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

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

 االستثمار.

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

 استثماري بشأن الصندوق.

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

 منها والتوقيع عليها.

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

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

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

 الصندوق في هذه الشروط واألحكام بمثابة توصيات لالستثمار في الصندوق.
 

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

 (هـ23/07/1441)الموافق  م18/03/2020

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

 



 
 

  2 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

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

 

 إشعار هام

ــ   .أ  ــم  أ  ةــرار علــى   ــ  اتخ ــ  ةب ــمم بعلميــة تممــة بمل مم ــروب واية  ــط  الح ــ  ةــرا ة ه ــمرمر محمم مس
اســـمرممر  يمعلـــق بملصـــلدوز. و  يعـــوا أس يمعممـــ  المســـمرمروس المحمملـــوس مـــ  محمويـــم  هـــط  

ــة ــة  أو ةمنوني ــريبية  أو ا وي ــمرممرية  أو ك ــمرة اس ــم اسمح ــى أنش ــمم عل ــروب واية  ــى   الح ــى عل ــ  يع ب
ــ  المســمر ــن فرصــة ا ســمرممر جمي ــق م ــمم والمحــر  بلنحســشم  والمحال ــرا ة هــط  الحــروب واية  مرين ة

فــا الصــلدوز واخمبمرهــم  و لــت فيمــم يمعلــق بملمرايــم والمخــمبر المــا يل ــو  عليشــم ا ســمرممر فــا 

المســـــمرمروس بمسمحـــــمرة مسمحـــــمريشم المشليـــــين  ومسمحـــــمر  ال ـــــرا ى لصـــــ  وي  الصـــــلدوز. 
المحمســـبين بحــلس وــرا  وةـــدا  فــا الصــلدوز وا ةمحـــم  بشــم والمصـــر  ومسمحــمريشم الالــمنونيين و

  .فيشم

ــك ا ســمرممرية  وهــا وــر ة ســعوهية  .ب  ــ  وــر ة أصــول وبخي ــمم مــن ةب ــم دعــداه هــط  الحــروب واية  ت

ـــم  ـــمر  رة ـــى الســـع  المع ـــة  بموج ـــمري   1010219805مســـمهمة مالحل ــــ  2/05/1427وت ـــق ه )المواف

ـــرخي  هياـــة الســـوز الممليـــة رةـــم ومرخصـــة  ــــروخ  مـــرخم(  29/05/2006 ـــهر بموجـــى ت -07  ل
ــرار 08126 ــى الال ــة بموج ــة الســوز المملي ــن هيا ــمهرة ع ــمر  الص ــلمهيق ا ســمرممر العال ــة ص ــمل لال ح   ووفال

ــــم  ــــمري   ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١رة ــــق ١٩/٦/١٤٢٧وت ـــــ )المواف ــــمم الســــوز 15/7/2006ه ــــى نق ــــم  عل م( بل
ـــم )م/ ـــا رة ـــوم المل  ـــمهر بملمرس ـــة الص ـــ30المملي ــــ ١٤٢٤/ ٦/ ٢مري  ( وت ـــق  ه   م( 31/07/2003)المواف

ـــة الســـوز  ـــ  هيا ـــن معل ـــمهرة ع ـــة الص ـــة الممداول ـــلمهيق ا ســـمرممر العالمري ـــة بص ـــم  الخمص والمعليم

م( بلــــم  24/10/2016هـــــ )الموافــــق23/1/1438وتــــمري   2016 – 130 – 6الممليــــة بموجــــى الالــــرار رةــــم 
ــا  ــوم المل  ــمهر بملمرس ــة الص ــمم الســوز المملي ــى نق ــم )م/عل ــمري  30رة ـــ ١٤٢٤/ ٦/ ٢( وت ــق  ه )المواف

 .م( 31/07/2003

يصــلم مســموم المخــمبر فــا الصــلدوز بمخــمبر مموســ ة دلــى مرتحعــة  لــطا فالــد   ي ــوس ملمســبمل  .ج 

للمســمرمرين الــطين ير بــوس فــا ا ســمرممر ةليــ  المخــمبر  د  أس أســعمر وةــدا  الصــلدوز أو العوا ــد 
المخـــمبر المـــا ةـــد يمعـــرق لشـــم الصـــلدوز. وبملمـــملا  ةـــد   يســـمره اللالديـــة يم ـــن أس تشـــب  بســـبى 

المســـمرمر المبلـــي ايصـــلا الـــط  تـــم اســـمرممر . لـــطا نلصـــ  المســـمرمر بمسمحـــمرة مسمحـــمر مـــملا 

ــة مســمال  ــة الســوز المملي ــن هيا ــرخ  م ــوس المســمرمروس  م ــى أس ي  ــرار ا ســمرممر. ويع ــم  ة ــ  اتخ ةب
ـــا ا ـــلس ا ســـمرممر ف ـــم ب ـــى عل ـــوس عل ـــل  د  المحممل ـــة و  يص ـــمبر عملي ـــى مخ ـــو  عل ـــلدوز يل  لص

ــ   ــى تحم ــمهرين عل ــمبر  والال ــط  المخ ــوس ه ــم ويحشم ــا يل ــو  عليش ــمبر الم ــين بملمخ للمســمرمرين الملم
ــا  ــمبر ا ســمرممر ف ــن مخ ــم  ع ــن المعلوم ــد م ــم )للمري ــم أو  لي ــوالشم المســمرمرة جر ي خســمرة رسوأ أم

 (.هط  الحروب واية مممن  ر خر   الرجم  الرجوع دلى الممهة الصلدوز

ــدير  .ه  ــد م ــا يم  ــمم  والم ــط  الحــروب واية  ــا ه ــوارهة ف ــم  ال ــلدوز مســمولية المعلوم ــدير الص ــ  م يمحم
الصــلدوز ةســى علمــه )بعــد أس بــطل الالــدر المعالــول مــن العلميــة المشليــة للمل ــد مــن  لــت( أنشــم   

  الملحيطيــة الصــمهرة مــن تم ــمن أ  دفــمهة  يــر صــحيحة أو م ــللة و  توحــ  أيــة أمــور تحــمرب اللــوا 
معلـــ  هياـــة الســـوز الممليـــة ت ـــميلشم فيـــه. و  تمحمـــ  هياـــة الســـوز الممليـــة أ  مســـمولية عـــن 

محمويــم  هــط  الحــروب واية ــمم  و  تع ــا أ  تل يــدا  تمعلــق بــدةمشم أو ا ممملشــم  وتخلــا نحســشم 
ـــا هـــط  الو  ـــم  عمـــم وره ف ـــك عـــن أ  خســـمرة تل يالـــة أو عـــن صـــراةة مـــن أ  مســـمولية مشمـــم  من

ــى  ــة بموج ــلدوز الم روة ــدا  الص ــا وــرا  وة ــرا بين ف ــى ال ــى عل ــم  ويع ــر  ملش ــى أ  ج ــمه عل ا عمم

 هط  الحروب واية مم المحر  عن مدم صحة المعلومم  الممعلالة بملصلدوز.

تمــك ااوــمرة دلــى جميــ  المــواري  هعريــمل و مــم يالمبلشــم ميالهيــمل أو الع ــ   و فــا ةــمل عــدم توافــق  .  

 الممري  الشعر  م  المياله  يمم ايخط بملممري  المط ور أو ل. 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:

 ور ة أصول و بخيك ا سمرممرية

 11526الريمق   63762ص.ب.   

 السعوهيةالممل ة العربية 

 966-11-419-1797همتم: 

 966-11-419-1899فم  : 

 WMD@OBIC.COM.SAبريد دل مرونا: 



 
 

  3 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 
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  4 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 : نوع الصندوق
صلدوز اسمرممر عالمر  ممداول مالح  تم دنحمس  فا الممل ة العربية السعوهية بموجى   حة 

 والمعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة.صلمهيق ا سمرممر العالمر  

 الريمل السعوه . : عملة الصندوق

سلة تبدأ من تمري  دهراج الوةدا  فا تداول  ةمبلة للمعديد لمده ممم لة وفق تالدير مدير  99 : مدة الصندوق
 .الصلدوز وبعد أخط موافالة هياة السوز المملية

األهداف االستثمارية 
 للصندوق

: 

يشد  الصلدوز الى ا سمرممر فا أصــول عالمريــة هاخ  الممل ة العربية السعوهية وةمبلــة 
% من صمفا أربمح الصلدوز سلويمل. 90لمحاليق هخ  تلجير  هور    وتواي  مم   يال  عن 

 :يسمرمر الصلدوز بح    ـمنو  أصول الصلدوز فـا محـمري  الم ـوير العالمرية وري ةو
تالـ  أصول الصـلدوز المسـمرمرة فـا ايصول العالمريـة الم ـورة المـا تولـد هخـ  أ   .1

 ٪ مـن دجمـملا أصول الصـلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية مدةالة  و75هور  عـن 
 أ  يسـمرمر الصـلدوز أصوله فا أراكا بي م . .2

 حجم الصندوق
: 

 .لاير سعوه  613,700,000

 ريم   سعوهية. 10  : سعر الوحدة

 : درجة المخاطر
من هط  الحروب واية مم لمعرفة المحمصي  عن  ر خر مموس ة دلى عملية )يرجى مراجعة الممهة 
 المخمبر المرتب ة بم سمرممر فا الصلدوز(.

 : الحد األدنى لالشتراك
تخصي  مبلي أة     مم انه من المم ن م مفمل دليشم ةيمة رسوم ااومراك لاير سعوه  10,000

 عده الم ممبين ال بير خالل فمرة ال رح ا ولا. من الحد ايهنى لإلومراك بسبى

 .  يوجد : الحد األدنى للملكية

 : سياسة توزيع األرباح
)فا ةمل تحالالك(   تال  عن تسعين بملمم ة  ممل ا الوةدا سيمم تواي  أربمح سلوية على 

 .و لت فا وشر ممرأ من    عمم  الرب  ا ول خالل %( من صمفا أربمح الصلدوز90)

 : األولي الطرحفترة 
 م02/07/2017 هـ الموافق08/10/1438 :    ايولا ال رحتمري  بداية ةبول ا ومرا م  خالل فمرة 

 .م06/07/2017 هـ الموافق12/10/1438:           ايولا                 ال رحتمري  ا نمشم  من فمرة 
  

 : مرات التقويمعدد 
/هيسمبر من    سلة 31/يونيو و 30   سمة أوشر من السلة المملية للصلدوز ) -مرتمس سلويمل 

 .ميالهية(

 : رسوم االشتراك
% من 2وباليمة الوةدا    تخصي بعد  وتخصم رسوم ا ومراك من دجمملا مبلي ا ومراك 

لبم عا    رسوم ا ومراكممململمال/ةسم  بمدير الصلدوز  وسيالومدجمملا مبلي ااومراك. 
 .من هط  الحروب واية ممر هالوارهة بيمنمتشم فا الممهة ر )ااومراك العيلا( ا صول العالمرية

 : رسوم إدارة الصندوق
  وتحسى دجمملا ةيمة أصول الصلدوز بعد خصم المصروفم % من 0.50رسوم سلوية تعمهل 

 بح   يوما وتدف  بح   رب  سلو .

 : أتعاب مدير األمالك
% من اايراه ال لا الط  تم تحصيله بملحع  من ايصول العالمرية  على أس 5أتعمب سلوية تعمهل 

 يمم الدف  على أسمأ نصم سلو .

 : أتعاب التطوير

فا ةمل اسمرممر الصلدوز بمحمري  الم وير العالمر   سيمحص  الم ور على أتعمبه نقير ةيممه 
نسبة ماوية من ت مليم دنحم  المحروع  على و  على ت وير المحروع / العم  بميورا  

 .ت مليم انحم  المحروعمن  %15بحد أةصى  و وبحسى السعر السم د بملسوز

 

 : رسوم الحفظ 

  و  0% سلويمل من ةيمة ايصول ةسى آخر تالييم  د ا  منك ةيممشم ممبين 0.05نسبة
 مليوس.  500

  500ايصول ةسى آخر تالييم  د ا  منك ةيممشم ممبين % سلويمل من ةيمة 0.04نسبة 
 مليمر. 1مليوس و 

  مليمر  1% سلويمل من ةيمة ايصول ةسى آخر تالييم  د ا  منك ةيممشم 0.025نسبة
 فل رر.

  لاير سعوه  سلويمل. 150,000على أس   تال  رسوم الححظ عن 
  لاير سعوه  رسوم تلسي  وتدف  لمرة واةدة.  60,000مبلي 
  لاير رسوم دنحم  ور ة اكمفية  ا   رق خمص. 25,000مبلي 

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



 
 

  5 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 : رسوم التمويل
يمحم  الصلدوز  مفة ت مليم المموي  وايتعمب واللحالم  والمصمريم الممعلالة بمرتيى وهي لة 

 السم د بملسوز.المموي  الخمص بملصلدوز  دس وجد  وبحسى السعر 

 : أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

يمحم  الصلدوز  مفة ت مليم السحر وااةممة الحعلية الما يم بدهم    ع و من ايع م  فا 
 لاير سعوه  لالجمممع الواةد. 3,000سبي  ة ور ا جمممعم  بماكمفة دلى بدل الح ور وبواة  

ولن   سلويم لاير 100,000عن  لألع م  معممعين على أس   يريد معموع هط  الم مليم والبد  
أ  بد   او م مفآ  نقير ع ويمشم فا  أع م  المعل  من مو حا مدير الصلدوزيمالمكى 

  .معل  دهارة الصلدوز
لاير  200,000يمحم  مدير الصلدوز م مفلة أع م  معل  ااهارة المسماللين )معممعين( وبواة  و 

 سعوه  سلويم.

 : األخرىالمصاريف 

يمحم  الصـلدوز  مفـة الرسـوم والمصمريم واللحالم  الخمصة بلنح ة واسمرممرا  الصلدوز   مم 
يمحم  المصمريم والرسوم اللمتعـة عـن المعـممال  و الخدمم  المالدمة من الوير أو من ا برا  

العالةة مر  الخدمم  الالمنونية وا سمحمرية والمسمحمرين العالمريين وت ــمليم المــلمين  ا   و و
برسوم  العالةــة وأيـة خـدمم  مشليـة أو فلية او تاللية أخـرم بمـم فـا  لـت المصـمريم الممعلالـة

س وجد . ومـن المحوي  مم بين الحسمبم  البل ية أو ا سمرممرية  دكمفة يية كرا ى أو رسوم د
مـن دجمـملا ةيمـة أصول الصلدوز سلويمل  وفا جمي   %1المموةـ  أ  تريـد هـط  الم ـمليم عـن 

 ا ةوال لن يمم خصم د  المصمريم والرسوم الحعلية.

 : سعي شراء عقارات
% من ةيمة ا سمحوا  على العالمر تحسى وتدف  علد اافراغ 2.5يدف  الصلدوز  حد أةصى 

 الوسي  العالمر   وةد ي وس الوسي  العالمر  بر   و عالةة.لصمل  

 : رسوم التعامل

% من سعر الحرا  أو البي  الخمص ب   أص  عالمر  يمم 1يحص  مدير الصلدوز على نسبة 
وراس  أو بيعه من ةب  الصلدوز و لت مالمب  ةيمم مدير الصلدوز بإجرا  المالصا الالام والمحموق 

البي  ودتممم العملية. وت وس أتعمب المعمم  مسمحالة السداه بعد دتممم على وروب الحرا  أو 
 عملية الحرا  أو البي  الخمصة ب   أص  عالمر .

م  الصلدوز جمي  مصمريم وت مليم ورسوم المعمم /المعممال  مر  حبماكمفة دلى  لت  سيم
. وسيمم الخمصة بطلت البي  والحرا  وا سمحوا  على أصول والم مليم ا سمحمرية والالمنونية

 اافصمح عن تلت المصمريم )فا ةمل وجد ( فا ملخ  اافصمح المملا فا نشمية    سلة.

 : تداول الوحدات
علد ااهراج  بلح  بريالة تداول أسشم الحر م  المدرجة يمم المعمم  بملوةدا  عبر نقمم )تداول( 

لممل ا الوةدا  والمسمرمرين المداول خالل وبملمملا  يعوا )تداول(  فا السوز المملية السعوهية
 . سمعم  المداول العمهية المعلن علشم من ةب  السوز المملية مبمورة

 : الزكاة
وسيحعر ممل ا   2019سيالوم مدير الصلدوز بإخراج الر مة نيمبة عن الصلدوز اعمبمرال من العمم 

 .الالوا م المملية للصلدوزوسيحص  عن  لت فا الوةدا  عن اي ر الممرتى على  لت 

الرسوم الحكومية/ 
 الضرائب 

: 

أو ايبرا   دس الرسوم والعمو   والمصروفم  المسمحالة لحر ة أصول وبخيك ا سمرممرية
ايخرم   تحم  الرسوم الح ومية/ال را ى  وسيمحم  الصلدوز الرسوم الح ومية/ال را ى 
بح   ملحص  وفالم للمحريعم  واللوا حة الملحيطية  ا  العالةة  وملشم على سبي  المرمل كريبة 

 الاليمة الم مفة.
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 : ”"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية

تعلا هياة السوز المملية بملممل ة العربية السعوهية ومملة ةيرمم يسم  الل   أ  لعلة  
 أو لعلة فرعية  أو مو م  أو و ي  يم ن أس يمم تحوي ه يها  أ  و يحة من و م م الشياة.

 الئحة األشخاص المرخص لهم
 .هياة السوز المملية السعوهية معل  الصمهرة عن  حة ايوخمص المرخ  لشم  :

 الئحة صناديق االستثمار العقاري
 .هياة السوز الممليةمعل    والصمهرة عن   حة صلمهيق ا سمرممر العالمر  :

 الئحة صناديق االستثمار
 هياة السوز المملية. معل  الصمهرة عن   حة صلمهيق ا سمرممر :

التعليمات الخاصة بصناديق 
 : العقارية المتداولةاالستثمار 

الصمهرة عن معل  هياة الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة تعلا المعليمم  
 السوز المملية.

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

تعلا ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية  ور ة سعوهية مسمهمة مالحلة  بموجى السع  
ومرخصة  ـ م  29/05/2006الموافق هـ  02/05/1427وتمري   1010219805المعمر  رةم 

لمراولة نحمب المعمم   08126-07وخ  مرخ ر بموجى ترخي  هياة السوز المملية رةم “
 فا أعممل ايوراز المملية.بصحة أصي  وو ي  وااهارة والححظ 

 مجلس إدارة الصندوق
: 

هو معل  دهارة ي عين أع م   مدير الصلدوز  وفالمل لال حة صلمهيق ا سمرممر العالمر ؛ لمراةبة 
 أعممل مدير الصلدوز وسير أعممل الصلدوز.

 عضو مجلس إدارة مستقل
: 

معل  دهارة لدم مدير الصلدوز أو تمب   مو حمل و   ع و ع و من أع م  معل  ااهارة لي 
جوهرية بعم  أو عالةة تعمةدية م  مدير  أمين ةحظ الصلدوز   مم أنه لي  بط  عالةة له أو

 .الصلدوز أو تمب  له أو أمين ةحظ  لت الصلدوز

 : مدير األمالك

ةمصلة على المراخي  الالامة لمراولة أعمملشم وأنح مشم من العشم   – جشم أو عدة  جشة
و  اسمرممر الصلدوزالوم بإهارة العالمرا  مح  لممدير الصلدوز  ميعيلش -الح ومية  ا  العالةة 

: على سبي  المرمل  العالمرا  ومن كملشمإهارة عن جمي  الخدمم  الممعلالة ب ة وس مسمولت
فا هط  الحروب تعلا   ويمنمشم و خدمم  الملجير و تحصي  اايعمرالعالمرا  و صوتحوي  دهارة 

وتمري   1010268694ممسسة مداه الخير للعالمرا  بموجى السع  المعمر  رةم و اية مم 
 .م 30/05/2009الموافق  هـ6/6/1430

 .وخ  مرخ  له مممرسة أعممل ايوراز المملية يعلا  : الشخص المرخص له

 : وااللتزاممسؤول المطابقة 
لل   مسمول الم مبالة وا لمرام لدم ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية الط  يمم تعييله وفالمل 

   حة ايوخمص المرخ  لشم. الحالرة )أ( من الممهة السمبعة و الخمسين من

 يعلا صلدوز المعطر ريك. : الصندوق

 : مدة الصندوق
الوةدا  فا تداول  ةمبلة للمعديد لمده سلة تبدأ من تمري  دهراج  99مدة الصلدوز ها 

 ممم لة وفق تالدير مدير الصلدوز وبعد أخط موافالة هياة السوز المملية

 إجمالي قيمة أصول الصندوق
 رأس مال الصندوق/

 معموع ةيمة الوةدا  علد بداية    يوم تعمم . :

 الما يمم هفعشم لمدير الصلدوز.الممعلالة بملخدمم  ا سمحمرية المعويض والمصمريم وايتعمب  : رسوم إدارة الصندوق

 : اشتراك
من خالل   فا الصلدوزلورق ا سمرممر من مالمب  نالد  أو عيلا هو مم يالدمه المحمرك 

 وفالمل لحروب الصلدوز وأة ممه. تملت وةدا  فا الصلدوز

 : لوحدةا
تمر  ةصة محمعة فا صمفا أصول ةصة المملت فا الصلدوز وتعمم     وةدة على أنشم 

الما تمل  المسمرمر ةق المحمر ة فا مل ية أصول الصلدوز على أسمأ نسبا  الصلدوز
 وفالمل لعده الوةدا  الما يمل شم المسمرمر .

 : "مالك وحدة" أو "مالك وحدات "
الحخ  الط  يملت وةدا  فا صلدوز مص لحم  ممراهفة  ويسمخدم    ملشم لإلومرة دلى 

 .المعطر ريك
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 التغييرات األساسية
: 

 تعلا أيمل من الحم   اآلتية:
 المويير المشم فا أهدا  الصلدوز أو ببيعمه. .1
أو على ةالوةشم فيمم  ةمملا الوةدا المويير الط  ي وس له تل ير سلبا وجوهر  على  .2

 يمعلق بملصلدوز. 
 المويير الط  ي وس له تل ير فا وك  المخمبر للصلدوز.  .3
 ايمهة راأ ممل الصلدوز. .4

 أ  ةم   أخرم ترم الشياة أنشم تويرال أسمسيمل وتبلي بشم مدير الصلدوز. .5

 يعلا ال رح العمم للوةدا  وفالمل لشط  الحروب واية مم. : الطرح

 : صافي قيمة األصول للوحدة
على أسمأ دجمملا ةيمة أصول صلدوز ا سمرممر مخصوممل ملشم  الاليمة اللالدية ي  وةدة

ةيمة الخصوم والمصمريم   م ي السم اللمت  على دجمملا عده الوةدا  الالم مة فا تمري  
 المالويم.

 من هط  الحروب واية مم. رار هو محده فا الممهة يعلا صمفا ةيمة أصول الصلدوز  مم  : صافي قيمة األصول

 : يوم التقويم
يالصد به اليوم الط  يمم فيه ةسمب صمفا ةيمة أصول الصلدوز  ويمم المالييم    سمة أوشر 

 .هيسمبر من    سلة ميالهية 31يونيو و 30فا 

 أ  الريمل السعوه   العملة الرسمية للممل ة العربية السعوهية. : "لاير" أو "لاير سعودي"

 : صناديق أسواق النقد
يممر  هدفشم الوةيد ا سمرممر فا ايوراز المملية ةصيرة ايج  وها صلمهيق اسمرممر 

 وصحالم  سوز اللالد وفالمل لال حة صلمهيق ا سمرممر.

 : صفقات المرابحة

  ةيث يبد  العمي  ر بمه فا بمآلج صحالم  يلحطهم الصلدوز عن بريق تملت سل  وبيعشم 
من السوز  ويبيعشم عليه   ورا  سلعة من الصلدوز بميج    م يحمر  الصلدوز السلعة

وللعمي  ةق ا ةمحم  بملسلعة أو تسلمشم وله أس يو   الصلدوز فا بيعشم فا السوز   مم 
يم ن تلحيطهم بمو ي  الصلدوز ممسسةل ممليةل بحرا  سل ٍ من السوز الدولية للصلدوز 

 برمن ةمل ومن  م يبيعشم الصلدوز على الممسسة المملية أو  يرهم برمن ممج .

 : نموذج طلب االشتراك
اللمو ج المسمخدم ل لى ا ومراك فا الصلدوز وأ  مسملدا  م لوبة ةسى لوا   هياة 
السوز المملية وةواعد م مفحة  س  ايموال وتموي  اارهمب  وأ  معلومم  مرفالة يوةعشم 

 .العمي  بورق ا ومراك فا وةدا  الصلدوز وري ة اعمممه مدير الصلدوز

 : ةالسنة المالي
ها السلة الميالهية والمدة الرملية الما يمم فا بدايمشم تو يق وتسعي  جمي  العمليم  

 وشرال ميالهيمل. 12المملية للصلدوز وفا نشميمشم يمم دعداه الالوا م المملية والما تم وس من 

 : الربع
يونيو/ مدة  ال ة أوشر من    سلة مملية تلمشا فا اليوم ايخير من ايوشر )ممرأ/ 

 سبممبر/ هيسمبر( من    عمم.

 .العربية السعوهيةفا الممل ة  يوم العم  الرسما الط  ت وس فيه البلوك محموةة للعم  : "اليوم" أو "يوم عمل"

 : صافي أرباح الصندوق
الدخ  الملجير  بعد خصم دجمملا المصروفم   بمم فا  لت يالصد به دجمملا عوا د الصلدوز

 الما تحملشم الصلدوز.

 : طرف ذوو عالقة

 مدير الصلدوز .1
 أمين الححظ .2
 مدير ايمالك .3
 الماليم المعممد .4
 المحمسى الالمنونا .5
أع م  معل  ااهارة أو أ  من المديرين الملحيطين أو المو حين لدم أ  من ايبرا   .6

 أعال 
%( من صمفا أصول صلدوز ا سمرممر العالمر  5مل يمه )أ  مملت وةدا  تمعموا  .7

 الممداول
 أ  وخ  تمب  أو مسي ر على أ  من ايوخمص السمبق   رهم .8

 تعلا السوز المملية السعوهية. : /السوقتداول

 : أسواق المال السعودية
وملشم تعلا أ  سوز مملا عمملة فا الممل ة العربية السعوهية )أو سيمم ترخيصه  ةالم( 

 على سبي  المرمل السوز الر يسية والسوز الموااية )نمو(.

 : أصول الصندوق
تعلا ايصول العالمرية الموكحة فا الملخ  المعريحا عن ايصول العالمرية وأ  أصول عالمرية 

 يممل شم الصلدوز  ةالمل.
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 : الجمهور 

    من يملت وةدة فا الصلدوز على أ  ي وس من اآلتا بيمنشم:
 %( أو أ رر من وةدا  الصلدوز.5مملت وةدا  يملت )أ   .1
 مدير الصلدوز وتمبعيه. .2
 أع م  معل  دهارة الصلدوز. .3

 : عقود المنفعة

بموجبشم ورا  ةق ا نمحمع بملت ايصول لحمرة املية محدهة و  يمرتى تعلا العالوه الما يمم 
تلت المل ية م  ممل شم  على ورا  ةق ا نمحمع ا مسمب المل ية المممة لألصول بحيث تبالى

عالوه الملحعة الخمصة بميصول العالمرية الواره فا هط  الحروب و اية مم تعلا   و ايسمسا
 .ن هط  الحروب واية مممالممهة ح بيمنمتشم فا 

 : الجهات المستلمة 
و ز وووروب وأة مم الصلد و الط  سيالوم بمسمالم نمم ج ا ومراك مدير الصلدوزتعلا 
من المسمرمرين مبملي ااومراك  مسمالمبالط  سيالوم المحده فا نمو ج ا ومراك  البلت

 المحمملين.
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   AlMa’athar REIT المعذر ريت اسم الصندوق

 مدير الصندوق

 

 شركة أصول وبخيت االستثمارية
 بريق الملت فشد  برج البحرين  هور الميرانين

  11526الرمر البريد   63762ص ب  
 الريمق  الممل ة العربية السعوهية

 00966114191797 :  همتم
 00966114191899 :فم   

www.obic.com.sa 

 أمين الحفظ

 البالد الماليةشركة  
 الممل ة العربية السعوهية

 الباله المملية  المر ر الر يسا  بريق الملت فشد
 11411الريمق  140ص.ب 
 920003636 همتم920003636 همتم

 0112906299  فم  
www.albilad-capital.com 

 المحاسب القانوني

 

 بي كي إف البسام والنمر
 الممل ة العربية السعوهية

 11473الريمق  28355ص.ب 
   ةا السليممنية –ومرع ايمير محمد بن عبدالعرير )المحلية( 

 00966112065333همتم 
 00966112065444فم    

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

 المستشار القانوني

 

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

 بريق الملت فشد
 الممل ة العربية السعوهية11361الريمق 

  www.talawksa.comالموة  اال مرونا:

 

 

 
 

 الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية -2
 4مر ر السيم  الدور ايول  م مى رةم 

 بريق الملت عبدهللا  ةا الواةة
 الممل ة العربية السعوهية  11623الريمق 
 4555 205 966 00همتم: 

 

 مدير األمالك

 

 مؤسسة مداد الخير للعقارات
 السعوهيةالممل ة العربٌة 

 11411الريمق  300ص.ب 
 ةا العاليق –ومرع عبدهللا الخريعا 

 00966114856057همتم 
 00966114983951فم    

  العقاريون المقيمون

 

 فاليو سترات شركة  -1
 ال مبق السمهأ  البرج العلوبا   ممسسة الملت خملد 

 معم  الحيصلية بريق الملت فشد 
 الريمق الممل ة العربية السعوهية 

 www.valustrat.comالموة  ا ل مرونا: 
 
 
 أريب للتقييم العقاريشركة   -2

 الممل ة العربية السعوهية
   6-5الدا ر  الحمملا بين مخرج 

 الريمق  87739ص ب: 
 00966112190000همتم: 

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

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

 

 (شركة السوق المالية السعودية ) تداول
 الممل ة العربية السعوهية

 بريق الملت فشد  أبراج المعمونية  البرج الحمملا
 11555  الريمق 60612ص.ب 
 +966( 11) 218 9999همتم: 
 +966( 11) 218 1220فم  : 

  www.tadawul.com.sa :الموة  اال مرونا
 webinfo@tadawul.com.saالبريد اال مرونا: 

 الجهة المنظمة

 

 هيئة السوق المالية
 الممل ة العربية السعوهية

  بريق الملت فشد  مبلى الاللعة
 11642الريمق  87171ص.ب 
 : www.cma.org.sa اال مرونا الموة 

 info@cma.org.saالبريد اال مرونا: 
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( تم دنحمس  فا الممل ة العربية مالح اسم الصلدوز رالمعطر ريكر  وهو صلدوز اسمرممر عالمر  ممداول )

 السعوهية بموجى   حة صلمهيق ا سمرممر العالمر  والمعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة.

 

  .ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية

 .بريق الملت فشد  برج البحرين  هور الميرانين

 .الممل ة العربية السعوهية 11526الريمق  63762ص .ب. 

 +966-11-419-1899فم   رةم:   + 966 -11-419-1797همتم: 

 www.obic.com.saالموة  اال مرونا: 

 

سلة تبدأ من تمري  دهراج الوةدا  فا تداول  ةمبلة للمعديد لمده ممم لة وفـق تالـدير مـدير  99الصلدوز ها مدة 

 الصلدوز وبعد أخط موافالة هياة السوز المملية.

 

% مـن 90يشد  الصلدوز دلى ا سمرممر فا أصول عالمريـة مـدرة لـدخ  هور  بحيـث يـمم توايـ  مـم   يالـ  عـن 

حـ   سـلو  و لـت بعـد اسـمالم مـدير الصـلدوز للعوا ـد اايعمريـة بممل ا الوةدا   أربمح الصلدوز علىصمفا 

 لألصول العالمرية.

 

يشد  الصلدوز دلى ا سمرممر فا أصــول عالمريــة ةمبلـــة لمحاليـق هخـ  تـلجير  هور  هاخـ  الممل ـة العربيـة 

% 90  وتواي  مم   يالـ  عـن ر حر  يموافق م  اسمراتيعية الصلدوز ا سمرممرية الوارهة فا الممهة السعوهية وبمم 

من صمفا أربمح الصلدوز سلويمل. ويسمرمر الصلدوز بح    ـمنو  أصوله فــا محــمري  الم ــوير العالمريـة و لـت 

 .ر حر  وفالمل للاليوه المحدهة فا اسمراتيعية الصلدوز الوارهة فا الممهة 

 

من أ  مخملحم  نقممية تمل  او ةد تمسـبى مح  دسمرممر الصلدوز  ايصول العالمريةيالر مدير الصلدوز على خلو 

مـن أ  خلـ  او عيـوب  مفليـمل وخلوهـ ايصـول العالمريـة  و طلت على سـالمة مأو تحويلش شممل فا عدم ا سمحمهة

  أو ةـد تمسـبى بـدورهم فـا اجـرا  مأو تحـويلش شمهلدسية ر يسية ةد تمل  او ةد تمسبى فا عدم ا سمحمهة مل

 .اصالةم  وتوييرا  ر يسية م لحة

 

 سيعم  الصلدوز على تحاليق أهدافه ا سمرممرية من خالل اتبمع ا سمراتيعيم  المملية:

 ما يسمرمر فيشم الصلدوز.أنواع ايصول العالمرية ال  1و.

يسمشد  الصلدوز ت وين مححقة اسمرممرية عالمرية مملوعة من خالل تملت أصول عالمرية هاخ  الممل ـة العربيـة 

السعوهية ةمبلــة لمحاليق هخ  تلجير  هور  والما مـن المموةـ  أس تـدر عوا ـد علـى رأأ المـمل المسـمرمر بمـم 

ويسـمرمر الصـلدوز بحـ    ــمنو  أصـوله فــا محــمري  الم ــوير يممموى م  اسمراتيعية اسـمرممر الصـلدوز. 

 :العالمرية وري ة

٪ مــن الاليمـة 75أ تالـ  اسمرممرا  الصلدوز فـا ايصول العالمريـة الم ــورة المــا تولــد هخــ  هور  عــن  .1

 ااجمملية يصول الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية مدةالة  و

 .أراكا بي م أ  يسـمرمر الصـلدوز أصوله فا  .2

 

 ويعرق الملخ  المعريحا الموك  أهنم  ايصول العالمرية الم ونة لمححقة الصلدوز ااسمرممرية بح   مبد ا:

 

 المعذر ريت صندوق
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 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 ملخص تعريفي عن األصول العقارية -

 :)المبد ية( ملخ  مححقة الصلدوز -1

 
  

 عدد/قيمة الوصف

 12 المراد االستحواذ عليها عقود المنفعةو إجمالي عدد العقارات

 8 المراد االستحواذ عليها عدد العقارات

 4 عدد العقارات تحت عقد المنفعة

 11 عدد العقارات المطورة تطوير كامل

 1 عدد العقارات قيد اإلنشاء*

 %100 نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع األصول

 %8.33 نسبة العقارات قيد اإلنشاء من مجموع األصول

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

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

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

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

 شهر ماضية 12  مجموع اإليجارات لكامل اصول الصندوق خالل

 لاير سعودي( (( 2016)سنة 
44,959,492 

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

52,217,920 

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

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

 %96.85 إجمالي نسبة اإلشغال )محسوبة بطريقة المتوسط المرجح(

 %1.80 نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري  

على العالد الموة  م   ول له ممجر وهو تحك ا نحم  بلم ل  )عالمر المخصصا(فا المراة  اللشم ية لإلنحم  *يوجد عالمر واةد 
 م 22/10/2015ةيث أس اتحمةية الممجير الموةعة بدأ  من فمرة بد  ت وير العالمر فا  المسملجر اللشم ا للعالمر بعد اتمممه.

 سلة. 22وتسممر لمدة هـ 09/01/1437الموافق 
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 لما سيمم ورا شم/تمل شما صول ا :ملخ  ايصول العالمرية -2

 

 المعذر  اسم العقار

 م مبا -تعمر   – س لا نوع العقار

 الريمق المدينة

 المعطر الحي

 ايمير تر ا بن عبدالعرير ا ول الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 10,709.16 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 رخصة البناء(,حسب ²)م

22,707.37 

 192,636,980.71 )لاير( تكلفة شراء العقار

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

نقرال ل بيعة هطا العالمر وتلوع مسملجرية وبسبى عده العالوه ال بير والما يمعطر عركشم 
 ةسى نوع المسمةة اايعمريةجميعم  فالد تم هم  العالوه 

 عدد العقود القيمة سنويا 

 11) مسملجر  المعمرق

 معرق(
4,761,318 9 

 مسملجر  الم متى
 م مى( 11)

2,248,000 8 

 مسملجر  الوةدا  الس لية
 (وةد  س لية 117)

8,736,200 117 

أ رر عن عالوه اايعمر من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم   2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخمصة بشطا ايص  العالمر (

 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى

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

 (ةبو + هور اركا + هور اول+ ملحق علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 س لية ةةد 132م مى   11 معرق  11

 س لية  ير ممجرة دةوة 15يوجد    %90 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يال  العالمر فا ااوية ومرع ايمير تر ا بن عبدالعرير ا ول وومرع ا مير سل مس بن 

 عبدالعرير  يعمبر العالمر مملوع من ةيث الال معم  والمسملجرين

 مالحظات إضافية

ت وس والعالد الموة  م  الممجر  فا لصوص عليشمالمبعض العالوه تم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية 
 المملا: اللحوعلى 

  هـ الموافق  01/08/1436من ( 1,157,400)فا المعمرق ( 1سملجر )السلو  للمةيمة اايعمر
من  (1,286,000)ويمم ايمهتشم دلى م  13/03/2021هـ الموافق  30/07/1442دلى  م  19/05/2015
 .م 13/03/2021هـ الموافق  30/07/1446دلى  م 14/03/2021هـ الموافق  01/08/1442

 هـ الموافق 06/04/1437من ( 188,000بلي )تفا الم متى ( 6سملجر )للم السلو  ةيمة اايعمر
من  (206,800)ويمم ايمهتشم دلى م  13/12/2018الموافق  هـ 05/04/1440دلى  م 16/01/2016
 .م 20/11/2020هـ الموافق  05/04/1442دلى م  14/12/2018هـ الموافق  06/04/1440

 هـ الموافق  14/06/1437من ( 151,000بلي )تفا الم متى ( 7سملجر )للم السلو  ةيمة اايعمر
من  (166,100)ويمم ايمهتشم دلى م  18/02/2019الموافق  هـ 13/06/1440دلى  م 23/03/2016
 .م  29/01/2021هـ الموافق  16/06/1442دلى م   19/02/2019هـ الموافق  14/06/1440
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 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم    ر  ر والممهة 4ق وفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
العالمرية أو مدير ايمالك  يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  . المعطر مربـعال م  مدير الصلدوز فيمم يمعلق
ت مرب جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 المر المعطر.عبـ% أو أ رر من العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق 10

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري 
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 الربيع اسم العقار

 تعمر  – يةفلدةوةدا   نوع العقار

 الريمق المدينة

 الربي  الحي

 ا مير سعوه بن محمد بن مالرس الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 3,900 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

8,589.53 

 50,284,948.37 )لاير( تكلفة شراء العقار

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسملجر 
 81معمرق و 4)

 وةدة س لية(
3,000,000 

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

  2المسملجر 
 (معرق 2)

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

  3المسملجر 
 معرق( 1)

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

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالوه اايعمر  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخمصة بشطا ايص  العالمر (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 03/02/2016الموافق  هـ24/04/1437

 (ةبو + هور اركا + هور اول+ ملحق علو أهوار ) 4 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 س لية ةةد 81معمرق   7

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
العشة الحمملية يال  العالمر فا وممل مديلة الريمق بحا الربي  ويحد مل الة العالمر من 

بريق ا ممم سعوه بن فيص  ومن العشة العلوبية ال ريق الدا ر  الحمملا  ومن العشة 
 الحرةية بريق الملت عبدالعرير ومن العشة الوربية بريق الملت فشد

 مالحظات إضافية

العالد الموة  م  الممجر  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية   1 المسملجر عالد دس
 : وت وس على اللحو المملا

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

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

 ( سلويمل.3,800,000)اايعمرية 

 
العالد الموة  م  الممجر  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية   2دس عالد المسملجر 

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

 ( سلويمل.400,000)الاليمة اايعمرية 

  تصب   م 19/08/2025هـ الموافق  25/02/1447دلى  م 11/09/2023هـ الموافق  26/02/1445من
 ( سلويمل.445,000)الاليمة اايعمرية 
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 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

  

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم    ر  ر والممهة 4 قوفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك يم د مدير الصلدوز على أنه   

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب  عالمر الربي . بـ م  مدير الصلدوز فيمم يمعلق
% أو 10جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 بـعالمر الربي ول الصلدوز و لت فيمم يمعلق أ رر من العوا د اايعمرية السلوية يص

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري 
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 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 
  

 المحمدية اسم العقار

 م مبا -تعمر   نوع العقار

 الريمق المدينة

 العليم الحي

 بريق الملت فشد بن عبدالعرير الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,109 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

15,582.92 

 99,581,867.03 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

8,206,300 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسملجر 
 م مى( 40)

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

  2المسملجر 
 معمرق( 4)

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

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالوه اايعمر  2الملحق )يرجى الرجوع دلى 
 الخمصة بشطا ايص  العالمر (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 10/04/2009الموافق  هـ15/04/1430

 (أهوار مم ررة 8ةبو + هور اركا + هور ميرانين+  2هور ) 12 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معمرق 4و م مى 40

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

علـى اممـداه بريـق الملـت فشـد الـط  ي ـ  عليـه  عليـماليال  العالمر وس  مديلة الريمق بحا 
العلوبية مبمور . ويحد مل الة العالمر من العشة الحمملية ومرع موسى بن نصير  ومن العشة 

بريق م ة الم رمة ومـن العشـة الحـرةية بريـق الملـت فشـد يليـه وـمرع العليـم ومـن العشـة 
 الوربية ومرع المخصصا

 افصاح

ر ر ر من هط  الحروب واية مم   ر والممهة 7وفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة رأ 
العالمرية أو مدير ايمالك م   يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول

بعالمر المحمدية.  مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب   مدير الصلدوز فيمم يمعلق
% أو 10جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 المر المحمدية.أ رر من العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق بع
 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري 



 
 

  18 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 التخصصي اسم العقار

 تعمر  نوع العقار

 الريمق المدينة

 المعطر الحي

 ومرع المخصصا الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 4,248 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

6,610.61 

 43,680,817.33 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

3,338,820 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسملجر 
 ( المبلى بمل مم  )

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

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

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالد اايعمر  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخمص بشطا ايص  العالمر (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 اانحم العالمر ةيد 

 (ةبو + هور اركا + هور ميرانينأهوار ) 3 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 صملة عرق 1

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
العالمر من العشة الحمملية  مل الة يال  العالمر فا  رب مديلة الريمق بحا المعطر  ويحد

بريق ا ممم محمد بن عبدالعرير ومن العشة العلوبية بريق م ة الم رمة ومن العشة 
 الحرةية بريق الملت فشد ومن العشة الوربية بريق المخصصا

 مالحظات إضافية

بلم ل  ا نحم   وهو ممجر ةمليم  وتريد ةيمة ا يعمر فا ةمل تم اسم ممل انحم  المحروع ةيدالمحروع 
 المملا: اللحووت وس على  على العالد الموة  بين الممجر و المسملجر

 سيمم ةسمب ا يعمر هـ  21/05/1449م الموافق  21/10/2027دلى  اسم ممل انحم  المحروع من
 ةيمة ا رق م مفم اليشم ت مليم ا االة والبلم .%  من اجمملا ت لحة 8.5 بلسبة

  ايمهة هـ  17/07/1454م الموافق  21/10/2032دلى هـ  22/05/1449م الموافق  22/10/2027من
 .فا الحمرة السمبالة من ةيمة اخر ايعمر %5بلسبة 

  ايمهةهـ 12/09/1459م الموافق  21/10/2037دلى هـ 18/07/1454م الموافق  22/10/2032من 
 .فا الحمرة السمبالة من ةيمة اخر ايعمر  %5بلسبة 

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم    ر  ر والممهة 4ق وفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك 

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد   بعالمر المخصصا. م  مدير الصلدوز فيمم يمعلق
ت مرب جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 



 
 

  19 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

  

 بعالمر المخصصا. % أو أ رر من العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق10

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438أرةمم محد ة بممري   جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر
 م.2017يموة  اسم ممل دنحم  المحروع خالل وشر ا موبر من العمم 



 
 

  20 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 

  

 مبنى الصحافة االول اسم العقار

 م مبا –تعمر   نوع العقار

 الريمق المدينة

 الصحمفة الحي

 العليم الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,520 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

11,340 

 50,102,755.81 )لاير( تكلفة شراء العقار

االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر 12

4,312,660 

نبذة عن عقود اإليجار 
 الحالية )لاير(

 

 المدة القيمة سنويا 

 1المسملجر 
 )المبلى بمل مم (

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

تمعده تلالم يمل لمده ممم لة بمسمرلم  مم  م 14/11/2014
 د ا تم ااخ مر بعدم الر بة بملمعديد

 من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالد ا يعمر الخمص بشطا 2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 ايص  العالمر (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
)حسب شهادة اتمام 

 البناء(

 م 23/11/2011الموافق  هـ27/12/1432
 

 (أهوار مم ررة 7ةبو + هور اركا +  2أهوار ) 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 م مى 44

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يال  العالمر فا وممل مديلة الريمق بحا الصحمفة ويحد مل الة العالمر ومم  بريق الملت سلممس بن 
عبدالعرير  ومن العشة العلوبية ال ريق الدا ر  الحمملا  ومن العشة الحرةية بريق الم مر  ومن 

 العشة العلوبية بريق العليم الط  يال  عليه العالمر مبمورة

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم  يم د مدير   ر  ر والممهة 4 قاافصمح عله فا الممهة روفيمم عدا مم تم 
الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك م  مدير الصلدوز فيمم 

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب جوهر  لمصمل  مدير  بـمبلى الصحمفة ايول.  يمعلق
% أو أ رر من العوا د اايعمرية السلوية 10الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 بـمبلى الصحمفة ايول.يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق 
 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري  



 
 

  21 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 

  

 مبنى الصحافة الثاني اسم العقار

 م مبا نوع العقار

 الريمق المدينة

 الصحمفة الحي

 العليم الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,380 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

10,880 

 53,544,744.13 )لاير( تكلفة شراء العقار

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

4,670,000 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسملجر 
 )المبلى بمل مم (

4,670,000 

هـ  09/09/1437 الث سلوا  من تمري  
تعده تلالم يمل لمده م 14/06/2016الموافق 

ممم لة بمسمرلم  مم د ا تم ااخ مر بعدم 
 الر بة بملمعديد

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالد ا يعمر الخمص بشطا  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 ايص  العالمر (

 انشاء المبنىتاريخ إتمام 
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م17/11/2012الموافق  هـ4/01/1434

 (أهوار مم ررة 7ةبو + هور اركا +  2أهوار ) 10 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 م مى 44

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

بحا الصحمفة ويحد مل الة العالمر وـمم  بريـق الملـت سـلممس يال  العالمر فا وممل مديلة الريمق 
بن عبدالعرير  ومن العشة العلوبية ال ريق الدا ر  الحـمملا  ومـن العشـة الحـرةية بريـق الم ـمر  

 ومن العشة العلوبية بريق العليم الط  يال  عليه العالمر مبمورة
 

 افصاح

ر ر ر مـن هـط  الحـروب واية ـمم  يم ـد مـدير  ر والمـمهة 7وفيمم مم تـم اافصـمح علـه فـا المـمهة رأ 
الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصـول العالمريـة أو مـدير ايمـالك مـ  مـدير الصـلدوز 

رب جوهر  لمصـمل   مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت م بـمبلى الصحمفة الرمنا. فيمم يمعلق 
% أو أ رـر مـن العوا ـد اايعمريـة 10مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تحـ   عوا ـدهم 

 بـمبلى الصحمفة الرمنا. السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري 



 
 

  22 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 
  

 مستودع الحائر اسم العقار

 م مسموهع نوع العقار

 الريمق المدينة

 المصمن  الحي

 - الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 13,544.45 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

11,970 

 27,281,887.81 )لاير( تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 

 )لاير( شهر
1,747,000 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

نقرال ل بيعة هطا العالمر وتلوع مسملجرية وبسبى عده العالوه ال بير والما يمعطر عركشم جميعم  فالد 
  تم هم  العالوه ةسى الحمرة اايعمرية

 القيمة سنويا 
عدد 
 العقود

 3-1مسملجرين 
 سلوا 

 مسموهع( 28)
1,747,000 28 

 
من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالد ا يعمر الخمص  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 

 بشطا ايص  العالمر (

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 25/02/2006هـ الموافق  27/01/1427

 هور اركا االدوارعدد 

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 مسموهع 28

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
يال  العالمر فا جلوب مديلة الريمق بحا المصمن   ويحد مل الة العالمر من العشـة الحـمملية بريـق 

الحـرةية بريـق الحـم ر  ومـن  الدا ر  العلوبا ومن العشـة العلوبيـة ةـا الملصـورية ومـن العشـة
 العشة الوربية ةا الححم

 افصاح

ر مـن هـط  الحـروب واية ـمم  يم ـد مـدير   ر  ر والمـمهة 4 قوفيمم مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمـالك مـ  مـدير الصـلدوز 

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجـد ت ـمرب جـوهر  لمصـمل   بـمسموهعم  الحم ر.  فيمم يمعلق
% أو أ رر مـن العوا ـد اايعمريـة 10مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 بـمسموهعم  الحم ر. السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 ةسى آخر أرةمم محد ة بممري جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك 



 
 

  23 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

  

 مستودع السلي اسم العقار

 م مسموهع نوع العقار

 الريمق المدينة

 السلا الحي

 الخ مب الشارع

 N 46°50'12.3"E"30.9'40°24 احداثيات الموقع

 كروكي الموقع

 

 54,075 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

46,158 

 75,502,675.27 )لاير( تكلفة شراء العقار

 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير( شهر

5,523,550 

نبذة عن عقود اإليجار الحالية 
 )لاير(

نقرال ل بيعة هطا العالمر وتلوع مسملجرية وبسبى عده العالوه ال بير والما يمعطر عركشم جميعم  
 العالوه ةسى الحمرة اايعمريةفالد تم هم  

 عدد العقود القيمة سنويا 

 3-1مسملجرين 
 سلوا 

 وةدة( 29)
4,016,100 19 

 5-3مسملجرين 
 سلوا 

 وةدا ( 7)
1,507,450 8 

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالد ا يعمر  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
  الخمص بشطا ايص  العالمر (

 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م 25/07/1993الموافق  هـ06/01/1414

 هور اركا عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 وةدة 36مالسمة الى  مسموهع 26

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
بحا السلا  يحد مل الة العالمر من العشة الحمملية يال  العالمر فا جلوب ورز مديلة الريمق 

ومرع ابو عبيدة عممر بن العراح  ومن العشة العلوبية اممداه ال ريق الدا ر  الرمنا  ومن العشة 
 .الحرةية ال ريق الدا ر  الرمنا  ومن العشة الوربية ال ريق الدا ر  الحرةا

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم  يم د   ر  ر والممهة 4 قوفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك م  مدير 
الصلدوز فيمم يمعلق بـمسموهعم  السلا.   مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب 

% أو أ رر 10لجر يصول عالمرية تح   عوا دهم جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسم
 من العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق بـمسموهعم  السلا.



 
 

  24 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 .الملحعة د: عالملخ  ايصول العالمرية

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري  

 منفعة الربيع العقاراسم 

 تعمر  نوع العقار

 الريمق المدينة

 الربي  الحي

 بريق الملت عبدالعرير الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 2,450 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,413.26 

 1,483,658.95 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

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

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسملجر 
 (معرق 1)

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

 2المسملجر 
 (معرق 1)

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

 3المسملجر 
 (معرق 1)

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

 4المسملجر 
 (معرق 1)

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

 5المسملجر 
 (معرق 1)

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

 6المسملجر 
 (معرق 1)

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

هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالوه اايعمر من  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 الخمصة بشطا ايص  العالمر (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 دس عالد اسماعمر الملحعة يم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية وت وس على اللحو المملا
 تنتهي في تبدأ من سلويمل  ت لحة العالد

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

  هـ01/04/1439
 م19/12/2017الموافق 

 
  هـ 01/04/1439 500,000

 م19/12/2017الموافق 
  هـ 01/04/1443

  م06/11/2021الموافق 
 تاريخ إتمام انشاء المبنى

 ( التيار الكهربائي إطالقتاريخ  )حسب
 *دبالز الميمر ال شربم ا(تمري  على )بلم ل م  23/10/2011الموافق هـ 26/11/1432

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

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معمرق 6

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
بريق ا ممم يال  العالمر فا وممل مديلة الريمق بحا الربي  ويحد مل الة العالمر من العشة الحمملية 

سعوه بن فيص  ومن العشة العلوبية بريق الدا ر  الحمملا ومن العشة الحرةية بريق الملت 
 عبدالعرير ومن العشة الوربية بريق الملت فشد

 نبذة عن عقد المنفعة

دس هطا العالمر  ير مملوك للصلدوز  ودنمم تم ورا  عالد الملحعة من المسمحيد الحملا  المدة الممبالية 
 عالد ا نمحمع للعالمر ها خمسة سلوا .فا 

يمم العم  ةمليمل على دصدار وشمهة دتممم البلم  الخمصة بملحعة الربي   علممل بلس عدم الحصول عليشم ةد 
يمه  دلى عدم ةدرة مسملجر  الوةدا  العالمرية فا ملحعة الربي  فا اسمخراج رخ  البلدية الخمصة 

سلبا على المدفالم  والعوا د اللالدية لملحعة الربي  ممم ةد ي وس بلنح مشم والط  بدور  ةد يم ر بح   
 له تل ير سلبا على أعممل الصلدوز والوك  المملا ونمم   المحوي 

 مالحظات إضافية

العالد الموة  م  الممجر  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية  4دس عالد المسملجر 
 وت وس على اللحو المملا:

ايمهة بلسبة  م 16/11/2020هـ الموافق  01/04/1442 دلى م19/12/2017الموافق   هـ01/04/1439 من
 ( لاير سلويمل .27,500% لمصب  الاليمة )10

العالد الموة  م  الممجر  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية   5 دس عالد المسملجر



 
 

  25 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 : وت وس على اللحو المملا
صب  وتايمهة م  29/07/2022الموافق  هـ 01/01/1444 دلى  م 21/09/2017هـ الموافق  01/01/1439 من

 ( لاير سلويمل .173,800الاليمة )

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم    ر  ر والممهة 4 قوفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  بـملحعة الربي .  م  مدير الصلدوز فيمم يمعلق
ت مرب جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 بـملحعة الربي .يمم يمعلق % أو أ رر من العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت ف10

 .اسمخراجشم على ةمليمل  العم  وجمر  بلم  دتممم وشمهة ةمليمل  يوجد  * 
 م.01/03/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري  

 منفعة القدس اسم العقار

 م مبا -تعمر   نوع العقار

 الريمق المدينة

 الالدأ الحي

 بريق الملت عبدهللا بن عبدالعرير الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 895.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,257.84 

 2,243,692.91 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 640,000 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسملجر 
 معرق( 1)

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

  2المسملجر 
 معرق( 1)

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

  3المسملجر 

 معرق( 1)
120,000 

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

  4المسملجر 
 (م متى 3)

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

 5المسملجر 
 معرق( 1)

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

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالوه  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 اايعمر الخمصة بشطا ايص  العالمر (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 ايمهة فا الاليمة اايعمرية وت وس على اللحو المملادس عالد اسماعمر الملحعة يم من 
ت لحة العالد 

 سلويمل 
 تنتهي في تبدأ من

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

 هـ10/11/1442
 م19/06/2021الموافق  

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

  هـ 10/11/1448
 م 16/04/2027الموافق 

 

 إتمام انشاء المبنىتاريخ 
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م06/08/2014هـ الموافق  10/10/1435



 
 

  26 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

  

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

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 م متى 3و  معمرق 4

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار
وممل ورز مديلة الريمق بحا الالدأ ويحد مل الة العالمر من العشة الحمملية يال  العالمر فا 

بريق الملت عبدهللا ومن العشة العلوبية بريق العروبة ومن العشة الحرةية بريق خملد بن الوليد 
 ومن العشة الوربية ال ريق الدا ر  الحرةا

 نبذة عن عقد المنفعة
تم ورا  عالد الملحعة من المسمحيد الحملا  المدة  دس هطا العالمر  ير مملوك للصلدوز  ودنمم

 الممبالية فا عالد ا نمحمع للعالمر ها عحرة سلوا .

 مالحظات إضافية

العالد الموة  م  الممجر  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية   1دس عالد المسملجر 
 : وت وس على اللحو المملا

  ايمهة  م13/11/2023هـ الموافق 30/04/1445دلى  م07/01/2019هـ الموافق  01/05/1440من
 .( لاير سلويمل 165,000لمصب  الاليمة ) %10بلسبة 

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم    ر  ر والممهة 4 قوفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
ايصول العالمرية أو مدير ايمالك  يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  بـملحعة الالدأ.  م  مدير الصلدوز فيمم يمعلق
ت مرب جوهر  لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

ملحعة علق ب% أو أ رر من العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يم10
 الالدأ

 م.01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري  
 



 
 

  27 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 منفعة وادي لبن اسم العقار

 تعمر  -س لا  نوع العقار

 الريمق المدينة

  شرة لبن الحي

 الححم الشارع

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

 كروكي الموقع

 
 895.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

1,645.02 

 1,375,978.49 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 570,000 )لاير( شهر 12االيجار المستهدف خالل 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

  1المسملجر 
 معرق( 1)

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

  2المسملجر 
 معرق( 2)

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

  3المسملجر 
 (س لية وةدا  6)

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

  4المسملجر 
 (معرق 1)

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

 
من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالوه اايعمر الخمصة  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 

 العالمر (بشطا ايص  

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 تلمشا فا تبدأ من ت لحة العالد سلويم

200,000 
 هـ 30/08/1433

 م 18/07/2012الموافق 
 هـ29/04/1449

 م 30/09/2027الموافق 
 

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م28/12/2014هـ الموافق  07/03/1436

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

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 وةدا  س لية 6معمرق   4

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

يال  العالمر جلوب  رب مديلة الريمق بحا واه  لبن  ويحد المل الة من العشة الحمملية ومرع 
الراب  بين العمصمة  40ومن العشة العلوبية بريق الححم ومن العشة الحرةية ال ريق رةم ال م م 

 الريمق وال م م وم ة الم رمة ومن العشة الوربية ومرع نعراس

 نبذة عن عقد المنفعة
دس هطا العالمر  ير مملوك للصلدوز  ودنمم تم ورا  عالد الملحعة من المسمحيد الحملا  المدة 

 عالد ا نمحمع للعالمر ها عحرة سلوا .الممبالية فا 

 مالحظات إضافية

العالد الموة  م  الممجر وت وس على  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية   2دس عالد المسملجر 
 : اللحو المملا

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

 ( سلويمل.200,000)
موافق عليشم من ةب  المسملجر بلم ل على العالد الموة  يم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية  3دس عالد المسملجر 

 ت وس على اللحو المملا:وم  الممجر 
  10ايمهة بلسبة  م28/02/2025هـ الموافق 30/11/1445دلى م 02/08/2019هـ الموافق  01/12/1440من %

 .( لاير سلويمل 198,000)مصب  الاليمة ل
العالد الموة  م  الممجر وت وس على  فاعليشم  ملصوصيم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية   3دس عالد المسملجر 

 : اللحو المملا

  ايمهة لمصب  الاليمة  م28/08/2026هـ الموافق 15/03/1448دلى  م12/11/2019هـ الموافق 15/03/1441من
 ( لاير سلويمل.140,000)



 
 

  28 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

  

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم  يم د   ر  ر والممهة 4 قوفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك م  مدير 

ت مرب جوهر   مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد  بملحعة واه  لبن. الصلدوز فيمم يمعلق
% أو أ رر من العوا د 10لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 بـملحعة واه  لبن.اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق 

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 جمي  ا رةمم الموكحة اعال   منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري 



 
 

  29 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 
 

 

 منفعة الضباب اسم العقار

 م مبا -تعمر   نوع العقار

 الريمق المدينة

 المرب  الحي

 ا ممم عبدهللا بن فيص  بن تر ا الشارع

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

 كروكي الموقع

 

 774.5 (²مساحة االرض )م

 مساحة البناء
 ,حسب رخصة البناء(²)م

3,060.48 

 5,927,493.04 )لاير( المنفعةتكلفة شراء 

 شهر 12االيجار المستهدف خالل 
 )لاير(

1,050,000 

 نبذة عن عقود اإليجار الحالية )لاير(

 المدة القيمة سنويا 

 1المسملجر 
المبلى )

 (بمل مم 
1,050,000 

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

من هط  الحروب واية مم للحصول على معلومم  أ رر عن عالد ا يعمر الخمص  2)يرجى الرجوع دلى الملحق 
 بشطا ايص  العالمر (

 )لاير( تكلفة استئجار عقد المنفعة

 دس عالد اسماعمر الملحعة يم من ايمهة فا الاليمة اايعمرية وت وس على اللحو المملا
 تلمشا فا تبدأ من سلويمل ت لحة العالد 

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

الموافق  هـ01/02/1443
 م 08/09/2021

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

الموافق  هـ 01/02/1453
  م22/05/2031

 تاريخ إتمام انشاء المبنى
 )حسب شهادة اتمام البناء(

 م24/10/2016هـ الموافق 23/01/1438

 (أهوار مم ررة 6ةبو + هور اركا + أهوار ) 8 عدد االدوار

 واعدادها  انواع الوحدات
 )حسب رخصة البناء(

 معمرق 4مى وم  18

 %100 نسبة اإلشغال للعقار

 وصف موقع العقار

يال  العالمر جلوب مديلة الريمق بحا المرب   ويحد المل الة من العشة الحمملية ومرع ا ممم 
عبدهللا بن فيص  بن تر ا ومن العشة العلوبية بريق الووم ومن العشة الحرةية ومرع ا مير 

 عبدالعرير بن مسمعد بن جلو   ومن العشة الوربية بريق الملت فيص  ويليه الملت فشد

 نبذة عن عقد المنفعة
الحملا  دس هطا العالمر  ير مملوك للصلدوز  ودنمم تم ورا  عالد الملحعة من المسمحيد 

 المدة الممبالية فا عالد ا نمحمع للعالمر ها خمسة عحر سلة.

 افصاح

ر من هط  الحروب واية مم  يم د   ر  ر والممهة 4 قوفيمم عدا مم تم اافصمح عله فا الممهة ر
مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب لمصمل  بم عا ايصول العالمرية أو مدير ايمالك م  مدير 

 مم يم د مدير الصلدوز على أنه   يوجد ت مرب جوهر   بـملحعة ال بمب.  فيمم يمعلقالصلدوز 
% أو أ رر من 10لمصمل  مدير الصلدوز ومصمل  أ  مسملجر يصول عالمرية تح   عوا دهم 

 بـملحة ال بمب. العوا د اايعمرية السلوية يصول الصلدوز و لت فيمم يمعلق 

 م.01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438  منك ةسى آخر أرةمم محد ة بممري جمي  ا رةمم الموكحة اعال  



 
 

  30 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 ./ملحعةعوا د اايعمرا  السمبالة و المسمشدفة ل   عالمر -3

 

اسم 
 العقار/المنفعة

2016 2017* 2018* 

متوسط عوائد 
االيجارات 
المستهدفة 
 للصندوق

 (2017-2018) 

عوائد 
 االيجارات 

 )لاير(

 نسبة ال
)عم د 

ا يعمر/معموع 
للح   ا يعمرا 

 (السلة
 

عوائد 
االيجارات 
 المستهدفة 

 )لاير( 

 نسبة ال
)عم د 

ا يعمر/معموع 
 ا يعمرا 

 (للح  السلة
 

عوائد 
االيجارات 
 المستهدفة 

 )لاير( 

 نسبة ال
)عم د 

ا يعمر/معموع 
 ا يعمرا 

 (للح  السلة
 

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

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

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

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

مبنى الصحافة 
 االول

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

مبنى الصحافة 
 الثاني

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

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

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

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

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

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

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

 المجموع
44,959,49

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

%8.51 العائد اإلجمالي المستهدف**  8.82%  8.67%  

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

 .العالد  وروب* تم اةمسمب العوا د المسمشدفة بحسى العالوه الموةعة ةمليمل وبمفمراق أس جمي  العالوه مسممرة أو معدهة تلالم يمل بلح  
 :االجمالي المستهدف**العائد 

الصلدوز المسمشدفة ةمليمل تم اةمسمب العم د ااجمملا المسمشد  على أسمأ سعر الوةدة والمممر  بعحرة ريم   للوةدة و لت بحسى ةيمة أصول  -
 .لاير سعوه  613,700,000والبملوة 

 .والمصمريم الممعلالة بملصلدوزالعوا د ا جمملية المط ورة فا العدول أعال  تم اةمسمبشم ةب  خصم جمي  الرسوم  -
لعم د ااجمملا دس بعض العوا د واايعمرا  الممعلالة بملصلدوز والمط ورة فا العدول اعال  معركة للمويير خالل عمر الصلدوز ممم يمرتى عليه توير فا ا -

 المسمشد .
 :***العائد الصافي المستهدف

شم بعد خصم جمي  الرسوم والمصمريم اللالدية الممعلالة بملصلدوز ةيث لم يمم خصم المصمريم  ير العوا د الصمفية المط ورة فا العدول أعال  تم اةمسمب -
  مخصصم  ااهالك لألصول الرمبمة. اللالدية 

ممم يمرتى  ر من هط  الحروب واية مم معركة للمويير خالل عمر الصلدوزردس بعض الرسوم و المصمريم اللالدية الممعلالة بملصلدوز والمط ورة فا الممهة ر -
 عليه توير فا العم د الصمفا المسمشد .

لعم د الصمفا دس بعض العوا د واايعمرا  الممعلالة بملصلدوز والمط ورة فا العدول اعال  معركة للمويير خالل عمر الصلدوز ممم يمرتى عليه توير فا ا -
 المسمشد .
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 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 سيمسم  تر ير ا سمرممر.  2و.

أصول عالمرية هاخ  الممل ة العربية السـعوهية ةمبلـــة لمحاليـق هخـ  تـلجير   يشد  الصلدوز دلى ا سمرممر فا

هور  والما من المموة  أس تدر عوا د على رأأ الممل المسـمرمر.  مـم أنـه سـيمم اخميـمر الملمبق/المـدس المـا 

مـو فـا تممير بسمم  اسمرممرية ديعمبية ونمو فا أنح ة ايعممل وتدفق فـا ا سـمرممرا  بحـ   ديعـمبا  و ن

و لـت بعـد ايخـط بماعمبـمر  المعالـول )ةسى تالدير مدير الصـلدوز العرق و ال لى و  طلت لديشم بلية تحمية جيدة

ا لـين مسـماللين معممـدين مـن ةبـ  الشياـة السـعوهية للماليمـين  ماليمـينالمالمرير الصمهرة فا هطا الحـلس مـن 

و على الر م من أس ا سمرممرا  ايوليـة للصـلدوز الـوارهة فـا الملخـ  المعريحـا لشـط  الحـروب  .(المعممدين

واية مم تال  جميعشم فا مديلة الريمق  د  أنه وعلى سبي  تلوي  ا سمرممرا   يعوا للصلدوز ا سمرممر ببـمةا 

صـول الصـلدوز ا جممليـة ياليمـة ال٪ مـن  25ملمبق/مدس الممل ة  بماكمفة دلى دم منية ا سمرممر بحد أةصـى 

 مم أنه   يوجد أ  ةيوه أخرم ةول تر ير أو تلوع ااسمرممر فـا أص /أصـول   .فا العالمرا  الواةعة خمرج الممل ة

 .عالمرية أو مل الة جورافية محدهة أو نسبة  لت المر ير/الملوع من ةعم الصلدوز    

 صالةية الصلدوز فا ا ةمراق. 3و.

مدير الصلدوز أس يلعل للحصول على تموي  لروق أو تموي  علد دنحم /بد  عم  الصلدوز   مم يحق   يوجد أ  ة

%( مـن الاليمـة 50فا الحم   الما يالرهم معل  دهارة الصلدوز بحيث أ  يمعـموا تمويـ  الصـلدوز مـم نسـبمه )

 ااجمملية يصول الصلدوز و لت بحسى آخر ةوا م مملية مدةالة.

  يحية اسمرممر اللالد المموفر فا الصلدوز.وسم   و   4و.

يحق لمدير الصلدوز ووفالمل لمالدير  الخمص بمسمرممر السيولة المممةة و يـر المسـمخدمة ممـى مـم هعـك الحمجـة 

فـا واةـدة أو ا رـر مـن  % من الاليمة ااجمملية يصول الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م ممليـة مدةالـة(25)وبحد أةصى 

 ملعدول أهنم :ب ااسمرممرا  المط ورة

 

 **نوع االستثمار

الحد األدنى من القيمة 

وفقاً  اإلجمالية للصندوق

 آلخر قوائم مالية مدققة

الحد األعلى من القيمة 

وفقاً  اإلجمالية للصندوق

 آلخر قوائم مالية مدققة

 %25 %0 سيولة نالدية

    صلمهيق أسواز اللالـد الم روةـة برةـمل عممـمل و المرخصـة 

 الشياة.من ةب  
0% 25% 

صحالم  المرابحة والوها   ةصيرة ايجـ  بملريـمل السـعوه  

لدم المصمر  المرخصة من ةبـ  ممسسـة اللالـد العربـا 

 .*السعوه  والعمملة فا الممل ة العربية السعوهية

0% 25% 

أسشم الحـر م  الممداولـة و الم روةـة برةـمل عممـمل فـا 

 الشياة.أسواز الممل السعوهية والمرخصة من 
0% 25% 

وةدا  الصلمهيق العالمرية الممداولة الم روةة برةـمل عممـمل 

 فا أسواز الممل السعوهية و المرخصة من الشياة.
0% 25% 

أهوا  الدين الممداولة و الم روةة برةمل عمممل فا أسـواز 

 الممل السعوهية و المرخصة من الشياة.
0% 25% 

مدير الصلدوز ةيث أنه لن يلمرم بل  تصليم ا مممنا محده و لت بملمم أس تلت المصمر  مرخصة وعمملـة سيمم اخميمر المصمر  بالرار من  *

 .فا الممل ة

 % من الاليمة ااجمملية للصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية مدةالة.25سمرممر م  ال ر  اللقير الواةد لن يمعموا ** اا

 

 

1 .

 المخمبر الممعلالة بملصلدوز 1.  1.   خ

 التركز الجغرافي الستثمارات الصندوق 

. ونميعة لطلت  فإس ديـراها  الممل ة العربية السعوهيةتمر ر جمي  اسمرممرا  الصلدوز فا أصول عالمرية تال  فا 

العربيــة  الممل ـةالصـلدوز وصـمفا الــدخ  تـرتب  بمل لــى علـى المســمةم  الم مبيـة والســ لية والمعمريـة فــا 

علـى  الممل ـة العربيـة السـعوهية. وةد يم ر أ  هبوب فا مسموم ال لى للوةدا  العالمرية عممةل فـا السعوهية

أها  الصلدوز وةيمة وةداته بح   أ بر ممم لو  منك اسمرممرا  الصلدوز فـا أصـول عالمريـة مواعـة علـى بالعـة 

ا العالـمرا  فـصـول الصـلدوز ا جممليـة ياليمـة ال ٪ مـن 25السمرممر بحـد أةصـى لدم منية وهلمك  جورافية أ بر.
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 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

  مم ةد يعرق الصلدوز لمخمبر المر ير فا ةـمل  منـك تلـت ا سـمرممرا  فـا هولـة معيلـة الواةعة خمرج الممل ة

 أوعدة هول تمب  لمل الة جورافية معيلة.

 

 عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق  

ســمبق يم ــن المســمرمرين المحمملــين مــن الملبــم بــميها  تــم تلســي  الصــلدوز ةــديرمل هوس ممكــا تحــويلا 

المسمالبلا للصلدوز.  مم أس اللمم   السمبالة لصلمهيق ممم لة أو ايها  السمبق لألصول العالمريـة محـ  اسـمحوا  

الصلدوز ليسك بمل رورة ممورال على أها  الصلدوز فا المسمالب   ةيث سيعممد ممل وا الوةـدا  بحـ    بيـر 

وجشوه مدير الصلدوز فا دهارة اسمراتيعية الصلدوز وومونه وايمهة ةعم العوا ـد علـى رأأ المـمل  على ةرارا 

وبملمملا  فإس ةدا ة نحلة الصلدوز ةد تم ر بح   سلبا على توةعم  مدير الصلدوز وبملمملا علـى  المسمرمر.

 عوا د الوةدا .

 االعتماد على الموظفين الرئيسيين لمدير الصندوق  

لصلدوز على خدمم  ااهارة وا سمحمرا  الما يالدمشم مو حا مدير الصلدوز. وةد ي وس مـن الصـعى سيعممد ا

اســمبدال بعــض المــو حين الر يســيين  وخمصــة فــا ااهارة العليــم لمــدير الصــلدوز. وفــا ةملــة تــرك أةــد هــم   

أها  أعممل الصلدوز ةـد تمـل ر  المو حين العم  ولم ي ن مدير الصلدوز ةمهرال على ديعمه بدي  ملمسى له/لشم  فإس

 بح   سلبا.

 مخاطر السيولة  

يعمد المسـمرمروس عـمهة دلـى اابالـم  علـى اسـمرممراتشم وا عممـمه علـى العوا ـد المسـمحالة علـى رأأ المـمل 

المسمرمر. ول ن فا ةم   أخرم ير ى بعض المسمرمرين فا تسيي  اسمرممراتشم تبعمل لعوام   ريرة  بمـم فـا 

لخـمص بـلهوا  اسـمرممر ممم لـة. ونقـرال يس  لت ديراها  وةيمة ايصول العالمرية  وايها  العمم للصـلدوز والسـوز ا

 مية السيولة لوةدا  صلمهيق ا سمرممر العالمر الممداولة ةد ت وس أة  من نقيرتشم يسـشم الحـر م  الممداولـة  

فإنه من المحمم  أس يواجه المسـمرمر فـا وةـدا  الصـلدوز صـعوبة بملمخـمرج  وتسـيي  وةداتـه فـا الصـلدوز 

ممـم ةـد يـمه  دلـى تخـمرج  ايصـلا أو مـن السـعر الـط  يعركـه  لـت المسـمرمر مـن سـعر الحـرا  أعلىبسعر 

 .المسمرمر من الصلدوز باليمة أة  من الاليمة السوةية يصول الصلدوز

 مخاطر الخبرة المحدودة 

يمملت مدير الصلدوز خبرة محدوهة فا دهارة صـلمهيق ا سـمرممر العالـمر  الممداولـة. وبـمللقر دلـى أس المعليمـم  

صة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة ةد صدر  ممخرا وبملمملا يبالى  يحية ت بيالشم دلى ةد مـم معشـو   الخم

الصـمهرة  اللقمميـةلمم لبـم  بمالصلدوز  المرامفالد ي  ر مدير الصلدوز دلى ة م  وةك وجشد  بير فا المل د من 

فـإس دخحـمز مـدير الصـلدوز فـا ت بيـق تلـت  وبملمـملا  عن هياـة السـوز الممليـة والسـوز الممليـة السـعوهية

د يمه  دلى تل ير سلبا على عمليم  الصـلدوز ومر ـر  المـملا وعم ـدا  مـمل ا ة المم لبم  بملح   الم لوب

 الوةدا .

 مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية  

علـى  المـا ةـد تـم ر سـلبم  ةد يمعرق تداول الوةدا  لعوام  تمه  دلى ةدوث تاللبم  فا ةيممشـم ملشـم العوامـ 

أسواز ايسشم المحليـة والعملميـة والقـرو  ا ةمصـمهية السـم دة والمموةعـة ومعـد   الحم ـدة وت ـمليم الممويـ  

واتعمهم  المسمرمرين والقرو  ا ةمصمهية العممة. وبلم  عليه  فإس ورا  الوةدا  مال م فال  للمسمرمرين الـطين 

  سيممل وأس  لت ةد يمه  دلى صعوبة تخـمرج المسـمرمر مـن  بشط  ا سمرممرا يم لشم تحم  المخمبر المرتب ة 

 الصلدوز أو تخمرجه باليمة أة  من الاليمة السوةية يصول الصلدوز.

 مخاطر زيادة رأس مال الصندوق 

فا ةمل ةرر مدير الصلدوز م  ممل ا الوةدا  ايمهة رأأ مـمل الصـلدوز مـن خـالل دصـدار وةـدا  جديـدة  فـإس 

تخحيض الحص  اللسبية لممل ا الوةدا  فا  لت الحين دلى ةـد دلى دصدار هط  الوةدا  العديدة سو  يمه  

  وةـد تـمه  الخمصة بملوةـدا  يةو لت مم لم يممرأ ممل ا الوةدا  فا  لت الحين ةالوةشم فا ةالوز ايولو مم

ايمهة رأأ الممل دلى تل ر ةيمة الوةدا  بح   سلبا ممم يم ر بح   سلبا على اسمرممرا  مـمل ا الوةـدا  

 . ير المممرسين لحق ايولوية بم ومراك فا ايمهة رأأ الممل

 مخاطر عدم تحقيق عوائد على االستثمار 

لية يصول الصلدوز سـم وس مـدرة لألربـمح  أو أس الصـلدوز سـيلع  لن ي وس هلمك أ  كممس بلس ايعممل المحوي

فا تعلى الخسم ر   مم لن ي ـوس للصـلدوز بحـ   عـمم أ  مصـدر لألمـوال ليـدف  ملشـم توايعـم  علـى مـمل ا 

الوةدا  بخال  العوا د من اايعمرا  و العم دا  الرأسمملية الما من المم ن أس تلتا من تحوي  أصول الصلدوز 
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 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

  بعض أو    أصوله. وبملمملا فإنـه   يوجـد كـممس بـلس الصـلدوز سـيالوم بمحاليـق عوا ـد علـى اسـمرممرا  أو بي

ممل ا الوةدا  فا الصلدوز وأنه من المم ن أس يخسر المسمرمرين فا الصلدوز  ـ  أو بعـض رسوأ أمـوالشم 

 المسمرمرة فا الصلدوز. 

 

 مخاطر إلغاء إدراج/ تعليق الوحدات •

بلس تالوم هياة السوز المملية بإلوم  دهراج الصلدوز أو تعليق تداوله فا أ  وةك د ا رأ  الشياة أس هلمك مخمبر 

 لت كرور  لحممية ممل ا الوةدا  أو الححم  على تلقيم السوز أو د ا رأ  أس مدير الصلدوز أو أمين الححظ 

ا  بملسوز ةسى الممهة أخحق بح   جوهر .  مم يحق للسوز المملية السعوهية تعليق تداول الوةد

السمهسة والرال وس من ةواعد ااهراج   مم يعوا أي مل للشياة دلوم  ااهراج أو تعلياله د ا أخحق الصلدوز فا الوفم  

بمعميير السيولة الموكحة فا الحالرة )ب( من الممهة الحمهية عحر من البمب الرمنا فا ةواعد ااهراج و طلت فا 

ن الحالرة )ب( من الممهة )رابعمل( من المعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية ( م2الحالرة الحرعية رةم )

 .الممداولة

 مخاطر التمويل •

الدخ  الط  يعليه الصـلدوز والحـد مـن  ةيمة من المحمم  أس يمم تموي  أصول الصلدوز  ممم ةد يم ر سلبمل على

عم م الريمها  وا نخحمكم  فـا ةيمـة وةـدا  الصـلدوز مرونة الصلدوز. بم كمفة الى  لت فحا ةملة المموي  تم

العالمرية. دس اسمخدام المموي  يخلق فرصة للصـلدوز لريـمهة العم ـدا  ول لـه فـا نحـ  الوةـك يـمه  الـى ايـمهة 

الخ ر المملا وةد يمه  دلى تعريض الصلدوز واسمرممرته دلى عوام  سلبية معيلة مر  ارتحـمع ت لحـة الممويـ  و 

  لمراج  ايربمح والموايعم  وأةيمنم العوا د . عالوةل على  لت  فإنـه يم ـن رهـن أصـول الصـلدوز دلـى الما ةد تمه

الـرق  م الرق  و لت فال  لمصـلحة الصـلدوز هوس ةـق الرجـوع علـى مـمل ا الوةـدا   ويم ـن أس يالـوم  لـت الم 

لوـرق الخـمص أو مـن ةبـ  بملم ملبة بميصول المرهونة فور ةدوث أ  تخلم عن السـداه مـن ةبـ  الحـر ة  ا  ا

 مدير الصلدوز أو الصلدوز  اته.

 المخمبر الممعلالة بلصول الصلدوز 2.  1.   خ

 المخاطر العامة لالستثمار العقاري 

ي وس العم ـد علـى ا سـمرممرا  العالمريـة عركـة للعديـد مـن العوامـ  الممراب ـة فيمـم بيلشـم  بمـم فيشـم الموييـرا  

ااةليمية أو الدولية  والقرو  السلبية فا السوز المحلية  والقـرو  السلبية فا القرو  ا ةمصمهية المحلية أو 

المملية لمسملجر  ومحمر  وبم عا العالـمرا   والموييـرا  فـا مصـروفم  المحـوي   والالـوانين واللـوا   البيايـة  

  فـا مـدم وةوانين تالسيم الملمبق و يرهم من الالوانين الح ومية والسيمسم  المملية  وأسعمر ال مةة  والمويرا

ااةبمل اللسبا علـى مخملـم أنـواع ومواةـ  العالـمرا   والمخـمبر اللمتعـة عـن ا عممـمه علـى المـدفالم  اللالديـة 

ومحم   ومخمبر المحوي  اللمواة عن تـوفر بعـض مـواه البلـم   بماكـمفة دلـى القـرو  الالـمهرة  والخسـم ر  يـر 

فـا  ةـد يسـمهم أ م مـن هـط  العوامـ  .دير الصـلدوزالالمبلة للملمين و يرهم من العوام  الخمرجة عن سي رة مـ

المسبى بمخمبر جوهريـة تـم مر سـلبلم علـى ةيمـة أصـول الصـلدوز وةـدرة الصـلدوز علـى توليـد أ  عوا ـد علـى 

 اسمرممراته.

 قيمة العقارات ونقص السيولة في تقلباتال 

لل لـى والر بـة فـا هـطا اللـوع مـن تعمبر العالمرا  من فاة ايصـول  يـر السـم لة  وتماللـى هرجـة سـيولمشم تبعـمل 

ا سمرممرا . ودس  مس الصلدوز بحمجة لمسيي  اسمرممراته العالمرية فـا وةـك  يـر ملمسـى  فالـد ت ـوس عم ـدا  

الصلدوز من  لت أة  من الاليمة الدفمرية ااجممليـة لمممل متـه العالمريـة. وبملمـملا  فـإس أ  تـلخير أو صـعوبة ةـد 

الـط  يحصـ   -دس وجـد -ا أصوله ةد تم مر سلبلم وبح    بير على العم د اللشـم ايواجششم الصلدوز فا المصر  ف

 عليه ممل ا الوةدا .

 ألصول العقاريةالصندوق ل إمكانية الطعن في ملكية 

  توجد ةمى تمري  هط  الحـروب واية ـمم سـعال  عالمريـة مر ريـة فعملـة وملرمـة فـا مديلـة الريـمق   مـم أس 

لل عن ةيـث أس المحـم م  ت وس عركةمل رورة  مم  ةالوز المصر  فا مل ية العالمر وةد ص وك المل ية   تمر  ب

وجـوه عالـد فإس السعوهية   تعمر  عمهةل بدفمع المحمر  رةسن الليةر كد الم ملبم  العالمرية. عالوة على  لت  

. وعليـه فـإس محـ  المعمةـد عالمر الص  ايبين وخصين   يم ن بمل رورة أةدهمم فا م ملبة اآلخر بإعمهة مل ية 

 تمعلـق بمل يـة تلـت ايصـول ملماعـم  ةمنونيـةايصول العالمرية الما يسمحو  عليشم الصلدوز ةد ت وس عركـة ي  

مـن الـرهن  اخـمل بحـ    فـا ايصـول العالمريـة أو ناللشـم ةدرة الصـلدوز علـى المصـرم  والما ةد ت عم بدورهم
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بخسمرة الصلدوز لمل ية ايصول العالمرية الما اعمالد بلس ا سـمحوا  فا بعض الحم     لت والاليوه  وةد يمسبمى

جـوهر  علـى حـ   بعليشم تم بصورة ةمنونية. ف الل عن  لت  ةد تم ر هـط  الملماعـم  والخالفـم  ةـول المل يـة 

 ةيمة ايصول العالمرية  وبملمملا على ةيمة الوةدا  فا الصلدوز.

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

 المتوقعة.

لعـده من هط  الحـروب واية ـمم  17بيمنمته فا الصححة الوراهة  ت وير محروع عالمر المخصصاخ   ا نمشم  من ي

  :من المخمبر  بمم فا  لت

 

الالامـة  تمـمم ت ـوير مل  المصمري  والموافالـم  الح وميـة والملقيميـة  تلخر العشم  الح ومية  ا  العالةة فا)ا( 

  محروع عالمر المخصصا أو رفض تلت العشم  دصدار المراخي  والموفالم  آنحة الط ر. 

الوةك المحـده وفـا  أعممل البلم  فات وير محروع عالمر المخصصا أو اخحمةشم فا اسم ممل مالمولا  تخلمم( 2)

 .ممحق عليشمة الةدوه الميراني

 .والمعدا  والعمملة مواه البلم نال  ( 3)

 

سيمم فا اابمر الرملا المموة   سـوا   ـمس  لـت ت وير محروع عالمر المخصصا   يوجد كممس بلس ا نمشم  من و

اابـمر الرملـا أو  نميعة للعوام  المط ورة أعال  أو ي  سـبى آخـر  وةـد ي ـوس لعـدم الالـدرة علـى د مملـه كـمن

 الميرانية المموةعة تل ير سلبا على أعممل الصلدوز والوك  المملا والمدفالم  اللالدية ونمم   المحوي .

  إمكانية زيادة المنافسة في قطاعي العقارات والضيافة في المملكة 

مع يمسم الال مع العالمر  فا الممل ة بالوة الملمف  بين ور م  الم وير العالمر  العملميـة والمحليـة.  مـم أس ة ـ

ايجلحة الحلدةية يمسم أي مل بململمفسية المرتحعة وعليه فإس الصلدوز سيواجه ملمفسة مـن مصـمهر عديـدة  بمـم 

الواةعة مبمورة بملالرب مـن  أو المسمةم  الم مبية أو المعمريةفا  لت مروه  خدمم  الحالق وايجلحة الحلدةية 

تمل ر بململمفسين الحمليين والمسـمالبليين فـا الممل ـة. . و  يوجد كممس بلس أعممل الصلدوز لن ايصول العالمرية

وةد ي وس للحح  فا الملمفسة الحعملة م  هم   الملمفسين أ ر سلبا جوهر  على أعمـمل الصـلدوز  والوكـ  

 المملا والمدفالم  اللالدية ونمم   المحوي .

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

 وإدارته الفعالة لألصول العقارية 

. و  الحلدةيـةيممر  جر   بير من هخ  الصلدوز فا ديراها  تـلجير الم ـوس الم مبـا  وم ـوس المعر ـة وايجلحـة 

لس الصــلدوز ســي وس ةــمهرال علــى اجمــطاب واابالــم  علــى مســملجرين مال مــين وفالــمل للحــروب بــيوجــد أ  كــممس 

الما يسعى دليشم. وعالوة على  لت  فإس ا سمالرار المملا للمسملجرين لدم الصـلدوز ةـد يـم ر علـى  وايوكمع

ايها  المملا للصلدوز.  مم أس ا سمالرار المملا للمسملجرين ةد يموير بمرور الوةك نميعة لعوام  تمص  مبموـرة 

على هف  مبملي اايعـمر. بماكـمفة دلـى  لـت  بملمسملجرين أو ا ةمصمه ال لا للممل ة  ممم ةد يم ر على ةدرتشم 

ةد يم بد الصلدوز ت مليم  ا  صـلة بمابالـم  علـى المسـملجرين الحـمليين واجمـطاب مسـملجرين جـده  والم ـمليم 

والوةك الط  يم لبه ت بيق الحالوز الملصوص عليشم فا عالد اايعمر م  المسملجر الممعرر  بمم فا  لـت ت ـمليم 

لجير  والمــا ةــد ت ــوس  بيــرة. وةــد ي ــوس لإلخحــمز فــا اجمــطاب واابالــم  علــى المســملجرين ااخــال  ودعــمهة المــ

الملمسبين أ ر سلبا جوهر  على أعممل الصلدوز  والوك  المملا والمدفالم  اللالدية ونمم   المحـوي    مـم ةـد 

 يم ر سلبمل على ةيمة ايصول العالمرية.

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

ةد تلخحض اايعمرا  والدخ  المحويلا الط  سيره دلى الصلدوز نميعة للمويرا  السـلبية المخملحـة المـا تـم ر 

علـى ايصــول العالمريــة أو المســملجرين لــدم الصــلدوز وعمـال  ال ــيمفة. وتعــدر ااوــمرة دلــى أس بعــض اللحالــم  

مليم المحـويلية لألصـول العالمريـة لـن تخحـض الصيمنة والم رسوم ااهارة وت مليم الر يسية للصلدوز بمم فا  لت 

تعبمل  نخحمق اايراها . وبملمملا  د ا انخح ك اايعمرا  والدخ  المحويلا بيلمـم  لـك الم ـمليم  مـم هـا  فـإس 

 ديراها  الصلدوز وايموال المممةة للمواي  على ممل ا الوةدا  ةد تلخحض.

 مالكاعتماد الصندوق على دعم تشغيلي كبير من مدير األ 

سممم دهارة ايصول العالمرية بواس ة ممسسة مداه الخير للعالمرا  وفالمل  تحمةية دهارة وتحـوي  عالـمر موةعـة بـين 

   من مدير الصلدوز ممسسة مداه الخير للعالمرا . وةد ي وس لملخر أو فح  ممسسة مداه الخير للعالـمرا  فـا 

 دوز والوك  المملا ونمم   المحوي .الوفم  بملمراممتشم تل ير جوهر  سلبا على أعممل الصل

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

 العقارية
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 عر  من تحـوي  ايصـول العالمريـة  يعـى الحصـول علـى جميـ  الموافالـم  الملقيميـة والمـراخي  الالامـة لـطلت 

للمحوي . و  يم ن كممس الحصول على جمي  الموافالم  الملقيمية  ا  الصلة بميصول العالمرية أو تعديـدهم فـا 

د يــمه  انمشــمك وــروب أ  مــن هــط  الوةــك الملمســى أو أنــه مــن الــالام الحصــول عليشــم. وعــالوة علــى  لــت  ةــ

الموافالم  الملقيمية دلى دلوم شم أو سحبشم  أو تعليالشم أو فرق  رامم  ممليـة مـن ةبـ  السـل م  الملقيميـة  ا  

الصلة. بماكمفة دلى  لت  فإس أ  تعديال  على الالوانين واللوا   الالم مة ةد تحرق اومرابم   يـر مموةعـة وأ رـر 

الالــوانين أو اللــوا   ت بــد نحالــم  رأســمملية  بيــرة أو المرامــم  أو شــط  بالصــلدوز  مــرامالت لحــة بحيــث يلــم  عــن 

مسموليم  أخرم  والما ةد ي ـوس لشـم تـل ير جـوهر  سـلبا علـى أعمـمل الصـلدوز والوكـ  المـملا والمـدفالم  

 اللالدية ونمم   المحوي .

وفا هطا الخصوص  تعدر ااومرة دلى أنه يمم العم  ةمليمل على دصدار وشمهة دتممم البلم  الخمصة بملحعة الربيـ   

 فـافـا ملحعـة الربيـ  عليشـم ةـد يـمه  دلـى عـدم ةـدرة مسـملجر  الوةـدا  العالمريـة  عـدم الحصـولعلممل بلس 

المـدفالم  والعوا ـد اللالديـة   سـلبا علـى والط  بدور  ةد يـم ر بحـ  بلنح مشمرخ  البلدية الخمصة راج خاسم

 تل ير سلبا على أعممل الصلدوز والوك  المملا ونمم   المحوي . لملحعة الربي  ممم ةد ي وس له

 

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

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

ةــد ت ــوس ايصــول العالمريــة عركــة لل ــرر المــمه  اللــمجم عــن ةريــق أو عواصــم أو ا ال أو  يرهــم مــن ال ــوارث 

وفا ةملـة وةـوع أ  ةـدث مـن هـطا الالبيـ   ةـد يخسـر  .مر  ااك رابم  السيمسية ال بيعية  أو يسبمب أخرم

رأأ الممل المسمرمر فـا ايصـول العالمريـة  و ـطلت اايـراها  المموةعـة. بماكـمفة دلـى  لـت    يم ـن  الصلدوز

دع م  كممس على أس الخسم ر اللمتعة )بمم فا  لت خسمرة هخ  اايعـمر( ةـد يـمم تعوي ـشم بمل ممـ  تحـك   ـم  

سـبي  المرـمل  الخسـم ر اللمجمـة عـن الملمين )فا ةمل وجد( وهلملت أنواعمل معيلة من المخمبر والخسم ر )على 

  وأعممل الحرب أو بعض ال وارث ال بيعية( ةـد   يم ـن تلميلشـم مـن اللمةيـة ا ةمصـمهية أو ااك رابم  السيمسية

علـى وجـه الخصـوص تلـت الممعلالـة بملخسـم ر  يـر المـممن  –بح   عمم. وفا ةمل وةوع أ  من تلـت ايةـداث 

ليشم أو تلت الما   ت حا عوا د الملمين اصـالةشم أو تبـديلشم وةـد ي ـوس لـطلت تـل ير عليشم أو  ير الالمبلة للملمين ع

 جوهر  سلبا على أعممل الصلدوز  والوك  المملا والمدفالم  اللالدية ونمم   المحوي .

 

 الطبيعة الموسمية لقطاع الضيافة في الرياض 

ةيـث تمرـ  نسـبة  با وجوهر  على الصلدوزةد تم مر ال بيعة الموسمية لال مع ال يمفة فا الريمق بح   سل

ةيـث يمسـم ة ـمع ال ـيمفة ب بيعـة موسـمية مـ    من دجمملا ديعمرا  الصـلدوز  %20ة مع ال يمفة مم يالمرب 

تسعي  أهنى معد   ااوومل خالل فص  الصيم وخالل وشر رم مس الح ي . أممم أعلى معد   ااوومل فم ـوس 

والرمنا من العمم. ومن المموة  أس تمسبمى هط  ال بيعة الموسمية بماللبم  هوريـة بح   عمم خالل الربعين ايول 

فا عم دا  الحالق الحلدةية  ومعـد   ااوـومل  وأسـعمر المـلجير ومصـروفم  المحـوي . و  يم ـن للصـلدوز أس 

لمـملا  ةـد ي ـوس ي من أسم المدفالم  اللالدية سم وس  مفية لمعويض أ  ععر ةـد يحـدث نميعـةل لشـط  الماللبـم . وبم

لماللبم  ايها  المملا اللمتعة عن ال بيعة الموسمية لال مع ال يمفة تـل ير سـلبا وجـوهر  علـى الوكـ  المـملا 

 للصلدوز والمدفالم  اللالدية ونمم   المحوي .

 مخاطر وجود مستأجر وحيد لبعض األصول العقارية 

سيسمحو  الصلدوز فا المرةلة ا بمدا ية من عمر الصلدوز علـى أصـول عالمريـة  ا  مسـملجر وةيـد. ويمسـم 

هطا اللوع من ايصول العالمرية على  ونه معشر أو معمه تعشير  من ةب  المسملجر ب ريالة تخدم مصملحه بمم فـا 

لألصـ  العالـمر  بملحـ   الـط  يع ـ    لت على سبي  المرمل الاليمم ببعض الموييرا  على الـدي ورا  الداخليـة

هوية وةمجة المسملجر. وبملمملا  فإنه فا ةمل ةرر المسملجر عدم المعديد أو دنشم  عالد اايعمر    العالةة  فالـد 

يعد مدير الصلدوز )من خالل مدير ايمالك( صعوبة فا دعمهة تلجير العالمر علـى مســملجر جديـد يالـوم بمسـماعمر 

مم ي  ر مـدير الصـلدوز )مـن خـالل مـدير ايمـالك( فـا البحـث عـن مسـملجرين يالومـوس  مم  ايص  العالمر  م

بمسماعمر وةدا  عالمرية محرةة من ايص  العالمر  و لت بعـد الاليـمم بملمعـديال  الم لوبـة علـى ايصـ  العالـمر . 

على ايص  العالـمر   وبملمملا  فإس أ  تلخير فا ديعمه مسملجر أو مسملجرين بديلين والاليمم بل  تعديال  هاخلية

ةد ي وس له تل ير جـوهر  سـلبا  والط  بد الصلدوز نحالم  رأسمملية  بيرة أو المرامم  أو مسموليم  أخرم  يةد 

 على أعممل الصلدوز والوك  المملا والمدفالم  اللالدية ونمم   المحوي .

 المخاطر المتعلقة بعقود المنفعة 

ا بمدا ية من عمر الصلدوز على بعض ايصـول العالمريـة مـن خـالل نالـ  يلو  الصلدوز ا سمحوا  خالل المرةلة 

ملحعمشم من المسملجرين الحمليين لشم أو الملمحعين بشم والما   يمرتى عليشـم نالـ  مل يـة ايصـ  دلـى الصـلدوز. 

للـمةلين وةيث أس العالوه المبرمة بين المالك ايسمسيين المـمل ين مل يـة تممـة لشـط  ايصـول وبـين مسـملجريشم ا
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لملحعمشم للصلدوز   تم من دع م  المسملجرين ةق نال  أو الملمال عن ملحعـة ايصـول العالمريـة للويـر  فإنـه ةـد 

يمرتى على  لت ةيمم المالك ايسمسيين بمل لى من مدير الصلدوز بإخال  هط  ايصـول العالمريـة لعـدم وجـوه أ  

فالد يمسبمى  لت فا خسمرة الصـلدوز لمل يـة ةـق الملحعـة عالةة تعمةدية بيلشم وبين مدير الصلدوز وبملمملا  

لملت ايصول العالمرية الما اعمالد بلس ا سمحوا  على ملحعمشم تم بصـورة ةمنونيـة. ف ـالل عـن  لـت  ةـد تـم ر هـط  

الملماعــم  والخالفــم  ةــول المل يــة جوهريــمل علــى ةيمــة ايصــول العالمريــة  وبملمــملا علــى ةيمــة الوةــدا  فــا 

 الصلدوز.

   مخاطر سالمة األصول العقارية والحصول على الموافقات النظامية لتشغيل األصول العقارية 

ولـطلت   بإصـالح وصـيمنة ايصـول العالمريـة المرام المسملجر ةد تم من عالوه ديعمر العالمرا  الما يممل شم الصلدوز

بوـرق المحمفقـة علـى سـالمة العالـمر وتـوفير المو يـة  علـى المسـملجرفا هط  الحملـة سو  يعممد الصلدوز 

ايصول العالمرية. فإ ا لم ي ـن تلت الملميلية المحويلية الالامة والحصول على الموافالم  اللقممية الالامة لمحوي  

المسملجر ةمهر على المحمفقـة علـى سـالمة المبلـى ودجـرا  الصـيمنة الدوريـة الالامـة واابالـم  علـى الموافالـم  

مية الالامة لمحوي  ايصول العالمرية فا الوةك الملمسى  فإس هطا من ولنه أس ي عم ةدرة الصلدوز علـى اللقم

 ايصول العالمرية ممم ةد يم ر بح   سلبا على أها  الصلدوز نميعة  لت الملخير.تلت دنعما أو تحوي  

 مخاطر نزع ملكية األصول العقارية 

 بلـم  الحصـر    المرـمل سـبي  علـى(العممـة الملحعـة لمحاليـق عالـمر ىعلـ ااجبمر  الدولة وك  اليد ةق من دنه

وفـا  .السـوةية الاليمـة يالمرب مم عمهة مم لعالمر الحرا  سعر ي وس العملية  اللمةية . ومن)العممة ال رز والمرافق

 يالوم اعمممههم يس و لت نقمممل  محدهة  ير دخ مر فمرة بعد العالمر ا سمحوا  ااجبمر  على يمم المل ية نرع ةمل

  يـر المعويض ةيمة ي وس أس فا يممر  فشلمك خ ر المعويض  هف  اةممملية من الر م خمص. وعلى نقمم بموجى

 المل يـة  تحالق نـرع ةمل ا سمرممر. وفا ةيمة فا الريمهة أو الحم ك الرب  أو ا سمرممر ةعم م  بملمالمرنة  مفية

 أو  ـ  الوةـدا  مـمل ا يخسـر وةد للوةدا  المداول وسعر وةيمة الوةدا   لممل ا الموايعم  ةيمة تلخحض فالد

   .المسمرمر رأأ الممل من جر 

  تغير سياسات الدعم والضرائبمخاطر 

 رسوم"بمسم والمعروفة السعوهية  العربية الممل ة فا البي م  ايراكا على رسوم حرقب ممخرال  الح ومة ةممك

 تمه  أس المم ن من ول ن المسمولة   ير ايراكا لم وير ةمفرال للم ورينالرسوم  هط  البي م ر. وتوفر ايراكا

 فـا تخحـيض أ  بماكـمفة دلـى  لـت  فـإس .العالـمر  الال ـمع سـوز فا الملمفسة مسمويم  فا ايمهة الى أي مل 

 وال ـرا ى المحروكـة علـى الوافـدين  ـريبةال فا والمويرا  الممل ة  فا والميم  ال شربم  عن للدعم المسمالب 

 الوافـدة العمملـة علـى جديـدة كـرا ى أ  أو كريبة الاليمة الم مفة أو فـرق وافدينال من المملية المحويال  على

الممبعـة للصـلدوز.  ايصـول العالمريـة علـى ال لـى مسـمويم  مـن تاللـ  وةـد المممح الدخ  من يالل  ةد وعم التشم

ايصـول  ديـراها  علـى سلبا تل ير الح ومة ةب  من اايعمرا  ةيم أو لحدوه ايمهة ي  ي وس ةد  لت  على وعالوة

 .الصلدوز لوةدا  السوةية والاليمة الموايعم  اللالدية وبملمملا العالمرية

 المخمبر ايخرم  3.  1.   خ

  يعتمد الصندوق على اقتصاد المملكة ووضعها في السوق العالمية 

الممل ـة وايوكـمع ا ةمصـمهية العملميـة المـا تـم ر سو  تمل ر نمم   الصلدوز ووكعه المملا بحملة ا ةمصـمه فـا 

على اةمصمه الممل ة. على الر م من نمو  فا الال معم  ايخرم  د  أس ا ةمصمه السعوه    يـرال يعممـد علـى 

سعر اللح  والوما فا ايسـواز العملميـة  وبملمـملا فـإس ا نخحـمق فـا أسـعمر الـلح  والوـما ةـد يب ـ  أو يع ـ  

سعوه    مم أس المل ير اللمت  علـى السـيولة يم ـن أس يـم ر سـلبمل علـى ال لـى فـا ة ـمع العالـمرا . ا ةمصمه ال

وبماكمفة دلى  لت  فإس أ  تويير سلبا فا واةد أو أ رر من عوام  ا ةمصمه ال لا  مر  سعر الصـر   وأسـعمر 

معـمرة الدوليـة  يم ـن أس ي ـوس لـه تـل ير العمو    والم خم  ومسمويم  ايجور  والب ملة  وا سمرممر ايجلبا وال

 سلبا وممه  على أعممل الصلدوز والوك  المملا ونمم   المحوي .

 استمرار خضوع البيئات السياسية واالقتصادية والقانونية للتغيرات المستمرة 

للم ـورا  ا جمممعيـة تخ   البيام  السيمسية وا ةمصمهية والالمنونية فا الممل ة للم ورا  المسممرة. ةد ي وس 

وا ةمصمهية والسيمسية السلبية فا الممل ة والدول المعمورة أو  يرهم فا المل الة تـل ير سـلبا ومـمه  علـى 

 أعممل الصلدوز  والوك  المملا والمدفالم  اللالدية ونمم   المحوي .

 المخاطر االئتمانية 

ها المخمبر الما تمعلق بمةمممل دخحمز العشة أو العشم  الممعمةد معشم فا الوفم  بملمراممتشم المعمةدية م  مدير  

الصلدوز وفالم للعالوه أو ا تحمةيم  بيلشمم. وتل بق هط  المخمبر على الصلدوز فا ةمل ا سمرممر فـا صـلمهيق 

)بمـم فـا  لـت الصـحالم   ا  المصـليم ا  ممـمنا ابحـة المرابحة وصلمهيق أسواز اللالد والما تبـرم صـحالم  المر
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 على اسمرممرا  الصلدوز وسعر الوةدة. -فا ةمل دخحمةشم-م  أبرا  أخرم والما سمم ر سلبم الملخحض( 

 

 في أوراق مالية أخرى مخاطر استثمار النقد المتوفر بالصندوق  

 ت ـوس وةـد اكـمفية مخـمبر الـى بشـم ا سمرممر الصلدوز يسمشد  ةد الما ا سمرممرا  أو المملية ايوراز تمعرق

 سـلبمل  يـم ر ةـد ممم واية مم الحروب هط  منر الصلدوز فا لإلسمرممر الر يسية المخمبرر فالرة فا مط ورة  ير

 .الصلدوز وةدا  ممل ا وعلى وأها ه الصلدوز اسمرممرا  على

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

ها المخمبر الممعلالة بمنخحمق الموايعم  اللمت  عن هخـول مسـمرمرين جـده دلـى الصـلدوز مالمبـ  اوـمرا متشم 

العيلية و لت من خالل ايمهة عده الوةدا  ال لا للصلدوز. هـطا ةـد يـمه  لموايـ  ايربـمح الحمليـة فـا الصـلدوز 

. ةيـث ةـد ي ـوس ا نخحـمق فـا الخمصـة بملوةـدة الموايعـم  لـتتانخحـمق وبملمملا على عده أ بر من الوةدا   

  أو و منك أعلى مـن العوا ـد لألصـول الحمليـة الموايعم  ممةك و لت فا ةمل بدأ  عوا د ايصول العديدة بملمحالق

  فـا ةـمل لـم تبـدأ ايصـول العديـدة بمرويـد الصـلدوز بملعوا ـد مبموـرة أو أتـك يـي وس ا نخحمق على مدم بو

 م ملخح ة مالمرنة بملعوا د الحملية للصلدوزعوا ده

مسـمرلم شم مـن الموايعـم  عـن البم عين الطين يموة  أس يالوموا بم ومراك العيلا بالمم ن أس يمم ا تحمز م   ومن

 بم عين.الحمرا  السمبالة  ول ن هط  يق  اةمممل عم د للمحموكم  م  هم   ال

  المخاطر التشريعية 

تـم ر سـلبمل  والمـاها المويرا  فا البياة الملقيمية والمحريعم  وأنقمة المحمسبة واللوا   المحلية  والح ومية 

على ةدرة مدير الصلدوز على دهارة الصلدوز أو ةد تمه  دلـى انخحـمق ةيمـة ايصـول المسـمرمر فيشـم مـن ةبـ  

 ل ير سلبا على أها  الصلدوز وةيمة وةداته.صلمهيق ا سمرممر المسمشدفة أو الصلدوز وبملمملا ي وس لشم ت

 .المخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية 

على اينقمة الالم مة وةك صدور هـط  الحـروب واية ـمم الوارهة فا هط  الحروب واية مم تسملد دس المعلومم  

اـة ا سـمرممرية فـا الممل ـة وةد ت رأ تويرا  نقممية وكريبية وتلقيمية وا وية أو  يرهم من المويـرا  علـى البي

مـمل ا خالل مدة الصـلدوز  والمـا مـن المم ـن أس ي ـوس لشـم تـل ير سـلبا علـى الصـلدوز  أو اسـمرممراته  أو 

 الوةدا . 

وبشطا الخصوص يحمر دلى أنه   توجد ةمليمل كرا ى محروكة على الصـلمهيق ا سـمرممرية هاخـ  الممل ـة العربيـة 

لاليمة الم مفة المحروكة على الرسوم  ا  العالةة بملصـلمهيق ا سـمرممرية بموجـى السعوهية  بمسمرلم  كريبة ا

أنقمة الشياة العممة للر مة والدخ   وم   لت فلي  هلمك كممس بلس نقمم الر ـمة وال ـرا ى الحـملا المعمـول بـه 

أو  يرهم من اينقمة فـا هاخ  الممل ة لن يموير؛ لطا سيلمرم الصلدوز بل  توييرا  فا أنقمة ال ريبة أو الر مة 

الممل ة وسيمحم  المسمولية عن  لت  ولن ي وس الصلدوز أو مدير الصلدوز مسمو ل عـن أ  كـرا ى أو ا ـمة أو 

 مم ةد تالـوم الشياـة العممـة للر ـمة والـدخ  بـملرجوع علـى  .أ  مبملي أخرم فركمشم أ  هياة معلية أو ةد تحركشم

ة سـمبالة  وسـيمحم  الصـلدوز أ  تسـويم  ا ويـة محروكـة مـن الشياـة مدير الصلدوز بم ملبم  ا وية عـن فمـر

 للر مة والدخ  لحمرا  سمبالة دس وجد . العممة

2 

ةد   ت وس الوةدا  اسمرممرال مال ممل لعمي  المسمرمرين. يعى أس يحده    مسمرمر محمم  فـا الوةـدا  مـدم 

الخمصة. وعلى وجه الخصوص  يلبوا أس ي وس ل   مملت وةدة محمم  مـم مال مة هطا ا سمرممر فا كو   روفه 

  :يلا

المعرفــة والخبــرة ال ــمفيمين اجــرا  تاليــيم ةاليالــا للوةــدا   ومرايــم ومخــمبر ا ســمرممر فــا الوةــدا   -

 .والمعلومم  الوارهة فا هط  الحروب واية مم

وكـعه المـملا الخـمص  وا سـمرممر فـا  وصول ومعرفة بميهوا  المحليلية الملمسبة للمالييم  فا سيمز -

 .الوةدا  وتل ير الوةدا  على المححقة ا سمرممرية بح    لا

 .ي وس لديه المواره المملية والسيولة ال مفية لمحم  جمي  مخمبر ا سمرممر فا الوةدا  -

 .الحشم الدةيق للحروب واية مم والدراية ب بيعة الممورا  وايسواز المملية  ا  الصلة -

مـرخ  مـن  مسمحـمر مـملامـن  مـن خـالل أخـط المحـورةس ي وس ةمهرال على تالييم )سوا  بمحره  أو أ -

( السيلمريوهم  المحمملة للعوامـ  ا ةمصـمهية و يرهـم مـن العوامـ  المـا ةـد تـم ر هياة السوز المملية

 .على ا سمرممر  وةدرته على تحم  المخمبر الالمبلة للم بيق

3 :

لالد تم دعداه هط  الحروب واية مم على أسمأ افمراكم  معيلة تم اسمخدامشم من ةب  مـدير الصـلدوز ةسـى 
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خبرته فا ايسواز والال معم  الما يعم  بشم  بماكمفة دلى معلومم  السوز المممةة للعممة. وةد تخملم  رو  

وجـد كـممس أو تعشـد فيمـم يمعلـق بدةـة أو المحوي  المسمالبلية عن ا فمراكـم  المسـمخدمة  وبملمـملا فإنـه   ي

 .اافمراكم  ا مممل أ  من هط  

تح   أو من المم ن اعمبمر بعض اافمها  الوارهة فا هط  الحروب واية مم أنشم تح   ردفمها  مسمالبليةر. 

ومن المم ن أس يسمدل على هط  اافمها  المسمالبلية من خالل اسمخدام بعض ال لمم  المسمالبلية مر  

رمن المم نر أو رسي وسر أو ر أو مسمشد ر أو رسمشد ريتعمرمر أو رتالدرر أو رتعمالدر أو رتموة ر أو ريموة ر أو ر

موة ر أو الصيي اللمفية لشط  المحرها  و يرهم من المحرها  المالمربة أو المحمبشة لشم فا المعلى.  ريعىر أو رم 

وز ةمليمل فيمم يمعلق بميةداث المسمالبلية  ول لشم   وتع   هط  اافمها  المسمالبلية وجشة نقر مدير الصلد

تح   كممنمل لألها  المسمالبلا. وهلمك العديد من العوام  الما ةد تمه  دلى اخمال   بير عن اللمم   الحعلية أو 

ر الممهة  حمو توايها  الحعلا أو اانعماا  الحعلية الما يحالالشم مدير الصلدوز عمم  مس مموةعمل صراةةل أو كململ. 

من هط  الحروب واية مم على وصم أ رر تحصيالل لبعض المخمبر والعوام   ر )مخمبر ا سمرممر فا الصلدوز( خ

 الما يم ن أس تمه  دلى مر  هطا اي ر. ود ا تحالق واةد أو أ رر من هط  المخمبر أو ايمور  ير المم دة أو د ا

 بك عدم صحة أو هةة أ  من ا فمراكم   فإس اللمم   الحعلية للصلدوز ةد تخملم بصورة جوهرية عن اللمم   

وعليه فيعى على  المط ورة فا هط  الحروب واية مم على أنشم مالدرة أو معمالدة أو مموةعة أو مخ   لشم.

المحسيرا  م  عدم ا عمممه على تلت المسمرمرين المحمملين فح  جمي  اافمها  المسمالبلية على كو  هط  

 اافمها  بح   أسمسا.

 

على ايربمح و  يحما من الخسم ر.   يوجد  ممل ا الوةدا   ي من ا سمرممر فا الصلدوز ةصول     2ا.

كممس بلس الصلدوز سيحالق أهدافه ا سمرممرية. ويلبوا على المسمرمرين المحمملين  علد ايخط بم عمبمر 

و يرهم من المعلومم  الوارهة فا هط   السمبالةا سمرممر فا الصلدوز  اللقر بعلمية فا عوام  المخمبر 

ها تلت الما يعمالد مدير الصلدوز فا الوةك الراهن  أعال خمبر والح وك الموكحة الحروب واية مم. دس الم

   أعال أنشم ةد تم ر على الصلدوز وأ  اسمرممر يالوم به المسمرمرين المحمملين. وم   لت  فإس المخمبر الوارهة 

مبر والح وك ااكمفية تحم  بمل رورة جمي  المخمبر المرتب ة بم سمرممر فا الوةدا . علممل بلس بعض المخ

الما   يعلمشم مدير الصلدوز أو الما يعمالد ةمليمل بلنشم  ير جوهرية ةد تم ر جوهريمل أو سلبمل على أعممل 

الصلدوز  والوك  المملا واللمم   المحويلية أو ا ةممم   المسمالبلية  بمم فا  لت انخحمق ةيمة الوةدا  أو 

 من اسمرممراتشم.خسمرة ممل ا الوةدا     أو جر ال 
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 ايولا: فا الوةدا  خالل فمرة ال رح ا ومراك 1.  1.   ه

بحيث يسمشد  مدير الصلدوز  لاير سعوه  للوةدة 10ر وةدة بسع 61,370,000 رح سيالوم مدير الصلدوز ب

: وتبدأ فمرة ال رح ايولى دعمبمرال من تمري   .الل فمرة ال رح ايولاخ لاير سعوه  613,700,000جم  مبلي 

 . 06/07/2017 هـ الموافق12/10/1438 :وتسممر ةمى تمري   02/07/2017هـ الموافق 08/10/1438

 

 وفيمم يلا جدو ل امليمل يوك  المده الرملية المموةعة من تمري  بداية برح الوةدا  وةمى بد  تداول الوةدا :

 المتوقعةالمدة الزمية   اإلجراء

 أيمم عم  5 ايولا حال رفمرة 

 أيمم عم  5 )فا ةمل تم الممديد( ايولا تمديد فمرة ال رح

للصلدوز )من خالل أمين ونال  عالوه الملحعة  ص وك ايصول العالمرية دفراغ

ايهنى من المالمب  اللالد  ا ممل عملية  الحد الححظ( و لت بعد جم 

 .ا سمحوا  على ايصول العالمرية

 يوم 60

 ره الحم ض بعد ا ومراك فا الصلدوز و تخصي  الوةدا 
من انمشم  فمرة  عم  يوم 15

 أ  تمديد لشمال رح ايولا أو 

 الم لوب ره أموال المحمر ين فا ةمل عدم جم  الحد ايهنى
من انمشم  فمرة عم  يوم  15

 أ  تمديد لشم.ايولا أو  ال رح

 المملية السعوهية بد  تداول وةدا  الصلوهز بملسوز
 من عممالرملث خالل الرب  

2017 

 

فا ةمل عدم تو ية الحد ايهنى لمم لبم  المعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة أو الحد 

سعوه    فإنه يعوا لمدير الصلدوز تمديد فمرة ا ومراك لمدة ممم لة بعد لاير  613,700,000البملي ايهنى 

 .على موافالة هياة السوز الممليةالحصول 

هياة  والصمهرة عن الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة معليمم بملسيالوم مدير الصلدوز بم لمرام  مم 

ايهنى لعده ممل ا الوةدا  من العمشور ونسبة مل يمشم من دجمملا وةدا   فيمم يمعلق بملحد السوز المملية

 .الصلدوز

 

  ا ومراك:دجرا ا   2.  1.   ه

يمعين على المسمرمر الرا ى فا ا ومراك فا وةدا  الصلدوز خالل فمرة ال رح ايولا اتبمع خ وا  

 :اآلتيةا ومراك 

 

لدم المحمرك ةسمب اسمرممر  نح  )فعمل( لدم مدير الصلدوز ومححقة نح ة )فعملة(  أس ي وس يعى .1

 .لدم أةد ايوخمص المرخ  لشم

اسمرممر  لدم مدير فم  ةسمب ممن تل بق عليشم الحروب اللقممية  م ن لألوخمص ال بيعيوسي
هوس الحمجة للح ور وخصيمل دلى مالر مدير  www.OBIC.com.sa* ا ل مرونا من خالل الموة الصلدوز 

دلى م  ااومرة خالل ايمرة مالر مدير الصلدوز  من  يمم فم  الحسمب ا سمرممر وفيمم عدا  لت الصلدوز 
العديد لدم مدير الصلدوز فمرة املية أبول من الوك  ا عميمه   فم  الحسمب ا سمرممر ز ورةد يسم هأن

 .فمرة ال رح ايولاخالل  ةالمموةع م ارتحمع عده بلبم  فم  الحسمببسبى 

فا ةمل  مس يموفر لدم العمي  ةسمب اسمرممر  لدم مدير الصلدوز مسبالمل فيمعين على العمي  المل د 
 ا سمرممر  نح  )فعمل( و ير معمد.من أس ةسمبه 

بيمنمته  هالموكحو  لالومرا م تحوي /ديداع مبلي ااومراك ورسوم ا ومراك دلى الحسمب البل ا المخص   .2

 ج ااومراك.و فا نم

  

                                                 
*
 بريسمرلى من ا نمحمع بخدمة فم  الحسمب عن بريق ا نمرنك العمال  من ايوخمص ايعمبمريوس بماكمفة دلى ايوخمص ال بيعيوس عملا المخم 

 .بح م ملصى رفي  أو جلسية هولة عملية المخمبر ةسى تصليم معموعة العم  المملا
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 الموافالة على وروب و أة مم الصلدوز . .3

  وتعمبر المالدمة من مدير الصلدوز من خالل خدمة المعمم  عبر ا نمرنك عن بريق اانمرنكيمم  لت عن 

 ة مم الخمصة بملصلدوز دةرارال بالرا تشم و الموافالة على مم وره فيشمايحروب و ال الموافالة اال مرونية على
 وتعمم  معمملة الموةي .

من خالل خدمة المعمم  عبر ا نمرنك المالدمة من مدير  تعباة نمو ج ا يداع و ا ومراك عن بريق ا نمرنك
 .الصلدوز

لمدير الصلدوز رفض بلى ا ومراك فا ةمل عدم دتممم جمي  الخ وا  أعال  ةب  نشمية فمرة ال رح  ويحق .4
أو تالديم معلومم   ير صحيحة أو  مس ا ومراك مخملحمل لشط  الحروب واية مم أو   حة صلمهيق ا سمرممر 

أ     حة اآلوخمص المرخ  لشم أو لممداولة أوالعالمر  أو المعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية ا

مبلي ورسوم ا ومراك عن بريق اللوا   أو أنقمة أخرم م بالة. وفا هط  الحملة يالوم مدير الصلدوز بره 
 .المحوي  المصرفا دلى ةسمب المحمرك

م  عدم ااخالل بلقمم تملت  ير السعوهيين للعالمر واسمرممر   ي وس ا ومراك فا الوةدا  مممح لمن  .5
تل بق عليشم الحروب من موابلا الممل ة العربية السعوهية وموابلا هول معل  المعموس الخليعا 

 العربا والماليمين دةممة نقممية بملممل ة العربية السعوهية 

  الصلدوز أي مل مممح لمن تل بق عليشم الحروب من الممسسم  والحر م  وي وس ااومراك بوةدا .6
وصلمهيق ا سمرممر و يرهم من الحخصيم  ا عمبمرية الالم مة فا الممل ة والط  يخ   بدور  أي مل للقمم 

 .  و لت وفالمل ل ريالة ااومراك الموكحة فا دجرا ا  ا ومراك أعال تملت  ير السعوهيين للعالمر واسمرممر 

 :فا الوةدا  بعد ااهراجا ومراك  3.  1.   ه

بطلت مـن خـالل الاليمم ودهراج الوةدا  ايولا  ال رحيحق للمسمرمرين الرا بين بم ومراك فا الوةدا  بعد فمرة 

خالل أوةم  المداول فا السوز الممليـة السـعوهية )الرجـم   (الر يسية)السوز ورا  الوةدا  من السوز المملية 

 )تداول الوةدا ( لمريد من المعلومم (. ر أر الرجوع دلى الممهة 

2 

سيالوم بم عا ايصول العالمرية المملية أسممسهم بم ومراك فا الصلدوز خالل فمرة ال ـرح ايولـا بحـ   عيلـا 

 :عر  من ةيمة ايصول العالمريةحشم  لمالمب  وةدا  تصدر لصم

 

 عدد الوحدات البائع
 قيمة الوحدات

 )لاير(

ملكية نسبة 

كل مشترك 

 من الصندوق

العقار/المنفعة 

المشترك بها بشكل 

 عيني بالصندوق

 %45.31 278,050,810 27,805,081 ور ه ااوية المعطر للعالمرا 

 عالمر المعطر -

 عالمر الربي  -

 عالمر المحمدية -

 عالمر المخصصا -

 ملحعة الربي  -

 ملحعة الالدأ -

 ملحعة واه  لبن -

 ملحعة ال بمب -

 %11.82 72,553,250 7,255,325 ايمير عبدهللا بن سل مس بن عبدالعرير آل سعوه 
 مبلى الصحمفة ايول -

 مبلى الصحمفة الرمنا -

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

 مسموهع الحم ر - %3.11 19,097,320 1,909,732 بن عبد الرةمن بن محمد العمراسخملد 

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

تعــوه مل يمشــم دلــى الحــر م  الممليــة  -وــر ة  ا  مســاولية محــدوهة–وتعــدر ااوــمرة بــلس وــر ة ااويــة المعــطر 

 أسمم شم:

 نسبة ملكيته اسم الشريك

 33.33% العربية للعالمرا ور ة صحمر   .1

 33.33% خملد بن عبدالرةمن بن محمد العمراس .2

 33.34% عبدالعرير بن عبدالرةمن بن محمد العمراس .3

3 

مبلـي نالـد  يبلـي فا الصلدوز خـالل فمـرة ال ـرح ايولـا مالمبـ   بح   نالد  بم ومراك سيالوم مدير الصلدوز

لاير سعوه  بحيث تسمخدم  مفة ممحصال  دوـمراك مـدير الصـلدوز فـا الصـلدوز لمو يـة ت ـمليم  7,036,750

  .هط  الحروب واية مم من 17فا الصححة رةم  بيمنمتهالمخصصا الوارهة محروع  دتممم ت وير
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مـن تـمري  دنمشـم  يوم عم   15بمالديم بلبم  ا ومراك فا الصلدوز خالل  اةمموسيمم دخ مر المسمرمرين الطين 

سوا ل  ليمل أم جر يمل. ويـمم درسـمل تل يـدا  للمحـمر ين تم ـمن  بالبول بلى ا ومراك أو رف هفمرة ال رح ايولا 

ا ل  ليـمل أم رفـض ا وـمراك سـومبلي ا ومراك الموافق عليه و لت فا ةمل تم ةبول بلى ا ومراك. أمم فا ةمل 

للمسمرمر خـالل البل ا للحسمب البول من ا ومراك ورسوم ا ومراك  ا  العالةة جر يمل  سيمم ره العر   ير الم

 يوم عم  من تمري  دنمشم  فمرة ال رح ايولا )ويخصم مله أ  رسوم مصرفية م بالة(. 15

 

ا  الـوارهة أهنـم   سـيالوم مـدير الصـلدوز علد ا مممل مم لبم  ا ومراك العيلا ومم لبم  تسـعي  ودهراج الوةـد

 بمخصي  الوةدا  بعد انمشم  فمرة ال رح ايولا على الح   اآلتا:

 فا ةمل  مس دجمملا مبملي ا ومراك الما تالدم بشـم جميـ  المسـمرمرين )بمـم فـا  لـت ا وـمراك العيلـا (1)

لاير سعوه   يـمم  613,700,000( يال  عن الحد ايهنى للمبلي الم لوب جمعه البملي ودومراك مدير الصلدوز

يوم عمـ  مـن تـمري   15( خالل أو أربمح أو فوا د اسمرهاه  مفة مبملي ااومراك للمسمرمرين )هوس أ  مصمريم

 .أ  تمديد لشمأو  شم  فمرة ال رح ايولامند

 دم بشـم جميـ  المسـمرمرين )بمـم فـا  لـت ا وـمراك العيلـافا ةمل  مس دجمملا مبملي ا ومراك الما تال (2)

 لاير سـعوه  613,700,000لم لـوب جمعـه والبـملي ايهنـى امعـموا الحـد ي يعـمهل أو( ودومراك مدير الصلدوز

   يمم تخصي  دجمملا وةدا  ال رح  مآلتا:)و لت بعد خصم أ  مصمريم أو رسوم م بالة(

وةبـ   ايولا ال رحخالل فمرة  الصلدوز لبم عا ايصول العالمريةفا والمخصي  سم وس أولوية ا ومراك  ( أ)

% مـن 68.85مـن خـالل تخصـي    بسبى اومرا شم بملصلدوز بحـ   عيلـاالمحمر ين من العمشور 

 أ  مـم يعـمهل لاير سعوه  422,553,250دجمملا الوةدا  فا الصلدوز مالمب  اومرا شم العيلا بمبلي 

 .وةدة 42,255,325

% 1.15تخصـي  مـن خـالل سم وس أولوية ا ومراك والمخصي  فا الصلدوز بعد  لت لمـدير الصـلدوز  ( ب)

 أ  مـم يعـمهل لاير سعوه  7,036,750بمبلي  اللالد  همالمب  اومرا  من دجمملا الوةدا  فا الصلدوز

 .وةدة 703,675

ــة (  ) ــم عا ايصــول العالمري ــد اانمشــم  مــن المخصــي  لب ــمم المومــدير الصــلدوز عل  عممــ  مــ  اوــمرا م   ي

ــور  ــا الصــلدوز30مــن خــالل تخصــي  المحــمر ين مــن العمش وعــدههم  % مــن دجمــملا الوةــدا  ف

 الاليمة الممبالية من ال رح  مآلتا:وهو لاير سعوه   184,110,000أ  مم يعمهل  وةدة 18,411,000

 ( وةدة فا الصلدوز ل   1,000يمم تخصي  ألم )مسمرمر. 

  فسيمم تخصي  مـم تبالـى مـن الوةـدا  الم روةـة مخص فا ةمل وجوه فم ض وةدا   ير  

 على أسمأ تلمسبا.

  للمخصي  لمسـمرمر واةـد مـن العمشـور لالومراك أو وفا جمي  ا ةوال سي وس الحد ا على

 أ  مم يعـمهل % من وةدا  الصلدوز(5وةدة من وةدا  الصلدوز )أ  أة  من  3,068,499هو 

 .لاير سعوه  30,684,990

( وةـدة د ا  ـمس عـده الم ممبـين 1,000الحد ايهنى لالومراك البـملي ألـم ) تخصي و  ي من مدير الصلدوز 

 بحيث يمم فا هط  الحملة تخصي  وةدا  أة  من الحد ايهنى لالومراك.  بيرال 

 

لاير سعوه  من ممحصـال  ا وـمراك ايولـا اللالديـة لمو يـة ت ـمليم دتمـمم  10,052,500وسيمم تخصي  مبلي 

الحـروب واية ـمم  ويلـو  مـدير  مـن هـط  17بيمنمتـه فـا الصـححة رةـم المخصصـا الـوارهة عالـمر ت وير محروع 

و هط  الم مليم من خالل اوـمرا ه اللالـد  فـا الصـلدوز خـالل فمـرة ال ـرح ايولـا  % من 70الصلدوز تو ية 

 من خالل ممحصال  ا ومراك ايولا اللالدية للعمشور.مم تبالى من  لت يمم تو ية سو

5 

لاير م مفمل دليه  10,000وعلى الرا ى بم ومراك فا الحد ايهنى من الوةدا  تحوي  مبلي   لاير سعوه  10,000

الحد ايهنى لإلوـمراك بسـبى عـده الم ممبـين    مم انه من المم ن تخصي  مبلي أة  من مبلي رسوم ا ومراك

 ال بير خالل فمرة ال رح ا ولا.

 

فا ةمل ةرر مدير الصلدوز ايمهة رأأ ممل الصلدوز )بعد الحصـول علـى موافالـة هياـة السـوز الممليـة ومـمل ا 

ار ةالوز أولويـة ةمبلـة للمـداول بحسـى الوةدا (  فله الاليمم بطلت من خالل ةبول اومرا م  نالدية و لت لالم  دصد

مم هو م بق على الحر م  المدرجة وفالمل لل واب  وااجرا ا  الملقيمية الصمهرة تلحيـطال للقـمم الحـر م . وي ـوس 

ية فا المحمر ة فا أ  برح لمرـ  هـط  الحالـوز. وي ـوس للصـلدوز وفا هط  الحملة لممل ا الوةدا  ةق ايول
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الحصول على موافالة هياة السـوز الممليـة ومـمل ا الوةـدا ( عـن بريـق مسـمهمم   أي مل ايمهة رأأ ممله )بعد

عيلية والما   ي وس فيشم لممل ا الوةدا  أ  ةالـوز أولويـة. ويحـق لمـدير الصـلدوز  فـا ةـمل عـدم محـمر ة 

رك المسمحالين فا ا ومراك فا ايمهة رأأ ممل الصلدوز  برح الوةـدا  الممباليـة  يـر المحـم ممل ا الوةدا 

 فيشم على العمشور لالومراك فيشم.

 

 

1 

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

% من 2تخصم رسوم ا ومراك من دجمملا مبلي ا ومراك و بعد تخصي  الوةدا   وباليمة 
دجمملا مبلي ااومراك. وسيالوم مدير الصلدوز بململمال/ةسم  مم  رسوم ا ومراك 

ر من هط  الحروب هلبم عا ا صول العالمرية )ااومراك العيلا( الوارهة بيمنمتشم فا الممهة ر

 واية مم.

 تراكرسوم االش

 أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة .2

دجمملا ةيمة أصول الصلدوز بعد % سلويمل من 0.50تحمسى رسوم ااهارة على أسمأ 

   وتحسى بح   يوما وتدف  بح   رب  سلو  لمدير الصلدوز. خصم المصروفم 
 رسوم اإلدارة

الحرا  أو البي  الخمص ب   أص  عالمر  يمم % من سعر 1يحص  مدير الصلدوز على نسبة 

وراس  أو بيعه من ةب  الصلدوز و لت مالمب  ةيمم مدير الصلدوز بإجرا  المالصا الالام 

والمحموق على وروب الحرا  أو البي  ودتممم العملية. وت وس أتعمب المعمم  مسمحالة 
بماكمفة دلى  لت   السداه بعد دتممم عملية الحرا  أو البي  الخمصة ب   أص  عالمر .

سيمحم  الصلدوز جمي  مصمريم و ت مليم و رسوم المعمم /المعممال  مر  البي  والحرا  
وا سمحوا  على أصول والم مليم ا سمحمرية والالمنونية الممبعة لطلت. بماكمفة دلى مم ةد 

ليم  يمم سداه  من عمو   للحرا  والبي  أو أ  مصروفم  أو ت مليم أخرم مرتب ة بعم

الحرا  و البي  أو أ  عمليم  أخرم مرتب ة بلعممل و انح ة الصلدوز سوا ل يبرا  أخرم 
عالةة أو جشم  ة ومية أو رسمية أو  و ا  عالةم  تعمةدية بمحمري  الصلدوز أو ابرا   و

لمالدما الخدمم . وسيمم اافصمح عن تلت المصمريم )فا ةمل وجد ( فا ملخ  
 ية    سلة.اافصمح المملا فا نشم

 مصاريف التعامل

 مقابل الخدمات المقدمة من أمين الحفظ .3

 0ممبين  ك ةيممشم% سلويمل من ةيمة ايصول ةسى آخر تالييم  د ا  من0.05نسبة  -
 مليوس.  500و 

ممبين  ك ةيممشم% سلويمل من ةيمة ايصول ةسى آخر تالييم  د ا  من0.04نسبة  -
 مليمر. 1مليوس و  500

مليمر  1 ك ةيممشمسلويمل من ةيمة ايصول ةسى آخر تالييم  د ا  من% 0.025نسبة  -

 فل رر.
 لاير سعوه  سلويمل. 150,000ال  رسوم الححظ عن تعلى أس    -

 لاير سعوه  رسوم تلسي  وتدف  لمرة واةدة.  60,000مبلي  -
 لاير رسوم دنحم  ور ة اكمفية  ا   رق خمص. 25,000مبلي  -

 رسوم الحفظ

 المقدمة للمحاسب القانونيمقابل الخدمات  .4

أتعاب المحاسب  لاير سعوه  سلويمل. 32,000سيحص  المحمسى الالمنونا على مبلي مال وع ةدر  
 القانوني

 العموالت الناتجة عن القروض المالية .5

يمحم  الصلدوز  مفة ت مليم المموي  وايتعمب واللحالم  والمصمريم الممعلالة بمرتيى وهي لة 
بملصلدوز  دس وجد  وبحسى السعر السم د بملسوز  على أ  يمعموا تموي  المموي  الخمص 

%( من الاليمة ااجمملية يصول الصلدوز و لت بحسى آخر ةوا م 50الصلدوز مم نسبمه )

 مملية مدةالة.

 مصاريف التمويل

 رسوم التسجيل و الخدمات اإلدارية األخرى. .6

يمم تحصيله بملحع  من ايصول العالمرية  % من اايراه ال لا الط  5أتعمب سلوية تعمهل 

 على أس يمم الدف  على أسمأ نصم سلو .
 أتعاب مدير األمالك

فا ةمل اسمرممر الصلدوز بمحمري  الم وير العالمر   سيمحص  الم ور على أتعمبه نقير 

نسبة ماوية من ت مليم انحم   على و  على ت وير المحروع  / بملعم  ةيممه بميورا 

 ت مليم انحم  المحروع.% من 15و بحد أعلى  المحروع  وبحسى السعر السم د بملسوز

 أتعاب التطوير

تخ   مصمريم الماليمين العالمريين المعممدين لعروق المسعير ةسى ايسعمر السم دة فا 

عالمريين للعالمرا  الحملية السوز وتلمفسية السوز  ونموة  أس   تمعموا مصمريم الماليمين ال
لاير سعوه  سلويمل  وتدف  بح   نصم سلو .  300,000المملو ة للصلدوز مم ةيممه 

وسي وس لمدير الصلدوز الحق فا تويير الماليممين وا سمعمنة بماليممين معممدين اخرين بمم 

صلحة   يمعمرق م  المعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة ويخدم م

 المقيمينأتعاب 
 ينعتمدالمالعقاريين 
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 ممل ا الوةدا .

  

 ت وس الم مفآ  المملية يع م  معل  دهارة الصلدوز على اللحو المملا:

  يحص  أع م  معل  ااهارة المسماللين معممعين على م مفلة سلوية باليمة

 لاير سعوه  يدفعشم/يمحملشم مدير الصلدوز.  200,000
  يمحم  الصلدوز  مفة ت مليم السحر وااةممة الحعلية الما يم بدهم    ع و من

لاير  3,000ايع م  فا سبي  ة ور ا جمممعم  بماكمفة دلى بدل الح ور وبواة  

 لألع م  معممعين على أس   يريد معموع هط  الم مليم والبد  سعوه  للعلسة. 

  سلويم لاير 100,000عن 
  أع م  معل  دهارة الصلدوز من مو حا مدير الصلدوز أ  م مفآ  أو لن يمالمكى

 بد   نقير ع ويمشم فا معل  دهارة الصلدوز.

   الحعلية يع م  معل  ااهارة المسماللين و ير المسماللين من  ير  الم مليميمم هف

 وشر.  12مو حا مدير الصلدوز    

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

رسوم مالمب  الخدمم  المالدمة من السوز المملية السعوهية سو  يمحم  الصلدوز 
 )تداول(  وت وس الرسوم على اللحو المملا:

 : رسوم المسعي  .أ 
   لاير سعوه  بماكمفة  50,000: مبلي  ممل ا الوةدا خدمة دنحم  سع

 لاير سعوه . 500,000لاير سعوه  ل   مسمرمر وبحد اةصى مبلي  2دلى 

 لاير  400,000: مبلي ممل ا الوةدا ع  رسم سلو  لخدمة دهارة س

  وةد تموير هط  الرسوم من وةك آلخر بحسى ةيمة رأأ ممل سعوه  سلويم
 الصلدوز.

 رسوم ااهراج: .ب 

  لاير سعوه  50,000خدمة ااهراج ايولا لوةدا  الصلدوز: مبلي 

  : من الاليمة  0.03رسم سلو  لخدمة دهراج وةدا  الصلدوز: مبلي.%

لاير سعوه  وةد أعلى ةدر   50,000السوةية للصلدوز  بحد أهنى 
 .سعوه  لاير 300,000

رسوم اإلدراج و 
 التسجيل

لاير سعوه  سلويمل. وسمالسم الرسوم تلمسبيمل على عده  7,500هف  مبلي مال وع وةدر  

 وشر. 12هف  الرسوم المسمحالة    أيمم السلة  ويمم 

الرسوم الرقابية 
التي يتم سدادها 
 لهيئة السوق المالية

لاير سعوه  سلويمل لالم  نحر المعلومم  على موة  تداول .  5,000هف  مبلي مال وع وةدر  
 12وسمالسم الرسوم تلمسبيمل على عده أيمم السلة  ويمم هف  الرسوم المسمحالة    

 وشر.

رسوم نشر 
علومات على الم

 موقع تداول

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

يمحم  الصـلدوز  مفـة الرسـوم والمصمريم واللحالم  الخمصة بلنح ة واسمرممرا  

الصلدوز   مم يمحم  المصمريم والرسوم اللمتعـة عـن المعـممال  و الخدمم  المالدمة من 

العالةة مر  الخدمم  الالمنونية وا سمحمرية والمسمحمرين  والوير أو من ا برا   و
العالمريين وت ــمليم المــلمين  ا  العالةــة وأيـة خـدمم  مشليـة أو فلية او تاللية أخـرم بمـم 

برسوم المحوي  مم بين الحسمبم  البل ية أو ا سمرممرية   فـا  لـت المصـمريم الممعلالـة
دس وجد . او أية مصمريم نررية أخرم )والما تحم  على دكمفة يية كرا ى أو رسوم 

المصمريم الممعلالة ب بمعة مصمريم وت مليم تلسي  الصلدوز  سبي  المرمل   الحصر  
وتواي  المالمرير السلوية للصلدوز و اية مصمريم أو اتعمب أخرم مسمحاله يوخمص يمعمملوس 

مصمريم اجمممعم  ممل ا الوةدا (. م  الصلدوز فيمم يمعلق بخدمم  ااهارة والمحوي   

%مـن دجمـملا ةيمـة أصول الصلدوز سلويمل   1ومـن المموةـ  أ  تريـد هـط  الم ـمليم عـن 
 وفا جمي  ا ةوال لن يمم خصم د  المصمريم والرسوم الحعلية.

 مصاريف أخرى

وتدف  علد % من ةيمة ا سمحوا  على العالمر تحمسى 2.5يدف  مدير الصلدوز  حد أةصى 

 اافراغ لصمل  الوسي  العالمر   وةد ي وس الوسي  العالمر  بر   و عالةة.
 سعي شراء عقارات

  وسيحعر ممل ا 2019سيالوم مدير الصلدوز بإخراج الر مة نيمبة عن الصلدوز اعمبمرال من العمم 
 الوةدا  عن اي ر الممرتى على  لت وسيحص  عن  لت فا الالوا م المملية للصلدوز.

 الزكاة

والعمو   والمصروفم  المسمحالة لحر ة أصول وبخيك ا سمرممرية أو دس الرسوم المط ورة 
ايبرا  ايخرم   تحم  الرسوم الح ومية/ال را ى  وسيمحم  الصلدوز الرسوم 

الح ومية/ال را ى بح   ملحص  وفالم للمحريعم  واللوا حة الملحيطية  ا  العالةة  وملشم 
 الاليمة الم مفة. على سبي  المرمل كريبة

سوم الر
 الحكومية/الضرائب

 رسوم االسترداد المبكر .8

   يل بق
 المصاريف المتكررة أو/و الغير متكررة إلى القيمة اإلجمالية من أصول الصندوقرسوم  .9

بعد اسمبعمه  %1.80 مم نسبمهتمعموا نسبة رسوم المصمريم المم ررة للصلدوز   يموة  أس 

 المصمريم الوير نالدية )مصمريم ا هالك واابحم (
رسوم المصاريف 

  المتكررة

% 2.0مم نسبمه    تمعموا نسبة رسوم المصمريم المم ررة والوير مم ررة للصلدوزيموة  أس 
 بعد اسمبعمه المصمريم الوير نالدية )مصمريم ا هالك واابحم  ومخص  انخحمق الاليمة(

 المموي  دس وجدومصمريم 

رسوم المصاريف 
المتكررة والغير 

  متكررة
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 بريالة ةسمب الرسوم 

 نوع الرسم
النسبة 
 المفروضة

المبلغ 
 المفروض 
 )لاير سعوه (

 تكرار دفع الرسوم طريقة الحساب

 - %2 رسوم االشتراك

تخصم رسوم ا ومراك من دجمملا 
 مبلي ا ومراك

دجمملا مبلي ا ومراك وبعد )
اللسبة  X الوةدا تخصي  

 الماوية(

علد تدف  مرة واةدة 
 ا ومراك

 - %0.50 رسوم اإلدارة

تحسى بح   يوما من دجمملا 
بعد خصم  ةيمة أصول الصلدوز

)دجمملا المسمحالة  المصروفم 
 بعد خصم المصروفم  ايصول ةيمة

 اللسبة الماوية( X المسمحالة

 تدف  سلويمل 

 - %1 مصاريف التعامل

ورا  أو  علد المعمم رسوم  تحسى
 بي  أص  عالمر 

سعر الحرا  أو البي  دجمملا )
اللسبة  Xالخمص ب   أص  عالمر  

 الماوية(

تدف  مرة واةدة علد 
 الحرا  أو البي 

 - %0.04 رسوم الحفظ
تحسى الرسوم فا نشمية    رب  

ايصول ةسى آخر بلم ل على ةيمة 
 تالييم

 مل سلويرب  تدف  

أتعاب المحاسب 
 القانوني

- 32,000 
  من خالل تحسى بح   يوما

تالسيم الرسوم تلمسبيم على عده 
 أيمم السلة

 تدف  سلويمل 

 سيمم اافصمح عن تلت المصمريم فا ملخ  اافصمح المملا فا نشمية السلة فا ةمل وجد . مصاريف التمويل

 - %5 أتعاب مدير األمالك
اايراه ال لا الط  يمم تحصيله 

 X ايصول العالمريةبملحع  من 
 اللسبة الماوية

 تدف  سلويمل 

 فا ةمل وجد . سيمم اافصمح عن تلت المصمريم فا ملخ  اافصمح المملا فا نشمية السلة أتعاب التطوير

 المقيمينأتعاب 
العقاريين 
 المعتمدين

- 300,000 
  من خالل تحسى بح   يوما

تالسيم الرسوم تلمسبيم على عده 
 أيمم السلة

بح   نصم تدف  
 سلو 

 . 

 400,000 - رسوم التسجيل
  من خالل تحسى بح   يوما

تالسيم الرسوم تلمسبيم على عده 
 أيمم السلة

 تدف  سلويمل 

 رسوم التسجيل
 عند التأسيس

- 
500,000-
50,000 

تدف  مالدمم ويمحملشم ممل ا 
 الوةدا 

تدف  مرة واةدة علد 
 الملسي 

 - %0.03 رسوم اإلدراج
 Xالاليمة السوةية للصلدوز 

 اللسبة الماوية
 تدف  سلويمل 

عند  رسوم اإلدراج

 التأسيس
- 50,000 

تدف  مالدمم ويمحملشم ممل ا 

 الوةدا 

تدف  مرة واةدة علد 

 الملسي 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 .سيمم اافصمح عن تلت المصمريم فا ملخ  اافصمح المملا فا نشمية السلة

الرقابية الرسوم 
التي يتم سدادها 

لهيئة السوق 
 المالية

- 7,500 
  من خالل تحسى بح   يوما

تالسيم الرسوم تلمسبيم على عده 
 أيمم السلة

 تدف  سلويمل 

رسوم نشر 
المعلومات على 

 موقع تداول
- 5,000 

  من خالل تحسى بح   يوما
تالسيم الرسوم تلمسبيم على عده 

 أيمم السلة
 تدف  سلويمل 

 سيمم اافصمح عن تلت المصمريم فا ملخ  اافصمح المملا فا نشمية السلة. أخرىمصاريف 

سعي شراء 
 عقارات

 سيمم اافصمح عن تلت المصمريم فا ملخ  اافصمح المملا فا نشمية السلة.

رسوم المصاريف 
 المتكررة

 .دلى الاليمة ااجمملية من أصول الصلدوز اللالدية رسوم المصمريم المم ررةتحم  

رسوم المصاريف 
المتكررة والغير 

دلى الاليمة ااجمملية من أصول  اللالدية رسوم المصمريم المم ررة والوير مم ررةتحم  
 .الصلدوز
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 متكررة

عـن جميـ  الرسـوم و مالمبـ  الخـدمم   و أ   أعـال المـط ورة ول االعديالر مدير الصلدوز بلنه تم ا فصمح بموجى 

 جشم  أخرم.أ  عمو   أو أتعمب يمالمكمهم  أو تمالمكشم 
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2 

 1تم ديراه الرسوم واللحالم  الما ي موةم  أس يم بدهم الصلدوز فا ملخ  اافصمح المملا الواره فـا الملحـق رةـم 

 من هط  الحروب واية مم.

3 

% مـن صـمفا أربـمح الصـلدوز 90يشد  مدير الصلدوز بلس يالوم بمالديم توايعم  نالدية سلوية بلسبة   تال  عـن 

خـالل الربـ  ا ول  على ممل ا الوةدا  فا ةمل ا مممل تحصـي  اايعـمرا  وبعـد موافالـة معلـ  دهارة الصـلدوز

ن ةسى تمري  ايةالية الط  سـيمم . وسيمم تحوي  مبملي الموايعم  للمسمحاليمن    عممو لت فا وشر ممرأ 

 ااعالس عله ةب  المواي . ويم ن لمدير الصلدوز هف  هط  الموايعم  على أ رر من مرة فا السلة.

 

1

ا لـينن مسـماللنين  ماليمـينمدير الصلدوز أصول الصلدوز من خالل الحصول على مموس  تالويم معد مـن  سياليم

 بحد أهنى على اآلتا: الماليمينمرة    سمة أوشر على اية   على أس يحمم  تالرير 

 وبريالمه وا فمراكم  الما بلا عليشم. المالييمأسلوب  .1

 تحلي  للممويرا   ا  العالةة بملسوز العالمر  مر  العرق وال لى واتعم  السوز. .2

 تحمصي  ايصول العالمرية وأوصمفشم. .3

 الممعلالة بميصول العالمرية. المخمبر  .4

 ا صول العالمرية المبد ية:تالييم وفيمم يلا 

 شركة انتماء

 تاريخ التقييم التقييم / المنفعةاسم العقار

  هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 188,398,584 المعطر

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 50,277,084 الربي 

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 103,554,389 المحمدية

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 48,054,277 المخصصا

 هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 53,908,325 الصحمفة ا ول

 هـ 16/05/1438م الموافق  12/02/2017 58,375,000 الصحمفة الرمنا

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 30,218,730 مسموهعم  الحم ر 

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 77,817,938 مسموهعم  السلا

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,407,600 ملحعة الربي 

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,155,750 ملحعة الالدأ

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 1,276,500 ملحعة واه  لبن

 هـ 07/06/1438م الموافق  05/03/2017 6,365,250 ملحعة ال بمب

 

 

 شركة دانات

 تاريخ التقييم التقييم /المنفعةاسم العقار

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 201,500,000 المعطر

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 51,500,000 الربي 

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 98,000,000 المحمدية

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 40,356,000 المخصصا

 هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 47,500,000 الصحمفة ا ول

 هـ 13/05/1438م الموافق  09/02/2017 50,000,000 الصحمفة الرمنا

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 25,000,000 مسموهعم  الحم ر 

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 75,000,000 مسموهعم  السلا

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 1,595,336 ملحعة الربي 
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 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 3,385,500 ملحعة الالدأ

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 1,508,490 ملحعة واه  لبن

 هـ 11/05/1438م الموافق  07/02/2017 5,632,037 ملحعة ال بمب

 

ةيث يـمم ةسـمب سـعر الوةـدة ا سـمرممرية بملصـلدوز ب ـرح دجمـملا المرامـم  الصـلدوز مـن دجمـملا أصـول 

ــمت  علــى عــده وةــدا  الصــلدوز للحمــرة نحســشم وي عــد  لــت ســعرال اسمروــمهيمل للوةــدة  الصــلدوز ويالســم الل

 ى على دعداه  أ رر مـن ترمين متالييم/ ا سمرممرية فا الصلدوز.  مم لن يعممد مدير الصلدوز على أ  تالرير 

ةسـبمم يـرا  ملمسـى  الماليمـين ال ة أوشر علد ورا  أو بي  أ  أصـ  للصـلدوز. ويحـق لمـدير الصـلدوز توييـر 

 .ويحالق مصلحة الصلدوز و المسمرمرين به

يمر  دجمملا المرامم  الصلدوز أ  المرامـم  نموـاة عـن تمويـ  الصـلدوز )دس وجـد ( أو أ  رسـوم ومصـروفم  

وز مســمحالة و يــر مدفوعــة خــالل فمــرة الحســمب  ويــمم خصــم المبــملي المال وعــة أو ل  يلــا  لــت علــى الصــلد

 ا لمرامم  الممويرة بحسى صمفا ةيمة أصول الصلدوز.

ــ   ــمح الممرا مــة  و ــطلت جمي ــة  وايرب ــملي اللالدي ــة والمب ــ  ايصــول العالمري يمرــ  دجمــملا ايصــول معمــوع جمي

ا ســمرممرا  بماكــمفة دلــى الاليمــة الحمليــة ي  أصــول أخــرم يممل شــم  المســمحالم  والاليمــة الســوةية لعميــ 

الصلدوز  علممل بلس وةدا  صـلمهيق ا سـمرممر المسـمرمر بشـم سـيمم تالويمشـم ةسـى آخـر سـعر معلـن للوةـدة 

ا سمرممرية ةب  يوم المالويم الخمص بملصلدوز  وسيممرأ مـدير الصـلدوز تالـدير  المعالـول فيمـم يمعلـق بمحديـد 

ة ايصول والديوس وري ة أس ي وس تالدير مدير الصـلدوز صـمهرال بحسـن نيـة وأس يصـى فـا مصـلحة الصـلدوز ةيم

     علممل بلس صمفا أصول الصلدوز مملوك لممل ا وةدا  الصلدوز معممعين  ولي  لمدير الصـلدوز أو أمـين 

ةحـظ الصـلدوز بحصـ  ايصـول الححظ أو لدا ليشم أ  مصلحة أو م ملبة علـى هـط  ايصـول   مـم سـيلمرم أمـين 

 الخمصة بملصلدوز عن أ  أصول أخرم بح   مسمال .

2

هيسمبر من    سـلة ميالهيـة  31و  يونيو 30سيمم تالييم أصول الصلدوز مرتين سلويمل على اية  وبملمحديد فا 

معممـدين.  مـم يعـوا لمـدير الصـلدوز ا لين معممدين مـن ةبـ  الشياـة السـعوهية للماليمـين ال ماليمينمن خالل 

مـن   حـة صـلمهيق  22بعد الحصول على موافالة هياة السوز المملية علـى  لـت بموجـى المـمهة  المالييمتلجي  

  فيمم ايخـط بمموسـ  المالييمالمالدمة فا تالمرير م  المالييما سمرممر العالمر . وفا ةمل  مس هلملت اخمال  بين 

 المالدمة.  المالييمم ةيمة 

3

يوم من تمري  اعمممه مـدير الصـلدوز  60سيالوم مدير الصلدوز بماعالس عن صمفا ةيمة ايصول ل   وةدة خالل 

. ويمم ااعالس عن  لت من خالل الموة  اال مرونا للسوز المملية السعوهية )تداول( والموة  اال مرونـا للمالييم

من هط  الحروب واية ـمم  ر شر للممهة لمدير الصلدوز. وسمحمو  أي مل المالمرير المالدمة لممل ا الوةدا  وفالمل 

 مفا ةيمة ايصول للوةدة فا الصلدوز.على ص

 

1 

يمم المعمم  بملوةدا  عبر نقمم )تداول( من خالل آلية مم مملة تو ا عملية المداول  مملة بد ال من تلحيط الصحالة 

 صـبمةمل وةمـى 10وانمشم ال بمسويمشم  ويمم المداول    يوم عم  من أيمم ايسبوع علـى فمـرة واةـدة مـن السـمعة 

عصرال من يوم ايةد ةمى يوم الخمي  من    أسبوع ويمم خاللشم تلحيط ايوامر  أمم خمرج هط  ايوةم   3السمعة 

صبمةمل. وةد يـمم توييـر أوةـم   10صبمةمل وةمى السمعة  9:30فيسم  بإهخمل ايوامر وتعديلشم ودلوم شم من السمعة 

 عن بريق تداول. المداول فا وشر رم مس المبمرك  مم يمم ااعالس عله

2 

تمم الصحالم  من خالل عملية م مبالة أوامر آلية. و   أمر صمل  يمم دنممجه وفالـمل لمسـموم السـعر  وبحـ   عـمم 

المـا  تلحط أوامر السوز )ايوامر الما وكعك بلم  على أف   سعر( أو ل ومن  م ايوامر المحـدهة السـعر )ايوامـر

وكعك بسعر محده( م  ايخط بم عمبمر أنه فا ةمل دهخمل عدة أوامر بلح  السعر يمم تلحيطهم أو ل بـلول ةسـى 

توةيك ااهخمل  ويالوم نقمم تداول بمواي  ن مز ومم  مـن المعلومـم  عبـر ةلـوا  مخملحـة أبراهـم موةـ  رتـداولر 

ط  يــوفر بيمنــم  الســوز بحــ   فــور  لو ــم   ترويــد علــى اانمرنــك والــراب  اال مرونــا لمعلومــم  رتــداولر الــ

 المعلومم    مم تمم تسوية الصحالم  آليمل خالل اليوم  أ  أس نال  مل ية الوةدا  تمم مبمورة بعد تلحيط الصحالة.
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3 

  الشياـة أس  لـت كـرور  تعليـق تداولـه فـا أ  وةـك د ا رأتالوم هياة السـوز الممليـة بإلوـم  دهراج الصـلدوز أو 

د ا رأ  أس مدير الصلدوز أو أمـين الححـظ أخحـق بحـ    ا الوةدا  أو الححم  على تلقيم السوز أول لحممية مم

جوهر .  مم يحق للسوز المملية السعوهية تعليق تداول الوةدا  بملسـوز ةسـى المـمهة السمهسـة والرال ـوس 

راج   مم يعوا أي مل للشياـة دلوـم  ااهراج أو تعليالـه د ا أخحـق الصـلدوز فـا الوفـم  بمعـميير السـيولة من ةواعد ااه

فا الحالـرة الحرعيـة  طلت الموكحة فا الحالرة )ب( من الممهة الحمهية عحر من البمب الرمنا فا ةواعد ااهراج و

 بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة.( من الحالرة )ب( من الممهة )رابعمل( من المعليمم  الخمصة 2رةم )

 

1 

م لشط  الحروب واية مم   .يلمشا الصلدوز م  انمشم  مدة الصلدوز  مم لم يمم دنشمس  فا وةك سمبق وفالل

الصــلدوز( بعميــ  ةــد يــمم دنشــم  الصــلدوز ةبــ  موعــد انمشم ــه )أ( فــا ةــمل تصــر  الصــلدوز )مــن خــالل مــدير 

ا سمرممرا  وةمم بمواي  جمي  عم دا  هط  المصرفم  على ممل ا الوةدا  وفالمل لللحو الملصوص عليه فـا هـط  

الحروب واية مم  أو )ب( ةدوث ةدث جوهر  سوا ل فا اينقمة  ا  العالةة بملصلدوز وأعممل الصلدوز أو تلـت 

لسعوهية ورأم مدير الصلدوز أس  لت يعد سببمل وجيشمل انشم  الصـلدوز الخمصة بملبياة ا ةمصمهية الممل ة العربية ا

ةب  انمشم  مدته  أو )ج( د ا ةرر  هياة السـوز الممليـة دنشـم  الصـلدوز بموجـى ةـرار مـن معلـ  هياـة السـوز 

 المملية.

صـلدوز ومـمل ا ويلمرم مدير الصلدوز فا الحملمين )أ( و )ب( أعال  بلخط الموافالة المسـبالة مـن معلـ  دهارة ال

 وةدا  الصلدوز ومن هياة السوز المملية. 

2 

يمم دلوم  دهراج الوةدا  وااعالس عن الخ ة الرملية لمصحية الصـلدوز والبـد  بـإجرا ا  المصـحية و لـت علـد دنشـم  

مم المصـحية بمشـأعـال . ويالـوم مـدير الصـلدوز  1.شايسبمب المط ورة فـا المـمهة الصلدوز وفالمل ي  سبى من 

م  ايخط بعين ا عمبمر تحاليـق مصـلحة ةيث سيعم  على دنشم  الصلدوز م  تواي  أصوله على ممل ا الوةدا   

تواي  أصول الصلدوز على ممل ا الوةدا  بح   عيلا فـا لمدير الصلدوز يعوا  م  العلم أنهممل ا الوةدا . 

ر الصلدوز أس هطا ايمر يصى فـا مصـلحة مـمل ا ةمل رأم مديفا أو ةمل اسمحمل المصر  فا أصول الصلدوز 

 الوةدا .

 

أع م   خمسةيحر  على دهارة الصلدوز معل  دهارة يعيله مدير الصلدوز ويم وس معل  دهارة الصلدوز من 

مسماللين  وسيعمم  معل  دهارة الصلدوز مرتين على اية  سلويمل. يبمور معل  دهارة  ع وينملشم 
 ( سلوا  تمعده تلالم يمل. 3) ال ة وتبلي مدة معل  دهارة الصلدوز الصلدوز مشممه اعمبمرال من تمري  تعييله 

 
هي  الوارهة فا لوا   مدير الصلدوز بلس جمي  أع م  معل  دهارة الصلدوز تل بق عليشم مم لبم  الملويالر 

هياة السوز المملية وةواعدهم  وأس أع م  المعل  المسماللين يل بق عليشم تعريم ع و معل  دهارة صلدوز 

 مم يلمرم أع م  معل  ا هارة بإبالغ المعل  عن    حة صلمهيق ا سمرممر العالمر مسمال  الواره فا 
مبمورة فا ا عممل والعالوه الما تمم لحسمب الصلدوز على أس يسع  المصملحشم الحخصية المبمورة أو  ير 

 و  المصلحة فا أ  تصويك على  /ايع م . ولن يحمرك الع واجمممع معل  دهارة الصلدوزفا مح ر 
 .الالرارا  الصمهر فا هطا الحلس

 

1 

مسماللين  ويممم      ع وينأع م  يعيلشم مدير الصلدوز ملشم  خمسةسو  يمللم معل  دهارة الصلدوز من 

ع و من أع م  معل  دهارة الصلدوز بخبرة فا الال مع وا سمرممر العالمر  ةسبمم هو مبين فا هط  الحروب 
 .واية مم

 يمللم معل  دهارة الصلدوز من ايع م  اآلتية أسممسهم:

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

وريت ممس  وع و معل  ااهارة فا ور ة هار ودعممر وها ور ة ممخصصة فا ت وير الوةدا  الس لية 
وةدة س لية بمخملم اينواع. بدأ عبدالعرير العمراس ةيمته العملية  900فا الممل ة نعحك فا ت وير أ رر من 

سمرممرية و اسمحمرا  المموي  ةيث ة ى ارب  سلوا  م  معموعة سممبم المملا فا ة مع المصرفية ا 
ا مسى من خاللشم خبرا  مخملحة فا معمل المصرفية ا سمرممرية  بعد  لت توجه دلى ريمهة ا عممل و بدأ 
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بملسي  ور ة اي  وها ور ة ممخصصة فا ال بمعة . هو أي م مسمول عن ا سمرممرا  المملية الخمصة 
دالعرير وشمهة الب ملوريوأ من جممعة الملت فشد للبمرول و المعمهس فا المملية بم مى العم لة . يحم  عب

 2010و ممجسمير فا دهارة ايعممل من جممعة للدس لإلهارة  2001وا ةمصمه م  مرتبة الحر  عمم 

  :عضو غير مستقل(. – زياد الرقيباالستاذ( 

لع و الملمدب لحر ة الرةيى الالمب ة  ع و ع و معل  اهارة فا مر ر صحمرم الريمق  ع و معل  اهارة وا

معل  اهارة لحر ة السعوهية لللال  وا سمرممر  وهو اي م نم ى ر ي  معل  ا هارة لحر ة واب  العربية 

 لالسمرممر. ةمص  على وشمهة الب ملوريوأ فا اهارة ا عممل تخص  ا هارة المملية من جممعة الملت سعوه. 

 عضو غير مستقل(. –داود االستاذ: مازن بن محمد ال( 

يحو  ةمليم ملصى الر ي  الملحيط  لدم ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية رمدير الصلدوزر. وةب   لت وو  

ملصى الر ي  الملحيط  لالسمرممرا  لدم ور ة رفيلحر  مبيممل السعوهيةر   مم عم  ةبلشم لدم ور ة وعمع 

ةيث أور  على عدة عمليم  اسمرممرية  و مس ةب   لت مدير  مبيممل بملصى ر ي  المصرفية ا سمرممرية  
دهارة ا ندممج  -المصرفية ا سمرممرية لدم البلت السعوه  الشوللد   وةد عم  أي مل مديرال مسمعدال  –أول 

محمر مل فا العديد من عمليم  ال روةم  ا ولية لحر م   ”ABN AMRO - United Kingdom“ وا سمحوا  لدم
المملية السعوهية. بماكمفة دلى العديد من الصحالم  الدولية فا معموعة من الال معم  المملوعة.  مم بملسوز 

ومرك فا ع وية معل  دهارة عدة ور م . ةمص  على هرجة الب ملوريوأ فا دهارة ايعممل من جممعة 
ا هارة من  لية ر مأر     م بعد  لت ةص  على هرجة الممجسمير فا(Portland State University) بورتالند 

 .بملممل ة الممحدة (City University) "اهارة ا عممل  من جممعة سيما

  :عضو غير مستقل(. – هشام تفاحةاالستاذ( 

ر ي  ويحو  ملصى ال 2019ان م للعم  دلى ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية رمدير الصلدوزر فا فبراير 
عمممل فا معمل ا سمرممر ودهارة ايصول   15يمملت خبرة تمعموا  لالسمرممر لدم مدير الصلدوز الملحيط  

   م انمال  للعم  دلى 2001فا عمم  Zawya.comومرك فا دبالز موة  المعلومم  المملية الممخص  
دلى ور ة معموعة  2006ةب  اس تمحول فا عمم  2003ور ة مر ر بخيك لالسمحمرا  المملية فا عمم 

رج فا عدة ملمصى ملط  لت الحين  ةيث عم   ر ي  دهارة بحوث ا سمرممر فا بخيك ا سمرممرية  وتد

 م  2009وم مفحة  س  ايموال وتموي  ايرهمب فا عمم    م  ر ي  دهارة الم مبالة وا لمرام 2007عمم 
  انمال  للعم  دلى ور ة ا نمم  لالسمرممر  مدير 2012  وفا عمم 2011 ر ي  دهارة ايصول فا عمم 

ل يمة لالسمرممر  مدير دهارة المحمفظ الخمصة   2014مهيق اسمرممرية  وفا عمم صل انمال  للعم  دلى ور ة م 
ليحمرك فا تلسي  أعممل الحر ة ودبالز عده من الملمعم  ا سمرممرية  وةد وو  عدة ملمصى ةيمهية 

ل يمة لالسمرممرفا  ةيث وو  ملصى نم ى الر ي  الملحيط  اهارة ايصول والر ي  الملحيط   ور ة م 

. ةمص  على هرجة الب ملوريوأ فا العلوم المملية والمصرفية 2017دلى  2016الم لم خالل الحمرة من عمم 
 فا فلس ين. من جممعة اللعمج الوبلية 2001فا عمم 

 

 عضو مستقل(. –االستاذ: أديب محمد أبانمي( 

م مى أبمنما محمسبوس ومراجعوس ةمنونيوس ويممر  نحمب الم مى فا مراجعة وتدةيق الحسمبم  وتصميم يملت 

اللقم المحمسبية وتالييم أنقمة الرةمبة الداخلية وتالدير الر مة الحرعية وال ريبة وتالديم هراسم  العدوم 

م ا ر يسا دفصمح مسممر ا ةمصمهية وخدمم  تلسي  وتصحية الممسسم  والحر م . ووو  اي م ملصى أخص
فا هياة سوز الممل. وعم  ةب   لت فا الصلدوز السعوه  للملمية  بمةث فا دهارة الخريلة ومحل  

ةسمبم  فا دهارة الخريلة ومحل  مملا فا برنمم  الصمهرا . يحو  ا سمم  أهيى ةمليم ملصى ع و معل  
وشمهة الب ملوريوأ فا المحمسبة من جممعة  دهارة البلت السعوه  المونسا  وةد ةص  ا سمم  أهيى على

 الملت سعوه  والممجسمير فا المحمسبة من جممعة ميمما.

  عضو مستقل(  –االستاذ: عبدالرحمن ابراهيم المديميغ( 

يحو  السيد عبدالرةمن ةمليم ملصى الر ي  الملحيط  الم لم لحر ة بواس بعد اس  مس نم ى الر ي  لم وير 
ر ة. ويحو  اي م ملصى ع و معل  اهارة فا ور م  مخملحة. وةد وو  السيد ا عممل فا نح  الح

عبدالرةمن ملصى محل  ا مممس أول لدم صلدوز الملمية الصلمعية السعوه  والمدير العمم فا ور ة بلم  
فا للخرسمنة الممالدمة بعد اس  مس نم ى المدير العمم فيشم. ةص  ا سمم  عبدالرةمن على هرجة الب ملوريوأ 

العلوم المملية من جممعة ايمير سل مس فا الريمق  الممل ة العربية السعوهية واي م ةص  على الممجسمير فا 
 دهارة ايعممل من  لية للدس لألعممل.

 

2 

  لاير سعوه 200,000يحص  أع م  معل  ااهارة المسماللين معممعين على م مفلة سلوية باليمة  -

 يدفعشم/يمحملشم مدير الصلدوز. 

يمحم  الصلدوز  مفة ت مليم السحر وااةممة الحعلية الما يم بدهم    ع و من ايع م  فا سبي   -
على أس   الواةد.  لالجمممعلاير سعوه   3,000ة ور ا جمممعم  بماكمفة دلى بدل الح ور وبواة  

 .سلويم لاير 100,000عن  معممعينلألع م  يريد معموع هط  الم مليم والبد   
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لن يمالمكى أع م  معل  دهارة الصلدوز من مو حا مدير الصلدوز أ  م مفآ  أو بد   نقير  -
 ع ويمشم فا معل  دهارة الصلدوز.

3 

دوز المل مد من أها  مدير الصلدوز لمسموليمته بمم يحالق مصلحة ممل ا الوةدا  وفالمل لحروب الصل -
 .وأة ممه

المصمهةة على جمي  العالوه والالرارا  والمالمرير العوهرية الما ي وس الصلدوز برفمل فيشم  ويحم   لت  -
على سبي  المرمل   الحصر: الموافالة على عالوه المحوي   وعالد الححظ  وعالد المسويق  وعالد 

 .المالييم

 .اعمممه هط  الحروب واية مم وأ  تعديال  عليشم -
 .بحلس أ  تعمم  يل و  على ت مرب فا المصمل  يحص  عله مدير الصلدوز اتخم  ةرار -

 .الموافالة على تعيين المحمسى الالمنونا للصلدوز الط  يروحه مدير الصلدوز -
ا جمممع مرتين سلويمل بحد أهنى م  مسمول الم مبالة وا لمرام ومسمول المبليي عن  س  ايموال  -

 .للمل د من المرام مدير الصلدوز بعمي  اللوا   واينقمة الممبعةوتموي  اارهمب لدم مدير الصلدوز؛ 
المل د من المرام مدير الصلدوز بمافصمح عن المعلومم  العوهرية لممل ا الوةدا  و يرهم من ايبرا   -

 .المعلية

العم  بلممنة لمصلحة الصلدوز وممل ا وةداته  وتم من مسمولية ع و معل  دهارة الصلدوز تعم   -
 الوةدا  واجى ااخالص وا همممم وبطل الحرص المعالول. ممل ا
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 الصفة اسم الصندوق االسم #

 -   يوجد عبدالعرير بن عبدالرةمن العمراس 1

 ع و مسمال  صلدوز معم  تالل الملالم الس لا ايمه ةمد الرةيى 2

 مماس محمد الداوه 3

صلدوز أصول وبخيك للمممجرة بميسشم  -1

 السعوهية

 صلدوز أصول وبخيك لإلصدارا  ايولية -2

صلدوز أصول وبخيك للمممجرة بميسشم  -3

 ااصدارا  الولية المموافق م  ال واب  الحرعية

 صلدوز معم  تالل الملالم الس لا -4

صلدوز أصول وبخيك للمممجرة بلسشم السوز  -5

 الموااية

 ع و  ير مسمال 

 -   يوجد تحمةة هحمم 4

 -   يوجد أهيى محمد أبمنما 5

 -   يوجد عبد الرةمن ابراهيم المديميي 6
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 ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية ا سم

 بريق الملت فشد  برج البحرين  هور الميرانين العلواس
  11526الرمر البريد   63762ص ب  

الممل ة العربية السعوهيةالريمق    
 00966114191797 :  همتم

 00966114191899 :فم   

  www.obic.com.sa الموة  اال مرونا

2 

ور ة مسـمهمة مالحلـة مسـعلة فـا الممل ـة العربيـة السـعوهية بموجـى  ا سمرممرية دس ور ة أصول وبخيك

ــمري   1010219805الســع  المعــمر  رةــم  ومرخصــة  ـــروخ    م( 29/05/2006)الموافــق  هـــ 02/05/1427وت

ـــم  ـــة رة ـــة الســـوز المملي ـــرخي  هيا ـــى ت ـــهر بموج ـــرخ  ل ـــمري   08126-07م ـــق 19/11/2005و ت م المواف

 المعمم  بصحة أصي  وو ي  و ااهارة و الححظ فا أعممل ايوراز المملية.لمراولة نحمب هـ18/10/1426

3 

 :مم يلتا -هوس ةصر-سو  ي الدم مدير الصلدوز الخدمم  ااهارية اآلتية وخدمم  أخرم للصلدوز بمم فا  لت 

مل لشـط  الحـروب دهارة ايصول العالمرية فا الصـلدوز وايصـول ايخـرم لصـمل  مـمل ا الوةـدا  وفالـ .1

http://www.obic.com.sa/


 
 

  51 2.3نسخة 
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 .واية مم

الصـلدوز  المـرامتلحيط اسـمراتيعيم  ا سـمرممر الموكـحة كـمن هـط  الحـروب واية ـمم  ومراةبـة  .2

 .لعمي  اينقمة واللوا   المعمول بشم  ولشط  الحروب واية مم

  .تحديد دجرا ا  اتخم  الالرارا  الممعلالة بلعممل الصلدوز .3

 .صلدوزا ةمحم  بسع  ممل ا الوةدا  فا ال .4

 .تعيين محمسى ةمنونا ومروه  خدمم  مشلية آخرين للصلدوز بمم فا  لت المسمحمر الالمنونا .5

المرتيى والمحموق م  جميـ  العشـم   ا  العالةـة بلنحـ ة ايصـول العالمريـة للصـلدوز مـن مـدير    .6

أمالك ومالـمولين واسمحـمريين وجشـم  هلدسـية وتسـويالية وتحـويلية أخـرم ويمـمب   ـطلت أها هـم 

 .عمملشمي

 .ااورا  على أها  مدير ايمالك  .7

 .ترتيى تصحية الصلدوز علد انمشم  مدة الصلدوز  .8

 .دبالع ممل ا الوةدا  عن أ  وةم   جوهرية أو ت ورا  ةد تم ر على أعممل الصلدوز  .9

المحمور م  أع م  معل  دهارة الصلدوز من وةك آلخر ل ممس ا لمرام بلنقمة هياة السوز المملية   .10

 عوهية والحروب واية مم.الس

4 

ط  من هط  الحروب واية مم  وةمى تمري  نحـر هـ ر  ر  الممهة ر و4 قالممهة ربمسمرلم  مم تم اافصمح عله فا 

جوه أ  ت مرب مصمل  محمم  بين مصمل  الصلدوز ومصـمل  مـدير يالر بعدم الحروب واية مم  فإس مدير الصلدوز 

مصمل  أع م  معل  دهارته ةد تم ر علـى تلهيـة ا لمرامـم  الممرتبـة تعـم  الصـلدوز  وعلـد ةـدوث أو الصلدوز أو 

توة  ةدوث أ  ت مرب مصمل  خالل فمرة عم  الصلدوز فسو  يسعى مدير الصـلدوز لحـ  هـطا الم ـمرب علـى 

 .أس  عمهلة وملصحة لعمي  ايبرا  وسيمم اافصمح علشم لمعل  دهارة الصلدوز فا ةيله

5 

   يوجد أ  ت مرب مصمل  جوهر  من بر  مدير الصلدوز يحمم  أس يم ر على تلهية المراممته تعم  الصلدوز.

6 

يم ن لمدير الصلدوز تعيين العشم  المروهة للخدمم  وتوييرهم ودعمهة ت ليحشم  ويحم   لت على سبي  المرـمل: 

ايمالك والمالمول والمسمحمرين وأمين الححظ والمحمسبين الالـمنونيين للصـلدوز  و لـت بمـم يحالـق مصـلحة مدير 

 ممل ا الوةدا .

7 

مـ  ايخـط  المحـمر ة فـا الصـلدوز  مسـمرمرايولـا ال ـرح وخالل فمرة بد  الصلدوز  يلو  مدير الصلدوز علد

المـا تحركـشم  –% مـن دجمـملا وةـدا  الصـلدوز 30أ  -بم عمبمر اللسبة الدنيم لم لية العمشـور فـا الوةـدا  

ويحـمحظ مـدير الصـلدوز بحالـه فـا تخحـيض محـمر مه  المعليمم  الخمصة بصلمهيق ا سمرممر العالمرية الممداولة. 

وةـدا  الصـلدوز مـن السـوز. وسـيالوم مـدير الصـلدوز   ليمل أو جر يمل ممى رأم  لت ملمسبمل من خالل ورا /بي 

 .بمافصمح فا نشمية    سلة عن أ  اسمرممر له فا الصلدوز فا ملخ  ا فصمح المملا

 

 الباله الممليةور ة  ا سم

 الممل ة العربية السعوهية العلواس

 الباله المملية  المر ر الر يسا  بريق الملت فشد
 11411الريمق  140ص.ب 

 920003636 همتم
 0112906299  فم  

 www.albilad-capital.com الموة  اال مرونا

1  

والمـا تحـم  علـى  -يحمحظ أمين الححظ بسعال  وةسمبم  ايصول العالمرية والو م ق الممعلالة بملصـلدوز 

 (SPVوسيمم تلسي  ور ة  ا   رق خـمص )ص وك العالمرا  المملو ة للصلدوز  -سبي  المرمل   الحصر

وفا ةمل الحصول على تموي  سيمم ترتيى نالـ   الباله الممليةو لت لمملت أصول الصلدوز ومملو ة لحر ة 

 الص وك م  العشة الممولة. 

 مم سيالوم أمين الححظ بحص  ايصول الخمصـة بملصـلدوز عـن أ  أصـول أخـرم بحـ   مسـمال   و  ي ـوس 
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   دوز او امين الححظ ا  ةق فا اموال/أصول الصلدوز.لدا لا مدير الصل

 

 ممسسة مداه الخير للعالمرا  ا سم

 الممل ة العربٌة السعوهية العلواس
 11411الريمق  300ص.ب 

 ةا العاليق –ومرع عبدهللا الخريعا 

ملمسـبمل  بلـم ل علـى موافالـة معلـ  دهارة يحق لمدير الصلدوز تويير مدير ا مـالك للصـلدوز ممـى رأم  لـت 

 الصلدوز. ويمم اوعمر ممل ا الوةدا  وهياة السوز المملية علد الموير.

 

 با  ا د  البسمم واللمر ا سم

 الممل ة العربٌة السعوهية العلواس

 11473الريمق  28355ص.ب 
  ةا السليممنية  –ومرع ايمير محمد بن عبدالعرير )المحلية( 

 http://www.pkf.com/saudiarabia الموة  اال مرونا

لمدير الصلدوز تويير المحمسى الالمنونا الصلدوز ممى رأم  لـت ملمسـبمل  بلـم ل علـى موافالـة معلـ  يحق 

 الصلدوز. ويمم اوعمر ممل ا الوةدا  وهياة السوز المملية علد الموير.دهارة 

 

هيسمبر من  ـ  عـمم  بمسـمرلم  السـلة ايولـى مـن تلسـي  الصـلدوز   ٣١يلمير ةمى  ١تبدأ السلة المملية من 

 م 2017هيسـمبر  31ايولـا وتلمشـا فـا  ال ـرحوالما سو  تبـدأ فيشـم السـلة الممليـة فـا تـمري  انمشـم  فمـرة 

 .هـ 13/03/1439الموافق 

ي ِعدُّ مدير الصلدوز الالوا م المملية للصلدوز  وسممم مراجعمشم بح   نصم سلو   وتدةيالشم بح   سلو  وفـق 

المعميير المحمسبية الصمهرة عن الشياة السعوهية للمحمسـبين الالـمنونيين  ويـمم تـدةيق الالـوا م الممليـة بواسـ ة 

ا الخــمص بملصــلدوز  وســيمم تالــديم الالــوا م الممليــة الخمصــة بملصــلدوز دلــى معلــ  دهارة المحمســى الالــمنون

الصلدوز  ويمم دتمةمشم لشياة السوز المملية فور اعمممههـم ودعالنشـم لمـمل ا الوةـدا  )مـن هوس أ  رسـوم( فـور 

ايوليـة المححوصـة وخـالل  ( يوم من نشمية المدة المـا تحـملشم الالـوا م الممليـة25اعمممههم خالل مدة   تمعموا )

( يوم من نشمية المدة الما تحملشم الالوا م المملية السلوية المراجعة و لـت مـن خـالل نحـرهم علـى الموةـ  40)

 اال مرونا لمدير الصلدوز والموة  اال مرونا للسوز المملية السعوهية )تداول(.

 

له  ومديرو   ومسمولو   ومو محو  وعمالس  ومـديروهم ومسـمولوهم ةد يحمرك مدير الصلدوز  والحر م  الممبعة 

ومو حوهم وو ال شم وأع م  معل  دهارة الصلدوز فا اسمرممرا  مملية أو أعممل مشلية أخرم والمـا ةـد ي ـوس 

من ولنشم أةيمنمل أس تمه  دلـى تعـمرق فـا المصـمل  مـ  الصـلدوز  ود ا واجـه مـدير الصـلدوز أو أ  مـن أع ـم  

دهارة الصلدوز ت مربمل جوهريمل فا المصمل  م  الصلدوز  فـإس مـدير الصـلدوز سيحصـ  عـن  لـت دفصـمةمل  معل 

ملمسبمل فا أةرب وةك مم ن  وسيسعى مدير الصلدوز لحـ  أ  ت ـمرب مـن هـطا اللـوع عبـر ت بيـق ااجـرا ا  

وز الـطين لشـم عالةـة بملم ـمرب الممبعة من مدير الصلدوز بإنصم   بمم فا  لت المرام أع م  معل  دهارة الصـلد

ط  الحـروب وةمـى تـمري  نحـر هـ بم مملمع عن المصويك علـى أ  مسـللة تحـمم  علـى ت ـمرب فـا المصـمل .

بـين مصـمل  الصـلدوز علـد دعـداه هـط  اللحـرة  جـوهر جـوه أ  ت ـمرب يالر بعدم واية مم  فإس مدير الصلدوز 

ةـد تـم ر علـى تلهيـة  أو مصمل  مسملجر  ايصـول العالمريـة ومصمل  مدير الصلدوز أو مصمل  أع م  معل  دهارته

 .ا لمرامم  الممرتبة تعم  الصلدوز

 وبدايةل فالد ةده مدير الصلدوز نالمب ت مرب المصمل  المملية:

1 

مرا  والحسـمبم   ا  ايهـدا  ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية تدير الحسمبم  الخمصة بشم بماكمفة دلى ا سمرم

الممم لة للصلدوز ومن المموة  أس تسممر فا دهارتشم  ومـن بـين هـط  ا سـمرممرا  بـرام  ا سـمرممر العمـمعا 

ايخرم الما يم ن أس تديرهم ور ة أصول وبخيك ا سمرممرية أو ترعمهم  والما ةد تمملـت وـر ة أصـول وبخيـك 

 ة فيشم ةصة من رأأ الممل.ا سمرممرية أو دةدم ور متشم الممبع

http://www.pkf.com/saudiarabia
http://www.pkf.com/saudiarabia
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بماكمفة دلى  لت  فإنه وفالمل للاليـوه الملصـوص عليشـم فـا هـط  الحـروب واية ـمم يعـوا لحـر ة أصـول وبخيـك 

ا سمرممرية والحر م  الممبعة لشم فا المسمالب  الاليمم بدور مدير الصلدوز  أو مدير ا سـمرممر أو الحـريت العـمم 

أس يسـمرمر واةـد ملشـم أو أ رـر فـا محـمري  محـمبشة لملـت المـا ي ورهـم  فا صلمهيق اسمرممرية أخرم  ويعوا

 الصلدوز.

2 

ةد يدخ  الصلدوز فا معممال  م  مدير الصلدوز أو الحر م  الممبعة له أو الحـر م  المـا  منـك تمبعـة لـه فـا 

م   يرهم من ال يمنم  ايخرم الما تمملت فيشم ور ة أصـول وبخيـك ا سـمرممرية ةالوةـمل مبموـرة أو السمبق  أو 

 ير مبمورة  وعلى سـبي  المرـمل فالـد تالـدم وـر ة أصـول وبخيـك ا سـمرممرية أو بعـض الحـر م  الممبعـة لشـم 

 ة أصـول وبخيـك خدمم  معيلـة للصـلدوز  وعلـى وجـه الخصـوص ةـد يالـدم فريـق المصـرفية ا سـمرممرية بحـر

خدمم  اسمحمرية بحلس ترتيـى الممـويال  للصـلدوز  وسيحصـ  علـى رسـوم مسـمحالة  (د)دس وج ا سمرممرية

للصلدوز علد تلحيط أ  معمملة تموي   وسيمم اافصمح لمعل  دهارة الصلدوز عن جمي  المعممال  الما تـمم مـم 

  الما تمملت فيشـم وـر ة أصـول وبخيـك ا سـمرممرية بين الصلدوز ومدير الصلدوز والحر م  الممبعة له وال يمنم

 ةالوةمل مبمورة أو  ير مبمورة.

3 

سيحــر  معلــ  دهارة الصــلدوز علــى ةــ  وتســوية أ  ت ــمرب فــا المصــمل  ي  مــن أع ــم  معلــ  دهارة 

ة مـن اينحـ ة الصلدوز؛ ةيث ةد ي وس ي  من أع ـم  معلـ  دهارة الصـلدوز مصـمل  مرتب ـة بمعموعـة  بيـر

 العالمرية و يرهم من اينح ة المعمرية. وةد تم مرب هط  اينح ة من وةك آلخر م  مصمل  الصلدوز. 

ويمحم  أع م  معل  دهارة الصلدوز واجبم  ا مممنية تعم  المسمرمرين بموجى المسموليم  المط ورة فـا هـط  

  ةم   ت ـمرب المصـمل  عـن بريـق تالـديرهم الحروب واية مم  وسو  يبطلوس جمي  العشوه لح  وتسوية جمي

 لألمور بحسن نية.

4 

فا صحالم  م  ايبرا   و  العالةة وري ة أس يـمم اافصـمح عـن تلـت  -من وةك آلخر-يم ن أس يدخ  الصلدوز 

للمعليمــم  الخمصــة بصــلمهيق  وهياــة الســوز الممليــة ومــمل ا الوةــدا  وفالــمل  الصــحالم  لمعلــ  دهارة الصــلدوز

بمـم -وأس تمم بلم ل على وروب السوز السم دة  ود ا ر ى أةد ايبـرا   و  العالةـة  ا سمرممر العالمرية الممداولة

فـا الـدخول فـا صـحالة مـ  الصـلدوز فـإس مـدير  -فا  لت أ  صـلدوز تـم تلسيسـه مـن ةبـ  مـدير الصـلدوز

لدوز ويعى أس ي وس سعر الحرا  المدفوع أو المسـملم مموافالـمل الصلدوز سيحص  على موافالة معل  دهارة الص

 م  المالييمم  المسماللة.
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1 

تم ر فا أ  ت ورا  جوهرية تلدرج فا دبمر نحمبه و  ت وس معرفمشم مممةة لعممة اللمأ  وةد  1.  1.   ز
أصول الصلدوز وخصومه أو فا وكعه المملا أو فا المسمر العمم يعممله أو أ  تويير ي وس له 

تل ير فا وك  الصلدوز أو يمه   نسحمب بوعا لمدير الصلدوز من ملصى مدير الصلدوز  
فا ويم ن بدرجة معالولة أو يمه  دلى توير فا سعر الوةدة المدرجة أو أس يم ر تل يرال ملحو مل 

 ةدرة الصلدوز على الوفم  بملمراممته بلهوا  الدين )دس وجد (.

% من الاليمة 10أ  صحالة لحرا  أصول أو بيعه أو رهله أو تلجير  بسعر يسمو  أو يريد على  2.  1.   ز

ااجمملية يصول الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية أولية مححوصة أو ةوا م مملية سلوية مراجعة  

 أيشمم أةدث.

% من صمفا أصول الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية أولية 10مو  أو تريد على أ  خسم ر تس 3.  1.   ز

 مححوصة أو ةوا م مملية سلوية مراجعة  أيشم أةدث.

 أ  تويير فا تح ي  أع م  معل  دهارة الصلدوز أو فا لعمس الصلدوز )دس وجد (. 4.  1.   ز

راع أو الم ملبة أ  نراع  بمم فا  لت هعوم ة م ية أو تح يم أو وسمبة د ا  مس مبلي الل 5.  1.   ز
% من صمفا أصول الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية أولية مححوصة أو 5يسمو  أ  يريد على 

 ةوا م مملية سلوية مراجعة  أيشم أةدث.

% وفالمل آلخر ةوا م 10الريمهة واللالصمس فا صمفا أصول الصلدوز بمم يسمو  أو يريد على  6.  1.   ز

 راجعة  أيشم أةدث.مملية أولية مححوصة أو ةوا م مملية سلوية م

% وفالمل آلخر ةوا م 10الريمهة واللالصمس فا دجمملا أربمح الصلدوز بمم يسمو  أ  يريد على  7.  1.   ز

 مملية سلوية مراجعة.

أ  صحالة بين الصلدوز وبر     عالةة أو ترتيى يسمرمر بموجبه    من الصلدوز وبر   8.  1.   ز

  الصحالة أو المرتيى مسموية    عالةة فا أ  محروع أو أص  أو يالدم تمويالل له د ا  منك هط
 % من دجمملا ديراها  الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية سلوية مراجعة.1أو تريد على 

% من دجمملا 5أ  انال مع فا أ  من اللحمبم  الر يسية للصلدوز يسمو  أو يريد على  9.  1.   ز

 ديراها  الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية سلوية مراجعة.

 ونا.أ  تويير للمحمسى الالمن 10.  1.   ز

 تعيين أمين ةحظ بدي . 11.  1.   ز

صدور ة م أو ةرار أو دعالس أو أمر من مح مة أو جشة ة م ية سوا ال فا المرةلة ا بمدا ية أم  12.  1.   ز

ا سمالمفية  يم ن أس يم ر سلبمل فا اسموالل الصلدوز ي  جر  من أصوله تريد ةيممه على 
أو ةوا م مملية سلوية  % من صمفا أصول الصلدوز وفالمل آلخر ةوا م مملية أولية مححوصة5

 مراجعة  أيشم أةدث.

 تويير مالمرح فا رأأ ممل الصلدوز.أ   13.  1.   ز

2 

 ايصول الما يسمرمر فيشم الصلدوز. 1.  2.   ز

 ايصول الما يسمشد  الصلدوز ا سمرممر فيشم. 2.  2.   ز

را  الممجرة ونسبة العالمرا   ير الممجرة دلى دجمملا ايصول العالمرية توكي  نسبة العالم 3.  2.   ز

 المملو ة.

جدول مالمرنة يو ا أها  الصلدوز خالل السلوا  المملية الرالث ايخيرة )أو ملط تلسي   4.  2.   ز
 الصلدوز( يوك :

 صمفا ةيمة أصول الصلدوز فا نشمية    سلة مملية. .1

 ة    سلة مملية.صمفا ةيمة أصول الصلدوز ل   وةدة فا نشمي .2

 أعلى وأة  صمفا ةيمة أصول الصلدوز ل   وةدة عن    سلة مملية. .3

 عده الوةدا  المصدرة فا نشمية    سلة مملية. .4

 تواي  الدخ  ل   وةدة. .5

 نسبة المصروفم  الما تحملشم الصلدوز.  .6
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 سع  أها  يو ا مم يلا: 5.  2.   ز

 ملط الملسي (.العم د ااجمملا لسلة واةدة  و الث سلوا   وخم  سلوا  )أو  .1

 العم د ااجمملا السلو  ل   سلة من السلوا  المملية العحر الممكية )أو ملط الملسي (. .2

جدول يوك  مالمب  الخدمم  والعمو   وايتعمب الما تحملشم الصلدوز يبرا  خمرجية على  6.  2.   ز
حم  من مدار العمم  بمم فا  لت اافصمح عمم د ا  منك هلمك أ   رو  يالرر مدير الصلدوز ااع

 أ  رسوم أو تخحي شم.

د ا ةد ك توييرا  جوهرية خالل الحمرة وأ ر  فا أها  الصلدوز فيمم اافصمح علشم بح    7.  2.   ز

 واك .

 تالرير معل  دهارة الصلدوز السلو . 8.  2.   ز

بيمس العمو   الخمصة الما ةص  عليشم مدير الصلدوز خالل الحمرة  والما تبين بح   واك   9.  2.   ز

 ممهيمشم وبريالة ا سمحمهة ملشم. 

 

1 

 ةالوز ممل ا الوةدا : 1.  1.   ك

 الموافالة على الموييرا  ايسمسية المالمرةة. أ 

 ةة.ااوعمر بملموييرا  ايسمسية المالمر ب 

 -على سبي  المرمل   الحصر  –مممرسة جمي  الحالوز المرتب ة بملوةدا  بمم فا  لت  ج 

 ةق المصويك فا اجمممعم  ممل ا الوةدا .

 ة ور اجمممعم  ممل ا الوةدا . ه 

 للصلدوز. الحصول على المالمرير السلوية   

 القرو  الما يدعى فيشم دلى عالد اجمممع لممل ا الوةدا : 2.  1.   ك

 ( أيمم من:10بملدعوة لعالد اجمممع لممل ا الوةدا  خالل )يالوم مدير الصلدوز  أ 

 من أمين الححظ.لطلت تسلم مدير الصلدوز بلى  ممبا  ب 

من مملت أو أ رر من ممل ا الوةدا  الطين يمل وس  لطلت تسلم مدير الصلدوز بلى  ممبا ج 
 % ع  اية  من ةيمة وةدا  الصلدوز.25معممعين أو ملحرهين 

 لصلدوز كرورة عالد اجمممع لممل ا الوةدا  بمبمهرة مله.أو ممى مم رأم مدير ا ه 

 دجرا ا  الدعوة دلى عالد اجمممع لممل ا الوةدا : 3.  1.   ك

ت وس الدعوة  جمممع ممل ا الوةدا  بماعالس عن  لت فا الموة  اال مرونا لمدير  أ 

ى الصلدوز والموة  اال مرونا للسوز المملية السعوهية )تداول(  وبإرسمل دوعمر  ممبا دل
( أيمم على اية  من ا جمممع وبمدة   تريد عن 10جمي  ممل ا الوةدا  وأمين الححظ ةب  )

( يوممل ةب  ا جمممع  وسيحده ااعالس وااوعمر تمري  ا جمممع وم منه ووةمه والالرارا  21)

 المالمرةة  وسيمم درسمل نسخة من ااوعمر دلى هياة السوز المملية.

الوةدا  صحيحمل د  د ا ة ر  عده من ممل ا الوةدا  يمل وس   ي وس اجمممع ممل ا  ب 
 اية  من ةيمة وةدا  الصلدوز. ى٪ عل 25معممعين 

د ا لم يسمو  اللصمب الموك  فا الحالرة )ب( أعال   فيعى على مدير الصلدوز الدعوة  ج 
 ممبا   جمممع  مس بماعالس عن  لت فا الموة  اال مرونا لمدير الصلدوز  وبإرسمل دوعمر

( أيمم على اية   ويعد ا جمممع الرمنا 5دلى جمي  ممل ا الوةدا  وأمين الححظ ةب  )

 صحيحمل أيمل  منك نسبة مل ية الوةدا  الممرلة فا ا جمممع.

 بريالة تصويك ممل ا الوةدا  وةالوز المصويك فا اجمممعم  ممل ا الوةدا : 4.  1.   ك

 ا اجمممع ممل ا الوةدا .يعوا ل   مملت وةدا  تعيين و ي  ورعا للممري  ف أ 

يعوا ل   مملت وةدا  ااه   بصو  واةد فا اجمممع ممل ا الوةدا  عن    وةدة يممل شم  ب 

 وةك ا جمممع.

يعوا عالد اجمممعم  ممل ا الوةدا  وا ومراك فا مداو تشم والمصويك على ةراراتشم  ج 

 لسوز المملية.بواس ة وسم   الماللية الحديرة وفالمل لل واب  الما ت عشم هياة ا

% من معموع الوةدا  50ي وس الالرار نمفطال بموافالة ممل ا وةدا  يمرلوس نسبة أ رر من  ه 

الحمكر مال شم فا اجمممع ممل ا الوةدا  سوا ل وخصيمل أم بملو ملة أم بواس ة وسم   

 الماللية الحديرة.

 مدير ايمالك. 5.  1.   ك

الخبرة والدراية فا تحـوي  ودهارة ايمـالك فـا السـوز تعمبر ممسسة مداه الخير للعالمرا  من الممسسم   ا  
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السعوه   من خالل تلحيطهم لعده من العالوه السمبالة  بماكمفة دلى أنه مدير ايمالك والمحو  السـمبق لمعقـم 

 ا صول العالمرية المط ورة فا الملخ  المعريحا عن ايصول العالمرية من هط  الحروب واية مم.

2 

علد وجوه أ  و مو  تمعلق بملصلدوز يلبوا على مملت الوةدا  صمةى الح وم درسملشم  1.  2.   ك
دلى دهارة الم مبالة و ا لمرام لدم مدير الصلدوز ةسى علواس مدير الصلدوز الموك  فا 

ممل ا وسيمي  مدير الصلدوز ااجرا ا  ال مملة لمعملعة الح مو  ل .هط  الحروب واية مم

 .ل لىعلد ا الوةدا  

ديداع  مملت الوةدا ل( يوم عم   يحق 30ود ا تعطر الوصول دلى تسوية أو لم يمم الره خالل ) 2.  2.   ك

ديداع  مملت الوةدا لدهارة و موم المسمرمرين   مم يحق  -و وا  لدم هياة السوز المملية 
 ( يوممل تالويميمل من90و وا  لدم لعلة الحص  فا ملماعم  ايوراز المملية بعد م ا مدة )

تمري  ديداع الح وم لدم هياة السوز المملية   د  د ا أخ ر  هياة السوز المملية مالدم 

 الح وم بعواا ديداعشم لدم اللعلة ةب  انال م  المدة.

 

3 

يالوم صلدوز المعطر ريك بموريد الر مة دلى الشياة العممة للر مة والدخ  و لت ابمدا  من عمم س 1.  3.   ك
 م.2019

بلنه مسمول أممم الشياة العممة للر مة والدخ  عن الصلدوز فا جمي  يالر مدير الصلدوز  2.  3.   ك

 المم لبم  وااجرا ا  الالامة لمسعي  وتوريد الر مة.

يالر مدير الصلدوز بلنه   يم ن دلوم  المسعي  والموةم عن توريد الر مة للشياة العممة للر مة  3.  3.   ك

 والدخ  ةمى انال م  الصلدوز.

توريد الر مة  وأ  تسويم  ا وية ةد تحص  امم  الممرتبة على سيمحم  الصلدوز جمي  ا لمر 4.  3.   ك

 .مسمالبالل 

 

 

لمدير الصلدوز تعدي  هط  الحروب واية مم بعد الحصول على موافالة ممل ا الوةدا  على أ  تويير أسمسا 

الصلدوز بملحصول على موافالة  فالة ممل ا الوةدا   يالوم مديرامالمرح للحروب واية مم  وبعد الحصول على مو

 :هياة السوز المملية على المويير ايسمسا. وتعمبر أ  من الموييرا  اآلتية توييرال أسمسيمل 

 .المويير المشم فا أهدا  الصلدوز أو ببيعمه  .أ 

المويير الط  ةد ي وس له تل ير سلبا وجوهر  على ممل ا الوةدا  أو على ةالوةشم فيمم يمعلق   .ب 

 .بملصلدوز

 .المويير الط  ي وس له تل ير فا وك  المخمبر للصلدوز  .ج 

 ايمهة رأأ ممل الصلدوز  .ه 

سيالوم مدير الصلدوز بمالديم نسخة محد ة من وروب وأة مم الصلدوز دلى هياة السوز المملية وأمين الححظ 

 .( أيمم من دجرا  أ  توير عليشم10خالل )

روب واية مم على موةعه اال مرونا والموة  ويعى على مدير الصلدوز نحر اللسخة المحد ة من الح

( أيمم من دجرا  أ  تحديث عليشم بمم فا  لت المحديث 10اال مرونا للسوز المملية السعوهية )تداول( خالل )

  .السلو  يها  الصلدوز

)تداول( عن  ويلمرم مدير الصلدوز بماعالس على موةعه اال مرونا والموة  اال مرونا للسوز المملية السعوهية

 ( من تمري  سريمس المويير.10تحمصي  أ  توييرا  جوهرية فا وروب وأة مم الصلدوز و لت ةب  )

 

 .تخ   هط  الحروب واية مم وت حسر وفالمل لألنقمة واللوا   المعمول بشم فا الممل ة العربية والسعوهية

  ي  نراع يلحل عن أو فيمم يمعلق بشط  الحروب سو  يسعى مدير الصلدوز و   مسمرمر دلى الح  الوه

واية مم  والمسم   الوارهة فا هط  الحروب واية مم. وفا ةملة وجوه نراع لم يمم الموص  لح  وه  بحلنه 

يوم من تمري  ااخ مر به  فإنه يعوا ي  بر  دةملة هطا اللراع دلى هياة السوز المملية ولعمس الحص   30خالل 

 ايوراز المملية لمسويمه. فا ملماعم 
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ــا  ــاالطالع علــىلقــد قمت/قمن والموافقــة علــى خصــائص الوحــدات التــي  ,الخاصــة بالصــندوق  حكــاماأل شــروط وال ب

  اشتركت/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 

 

 التاريخ:       التوقيع:

 

 

 م.وصحبه وسل  وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله 

 

 
 

(1الملحق )  

اإلفصاح المالي    

*2018دجمملا المصمريم المخصومة من أصول الصلدوز خالل عمم   

 المصمريم

 ةيمة المصرو  الحعلا

 )لاير سعوه (

 

 **اللسبة من صمفا ةيمة أصول الصلدوز

 )اللسبة الماوية%(

 

 رسوم ااهارة

% من صمفا 0.50رسوم سلوية تعمهل 

الصلدوز  وتحسى بح   ةيمة أصول 
 يوما وتدف  بح   رب  سلو .

3,091,791 0.50 

رسوم الححظ       

لاير سعوه  سلويمل. 90,000مبلي    

لاير سعوه  رسوم 40,000مبلي   

 تلسي  وتدف  لمرة واةدة.    

لاير ل   عملية بي  أو ورا   2,000مبلي 
 أو دصدار صت جديد لألصول الصلدوز.

91,862 0.01 

مدير ايمالكأتعمب   

% من اايراه 5أتعمب سلوية تعمهل 

ال لا الط  تم تحصيله بملحع  من 
ايصول العالمرية  على أس يمم الدف  

 على أسمأ نصم سلو .

2,225,748 0.36 

 أتعمب المحمسى الالمنونا

لاير سعوه  سلويمل  32,000مبلي   
32,750 0.01 

 أتعمب أع م  معل  ااهارة

ت مليم السحر يمحم  الصلدوز  مفة 
وااةممة الحعلية الما يم بدهم    ع و 

من ايع م  فا سبي  ة ور 
ا جمممعم  بماكمفة دلى بدل الح ور 

لاير سعوه  لالجمممع  3,000وبواة  

الواةد. على أس   يريد معموع هط  
الم مليم والبد   لألع م  معممعين عن 

لاير سلويم  ولن يمالمكى أع م   100,000

من مو حا مدير الصلدوز أ  المعل  

54,000 0.01 



 
 

  58 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

بد   او م مفآ  نقير ع ويمشم فا 
 معل  دهارة الصلدوز.

 مم يمحم  مدير الصلدوز م مفلة 
أع م  معل  ااهارة المسماللين 

لاير  200,000)معممعين( وبواة  

 سعوه  سلويم.

 المعممدينالعالمريين  الماليمينأتعمب 

 الماليمينيمحم  الصلدوز  مفة ت مليم 
وبحسى  للعالمرا  الالم مة العالمرين

السعر السم د بملسوز  وفا جمي  
ا ةوال لن يمم خصم د  المصمريم 

 والرسوم الحعلية

292,000 0.05 

 المسعي  رسوم ااهراج و

سو  يمحم  الصلدوز رسوم مالمب  
الخدمم  المالدمة من السوز المملية 

السعوهية )تداول(  وت وس الرسوم على 
 اللحو المملا:

 رسوم المسعي  : أ. 

خدمة دنحم  سع  ممل ا الوةدا :  •
لاير سعوه  بماكمفة دلى  50,000مبلي 

لاير سعوه  ل   مسمرمر وبحد  2

لاير سعوه . 500,000اةصى مبلي   

رسم سلو  لخدمة دهارة سع   •
لاير  400,000ممل ا الوةدا : مبلي 

سعوه  سلويم  وةد تموير هط  الرسوم 
وةك آلخر بحسى ةيمة رأأ ممل  من

 الصلدوز.

 رسوم ااهراج: ب. 

خدمة ااهراج ايولا لوةدا   •
لاير سعوه  50,000الصلدوز: مبلي   

رسم سلو  لخدمة دهراج وةدا   •
%.من الاليمة  0.03الصلدوز: مبلي : 

 50,000السوةية للصلدوز  بحد أهنى 

 300,000لاير سعوه  وةد أعلى ةدر  

 لاير سعوه .

606 986 0.10 

الرسوم الرةمبية الما يمم سداههم 
 لشياة السوز المملية

لاير  7,500هف  مبلي مال وع وةدر  

سعوه  سلويمل. وسمالسم الرسوم 
تلمسبيمل على عده أيمم السلة  ويمم هف  

وشر 12الرسوم المسمحالة      

7,500 0.00 

رسوم نحر المعلومم  على موة  
 تداول

لاير  5,000 هف  مبلي مال وع وةدر 

سعوه  سلويمل لالم  نحر المعلومم  
على موة  تداول . وسمالسم الرسوم 

تلمسبيمل على عده أيمم السلة  ويمم هف  
وشر 12الرسوم المسمحالة      

5,000 0.00 

 المصمريم ايخرم

يمحم  الصـلدوز  مفـة الرسـوم 
والمصمريم واللحالم  الخمصة بلنح ة 

يمحم  واسمرممرا  الصلدوز   مم 
المصمريم والرسوم اللمتعـة عـن 

المعـممال  و الخدمم  المالدمة من الوير 
أو من ا برا   وو العالةة مر  الخدمم  
الالمنونية وا سمحمرية والمسمحمرين 

العالمريين وت ــمليم المــلمين  ا  
العالةــة وأيـة خـدمم  مشليـة أو فلية او 
 تاللية أخـرم بمـم فـا  لـت المصـمريم

الممعلالـة برسوم المحوي  مم بين 

4,466,850 0.73 
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الحسمبم  البل ية أو ا سمرممرية  دكمفة 
يية كرا ى أو رسوم دس وجد . ومـن 
 1المموةـ  أ  تريـد هـط  الم ـمليم عـن 

%مـن دجمـملا ةيمـة أصول الصلدوز 
سلويمل  وفا جمي  ا ةوال لن يمم 

 خصم د  المصمريم والرسوم الحعلية.

معموع المصمريم السلوية الما 
  تم هفعشم من ةب  الصلدوز

10,874,487 1.77 

 2.10 12,848,850 مصمريم دهالك العالمرا  ودبحم  عالوه الملحعة

 3.87 23,723,337 معموع المصمريم السلوية 

 رسوم ا ومراك

تخصم رسوم ا ومراك من دجمملا 
مبلي ا ومراك و بعد تخصي  الوةدا   

. ا ومراك% من دجمملا مبلي 2وباليمة 

وسيالوم مدير الصلدوز بململمال/ةسم 
 مم  رسوم ا ومراك لبم عا ا صول 

العيلا( الوارهة  ا ومراكالعالمرية )
ر من هط  هبيمنمتشم فا الممهة ر
 الحروب واية مم.

- - 

معموع المصمريم السلوية 
  دكمفة دلى رسوم ا ومراك

23,723,337 3.87 

 أتعمب الم وير

فا ةمل اسمرممر الصلدوز بمحمري  
الم وير العالمر   سيمحص  الم ور على 

أتعمبه نقير ةيممه بميورا  / العم  
على ت وير المحروع تح   نسبة 
ماوية من ت مليم دنحم  المحروع  

السم د بملسوز و بحد وبحسى السعر 
% من ت مليم انحم  المحروع.15أعلى   

- - 

 المحمصي  ال مملة لإليراها  والمصمريم مموفرة فا الالوا م المملية المدةالة للصلدوز.*  

 .م 2018اللسبة من مموس  صمفا ةيمة ايصول لعمم **  

 ( لم يمم اةمسمبه من كمن المصمريم.24,500,409)يوجد هبوب فا ةيمة ا سمرممرا  العالمرية باليمة  مالةقة:  

م 31/12/2018اسمرممرا  مدير الصلدوز  مم فا   

م.31/12/2018وةدة  مم فا  350,819 لوك اسمرممرا  مدير الصلدوز فا الصلدوزب  
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 (2الملحق )

 *معلومات حول عقود اإليجار الحالية
 

 المعذر

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لاير سعودي( - سنوي)

 العامة الفسخ أحكام

 معارض

 1المسملجر
  هـ 1436/08/01

 م 19/05/2015الموافق 
 هـ  30/07/1446

 م 29/01/2025الموافق 
1,157,400 

يحق للممجر وفالم لسل مه المالديريـة فسـ  العالـد هوس 
وم  ا ةمحم  ب مم  ةالوز أ  تعويض على المسملجر   

الممجر فا ةيمة ا يعمر المحدهة والمعويض عن ايكـرار 
 : علد المالم ا فا أ  من الحم   المملية

علــد فــوا  المــدة المحــدهة لــدف  ايجــرة والمحــدهة  -
 .بحشر أو أ  مسمحالم  ممرتبة على المسملجر

د ا خملم المسملجر أيـم مـن وـروب العالـد العوهريـة    -
يلمرم بشم خـالل المـدة المـا تحـده خ يـم مـن ةبـ  ولم 

 .الممجر يسمدراك المخملحة
د ا  بك دس المسملجر اسـمعم  العالـمر محـ  العالـد أو   -

ــة  ــة أو مرعع ــة للراة ــة ماللال ســم  بمســمعممله ب ريال
لآلخــرين أو كــمرة بســالمة المبلــى أو الصــحة العممــة أو 

ممـة محوهم للملقـر العـمم أو أ ـراق ملمفيـة لـآلهاب الع
 .فا الممل ة أو مخملحم للحريعة ااسالمية

د ا  بك دس المسملجر تلمال عن العالد بوير د س  ممبا   -
صري  من الممجر .فـإس أ  المرمـم  وأ ـمر ةمنونيـة ترتبـك 
عن هطا ا تحـمز ليسـك ملرمـة لل ـر  ايول و  يحـق 

 .الم ملبة بشم من ةب  أ  بر  ايمل  منك صحمه

 2المسملجر
  هـ 1437/03/21

 م 01/01/2016الموافق 
  هـ 20/03/1442

 م 05/11/2020الموافق 
431,250 

 3المسملجر
  هـ 1436/09/05

 م 21/06/2017الموافق 
  هـ 04/09/1441

 م 26/04/2020الموافق 
442,500 

 4المسملجر
  هـ 1437/03/20

 م 31/12/2015الموافق 
  هـ 19/03/1442

 م 04/11/2020الموافق 
448,500 

 5المسملجر
  هـ 1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  30/12/1442

 م 08/08/2021الموافق 
411,000 

 6المسملجر
  هـ 1437/03/15

 م 26/12/2015الموافق 
  هـ 14/03/1442

 م 30/10/2020الموافق 
435,000 

 7المسملجر
 هـ 1436/09/05

 م 21/06/2015الموافق  
  هـ 1441/09/04

 م 26/04/2020الموافق 
436,500 

 8المسملجر
  هـ 1437/04/07

 م 17/01/2016الموافق 
  هـ 1442/04/06

 م 21/11/2020الموافق 
873,000 

 9المسملجر
  هـ 26/02/1437

 م 08/12/2015الموافق 
 هـ 1443/02/25

 م 02/10/2021الموافق 
126,168 

 مكاتب

 1المسملجر
 هـ  01/08/1436

 م 19/05/2015الموافق 
 هـ  30/07/1446

 م 29/01/2025الموافق 
يحق للممجر وفالم لسل مه المالديريـة فسـ  العالـد هوس  497,000

أ  تعويض على المسملجر   وم  ا ةمحم  ب مم  ةالوز 
الممجر فا ةيمة ا يعمر المحدهة والمعويض عن ايكـرار 

 : علد المالم ا فا أ  من الحم   المملية
ــوا  المــ - ــد ف ــدف  ايجــرة والمحــدهة عل دة المحــدهة ل

 .بحشر أو أ  مسمحالم  ممرتبة على المسملجر
د ا خملم المسملجر أيم من وروب العالد العوهرية  ولم  -

يلمرم بشم خالل المدة الما تحده خ يم من ةبـ  المـمجر 
 .يسمدراك المخملحة

د ا  بك دس المسـملجر اسـمعم  العالـمر محـ  العالـد أو  -
ــة ســم  بمســمعممله  ــة أو مرعع ــة للراة ــة ماللال ب ريال

لآلخــرين أو كــمرة بســالمة المبلــى أو الصــحة العممــة أو 
محوهم للملقـر العـمم أو أ ـراق ملمفيـة لـآلهاب العممـة 

 .فا الممل ة أو مخملحم للحريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسملجر تلمال عن العالد بويـر د س  مـمبا  -

ةمنونيـة ترتبـك صري  من الممجر .فـإس أ  المرمـم  وأ ـمر 
عن هطا ا تحـمز ليسـك ملرمـة لل ـر  ايول و  يحـق 

 .الم ملبة بشم من ةب  أ  بر  ايمل  منك صحمه

 2المسملجر
 هـ  19/04/1437

 م 29/01/2016الموافق 
 هـ  18/04/1442

 م 03/12/2020الموافق 
172,000 

 3المسملجر
 هـ  25/03/1437

 م 05/01/2016الموافق 
 هـ  24/03/1441

 م 21/11/2019الموافق 
168,000 

 4المسملجر
 هـ 05/10/1436

 م 21/07/2015الموافق  
 هـ  04/10/1440

 م 07/06/2019الموافق 
693,000 

 5المسملجر
 هـ  23/07/1437

 م 30/04/2016الموافق 
 هـ  22/07/1442

 م 05/03/2021الموافق 
191,000 

 6المسملجر
 هـ  06/04/1437

 م 16/01/2016الموافق 
 هـ  05/04/1442

 م 20/11/2020الموافق 
188,000 

 7المسملجر
 هـ  14/06/1437

 م 23/03/2016الموافق 
 هـ  13/06/1442

 م 26/01/2021الموافق 
151,000 

 8المسملجر
 هـ  27/01/1437

 م 09/11/2015الموافق 
 هـ  26/01/1442

 م 13/09/2020الموافق 
188,000 

 **وحدات سكنية

مسملجر 21  1,017,000  اوشر مدة العالد 3من وشر الى  

 .د ا خملم المسممجر أيمل من وروب العالد  -
د ا  بك دس المسملجر اسمعم  العالمر مح  العالد أو   - 

سم  بمسمعممله ب ريالة ماللالة للراةة أو مرععة لآلخرين 
أو كمرة بسالمة المبلى أو الصحة العممة أو محوهم للملقر 
العمم أو أ راق ملمفية لآلهاب العممة فا الممل ة أو مخملحم 

أو ةصول اةمم من ةب  المسملجر أو  .للحريعة ااسالمية
كيوفه سوا  بم مم ن العممة أو مواةم السيمرا  و لت وفالمل 

 للسل ة الممجر المالديرية.
عدم اسمالبمل اا رين من العل  اآلخر هاخ  الوةدة مح   -

 العالد.
  يحق لرا ر  المسملجر هخول ايمم ن العممة اا بصحبة  -

المعم  واالمرام بمواعيد  المسلجر بعد الملسيق م  دهارة
 الريمرة المحدهة.

مخملحة المسملجر للوا   واارومها  الملقمة للمبلى  -
 وايمم ن العممة.

فا ةملة اسمعممل وخ  آخر للوةدة أو  مر  الوةدة أو  -
 اسم ر السيمرة. 

مسملجر 15  1,155,700 اوشر مدة العالد 6اوشر الى  4من  

رمسملج 81  6,563,500 وشر مدة العالد 12 اوشر  الى 7من  

وهط  ا ةيم تمر  العالوه الحملية  والاليمة اايعمرية الحلدةية الوةدا  لمسملجر والموير المسممر  الحلدةيةالملخ  أعال  نقرال ل بيعة الوةدا   عرقتم  ةد* *
 لاير سعوه . 10,644,532هو  2017للوةدا  الحلدةية  انمم ا يعمر المسمشد  لعمم  01/05/2017هـ الموافق 05/08/1438 مم فا تمري  

 



 
 

  61 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 

 
 الربيع

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
 لاير سعودي( - سنوي)

 العامة الفسخ أحكام

 1المسملجر 
 هـ 01/09/1437

 م 06/06/2016الموافق 
 هـ  30/06/1447

 م 20/12/2025الموافق 
3,000,000 

يحق للممجر وفالم لسل مه المالديريـة فسـ  العالـد هوس 
ــ   ــم  ب مم ــ  ا ةمح ــى المســملجر   وم ــويض عل أ  تع
ةالوز الممجر فا ةيمة ا يعمر المحدهة والمعويض عـن 

 : ايكرار علد المالم ا فا أ  من الحم   المملية
ــدف  ايجــرة والمحــدهة  - ــوا  المــدة المحــدهة ل علــد ف

 .بحشر أو أ  مسمحالم  ممرتبة على المسملجر
د ا خملم المسـملجر أيـم مـن وـروب العالـد العوهريـة  -

 ولم يلمرم بشم خالل المدة المـا تحـده خ يـم مـن ةبـ  
 .الممجر يسمدراك المخملحة

د ا  بك دس المسملجر اسـمعم  العالـمر محـ  العالـد أو  -
ــة للراةــة أو مرععــة  ــة ماللال ســم  بمســمعممله ب ريال
لآلخرين أو كـمرة بسـالمة المبلـى أو الصـحة العممـة أو 
محوهم للملقر العـمم أو أ ـراق ملمفيـة لـآلهاب العممـة 

 .فا الممل ة أو مخملحم للحريعة ااسالمية
عن العالد بوير د س  مـمبا د ا  بك دس المسملجر تلمال  -

صري  من الممجر .فإس أ  المرمم  وأ ـمر ةمنونيـة ترتبـك 
عن هطا ا تحـمز ليسـك ملرمـة لل ـر  ايول و  يحـق 

 .الم ملبة بشم من ةب  أ  بر  ايمل  منك صحمه

 2المسملجر 
 هـ  26/02/1437

 م 08/12/2015الموافق 
 هـ  25/02/1447

 م 19/08/2025الموافق 
261,040 

 3المسملجر 
 هـ  21/07/1437

 م 28/04/2016الموافق 
 هـ  20/07/1441

 م 14/03/2020الموافق 
146,000 

 المحمدية

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير  -سنوي )
 سعودي(

 العامة الفسخ أحكام

 1المسملجر 
 هـ  14/09/1436

 م 30/06/2015الموافق 
 هـ  13/09/1446

 م 12/03/2025الموافق 
7,206,300 

يحق للممجر وفالم لسل مه المالديريـة فسـ  العالـد هوس 
ــ   ــم  ب مم ــ  ا ةمح ــى المســملجر   وم ــويض عل أ  تع
ةالوز الممجر فا ةيمة ا يعمر المحدهة والمعويض عـن 

 : ايكرار علد المالم ا فا أ  من الحم   المملية
ــوا   - ــدف  ايجــرة والمحــدهة علــد ف المــدة المحــدهة ل

 .بحشر أو أ  مسمحالم  ممرتبة على المسملجر
د ا خملم المسـملجر أيـم مـن وـروب العالـد العوهريـة  -

 ولم يلمرم بشم خالل المدة المـا تحـده خ يـم مـن ةبـ  
 .الممجر يسمدراك المخملحة

د ا  بك دس المسملجر اسـمعم  العالـمر محـ  العالـد أو  -
ــة للراةــة أو مرععــة ســم  بمســمعمم ــة ماللال له ب ريال

لآلخرين أو كـمرة بسـالمة المبلـى أو الصـحة العممـة أو 
محوهم للملقر العـمم أو أ ـراق ملمفيـة لـآلهاب العممـة 

 .فا الممل ة أو مخملحم للحريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسملجر تلمال عن العالد بوير د س  مـمبا  -

مر ةمنونيـة ترتبـك صري  من الممجر .فإس أ  المرمم  وأ ـ
عن هطا ا تحـمز ليسـك ملرمـة لل ـر  ايول و  يحـق 

 .الم ملبة بشم من ةب  أ  بر  ايمل  منك صحمه

 2المسملجر 
 هـ  27/01/1438

 م 28/10/2016الموافق 
 هـ  26/01/1446

 م 01/08/2024الموافق 
1,000,000 

 التخصصي

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسملجر 
 م  22/10/2015
 هـ 09/01/1437الموافق 

 م  21/10/2037
 هـ 12/09/1459الموافق 

3,338,820 

يحق للممجر وفالم لسل مه المالديريـة فسـ  العالـد هوس 
ــ   ــم  ب مم ــ  ا ةمح ــى المســملجر   وم ــويض عل أ  تع

ا يعمر المحدهة والمعويض عـن ةالوز الممجر فا ةيمة 
 : ايكرار علد المالم ا فا أ  من الحم   المملية

علــد فــوا  المــدة المحــدهة لــدف  ايجــرة والمحــدهة  -
 .بحشر أو أ  مسمحالم  ممرتبة على المسملجر

د ا خملم المسملجر أيـم مـن وـروب العالـد العوهريـة   -
  ولم يلمرم بشم خالل المدة المـا تحـده خ يـم مـن ةبـ 

 .الممجر يسمدراك المخملحة
د ا  بك دس المسملجر اسمعم  العالـمر محـ  العالـد أو   -

ــة للراةــة أو مرععــة  ــة ماللال ســم  بمســمعممله ب ريال
لآلخرين أو كـمرة بسـالمة المبلـى أو الصـحة العممـة أو 
محوهم للملقر العـمم أو أ ـراق ملمفيـة لـآلهاب العممـة 

 .فا الممل ة أو مخملحم للحريعة ااسالمية
د ا  بك دس المسملجر تلمال عن العالد بوير د س  ممبا   -

صري  من الممجر .فإس أ  المرمم  وأ ـمر ةمنونيـة ترتبـك 
عن هطا ا تحـمز ليسـك ملرمـة لل ـر  ايول و  يحـق 

 .الم ملبة بشم من ةب  أ  بر  ايمل  منك صحمه

 

 

 



 
 

  62 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 
 مبنى الصحافة األول

 انتهاء العقدتاريخ  تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
 العامة الفسخ أحكام

 1المسملجر 
 هـ 1436/01/22

 م 14/11/2014الموافق 
  هـ 1439/01/21

 م 11/10/2017الموافق 
4,312,660 

تخ   أة مم الحس  للقمم دسماعمر الدولة للعالمر 
  61ودخال ه الصمهر بملمرسوم المل ا رةم م/

 هـ و  حمه الملحيطية18/09/1427وتمري  

 مبنى الصحافة الثاني

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
 قيمة العقد

لاير سعودي( - سنوي)  
 العامة الفسخ أحكام

 1المسملجر 
 هـ 09/09/1437

 م 14/06/2016الموافق 
  هـ1440/09/08

 م 12/05/2019الموافق 
4,670,000 

الحس  للقمم دسماعمر الدولة للعالمر تخ   أة مم 
  61ودخال ه الصمهر بملمرسوم المل ا رةم م/

 هـ و  حمه الملحيطية18/09/1427وتمري  

 مستودع الحاير

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسملجر 
هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  30/12/1435

 م 24/10/2014الموافق 
63,000 

ا ا تلخر ال ر  الرمنا عن المسديد فا المواعيد 
 ر  للمدة تريد عن اسبوع فل الممحق عليشم

ا ول ةق الوم  عالد ا جمر وةح  المسموهع وفا 
ا ول ةمل ايمهة الملخير عن اسبوعين ولل ر  

عداه ال شربم  والميم  عن المسموهع   ةق ةح
.هوس تحم  أ  مسمولية  

 
يحق ي  ال رفين انشم  العالد بإوعمر ال ر  

ا خر  ممبيم ةب  نشمية العالد بحشر على ا ة  و  
يحق لل ر  الرمنا للم ملبة بحا من الاليمة 

والرامه  علد خروجه من الم مس ةب  نشمية المدة
رة.بدف   مم  ايج  

 2المسملجر 
 هـ  1435/02/20

 م 23/12/2013الموافق 
 هـ  1436/02/19

 م 11/12/2014الموافق 
59,000 

 3المسملجر 
هـ  1434/02/20

 م 02/01/2013الموافق 
 هـ  1435/02/19

 م 22/12/2013الموافق 
62,000 

 4المسملجر 
 هـ  1434/03/26

 م 16/01/2015الموافق 
 هـ  1435/03/25

 م 26/01/2014الموافق 
62,000 

 5المسملجر 
 هـ  1434/06/07

 م 17/04/2013الموافق 
 هـ  1435/06/06

 م 06/04/2014الموافق 
62,000 

 6المسملجر 
 هـ  1438/01/15

 م 16/10/2016الموافق 
 هـ  1439/01/14

 م 04/10/2017الموافق 
65,000 

 7المسملجر 
 هـ  1436/03/01

 م 22/12/2014الموافق 
 هـ  1437/02/30

 م 12/12/2015الموافق 
60,000 

 8المسملجر 
 هـ  1435/01/25

 م 28/11/2013الموافق 
 هـ  1436/01/24

 م 16/11/2014الموافق 
64,000 

 9المسملجر 
 هـ  1437/04/20

 م 30/01/2016الموافق 
 هـ  1438/04/19

 م 17/01/2017الموافق 
60,000 

 10المسملجر 
 هـ  1432/10/01

 م 30/08/2011الموافق 
 هـ  1435/09/30

 م 27/07/2014الموافق 
60,000 

 11المسملجر 
 هـ  1437/01/09

 م 22/10/2015الموافق 
 هـ  1438/01/08

 م 09/10/2016الموافق 
65,000 

 12المسملجر 
 هـ  1434/01/09

 م 22/11/2012الموافق 
 هـ  1435/01/08

 م 11/11/2013الموافق 
62,000 

 13المسملجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1436/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
65,000 

 14المسملجر 
 هـ  1438/01/12

 م 13/10/2016الموافق 
 هـ  1439/01/11

 م 01/10/2017الموافق 
67,000 

 15المسملجر 
 هـ  1434/06/12

 م 22/04/2013الموافق 
 هـ  1435/06/11

 م 11/04/2014الموافق 
62,000 

 16المسملجر 
 هـ  1434/02/01

 م 14/12/2012الموافق 
 هـ  1435/01/30

 م 03/12/2013الموافق 
62,000 

 17المسملجر 
 هـ  1434/01/01

 م 14/11/2012الموافق 
 هـ  1434/12/30

 م 03/11/2013الموافق 
62,000 

 18المسملجر 
 هـ  1434/07/01

 م 10/05/2013الموافق 
 هـ  1435/06/30

 م 30/04/2014الموافق 
60,000 

 19المسملجر 
 هـ  1435/03/01

 م 02/01/2014الموافق 
 هـ  1436/02/30

 م 22/12/2014الموافق 
62,000 

 20المسملجر 
 هـ  1434/03/17

 م 28/01/2013الموافق 
 هـ  1435/03/16

 م 17/01/2014الموافق 
60,000 

 21المسملجر 
 هـ  1437/07/09

 م 16/04/2016الموافق 
 هـ  1438/07/08

 م 04/04/2017الموافق 
65,000 

 22المسملجر 
 هـ  1434/01/01

 م 14/11/2012الموافق 
 هـ  1434/12/30

 م 03/11/2013الموافق 
62,000 

 23المسملجر 
 هـ  1434/02/01

 م 14/12/2012الموافق 
 هـ  1435/01/30

 م 03/12/2013الموافق 
62,000 

 24المسملجر 
 هـ  1434/07/15

 م 24/05/2013الموافق 
 هـ  1435/07/14

 م 12/05/2014الموافق 
62,000 

 25المسملجر 
 هـ  1437/08/01

 م 08/05/2016الموافق 
 هـ  1438/07/30

 م 26/04/2017الموافق 
65,000 

 26المسملجر 
 هـ  1437/08/20

 م 27/05/2016الموافق 
 هـ  1438/08/19

 م 15/05/2017الموافق 
65,000 

 27المسملجر 
 هـ  1438/03/01

 م 30/11/2016الموافق 
 هـ  1439/02/30

 م 19/11/2017الموافق 
62,000 

 28المسملجر 
 هـ  1434/02/01

 م 14/12/2012الموافق 
 هـ 1435/01/30

 م 03/12/2013الموافق  
60,000 



 
 

  63 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 
 مستودع السلي

 العقد تاريخ بداية المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  

ا ا تمخر المسملجر عن هف   مم  ا يعمر او جر  مله 
او اية مبملي م لوبة خالل  ال ين يوم من 

اسمحالمةشم يحق للممجر ايالم  الخدمم  عن العالمر 
وا ا لم يدف  المسملجر خالل عحرين يوم بعد  لت 
يعمبر العالد ملمشيم وبدوس الحمجة الى اوعمر او انطار 

 
ا ةمل  بك اس يعوا للممجر اخال  العالمر ف

المسملجر اسمعم  العالمر او سم  بمسمعممله 
ب ريالة ماللالة للراةة  او مرععة لالخرين او كمرة 
بسالمة المبلى او الصحة العممة او فا ا راق 
ملمفية لالهاب العممة او محرمة بموجى ا نقمة 

بملمم لة  أو  بك أس المسملجر ةد تلمال السمرية 
بن هوس د س  ممبا صري  عن العالمر أو أجر  من البم

ا ا خملم المسملجر ايم من وروب أو  من الممجر 
طلت ولم يلمرم بشم خالل بالعالد واخ ر  ممبة 

  أو فا ةمل اسبوعين من تمري   لت ا خ مر
دعسمر المسملجر أو دفالسه مملم يالدم للممجر فا 
ميعمه ملمسى تلميلم  أو كممنم  ت ح  له الوفم  

   ميعمه اسمحالمةشم بعد.بميجرة الما لم يح

 1المسملجر 
 هـ  1429/03/09 

 م 16/03/2008الموافق 
 هـ  1434/03/09

 م 20/01/2013الموافق 
616,000 

 2المسملجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
330,000 

 3المسملجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
330,000 

 4المسملجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1437/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
150,000 

 5المسملجر 
 هـ  01/07/1429 

 م 04/07/2008الموافق 
 هـ  29/06/1434

 م 09/05/2013الموافق 
81,000 

 6المسملجر 
 هـ  1437/05/01

 م 09/02/2016الموافق 
 هـ  1440/04/30

 م 07/01/2019الموافق 
135,000 

 7المسملجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
135,000 

 8المسملجر 
 هـ  1429/02/10

 م 17/02/2008الموافق 
 هـ  09/02/1434

 م 22/12/2012الموافق 
81,000 

 9المسملجر 
 هـ  1429/05/10

 م 15/05/2008الموافق 
 هـ  09/05/1430

 م 03/05/2009الموافق 
195,000 

 10المسملجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/2014الموافق 
546,000 

 11المسملجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
70,000 

 12المسملجر 
 هـ  1436/06/01

 م 21/03/2015الموافق 
 هـ  1437/05/30

 م 09/03/2016الموافق 
45,000 

 13المسملجر 
 هـ  1438/05/01

 م 28/01/2017الموافق 
 هـ  30/04/1439

 م 17/01/2018الموافق 
187,200 

 14المسملجر 
 هـ  1436/04/01

 م 21/01/2015الموافق 
 هـ  1437/03/30

 م 10/01/2016الموافق 
181,350 

 15المسملجر 
 هـ  1435/01/01 

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
163,800 

 16المسملجر 
 هـ  01/04/1438

 م 30/12/2016الموافق 
 هـ  30/03/1439

 م 18/12/2017الموافق 
174,150 

 17المسملجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
267,000 

 18المسملجر 
 هـ  1437/01/16

 م 29/10/2015الموافق 
 هـ  1438/01/15

 م 16/10/2016الموافق 
174,150 

 19المسملجر 
 هـ  1435/01/01

 م 04/11/2013الموافق 
 هـ  1435/12/30

 م 24/10/20147الموافق 
224,000 

 20المسملجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1437/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
175,500 

 21المسملجر 
 هـ  1433/07/01

 م 21/05/2012الموافق 
 هـ  1438/06/30

 م 28/03/2017الموافق 
317,250 

 22المسملجر 
 هـ  1436/01/01

 م 24/10/2014الموافق 
 هـ  1436/12/30

 م 13/10/2015الموافق 
141,750 

 23المسملجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
100,950 

 24المسملجر 
 هـ  1429/09/01

 م 01/09/2008الموافق 
 هـ  30/08/1432

 م 31/07/2011الموافق 
141,750 

 25المسملجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1438/12/30

 م 21/09/2017الموافق 
141,750 

 26المسملجر 
 هـ  1436/10/01

 م 17/07/2015الموافق 
 هـ  1437/09/30

 م 05/07/2016الموافق 
283,500 

 27المسملجر 
 هـ  1435/03/01

 م 02/01/2014الموافق 
 هـ  1438/02/30

 م 30/11/2016الموافق 
135,450 

 

  



 
 

  64 2.3نسخة 
 هـ(23/07/1441)الموافق  م18/03/2020اخر تحديث: 

 
 منفعة الربيع

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

(لاير سعودي -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسملجر 
 هـ  1432/04/01

 م 06/03/2011الموافق 
 هـ  1442/03/30

 م 15/11/2020الموافق 
160,000 

ــدف  لمــدة  ــمنا عــن ال ــلخر ال ــر  الر فــا ةــمل ت
يـوم  30اسبوعين يمم اوعمر  بملسداه وبعد م ا 

ــد  ــى اة ــد. ا ا ر  ــ  العال ــر  ا ول فس ــق لل  يح
ال ــرفين عــدم تعديــد العالــد فعليــه اخ ــمر ال ــر  
ا خر خ يم ةب  نشمية العالـد بحـشرين علـى ا ةـ  

 وا  يعمبر العالد معده تلالم يم
ــلخر ــدف  لمــدة  فــا ةــمل ت ــمنا عــن ال ال ــر  الر

يـوم  30اسبوعين يمم اوعمر  بملسداه وبعد م ا 
 يحق لل ر  ا ول فس  العالد.

 2المسملجر 
 م  01/08/2011
 هـ 02/09/1432الموافق 

 م  01/08/2021
 هـ 23/12/1442الموافق 

370,700 

 3المسملجر 
 هـ  1432/09/01

 م 31/07/2011الموافق 
 هـ  1442/09/01

 م 12/04/2021الموافق 
165,000 

 4المسملجر 
 هـ  1434/04/01

 م 11/02/2013الموافق 
 هـ  1442/04/01

 م 16/11/2020الموافق 
25,000 

 5المسملجر 
 هـ 01/01/1438

 م 02/10/2016الموافق  
 هـ  1444/01/01

 م 29/07/2022الموافق 
158,000 

 6المسملجر 
 هـ  1435/07/17

 م 16/05/2014الموافق 

 1440/07/16هـ   
 م 22/03/2019الموافق 

 )  يخ   للمعديد الملالم ا( 
220,000 

 منفعة القدس

 تاريخ بداية العقد المستأجر
 تاريخ انتهاء العقد
 )تجديد تلقائي(

القيمة االيجارية 
 الحالية

لاير سعودي( -سنوي )  
العامة الفسخ أحكام  

 1المسملجر 
 هـ  1435/05/01

 م 02/03/2014الموافق 
 هـ  1445/04/30

 م 13/11/2023الموافق 
150,000 

 
ــدف  لمــدة  ــمنا عــن ال ــلخر ال ــر  الر فــا ةــمل ت

يــمم اوــعمر   مــن تــمري  ا ســمحالمز اســبوعين
ــــد م ــــا  ــــوم  30بملســــداه وبع ــــمري  ي ــــن ت م

 يحق لل ر  ا ول فس  العالد.ا سمحالمز 
 

 
 

 2المسملجر 
 هـ  1435/12/01

 م 25/09/2014الموافق 
 هـ  1440/11/30

 م 01/08/2019الموافق 
120,000 

 3المسملجر 
 هـ  1436/07/01

 م 19/04/2015الموافق 
 هـ  1441/06/30

 م 24/02/2020الموافق 
120,000 

 4المسملجر 
 هـ 1436/10/22

 م 07/08/2015الموافق  
 هـ  1441/10/21

 م 12/06/2020الموافق 
100,000 

 5المسملجر 
 هـ  1438/01/01

 م 02/10/2016الموافق 
 هـ  1442/12/30

 م 08/08/2021الموافق 
150,000 

 منفعة وادي لبن

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لاير سعودي( -سنوي )  

العامة الفسخ أحكام  

 1المسملجر 
 هـ 1435/12/15

 م 09/10/2014الموافق  
 هـ  1440/12/14

 م 15/08/2019الموافق 
90,000 

ــدف  لمــدة  ــمنا عــن ال ــلخر ال ــر  الر فــا ةــمل ت
يـوم  30اسبوعين يمم اوعمر  بملسداه وبعد م ا 

ــد  ــى اة ــد. ا ا ر  ــ  العال ــر  ا ول فس ــق لل  يح
ال ــرفين عــدم تعديــد العالــد فعليــه اخ ــمر ال ــر  
ا خر خ يم ةب  نشمية العالـد بحـشرين علـى ا ةـ  

 يعمبر العالد معده تلالم يموا  
 2المسملجر 

 هـ  1435/12/01
 م 25/09/2014الموافق 

 هـ  1445/11/30
 م 06/06/2024الموافق 

180,000 

 3المسملجر 
 هـ  1436/09/01

 م 17/07/2015الموافق 
 هـ  1446/08/30

 م 28/02/2025الموافق 
180,000 

يوم  30فا ةمل تلخر ال ر  الرمنا عن الدف  لمدة 
 يحق لل ر  ا ول فس  العالد.

 4المسملجر 
 هـ  1438/03/15

 م 14/12/2016الموافق 
 هـ  1448/03/14

 م 27/08/2026الموافق 
120,000 

يوم  30فا ةمل تلخر ال ر  الرمنا عن الدف  لمدة 
بعـد اخ ـمر ال ـر   يحق لل ر  ا ول فس  العالـد

الرــمنا بملســداه بعــد م ــا أســبوعين مــن تــمري  
 .ا سمحالمز

الضباب منفعة  

 تاريخ انتهاء العقد تاريخ بداية العقد المستأجر
القيمة االيجارية 

 الحالية
لاير سعودي( -سنوي )  

العامة الفسخ أحكام  

 1المسملجر 
 هـ  1435/11/1

 م 26/08/2014الموافق 
 هـ 1445/11/1

 م 08/05/2024الموافق  
1,050,000 

م ا  فا ةمل تلخر ال ر  الرمنا عن الدف  بعد
 يوم يحق لل ر  ا ول فس  العالد. 30
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