات التي  ,الخاصــــة بالصــــندوق  حكاماأل شــــروط وال باالطالع علىلقد قمت/قمنا 
   اشتركت/اشتركنا فيها.

  
  االسم:

  
  

 التاريخ:              التوقيع:
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  م.وعلى آله وصحبه وسلّ وبا التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد 
  

 
  

)1الملحق (  

اإلفصاح المالي    

م2021إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق خالل عام   

 المصاريف
 قيمة المصروف الفعلي

 (لایر سعودي)

 

النسبة من صافي قيمة أصول 
  **الصندوق

 (النسبة المئوية%)

 

  اإلدارة رسوم

 قيمة إجمالي من يومي بشكل تحسب% 0.50 تعادل سنوية رسوم
 قيمة إجمالي( المستحقة المصروفات خصم بعد الصندوق أصول

 %0.62 3,309,364.00  ).المئوية النسبة X المستحقة المصروفات خصم بعد األصول

  رسوم التعامل

% من سعر الشراء أو البيع الخاص 1يحصل مدير الصندوق على نسبة
شراؤه أو بيعه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام بكل أصل عقاري يتم 

مدير الصندوق بإجراء التقصي الالزم والتفاوض على شروط الشراء أو
البيع وإتمام العملية. وتكون أتعاب التعامل مستحقة السداد بعد إتمام

 %0.00 0.00  .عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري

 رسوم الحفظ    

% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كانت 0.05نسبة - 
  .مليون  500و  0قيمتها مابين

% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كانت 0.04نسبة -
  .مليار 1مليون و  500قيمتها مابين

% سنوياً من قيمة األصول حسب آخر تقييم، إذا كانت 0.025نسبة -
  .مليار فأكثر 1قيمتها

  .لایر سعودي سنوياً  150,000على أن ال تقل رسوم الحفظ عن -

   .لایر سعودي رسوم تأسيس وتدفع لمرة واحدة 60,000مبلغ -

 %0.05 255,718.00  لایر رسوم إنشاء شركة اضافية ذات غرض خاص.. 25,000مبلغ -

 اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب

 يتكبدها التي الفعلية واإلقامة السفر تكاليف كافة الصندوق يتحمل
 بدل إلى باإلضافة االجتماعات حضور سبيل في األعضاء من عضو كل

 يزيد ال أن على. الواحد لالجتماع سعودي لایر 3,000 وبواقع الحضور
 لایر 100,000 عن مجتمعين لألعضاء والبدالت التكاليف هذه مجموع
 أي الصندوق مدير موظفي من المجلس أعضاء يتقاضى ولن سنويا،
  .الصندوق إدارة مجلس في عضويتهم نظير مكافآت او بدالت

 المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة الصندوق مدير يتحمل كما
 %0.01 48,000.00 .سنويا سعودي لایر 200,000 وبواقع) مجتمعين(

 التسجيل و اإلدراج رسوم

 السوق من المقدمة الخدمات مقابل رسوم الصندوق يتحمل سوف
 %0.11 569,453.00  :التالي النحو على الرسوم وتكون ،)تداول( السعودية المالية
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  : التسجيل رسوم .أ

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

  .سعودي لایر

 400,000 مبلغ: الوحدات مالكي سجل إدارة لخدمة سنوي رسم •
 بحسب آلخر وقت من الرسوم هذه تتغير وقد سنويا، سعودي لایر

  .الصندوق مال رأس قيمة

  :اإلدراج رسوم .ب

  سعودي لایر 50,000 مبلغ: الصندوق لوحدات األولي اإلدراج خدمة •

 من%. 0.03:  مبلغ: الصندوق وحدات إدراج لخدمة سنوي رسم •
 أعلى وحد سعودي لایر 50,000 أدنى بحد للصندوق، السوقية القيمة

 .سعودي لایر 300,000 قدره

 المالية السوق لهيئة سدادها يتم التي الرقابية الرسوم

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

0.001% 7,500 شهر 12 كل  

 تداول موقع على المعلومات نشر رسوم

 نشر لقاء سنوياً  سعودي لایر 5,000 وقدره مقطوع مبلغ دفع
 عدد على تناسبياً  الرسوم وستقسم.  تداول موقع على المعلومات

0.001% 5,000 شهر 12 كل المستحقة الرسوم دفع ويتم السنة، أيام  

  المحاسب القانوني أتعاب

 %0.01 55,000.00 لایر سعودي سنوياً  55,000مبلغ 

 أتعاب المقيمين العقاريين المعتمدين

يتحمل الصندوق كافة تكاليف المقيمين العقارين للعقارات القائمة 
وبحسب السعر السائد بالسوق، وفي جميع االحوال لن يتم خصم إال 

 %0.04 235,500.00 الفعليةالمصاريف والرسوم 

 األخرى المصاريف

 بأنشطة الخاصة والنفقات والمصاريف الرسـوم كافـة الصـندوق يتحمل
 عـن الناتجـة والرسوم المصاريف يتحمل كما الصندوق، واستثمارات

 العالقة ذوو االطراف من أو الغير من المقدمة الخدمات و التعـامالت
 العقاريين والمستشارين واالستشارية القانونية الخدمات مثل

 تقنية او فنية أو مهنيـة خـدمات وأيـة العالقــة ذات التــأمين وتكــاليف
 بين ما التحويل برسوم المتعلقـة المصـاريف ذلـك فـي بمـا أخـرى

 إن رسوم أو ضرائب ألية إضافة االستثمارية، أو البنكية الحسابات
 إجمـالي مـن% 1 عـن التكـاليف هـذه تزيـد أال المتوقـع ومـن. وجدت
 إال خصم يتم لن االحوال جميع وفي سنوياً، الصندوق أصول قيمـة

 %0.11 579,672.00 .الفعلية والرسوم المصاريف

  التمويل مصاريف

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التمويل واألتعاب والنفقات والمصاريف 
وهيكلة التمويل الخاص بالصندوق، إن وجد، وبحسب المتعلقة بترتيب 

السعر السائد بالسوق، على أال يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته 
%) من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم 50(

 %0.48 2,577,808.00 مالية مدققة.

 %2,737,585.00 0.51  الزكاة مصروف

 %1.94 10,380,600.00   الصندوق قبل من دفعها تم التي السنوية المصاريف مجموع

 %14,360,505.00 2.69   المنفعة عقود وإطفاء العقارات إهالك مصاريف

 %0.20 1,053,953.00  المنافع إيجارات مصاريف
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 األمالك مدير أتعاب

 من بالفعل تحصيله تم الذي الكلي اإليراد من% 5 تعادل سنوية أتعاب
 %2,241,564.00 0.42  سنوي نصف أساس على الدفع يتم أن على العقارية، األصول

 %0.73 3,911,373.00  التشغيل والصيانة مصاريف

)836,377(  هارد مصروف ديون مشكوك في تحصيل  ‐0.16% 

 %5.83 31,111,616.00   السنوية المصاريف مجموع

 رسوم االشتراك

 تخصيص بعد و االشتراك مبلغ إجمالي من االشتراك رسوم تخصم
 مدير وسيقوم. االشتراك مبلغ إجمالي من% 2 وبقيمة الوحدات،
 العقارية االصول لبائعي االشتراك رسوم كامل حسم/بالتنازل الصندوق

 الشروط هذه من" د" المادة في بياناتهم الواردة) العيني االشتراك(
  .واألحكام

- - 

 %5.83 31,111,616.00   االشتراك رسوم إلى إضافة السنوية المصاريف مجموع

 التطوير أتعاب

 سيتحصل العقاري، التطوير بمشاريع الصندوق استثمار حال في
 المشروع تطوير على العمل/  باألشراف قيامه نظير أتعابه على المطور
 السعر وبحسب المشروع، إنشاء تكاليف من مئوية نسبة تشكل
  .المشروع انشاء تكاليف من% 15 أعلى بحد و بالسوق السائد

- - 

 للصندوق.التفاصيل الكاملة لإليرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة *

  .2021النسبة من صافي قيمة األصول لعام ** 

  مالحظة: 
 تم احتسابه من ضمن المصاريف.ي لم ) 12,267,761يوجد هبوط في قيمة االستثمارات العقارية بقيمة ( -

  الجدول أعاله ال يتضمن المصاريف االستثنائية أو الغير متكررة. -

م 31/12/2021في  استثمارات مدير الصندوق كما  

.م31/12/2021وحدة كما في  350,819بلغت استثمارات مدير الصندوق في الصندوق   
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  *معلومات حول عقود اإليجار الحالية
  
 المعذرجينكس 

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

  الحالية
 لایر سعودي) - سنوي(

 العامة الفسخ أحكام

 معارض

   هـ 1436/08/01 1المستأجر
 م 19/05/2015الموافق 

  هـ  30/07/1446
 1,157,400 م 29/01/2025الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لســـلطته التقديرية فســـخ العقد دون 
أي تعويض على المستأجر , ومع االحتفاظ بكامل حقوق 

المحددة والتعويض عن األضـــرار المؤجر في قيمة االيجار 
 : عند المقتضي في أي من الحاالت التالية

ــدفع األجرة والمحــددة  - ــد فوات المــدة المحــددة ل عن
 .بشهر,أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر

ـــروط العقد الجوهرية,   - ـــتأجر أيا من ش إذا خالف المس
ولم يلتزم بهــا خالل المــدة التي تحــدد خطيــا من قبــل 

 .ألستدراك المخالفةالمؤجر 
إذا ثبت إن المســـتأجر اســـتعمل العقار محل العقد أو   -

ــــتعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة  ــــمح باس س
لآلخرين أو ضـــارة بســـالمة المبنى أو الصـــحة العامة أو 
مشوها للمنظر العام أو أغراض منافية لآلداب العامة في 

 .المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
ثبت إن المســتأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي  إذا  -

ــــريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثار قانونية ترتبت  ص
فاق ليســـــت ملزمة للطرف األول وال يحق  عن هذا االت

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

   هـ 1437/03/21 2المستأجر
 م 01/01/2016الموافق 

   هـ 20/03/1442
 431,250 م 05/11/2020 الموافق

   هـ 1436/09/05 3المستأجر
 م 21/06/2017الموافق 

   هـ 04/09/1441
 442,500 م 26/04/2020الموافق 

   هـ 1437/03/20 4المستأجر
 م 31/12/2015الموافق 

   هـ 19/03/1442
 448,500 م 04/11/2020الموافق 

   هـ 1438/01/01 5المستأجر
 م 02/10/2016الموافق 

  هـ  30/12/1442
 411,000 م 08/08/2021الموافق 

   هـ 1437/03/15 6المستأجر
 م 26/12/2015الموافق 

   هـ 14/03/1442
 435,000 م 30/10/2020الموافق 

  هـ 1436/09/05 7المستأجر
 م 21/06/2015الموافق  

   هـ 1441/09/04
 436,500 م 26/04/2020الموافق 

   هـ 1437/04/07 8المستأجر
 م 17/01/2016الموافق 

   هـ 1442/04/06
 873,000 م 21/11/2020الموافق 

   هـ 26/02/1437 9المستأجر
 م 08/12/2015الموافق 

  هـ 1443/02/25
 126,168 م 02/10/2021الموافق 

 مكاتب

  هـ  01/08/1436 1المستأجر
 م 19/05/2015الموافق 

  هـ  30/07/1446
يحق للمؤجر وفقا لســـلطته التقديرية فســـخ العقد دون  497,000 م 29/01/2025الموافق 

أي تعويض على المستأجر , ومع االحتفاظ بكامل حقوق 
المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض عن األضـــرار 

 : عند المقتضي في أي من الحاالت التالية
ــدفع األجرة والمحــددة  - ــد فوات المــدة المحــددة ل عن

 .على المستأجر بشهر,أو أي مستحقات مترتبة
إذا خالف المستأجر أيا من شروط العقد الجوهرية ,ولم  -

يلتزم بها خالل المدة التي تحدد خطيا من قبل المؤجر 
 .ألستدراك المخالفة

إذا ثبت إن المســـتأجر اســـتعمل العقار محل العقد أو  -
ــــتعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة  ــــمح باس س

ى أو الصـــحة العامة أو لآلخرين أو ضـــارة بســـالمة المبن
مشوها للمنظر العام أو أغراض منافية لآلداب العامة في 

 .المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
ـــتأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي  - إذا ثبت إن المس

ــــريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثار قانونية ترتبت  ص
فاق ليســـــت ملزمة للطرف األول وال  يحق عن هذا االت

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

  هـ  19/04/1437 2المستأجر
 م 29/01/2016الموافق 

  هـ  18/04/1442
 172,000 م 03/12/2020الموافق 

  هـ  25/03/1437 3المستأجر
 م 05/01/2016الموافق 

  هـ  24/03/1441
 168,000 م 21/11/2019الموافق 

  هـ 05/10/1436 4المستأجر
 م 21/07/2015الموافق  

  هـ  04/10/1440
 693,000 م 07/06/2019الموافق 

  هـ  23/07/1437 5المستأجر
 م 30/04/2016الموافق 

  هـ  22/07/1442
 191,000 م 05/03/2021الموافق 

  هـ  06/04/1437 6المستأجر
 م 16/01/2016الموافق 

  هـ  05/04/1442
 188,000 م 20/11/2020الموافق 

  هـ  14/06/1437 7المستأجر
  م 23/03/2016الموافق 

  هـ  13/06/1442
 151,000 م 26/01/2021الموافق 

  هـ  27/01/1437 8المستأجر
 م 09/11/2015الموافق 

  هـ  26/01/1442
 188,000 م 13/09/2020الموافق 

 **وحدات سكنية

مستأجر 21  1,017,000  اشهر مدة العقد 3من شهر الى  

  .خالف المستاجر أياً من شروط العقدإذا   -
إذا ثبت إن المستأجر استعمل العقار محل العقد أو   - 

سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة لآلخرين 
أو ضارة بسالمة المبنى أو الصحة العامة أو مشوها للمنظر 
العام أو أغراض منافية لآلداب العامة في المملكة أو مخالفا 

أو حصول زحام من قبل المستأجر أو  .إلسالميةللشريعة ا
ضيوفه سواء باالماكن العامة أو مواقف السيارات وذلك وفقاً 

  للسلطة المؤجر التقديرية.
عدم استقبال زائرين من الجنس اآلخر داخل الوحدة محل  -

  العقد.
ال يحق لزائري المستأجر دخول األماكن العامة اإل بصحبة  -

مع إدارة المجمع واإللتزام بمواعيد  المسأجر بعد التنسيق
  الزيارة المحددة.

مخالفة المستأجر للوائح واإلرشادات المنظمة للمبنى  -
  واألماكن العامة.

في حالة استعمال شخص آخر للوحدة أو كارت الوحدة أو  -
 استكر السيارة. 

مستأجر 15  1,155,700  اشهر مدة العقد 6اشهر الى  4من  

رمستأج 81  6,563,500  شهر مدة العقد 12اشهر  الى  7من  

وهذه االقيم تمثل العقود الحالية  والقيمة اإليجارية الفندقية الوحدات لمستأجريوالتغير المستمر  الفندقيةالملخص أعاله نظراً لطبيعة الوحدات عرضتم  قد* *
 لایر سعودي. 10,644,532هو  2017للوحدات الفندقية، انما االيجار المستهدف لعام  01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438كما في تاريخ 
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 الربيعجينكس 

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

  الحالية
 لایر سعودي) - سنوي(

 العامة الفسخ أحكام

  هـ 01/09/1437 1المستأجر 
 م 06/06/2016الموافق 

  هـ  30/06/1447
 3,000,000 م 20/12/2025الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لســلطته التقديرية فســخ العقد دون 
أي تعويض على المستأجر , ومع االحتفاظ بكامل حقوق 

ــرار المؤجر في قيمة االيجار المحددة  والتعويض عن األض
 : عند المقتضي في أي من الحاالت التالية

ــدفع األجرة والمحــددة  - ــد فوات المــدة المحــددة ل عن
 .بشهر,أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر

إذا خالف المستأجر أيا من شروط العقد الجوهرية ,ولم  -
يلتزم بها خالل المدة التي تحدد خطيا من قبل المؤجر 

 .المخالفةألستدراك 
إذا ثبت إن المســـتأجر اســـتعمل العقار محل العقد أو  -

ــــتعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة  ــــمح باس س
لآلخرين أو ضـــارة بســـالمة المبنى أو الصـــحة العامة أو 
ــــوها للمنظر العام أو أغراض منافية لآلداب العامة  مش

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
المســـتأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي إذا ثبت إن  -

ــــريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثار قانونية ترتبت  ص
عن هذا االتفاق ليســــت ملزمة للطرف األول وال يحق 

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

  هـ  26/02/1437 2المستأجر 
 م 08/12/2015الموافق 

  هـ  25/02/1447
 261,040 م 19/08/2025الموافق 

  هـ  21/07/1437 3المستأجر 
 م 28/04/2016الموافق 

  هـ  20/07/1441
 146,000 م 14/03/2020الموافق 

 المحمديةبرج 

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

  الحالية
لایر  -سنوي (

 سعودي)
 العامة الفسخ أحكام

  هـ  14/09/1436 1المستأجر 
 م 30/06/2015الموافق 

  هـ  13/09/1446
 7,206,300 م 12/03/2025الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لســلطته التقديرية فســخ العقد دون 
أي تعويض على المستأجر , ومع االحتفاظ بكامل حقوق 
ــرار  المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض عن األض

 : التالية عند المقتضي في أي من الحاالت
ــدفع األجرة والمحــددة  - ــد فوات المــدة المحــددة ل عن

 .بشهر,أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر
إذا خالف المستأجر أيا من شروط العقد الجوهرية ,ولم  -

يلتزم بها خالل المدة التي تحدد خطيا من قبل المؤجر 
 .ألستدراك المخالفة

ل العقد أو إذا ثبت إن المســـتأجر اســـتعمل العقار مح -
ــــتعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة  ــــمح باس س
لآلخرين أو ضـــارة بســـالمة المبنى أو الصـــحة العامة أو 
ــــوها للمنظر العام أو أغراض منافية لآلداب العامة  مش

 .في المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالمية
إذا ثبت إن المســـتأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي  -

ــــريح من المؤ جر .فإن أي التزمات وأثار قانونية ترتبت ص
عن هذا االتفاق ليســــت ملزمة للطرف األول وال يحق 

 .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته

  هـ  27/01/1438 2المستأجر 
 م 28/10/2016الموافق 

  هـ  26/01/1446
 1,000,000 م 01/08/2024الموافق 

التخصصيمعارض   

قيمة العقد  تاريخ انتهاء العقد  بداية العقدتاريخ   المستأجر
العامة الفسخ أحكاملایر سعودي) - سنوي(  

  م  22/10/2015  1المستأجر 
  هـ 09/01/1437الموافق 

  م  21/10/2037
 3,338,820  هـ 12/09/1459الموافق 

يحق للمؤجر وفقا لســلطته التقديرية فســخ العقد دون 
االحتفاظ بكامل حقوق أي تعويض على المستأجر , ومع 

ــرار  المؤجر في قيمة االيجار المحددة والتعويض عن األض
 : عند المقتضي في أي من الحاالت التالية

ــدفع األجرة والمحــددة  - ــد فوات المــدة المحــددة ل عن
 .بشهر,أو أي مستحقات مترتبة على المستأجر

إذا خالف المســـتأجر أيا من شـــروط العقد الجوهرية   -
بل ,ولم يلتزم ب يا من ق حدد خط مدة التي ت ها خالل ال

 .المؤجر ألستدراك المخالفة
ــتعمل العقار محل العقد أو   - ــتأجر اس إذا ثبت إن المس

ــــتعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مزعجة  ــــمح باس س
لآلخرين أو ضـــارة بســـالمة المبنى أو الصـــحة العامة أو 
ــــوها للمنظر العام أو أغراض منافية لآلداب العامة  مش

 .المملكة أو مخالفا للشريعة اإلسالميةفي 
ستأجر تنازل عن العقد بغير إذن كتابي   - إذا ثبت إن الم

ــــريح من المؤجر .فإن أي التزمات وأثار قانونية ترتبت  ص
عن هذا االتفاق ليســــت ملزمة للطرف األول وال يحق 

  .المطالبة بها من قبل أي طرف اياً كانت صفته
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1الصحافة  برج  

 قيمة العقد  تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
  العامة الفسخ أحكاملایر سعودي) - سنوي(

 هـ 1436/01/22  1المستأجر 
  م 14/11/2014الموافق 

   هـ 1439/01/21
 4,312,660  م 11/10/2017الموافق 

تخضع أحكام الفسخ لنظام إستئجار الدولة للعقار 
  61بالمرسوم الملكي رقم م/وإخالئه الصادر 

  هـ والئحته التنفيذية18/09/1427وتاريخ 
2الصحافة  برج  

 قيمة العقد  تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
  العامة الفسخ أحكاملایر سعودي) - سنوي(

  هـ 09/09/1437  1المستأجر 
  م 14/06/2016الموافق 

   هـ1440/09/08
 4,670,000  م 12/05/2019الموافق 

تخضع أحكام الفسخ لنظام إستئجار الدولة للعقار 
  61وإخالئه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

  هـ والئحته التنفيذية18/09/1427وتاريخ 
 مستودع الحاير

  تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
  (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

سعودي)لایر  -سنوي (
العامة الفسخ أحكام  

هـ  1435/01/01  1المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  30/12/1435
 63,000  م 24/10/2014الموافق 

اذا تأخر الطرف الثاني عن التسديد في المواعيد 
طرف للمدة تزيد عن اسبوع فل المتفق عليها

االول حق الغاء عقد االجار وقفل المستودع وفي 
التأخير عن اسبوعين وللطرف االول حال زيادة 

عداد الكهرباء والمياه عن المستودع ل حق قف
.دون تحمل أي مسؤولية  

 
يحق ألي الطرفين انهاء العقد بإشعار الطرف 

االخر كتابيا قبل نهاية العقد بشهر على االقل وال 
يحق للطرف الثاني للمطالبة بشي من القيمة 

والزامه  مدةعند خروجه من المكان قبل نهاية ال
 بدفع كامل األجرة.

  هـ  1435/02/20  2المستأجر 
  م 23/12/2013الموافق 

  هـ  1436/02/19
 59,000  م 11/12/2014الموافق 

هـ  1434/02/20  3المستأجر 
  م 02/01/2013الموافق 

  هـ  1435/02/19
 62,000  م 22/12/2013الموافق 

  هـ  1434/03/26  4المستأجر 
  م 16/01/2015الموافق 

  هـ  1435/03/25
 62,000  م 26/01/2014الموافق 

  هـ  1434/06/07  5المستأجر 
  م 17/04/2013الموافق 

  هـ  1435/06/06
 62,000  م 06/04/2014الموافق 

  هـ  1438/01/15  6المستأجر 
  م 16/10/2016الموافق 

  هـ  1439/01/14
 65,000  م 04/10/2017الموافق 

  هـ  1436/03/01  7المستأجر 
  م 22/12/2014الموافق 

  هـ  1437/02/30
 60,000  م 12/12/2015الموافق 

  هـ  1435/01/25  8المستأجر 
  م 28/11/2013الموافق 

  هـ  1436/01/24
 64,000  م 16/11/2014الموافق 

  هـ  1437/04/20  9المستأجر 
  م 30/01/2016الموافق 

  هـ  1438/04/19
 60,000  م 17/01/2017الموافق 

  هـ  1432/10/01  10المستأجر 
  م 30/08/2011الموافق 

  هـ  1435/09/30
 60,000  م 27/07/2014الموافق 

 هـ 1437/01/09  11المستأجر 
  م 22/10/2015الموافق 

 هـ1438/01/08
 65,000  م 09/10/2016الموافق 

  هـ  1434/01/09  12المستأجر 
  م 22/11/2012الموافق 

  هـ  1435/01/08
 62,000  م 11/11/2013الموافق 

  هـ  1436/01/01  13المستأجر 
  م 24/10/2014الموافق 

  هـ  1436/12/30
 65,000  م 13/10/2015الموافق 

  هـ  1438/01/12  14المستأجر 
  م 13/10/2016الموافق 

  هـ  1439/01/11
 67,000  م 01/10/2017الموافق 

  هـ  1434/06/12  15المستأجر 
  م 22/04/2013الموافق 

  هـ  1435/06/11
 62,000  م 11/04/2014الموافق 

  هـ  1434/02/01  16المستأجر 
  م 14/12/2012الموافق 

  هـ  1435/01/30
 62,000  م 03/12/2013الموافق 

  هـ  1434/01/01  17المستأجر 
  م 14/11/2012الموافق 

  هـ  1434/12/30
 62,000  م 03/11/2013الموافق 

  هـ  1434/07/01  18المستأجر 
  م 10/05/2013الموافق 

  هـ  1435/06/30
 60,000  م 30/04/2014الموافق 

  هـ  1435/03/01  19المستأجر 
  م 02/01/2014الموافق 

  هـ  1436/02/30
 62,000  م 22/12/2014الموافق 

  هـ  1434/03/17  20المستأجر 
  م 28/01/2013الموافق 

  هـ  1435/03/16
 60,000  م 17/01/2014الموافق 

  هـ  1437/07/09  21المستأجر 
  م 16/04/2016الموافق 

  هـ  1438/07/08
 65,000  م 04/04/2017الموافق 

  هـ  1434/01/01  22المستأجر 
  م 14/11/2012الموافق 

  هـ  1434/12/30
 62,000  م 03/11/2013الموافق 

  هـ  1434/02/01  23المستأجر 
  م 14/12/2012الموافق 

  هـ  1435/01/30
 62,000  م 03/12/2013الموافق 

  هـ  1434/07/15  24المستأجر 
  م 24/05/2013الموافق 

  هـ  1435/07/14
 62,000  م 12/05/2014الموافق 

  هـ  1437/08/01  25المستأجر 
  م 08/05/2016الموافق 

  هـ  1438/07/30
 65,000  م 26/04/2017الموافق 

  هـ  1437/08/20  26المستأجر 
  م 27/05/2016الموافق 

  هـ  1438/08/19
 65,000  م 15/05/2017الموافق 

  هـ  1438/03/01  27المستأجر 
  م 30/11/2016الموافق 

  هـ  1439/02/30
 62,000  م 19/11/2017الموافق 

  هـ  1434/02/01  28المستأجر 
  م 14/12/2012الموافق 

  هـ 1435/01/30
 60,000  م 03/12/2013الموافق  
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السليمستودع   

  تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
  (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

لایر سعودي) -سنوي (

اذا تاخر المستأجر عن دفع كامل االيجار او جزء منه 
او اية مبالغ مطلوبة خالل ثالثين يوم من 

استحقاقها يحق للمؤجر ايقاف الخدمات عن العقار 
واذا لم يدفع المستأجر خالل عشرين يوم بعد ذلك 

يعتبر العقد منتهيا وبدون الحاجة الى اشعار او 
 انذار 

ي حال ثبت ان يجوز للمؤجر اخالء العقار ف
المستأجر استعمل العقار او سمح باستعماله 

بطريقة مقلقة للراحة, او مزعجة لالخرين او ضارة 
بسالمة المبنى او الصحة العامة او في اغراض 
منافية لالداب العامة او محرمة بموجب االنظمة 

بالممكلة، أو ثبت أن المستأجر قد تنازل السارية 
طن دون إذن كتابي صريح عن العقار أو أجره من البا

اذا خالف المستأجر ايا من شروط أو  من المؤجر،
ذلك ولم يلتزم بها خالل بالعقد واخطر كتابة 

، أو في حال اسبوعين من تاريخ ذلك االخطار
إعسار المستأجر أو إفالسه مالم يقدم للمؤجر في 
ميعاد مناسب تأمينات أو ضمانات تكفل له الوفاء 

ل ميعاد استحقاقها بعد.باألجرة التي لم يح  

  هـ  1429/03/09   1المستأجر 
  م 16/03/2008الموافق 

  هـ  1434/03/09
 616,000  م 20/01/2013الموافق 

  هـ  1438/01/01  2المستأجر 
  م 02/10/2016الموافق 

  هـ  1438/12/30
 330,000  م 21/09/2017الموافق 

  هـ  1438/01/01  3المستأجر 
  م 02/10/2016الموافق 

  هـ  1438/12/30
 330,000  م 21/09/2017الموافق 

  هـ  1436/01/01  4المستأجر 
  م 24/10/2014الموافق 

  هـ  1437/12/30
 150,000  م 13/10/2015الموافق 

  هـ  01/07/1429   5المستأجر 
  م 04/07/2008الموافق 

  هـ  29/06/1434
 81,000  م 09/05/2013الموافق 

  هـ  1437/05/01  6المستأجر 
  م 09/02/2016الموافق 

  هـ  1440/04/30
 135,000  م 07/01/2019الموافق 

  هـ  1435/01/01  7المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  1435/12/30
 135,000  م 24/10/20147الموافق 

  هـ  1429/02/10  8المستأجر 
  م 17/02/2008الموافق 

  هـ  09/02/1434
 81,000  م 22/12/2012الموافق 

  هـ  1429/05/10  9المستأجر 
  م 15/05/2008الموافق 

  هـ  09/05/1430
 195,000  م 03/05/2009الموافق 

  هـ  1435/01/01  10المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  1435/12/30
 546,000  م 24/10/2014الموافق 

  هـ  1435/01/01  11المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  1435/12/30
 70,000  م 24/10/20147الموافق 

  هـ  1436/06/01  12المستأجر 
  م 21/03/2015الموافق 

  هـ  1437/05/30
 45,000  م 09/03/2016الموافق 

  هـ  1438/05/01  13المستأجر 
  م 28/01/2017الموافق 

  هـ  30/04/1439
 187,200  م 17/01/2018الموافق 

  هـ  1436/04/01  14المستأجر 
  م 21/01/2015الموافق 

  هـ  1437/03/30
 181,350  م 10/01/2016الموافق 

  هـ  1435/01/01   15المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  1435/12/30
 163,800  م 24/10/20147الموافق 

  هـ  01/04/1438  16المستأجر 
  م 30/12/2016الموافق 

  هـ  30/03/1439
 174,150  م 18/12/2017الموافق 

  هـ  1435/01/01  17المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  1435/12/30
 267,000  م 24/10/20147الموافق 

  هـ  1437/01/16  18المستأجر 
  م 29/10/2015الموافق 

  هـ  1438/01/15
 174,150  م 16/10/2016الموافق 

  هـ  1435/01/01  19المستأجر 
  م 04/11/2013الموافق 

  هـ  1435/12/30
 224,000  م 24/10/20147الموافق 

  هـ  1436/01/01  20المستأجر 
  م 24/10/2014الموافق 

  هـ  1437/12/30
 175,500  م 13/10/2015الموافق 

  هـ  1433/07/01  21المستأجر 
 م 21/05/2012الموافق 

  هـ  1438/06/30
 317,250 م 28/03/2017الموافق 

  هـ  1436/01/01  22المستأجر 
 م 24/10/2014الموافق 

  هـ  1436/12/30
 141,750 م 13/10/2015الموافق 

  هـ  1438/01/01  23المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

  هـ  1438/12/30
 100,950 م 21/09/2017الموافق 

  هـ  1429/09/01  24المستأجر 
 م 01/09/2008الموافق 

  هـ  30/08/1432
 141,750 م 31/07/2011الموافق 

  هـ  1438/01/01  25المستأجر 
 م 02/10/2016الموافق 

  هـ  1438/12/30
 141,750 م 21/09/2017الموافق 

  هـ  1436/10/01  26المستأجر 
 م 17/07/2015الموافق 

  هـ  1437/09/30
 283,500 م 05/07/2016الموافق 

  هـ  1435/03/01  27المستأجر 
 م 02/01/2014الموافق 

  هـ  1438/02/30
 135,450 م 30/11/2016الموافق 
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 منفعة الربيع

 تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
  (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

)لایر سعودي -سنوي (  
العامة الفسخ أحكام  

  هـ  1432/04/01  1المستأجر 
  م 06/03/2011الموافق 

  هـ  1442/03/30
 160,000  م 15/11/2020الموافق 

ــدفع لمــدة  ــاني عن ال ــأخر الطرف الث في حــال ت
يوم  30اسبوعين يتم اشعاره بالسداد وبعد مضي 

ــــخ العقــد. اذا رغــب احــد  يحق للطرف االول فس
طار الطرف  يه اخ قد فعل يد الع جد عدم ت الطرفين 
ــــهرين على االقل  االخر خطيا قبل نهاية العقد بش

 واال يعتبر العقد مجدد تلقائيا
ــأخر الطرف  ــدفع لمــدة في حــال ت ــاني عن ال الث

يوم  30اسبوعين يتم اشعاره بالسداد وبعد مضي 
  يحق للطرف االول فسخ العقد.

  2المستأجر 
  م  01/08/2011

 02/09/1432الموافق 
  هـ

  م  01/08/2021
 370,700  هـ 23/12/1442الموافق 

  هـ  1432/09/01  3المستأجر 
  م 31/07/2011الموافق 

  هـ  1442/09/01
 165,000  م 12/04/2021الموافق 

  هـ  1434/04/01  4المستأجر 
  م 11/02/2013الموافق 

  هـ  1442/04/01
 25,000  م 16/11/2020الموافق 

  5المستأجر 
  هـ 01/01/1438

 02/10/2016الموافق  
  م

  هـ  1444/01/01
 158,000  م 29/07/2022الموافق 

  هـ  1435/07/17  6المستأجر 
  م 16/05/2014الموافق 

 1440/07/16هـ   
  م 22/03/2019الموافق 

 (ال يخضع للتجديد التلقائي)
220,000 

 منفعة القدس

 تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
  (تجديد تلقائي)

القيمة االيجارية 
 الحالية

لایر سعودي) -سنوي (
العامة الفسخ أحكام  

  هـ  1435/05/01  1المستأجر 
  م 02/03/2014الموافق 

  هـ  1445/04/30
 150,000  م 13/11/2023الموافق 

 
ــدفع لمــدة  ــأخر الطــرف الثــاني عــن ال فــي حــال ت

ــبوعين ــتحقاق اس ــاريخ االس ــن ت ــعاره  م ــتم اش ي
ــــد مضــــي  ــــوم  30بالســــداد وبع ــــاريخ ي مــــن ت

 يحق للطرف االول فسخ العقد.االستحقاق 
 

 
 

  هـ  1435/12/01  2المستأجر 
  م 25/09/2014الموافق 

  هـ  1440/11/30
 120,000  م 01/08/2019الموافق 

  هـ  1436/07/01  3المستأجر 
  م 19/04/2015الموافق 

  هـ  1441/06/30
 120,000  م 24/02/2020الموافق 

  4المستأجر 
  هـ 1436/10/22

 07/08/2015الموافق  
  م

  هـ  1441/10/21
 100,000  م 12/06/2020الموافق 

  هـ  1438/01/01  5المستأجر 
  م 02/10/2016الموافق 

  هـ  1442/12/30
 150,000  م 08/08/2021الموافق 

 منفعة وادي لبن

  تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لایر سعودي) -سنوي (

العامة الفسخ أحكام  

  1المستأجر 
  هـ 1435/12/15

 09/10/2014الموافق  
  م

  هـ  1440/12/14
 90,000  م 15/08/2019الموافق 

ــدفع لمــدة  ــاني عن ال ــأخر الطرف الث في حــال ت
يوم  30اسبوعين يتم اشعاره بالسداد وبعد مضي 

ــــخ العقــد. اذا رغــب احــد  يحق للطرف االول فس
طار الطرف  يه اخ قد فعل يد الع جد عدم ت الطرفين 
ــــهرين على االقل  االخر خطيا قبل نهاية العقد بش

  مجدد تلقائيا واال يعتبر العقد
  هـ  1435/12/01  2المستأجر 

  م 25/09/2014الموافق 
  هـ  1445/11/30

 180,000  م 06/06/2024الموافق 

  هـ  1436/09/01  3المستأجر 
  م 17/07/2015الموافق 

  هـ  1446/08/30
مدة  180,000  م 28/02/2025الموافق  لدفع ل ثاني عن ا تأخر الطرف ال حال   30في 

  االول فسخ العقد.يوم يحق للطرف 

  هـ  1438/03/15  4المستأجر 
  م 14/12/2016الموافق 

  هـ  1448/03/14
 120,000  م 27/08/2026الموافق 

مدة  لدفع ل ثاني عن ا تأخر الطرف ال حال   30في 
قد ــــخ الع طار  يوم يحق للطرف االول فس عد اخ ب

ــبوعين من  ــي أس ــداد بعد مض الطرف الثاني بالس
  .تاريخ االستحقاق

الضباب منفعة  

  تاريخ انتهاء العقد  تاريخ بداية العقد  المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لایر سعودي) -سنوي (

العامة الفسخ أحكام  

  هـ  1435/11/1  1المستأجر 
  م 26/08/2014الموافق 

  هـ 1445/11/1
في حال تأخر الطرف الثاني عن الدفع بعد مضي  1,050,000  م 08/05/2024الموافق  

  يوم يحق للطرف االول فسخ العقد. 30
  م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438محدثة بتاريخ  بياناتالموضحة اعاله كانت حسب آخر  المعلوماتجميع  *
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  )3الملحق (

لـ صندوق المعذر ريتالنظام األساسي لـ   
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