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 لشرعية

حة غسل 

ملكة العربية في الم

سب علمه واعتقاده،
ة السعودية والسوق

أييتھما صراحة عن 

شار خاص في شؤون
ال يجوز للمستثمرين

10/09/2018لموافق 

 معايير الھيئة ا

  

  دة

 سعودي.

 ن حيدر

 اإللتزام و مكافح
  موال 

ھيئة السوق المالية

ة، وحسحريات المعقول
 ھيئة السوق المالية

مسؤوليلھا؛ ويخليان 

ة واالستعانة بمستش
و ھا بأي شكل آخر.

  .صندوق

ال(ھـ 30/12/1439خ 

 ت

ومتوافق مع ة

 ON  

  مستلمة

وحد 56,185,000و

لایر س 561,850,0

سلمان

ار و رئيس إدارة
األم

صادرة عن مجلس ھ

عد أن أجرى كافة التح
ھا مضللة. وال تتحمل
تعلق بدقتھا أو اكتما

 .ق
الوثيقة بموجب ھذه 

 تداولھا أو التصرف بھ
يات لالستثمار في الص

حداته طرحاً عاماً بتاريخ

 

  ألحكام

رف ريت
Maa 

مالية السعودية
  فل)

-02 -05-745T 

 وق

الموأحد الجھات 

 لایر سعودي 1,3

   سعودي

ووحدة  39,660,00

000و لایر سعودي

 السعودي

مستشا

رية خاضعة للوائح الص
  .وق االستثمار

وط واألحكام، ويقر، بع
ل أي إفادة واردة فيھ
 إقرارات أو ضمانات تت

ماري بشأن الصندوق
الستثمارية المعروضة
دات في الصندوق أو
 واألحكام بمثابة توصي

 .بھا وقبوله ق
. 

ذا الصندوق وطرح وح

 

شروط واأل

ق معار
arif RE

 
في السوق الم
(صندوق مقف

-09- 17ي رقم:

مدير الصندو

مدير الطرح و و

322,000,000دوق

لایر 10عر الوحدة

00 مابين ة للجمھور

396,600,000بين

ة الصندوق الريال

  

  

ول وبخيت االستثمار
غير مضللة عن صندو
واردة في ھذه الشرو
ھذه الوثيقة إلى جعل
حكام، وال يقدمان أي

  .واألحكام
ل اتخاذ أي قرار استثم
لتحقق من الفرص اال
ب نتيجة المتالك وحد

لشروطوق في ھذه ا
الصندوق وأحكام شروط
)م 10/09/2018افق

ية على تأسيس ھذ

الش

صندوق
IT
تداول ومدرج ف

عتماد شرعيا

ستشار المالي

حجم الصند

سع

لوحدات المطروحة

روحة للجمھور: ماب

عملة

ذي تديره شركة أصو
ة وصحيحة ومحدثة وغ
عن دقة المعلومات الو
ي عدم تضمينھا في ھ
ى ھذه الشروط واألح
زء من ھذه الشروط و
 وأحكام الصندوق قبل
ما يلزم من دراسة لل
ھم من زكاة أو ضرائب
 من قبل مدير الصندو

ش على باطالعه منه
الموا (ھـ30/12/1439

ملكة العربية السعود

مت عام  عقاري

المس

 

عدد اإجمالي 

بلغ الوحدات المطر

  لداود

  لتنفيذي

دوق معارف ريت والذ
علومات كاملة وواضحة
 المسؤولية الكاملة ع

ؤديخرى يمكن أن ي
مسؤولية عن محتوى
 االعتماد على أي جز
حتملين قراءة شروط
ن المحتملين إجراء م
ص ما قد يترتب عليھ
 والتقديرات المقدمة

إقراراً  الصندوق في ر
0ھذا الصندوق بتاريخ

سوق المالية في المم

وق استثماري

  
 

 

مب

مازن ا

الرئيس ا

ن شروط وأحكام صند
وتتضمن معسعودية، 

حمل مدير الصندوق
ه ال توجد أي وقائع أ
مالية السعودية أية م
سارة قد تقع بسبب
لى المستثمرين المح
جب على المستثمرين
زكاة والضريبة بخصوص
محتملين اعتبار اآلراء

المستثمر استثمار عد
صدرت شروط وأحكام ھ
مت موافقة ھيئة الس

(. 

صندو
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تثماري 
ــا  ى أنھ
شــروط 
ــا  بالمزاي
ــاليين  م
ســـبين 

ســاھمة 
م)  200

ــناديق  ص
ـــ 142 ھ

 وتــــاريخ
داولــــة 

ھـــــ 14
 وتـــاريخ

ســتثمار 
ي قـــد 
 ننصـــح 
ــتثمار.  س
ليــة وال 
ــل   تحم
ــندوق، 

 عودية و
ـــي  ة ف
ي قيـــود 
مــا فــي 

ــندوق  ص
ــر  دة غي

لماليـــة 
تعطــي 
خســارة 
ــدات  وح

ــت ــرار اس اذ أي ق
ــى ــام عل ط واألحك
ــذه الش ــراءة ھ ن ق
ك فيمــا يتعلــق ب

الممستشــاريھم 
قـــانونيين والمحاس

كة ســعودية مس
29/05/06افـــــق 

ــة ص ــاً لالئح ووفق
ــاريخ 19/06/27 ت

) و30ي رقــــم (م/
 العقاريــــة المتد

23/1/38تــــاريخ 
) و30ي رقـــم (م/

ــون فــي االس رغب
ب المخـــاطر التـــي
ـــذا ســـتثماره. ل
ــرار االس ــاذ ق تخ
علــى مخــاطر عال
ــى ــادرين عل لق
ــي الصـ ســتثمار ف

الجنســية الســع
ـــة ـــة القائم عتباري
طـــالع علـــى أي
ة تلــك القيــود بم

ــدير الص ــد م  يؤك
ــاد ــمن أي إف تتض
ھيئـــة الســـوق ال
ــام، وال ت ط واألحك
انــت عــن أي خ
ــي شــراء و ين ف

  صندوق.

ــا ــل اتخ ــل قب كام
ــذه الشــروط ت ھ

المســتثمرين ــع
ــك واختبارھــا، وذل
ون باستشــارة م
ستشـــاريھم الق

رية، وھــي شــرك
ھــــــ (الموا 1427
، و08126-07ــم 

و 2006-193-1م 
ســــوم الملكـــي
ديق االســــتثمار

وت 2016 – 130 –
ســـوم الملكـــي

ــذين ير تثمرين ال
ن تھـــبط بســـبب
ـــم اس ـــذي ت ي ال
ــل ات ــة قب ق المالي
ـندوق ينطــوي ع
ــاطر، وا ـذه المخ
ــاطر االس ــن مخ

ــون   ممــن يحمل
ـــخاص االع األش
وط واألحكـــام االط

عــاةعلــيھم مرا ن

ــي ــام، والت ألحك
ــا ال ت ــك) أنھ ن ذل
مـــن مجلـــس ھ
ــذه الشــروط ت ھ

مھمــا كاســؤولية 
ــراغبي ــى ال ب عل
مات المتعلقة بالص

 
  

  ن وبعد:

  م

ــة بالك ــة تام عناي
ــات ــع محتوي ون م
ــى جميـ ــب عل ج
فــي الصــندوق و
صــح المســتثمرو
ري الضـــرائب ومس

خيــت االســتثمار
2/05/7وتـــــاريخ

ــ ــة رق ــوق المالي
ــم ــرار رق ــب الق ج
ة الصـــادر بالمرس
خاصــــة بصــــناد

– 6قــــرار رقــــم 
ة الصـــادر بالمرس

 مناســباً للمســت
ـــة يمكـــ ن أننقدي

ـــغ األصـــلي  المبل
ــة الســوق  ھيئ
ســتثمار فــي الصــ
ــ ــون ھ ــا ويفھم ھ
ــ ــات ع ن المعلوم

ــون خاص الطبيعي
ـــات و ـــن الكيان م
ي ھـــذه الشـــرو
دات، كمــا يتعــين

ــروط واأل ـذه الش
ــن ــد م ــة للتأك ني
يذيـــة الصـــادرة م
ــات ــن محتوي ة ع
حة مــن أي مس
ــا، ويجــب ــزء منھ
دى صحة المعلوم

  لصندوق:

  الستثمارية
  11526ض

  سعودية
11 -966  

-11 -966  
WMD@OBIC

 

 وصحبه أجمعين

شعار ھام

ــام بع ـروط واألحك
ــو ثمرون المحتمل
ــل يج ــة، ب  قانوني
صــة االســتثمار 
ــندوق. وُينص ي الص

، ومستشـــاريـــة
   .لتصرف فيھا

شــركة أصــول وبخ
و 1010219805م

ــة السـ خيص ھيئ
ــة بموج ق المالي

ماليــــةســـوق ال
 والتعليمــــات الخ
يــــة بموجــــب الق
ســـوق الماليـــة

ذا فقــد ال يكــون
ـــد الن ق أو العوائ
ـترد المســـتثمر
ــن ــرخص م قل م

ــأن االس ى علــم ب
ــوي عليھ ي ينط
ــن ــد م ــاً (للمزي لي

  واألحكام).

ــة: األشــخ )1(ي
ـــا م تثمار وغيرھ

مســـتلمي جميـــع
ولــى وبيــع الوحــد

. 

ــ ــي ھ ــواردة ف ال
ــة المھن ـن العناي
رط اللـــوائح التنفي
ــة أي مســؤولية
ي نفســھا صــراح
ــى أي جـ ــاد عل م
م التحري عن مد

 وعنوان مدير ا

االة أصول و بخيت
الرياض  63762ب.  

مملكة العربية الس
-419- 1797تف:
-419-1899س:
C.COM.SAوني:

 هللا وعلى آله

إش

ــر ــذه الش ـراءة ھ
ــل المســتث يتعام
ــة، أو ية، أو زكوي

لتحقــق مــن فرص
ــي  االســتثمار ف
ية الســـوق المال
 واالحتفاظ بھا وا

ــل ش ــام مــن قب
لتجـــــاري رقـــــم
ــرخ ه" بموجــب ت
ــة الســوق ن ھيئ
علـــى نظــــام الس

م)،  3/07/2003
 الســــوق الماليــ

نظـــام الس علـــى
  .م) 2003

ــذي المخــاطر ، ل
حـــدات الصـــندوق
ـــد ال يســـ لي، ق
ــتق ــالي مس ر م
محتملــون علــى

ــي ــاطر الت ن بالمخ
ــاً أو كل ثمرة جزئي
ن ھذه الشروط و

ــات اآلتي قــط للفئ
ـــت ـــناديق االس ص
يتعـــين علـــى ج
مليــة الطــرح األو
.لعقار واستثماره

ــات ا لية المعلوم
ــ ــول م ــدر المعق
ـــة أمـــور تشـــتر
ة الســوق الماليـ
كتمالھــا، وتخلــي
ــن االعتمـ ـة أو ع
 الشروط واألحكام

اسم

شركة
ص.ب
الم
ھات

فاكس
بريد إلكترو

م على رسول

ــر ــل ق تثمر محتم
ــوز أن ي ق. وال يج
ــريبية مارية، أو ض
ي بأنفســھم، وا
ــا  ــوي عليھ  ينط
مـــن قبـــل ھيئـــة
ت في الصندوق

الشــروط واألحكــ
ــب الســـــجل الت
ــه ــرخص ل خص م
ــن ــادرة ع ري الص

ع م) بنــــاءً 2006/
31ــ (الموافــــق

مجلــــس ھيئــــة
ع م) بنـــاءً 2016/

31/07/3لموافق

ــه عــالي  علــى أن
 إذ أن أســـعار وح
ـــالي صـــندوق. وبالت
ــا ــارة مستش ش
المســتثمرون الم
ــين تثمرين الملم
ــوالھم المســتث م

" من 7المادة "  ى

ــاح فق وحــدات مت
ـــركات وص ت والش
ة الســـعودية. وي
يــة ذات صــلة بعم
غير السعوديين لل

ــؤول ــندوق مس ص
ــذل القـ ــد أن ب بع
للة وال تغفـــل أيــ
ــة ــل ھيئ ال تتحم
ــق بــدقتھا أو اك
ــة ــذه الوثيق ـي ھ
حة بموجب ھذه 

والصالة والسالم

ــل مســت ــى ك عل
ــندوق ــق بالص تعل
ستشــارة اســتثم
األحكــام والتحــري
ــي ــاطر الت المخ
مـــرخص لھـــم م
شأن شراء وحدات

ــداد ھــذه ا ـم إع
قفلـــــة، بموجـــــ
ـــ"شخ مرخصــة ك
ــار ــتثمار العق الس

/15/7لموافـــق 
ھــــ 0/06/1424

صــــادرة عــــن م
/24/10لموافـــق

ھـ (ا0/06/1424

صــنف الصــندوق
ليـــل المخـــاطر،
ـــا الص تعـــرض لھ
ــتثمر باستش مس
يجــب أن يكــون ا
ــلح إال للمســت ص
خســارة رؤوس أم
رجاء الرجوع إلى

فــي الو الشــتراك
ـــات )2 المؤسس

مملكـــة العربيـــة
انونيــة أو تنظيميـ
لك نظام تملك غ

ــدير الص ــل م تحم
ــه (ب حســب علم
صـــحيحة أو مضـــل
ــه. وال ــمينھا في ض
ي تأكيــدات تتعلـ
ــ ــا ورد ف ــتج عم ن
صندوق المطروح

بسم هللا و
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متوافـق مـع 
حـة صـناديق 

تقـدير مـدير 

دية وقابلـــة 
وق سـنوياً، 

  :ريطة
لتــي تولــد 
  ة مدققة، و

فاصـيل عـن 

علـى رسـوم 
 م اإلشـتراك

د المكتتبـين 

من صافي  )

ھـــ الموافــق 

مبر مـن كـل 

مـن  %2مـة 
 للبـائعيناك 

كامـل صـيانة 
، سـيقوم قـا

سـتقل بمـا 
 صندوق. 

أتعابـه نظيـر 
اليف إنشـاء 

   الصندوق.

 ف سنوي.

ي قـد تتغيـر 

ـب وھيكلـة 

ألعضـاء فـي 

وم فـي السـوق 
دية بموجـب الئح

  لمتداولة.

دد مماثلـة وفـق 

 العربيـة السـعود
في أربـاح الصـند
طـوير العقاري شر
اريــة المطــورة ا
 آلخر قوائم مالية

كـام لمعرفـة التف

يمـة المضـافة ع
ضافة على رسوم
راك بسـبب عـدد

%)90(ن بالمائة 
 

ھ10/03/1440خ 
  

/ديسـم31ونيـو و

 الوحـدات، وبقيم
ل رسوم االشترا

  ط واألحكام.

وصـتأجر بإصـالح 
حواذ عليھـا الحق

تجـاري بحـت ومس
ورة من أصول الص

ل المطـور علـى أ
ة مئويـة مـن تكـا
بل مجلس إدارة

نصفتدفع بشكل 

لایر سـعودي والتـي

ف المتعلقـة بترتيـ
  ق.

 كل عضو مـن األ

 تتـداول وحداتـه
 العربيـة السـعود
ستثمار العقارية ا

ابلة للتجديد لمد

 داخل المملكـة
% مـن صـاف90ن 

ـي مشـاريع التط
ـي األصـول العقا
ل الصـندوق وفقاً

  بيضاء.

ه الشـروط واألحك

ك وال ضـريبة القي
ضريبة القيمة المض
د األدنـى لالشـتر

ال تقل عن تسعين
ع من كل سنة.

ل تبــدأ مــن تــاريخ
م.13/12/2018 

/يو30للصـندوق (

ك وبعـد تخصـيص
تنازل/حسم كامل
من ھذه الشروط

من التـزام المسـ
ي يمكـن االسـتح
ك علـى أسـاس ت
فع األتعاب المذكو

ـاري، سيتحصـل
ـى شـكل نسـبة
وافقة عليه من قب

صول الصندوق، وت

لایر 32,000يمة 

فقات والمصـاريف
ر السائد بالسوق

ية التي يتكبدھا

ـروح طرحـاً عامـاً
ه فـي المملكـة
صة بصناديق االس

ت في تداول، قا
  سوق المالية.

 أصــول عقاريــة
ع مـا ال يقـل عـن
صول الصندوق فـي
 المســتثمرة فــ
ن إجمـالي أصول

ي صوله في أراض

" مـن ھـذه7دة "
  لصندوق).

 رسـوم االشـترا
و ض وم االشتراك

غ أقـل مـن الحـد

ال  مالك الوحدات
 من نھاية كل ربع

) يــوم عمــل20ة (
ھـ الموافق1440

السـنة الماليـة ل

ي مبلغ االشـتراك
مدير الصندوق بالت

" م8  في المادة "

عقود إيجار تتضـم
التـيصول األعلق ب

اب إدارة األمـالك
السوق. ويتم دف

ريع التطـوير العقـ
ير المشـروع علـ

بعد المو السوق

ن صافي قيمة أص

 أتعابا سنوية بقي

والنفويل واألتعاب 
 وبحسب السعر

فر واإلقامة الفعلي
 

  
مقفل مطـ عقاري
تـم إنشـاؤه ،عية

 والتعليمات الخاص

اريخ إدراج الوحدا
 موافقة ھيئة الس

ى االستثمار في
ري دوري، وتوزيـع
 بشكل ثـانوي أص
أصول الصــندوق

٪ مـن75ري عـن
ثمر الصـندوق أص

  لایر سعودي.

  ة.

جى مراجعة الما
باالستثمار في ال

(ال تشمل قيمـة
إليھا قيمة رسوف

كن تخصيص مبلغ
  طرح االولي.

على ربع سنوية
يوم 30خالل لك

رح األولــي لمــدة
06/04/0 ى تاريخ

ستة أشھر من 

تراك من إجمالي
تراك. وسيقوم م
 الواردة بياناتھم

 سعودي سنوياً.

ع /توقيع بمفاوضة
. وفيما يتعمبدئية

فـاوض حـول أتعـا
عار السائدة في 

لصـندوق بمشـار
لعمل على تطـو
 السعر السائد با

من %0.0075دل

حاسب القانوني

افة تكاليف التمو
صندوق، إن وجد،

افة تكاليف السف

ندوق استثمار عق
ايير الھيئة الشرع
ستثمار العقاري

  يال السعودي.

سنة تبدأ من تا
صندوق وبعد أخذ

دف الصندوق الى
حقيق دخل تأجير

الصندوق ستثمر
أال تقـل أ .1

دخـل دور
أال يسـتث .2

لایر 1,322,000,0

رياالت سعودية 1

(يرج المخاطرلية
مخاطر المرتبطة ب

( لایر سعودي 5
ويضاف ،شتراك)

كما أنه من الممك
بير خالل فترة الط

  يوجد.

ريتم توزيع أرباح
ح الصندوق، وذلك

ســتمر فتــرة الطــر
حتى م11/2018/

كل  -سنوياً  تان
  نة ميالدية).

صم رسوم االشت
مالي مبلغ االشت
الشتراك العيني)

لایر سع 2,000,0

م مدير الصندوق
العقارية المصول

ير الصندوق بالتف
ماشى مع األسع

حال استثمار اي
مه باإلشراف / ا
مشروع وبحسب

سوم سنوية تعاد

فع الصندوق للمح
 ن وقت آلخر.

حمل الصندوق كا
مويل الخاص بالص

حمل الصندوق كا

: 
صند
معا
االس
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  الصندوق

  لوحدة

  المخاطر

ألدنى لالشتراك

ألدنى للملكية

سة توزيع األرباح

  لطرح األولي

  رات التقويم

  م االشتراك

م إدارة الصندوق

   مدير األمالك

   التطوير

  م الحفظ 

 المحاسب القا

  م التمويل

  صندوق

نوع الص

عملة 

مدة الص
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للصندو

حجم ا

سعر ا
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فترة ال
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ي لالجتمـاع 
 مجتمعـين ء

أي بدالت او 

ال سـعودي، 
الجتماعـات. 
، ويـتم دفـع 
ضـاء الھيئـة 

  لتغيير.

الصـندوق، ت 
لغيـر أو مـن 
ــاريين وأيـــة 

يـل مـا التحو
تزيــد ھــذه  

وفـي جميـع 

م بيعـه مـن 
عقـاري يـتم 
فاوض على 
تمام عملية 
ول العقاريـة 
ي الشـركة 

ل/التعـامالت 
اصـة بـذلك. 
ـعر الصـفقة 
 ك المصـاريف

مـاً بأنـه لـن 
مـن  عليھـا 

ة (السـعي) 
ه مشـتري، 
يتم اإلفصـاح 

علمـاً بأنـه ، 
من ذ عليھا 

  عي).

م الشـركات 
ـداول خـالل 

علـى مالـك 

عھا من قبـل 
يـز ميزانيـات 

 14( 2018ر 
ل سلسـلة 

  .دمة
شتريھا، أما 
مليات شراء 

 ذات صلة ال 

لایر سـعودي 5,0
لألعضـاء البـدالت

ي مدير الصندوق أ

ريـاال 25,000رھا 
حاجـة) لحضـور اال
ـى أيـام السـنة،
ق فـي تغييـر أعض
 الوحدات بذلك ال

ـطة واسـتثمارات
ت المقدمـة مـن ا
ستشــارين العقــ

برسـوم  متعلقـة
لـن ن وجدت. و

صـندوق سـنوياً، و

صـل عقـاري يـتم
اص بكـل أصـل ع
قصي الالزم والتف
قة السداد بعد إ
تعامل على األصو
امـل الحصـص فـي

 وتكـاليف التعامل
ة والقانونيـة الخا

% من سـ1سبته 
اإلفصاح عن تلـك

علم، ة كـل سـنة
 يـتم االسـتحواذ

  .يف تعامل

عمولـة الوسـاطة
 الصـندوق بصـفته

وسـي ذو عالقـة).
،ي نھاية كل سنة
ي يتم االستحوا
الت وساطة (سع

قـة تـداول أسـھم
كي الوحـدات التـ

  ة. 

وتقع ع ي الوحدات

يتم شراؤھا وبيع
سـاھم فـي تعزي

ينـاير 1 بـدءاً مـن 
رحلـة مـن مراحـل
 للسلعة أو الخد
خدمات التي يش
حصيلھا من عم

  .ھا لمورديھا

 و/أي مستندات

000حضـور وبواقـع 
و التكـاليف ھـذه

لس من موظفي
  

كافأة سـنوية قـد
رى (إذا دعـت الح
كل تناسـبي علـ
ير الصـندوق الحـق
تم إشعار مالكي

ت الخاصة بأنشـ
امالت والخـدمات

الستشــارية والمس
ـك المصـاريف الم
ضرائب أو رسوم إ
قيمــة أصـول الص

  ة.

يع الخاص بكـل أ
سعر الشراء الخـا
صندوق بإجراء التق
م التعامل مستحق
حتساب رسوم ت
سـتحواذ علـى كا

جميـع مصـاريف
ليف االستشـارية
 لن تتجاوز ما نس

وسيتم. صندوق)
مـالي فـي نھايـة

التـي( للصندوق
أي تكاليلمباعة) 

وق قـد يتحمـل ع
 تـدفع مـن قبـل
ذذلـك أي طـرف 
فصاح المالي في

التي( ية للصندوق
عمو أيلمباعة) 

راج، بـنفس طريق
تالي، يجوز لمالك
ق المالية مباشر

مالكيمارية عن 
  مارية.ستث

والخدمات التي ي
خل أساسـي يس

%5ضافة بنسبة 
ضـافة فـي كـل مر
حلة البيع النھائي
على السلع والخ
فة التي يتم تح
ضافة التي دفعتھ

وأحكام الصندوق

فـأة حة إلـى مكا
ھ مجمـوع يزيد ال

ضى أعضاء المجل
 إدارة الصندوق.

جتمعين على مك
المصـاريف األخـر
ى الصـندوق بشـك

) أشھر. ولمدير3(
لمالية، كما سيت

لمصاريف والنفقات
تجــة عــن التعــا
مات القانونيــة واال
ـرى بمـا فـي ذلـك
ية، إضافة ألية ض
 مـن إجمــالي ق
والرسوم الفعلية

% من سعر البي1
% من س1 نسبة

بل قيام مدير الص
رسوم ية. وتكون

ولن يتم اح، قاري
ھا من خـالل االس

حمل الصـندوق ج
ى األصـول والتكـا
تعامل/التعامالت
اري من قبل الص
لخص اإلفصاح الم

المبدئية لعقارية
الشركة الص في

، فـإن الصـندوري
قة بحـد أقصـى،
معنية (بما في ذ
 في ملخص اإلف

المبدئيالعقارية ل
ص في الشركة ال

تـداول) عنـد اإلدر
(تداول) وبالت ودية

ھا من قبل السوق

 الوحدات االستثم
ك من وحدات اس

ى جميع السلع 
حيث تُعد مصدر د
ريبة القيمة المضا
يبة القيمـة المض
توزيع وحتى مرحل
قيمة المضافة ع

لقيمة المضاف ا
ضريبة القيمة المض

ورة في شروط و

 

تماعـات باإلضـافة
أ علىستقلين،
ولن يتقاض .سنويا

تھم في مجلس

ھيئة الشرعية مج
اإلقامـة كاملـة وا
لمسـتحقة علـى
شرعية كل ثالثة (
ر ھيئة السوق ا

كافـة الرسـوم وال
يف والرسوم النات
القــة مثــل الخــدم
فنية او تقنية أخـ
كية أو االستثمار

%1عـن  ألحوال
صم إال المصاريف

1لى نسبة وق ع
صل كذلك على
صندوق وذلك مقاب
بيع وإتمام العملي
اصة بكل أصل عق
م االستحواذ عليھ

، سـيتحم التعامل
 واالستحواذ على
صاريف وتكاليف الت

بيع ألصل عقا  أم
ل وجدت) في مل

العصول  شراء األ
الحصصلى كامل

دوق ھو المشـتر
 سـعر كـل صـفق
ط في الصفقة الم
في حال وجدت)
ملية شراء األصول

الحصصلى كامل

ات عبـر نظـام (تـ
ق المالية السعو
ادية المعلن عنھ

دوق إخراج زكاة
خراج زكاة ما يملك

اشرة تُفرض على
ض االستثناءات. ح
ملكة بتطبيق ضر

ضـري وتم فـرض.
إلنتاج ومروراً بالت
تكلفة ضريبة الق
للحكومة ضريبة
سترد المنشآت ض

والمصاريف المذكو

بيل حضـور االجتم
لألعضاء المس احد
س لایر 100,000 ن

افآت نظير عضويت

يحصل أعضاء الھ
 تكلفة السفر وا
ستوزع الرسـوم ال

للھيئة الشسوم
شرعية بعد إخطار

حمل الصـندوق ك
ما يتحمل المصاري
طــراف ذوي العال
دمات مھنيـة أو ف
ن الحسابات البنك

في كل األ كـاليف
حوال لن يتم خص

صل مدير الصندو
ل الصندوق. ويحص
راءه من قبل الص
روط الشراء أو الب
شراء أو البيع الخا

(التي يتم مبدئية
  .مباعة)

رسومإلضافة إلى
ل البيع والشراء 
ماً بأن تلك المصا
سواًء كانت شراء 

(في حالتكاليف
بق على عملية
الل االستحواذ عل

ي حال كان الصند
% مـن2.5سـبة

مسوق أو الوسيط
(فھذه العمولة ن

 يطبق على عمل
الل االستحواذ عل

م التعامل بالوحدا
مدرجة في السوق
اعات التداول العا

يتولى مدير الصند
حدة مسؤولية إخ

ي ضريبة غير مبا
منشآت، مع بعض
ول. التزمت المم

).١٤٣٩ع الثاني
مداد، ابتداًء من ا
فع المستھلك ت
منشآت فتدفع ل
مستھلكين، وتس

جميع الرسوم و

  اإلدارة

  
  
: 

سب
الوا
عن
مكا

:  ية

سي
مع
وس
الرس
الش

: 

يتح
كما
االط
خـد
بين
التك
االح

: 

يحص
قبل
شر
شر
الش
الم
الم
 

:  عامل

باإل
مثل
علم
(س
والت
يطب
خال

: سعي)

في
بنس
للم
عن
لن
خال

: 
يتم
الم
سا

: 
ال ي
الوح

  

:  فة

ھي
الم
الدو
ربيع
اإلم
يدف
الم
الم

إن

 أعضاء مجلس

الھيئة الشرعي

  ريف األخرى

  م التعامل

التع ومصاريف ف

ة الوساطة (الس

   الوحدات

 

ة القيمة المضاف

 
 

أتعاب

أتعاب

المصار

رسوم

تكاليف

عمولة

تداول

الزكاة

ضريبة
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انـت ضـريبة 
إن الصندوق 
ـاوياً للقيمـة 
 حال مـا إذا 
ــة مــن قبــل 
ي رسـوم أو 

ـر الخـدمات 
لمؤسسـات 

 أو األطـراف 
ية/الضـرائب 

ال مـا إذا كاي حـ
 الصندوق بھا، فإ
ى) مجموعـاً مسـ

وفي مة المعنية.
ي خدمــة مقدمــ
باإلضـافة إلـى أي

ت الحكوميـة نظيـ
ولة من األفراد وال

ـت االسـتثمارية
الرسـوم الحكومي

 خالف ذلك. وفي
 خدمة يتم تزويد
و مصـاريف أخـرى
ة الخاصة بالخدم
م فرضــھا علــى أ
دفع للصـندوق (

  ة.

دھا إلـى الجھـات
تي تقتطعھا الدو

ـركة أصـول وبخيـ
تحمل الصندوق 

  ذات العالقة. 

  

م يتم النص على
فرضھا على أي
ـى أي رسـوم أو
ة القيمة المضافة
روضــة أو قــد يــتم
لك الوحدات سيد
يمة ھذه الضريبة

 التي يـتم سـداد
ي تلك المبالغ الت

المسـتحقة لشـ
ة/الضرائب، وسيت
لوائح التنفيذية ذ

 

مة المضافة مالم
فروضة أو قد يتم 
دمة (باإلضـافة إلـ
ضريبة على فاتورة
مــة المضــافة مفر
ميل/المشترك/ما
جموعاً مساوياً لقي

ھي تلك المبالغ
 أما الضرائب ھي

 إيرادات الدولة.
الت والمصروفات 
لرسوم الحكومية
قا للتشريعات والل

شمل ضريبة القيم
يمة المضافة مفر
يدفع لمزود الخد
مسجلة لھذه الض
ــت ضــريبة القيم
صندوق، فإن العم
صاريف أخرى) مج

سوم الحكومية ھ
مقدمة من قبلھا.
سھاماً منھم في إ
 الرسوم والعموال
خرى ال تشمل ال
شكل منفصل وفقا

تش
القي
سي
الم
كانــ
الص
مص

  

:

الرس
الم
إس
إن
األخ
بش

وم الحكومية/ 
  ئب
الرسو
الضرائ
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  ية
  ر الميزانين

1  
 

www  

 

ww   

الستثمار

www.samb 

w 

حي  –لتحلية)

www.pkf.co   
 ibrahim.albas 

ومشاري
ستشارات

Maarif REIT  

بخيت االستثمار
د، برج البحرين، دور

11526رمز البريدي
 العربية السعودية

+966 11 41  
+966 11 41  

w.obic.com.saي:

  عي لإلستثمار
  مركز المرابحون

 العربية السعودية
+966 11 4  

+966 11 47  
ww.nefaie.comي:

االألصول وادارة
  ل)
  14ور

  11311 الرياض
  السعودية

+966 11 4  
+966 11 21  

.bacapital.comي:

  با المالية
  دالعزيز، الملز

  السعودية
+966 11 4  

www.samba  

  ي
  دالعزيز

  السعودية
800 1  

www.alrajhibank.

  سام والنمر
  السعودية

  11473ياض
مد بن عبدالعزيز (ال

+966 11 2  
+966 11 20  

om/saudiarabiaي:

:ssam@pkf.com

حمد تركستاني و
السللمحاماة واد

  الرابع
 د

T ريتمعارف 

شركة أصول وب
طريق الملك فھد

الر 63762ص ب 
الرياض، المملكة

1797 19ھاتف  : 
1899 19فاكس: 

الموقع اإللكتروني

  
مجموعة النفيع

م –طريق خريص 
الرياض، المملكة

6131 472ھاتف: 
6244 72فاكس: 

الموقع اإللكتروني

 
شركة سامبا لأل
(سامبا كابيتال
برج المملكة، الدو

،220007 ص.ب:
المملكة العربية ا

4770 477 :ھاتف
7438 11: فاكس

الموقع االلكتروني

  
مجموعة سامب
طريق الملك عبد

  12629الرياض 
المملكة العربية ا

4770 477ھاتف: 
a.com.saالموقع:

 
مصرف الراجحي
طريق الملك عبد

  833ص.ب. 
  11421الرياض 
العربية ا المملكة
1222 124ھاتف: 
 com.sa.الموقع:

  
  

بي كي إف البس
المملكة العربية ا

الر 28355ص.ب 
شارع األمير محم

  السليمانية
5333 206: ھاتف
5444 06: فاكس
اإللكتروني الموقع
اإللكتروني البريد

  

جھاد أحشركة 
عبدالعزيز العباد

  القانونية 
برج ھيتال، الدور
طريق الملك فھد

  دوق

  وق

  وق

  ظ

 مدير و المالي
 الجھات 

ستلمة 
  شتراك

  لقانوني

  القانوني

دليل الصند

اسم الصندو

مدير الصندو

الحفظأمين 

 المستشار
وأحد الطرح

 المستلمة

الجھات المس
االش لطلبات

المحاسب ا

المستشار 
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www.  

41  

www.  

www   

 الملك مؤسسة

 
 

www.   

  ية ( تداول)

www.tad  
webinfo@ta  

ww   

inf  

 السعودية
comtalawksa.ي:

  لشرعية
1,42، مكاتب رقم

  436السيف 

shariyah.com.ي:

  نغ السال

  شارع االندلس

23  
  السعودية

mena.com-w.jllي:

  ترات
م الجنوبي، البرج ،

فھد الملك طريق
العربية السعودية

valustrat.comي:

 المالية السعودي
  لبرج الشمالي

  ك فھد
  11555رياض

  السعودية
2 11 966+  

21 11 966+  
dawul.com.saي:
:adawul.com.sa

  لمالية
  د

ww.cma.org.sa :ي

:fo@cma.org.sa

  11361الرياض 
المملكة العربية ا
الموقع اإللكتروني

  
  

دار المراجعة ال
872المبنى رقم 
3618شارع رقم 

  مملكة البحرين
الموقع اإللكتروني

  

  
شركة جونز الن
  جميل سكوير

شارع التحلية وش
  2091ص.ب. 

3326 - 8909جدة 
المملكة العربية ا

اإللكتروني الموقع

  
  

فاليوست شركة
السادس الطابق
  خالد
الفيصلية، مجمع
المملكة الرياض،
اإللكتروني الموقع

  

شركة السوق
أبراج التعاونية، الب

طريق الملك 700
الر، 60612ص.ب 

المملكة العربية ا
218 9999ھاتف: 

18 1220فاكس: 
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

  

ھيئة السوق ال
طريق الملك فھد

  87171ص.ب 
  11642الرياض 

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

  رعية

  عقاريين

  ول

  ظمة

 

الھيئة الشر

المثمنون الع

  

منصة التداو

الجھة المنظ
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نة فرعية، 

  مالية.

  مالية.

جـاري رقـم 
ق الماليـة 

  ة.

مـال مـدير 

مين حفـظ 
أمين حفظ 

ـؤولة عـن 
 وصـيانتھا 

كة العربية 
م)، 2017/

لواردة في 

 المباعـة، 

ـة العربيـة 
م) تملـك  

 التعليميـة 
% 100ـبة 

رة (أ) مـن 

9 

 أي لجنة، أو لجن

.  

ھيئة السوق الم

 ھيئة السوق الم

ـب السـجل التج
ص ھيئـة السـوق
ل األوراق المالية

ري؛ لمراقبـة أعم

ق أو تابع له أو أم
وق أو تابع له أو أ

دوق وتكـون مسـ
شـغيل العقـارات

 قوانين المملك
/23/11لموافق (

العقارية المبدئية 

ص فـي الشـركة

 لحصص
% 
% 
% 
% 

ب قوانين المملكـ
12/07/2004فق 

رس بمجمعاتھـا 
ـة بالكامـل بنسـب

وفقـاً لـنص الفقـر

ما يسمح النص،
   الھيئة.

مالية السعودية.

  ق المالية.

  

درة عن مجلس ھ

يھا بقرار مجلس

ة مقفلـة، بموجـ
" بموجـب تـرخيص
الحفظ في أعمال

 االستثمار العقـار

دى مدير الصندوق
ة مع مدير الصندو

ل استثمار الصـند
المثـال: إدارة وتش

محدودة بموجب
ھـ ال0/03/1439

سمھا األصول الع

ي لكامل الحصـص

نسبة ال
25%
25%
25%
25%

ة محدودة بموجب
ھـ (الموافق 1425

ة بالمملكـة ويـدر
والمملوكـ ي،طـان

  ة.

لذي يتم تعيينه و
  م.

ودية شاملة حيثم
ظيفة من وظائف

 ھيئة السوق الم

س ھيئة السوق

 السوق المالية.

ة المتداولة الصاد

ودية الموافق علي

سـعودية مسـاھمة
شخص مرخص“

 ووكيل واإلدارة و

 لالئحة صناديق

و مجلس إدارة لد
أو عالقة تعاقدية

محلرة العقارات 
ھا علـى سـبيل 

ات مسؤولية م
05وتاريخ  1010

ن، والمسجل باس

ق) بصفتھم مالكي

كة ذات مسئولية
/24/05وتاريخ  1

ى المدن الرئيسية
ألمريكـي والبريط

ل األوراق المالية

ت االستثمارية ال
ص المرخص لھم

كة العربية السعو
ويضه ألداء أي وظ

ادرة عن مجلس

لصادرة عن مجلس

عن مجلس ھيئة

الستثمار العقارية

ق المالية السعو

مارية، شـركة س
ھـ ومرخصة كـ  

ة أصيلمل بصف

ر الصندوق، وفقاً

س موظفاً وال عضو
ة جوھرية بعمل 

صندوق لتقوم بإدا
قارات ومن ضمنھ

 وھي شركة ذ
0901834ي رقم

 من قبل البائعين
  كام.

شتري (الصندوق
   اآلتي:

 لمالك

 ليھد
 ھد

قابضة وھي شرك
1010199880قم

مي منتشرة فى
منھج الوطني واأل

ممارسة أعمالب ة

شركة أصول وبخيت
من الئحة األشخاص

 

ق المالية بالمملك
 يمكن أن يتم تفو

لمرخص لھم الصا

ال ستثمار العقاري

ستثمار الصادرة ع

خاصة بصناديق اال

ج الخاصة بالسو

ل وبخيت االستثم
02/05/1427يخ

زاولة نشاط التعا

عين أعضاءه مدير
  مال الصندوق.

ليسجلس اإلدارة
 ليس بذي عالقة

ت يعينھا مدير الص
متعلقة بإدارة العق

  حصيل اإليجار.

حفظ للعقارات،
 بسجل تجاري

%100ل بنسبة
ه الشروط واألحك

ركة المباعة للمش
ئھم في الجدول

ال
 سعود البليھد

ن سعود البليھد
من بن سعود البل
ز بن سعود البليھ

ليم والتدريب القا
 بسجل تجاري رق

مجمع تعليم 17
لب تقدم لھم الم

  

من الھيئة ص له

وااللتزام لدى ش
) من57خمسين (

ني ھيئة السوق
 موظف، أو وكيل

المحة األشخاص

حة صناديق االس

حة صناديق االس

ني التعليمات الخ

ني قواعد اإلداراج

ني شركة أصول
وتاري 101021980

لمز 08126-07م

و مجلس إدارة ُيع
صندوق وسير أعم

ضو من أعضاء مج
صندوق، كما أنه 

  ك الصندوق.

ھة أو عدة جھات
ميع الخدمات الم
خدمات التأجير وتح

شركة معارف الح
سعودية ومقيدة

بالكامل لمملوكة
من ھذ 6.2فقرة

عي حصص الشر
ھم الواردة أسمائ

 
عمر بن س 1
محمد بن 2
عبدالرحم 3
عبدالعزيز 4

معارف للتعلشركة
سعودية ومقيدة 
شركة وتدير عدد

طا 23,000والى
ن قبل البائعين. 

ني شخص مرخص

سؤول المطابقة و
مادة السابعة والخ

تعن  :سوق 
أو

الئح  :خص 

الئح  :مار 

الئح  :  مار

صناديق 
تعن  : متداولة

تعن 

 
  :ر 

تعن
05
رقم

ھو  :  ق
الص

  :  ستقل
عض
الص
ذلك

:  
جھ
جم
وخ

: 

ش
الس
والم
الف

: 

  

بائع
وھ

 

: 

  

ش
الس
الش
حو
من

يعن :  ه

مس  :  اللتزام
الم

  صطلحات

" أو "ھيئة الس
” 

ألشخاص المرخ

صناديق االستثم
  ي

صناديق االستثم

الخاصة بصنات
مار العقارية الم

  إلدراج

ة أصول وبخيت
مارية " أو "مدير

  ق"

 إدارة الصندوق

جلس إدارة مس

  ألمالك

   المباعةة

  /البائعونن

  جر

خص لهص المر

ل المطابقة واال

المص قائمة

"الھيئة"
”المالية

الئحة األ
  لھم

الئحة ص
العقاري

الئحة ص

التعليما
االستثم

قواعد ا

"شركة
االستثم
الصندوق

مجلس

عضو مج

مدير األ

الشركة

البائعين

المستأج

الشخص

مسؤول



 
 
 

 
 
 

 

فـق تقـدير 

 الصـندوق 

 الصـندوق 

، عارف ريت
قط للفئات 

القائمة ية 

مـا يتعلـق 

ة الخصـوم 

يونيـو  30ي 

يرة األجـل 

سلعة من 
السلعة أو 
سـة ماليـة 
الماليـة أو 

ق الماليـة 
ـتراك فـي 

10 

لمـدد مماثلـة وف

  ر الصندوق.

ق وفقـاً لشـروط

ي ملكيـة أصـول

مع  في صندوق
صندوق متاح فق

شخاص االعتباري

ـى حقـوقھم فيم

صـوماً منھـا قيمـة
  

   واألحكام.

 ستة أشھر في

راق المالية قصـي

غبته في شراء س
ل حق االحتفاظ با
لصـندوق مؤسس
لـى المؤسسـة 

وائح ھيئة السوق
يـل بغـرض االشـ

ل، قابلة للتجديد 

 يتم دفعھا لمدير

مار فـي الصـندوق

ق المشـاركة فـي

ي يملك وحدات
الص الشتراك في

ات القانونية واألش

ي الوحـدات أو علـ

  الصندوق.

ق االستثمار مخص
ي تاريخ التقويم.

من ھذه الشروط

ويتم التقييم كل

الستثمار في األو

ث يبدي العميل ر
ھا عليه، وللعميل
انفيذھا بتوكيـل 
ھـا الصـندوق علـ

مطلوبة حسب لو
قـة يوقعھـا العمي

  ت المستلمة.

وحدات في تداول
  .ية

الستشارية التي

 لغـرض االسـتثم

حـق الك الوحدات
  ھا المستثمر.

لى الشخص الذ
ستثماره، فإن ا

  سعودية.
غيرھا من الكيانا

. 

ي علـى حـاملي

  للصندوق. 

ياً وتبلغ بھا مدير

  حكام.

مة أصول صندوق
حدات القائمة في

" م10 ي المادة "

صول الصندوق، و

  ربية السعودية.

ھدفھا الوحيد اال
  ر.

عھا باآلجل، حيث
ن السوق، ويبيعھ
وق، كما يمكن تن
ل ومـن ثـم يبيعھ

 وأي مستندات م
ي معلومـات مرفق

والجھا دير الطرح

ن تاريخ إدراج الو
يئة السوق المالي

  ل يوم تعامل.

لقة بالخدمات اال

نقـدي أو عينـي

ماق التي تمنح 
حدات التي يملكھ

ل منھا لإلشارة إل
عوديين للعقار وا

لون الجنسية الس
ديق االستثمار وغ

صندوق أو طبيعته

 سـلبي وجـوھري

ي وضع المخاطر

أنھا تغيراً أساسي

ھذه الشروط واألح

ساس إجمالي قيم
 إجمالي عدد الو

 كما ھو محدد في

ب صافي قيمة أص
.  

مية للمملكة العر

 يتمثلعاماًطرحاً
صناديق االستثما

ق تملك سلع وبيع
دوق السلعة من
ي بيعھا في السو
صندوق بثمن حا

ك في الصندوق
ويل اإلرھـاب، وأي
دير الصندوق ومد

 

  رف ريت.

سنة تبدأ من 99ي
د أخذ موافقة ھي

دات عند بداية كل

ف واألتعاب المتعل

شترك من مقابل 

ثل أصول الصندو
ي وفقاً لعدد الوح

ة، ويستخدم كل
 تملك غير السع

يحمل يعيون ممن
والشركات وصناد

  ية السعودية.

  ت اآلتية:

م في أھداف الص

 يكـون لـه تـأثير

 يكون له تأثير في

 ال الصندوق.

خرى ترى الھيئة أ

للوحدات وفقاً لھ

على أس ي وحدة
سم الناتج على

 أصول الصندوق

ي يتم فيه حساب
كل سنة ميالدية

ي، العملة الرسم

طر مطروحة تثمار
قد وفقاً لالئحة ص

صندوق عن طريق
ثم يشتري الصند
كل الصندوق في
سوق الدولية للص

  ل.

م لطلب االشتراك
األموال وتموسل

شريطة اعتماد مد

ني صندوق معار

دة الصندوق ھي
دير الصندوق وبعد

ع قيمة الوحدجمو

عويض والمصاريف

و ما يقدمه المش
  حكامه.

صص مشاعة تمث
لى أساس نسبي

صطلحات مترادفة
مع مراعاة نظام

  تية:
الطبي األشخاص)

ب) المؤسسات و
ي المملكة العربي

ني أياً من الحاالت

التغيير المھم .

التغيير الـذي .
 بالصندوق. 

التغيير الذي .

زيادة راس ما .

أي حاالت أخر .

ني الطرح العام ل

قيمة النقدية ألي
لمصاريف، ثم ُيقس

ني صافي قيمة

صد به اليوم الذي
ديسمبر من ك 3

ي الريال السعودي

استھي صناديق
صفقات سوق النق

فقات ينفذھا الص
صندوق باألجل، ث
سلمھا وله أن يوك
شراء سلع من الس
يرھا بثمن مؤجل

موذج المستخدم
واعد مكافحة غس
حدات الصندوق ش

يعن  :

مد  :
مد

مج  : 

التع  :  ق

ھو  :
وأح

حص  :
على

  :ك 

مص
معو
اآلت
(أ)
(ب
في

 :  

تعن

1.

2.

3.

4.

5.

يعن  :

الق  : للوحدة
والم

يعن  : 

يقص  :
1و

أي  :  ي"

وھ  :  
وص

:  

صف
الص
تس
بش
غير

  :  ك
النم
وقو
وح

  ق

صندوق / عمر 
  ق

ي قيمة أصول 
ق / رأس مال

  ق

إدارة الصندوق

  ك

 

وحدة" أو "مالك
"   

 ت األساسية

 قيمة األصول ل

  قيمة األصول

  قويم

سعوديو "لایر 

ق أسواق النقد

  ت المرابحة

طلب االشتراك

الصندوق

مدة الص
الصندوق

إجمالي
الصندوق
الصندوق

رسوم إ

اشتراك

الوحدة

"مالك و
وحدات

التغييرا

 الطرح

صافي 

صافي 

يوم التق

"لایر" أ

صناديق

صفقات

نموذج ط



 
 

 
 
 

  للصـندوق

 ديسـمبر) 

ي تحملھـا 

ى سـبيل 

 المبدئيـة ة

 االشـتراك 

ط وأحكـام 

يھـا يحـدد 

رح األولـي 
السـتحواذ 
ي الجـدول 

ليـة علـى 
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عمليـات الماليـة 

ونيـو/ سـبتمبر/

  سعودية.

المصـروفات التـي

  .األطراف أعاله

  .قاري المتداول

) ومنھـا علـىحقـاً 

األصـول العقاريـة
  ق الحقاً.

باسـتالم نمـاذج

الشـتراك وشـروط

بنـاًء علي ة والتـي

خـالل فتـرة الطـر
اال(التـي يـتم  يـة

 الـوارد بيانـه فـي

  حكام.

خالل السـنة المال

سجيل جميع الع
  يالدياً.

شـھر (مـارس/ يو

ملكة العربية الس

 خصم إجمـالي 

ين لدى أي من ا

ق االستثمار العق

  .كرھم

سـيتم ترخيصـه الح

اة بمـا فـي ذلـك 
يتملكھا الصندوق

 

 .ق

والـذي سـيقوم ب
  ن المحتملين.

باستالم نماذج اال

الھيئـة الشـرعية
)2.( 

فـي الصـندوق خ 
العقارية المبدئيل 

علـى الوجـهة) 

ھذه الشروط واأل

ق التي تحملھا خ

 بدايتھا توثيق وتس
شھراً مي 12 من 

وم األخير من األش

للعمل في الممة 

خل التأجيري بعد

فيذين أو الموظفي

في أصول صندوق

شخاص السابق ذ

لسـعودية (أو س

لة أم غير سـائلة
، أو أي اصول ريةً 

 ن اآلتي بيانھم:

وحدات الصندوق

و سـامبا كابيتـال)
من المستثمرين

ب ونسيقوم نلذي
  ن المحتملين.

مـدة مـن جانـب ا
ي الملحق رقم (

اشـتراكھمقابـل 
من قيمة األصول
ي الشركة المباعة

" من ھ8  المادة "

مصاريف الصندوق

ية التي يتم في
لية والتي تتكون

ة تنتھي في اليو

ه البنوك مفتوحة

ما في ذلك الدخ

من المديرين التنف

%) من صاف5ته (

لى أي من األش

لمملكة العربية ا
  الموازية (نمو).

سواًء كانت سائل
عن األصول العقار

على أال يكون من

%) أو أكثر من 5

  .دوق

رة االسـتثمار (س
 مبالغ االشتراك م

والالراجحي  صرف
 من المستثمرين

صـندوق والمعتم
ى النحو الوارد في

مقبائعين، وذلـك 
لصالحھم كجزء 

الحصص فيامل
  شروط واألحكام.

جدول الوارد في

جموع رسوم و م

 

دية والمدة الزمني
عداد القوائم المال

ن كل سنة مالية

ي الذي تكون فيه

عوائد الصندوق بم

 آلتي:

  .ق

 

.  

  .قانوني

س اإلدارة أو أي م

دات تتجاوز ملكيت

ابع أو مسيطر عل

  السعودية.لية

لي عاملة في ال
يسية والسوق ا

تلكھا الصندوق س
خص التعريفي ع

ة في الصندوق ع

5ك وحدات يملك (

 .صندوق وتابعيه

جلس إدارة الصند

مبا لألصـول وادار
صندوق واستالم

ومصسامبا المالية
 مبالغ االشتراك

  عية.

شرعية الخاصة بالص
االستثمارات على

تصدر لصالح الباي
ھذه الوحداتدر

ستحواذ على كا
الشر" من ھذه 8

ة بياناتھم في الج

جة عن قسمة مج

ي السنة الميالد
ي نھايتھا يتم إع

دة ثالثة أشھر من
  ن كل عام.

م العمل الرسمي

صد به إجمالي ع
  صندوق.

صد به أي من اآل

مدير الصندوق .

.أمين الحفظ .

.مدير األمالك .

  .المثمن .

القالمحاسب  .

أعضاء مجلس .

أي مالك وحد .

أي شخص تا .

ني السوق المال

ني أي سوق ما
مثال السوق الرئي

ني أي أصول يمت
موضحة في الملخ

ل من يملك وحدة

أي مالك .1

مدير الص .2

مجأعضاء  .3

نـي شـركة سـام
شروط وأحكام الص

مجموعة سا ني
صندوق واستالم

ر المراجعة الشرع

ني الضوابط الش
صندوق صالحية ا

ي الوحدات التي
تصدوشكل عيني

من خالل االليھا
8 وارد في المادة "

م البائعون الواردة

ي النسبة الناتج

ھي  :
وفي

مد  :
من

يوم  :  "

يقص  :  ق
الص

:  

بقص

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

تعن  :

تعن  :  دية
الم

تعن  :
الم

: 

كل

تعن :
وش

تعن :طلبات 
الص

دار :

تعن :
الص

  :  ني

ھي
بش
علي
الو

ھم  :  يني

 فات
 قيمة ي

ھي  :

  المالية

 أو "يوم عمل"

 أرباح الصندوق

  و عالقة

 المال السعود

  لصندوق

  ر

  طرح

 المستلمة لطل
  ك

  لشرعية 

  ط الشرعية

 االشتراك العين

ركون بشكل عي

مصروفجمالي 
إجمالي من ق

السنة ا

  الربع

"اليوم"

صافي 

طرف ذو

  تداول

أسواق

أصول ال

الجمھو

الطمدير 

الجھات
االشترا

الھيئة ا

الضوابط

وحدات

المشتر

إج نسبة
الصندوق



 
 
 

 
 
 

 

 

السـتحواذ 
تـي تملـك 
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ھدف الصـندوق اال
فظ للعقارات) والتـ

ريـة التـي يسـتھ
شركة معارف الحفظ

  حكام.

  

ى األصـول العقار
شركة المباعة (

ذه الشروط واألح

منھا لإلشارة إلـى
الشرامل حصص 

من ھذ 6.2فقرة

 

  ل الصندوق.

ة ويستخدم كل م
ستحواذ على كا
رية الواردة في الف

جمالي قيمة أصول

صطلحات مترادفة
ليھا من خالل اال
فة األصول العقار

إجم

  :قارية 
مص
علي
كاف

  لصندوق

ة الصندوق 
ة/األصول العقا

  ة

  

ال أصول

محفظة
المبدئية
المبدئية



 
 

 
 
 

م 
 

ر 
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ة الشـرعية تـم
اصـة بصـناديق

ق تقـدير مـدير

سـعين بالمائـة
ل ربـع مـن كـل

مملكـة العربيـة
% مـن90عـن 

العقـاري وذلـك

داخـل تعليمـي
ـى رأس المـال
فــي مشــاريع

ع معايير الھيئة
والتعليمـات الخا

ـدد مماثلـة وفـق

عـن تس ال يقـل 
كـلم من نھاية 

دوري داخـل الم
زيع مـا ال يقـل ع

وير اشاريع التط

 ة:

فـي القطـاع الت
 تـدر عوائـد علـى
ثــانوي أصـوله ف

مع متوافققفل) 
ثمار العقـاري و

للتجديـد لمـ ـة

 يـتم توزيـع مـا
يوم 30الل لك خ

 

خـل تـأجيري د
"، وتوز6 " لمادة 

ي أصوله في مش

راتيجيات التالية

فصـول عقاريـة 
ـن المتوقـع أن
ندوق بشـكل ث

متداول (مقف عام
صـناديق االسـتث

ي تـداول، قابلـ

ل دوري بحيث
، وذلكشكل ربعي

صول العقارية.

لـــة لتحقيـق د
ة الواردة في ال
ق بشكل ثانوي

 ".6 " لمادة

الل اتباع االستر

أص خـالل تملـك 
دوري والتـي مـن

تثمر الصـن ويس

 

ع تثمار عقاري
وجـب الئحـة ص

  .ن

راج الوحدات في
 لية.

ارية مدرة لدخل
ي الوحدات بش
ئد اإليجارية لألص

 مارية
ل عقاريـــة قابلـ
وق االستثمارية
ستثمر الصندوق
ق الواردة في ا

تثمارية من خال

 الصندوق ھا
ة عقاريـة مـن
خـل تـأجيري د
ثمار الصندوق.

ھو صندوق است
 السـعودية بمو

   .رية
ن، دور الميزانين

   

 
96+  

www.ob  

بدأ من تاريخ إد
ئة السوق المال

ر في أصول عقا
على مالكي وق

لصندوق للعوائ

دافه االستثما
مار فـي أصـــول
تراتيجية الصندو

سنوي. ويسربع
راتيجية الصندوق

 دوق
ق أھدافه االست

ي يستثمر فيھ
فظة اسـتثمارية
لــة لتحقيـق دخ
ستراتيجية استث

 ق ونوعه
معارف ريت، وھ
مملكـة العربيـة
 رية المتداولة.

 صندوق
خيت االستثمار
د، برج البحرين

11526الرياض  
  . السعودية

41-11- 966 +
18-419-11-66

bic.com.saي: 

 
سنة تب 99ھي 

خذ موافقة ھيئ

 وق
 إلى االستثمار
في أرباح الصندو
 استالم مدير ا

لصندوق وأھد
ق إلـى االسـتثم

مع است يتوافق
بشكل رصندوق 

حددة في استر

تيجيات الصند
ق على تحقيق

العقارية التي
وق تكوين محف
 السعودية قابل
تماشى مع اس

  :ي شريطة

  ت

سم الصندوق
سم الصندوق م
نشاؤه فـي المم
الستثمار العقار

عنوان مدير الص
شركة أصول وبخ
طريق الملك فھد

63762ص .ب. 
لمملكة العربية

19-1797ھاتف:
899اكس رقم: 

لموقع اإللكتروني

مدة الصندوق
مدة الصندوق ھ
لصندوق وبعد أخ

ھداف الصندو
ھدف الصندوق

%) من صافي90
وذلك بعدسنة،

وصف غرض ال
ھدف الصـندوق
لسعودية وبما ي
صافي أرباح الصن
فقاً للقيود المح

ملخص استرات
سيعمل الصندوق

نواع األصول ا
ستھدف الصندو
لمملكة العربية
لمستثمر بما يت
لتطـوير العقاري

ريتمعارف 

  و األحكام 

 

اس .1
اس
إن
اال

ع .2
ش
ط
ص
الم
ھ
فا
الم

م .3
مد
ال

أھ .4
يھ
)0
س

و .5
يھ
ال
ص
وف

م .6
س

أن 6.1
يس
الم
الم
ال

مصندوق 

الشروط و

  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

14 

٪ مــن القيمـة

ن مجلـس إدارة

تثمارية بشـكل

ملوكة من 
  القابضة

  هدم من قبل

 تعادلحصص 

حسب  –فاه 
ضريبة القيمة 

٪75دوري عــن 

ى موافقـة مـن

صـندوق االسـت
  :ة)

 مة
يمية 

**1,3

1,32
كانت مملمبدئية 

لتعليم والتدريب
وتستخدلبائعين) 

93

الحلي فإن قيمة تلك 

ة والتي بدورھا معف
في حال تم فرض ض

ي تولــد دخــل 

عد الحصول علـى

ـة لمحفظـة الص
ي الشركة المباعة

عدد/قيم
مدارس تعلي  7 

100%  

322,000,000 

22,000,000 
ألصول العقارية ا

شركة معارف لل 
% من قبل الب100

3,339,000 

100%  

  م.
قارية المبدئية وبالتال

  فعھا للبائعين.
صص الشركة المباعة
ة القيمة المضافة، و

  .ة المضافة

  

لمطــورة التــي
  ة، و

مدة الصندوق بع

المكونـ مبدئيـة
الحصص فيامل

ا يوجد، حيث إن 
(المستأجر قبل

0مملوكة بنسبة 

11/04/2018موافق
لك كافة األصول العق
سيقوم الصندوق بدف
واذ سيتم على حص
نفيذية لنظام ضريبة

ضريبة القيمة تحمل

 

ـول العقاريــة ا
ئم مالية مدققة

 .بيضاء 
أثناء م ل عقارية

  مبدئية
:(  

الم صول العقاريـة
ستحواذ على كا

خل مـن

مبدئيـة

ال 12الل 

المو
ــــندوق

) (لایر 2

ـــة طريق

المھـ25/07/1439
ة، والتي بدورھا تملك
جدول أعاله والتي س
ذ وذلك ألن االستحو
 بموجب الالئحة التن
ن الصندوق سوف يت

دوق فــي األصـ
ق وفقاً آلخر قوائم
وله في أراضي

أصولو بيع أي

الم ل العقارية
دوق (المبدئية)

األصوضح أدناه
من خالل االسليھا

المدرة للدخة

ل العقارية الم

 سعودي)

 الصندوق خال
لایر سعودي)

 اصــــول الصــ
2018(ســـنة

محســـوبة بط

 أرقام محدثة بتاريخ
ص الشركة المباعة
ئية المشار إليھا بالج
ى عملية االستحواذ
يبة القيمة المضافة

لشركة المباعة، فإن

ستثمارات الصـند
ألصول الصندوق
ر الصـندوق أصو
صندوق امتالك أ

ي عن األصول
ص محفظة الصند
ص التعريفي المو

االستحواذ عليتم 

 الوصف

قارية المبدئية

األصول لشراء 

صندوق (لایر س

 لكامل اصول
لایر () 2017ة 

رات لكامــــل
شـــھر  12ل 

 اإلشـــغال (م
( 

اله كانت حسب آخر
حواذ على كامل حصص
صول العقارية المبدئ
لقيمة المضافة على

من تطبيق ضريب –ق 
تحواذ على حصص ا

تقـل اس أال 
اإلجمالية أل

أال يسـتثمر  . ب
يحق لمدير الص

  لصندوق.

ملخص تعريفي
ملخص )1(

يعرض الملخص
(والتي يت مبدئي

 العقارات
األصول العقة

 وع األصول
فة االجمالية

 * سعودي)
لي حجم الص

وع اإليجارات
 ماضية (سنة

ــــوع اإليجــــار
ســـتھدف خـــال

 دي)
ـالي نســـبة

سط المرجح)
الرقام الموضحة اعال
م الصندوق باالستح
 اإلجمالية لشراء األ
يتم تطبيق ضريبة ال

دير الصندوقفسير م
ة على عملية االست

. أ

ب
يو
ال

م 6.2

وي
مب

عدد ا
نسبة
مجمو
التكلف
(لایر
إجمال

مجمو
شھر

مجمــ
المس
سعو
ـــ إجم
المتو
االجميع

*سيقوم
التكلفة

لن ي**
فھم وتف
المضافة
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 صالتين ما يوجد
  

رة ضمن حدود 

من ھذه )5( قرة 
نية إصدار الرخص

فقاً لشروطه 
  

د من التفاصيل 

  ن وبنات)
  (بنين وبنات) 

لغرف االدارية كم
.ي كبير ومسبح
د مساحات شاغر

  ة

 انوي.
 ثانوي.
 .ثانوي -سط 
  .ثانوي - سط 

 شمالي

 

  6.2 دة 

شار إليھا في الفق
ج عن عدم إمكان

ت في الصندوق و
 سنوات إضافية

  فعت
لحصول على مزيد

 ياض

  تعليميين:
سام العربية (بنين

/األجنبيةلعالمية
ية والمختبرات وال
ية وملعب عشبي

، كما يوجد ساني
سعات المستقبلية

ثا - متوسط  –ي 
ث -متوسط  –ئي 

متوس –إبتدائي  -  
متو –إبتدائي  - 

  يب القابضة

  عقارات

ريق الدائري الش
24°47

  بناء

  

من ھذه الماد )5

سندات ألمر المش
ت ألي أضرار تنتج

  على تجديدھا.
خصيص الوحدات

)5مدة خمسة (

 من اخر قيمة ُدف
شروط واألحكام لل

س المنارات بالريا

ة عن مجمعيين ت
رات الرياض االقس
رياض األقسام ال
الفصول الدراسي
ب رياضية خماسي
 من البناء الخرس
خدامھا في التوس

  تعليمي
  مدارس
إبتدائي: للمراحل

إبتدائ: للمراحل )
رياض أطفال: حل
رياض أطفال: حل

ف للتعليم والتدري

  يوجد ال

  واحد

  ال يوجد 

معارف الحفظ للع
 الرياض
 االزدھار

لشرقي مع الطر
7'22.2"N 46°43

شھادة اتمام بن د

109,523.24  

720,212,137.1

51,251,000  

( الفقرة ضح في

قبول أن تكون الس
، أن تكون ضمانات
 أو عدم القدرة ع
م إكمال إصدار وتخ
دد عقد اإليجار لم

سنوات 3% كل
من ھذه الش" .6

 

مدارس

العقار عبارة
جمع مدارس منار
مدارس منارات الر
بھا مجموعة من

مالعب 4ألغراض و
ورين وثالثة ادوار
رض يمكن استخ

(أھلية) بنين
بنين (أجنبية)

للمراحلت (أھلية)
للمراح  (أجنبية)

شركة معارف

شركة م

لطريق الدائري ا
'13.2"E 

يوجد

1

 ألمر كما ھو موض

دريب القابضة بقب
ت لسداد اإليجار
أو عدم وجودھا
لمستأجر بأنه تم
للمستأجر أن يجد

%5اإليجار بنسبة
2. "ن ھذه المادة

 المبدئية: ية

 مج
 مجمع م
مبنى ب 13 عدد

ياضية متعددة األ
نوعة بين دور ودو
األر

-
-

بنات -
بنات-

تقاطع ا

سندات

ارف للتعليم والتد
فة لكونھا ضمانات

المن تاريخ إخطار
ويحق ل ،وأحكامه

زيادة ا
من )5(لى الفقرة

ص األصول العقاري

يتكون العقار من
ري

متنمباني العقار 

تزمت شركة معا
، باإلضاف6.2 مادة 

تبدأ م عاماً  30
و

(يرجى الرجوع إلى

ملخص )2(
 عقار

  لعقار

  عقار
  خدام

من  دارس
  تعليم

  أجر
 اإليجار 

  ية
اليجار بعد 
  صندوق

ر للثالث 
  ماضية 
  حالي
  نة

  ي

  رع

  الموقع

  لموقع

  مام بناء

 )²(مض

 ء العقار
  لایر)

ھدف خالل 
على لایر)
 2018عام

االيجارية 
  ى

  اد اإليجار

  لرخص
الت
الم

  (سنة)ر

 اإليجار ود
(  (لایر)

 

اسم الع

الع وصف

نوع الع
االستخ

تراخيص المد
وزارة التع

المستأ
عدد عقود
الحالي
عدد عقود اال
انشاء الص
عوائد اإليجا
سنوات الم
الح المالك

المدين

الحي

الشار

احداثيات ا

ال كروكي

شھادة إتم

مساحة االرض

تكلفة شراء
(لایر
االيجار المستھ

(لایرشھر  12
إفتراض أن الع
ھي السنة 
األولى

ضمانات سد

ضمانات ال

مدة اإليجار

عقو عن نبذة
( الحالية
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يحده من سية. 
ي للعقار. يطل 
المدرسية في 

   الترخيص
  ھـ0/1441

  ھـ0/1440

  ھـ0/1441

  ھـ0/1442

ين في مجلس 
صلحة، سيقوم 

ن األصول العقارية
ام) بتلك الرغبة
 عرض لشراء أي
بدئية ذات الصلة
ھا مدير الصندوق

 األصول العقارية
 للبائعين أو ذلك

 المقترح من قبل
  صندوق).

فيخصة للعمل 
من قبل البائعين
ل حصص الشركة

  عة. 

  دوق .
دة من المبنى أو

 مباني

كة الطرق الرئيس
 الشمال الشرقي

ي. تقع المباني 
  الجنوب

نھاية 
10/7

27/8

10/7

09/3

وين غير مستقلي
 تضارب في المص

ندوق بيع أي من
 الشروط واألحكا
لحق في تقديم
لمبصول العقارية ا

لشروط التي بينھ
  يخ اإلشعار).

عن بيع يمتنعق 
وق في إشعاره

على من السعر
شعارھم لمدير الص

ألحد البنوك المر
ملوكة بالكامل م

بنقلير الصندوق 
لح الشركة المباع

شر مع مدير الصند
ي عدم االستفاد

  مكلفة.

  

 ألصل العقاري)

 مكونة من عدة م

ه من خالل شبك
ي الشرقي في

من الجنوب الغربي
ف للسيارات إلى 

 اية الترخيص
  ھـ1/07/1439

  ھـ1/10/1439

  ھـ1/07/1439

  ھـ0/03/1439

طراد (وھما عضو
ي حال وجود أي

ل رغب مدير الصن
عرفون في ھذه
 يكون للبائعين ا
تھم بشراء األصو
قل أفضلية من ال
م تقويمي من تار

ن مدير الصندوق
 من مدير الصندو

مبدئية بسعر أع
بائعين (وفق إشع

شركات التابعة أل
(المم ب القابضة

ال، لن يقوم مدي
لصال دل المختص

باشر أو غير مباش
 أو قد تتسبب في
غييرات رئيسية م

.  

ر الخاصة بھذا األ

  سنة 21

يث ان المدرسة

100%  

54.5%  

يمكن الوصول إليه
قع الطريق الدائر
وشارع الجنادل م
لموقع مع مواقف

بد
0 -  سط

9 -  سط

 – ائي
  ي

0

 – ائي
  ي

9
  

رضا عبد الحليم 
ي المستأجر. وفي

 حدات.

في حالة، فإنه
ين (كما ھم مع
سعر البيع. وعليه،
عون إشعاًرا برغبت
ل من األحوال أق

يوم 30حق خالل

ئعين، فإنرية للبا
السعر المقترح

  ير الصندوق. 

العقارية المصول
مقترح من قبل الب

 باسم إحدى الش
للتعليم والتدريب
في جميع األحوا

تب العدته أمام كا

مصالح بشكل مب
فات نظامية تمنع
لى اصالحات وتغ

م.11/04/2018فق

 

عن عقود اإليجا

سب المبنى حي

بمدينة الرياض وي
ي الشمالي، ويق
جنوب الشرقي، و
ل والشرق من ا

 المراحل
متوس – إبتدائي

  ثانوي
متوس – إبتدائي

  ثانوي
إبتد - أطفال اض

ثانوي -  متوسط
إبتد - أطفال اض

ثانوي -  متوسط

لعرفج واألستاذ ر
تنفيذيين فيرين

عنه لمالكي الوح

 العقارية المبدئية
إشعار البائعيوق

روط وأحكام وسع
دئذ يرسل البائع
جب أال تكون بحا
ممارسة ذلك الح

يع األصول العقار
بسعر يقل عن 
ي إشعارھم لمد

لصندوق بيع األص
ين) أو السعر الم

باألصل العقاري
 شركة معارف ل
رمة مع البنك، وف
 إتمام نقل ملكيته

دم وجود تضارب م
قار من أي مخالفا

تؤدي ايله، أو قد

ھـ المواف07/1439/

حس  1-3

ي حي االزدھار ب
ي الطريق الدائري
شارع فيفا من الج
الشمال

  م
  لية)

  )نبية

ريا  )لية

ريا  )نبية

 ى اآلتي:
محمد بن أحمد ا
صندوق) ھم مدير
صندوق باإلفصاح ع

ع وشراء األصول
لى مدير الصندو
م بحسن نية شر
ة المبدئية. وعند
لشراء، والتي يج
ب على البائعين م

مدير الصندوق بيع
لة لطرف ثالث ب
ن قبل البائعين في

ل، يحق لمدير ا
ق إشعاره للبائعي

ملكية المتعلق ب
ضماناً اللتزامات
لتسھيالت المبر

عندن الحفظ إال

دير الصندوق بعد
صندوق بخلو العق
تشغيل

/25 محدثة بتاريخ

يقع العقار في
الشمال الغربي
العقار على ش

القسم
(أھل بنين

أجن( بنين

أھل( بنات

أجن( بنات

تجدر اإلشارة إلى
الدكتور م -

إدارة الص
مدير الص

وجب اتفاقية بيع
مبدئية، يجب عل
عليه أن يبيّن لھم
ن األصول العقارية
يًنا فيھا شروط ال
ي إشعاره (ويجب

ي حال رفض مد
مبدئية ذات الصلة
سعر المقترح من

ي جميع األحوال
دير الصندوق (وفق

تم رھن صك الم
لمملكة وذلك ض
بموجب اتفاقية ا
لمباعة إلى أمين

يقر مد
كما يقر مدير الص

ت حسب آخر أرقام

  مبنى
 ير الفني

 المقيم  ل
  )سترات

  دوار

  ل العقار

 من حجم 
  وق

  العقار ع

 وانتھاء 
 رة التعليم

  ح

ت

  ض األول

بمو
الم
وع
من
مبي
في

وفي
الم
الس

وفي
مد

   أخرى

ت
ا
ب
ا

  لصندوق 

موضحة اعاله كانت

عمر الم
حسب التقر(

المعد من قبل
فاليو شركة

عدد االد

إشغا نسبة

نسبة األصل
الصندو

موقع وصف

بداية تاريخ
ترخيص وزار

افصا

حق العرض

مالحظات

اقرار مدير ال

جميع االرقام الم
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ا يوجد صالة 
اخل مبنى 

شاغرة ضمن 

طقة المدينة 

من  )5(  الفقرة 
 عدم إمكانية 

وفقاً لشروطه 
  ة

ى مزيد من 

  وبنات)
لغرف االدارية كما

مغطى دمسبح 

وجد مساحات ش
  قبلية

  

 
 خطاب أمانة منط

  6.2 ادة 

لمشار إليھا في
ي أضرار تنتج عن

  ديدھا.
ت في الصندوق و
) سنوات إضافية

  ُدفعت
حكام للحصول على

  نة المنورة

   : تعليميين
  بنين وبنات)
(بنين و /األجنبية

ة والمختبرات وال
ب عشبي كبير وم

خرساني، كما يو
توسعات المستق

  . ثانوي -ط 
 ثانوي. - ط
 .ثانوي - ط

.متوسط – دائي
  ريب القابضة

  لعقارات
 
  
 

24°26'

تمام بناء حسب

1  

من ھذه الما )5(

 السندات ألمر ال
كون ضمانات ألي
 القدرة على تجد
وتخصيص الوحدات

5لمدة خمسة (

ت من اخر قيمة ُد
ذه الشروط واألح

لمنارات بالمدين
ة عن مجمعيين
القسام العربية (
/ألقسام العالمية
 الفصول الدراسية
 خماسية وملعب

  .منفصل
ادوار من البناء الخ
ستخدامھا فى الت

  تعليمي
  مدارس

متوسط –تدائي
متوسط – بتدائي
متوسط – تدائي
إبتد - أطفال ياض

ف للتعليم والتدر
  يوجد ال

  واحد

  ال يوجد 

 معارف الحفظ لل
المدينة المنورة

الشرقية هالحر
 60شارع رقم 

54.9"N 39°39'4

 بمثابة شھادة ات
  .  المنورة

39,719.41  

162,141,475.92

11,341,000  

( الفقرة وضح في

ة بقبول أن تكون
سداد اإليجار، أن تك
 وجودھا أو عدم
م إكمال إصدار و
جدد عقد اإليجار 

سنوات 3% كل 5
من ھذ" 6.2 "ادة

 

مدارس ال
العقار عبارة
االمنارات المدينة

منارات المدينة األ
ھا مجموعة من

مالعب رياضية 4

ور ودورين وثالثة 
د األرض يمكن اس

إبت بنين (أھلية):
إب بنين (أجنبية):
إبت بنات (أھلية):

ربنات (أجنبية):
شركة معارف

شركة

43.3"E 

ربائي والتي تعد

2

ت ألمر كما ھو مو

والتدريب القابضة
ونھا ضمانات لس
ر الرخص أو عدم
تم هالمستأجر بأن

 للمستأجر أن يج

5 اإليجار بنسبة
من ھذه الما )5(

مجمع مدارس م
مجمع مدارس م

مبنى بھ 14ر من
4عددة األغراض و

ر متنوعة بين دو
حدود

ب -
ب -
ب -
ب-

ة ايصال تيار كھر

سندات

 معارف للتعليم و
، باإلضافة لكو6.2

إصدار
من تاريخ إخطار

يحقو ،وأحكامه

زيادة
( جوع إلى الفقرة




يتكون العقار
رياضية متع

مباني العقار

شھاد يوجد

التزمت شركة
2 ھذه المادة 

تبدأ م عاماً  30
و

(يرجى الرج

 العقار

  العقار

  لعقار
  تخدام

من وزارة  ارس
  عليم

  ستأجر
  إليجار الحالية

انشاء يجار بعد 
  ندوق

للثالث سنوات 
  ضية

  الحالي
 دينة
 حي
 شارع

  ت الموقع

  الموقع 

  تمام بناء

 )²(مالرض

  (لایر)  العقار
 12ھدف خالل 

لى إفتراض أن 
ھي السنة 

  ة األولى

  سداد اإليجار

   الرخص

  (سنة)جار

 اإليجار عقود
  (لایر) ة

 

اسم 

وصف

نوع ا
االست

تراخيص المدا
التع

المس
عدد عقود اإل
عدد عقود االي
الصن
عوائد اإليجار ل
الماض
المالك
المد

الح

الش

احداثيات

كروكي

شھادة إ

مساحة اال

تكلفة شراء

االيجار المستھ
عل(لایر) شھر 

2018العام 
االيجارية

ضمانات س

ضمانات

مدة اإليج

عق عن نبذة
الحالية
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ن عبد العزيز 
 (طريق الملك 

  حرم

  لترخيص
  ھـ1440/

  ھـ1440/

  ھـ1442/

  ھـ1440/

ستقلين في 
رب في 

يتعھد كما حه، 
خ طرح وحدات 

ھو  المستأجر 
 ةرخصستخراج 

أي من األصول 
شروط واألحكام) 
عين الحق في 
 بشراء األصول 
قل أفضلية من 

يوم  30 خالل 

ألصول العقارية 
للبائعين أو ذلك 

عر المقترح من 
شعارھم لمدير 

  
 االستفادة من 

 ري)

  مباني

ع األمير محمد بن
ق الدائري الثاني
بية الشرقية للح

نھاية ال
1439/

27/08/

04/12/

27/08/

عضوين غير مس
ال وجود أي تضار

ل على تصحيح
شھر من تاريخ 

سيكون ،لبلدية
ر نتيجة لعدم اس

ر الصندوق بيع أ
ن في ھذه الش
عليه، يكون للبائع
 إشعاًرا برغبتھم
حال من األحوال أ
سة ذلك الحق

عن بيع ا يمتنعق 
وق في إشعاره ل

 أعلى من السع
بائعين (وفق إش

مدير الصندوق .
سبب في عدم

  

بھذا األصل العقار

ة مكونة من عدة

 بين تقاطع شارع
لھجرة مع الطريق
من الناحية الجنو

  اية الترخيص
  ھـ143/1438

  ھـ2/09/1439

  ھـ0/08/1439

  ھـ2/09/1439

ليم طراد (وھما 
مستأجر. وفي حا

  ي الوحدات.
وان وجاري العمل

12خالل  حيح
ال ةرخصستخراج 

ل وقوع أي ضرر

ي حال رغب مدير
(كما ھم معرفون
 وسعر البيع. وع
 يرسل البائعون
يجب أال تكون بح

ى البائعين ممارس

ن مدير الصندوق
 من مدير الصندو

   

المبدئية بسعر 
ترح من قبل الب

 غير مباشر مع م
ة تمنع أو قد تتس

  سية مكلفة.
  

 اإليجار الخاصة ب

  سنة 23

حيث ان المدرسة

100%  

12.3%  

 الرياض الھجرة،
وتقاطع طريق ال

كم م 8 الشريف

بدا 
7 -  سط

21 -  سط

03 -  سط

 تدائي
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ستاذ رضا عبد الحل
تنفيذيين في المس
فصاح عنه لمالكي

لعنو خطأ في ا
بالعنوان الصح ة

من اس مستأجر
لوحدات في حال

فيمبدئية، فإنه 
البائعين (إشعار

 شروط وأحكام
مبدئية. وعندئذ
 الشراء، والتي ي
اره (ويجب على

فإنارية للبائعين، 
 السعر المقترح
 لمدير الصندوق.

 األصول العقارية
 أو السعر المقت

بشكل مباشر أو
 مخالفات نظامية
ت وتغييرات رئيس

م.11/04/2018فق

 

فاصيل عن عقود

حسب المبنى ح

نورة على طريق
لجنوبية الشرقية
عن الحرم النبوي

المراحل
متوس – إبتدائي

  ثانوي
متوس – إبتدائي

  ثانوي
متوس – إبتدائي

  ثانوي
إبت - أطفال رياض

متوسط –

مد العرفج واألس
ق) ھم مديرين ت
دير الصندوق باإل
دة، ولكن ھناك

البلدية ةرخصج
المل لم يتمكن

دوق ومالكي ال

صول العقارية الم
 مدير الصندوق إ
لھم بحسن نية
ألصول العقارية الم
مبيًنا فيھا شروط
ندوق في إشعا

 بيع األصول العقا
ث بسعر يقل عن
ن في إشعارھم

دير الصندوق بيع
شعاره للبائعين)

د تضارب مصالح ب
و العقار من أي

دي الى اصالحات
ھـ الموافق07/1439/

التف

ح 3 -1

 فى المدينة المن
جرة من الناحية ال
عبدهللا). ويبعد ع

  سم
  (أھلية)

  )أجنبية

  )أھلية(

  )أجنبية

 ة إلى اآلتي:
تور محمد بن أحم
س إدارة الصندوق
صلحة، سيقوم مد

مجدد صة البلدية
باستخراج ستأجر

دوق، وفي حال
سؤول أمام الصند

  .ية
ة بيع وشراء األص
ئية، يجب على
وعليه أن يبيّن ل
شراء أي من األ

ة ذات الصلة، مي
 بينھا مدير الصن

  ريخ اإلشعار).

ض مدير الصندوق
لصلة لطرف ثالث
ح من قبل البائعين

حوال، يحق لمد
ندوق (وفق إش

ندوق بعدم وجود
الصندوق بخلور

شغيله ، أو قد تؤد
25/7  محدثة بتاريخ

يقع العقار
وطريق الھجر
ع

القس
( بنين

( بنين

( بنات

( بنات

تجدر اإلشارة
الدكت -

مجلس
المص

خصر -
المس
الصند
المس
البلد
بموجب اتفاقية
العقارية المبدئ
بتلك الرغبة، و
تقديم عرض لش
العقارية المبدئي
الشروط التي
تقويمي من تار

وفي حال رفض
المبدئية ذات ال
السعر المقترح

وفي جميع األح
قبل مدير الصن

  الصندوق).

يقر مدير الصن
كما يقر مدير
المبنى أو تش
ت حسب آخر أرقام

  لمبنى 
المعد من  الفني

 شركة يم
  )سترات
  الدوار

  غال العقار
ل من حجم 

  ندوق

  العقار وقع

انتھاء ترخيص 
  التعليم

  صاح

  رض األول

  ر الصندوق 

موضحة اعاله كانت
 
 
 
 
 
 
 
 

عمر ال
حسب التقرير (

المقي قبل
فاليوس

عدد ا

إشغ نسبة

نسبة األصل
الصن

مو وصف

تاريخ بداية وا
وزارة ا

افص

حق العر

اقرار مدير

جميع االرقام الم
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كما يوجد صالة 

يوجد مساحة 

 
 محافظة الخبر 

  (بنين)
 (بنين) جنبية

االدارية ك والغرف 
 مسبح مغطى

دمة بالكامل وال ي

 
 

 ن نصير

سب خطاب بلدية

  6.2 المادة 

  ت بالخبر

 عيين تعليميين
 االقسام العربية

/االجسام العالمية
سية والمختبرات
ضية خماسية وم
 واالرض مستخد

  قبلي
 
 

 .ثانوي - توسط
 ثانوي. – توسط

 لتدريب القابضة
 

  

  ظ للعقارات

 ة

شارع موسى بن

26°20'21.2

دة اتمام بناء حس
  . شرقية

 

149 

1  

من ھذه )5( رة 

دارس المنارات
 عبارة عن مجمع
س منارات الخبر
نارات الخبر األقس
من الفصول الدراس

مالعب رياض 4ض و
لبناء الخرساني،
للتوسع المستق
تعليمي
 مدارس

مت – إبتدائي): ة
مت – ية):إبتدائي

معارف للتعليم وال
 يوجد ال

  واحد

ال يوجد 

ركة معارف الحفظ

 الخبر

حي قرطبة

شارع النواوي وش

25"N 50°11'32.

تعد بمثابة شھاد
أمانة المنطقة الش

14,964 

9,062,163.52

0,426,000

الفقرو موضح في 

 

مد
العقار 

 مجمع مدارس
مجمع مدارس من
ي بھا مجموعة م
ة متعددة األغراض
 ثالثة ادوار من ال

أھلية( بنين -
بنين (أجنبي-

شركة م

شر

يقع العقار بين ش

09"E 

كھربائي والتي ت
بأ

دات ألمر كما ھو


 م

يانمب 4عقار من
رياضية
 العقار عبارة عن

شھادة ايصال تيار 

سند

يتكون الع

مباني

رة 

  ة
شاء 

ت 

ش يوجد

(  

12 
أن 

 

 

 سم العقار

  العقار صف

  وع العقار
  الستخدام 
من وزار لمدارس
  التعليم
  لمستأجر

ود اإليجار الحالية
د االيجار بعد انشا

  لصندوق
جار للثالث سنوات

  الماضية 

  الحالي الك

  المدينة

  الحي

  الشارع

  ثيات الموقع

  الموقع وكي

  دة إتمام بناء

 )²(محة االرض 

(لایر) شراء العقار

2مستھدف خالل 
على إفتراض أ)

ھي السنة 201
  جارية األولى

 ت سداد اإليجار

 
 
 
 
 
 
  

اس

وص

نو
اال
تراخيص ال

ال
عدد عقو
عدد عقود
ا
عوائد اإليج

الما

احدا

كرو

شھا

مساح

تكلفة ش

االيجار الم
(لایرشھر 

18العام 
االيج

ضمانات



 
 
 

2
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ر إليھا في 
 ألي أضرار تنتج 

  ا.

صندوق وفقاً 
  ت إضافية

 على مزيد من 

الدوحة والحزام 
عبر شارع األمير 
ه شوارع داخلية 

  الترخيص
  ـھ0/1442

  ھـ1/1441

ر مستقلين 
ود أي تضارب 

وق بيع أي من 
ي ھذه الشروط 
، يكون للبائعين 
إشعاًرا برغبتھم 
 تكون بحال من 
بائعين ممارسة 

عن بيع األصول 
وق في إشعاره 

 السعر المقترح 
إشعارھم لمدير 

  الصندوق .
م االستفادة من 

دات ألمر المشار
ن تكون ضمانات
رة على تجديدھا

 الوحدات في الص
) سنوات5مسة (

  مة ُدفعت
ألحكام للحصول

 عقاري)

ن االحياء حي 
ي المقام األول ع
ى ذلك، تحيط به

نھاية   
  16/09

  19/10

وھما عضوين غير
ر. وفي حال وجو

  حدات.

غب مدير الصندو
 ھم معرفون في
سعر البيع. وعليه
يرسل البائعون إ
والتي يجب أال
 (ويجب على الب

ع يمتنعلصندوق 
 من مدير الصندو

  ندوق. 

بسعر أعلى من
ل البائعين (وفق إ

مباشر مع مدير ا
تتسبب في عدم

  

 

ل أن تكون السند
لسداد اإليجار، أن
دھا أو عدم القدر

 إصدار وتخصيص
 اإليجار لمدة خم

نوات من اخر قيم
 ھذه الشروط وا
صة بھذا األصل الع

  

 

سط مجموعة من
لى المدارس في
شرق. وعالوة على

بداية الترخيص
ھـ17/09/1439

ھـ29/07/1439

بد الحليم طراد (و
ين في المستأجر
عنه لمالكي الوح

في حال رغإنه 
عار البائعين (كما
شروط وأحكام وس
مبدئية. وعندئذ
شروط الشراء،
وق في إشعاره

عين، فإن مدير ا
 السعر المقترح
عارھم لمدير الصن

عقارية المبدئية ب
 المقترح من قبل

ل مباشر أو غير م
مية تمنع أو قد ت
 رئيسية مكلفة.

  م.2

يب القابضة بقبو
 لكونھا ضمانات ل
خص أو عدم وجود

تم إكمال هجر بأن
جر أن يجدد عقد

سن 3% كل 5بة
من" 6.2 "المادة

قود اإليجار الخاص

سنة 27

3 

100%  

11.3% 

ن في الخبر، وس
س. يتم الوصول إ
 العزيز  إلى الش

ب  حل
 -  متوسط

  ي
 -  متوسط

  ي

 واألستاذ رضا عب
م مديرين تنفيذيي
صندوق باإلفصاح ع

رية المبدئية، فإ
ير الصندوق إشع
ھم بحسن نية ش
ألصول العقارية الم
صلة، مبيًنا فيھا 
ينھا مدير الصندو

  خ اإلشعار).

ول العقارية للبائع
 بسعر يقل عن
لبائعين في إشعا

ق بيع األصول الع
ئعين) أو السعر

رب مصالح بشكل
نظاأي مخالفات 

صالحات وتغييرات

11/04/2018موافق

 

ف للتعليم والتدر
، باإلضافة6.2 دة

مكانية إصدار الرخ

المستأجخ إخطار
يحق للمستأجو ،

ادة اإليجار بنسبة
من ھذه ا )5( رة

التفاصيل عن عق

 قرطبة بالظھران
ر والھدا واالندلس
طريق الملك عبد

المراح
م – إبتدائي

ثانوي
م – إبتدائي

ثانوي

 ي:
بن أحمد العرفج
رة الصندوق) ھم
 سيقوم مدير الص

راء األصول العقا
، يجب على مدي
عليه أن يبيّن لھم
شراء أي من األ
لمبدئية ذات الص
 الشروط التي بي
تقويمي من تاريخ

صندوق بيع األصو
صلة لطرف ثالث
مقترح من قبل ال

ق لمدير الصندوق
وفق إشعاره للبا

ق بعدم وجود تضار
 بخلو العقار من أ
 قد تؤدي الى اص

ھـ الم25/07/1439

مت شركة معارف
من ھذه الماد )5

عن عدم إم

تبدأ من تاريخ اماً 
شروطه وأحكامه

زيا
الرجوع إلى الفقر

عقار ضمن حي
ي والحزام األخضر

الى الجنوب وطن
  شمال والغرب

  القسم
  (أھلية) بنين

  )أجنبية( نين

إلشارة إلى اآلتي
الدكتور محمد ب
في مجلس إدار

المصلحة،في 

اتفاقية بيع وشر
لعقارية المبدئية،
) بتلك الرغبة، وع
ي تقديم عرض لش
ألصول العقارية ال
قل أفضلية من 

يوم ت 30ق خالل

ل رفض مدير الص
المبدئية ذات الص
أو ذلك السعر الم

يع األحوال، يحق
مدير الصندوق (و

.(  

قر مدير الصندوق
ر مدير الصندوق
ى أو تشغيله ، أو

5ام محدثة بتاريخ 

التزم
5( الفقرة 

عا 30
لش

(يرجى ا لية

  قبل
(  

 دوق

يقع الع
الذھبي
سلطان
إلى الش

بنوزارة 

بن
  

تجدر اإل
-

بموجب ا
األصول ال
واألحكام)
الحق في
بشراء األ
األحوال أق
ذلك الحق

وفي حال
لعقارية اا

للبائعين أ

وفي جمي
قبل م من

الصندوق)

يق
كما يقر
المبنى

نت حسب آخر أرقا

  نات الرخص

  (سنة)إليجار

الحال اإليجار قود
  (لایر)

  مر المبنى 
المعد من ير الفني
)فاليوسترات شركة

  عدد االدوار

  إشغال العقار

ل من حجم الصند

  العقار موقع ف

وانتھاء ترخيص و
  التعليم

  افصاح 

  العرض األول

  مدير الصندوق 

الموضحة اعاله كان

ضما

مدة ا

عق عن نبذة

عم
حسب التقري(

شالمقيم 

عد

نسبة

نسبة األصل

وصف

تاريخ بداية و

حق 

اقرار م

جميع االرقام ا



 
 

2
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ما يوجد صالة 
 ضيين

  ع المستقبلي

 ھد

 
 محافظة الخبر 

  العربي 
  الدولي 

والغرف االدارية كم
ص وملعبين رياض
ة شاغرة للتوسع

 .ثانوي -  سط

 

ألمير فيصل بن فھ

سب خطاب بلدية

  ة بالخبر

 تعليمي للبنات
ة للبنات القسم
ة للبنات القسم
سية والمعامل و

شخص 1000والى 
الرض بھا مساحة

 

 

متوس – إبتدائي - 
  .إبتدائي – 

 لتدريب القابضة

 

  

  ظ للعقارات

 خضر

 العزيز وطريق األ

26°18'22.2

دة اتمام بناء حس
  . شرقية 

  

85, 

5  

دارس الفيصلية

عبارة عن مجمع 
فيصلية االسالمية
فيصلية االسالمية
من الفصول الدرا

كبير يسع حورح
 الخرساني، واال

 تعليمي

 مدارس

- أطفال رياض): ة
أطفال رياض): ة

معارف للتعليم وال

 يوجد ال

  واحد

ال يوجد 

ركة معارف الحفظ

 الخبر

حي الحزام األ

 سلمان بن عبد

24"N 50°11'56.

تعد بمثابة شھاد
مانة المنطقة الش

12,392.6

,220,519.80

5,961,000

 

مد

العقار ع 
 المدرسة الف
 المدرسة الف

ي بھا مجموعة م
ة األغراض ومسر
 دورين من البناء

أھلية( بنات -
أجنبية( بنات-

شركة م

شر

ين طريق الملك

89"E 

كھربائي والتي ت
بأ




مباني 3لعقار من
رياضية متعددة
 العقار عبارة عن

-
-

يقع العقار بي

شھادة ايصال تيار 

يتكون ا

مباني

رة 

  

ء 

ت 

ش يوجد

  

1 
ن 

 سم العقار

  العقار صف

  وع العقار

  الستخدام 

من وزار مدارس
  التعليم

  مستأجر

د اإليجار الحالية

 االيجار بعد انشا
  لصندوق

جار للثالث سنوات
  لماضية 

  الحالي لك

  المدينة

  الحي

  الشارع

  ثيات الموقع

  الموقع كي

  دة إتمام بناء

 )²(مة االرض 

(لایر) راء العقار

12ستھدف خالل 
على إفتراض أن)

ھي السنة  20
  جارية األولى

اس

وص

نو

اال

تراخيص الم
ا

الم

عدد عقود

عدد عقود
ال
عوائد اإليج
ا

المال

ا

ا

احداث

كروك

شھاد

مساحة

تكلفة شر

االيجار المس
(لایر)شھر 

18العام 
االيجا



 
 
 

2

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
م 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

22 

)5(  في الفقرة 
 تنتج عن عدم 

صندوق وفقاً 
  ت إضافية

 على مزيد من 

في المقام األول
 مع شارع االمير

   الترخيص
  ھـ0/1442

  ھـ1/1441

ر مستقلين في
 أي تضارب في

شھر من تاريخ 
سيكون ،البلدية

ضرر نتيجة لعدم

ع أي من األصول
شروط واألحكام)
ائعين الحق في
 برغبتھم بشراء
 من األحوال أقل
ذلك الحق خالل

عن بيع األصول 
وق في إشعاره

 السعر المقترح
 إشعارھم لمدير

 6.2  المادة 

ألمر المشار إليھا
مانات ألي أضرار

  لى تجديدھا.
 الوحدات في الص

) سنوات5مسة (

  مة ُدفعت
ألحكام للحصول

 عقاري)

ل إلى المدارس ف
قرب من تقاطعه

نھاية  ص
  01/8

 1440

وھما عضوين غير
 وفي حال وجود

.  
12خالل  لبلدية

ا ةرخصستخراج 
 حال وقوع أي ض

مدير الصندوق بيع
فون في ھذه الش

عليه، يكون للباو
لبائعون إشعاًرا
ب أال تكون بحال
بائعين ممارسة 

يمتنعالصندوق 
و من مدير الصند

  دوق. 

بسعر أعلى من
(وفقل البائعين 

من ھذه )5( قرة 

تكون السندات أل
جار، أن تكون ضم
و عدم القدرة عل
 إصدار وتخصيص
 اإليجار لمدة خم

نوات من اخر قيم
 ھذه الشروط وا
صة بھذا األصل الع

  

خبر، يتم الوصول
صل بن فھد بالق

بداية الترخيص
ھـ10/06/1439

 ھـ1438/1439

د الحليم طراد (و
في المستأجر.
لمالكي الوحدات

ال ةرخصستخراج 
من اس لمستأجر

ي الوحدات في

في حال رغب م
ن (كما ھم معرف
ام وسعر البيع. 
وعندئذ يرسل ا
شراء، والتي يجب
ه (ويجب على الب

عين، فإن مدير 
 السعر المقترح
رھم لمدير الصند

عقارية المبدئية ب
 المقترح من قبل

الفقرو موضح في 

قابضة بقبول أن 
مانات لسداد اإليج
أو عدم وجودھا أ

تم إكمال هجر بأن
جر أن يجدد عقد

سن 3% كل 5بة
من" 6.2 "المادة

قود اإليجار الخاص

سنة 41

2 

100%  

6.4%  

ي وسط مدينة الخ
وطريق االمير فيص

ب  حل
 إبتدائي -
  ثانوي -

 – فال
  ي

واألستاذ رضا عبد
ديرين تنفيذيين ف
ق باإلفصاح عنه ل

باس لمستأجراھد
الحال لم يتمكن 

لصندوق ومالكي

ة المبدئية، فإنه 
وق إشعار البائعين
نية شروط وأحكا
قارية المبدئية. 
ا فيھا شروط الش
دوق في إشعاره

ول العقارية للبائع
 بسعر يقل عن
بائعين في إشعا

ق بيع األصول الع
ئعين) أو السعر

 

دات ألمر كما ھو

عليم والتدريب الق
إلضافة لكونھا ضم
ة إصدار الرخص أ

المستأجخ إخطار
يحق للمستأجو ،

ادة اإليجار بنسبة
من ھذه  )5( رة

التفاصيل عن عق

حزام االخضر في
ن بن عبدالعزيز 

المراح
أطفال رياض

 متوسط –
أطف رياض

إبتدائي

 ي:
ن أحمد العرفج و
صندوق) ھم مد
وم مدير الصندوق

يتعھكما ،  بلدية
صندوق، وفي ح
المسؤول أمام ا

  .البلدية ة

ء األصول العقارية
على مدير الصندو
يّن لھم بحسن 
 من األصول العق
ذات الصلة، مبيًنا
د بينھا مدير الصن

   اإلشعار).

صندوق بيع األصو
صلة لطرف ثالث
مقترح من قبل الب

ق لمدير الصندوق
وفق إشعاره للبائ

سند

شركة معارف للتع
، باإل6.2 ه المادة

إمكانية
تبدأ من تاريخ اماً 

شروطه وأحكامه

زيا
الرجوع إلى الفقر

قار ضمن حي الح
يق الملك سلمان

  القسم
  )أھلية( نات

  )أجنبية( نات

اآلتيإلشارة إلى
الدكتور محمد بن
مجلس إدارة الص
المصلحة، سيقو
ال يوجد رخصة

طرح وحدات الص
ھو ا المستأجر
ةرخصاستخراج 

تفاقية بيع وشراء
لمبدئية، يجب ع
بة، وعليه أن يبيّ
رض لشراء أي 
عقارية المبدئية ذ
ن الشروط التي
قويمي من تاريخ

ل رفض مدير الص
لمبدئية ذات الص
و ذلك السعر الم

يع األحوال، يحق
مدير الصندوق (و

.(  

التزمت ش
من ھذه

عا 30
لش

(يرجى ا ية

 قبل
  

 وق

يقع العق
عبر طري
  حمود

بنزارة 

بنا
  

تجدر اإل
-

-

بموجب اتف
العقارية ال
بتلك الرغب
تقديم عر
األصول الع
أفضلية من

يوم تق 30

وفي حال
العقارية ال
للبائعين أو

وفي جمي
من قبل م
الصندوق)

  ت سداد اإليجار

  نات الرخص

  (سنة)إليجار

الحالي اإليجار قود
  (لایر)

  مر المبنى 
المعد من ق ر الفني
)فاليوسترات شركة

  دد االدوار

  إشغال العقار

 من حجم الصندو

  العقار موقع

انتھاء ترخيص وز
  التعليم

  افصاح

  لعرض األول

ضمانات

ضمان

مدة اإل

عق عن نبذة

عم
حسب التقرير(

شالمقيم 

عد

إ نسبة

نسبة األصل

وصف

تاريخ بداية وا
ا

حق ا



 
 

2
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  الصندوق .
م االستفادة من

مباشر مع مدير ا
تتسبب في عدم

  

ل مباشر أو غير م
مية تمنع أو قد ت
 رئيسية مكلفة.

 م.

رب مصالح بشكل
أي مخالفات نظا
صالحات وتغييرات

م11/04/2018افق

 

ق بعدم وجود تضار
بخلو العقار من أ
اصالقد تؤدي الى

ھـ الموا2/07/1439

قر مدير الصندوق
 مدير الصندوق ب
 أو تشغيله ، أو ق

25م محدثة بتاريخ

 

يق
كما يقر
المبنى

  
ت حسب آخر أرقام

  مدير الصندوق 

لموضحة اعاله كانت

اقرار م

جميع االرقام ال
 
  



 
 
 

2
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بھا  مباني 5من 
ددة األغراض 

جد مساحات 

  .انوي

 
ة شرق الدمام 

ت يتكون العقار م
صالة رياضية متعد

ة بالكامل وال يوج

ثا - متوسط – ي

 

 شماال

سب خطاب  بلدية

  6.2  المادة 

   الدمام

للبنين والبنات ي)
دارية كما يوجد ص

  ب رياضية 
االرض مستخدمة

  تقبليةس

 

 

  .ثانوي - وسط
إبتدائي -  أطفال ض

 لتدريب القابضة

 

  

  ظ للعقارات

 فؤاد

محمد بن فھد ش

26°24'15.

دة اتمام بناء حس
  لشرقية

103 

7  

من ھذه )5( قرة 

مدارس منارات
دمام (منھج وطني
تبرات والغرف االد

مالعب 5مسرح و
ء الخرساني ، وا
للتوسعات المس

 تعليمي

 مدارس

متو – إبتدائية):
رياض - حضانة ة):

معارف للتعليم وال

 يوجد ال

  واحد

ال يوجد 

ركة معارف الحفظ

 الدمام

حي عبدهللا ف

وار شارع األمير م

.8"N 50°06'45.

تعد بمثابة شھاد
بأمانة المنطقة ال

9,982  

3,819,542.01

7,262,000

الفقرو موضح في 

 

م
دارس منارات الد
الدراسية والمخت
وم
ن دورين من البنا

بنين (أھلية -
(أھلية بنات-

شركة م

شر

يقع العقار بجو

5"E 

 كھربائي والتي ت
ب

دات ألمر كما ھو

بارة عن مجمع مد
وعة من الفصول 

ي العقار عبارة عن

-
-

شھادة ايصال تيار

سند

العقار عبا
مجمو

مباني

رة 

  

ء 

ت 

ش يوجد

  

1 
ن 

 سم العقار

  العقار صف

  وع العقار

  الستخدام 

من وزار مدارس
  التعليم

  مستأجر

د اإليجار الحالية

 االيجار بعد انشا
  لصندوق

جار للثالث سنوات
  لماضية 

  الحالي لك

  المدينة

  الحي

  الشارع

  ثيات الموقع

  الموقع كي

  دة إتمام بناء

 )²(مة االرض 

(لایر) راء العقار

12ستھدف خالل 
على إفتراض أن)

ھي السنة  20
  جارية األولى

  ت سداد اإليجار

اس

وص

نو

اال

تراخيص الم
ا

الم

عدد عقود

عدد عقود
ال
عوائد اإليج
ا

المال

ا

ا

احداث

كروك

شھاد

مساحة

تكلفة شر

االيجار المس
(لایر)شھر 

18العام 
االيجا

ضمانات
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)5(  في الفقرة 
 تنتج عن عدم 

صندوق وفقاً 
  ت إضافية

 على مزيد من 

شماالً بالقرب من

   الترخيص
  ھـ0/1440

  ھـ0/1440

ر مستقلين في 
ي تضارب في 

ع أي من األصول
شروط واألحكام)
ائعين الحق في
 برغبتھم بشراء
 من األحوال أقل
ذلك الحق خالل

عن بيع األصول 
وق في إشعاره

السعر المقترح 
 إشعارھم لمدير

  الصندوق .
م االستفادة من

ألمر المشار إليھا
مانات ألي أضرار

  لى تجديدھا.
 الوحدات في الص

) سنوات5مسة (
  مة ُدفعت

ألحكام للحصول
 عقاري)

محمد بن فھد ش

نھاية  ص
  16/9

  15/7

وھما عضوين غير
ي حال وجود أي

.  

مدير الصندوق بيع
فون في ھذه الش

عليه، يكون للباو
لبائعون إشعاًرا
ب أال تكون بحال
بائعين ممارسة 

يمتنعالصندوق 
 من مدير الصندو

  دوق. 

بسعر أعلى من
ل البائعين (وفق

مباشر مع مدير ا
تتسبب في عدم

  

تكون السندات أل
جار، أن تكون ضم
و عدم القدرة عل
 إصدار وتخصيص
 اإليجار لمدة خم
نوات من اخر قيم
 ھذه الشروط وا
صة بھذا األصل الع

  

ار شارع األمير م

بداية الترخيص
ھـ17/09/1439

ھـ14/06/1439

د الحليم طراد (و
ي المستأجر. وفي
لمالكي الوحدات

في حال رغب م
ن (كما ھم معرف
ام وسعر البيع. 
وعندئذ يرسل ا
شراء، والتي يجب
ه (ويجب على الب

عين، فإن مدير 
 السعر المقترح
رھم لمدير الصند

عقارية المبدئية ب
 المقترح من قبل

ل مباشر أو غير م
مية تمنع أو قد ت
 رئيسية مكلفة.

  م.

قابضة بقبول أن 
مانات لسداد اإليج
أو عدم وجودھا أ

تم إكمال هجر بأن
جر أن يجدد عقد

سن 3% كل 5بة
من" 6.2 "المادة

قود اإليجار الخاص

سنة 19

2 

100%  

7.9%  

سط الدمام، بجوا
   الدليل غرباً 

ب  حل
 -  متوسط

  ي
 أطفال ض

 -  متوسط
  ي

واألستاذ رضا عبد
يرين تنفيذيين في
ق باإلفصاح عنه ل

ة المبدئية، فإنه 
وق إشعار البائعين
نية شروط وأحكا
قارية المبدئية. 
ا فيھا شروط الش
دوق في إشعاره

ول العقارية للبائع
 بسعر يقل عن
بائعين في إشعا

ق بيع األصول الع
ئعين) أو السعر

رب مصالح بشكل
أي مخالفات نظا
صالحات وتغييرات

م11/04/2018افق

 

عليم والتدريب الق
إلضافة لكونھا ضم
ة إصدار الرخص أ

المستأجخ إخطار
يحق للمستأجو ،

ادة اإليجار بنسبة
من ھذه  )5( رة

التفاصيل عن عق

في وس دهللا فؤاد
ساء جنوباً وشارع

المراح
م – إبتدائي

ثانوي
رياض -  حضانة

م – إبتدائي -
ثانوي

 ي:
ون أحمد العرفج

صندوق) ھم مدير
وم مدير الصندوق

ء األصول العقارية
على مدير الصندو
يّن لھم بحسن 
 من األصول العق
ذات الصلة، مبيًنا
د بينھا مدير الصن

   اإلشعار).

صندوق بيع األصو
صلة لطرف ثالث
مقترح من قبل الب

ق لمدير الصندوق
وفق إشعاره للبائ

ق بعدم وجود تضار
أبخلو العقار من

قد تؤدي الى اصال

ھـ الموا2/07/1439

شركة معارف للتع
، باإل6.2 ه المادة

إمكانية
تبدأ من تاريخ اماً 

شروطه وأحكامه
زيا
الرجوع إلى الفقر

عبدقار في حي
 مع شارع الخنس

  القسم
  )أھلية( نين

  )أھلية( نات

إلشارة إلى اآلتي
الدكتور محمد بن
مجلس إدارة الص
المصلحة، سيقو

تفاقية بيع وشراء
لمبدئية، يجب ع
بة، وعليه أن يبيّ
رض لشراء أي 
عقارية المبدئية ذ
ن الشروط التي
قويمي من تاريخ

ل رفض مدير الص
لمبدئية ذات الص
و ذلك السعر الم

يع األحوال، يحق
مدير الصندوق (و

.(  

قر مدير الصندوق
 مدير الصندوق ب
 أو تشغيله ، أو ق

25م محدثة بتاريخ

 

التزمت ش
من ھذه

عا 30
لش

(يرجى ا ية

 قبل
  

 وق

يقع العق
تقاطعه

زارة 
بن

بن

  

تجدر اإل
-

بموجب اتف
العقارية ال
بتلك الرغب
تقديم عر
األصول الع
أفضلية من

يوم تق 30

وفي حال
العقارية ال
للبائعين أو

وفي جمي
من قبل م
الصندوق)

يق
كما يقر
المبنى

ت حسب آخر أرقام

  نات الرخص

  (سنة)إليجار

الحالي اإليجار قود
  (لایر)

  مر المبنى 
المعد من ق ر الفني
)فاليوسترات شركة

  دد االدوار

  إشغال العقار

 من حجم الصندو

  العقار موقع

انتھاء ترخيص وز
  التعليم

  افصاح

  لعرض األول

  مدير الصندوق 

لموضحة اعاله كانت

ضمان

مدة اإل

عق عن نبذة

عم
حسب التقرير(

شالمقيم 

عد

إ نسبة

نسبة األصل

وصف

تاريخ بداية وا
ا

حق ا

اقرار م

جميع االرقام ال
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مباني بھا  
دة األغراض 

مل وال يوجد 

 ز

 
 شرق الدمام 

 

3كون العقار من 
صالة رياضية متعد

 مستخدمة بالكام

 

دهللا بن عبدالعزيز

سب خطاب  بلدية

 البنين - ھلية 

نھج وطني)، يتك
ارية كما يوجد ص

ب رياضية
رساني، واالرض

  لمستقبلية

 .ثانوي - متوسط

  تدريب القابضة

 

  ظ للعقارات

 حي الثاني

عبدطريق الملك

26°27'54.

ة اتمام بناء حس
 شرقية

 

77 

5  

نور االسالم األ
السالم للبنين (من
برات والغرف االد

مالعب 3سرح و
وار من البناء الخر
حات للتوسعات ال

  تعليمي

  مدارس

م – إبتدائيية):

عارف للتعليم والت

  يوجد ال

  واحد

 ال يوجد 

كة معارف الحفظ

 الدمام

الح - جاورة الثالثة 

محمد بن فھد وط

90"N 50° 7'36.

عد بمثابة شھادة
أمانة المنطقة الش

8,857.14

7,138,444.69

5,396,000

 

مدارس ن
مع مدارس نور اال
لدراسية والمختب
 ومس
و دورين وثالثة أد
مساح

بنين (أھلي

شركة مع

شرك

المج

ين طريق األمير 

.08"E 

كھربائي والتي تع
بأ

ر عبارة عن مجم
عة من الفصول ا

 العقار عبارة عن

يقع العقار بي

ھادة ايصال تيار ك

العقار
مجموع

مباني 

رة 

  ة

شاء 

ت 

شھ يوجد

(  

12 
أن 

 

 سم العقار

  العقار صف

  وع العقار

  الستخدام 

من وزار لمدارس
  التعليم

  لمستأجر

الحاليةود اإليجار 

د االيجار بعد انشا
  لصندوق

جار للثالث سنوات
  الماضية 

  الحالي الك

  المدينة

  الحي

  الشارع

  ثيات الموقع

  الموقع وكي

  دة إتمام بناء

 )²(محة االرض 

(لایر) العقارشراء

2مستھدف خالل 
على إفتراض أ)

ھي السنة 201

اس

وص

نو

اال

تراخيص ال

ال

عدد عقو

عدد عقود
ا
عوائد اإليج

الما

احدا

كرو

شھا

مساح

تكلفة ش

االيجار الم
(لایرشھر 

18العام 



 
 

2
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 إليھا في 
ألي أضرار تنتج 

.  
صندوق وفقاً 

   إضافية

على مزيد من 

 محمد بن فھد 
من مركز الدفاع 

  لترخيص
  ھـ0/1441

ر مستقلين 
د أي تضارب 

ق بيع أي من 
ي ھذه الشروط 
 يكون للبائعين 
شعاًرا برغبتھم 
تكون بحال من 
ائعين ممارسة 

عن بيع األصول 
ق في إشعاره 

السعر المقترح 
شعارھم لمدير 

  لصندوق .
م االستفادة من 

  6.2 لمادة 

دات ألمر المشار
ن تكون ضمانات أل
ة على تجديدھا
 الوحدات في الص

) سنوات5سة (

  ة ُدفعت
ألحكام للحصول ع

 قاري)

 دة مباني

بين طريق األمير
 المحار بالقرب م

نھاية ا  
 21/09

وھما عضوين غير
ر. وفي حال وجود

  حدات.
ب مدير الصندوق
 ھم معرفون في

عليه،سعر البيع. و
يرسل البائعون إش
والتي يجب أال ت
(ويجب على البا

ع يمتنعلصندوق 
من مدير الصندوق

  دوق. 

سعر أعلى من 
 البائعين (وفق إش

مباشر مع مدير ال
تسبب في عدم

  

من ھذه ا )5( رة 

ل أن تكون السند
سداد اإليجار، أن
دھا أو عدم القدر
إصدار وتخصيص

 اإليجار لمدة خمس

وات من اخر قيمة
 ھذه الشروط واأل
ة بھذا األصل العق

 

سة مكونة من عد

ي في الدمام، بي
اتھما مع شارع

داية الترخيص
 ھـ21/09/1438

د الحليم طراد (و
ن في المستأجر
عنه لمالكي الوح

في حال رغبنه 
ار البائعين (كما
شروط وأحكام وس
مبدئية. وعندئذ ي
شروط الشراء، و
ق في إشعاره (

عين، فإن مدير ال
السعر المقترح م
رھم لمدير الصند

قارية المبدئية بس
لمقترح من قبل

ل مباشر أو غير م
مية تمنع أو قد تت
 رئيسية مكلفة.

  م.2

الفقر موضح في 

يب القابضة بقبول
لكونھا ضمانات لس
خص أو عدم وجود

تم إكمال  هجر بأن
جر أن يجدد عقد

سنو 3% كل 5ة
من" 6.2 "لمادة

ود اإليجار الخاصة

 سنة 17

 حيث ان المدرس

100%  

5.8%  

ي الثاني السكني
تقاطعالقرب من

بد  حل
 -  توسط

  ي
1

واألستاذ رضا عبد
م مديرين تنفيذيين
صندوق باإلفصاح ع
رية المبدئية، فإ
ر الصندوق إشعا
م بحسن نية ش
صول العقارية الم
صلة، مبيًنا فيھا ش

دوقنھا مدير الصن
  خ اإلشعار).

ل العقارية للبائع
بسعر يقل عن 
بائعين في إشعا

ق بيع األصول العق
ئعين) أو السعر ا

ب مصالح بشكل
ي مخالفات نظام
صالحات وتغييرات

11/04/2018موافق

 

دات ألمر كما ھو

ف للتعليم والتدريب
، باإلضافة 6.2 ة

كانية إصدار الرخص
المستأج إخطار

يحق للمستأجو 

دة اإليجار بنسبة
من ھذه ال )5( رة

لتفاصيل عن عقو

حسب المبنى 3

الحي - رة الثالثة
بن عبد العزيز با

  حي

المراح
مت – إبتدائي

ثانوي

 ي:
ن أحمد العرفج و
رة الصندوق) ھم
سيقوم مدير الصن
راء األصول العقار
 يجب على مدير
عليه أن يبيّن لھم
شراء أي من األص
مبدئية ذات الصل
لشروط التي بين
قويمي من تاريخ

صندوق بيع األصول
صلة لطرف ثالث 
مقترح من قبل الب

ق لمدير الصندوق
وفق إشعاره للبائ

 بعدم وجود تضار
أيبخلو العقار من

قد تؤدي الى اصال

ھـ الم25/07/1439

سند

مت شركة معارف
من ھذه المادة )5

عن عدم إمك
تبدأ من تاريخ ماً 

،شروطه وأحكامه

زيا
لرجوع إلى الفقر
ال

2- 3

قار ضمن المجاور
 الملك عبد هللا ب

الحالواقع بنفس 

  القسم
  )أھلية( نين

إلشارة إلى اآلتي
الدكتور محمد بن
في مجلس إدار
في المصلحة، س
تفاقية بيع وشر
عقارية المبدئية،
 بتلك الرغبة، وع
ي تقديم عرض لش
صول العقارية الم
قل أفضلية من ا

يوم تق 30ق خالل

ل رفض مدير الصن
لمبدئية ذات الص
و ذلك السعر الم

يع األحوال، يحق
مدير الصندوق (و

.(  

ر مدير الصندوق
 مدير الصندوق ب
 أو تشغيله ، أو ق

5قام محدثة بتاريخ

 

 

التزم
5( الفقرة 

عام 30
لش

(يرجى ال لية

من 
  )ت

يقع العق
وطريق
المدني

ص 
بن

  

تجدر اإل
-

بموجب ات
األصول الع
واألحكام)
الحق في
بشراء األص
األحوال أق
ذلك الحق

وفي حال
العقارية ال
للبائعين أو

وفي جمي
من قبل م
الصندوق)

 
يقر
كما يقر
المبنى

نت حسب آخر أرق

  جارية األولى

 ت سداد اإليجار

  نات الرخص

  (سنة)إليجار

الحال اإليجار قود
  (لایر)

  مر المبنى 
المعد م قرير الفني
فاليوسترات شركة

  عدد االدوار

  إشغال العقار

ألصل من حجم 
  لصندوق

  العقار موقع ف

ية وانتھاء ترخيص
  ارة التعليم

  افصاح

  العرض األول

 مدير الصندوق 

 الموضحة اعاله كا

  

االيج

ضمانات

ضما

مدة ا

عق عن نبذة

عم
حسب التق(

المقيم  قبل

عد

نسبة

نسبة ا
ا

وصف

تاريخ بداية
وزا

حق 

اقرار م

جميع االرقام
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طني
يتوسط المباني 

جد مساحات 

 يز

 
ة شرق الدمام 

  

تدائي) منھج وط
والغرف االدارية وي

ة بالكامل وال يوج

  .ي

 

عبدالعزيبدهللا بن 

سب خطاب  بلدية

البنات - ألھلية 

لبنات (روضة وابت
سية والمختبرات و

لروضة
االرض مستخدمة

  ستقبلية

  

 

ابتدائي - ض أطفال

لتدريب القابضة

 

  

  ظ للعقارات

 

 حي الثاني

وطريق الملك عبد

26°28'24.

دة اتمام بناء حس
  شرقية .

3  

24,4 

1,  

 نور االسالم األ

س نور االسالم لل
ن الفصول الدراس
 منطقة ألعاب لل

واناء الخرساني، 
للتوسعات المس

تعليمي

 مدارس

رياض – حضانة):

معارف للتعليم وا

 يوجد ال

  واحد

ال يوجد 

ركة معارف الحفظ

الدمام

الح -جاورة الرابعة 

ر محمد بن فھد و

4"N 50°07'10.4

 تعد بمثابة شھاد
أمانة المنطقة الش

3,425.02

405,716.95

  ,702,000

 

مدارس

عن مجمع مدارس
 بھا مجموعة من

ن دورين من البنا

بنات (أھليه

شركة م

شر

المج

 بين طريق األمير

4"E 

 كھربائي والتي
بأ

 العقار عبارة ع
لعقار من مبنيين

ي العقار عبارة عن

تقع العقار 

شھادة ايصال تيار

يتكون الع

مباني

رة 

  ة

شاء 

ت 

ش يوجد

(  

12 
أن 

جارية 

 سم العقار

  العقار صف

  وع العقار

  الستخدام 

من وزار لمدارس
  التعليم

  لمستأجر

ود اإليجار الحالية

د االيجار بعد انشا
  لصندوق

جار للثالث سنوات
  الماضية 

  الحالي الك

  المدينة

  الحي

  الشارع

  ثيات الموقع

  الموقع وكي

  دة إتمام بناء

 )²(محة االرض 

(لایر) شراء العقار

2مستھدف خالل 
على إفتراض أ)

ھي السنة االيج
  األولى

اس

وص

نو

اال

تراخيص ال

ال

عدد عقو

عدد عقود
ا
عوائد اإليج

الما

احدا

كرو

شھا

مساح

تكلفة ش

االيجار الم
(لایرشھر 

ھ 2018العام 



 
 

2
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ر إليھا في 
 ألي أضرار تنتج 

  ھا.
صندوق وفقاً 

  ت إضافية

 على مزيد من 

ين طريق األمير

   الترخيص
  ھـ0/1441

ير مستقلين 
ود أي تضارب 

 إلصدار الرخصة،
حدات الصندوق،

ھو المسؤول جر
  .البلدية ةخص

وق بيع أي من
ي ھذه الشروط
ه، يكون للبائعين
إشعاًرا برغبتھم
 تكون بحال من
بائعين ممارسة

عن بيع األصول 
وق في إشعاره

 السعر المقترح
إشعارھم لمدير

  دوق .
م االستفادة من

  6.2  المادة 

ندات ألمر المشار
ن تكون ضمانات
رة على تجديدھ
ص الوحدات في الص

) سنوات5مسة (

  مة ُدفعت
األحكام للحصول

 عقاري)

الدمام. الواقع بي

نھاية  ص
  24/09

(وھما عضوين غي
جر. وفي حال وجو

  حدات.
ص بوزارة التعليم

من تاريخ طرح وح
المستأجسيكون 

رخعدم استخراج 

غب مدير الصندو
ا ھم معرفون في

عليهسعر البيع. و
 يرسل البائعون 
 والتي يجب أال
 (ويجب على الب

يمتنعالصندوق 
و من مدير الصند

  ندوق. 

بسعر أعلى من
ق ل البائعين (وف

شر مع مدير الصند
تتسبب في عدم

.  

من ھذه )5( قرة 

ول أن تكون السن
 لسداد اإليجار، أ
ودھا أو عدم القد
ل إصدار وتخصيص
د اإليجار لمدة خم

نوات من اخر قيم
ن ھذه الشروط وا
صة بھذا األصل الع

  

 

السكني في ي

بداية الترخيص
ھـ29/08/1438

بد الحليم طراد (
ين في المستأج
 عنه لمالكي الوح
نظام تدرج الخاص

شھر م 12خالل  
س ،البلدية ةرخص

 أي ضرر نتيجة لع

في حال رغفإنه 
عار البائعين (كما
شروط وأحكام وس
لمبدئية. وعندئذ
 شروط الشراء،
وق في إشعاره

ئعين، فإن مدير 
 السعر المقترح
عارھم لمدير الصن

عقارية المبدئية ب
 المقترح من قبل

شر أو غير مباش
امية تمنع أو قد ت
ت رئيسية مكلفة.

  م.

الفقو موضح في 

ريب القابضة بقبو
 لكونھا ضمانات
خص أو عدم وجو

تم إكمال هجر بأن
جر أن يجدد عقد

سن 3% كل 5بة
من" 6.2 " المادة

قود اإليجار الخاص

سنة 12

2 

100% 

1.8%  

الحي الثاني -ة
  ن عبد العزيز.

ب  حل
 ض أطفال

  ئي

 واألستاذ رضا عب
تنفيذييم مديرين

صندوق باإلفصاح
ستكمال فحص ن

البلدية ةرخصج
رمن استخراج  ر

ت في حال وقوع

ارية المبدئية، ف
ير الصندوق إشع
ھم بحسن نية ش
ألصول العقارية الم
صلة، مبيًنا فيھا
دوينھا مدير الصن

  خ اإلشعار).

ول العقارية للبائ
 بسعر يقل عن
لبائعين في إشع

ق بيع األصول الع
ائعين) أو السعر

صالح بشكل مبا
 أي مخالفات نظا
صالحات وتغييرات

م11/04/2018وافق

 

دات ألمر كما ھو

ف للتعليم والتدر
، باإلضافة6.2 دة

مكانية إصدار الرخ
المستأجخ إخطار

يحق للمستأجو ،ه

يادة اإليجار بنسب
من ھذه )5( قرة

التفاصيل عن عق

المجاورة الرابعة
الملك عبد هللا بن

المراح
رياض – حضانة
ابتدا -

 ي:
بن أحمد العرفج
ارة الصندوق) ھم
 سيقوم مدير الص
 بلدية، بإنتظار اس

باستخراج ستأجر
المستأجريتمكن

 ومالكي الوحدات

شراء األصول العقا
، يجب على مد
وعليه أن يبيّن لھ
لشراء أي من األ
لمبدئية ذات الص
 الشروط التي بي
تقويمي من تاريخ

صندوق بيع األصو
صلة لطرف ثالث
مقترح من قبل ا

ق لمدير الصندوق
وفق إشعاره للبا

م وجود تضارب مص
 بخلو العقار من
اص قد تؤدي الى

ھـ المو2/07/1439

سند

زمت شركة معارف
من ھذه الماد )5

عن عدم إم
تبدأ من تاريخ عاماً 

شروطه وأحكامه

زي
الرجوع إلى الفقر

عقار ضمن حي
 بن فھد وطريق ا

  القسم
  )أھليه( بنات

إلشارة إلى اآلتي
الدكتور محمد ب
في مجلس إدا
في المصلحة،
ال توجد رخصة

المسيتعھد كما 
وفي حال لم ي
أمام الصندوق 

 اتفاقية بيع وشر
لعقارية المبدئية
م) بتلك الرغبة، و
ي تقديم عرض ل
ألصول العقارية ا
أقل أفضلية من

يوم ت 30ق خالل

ل رفض مدير الص
 المبدئية ذات الص
 أو ذلك السعر الم

ميع األحوال، يحق
 مدير الصندوق (و

 ق).

ير الصندوق بعدم
ر مدير الصندوق
ى أو تشغيله ، أو
25م محدثة بتاريخ

 

التز
5( الفقرة 

ع 30
لش

(يرجى  لية

  قبل
(  

  دوق

يقع الع
محمد

وزارة 
ب

  

تجدر اإل
-

-

بموجب
األصول ال
واألحكام)
الحق في
بشراء األ
األحوال أ
ذلك الحق

وفي حال
العقارية 
للبائعين

وفي جم
من قبل 
الصندوق

 
يقر مد
كما يقر
المبنى
ت حسب آخر أرقام

 ت سداد اإليجار

  نات الرخص

  (سنة)إليجار

الحال اإليجار قود
  (لایر)

  مر المبنى 
المعد من ير الفني
)فاليوسترات شركة

  عدد االدوار

  إشغال العقار

ل من حجم الصند

  العقار موقع ف

وانتھاء ترخيص و
  التعليم

  افصاح

  العرض األول

 مدير الصندوق 

لموضحة اعاله كانت

ضمانات

ضما

مدة ا

عق عن نبذة

عم
حسب التقري(

شالمقيم 

عد

نسبة

نسبة األصل

وصف

تاريخ بداية و

حق 

اقرار م

جميع االرقام ا
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ط عوائد 
لمستھدفة 

  ندوق
2 -2019(  

51,251

11,341

10,426

5,961

7,262

5,396

1,702

93,339

7.06

6.82

0.24

خاضعة للتغير بناًء على

وقع أن يكون لضريبة 

 1,322,000,000لبالغة

  ستھدف.

لمصـاريف غيـر النقديـة

لعائـدعليـه تغيـر فـي ا

، لمزيـد مـنمسـتھدف

 . سعودي
عليـه تغيـر فـي نسـبة

قيمـةف إلـى إجمـالي 

متوسط
االيجارات ا
للصن

 )2018

1,000 

1,000 

6,000 

1,000 

2,000 

6,000 

2,000 

9,000 

6% 

2% 

4% 

رة في الجدول أعاله خ

دير الصندوق حالياً ال يتو

ق المستھدفة حالياً وال

د اإلجمالي المس العائ

حيـث لـم يـتم خصـم ال

الصـندوق ممـا يترتـب 

لعائـد الصـافي المفـي ا

لایر  1,322,000,000ة
لصـندوق ممـا يترتـب ع

سـبة إجمـالي المصـاريف

  

   النسبة
(عائد 

يجار/مجموع 
جارات لنفس 

 السنة)

55%  

12%  

11%  

6%  

8%  

6%  

2%  

93

 فس شروط العقد.
ي، فإن األرقام المذكور

قبله. وبالتالي، فإن مد

ب قيمة أصول الصندوق

 .لقة بالصندوق
ما يترتب عليه تغير في

 المتعلقـة بالصـندوق ح

ضة للتغيير خالل عمـر 

مـا يترتـب عليـه تغيـر ف

ندوق لم تتغير  والبالغة
ضة للتغيير خالل عمر ا

رتب عليه تغير فـي نس

2019*

ئد
رات
 ھدفة

 لایر)

االي
االيج

51,25

11,34

10,42

5,96

7,26

5,39

1,70

3,339,000 

7.06% 

6.82% 

0.24% 

مرة أو مجددة تلقائياً بنف
م وبالتالي31/12/2018ى

رية واجبة السداد من

ت للوحدة وذلك بحسب

سوم والمصاريف المتعل
خالل عمر الصندوق مم

والمصاريف النقديـةوم

 الشروط واألحكام معرض

خالل عمر الصـندوق مم

الصن قيمة أصولجمالي
 الشروط واألحكام معرض

ل عمر الصندوق مما يتر

 

 صل عقاري:

  

موع
ت

 نة)

عوا
االيجا
المستھ

(لایر 

51,000 

41,000 

26,000 

1,000 

2,000 

6,000 

2,000 

 أن جميع العقود مستم
م إلى01/01/2018من

بقة على المبالغ اإليجا
 .ق

 والمتمثل بعشرة رياالت

ھا قبل خصم جميع الرس
 اعاله معرضة للتغيير خ

 بعد خصم جميع الرسو

" من ھذه9ي المادة "

 اعاله معرضة للتغيير خ
 ." 7من المادة " ندوق

وق على أساس أن إج
" من ھذه9ي المادة "

ق معرضة للتغيير خالل

ستھدفة لكل أص

201*  

 

النسبة
(عائد 
االيجار/مجم
االيجارات
لنفس السن

55%  

12%  

11%  

6%  

8%  

6%  

2%  

93,339

7.06

6.82

0.24

موقعة حالياً وبافتراض أ
السنة اإليجارية بدأت م

قيمة المضافة والمطبال
جدوى وعوائد الصندوق

ى أساس سعر الوحدة

جدول أعاله تم احتسابھ
والمذكورة في الجدول

ول أعاله تم احتسابھا

الصندوق والمذكورة في

 والمذكورة في الجدول
ر المتعلقة بأصول الصند

  الصندوق:صول
الصندو قيمة أصولمالي

الصندوق والمذكورة في
 صندوق.

الصندوق قيمة أصوللي

المساإليجارية  

18

عوائد 
االيجارات 

المستھدفة 
 (لایر) 

51,251,000 

11,341,000 

10,426,000 

5,961,000 

7,262,000 

5,396,000 

1,702,000 

9,000 

% 

% 

% 

ھدفة بحسب العقود الم
ھدفة على أفتراض أن ا

ر بتحمل سداد ضريبة ا
اإليجارية أي أثر على ج

المستھدف علىمالي 

المذكورة في الجد ھدفة
ت المتعلقة بالصندوق 

المذكورة في الجدودفة 
 صول الثابتة.

ريف النقدية المتعلقة با

ت المتعلقة بالصندوق 
المخاطرعة القسم (ب)
أص قيمةى إجمالي

لي المصاريف إلى إجما
ريف النقدية المتعلقة با

الص قيمة أصولجمالي 
لقة بالصندوق أو إجمال

العوائد )3(

   العقار

  الرياض

 المدينة

 الخبر  ت

 الخبر  ية

 الدمام ت

 بنين سالم

 سالم بنات 

 جموع

 إلجمالي
  **ھدف

 لصافي
  ***ھدف

 إجمالي
 إلى ريف
أصول  قيمة
  ****ق

المستھ اإليجارية لعوائد
لعوائد اإليجارية المستھ

   اإليجار.
جر بموجب عقود اإليجار
المطبقة على المبالغ 
 :مالي المستھدف

م احتساب العائد اإلجم
 .لایر سعودي

المستھ عوائد االجمالية
عض العوائد واإليجاراتن ب

  :صافي المستھدف
المستھد عوائد الصافية

مخصصات اإلھالك لألص
ن بعض الرسوم والمصار

 صافي المستھدف.
ن بعض العوائد واإليجارات
معلومات، يرجى مراجع

جمالي المصاريف إلى
م احتساب نسبة إجمال
ن بعض الرسوم والمصار
جمالي المصاريف إلى إج
ن بعض المصاريف المتعل

  الصندوق. صول

 

اسم

منارات

منارات

منارات

الفيصلي

منارات

االس نور

االس نور

المج

اإل العائد
المستھ

ا العائد
المستھ

إ نسبة
المصار
ق إجمالي
الصندو

* تم احتساب الع
تم احتساب الع *

تاريخ بداية فترة
التزم المستأج* 

القيمة المضافة 
**العائد االجم

تم -
لایر

الع -
إن -

***العائد الصا
الع -

كم
إن -

الص
إن -

الم
**** نسبة إج

تم -
إن -

إج
إن -

أص
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*ي المستھدف
6.82%

6.82%

6.82%

7.17%

7.17%

7.17%

7.54%

7.54%

7.54%

7.93%

7.93%

7.93%

8.34%

8.34%

8.34%

8.77%

8.77%

8.77%

9.22%

9.22%

9.22%

9.69%

9.69%

9.69%

10.19%

10.19%

10.19%

10.71%

10.71%

10.71%

دوق المستھدفة حالياً

  ستھدف.

ـر النقديـة كمخصصـات

عليـه تغيـر فـي العائـد

، لمزيـد مـنمسـتھدف

العائد الصافي
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

لصندلعقارية المبدئية 

 العائد اإلجمالي المس

لمصـاريف غيـم خصـم ا

الصـندوق ممـا يترتـب 

فـي العائـد الصـافي الم

 لصافي
90,139,00

90,139,00

90,139,00

94,805,95

94,805,95

94,805,95

99,706,24

99,706,24

99,706,24

104,851,55

104,851,55

104,851,55

110,254,13

110,254,13

110,254,13

115,926,84

115,926,84

115,926,84

121,883,18

121,883,18

121,883,18

128,137,34

128,137,34

128,137,34

134,704,21

134,704,21

134,704,21

141,599,42

141,599,42

141,599,42
  فس شروط العقد.

العصول األحسب قيمة 

 .ق
ما يترتب عليه تغير في

لصـندوق حيـث لـم يـتم

ضة للتغيير خالل عمـر 

مـا يترتـب عليـه تغيـر ف

االيجار ال
00.00 

00.00 

00.00 

50.00 

50.00 

50.00 

47.50 

47.50 

47.50 

59.88 

59.88 

59.88 

37.87 

37.87 

37.87 

44.76 

44.76 

44.76 

87.00 

87.00 

87.00 

46.35 

46.35 

46.35 

13.67 

13.67 

13.67 

24.35 

24.35 

24.35 
مرة أو مجددة تلقائياً بنف

ياالت للوحدة وذلك بح

ريف المتعلقة بالصندوق
الصندوق مم خالل عمر

ف النقديـة المتعلقـة بال

 الشروط واألحكام معرض

خالل عمر الصـندوق مم

 

 ثالثون عاماً:

** المستھدف
7.06

7.06

7.06

7.41

7.41

7.41

7.78

7.78

7.78

8.17

8.17

8.17

8.58

8.58

8.58

9.01

9.01

9.01

9.46

9.46

9.46

9.93

9.93

9.93

10.4

10.4

10.4

10.9

10.9

10.9
 أن جميع العقود مستم

دة والمتمثل بعشرة ري

 جميع الرسوم والمصار
 اعاله معرضة للتغيير خ

ميع الرسوم والمصاريف

" من ھذه9ي المادة "

رضة للتغيير خ اعاله مع
  ."7من المادة " ندوق

ستھدفة خالل ثال

عائد االجمالي
6% 

6% 

6% 

1% 

1% 

1% 

8% 

8% 

8% 

7% 

7% 

7% 

8% 

8% 

8% 

1% 

1% 

1% 

6% 

6% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

5% 

5% 

5% 
موقعة حالياً وبافتراض

ى أساس سعر الوحد

م احتسابھا قبل خصم
 والمذكورة في الجدول

احتسابھا بعد خصم جم

الصندوق والمذكورة في

 والمذكورة في الجدول
ر المتعلقة بأصول الصند

المس اإليجارية 

الع سنوي

        93,3

        93,3

        93,3

        98,0

        98,0

        98,0

      102,9

      102,9

      102,9

      108,0

      108,0

      108,0

      113,4

      113,4

      113,4

      119,1

      119,1

      119,1

      125,0

      125,0

      125,0

      131,3

      131,3

      131,3

      137,9

      137,9

      137,9

      144,7

      144,7

      144,7
ھدفة بحسب العقود الم

مالي المستھدف على
 .لایر سعودي 

رة في الجدول أعاله تم
ت المتعلقة بالصندوق 

 في الجدول أعاله تم ا

ريف النقدية المتعلقة با

ت المتعلقة بالصندوق 
المخاطرعة القسم (ب)

العوائد )4(
  

االيجار السن

339,000.00 

339,000.00 

339,000.00 

005,950.00 

005,950.00 

005,950.00 

906,247.50 

906,247.50 

906,247.50 

051,559.88 

051,559.88 

051,559.88 

454,137.87 

454,137.87 

454,137.87 

126,844.76 

126,844.76 

126,844.76 

083,187.00 

083,187.00 

083,187.00 

337,346.35 

337,346.35 

337,346.35 

904,213.67 

904,213.67 

904,213.67 

799,424.35 

799,424.35 

799,424.35 
المستھ اإليجارية لعوائد

 :مالي المستھدف
م احتساب العائد اإلجم

 1,322,000,000لبالغة
عوائد االجمالية المذكور
ن بعض العوائد واإليجارات

  :صافي المستھدف
عوائد الصافية المذكورة

 الثابتة.إلھالك لألصول 
ن بعض الرسوم والمصار

 صافي المستھدف.
ن بعض العوائد واإليجارات
معلومات، يرجى مراجع

*السنة

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 
* تم احتساب ال

**العائد االجم
تم -

وال
الع -
إن -

***العائد الصا
الع -

اإل
إن -

الص
إن -

الم
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لصـندوق وفقـاً

قيمـة المضـافة

ضح في الجدول

اإليجـار ل منھـا 
ديم سـند ألمـر
تغطـي االيجـار

90القرار خالل 

  د اإليجار.

مـا يتوافـق مـع

. ويـتم تحميـل

، وفي حال أي

ُمـؤجر الخطيـة

 تـأجيري دوري
ي تتميز بسمات
والطلب وكذلك
في ھذا الشأن
 الــرغم مــن أن
ل المملكـة، إال
صـول الصـندوق
يـة) تتركـز فـي

ل علـى تمويـل
ل الصـندوق مـا

ير المستخدمة

لوحـدات فـي ا

سـداد ضـريبة الق

، كما ھو موضة

كـل غطـييقلة 
سنة إيجارية بتقد
  سـندات ألمـر

:   

م يتم حل ھذا 

 مع شروط عقد
    ت إضافية.

 فتـرة العقـد بم

وفقـاً لشـروطه

ربية السعودية،

لـى موافقـة الم

ة لتحقيق دخل
طق/المدن التي
مو في العرض 
ة فتقارير الصادر

وعلــى .مــدين)
ميعھا في داخل
مـالي قيمـة أص
صـندوق المبدئي

ن يلجأ للحصول
ال يتجـاوز تمويـل

  قة.

ولة المتاحة وغي

  : تأجر

دار وتخصـيص ا

    وي.
المسـتأجر بس

ذا العالقة سنوي

ت ألمـر مسـتق
ند نھاية كل سن

مسـةندوق خ

 الحاالت التالية

الن إفالسه ولم

امه بما يتوافق
) سنوات5سة (

ار المؤجر خالل

 فتـرة العقـد وو
  . العقد

ي المملكة العر

ون الحصـول عل

قابلــة سعودية
م اختيار المناطق
كل إيجابي، ونم
خذ باالعتبار الت
مقيمــين المعتم
لعقارية تقع جم

٪ مـن إجم 25ى 
ة (محفظـة الص

مدير الصندوق أن
بحيـث ال ـرعية

وائم مالية مدقق

استثمار السيو

والمستصندوق

تـم إكمـال إصـد

شكل ربع سنو
سنوياً ويلتـزم 

االيجار الس من

خمسـة سـندات
م المستأجر عن
ـوزة مـدير الصـن

   رية.
قد اإليجار في

مستأجر أو إعال

ف عن استخدا
لمدة خمس إليجار

م بالصيانة للعقا

لعقـاري خـالل
ھا وفقاً لشروط

ظام المطبق في
  خالف.

ن عقد اإليجار د

ملكة العربية الس
. كما أنه سيتم
ستثمارات بشك
ل وذلك بعد األخ
 الســعودية للم
ي عن األصول ا
مار بحد أقصـى
صندوق الحاليـة

 إال أنه يحق لم
ـة اللجنـة الشـ
 بحسب آخر قو

با جنة الشرعية
 

ھا بين مدير الص

   القابضة.
ت همسـتأجر بأنـ

ت تدفع مقدماً بش
لایر سعودي  9

  سداد.
%5 بما يعادل

جر للصـندوق خ
ادمة. كما يلتزم
ك سـيكون بحـ
وال المدة اإليجا
للمؤجر إنھاء عق

  .يمة اإليجار
   .عقد اإليجار

حكمة بتصفية الم

ر المؤجر أو توقف
ن يجدد عقد اإل
سؤوالً عن القيام

ن على األصل ا
ث يقوم بسدادھ
عقد اإليجار للنظ
اإليجار لحل الخ
جر أن يتنازل عن

ارية داخل المم
المستثمرمال

 وتدفق في االس
صندوق المعقول
ن قبــل الھيئــة
ملخص التعريفي

دوق االستثمصن
ن استثمارات الص

  مويل
عمل الصندوق،

وبعـد موافقـ ق
لصندوق وذلك

 ي الصندوق
بعد موافقة اللج

ر التي تم إبرامھ

عليم والتدريب 
تاريخ إخطار الم

  
أربع دفعات :وي
93,339,000ر:

رية واجبة السد
ل ثالث سنوات 

يقـدم المسـتأج
ت الخمس القا
 الجديدة، وبـذلك
ل مستمر وطو

يحق لاإليجار:
أجر في دفع قي
ي من شروط ع
و حكم من محك

  
جر بإخالء العقار
ق للمستأجر أن
 المستأجر مس

لمؤجر بالتأمين
مستأجر بحيث

يخضع ع الفات:
ي شروط عقود 
يحق للمستأجر

ر في أصول عقا
د على رأس الم
شطة األعمال

ب تقدير مدير الص
ن معتمــدين مــن
الواردة في المل
مارات، يجوز للص

علماً بأن .ملكة

صول على تمو
دء عمند إنشاء/ب

س إدارة الصندوق
جمالية ألصول ال

قد المتوفر في
وبع قديره الخاص

ن عقود اإليجار

للتعركة معارف
تبدأ من  عاماً  

 مه.

دارس تعليمية.
االيجار السنو

اإليجار عقود 
ى المبالغ اإليجا

كل:  السنوي
  ." أعاله6.2

يم المستأجر:
سنة من السنوات
سنة الخامسة

بشكل س سنوات
 فسخ عقود ا
ل تأخر المستأ
ل المستأجر بأي

قرار قضائي أو ر
.مل من صدوره

ل قام المستأج
يحقد اإليجار:

يكون لمؤجر:
  جار.

يقوم المؤجر:
لتأمين على الم
ق وحل الخال
شارة خبير في

يال قد اإليجار:

 يز االستثمار
 إلى االستثمار
قع أن تدر عوائد
ية ونمو في أنش
ة جيدة (حسب
نــين مســتقلين
ولية للصندوق 
ل تنويع االستثم
واقعة خارج المم

   التعليمي.

دوق في الحص
ض أو تمويل عن
ي يقرھا مجلس
من القيمة اإلج

ة استثمار النق
ندوق ووفقاً لتقد

نبذة عن )5(

شرلمستأجر: 
30مدة العقد: 

شروطه وأحكام
مدإلستخدام: 

اطريقة سداد 
جمالي قيمة
لمستحقة على

االيجارصاعد 
من المادة " )4
مانات التزامض

لسنوي لكل س
جديد يغطي الس
لسنوي لخمس
حاالت إنھاء أو

في حا - 
إذا أخل - 
إذا صدر - 

يوم عم
في حا - 

جديد مدة عقد
صيانة العقار ا
شروط عقد اإليج
أمين العقار ال
كاليف بوليصة ا

لقانون المطبق
خالف، يتم استش
لتنازل عن عق

  لمسبقة.

سياسات تركي
ھدف الصندوق
التي من المتوق
ستثمارية إيجابي
ديھا بنية تحتية
مــن مثمنــين اثن
الستثمارات األو
نه وعلى سبيل
ي العقارات الو
عقارات بالقطاع

صالحية الصند
ال يوجد أي قروض
ي الحاالت التي

%) م50سبته (

يةوسائل وكيف
حق لمدير الصن
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ة مدققـة) فـي

لى من 
 اإلجمالية 
وفقاً آلخر 
 ة مدققة

%  

%  

%  

%  

%  

%  

 .دققة
الما أن تلك 

  .شرعية

استشاريين ى
قبل من صندوق
الفرص من دة

بالصندوق، لقة
السيولة ستويات
بشأن قرار لى

المضافة لقيمة
لغايات الغير ن

 .الصندوق ف
 .لعقارل ين

خـر قـوائم ماليـة

الحد األعل
القيمة

للصندوق و
قوائم مالية

25%

25%

25%

25%

25%

25%

 قوائم مالية مد
محدد وذلك طا
طلبات اللجنة الش

إلى باإلضافة ة،
الص أصول إدارة
لالستفا قاري،

المتعل الوحدات
ومست ، افسية
ال للتوصل خرى

ال بتقييم أيضاً  
من استشارية 

أھداف مع توافق
تثمي على صول

 .واذ

ندوق وفقـاً آلخ

نى من 
 اإلجمالية 
وفقاً آلخر 
 ة مدققة

%  

%  

%  

%  

%  

%  

دوق وفقاً آلخر
صنيف ائتماني م
توافقة مع متطل

رئيسية بصفة 
إ وستتم. قاري

العق االستثمار 

 وقيمة وحدات
التنا والمزايا ار،
االخ العوامل من

الصندوق مدير 
خدمات إلى ء

یت والذيصندوق 
للحص المعتمدین

. 
االستحو محل 

لية ألصول الصن

الحد األدن
القيمة

للصندوق و
قوائم مالية

0%

0%

0%

0%

0%

0%

إلجمالية للصند
 يلتزم بأي تص
ومت ي المملكة

االستثمارية ت
العق االستثمار
سوق /متابعة
  .الطويل مدى

الو مالكي على
العقا موقع عتبار
م وغيرھا كلي
سيقوم. دوق

اللجوء لصندوق

لدى مدير الصن 
ا للمقيمين دیة

الفنية الناحية 
العقار على عية

 

ن القيمة اإلجما
  دول أدناه:

خصة من

سعودي لدى
ي السعودي

في أسواق

حاً عاماً في

سواق

% من القيمة ا
ق حيث أنه لن

وعاملة في عودي

وبخيت أصول ة
سوق في بية

/بترقب الفريق
الم على صندوق

ع المؤثرة مارية
االع بعين ألخذ
الك االقتصاد ماط
الصند إدارة لس

ال لمدير ويحق

  :ماري

العقاریة صنادیق
السعود الھيئة ن

من للجھالة ي
الشرعي والھيئة

% من25قصى
 المذكورة بالجد

والمرخحاً عاماً

جل بالريال الس
ة النقد العربي

  ** ودية.

حة طرحاً عاماً ف
  ئة.

 المطروحة طرح
  من الھيئة.

طرحاً عاماً في أ
  ئة.

%25 لن يتجاوز
 مدير الصندوق
د العربي السع

لشركة التابع ر
جاذب األكثر عات
وسيقوم. رية
الص أھداف على

  ماري

االستثم لقرارت
األ مع ومنعزل د

وأنم ، لشواغر
مجل موافقة خذ

. جديدة قارات

لقرار االستثما

الصإدارة  فریق
من ومرخصين 
النافي الفحص ى

الصندوق إدارة

حاجة (وبحد أق
ن االستثمارات

د المطروحة طرح

دائع قصيرة األج
ن قبل مؤسسة
ة العربية السعو

داولة والمطروح
رخصة من الھيئ

قارية المتداولة
دية والمرخصة م

ة والمطروحة ط
رخصة من الھيئ

النظير الواحدف 
صارف بقرار من
 مؤسسة النقد

  ة

االستثمار ريق
للقطاع تقييم ء

العقا ستثمارات
ع والحفاظ اري

لقرار االستثم

ال جميع دراسة
منفرد بشكل ار

ا ونسب ، وية
أخ بعد وذلك ن
عق أي على ذ

  .الستثمار

الق خاذ عمليات

قبل من مرشح
مستقلين ثنين
على للحصول ي

إ مجلس وافقة

متى ما دعت الح
مناحدة أو أكثر 

  الستثمار*

  . نقدية

ق أسواق النقد
  ھيئة.

ت المرابحة والود
ف المرخصة من
ة في المملكة

 الشركات المتد
والمرلسعودية 

ت الصناديق العق
ق المال السعود

الدين المتداولة
لسعودية والمر
تثمار مع الطرف
تم اختيار المص

من ف مرخصة

الدارة النشطة

فر على ندوق
إلجراء خارجيين
االس في خبرة
العقا السوق ي

عملية اتخاذ ال

بد الصندوق دير
عقا كل دراسة

الثانو السوق ي
معين عقار في
االستحواذ عند
اال بشأن قرار ى

ي خطوات اتخ

الم العقار ثمين
اث مثمنين عيين
فني مقيم عيين

مو على لحصول

مت
وا

 

اال نوع

سيولة

صناديق
قبل الھ

صفقات
المصارف
والعاملة

أسھم
المال ا

وحدات
أسواق

أدوات ا
المال ا
*االست
**سيت
المصارف

  

اال 6.6

الصن يعتمد
خ مرخصين

ذي فريق
في المتاحة

  

ع 6.7

مد سيقوم
د تتم حيث

في النقدية
االستثمار
ع للصندوق
إلى التوصل

وفيما يلي

 تث
 تع
 تع
 ال
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رأس زيادة ریق

  .فظ

 في العقارات 

ون مـن مبـاني
ـا إذا اشـتملت
سلبي جوھري
ة موزعـة علـى

ء المسـتقبلي
صـندوق ليسـت
قـرارات وجھـود
. وبالتالي، فإن

.  

ن مـن الصـعب
ؤالء المـوظفين
بشكل سلبي.

مال المستثمر.
ي ذلك إيـرادات
كميـة السـيولة
ه من المحتمل
ن سـعر الشـراء
بقيمة أقل مـن

عليمات الخاصة
لة، فقـد يضـطر
درة عـن ھيئـة

طر عن العقار ى

الحف أمين قبل 

ملكية تحكم ي

ول عقارية تتكـو
شـكل أكبـر ممـ
ذا الركود تأثير س
ي أصـول عقاريـة

من التنبؤ باألدا
ل استحواذ الص
ل كبيـر علـى ق
مال المستثمر.
عوائد الوحدات.

دوق. وقـد يكـو
لة ترك أحـد ھـؤ
ب ندوق قد تتأثر

ة على رأس الم
ل كثيرة، بما في
ـة. ونظـراً ألن ك

فإنه  المتداولة،
سـعر أعلـى مـن

من الصندوق ب 

نظر إلى أن التع
ى حد ما مجھول
النظاميـة الصـا

 .ق
على الستحواذ

من مملوكة ص

التي ح واألنظمة

خالل تملك أصو
صـادي وذلـك بش
ك، قد يكون لھذ
 الصـندوق فـي

ين ين المحتمل
ل العقارية محل
 الوحدات بشكل
د على رأس الم
وبالتالي على ع

ي مـدير الصـند
دوق. وفي حالة
أداء أعمال الصن

وائد المستحقة
تھم تبعاً لعوامل
سـتثمار مماثلـة
سھم الشركات
ي الصندوق بس

مالك الوحدات 

المتداولة. وبالن
ية تطبيقھا إلى
ق بالمتطلبـات 

الصندو إدارة س
اال تم حال في

ذات غرض خاص

 األوقات باللوائح
. 

  م
ع التعليم من خ
ر الركـود االقتص

ذلكفة. ونتيجة ل
ت اسـتثمارات

   ق
مكّن المستثمري
 السابق لألصو
سيعتمد مالكوا
دة حجم العوائد
مدير الصندوق و

   صندوق
 يقدمھا مـوظفي
عليا لمدير الصند
ب له/لھا، فإن أ

عتماد على العو
سييل استثمارات

خـاص بـأدوات اس
من نظيرتھا ألس
ييل وحداته في
دي إلى تخارج

ستثمار العقارية 
الي تبقى كيفي
التزام الصـندوق

 

مجلس موافقة ى
الوحدات لکي

شركة باسم ه

راته في جميع
.واستثماره عقار

 قطاع التعليم
صندوق في قطا
لصـندوق لخطـر
قطاعات مختلف
ـر ممـا لـو كانـت

بق للصندوق
غيلي سابق يمك
مماثلة أو األداء

ستقبل، حيث س
ق وشؤونه وزياد
 على توقعات م

سيين لمدير الص
ستشارات التي
ة في اإلدارة الع
جاد بديل مناسب

ستثماراتھم واالع
في تس وحدات

ق والسـوق الخ
ة قد تكون أقل م
 بالتخارج وتسي

مما قد يؤدحدات

ة صناديق االس
وبالتا رت مؤخراً 

في التأكد من 

على الحصول د
ومال المالية وق

يتهملك تسجيل

واستثمار ندوق
للع السعوديين

 ندوق

  صندوق

لصندوق في
استثمارات الصن
 إلـى تعـريض ال
ول عديدة في ق
داته بشكل أكبـ

تشغيلي ساب
ون ماضي تشغ
بقة لصناديق م
ندوق في المس
تيجية الصندوق
بشكل سلبي

ظفين الرئيس
ست اإلدارة واال

سيين، وخاصة
 قادراً على إيج

إلبقاء على است
مالكي الوبعض

 العام للصـندوق
قارية المتداولة
صندوق صعوبة

مالك الوحدرضه
  وق.

  حدودة
حدودة في إدارة
متداولة قد صدر

ھد كبيرين ف وج

بعد للمالك شراء
السو ھيئة فقة

وت الصندوق لح

  ظمة

الصن يلتزم ى أن
ا غير تملك ظام

مار في الصند

  ر الصندوق

لمتعلقة بالص

استثمارات ال
صندوق، تتركز ا
ؤدي ذلك األمر
ندوق على أصو
وق وقيمة وحد

 ة.

وجود ماضي ت
ندوق حديثاً دو
ن النتائج السا
ً على أداء الصن

استرا في إدارة
صندوق قد تؤثر ب

ماد على الموظ
وق على خدمات
لموظفين الرئيس
 مدير الصندوق

   ر السيولة
ون عادة إلى اإل
ت أخرى يرغب ب
لعقارية، واألداء
ق االستثمار العق

في الص لوحدات
لسعر الذي يعر
 ألصول الصندو

رة المحر الخب
ندوق خبرة مح
ثمار العقارية الم
لى قضاء وقت

الش عرض دیمق
موافق أخذ سيتم
 .الصندوق مال
لصا العقار ملك

المتثال باألنظ

ر الصندوق على
نظ ذلك في بما

مخاطر االستثم

ملخص مخاطر

المخاطر ال  )أ

 ز يترك
عند تأسيس الص
مدرسية. وقد يؤ
ستثمارات الصند
على أداء الصندو
طاعات مختلفة

 عدم و
م تأسيس الصن
لصندوق. كما أن
لضرورة مؤشراً
مدير الصندوق ف
حداثة نشأة الص

 االعتم
سيعتمد الصندو
ستبدال بعض ا
لعمل ولم يكن

 مخاطر
عمد المستثمرو
لكن في حاالت
قيمة األصول الع
وحدات صناديق

مالك ان يواجه 
ألصلي أو من ال
لقيمة السوقية

 مخاطر
متلك مدير الصن
صناديق االستثم
مدير الصندوق إل

 قت
 س

ما
 تم

  

اال 6.8

يعمل مدير
، المملكة

م .7

م 7.1

) 

ع
مد
اس
ع
قط

تم
لل
با
مد
ح

س
اس
ال

يع
ول
وق
لو
أن
األ
ال
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بص
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لبـات بالشـكل

 علـى أسـواق
مالكيتجاھات 

مكـنھم تحمـل
مـن ك الوحـدات

دة، فـإن إصـدار
ى حد مـا وذلـك
دي زيـادة رأس

فـي شـتركين 

ق سـينجح فـي
الكي الوحـدات
ق أو بيـع بعـض
 الوحـدات فـي
مسـتثمرة فـي

لھيئـة أن ذلـك
 الحفـظ أخفـق
ـادة السادســة
 الوفـاء بمعـايير
لفقـرة الفرعيـة

   

سـتحواذ علـى
اريـة المبدئيـة،
لعقارات) لغرض
 أن تـؤثر علـى
فـرض التزامـات

الـذي -ن وجـد

يـرات السـلبية
ظـروف الماليـة
وقوانين تقسيم
قبـال النسـبي

يق تلـك المتطل
  وحدات.ي ال

ي قد تؤثر سلباً
ليف التمويل وات
ثمرين الـذين يم

مالـكتخـارج بة 

ر وحـدات جديـد
ذلك الحين إلى

، وقـد تـؤد مـال
المش حـدات غيـر

أو أن الصـندوق
يعـات علـى مـا

الصندوق أصول 
تثمارات مالكي
س أمـوالھم الم

ي وقت إذا رأت ا
ـندوق أو أمـين
ق حسـب المـ
لصـندوق فـي

في ال اإلدراج و
.ارية المتداولة

 دئية
 مـن خـالل االس
ة األصـول العقا
معارف الحفظ لل
عـة مـن شـأنھا
ـتج عـن ذلـك ف
إ -ائـد النھـائي

بمـا فيھـا التغيي
ق المحليـة، والظ
لوائح البيئية، و

ى اإلق فـي مـد

صندوق في تطبي
ي وعائدات مالكي

ھا العوامل التي
ت الفائدة وتكال
م فقـط للمسـتث
دي إلـى صـعوب

من خالل إصدار
ي الوحدات في 
ي زيـادة رأس الم
ت مـالكي الوح

 مدرة لألرباح، أ
يـدفع منھـا توزي
ي من تشغيل
عوائد على است

ل أو بعـض رؤوس

ق تداوله في أي
ت أن مـدير الصـ
وحـدات بالسـو
قـه إذا أخفـق ا

قواعد ني في 
 االستثمار العقا

العقارية المبد
مباشـرة وذلـك
رھا تملـك كافـة
مباعة (شركة م
لشـركة المباع
ظھورھـا قـد ينـ

العاوق وعلـى

طة فيما بينھـا، 
ية فـي السـوق
ل، والقوانين والل
قـة، والتغيـرات

خفاق مدير الص
 ومركزه المالي

   ية
في قيمتھا منھ
متوقعة ومعدالت
الوحدات مالئـم

ؤدتـمخـاطر قـد 
  لصندوق.

مال الصندوق م
نسبية لمالكي
االشتراك فـي
على استثمارا

صندوق ستكون
صـدر لألمـوال لي

 الممكن أن تأتي
يقوم بتحقيق ع
ي الصـندوق كـل

ندوق أو تعليق
سـوق أو إذا رأت

تـداول الو عليـق
 اإلدراج أو تعليق
ر من الباب الثان
خاصة بصناديق

على األصول ا
ة بطريقة غيـر م
ت) والتي بـدور
ى الشركة المب
مسـتوى ذمـة ا
بالً و في حال ظ

ء الصـندأدالـى

عوامل المترابطة
ظـروف السـلبية
روفات التشغيل
ة، وأسـعار الطاق

 

وبالتالي، فإن إخ
مليات الصندوق

لقيمة السوقي
حدوث تقلبات ف
ية السائدة والم
ليه، فإن شراء ا

وأن تلـك الم ايم
صول اسوقية أل

  ق
ات زيادة رأس م
يض الحصص الن
ن حقوقھم في

سلباً  مما يؤثر

   االستثمار
يلية ألصول الص
كل عـام أي مص
مالية التي من
ن الصندوق سي

فـي ي الوحـدات

  دات
بإلغاء إدراج الصن
لـى تنظـيم الس
ة السـعودية تع

للھيئـة إلغـاء اً 
ة الحادية عشر

التعليمات الخن

  دوق

ذ الصندوق ع
مبدئيةعقارية ال

 الحفظ للعقارات
في للجھالة على
 أعبـاء علـى م
ي منھا مستقب

سلبًا علر ذلك

  ري
ة للعديد من الع
أو الدوليـة، والظ
ييرات في مصر
سياسات المالية

ة السعودية. و
سلبي على عم

سعر أقل من ال
مل تؤدي إلى ح
ظروف االقتصادي
لعامة. وبناًء علي

ال سـيتثمارات
 من القيمة الس

مال الصندوق
ع مالكي الوحد
ؤدي إلى تخفي
 في ذلك الحين
بشكل سلبي 

ق عوائد على
ألعمال التشغي
للصندوق بشـك
لعائدات الرأسم
يوجد ضمان بأن

مـالكي يخسـر

/ تعليق الوحد
سوق المالية ب

أو الحفاظ عل ت
لسـوق الماليـة

أيضـاً كمـا يجـوز
 (ب) من المادة
مادة (رابعاً) من

بأصول الصند

بآلية استحوا
على األصول الع
 (شركة معارف

ق بالفحص النافي
 أو مخالفـات أو

ن عدم ظھور أي
وبالتالي قد يؤثر

     

ستثمار العقا
 العقارية عرضة

ية أة أو اإلقليم
العقارات، والتغي
لحكومية والس

والسوق المالية
ي إلى تأثير س

ر التداول بسع
ل الوحدات لعوام
ة والعالمية والظ
ف االقتصادية ال
طة بھـذه االسـت
رجه بقيمة أقل

ر زيادة رأس 
ير الصندوق مع
جديدة سوف يؤ

لوحداتلكي ا
قيمة الوحدات بش

  ل.

ر عدم تحقيق
األي ضمان بأن

 كما لن يكون ل
من اإليجارات وال
التالي فإنه ال ي
ن الممكـن أن

ر إلغاء إدراج/
ن تقوم ھيئة الس
مالكي الوحدات

كمـا يحـق للي. 
ك اعـد اإلدراج ،
حة في الفقرة
قرة (ب) من الم

طر المتعلقة ب

طر المتعلقة ب
ق باالستحواذ ع
شركة المباعة 
ن قيام الصندوق
وجود التزامات

ه ال يمكن ضمان
لى الصندوق و

 كي الوحدات.

طر العامة لالس
ى االستثمارات
قتصادية المحلية
شتري وبائعي 
ا من القوانين ا

لسوق المالية و
لمطلوب قد يؤد

 مخاطر
د يتعرض تداول
ألسھم المحلية

والظروف لوحدات
لمخاطر المرتبط
لصندوق أو تخار

 مخاطر
ي حال قرر مد
ھذه الوحدات الج
ما لم يمارس ما
لمال إلى تأثر ق
يادة رأس المال

 مخاطر
ن يكون ھناك أ
جنب الخسائر،

خالف العوائد من
و كل أصوله. وبا
لصندوق وأنه من

  لصندوق. 

 مخاطر
ھناك مخاطر بأن
ضروري لحماية 
شـكل جـوھري
الثالثون من قو

الموضحلسيولة 
) من الفق2قم (

المخاط  )ب

 المخاط
سيقوم الصندوق
امل حصص الش
على الرغم من

تأكد من عدم ول
لصندوق، إال أنه
أعباء إضافية عل
حصل عليه مالك

 المخاط
كون العائد على
ي الظروف االق
مستأجري ومش
لمناطق وغيرھا

ال
الم

قد
األ
ال
الم
ال

في
ھ
ما
الم
زي

لن
تج
بخ
أو
ال
ال

ھ
ض
بش
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خاطر التشغيل
ن وغيرھـا مـن
ھرية تؤثّر سلبًا

ھــذا النــوع مــن
 تكـون عائـدات
وبة قد يواجھھا
ل عليـه مـالكي

ع فيھـا األصـول
د تكـون عرضـة
ية. عالوة على
العقـاري محـل
 تتعلق بملكيـة
كل خـالي مـن
ـي اعتقـد بـأن
شـكل جـوھري

لألصول مباشر)
 (شركة معارف
 ھناك عدد من
جموعة المالك

يكون تي قد ال
ناسبين كما لو

ير أمالك للقيام
.ومـدير األمـالك
ـوھري سـلبي

عوامل متعلقـة
ظمـة المرتبطـة
فـي ذلـك تلـك
مـدارس سـواء
ـاق الشخصـي
رات فـي قطـاع
مـا يـؤدي إلـى

ة ومشاكل ومخ
 القابلـة للتـأمين
ب بمخاطر جوھ

والرغبــة فــي ھ
مناسـب، فقـد
ي تأخير أو صعو

الذي يحصـل -د

مـدن التـي تقـع
كيـة العقـار وقـد
مطالبات العقاري
ملكيـة األصـل 
نازعات قانونية
ة أو نقلھـا بشـك
ول العقاريـة التـ
ـول الملكيـة بش

(بشكل غير م 
في المستأجر
حتمل أن يكون

خاطر بحصول مج
ات جوھرية والت
ت وبالشكل المن

وق بتعيين مدي
ومدير الصندوق 
عقاريـة تـأثير جـ

 ھذه العوامل ع
 اللـوائح أو األنظ
 أو لـوائح (بمـا ف
معـروض مـن الم
مل وعلى االنفـا
جماليـة للعقـار
ة االستحواذ، مم

لتدفقات النقدية
الخسـائر غيـر

مل في التسبب
  تثماراته.

للطلــب و تبعــاً 
ـي وقـت غيـر م
وبالتالي، فإن أي

إن وجد -نھائي

وملزمة فـي الم
تصرف فـي ملك
ن النية" ضد الم

خـر بإعـادة م اآل
ن عرضة ألي من
ألصـول العقاريـة
 لملكيـة األصـو
ت والخالفـات حـ

الحاليين لمالك
الشركاء ف أيضا
من المح ، فإنه

لتالي تنشأ مخ
اله على معلوما
فسريھا بالوقت

  ر االمالك
قوم مدير الصند
ة بين كل من م
يانة األصـول الع

م، وقد تتضمن
 أو تغييـر فـي
 أو أي أنظمـة
بينھـا زيـادة الم
لبي على العم
على القيمـة اإلج
 أقل من تكلفة

 

العتماد على ا
وف القـاھرة، و
ّي من ھذه العوا
عوائد على است

 
رجــة ســيولتھا
راته العقاريـة فـ
كاته العقارية. و
ر على العائد الن

   العقارية
مركزية فعالة و
كامل حقوق الت
مشتري "حسن
ما في مطالبـة
صندوق قد تكون
لتصـرّف فـي األ
سـارة الصـندوق
ھذه المنازعـات

  ي الصندوق.

  معلومات
اللبائعين وھم 
ذه المجموعة أ
عقارية المبدئية

متفاوتة. وبا ت
المذكورين أعال
و ال يستطيع تف

 كبير من مدير
مستقبل، قد يق
يل عقار موقعة
ما في ذلك صي

عليم بشكل عا
 قيـود مرتبطـة
ـدارس األھليـة
 العـرض ومـن ب
لعوامل تأثير سل
ألھلية ويؤثر ع
ول مقابل مبلغ

المستھدفة.ة

 

طر الناتجة عن اال
ضافة إلى الظـرو
قد يساھم أّي
على توليد أي ع

قص السيولة
ئلة، وتتقلــب د
سـييل اسـتثمار
إلجمالية لممتلك
بًا وبشكل كبير

دوق لألصول
سجالت عقارية
مثل بالضرورة ك
 عادًة بدفاع الم
الضرورة أحدھم
تحوذ عليھا الص
صندوق علـى ال
ض الحـاالت بخس
 ذلك، قد تؤثر ھ
يمة الوحدات في

صول على الم
ااته لمجموعة

 حيث تمثل ھذ
األصول العمال
الشركة بدرجاب

الكي الوحدات
أو نھا جوھريهأ

يليعم تشغ
ة أخرى في الم
قية إدارة وتشغي
بم وفاء بالتزاماته

  التشغيل.

  لتعليمي
على قطاع التع
صادي أو فـرض
لمـالممنوحـة ل

ـق بمسـتويات
ي وغيره من الع
 في المدارس ا
تخارج من األصو

ريةاإليجا العوائد

قارات، والمخاطر
واد البناء، باإلض

.الصندوق مدير
درة الصندوق عل

 العقارات ونق
ــول غيــر الســائ
وق بحاجـة لتس
يمة الدفترية اإل
وله قد تؤثّر سلبً

ي ملكية الصند
وط واألحكام س
وك الملكية ال تم
عودية ال تعترف
صين ال يمكن با
قارية التي يست
دورھا قدرة الص
لـك فـي بعـض
ونية. فضالً عن
بالتالي على قي

واة في الحص
من وحدا 70%

عينيةال ھمتھم
ظرا لطبيعة اعم
ب تربطھم صلة
ماض او كل من
بأو قد ال يدرك

  ص.

ندوق على دع
ي أصول عقارية

وفقاً التفاق صول
في الو األمالك

المالي ونتائج ا

في القطاع الت
امل التي تؤثر ع
ي انكماش اقتص
غـاء التـراخيص ا

 أو عوامل تتعلـق
ن لالقتصاد الكلي

دالت األشغال 
صندوق إلى التخ
كن من تحقيق

واع ومواقع العق
م توفر بعض مو
ة عن سيطرة م
ل الصندوق وقد

ات في قيمة
 مــن فئــة األصــ
ن كـان الصـندو
ك أقل من القي

ي أصوتصرف ف

ة الطعن في
ريخ ھذه الشرو
ة، كما أن صكو
 المحاكم السع
عقد بين شخص
فإن األصول العق
ي قد تضعف بد

د يتسـبّب ذلوق
ھا تم بصورة قانو
ول العقارية، وبا

م المسار عد
0 بحد أقصىق 
مقابل مساھ ة

ونظب القابضة).
األخرين الذين 

وبعض ل العقارية
دوق علم بھا او
ھؤالء األشخاص

ر اعتماد الصن
مار الصندوق في
شغيل تلك األص

مدير ا  أو فشل
صندوق والوضع ا

ر االستثمار ف
 الصندوق بالعوا
ب ومن بينھا أي
ي عامـة أو إلغـ
ئب والرسوم)،
ومية. وقد يكون
ى انخفاض معد
ي، قد يحتاج الص
لية وقد ال يتمك

على مختلف أنو
لناشئة عن عد
لعوامل الخارجة
على قيمة أصول

 التقلبا
عتبــر العقــارات

الستثمارات. وإن
لصندوق من ذلك
لصندوق في الت

  لوحدات.

 إمكانية
ال توجد حتى تار
ةلعقارية المبدئي
لطعن حيث أن
لك، فإن وجود 
لتعاقد. وعليه ف

لك األصول والتي
لرھن والقيود، و
الستحواذ عليھا
على قيمة األصو

 مخاطر
سيصدر الصندوق
لعقارية المبدئية
لتعليم والتدريب
مالكي الوحدات

صوللأللحاليين 
دى مدير الصند
ان في محل ھ

 مخاطر
ي حال استثما
أعمال إدارة وتش
قد يكون لتأخر
على أعمال الص

 مخاطر
سوف يتأثر أداء 

مستويات الطلب
لنظام التعليمـي
لمتعلقة بالضرائ
ألھلية أو الحكو

ما يؤدي إلى ھو
لتعليم. وبالتالي
خسارة رأس مال
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  ادات  
لتي تؤثر علـى
ق بما في ذلـك
ھـا المسـتأجر)

ا ھـي،ليف كم

  ل العقارية  
 علـى سـالمة
ألصول العقارية.
 واإلبقـاء علـى
ن يضـعف قـدرة

  ك التأخير.

رخيص علــى

ذلك للتشغيل.
ھا فــي الوقــت
فقات التنظيمية
افة إلـى ذلـك،
ـتج عـن التـزام
 قـد يكـون لھـا

صـندوق معرضـاً
ر، التـأخير فـي

وتأشـيراتخام، 
قـارات مناسـبة
، وعـدم سـداد
ـروفات الصـيانة
ھا تـأثير سـلبي

خـرى خارجـة

ث الطبيعيـة، أو
وق رأس المـال
ى أن الخسائر
 وھنالـك أنواعـاً
مـال الحـرب أو
ن تلك األحداث

  شغيل.

الطـرق بنـاء ـر،
نـزع فـي حـال

نظام بموجب م
مع بالمقارنة ة

نخفاض اإليرا
بية المختلفة ال
يسية للصندوق
ك التـي يتحملھ
ينما ظلت التكال

شغيل األصول
رض المحافظـة
زمة لتشغيل األ
دوريـة الالزمـة
ذا مـن شـأنه أن
ندوق نتيجة ذلك

متطلبــات التـر

خيص الالزمة لذ
اريــة أو تجديــدھ
من ھذه المواف
ت الصلة. باإلضا
كلفـة بحيـث ينـ
 أخـرى، والتـي

  شغيل.

سـوف يكـون الص
لمثال ال الحصـر
 توفر المواد الخ
د مشـاريع وعق
ين والمقـاولين،
لرأسمالية/مصـ
إنه قد يكون لھا

ة وأسـباب أخ
  عليھا كافياً 

يرھا من الكوارث
د يخسر الصندو

عطاء ضمان على
في حال وجد)

سياسـية، وأعم
حال وقوع أي من
قدية ونتائج التش

الحصـر ال لمثـال
وف .السوقية مة
يقوم اعتمادھا 

كافية غير عويض

تنخفض مع ا
 للتغيرات السلب
ض النفقات الرئي

(باستثناء تلكة 
ل التشغيلي بي

  خفض.

ت النظامية لتش
لمسـتأجر بغـر
ت النظامية الالز
جـراء الصـيانة الد
سـب، فـإن ھـذ
ي على أداء الصن

التنظيميـة وم

تنظيمية والتراخ
ة باألصــول العقا
ھاك شروط أي م
ت التنظيمية ذات
متوقعة وأكثر تك
 أو مسـؤوليات
دية ونتائج التش

ة الصندوق، فس
ل على سبيل ال
ة، ونقص/عدم
رة علـى تحديـد
 جانب المطـوري
و المصروفات ال
ھذه الحاالت فإ

وارث الطبيعية
ي حال وجد) ع
ف أو زالزل أو غي
 ھذا القبيل، قد
ذلك، ال يمكن إع

لتأمين (فغطاء ا
 االضـطرابات الس
ل عام. وفي ح
ي والتدفقات النق

ال سبيل على(
القيم يقارب ما 

ألن وذلك ظاماً،
التع قيمة يكون 

بتة التي لن
صندوق نتيجة

ى أن بعضارة إل
لألصول العقارية
إليجارات والدخل
 الوحدات قد تنخ

لى الموافقات
صـندوق علـى ا
على الموافقات
مة المبنـى وإج
ي الوقـت المناس
 بشكل سلبي

 بالموافقـات 

يع الموافقات الت
ميــة ذات الصــلة

انتھ ك، قد يؤدي
ن قبل السلطات
شتراطات غير م
رة أو التزامـات
والتدفقات النقد

 الحقة من مدة
ة، وھذا يشمل
افقات الحكومية
ة، وعـدم القـدر
 االلتزامات من
ة للتكاليف، و/أ
ال حدوث مثل

ي بسبب الكو
ن التأمين (في
حريق أو عواصف
ع أي حدث من
باإلضافة إلى ذ
بالكامل تحت غ
ر الناجمة عـن

تصادية أو بشكل
 والوضع المالي

(لمنفعة العامة 
عادة ما لعقار

نظ محددة غير ر
أن في يتمثل

 

 التكاليف الثا
ي سيرد إلى الص
ق. وتجدر اإلشا
يف التشغيلية 
 إذا انخفضت اإل
ع على مالكي

 والحصول عل
سوف يعتمد الص
الزمة والحصول ع
ـة علـى سـالم

اريـة فـيل العق
ية مما قد يؤثر

عـدم االلتــزام

صول على جمي
وافقــات التنظيم
عالوة على ذلك
امات مالية من
مة قد تفرض اش
ت رأسمالية كبير
الوضع المالي و

  شاء
ري في مرحلة
مشاريع محددة
صول على المو
واعد ذات الصـلة
دات، وعدم أداء
وز غير المتوقعة
وغيرھا. في حا

  ي للصندوق.

 لضرر جوھري
ي قد ال يكون
ي الناجم عن ح
وفي حالة وقوع
دات المتوقعة. ب
د يتم تعويضھا
لمثال، الخسائر
من الناحية االقت
عمال الصندوق،

 رية
ال لتحقيق عقار
الشراء سعر ن

إخطار فترة بعد
فھناك خطر ض،

صندوق لبعض
لتشغيلي الذي
ن لدى الصندوق
الدورية والتكالي
دات. وبالتالي،
المتاحة للتوزيع

صول العقارية
ل االستثمار، س
 التشغيلية الال
علـى المحافظـ
تشـغيل األصـول
ل األصول العقار

دم وجـود أو ع

رية، يجب الحص
ــى جميــع المو
صول عليھا. وع
قھا أو فرض غر
 واللوائح القائم
ئح تكبد نفقات
مال الصندوق وا

وأعمال اإلنش
رروع تطوير عقا

لكية عقارات وم
لتأخير في الحص
ن واللوائح والقو
ؤثر على اإليراد
جاو، وحاالت الت

سعار العقارات، و
ة والوضع المالي

ةصول العقاري
لصندوق والتي
ة للضرر المادي
ت السياسية. و
ة، وكذلك اإليراد
دخل اإليجار) قد
(على سبيل ال
يمكن تأمينھا م
سلبي على أعم

ألصول العقار
ع على إلجباري

يكون العملية، ة
 العقار ي على

التعويض دفع لية

ة خضوع الص
جارات والدخل ال
 أو المستأجرين
 كاليف الصيانة
النخفاض اإليراد
ندوق واألموال 

ر سالمة األص
ة العقارات محل
غطية التأمينية
مسـتأجر قـادر ع
ميـة الالزمـة لتش
إنجاز أو تشغيل

السـلبي لعــد
  ل العقارية

ل األصول العقا
ن الحصــول علــى
 من الالزم الحص
سحبھا، أو تعليق
 على القوانين
لقوانين أو اللوا
ھري على أعم

ر المطورين و
دوق في مشر
عدة مرتبطة بمل
 واإلخفاق أو الت
ت في القوانين
ي معقول مما يؤ
ب المستأجرين،
ع العام في أس
ليات التشغيلية

ة خضوع األص
سيطرة مدير ال
 العقارية عرضة

اباتمثل االضطر
ألصول العقارية
ي ذلك خسارة د
اطر والخسائر (
طبيعية) قد ال ي
تأثير جوھري س

ر نزع ملكية ا
اإل ولة وضع اليد

الناحية . ومن) 
ستحواذ اإلجباري

احتمالي من رغم

 إمكانية
د تنخفض اإليج
ألصول العقارية
سوم اإلدارة وتك

عاً البن تخفض ت
إن إيرادات الصن

 مخاطر
خصوص سالمة

عقار وتوفير التغل
إذا لم يكـن الم
لموافقات النظام
لصندوق على إ

 األثـر ا
األصول

ن تشغيلجزء م
ال يمكــن ضــمان
لمناسب أو أنه
لى إلغائھا أو س
إن أي تعديالت
لصندوق بھذه ا
أثير سلبي جوھ

 مخاطر
ذا استثمر الصند
حينھا لمخاطر ع
عمليات اإلنشاء
لعمالة، والتغيرا
خالل إطار زمني
إليجار من جانب
لدورية، والتراجع
على نتائج العمل

 إمكانية
عن س
د تكون األصول
ألسباب أخرى م
لمستثمر في ا
لناتجة (بما في
معينة من المخا
عض الكوارث الط
تقد يكون لذلك 

 مخاطر
الدو حق من نه

العامة المرافق
االس يتم لملكية

الر خاص. وعلى
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قيمـة ـنخفض
رأس المـال ن

رسـوم"باسـم
أيضاً  تؤدي أن ن
المسـتقبل ي
مـن الماليـة ت
الـدخل مـن ل
زيـادة ألي ـون

والقيمة لنقدية

تبلـغرات إيجـار 
ـدوث أي زيـادة
لعمالت أو زيادة

اإليجـار، لمـدة 
تھاء مدته. مما
ض سعر األصول

.سـتأجر منتھيـة
ـة والشـھادات
 وحمايـة طـرف
 وعلـى الـرغم
الل مـدة زمنيـة
تأجر بھـا، األمـر
نخفـاض عوائـد

ص بمــدارس

ألحد التابعة ت
مملوكة بالكامل
تدريب القابضة

فك الرھن، إال 
اً على إمكانية
سيتم االستحواذ

،دريب القابضة

تـ فقـد ملكيـة،
مـن جـزء أو كـل 

ب والمعروفـة ة،
الممكن من كن
فـي تخفـيض ي

التحـويالت علـى
يقلـل قـد ئالتھم
يكـ قد ذلك، ى
التوزيعات ال لي

) لفتـرالقابضة ب
، فإنه عنـد حـل

 أسعار صرف الع
ونظراً  ذلك، لى

قة إلى حين انت
في انخفاض يضاً 

مـن قبـل المس
ـرخص الحكوميـ
جھا وتجديـدھا
ص والشـھادات.

خـال و إصـدارھا
أن يفي المستأ
د يـؤدي إلـى ان

لعقــاري الخــا

الشركاتإحدى 
(الم ب القابضة

ف للتعليم والت
اء من إجراءات
ما قد يؤثر سلباً
لبائعة التي سي

ف للتعليم والتد

الم تحقـق نـزع 
الوحـدات لكي

السـعودية عربية
ولك المستغلة، 

أ لى ذلك، فـإن
ع والضـرائب ين
وعـائ الوافدة لة

على وق. وعالوة
وبالتال ل العقارية

والتدريب تعليم
األصول لتلك ي

لتضخم أو تغير
عل وعالوةجار. 

التغيرات السابق
أيوقد يؤثر ذلك 

صول العقاريـة م
وتجديد كافـة الـ
 على استخراج
لق بتلك الرخص
أو زم بتجديـدھا

رخص ال يمكن أ
عقارية، مما قـد

 وق.

عــن األصــل ال

الرياض باسم 
للتعليم والتدريب

شركة معارفت 
لياً على االنتھا

، مملمناسبين
سم الشركة ال

 شركة معارف

حـال مار. وفـي
مـال يخسـر وقد

الع المملكة في
غير األراضي ر
باإلضافة إل .ري

المغتـربين ضـريبة
العمال على يدة
التابعة للصندو ة

األصول إيرادات

للت معارفشركة
االيجار السنوي ي

أو معدالت ا جر)
لعائد على االيج
إليجار ليعكس ا
ة في السوق و

ستھا على األص
ام باستخراج و

القدرة عن عدم
 أو غرامات تتعل

أو الجـزصـدارھا
تلك الر إلصدار

على األصول الع
وحدات الصندر

 فــك الــرھن ع

دارس منارات ا
شركة معارف ل

، وقامتالبنك ع
اري العمل حال
اشكل والوقت 

دة تسجيله باس

  المبدئية.
وھو واحدأجر

 

االستثم قيمة ي
و للوحدات داول

ف البيضاء اضي
لتطوير لمطورين

العقار القطاع ق
ض فـي تغيـرات

جديد ضرائب أي
ألصول العقارية

على سلبي ر

 األجل
(ش المستأجرع

في لزيادة رضة
حملھا المستأج
 إلى انخفاض ا
ض على عقد اإل
 العوائد المتوفرة

  لحكومية
ة المزمع ممارس
 الصندوق بالقيا
ي تبعات تنتج ع
لبات أو تكاليف

أو إص تجديـدھا
أولبات لتجديد

مارسة أعماله ع
 العقارية وسعر

مــن إجــراءات

ري الخاص بمد
 اللتزامات ضماناً 
مع المبرمة الت

، وجالتسھيالت
 اإلجراءات بالش
 (من خالل إعا

صول العقارية
من قبل مستأ

في الزيادة أو ت
التد وسعر قيمة

  الحكومية
األر على سوم

لرسوم حافزاً لل
سوق في فسة

والت المملكـة، ي
أ ضافة أو فرض

ا على الطلب 
تأثير الحكومة ل

 إيجار طويلة
طويلة األجل مع

معر العقود تلك
ء تلك التي يتح
ت االيجار يؤدي

ى إعادة التفاوض
 الصندوق عن

  ق.

حية الرخص ال
تعلقة باألنشطة
دات إلى مدير
ئية وبتحمل أي
سؤوليات أو مطال
مطلًقا بإمكانية
عدم وجود متطل
ستأجر من مم
ي سعر األصول

نيــة االنتھــاء م

ق باألصل العقار
ضم وذلك مملكة
التسھيال فاقية

وجب اتفاقية الت
النتھاء من ھذه
ألصل العقاري

   أي رھون).

 ستأجر وحيد.

أجر واحد لألص
المبدئية م رية

الفائت الربح أو 
وقي الوحدات، ي

السياساتر 
رس فرضب مؤخراً 

ال ھذه ". وتوفر
المناف مستويات

في والمياه رباء
ريبة القيمة المض

مستويات من 
قبل من إليجارات

  .الصندوق ت

ر إبرام عقود
ق عقود إيجار ط

أن من الرغم ى
(باستثناء شغيل

 مع ثبات دفعات
على دوق قادراً 

 انخفاض عوائد
وحدات الصندوق

ر انتھاء صالح
ص الحكومية المت
جر بتقديم تعھد
 العقارية المبدئ
ضه ضد أي مس
ال يمكن الجزم م
 يمكن الجزم بع

لعدم تمكن المس
ثر ذلك أيًضا في

طر عــدم إمكاني
  ات بالرياض

ملكية المتعلق
الم في للعمل 

اتف بموجب ن)
بمولمستحقة

جزم بإن يتم اال
وق على ھذا ا
صص فيھا بدون

لمتعلقة بمس

ر وجود مستأ
العقار  األصول

االستثمار حجم
لمالكي لتوزيعات
   .لمستثمر

 مخاطر
م الحكومة امت

البيضاء ألراضي
م في زيادة لى

الكھر عن لدعم
لمغتربين أو ضر

تقلل وقد لمتاح
اإل قيم أو حدود

لوحدات لسوقية

 مخاطر
سيبرم الصندوق

وعلى. سنة 3
التشي تكاليف 

سعار العقارات
د ال يكون الصند
د يتسبب في
لعقارية وسعر و

 مخاطر
الرخص عدد من

قد قام المستأج
لخاصة باألصول
لصندوق وتعويض

المن ذلك، فإنه 
كما ال مناسبة.

لذي قد يؤدي ل
لصندوق وقد يؤ

 
 مخــاط

المنارا
م رھن صك الم

المرخصة لبنوك
من قبل البائعين
سداد المبالغ ا
نه ال يمكن الج
ستحواذ الصندو
على كامل الحص

  
المخاطر ال  )ج

 مخاطر
سيتم استئجار
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ستأجر لألصول
، والذي يؤثريل

يھا إلى شـركة
مكـن أن تكـون
ؤدي إنقطـاع أو

وتشـغيل إدارة 
يـر عـنشـكل كب

عليـه، قـد يتـأثر
مسـتثمرين إذا
ل، أو إذا كانـت
بـؤ بمـا إذا كـان
يكون الصـندوق

اماته اإليجارية،
نظمـة مماثلـة،
الل بااللتزامـات
زيعـات لمـالكي

علـيم والتـدريب
ذ عليـهسـتحوا

 الصيانة) وذلك

  بدئية
مـدير الصـندوق
ة تأثير جـوھري

 ا
ـارية المفعـول،
زمنيـة مناسـبة
لمسـتأجر بھـا،
 إلـى انخفـاض

ـي تـؤثر علـى

اتھا بصفتھا مس
ي ونتائج التشغي

ي سيتم تأجري
سـنة. ويم 30ى 

قـد يـؤوإليجـار. 
ـي قـدماً فـي
ت الصـندوق بش

مبدئية. وبناًء ع
زيعـات علـى الم
 مسـتأجر بـديل

الصندوق التنب 
ذه الحالـة سـي

  

لى الوفاء بالتزا
أيـة أنعسـار أو 

وفي حال اإلخـال
 على تنفيذ توز

  رية
كة معـارف للتع

عقـاري يـتم االس
لعقارية ونفقات

 العقارية المب
بـين كـل مـن م
ألصول العقارية

على تجديدھا
دئية الزالت سـ

خـالل مـدة ز ھا
مكن أن يفـي ال
ممـا قـد يـؤدي

ية العالميـة التـ

بالتزاماة الوفاء 
 والوضع المالي

ة المبدئية والتي
ألجل تمتـد إلـى
 المبكر لعقـد اإل
ق األمثـل للمضـ
نخفاض إيرادات

 أجر بديل
صول العقارية الم
ـى القيـام بتوز
نتھيـة أو إيجـاد
ع. وال يستطيع
ـديل. وفـي ھـذ
مبدئية أو بيعھا.

  ية   
ئية غير قادر عل
اإلفـالس أو اإلع
ي للصندوق. و
قدرة الصندوق

ألصول العقار
مسـتأجر (شـرك
ق بـأي أصـل ع
حصر الضرائب ال

ستأجر األصول
إليجار الموقعة ب
ي ذلك صيانة ا

وعدم القدرة ع
ل العقارية المبد

أو إصـدارھ دھا
ك الرخص ال يم
ـول العقاريـة، م

  الصندوق.

  ق العالمية 
ألوضاع االقتصادي

التدريب القابضة
عمال الصندوق

 األصول العقارية
 إيجار طويلة األ
دي إلى اإلنھاء
صـندوق الطريـق
ذا الحدث إلى ان

و إيجاد مستأ
ن مستأجر األص
ديـة وقدرتـه علـ
قود اإليجار المن
ر مما ھو متوقع
جاد مسـتأجر بـ
صول العقارية الم

زاماته اإليجاري
 العقارية المبد
موجـب أنظمـة ا
ي التدفق النقد
صندوق وكذلك ق

قعة لصيانة ا
 عـدم قـدرة الم
مالك فيما يتعلـق
يل المثال ال الح

 كبير من مس
فقاً التفاقيات اإل
بالتزاماته بما في

  .ل

زارة التعليم و
الخاصة باألصول
و الجـزم بتجديـد
لبات لتجديد تلك
ماله على األصـ
 وسعر وحدات

ھا في السوق
ي المملكة واأل

 

ارف للتعليم وا
ومادي على أعم

  . الوحدات

ارياً قائماً على
) بموجب عقود

قد تؤدلألطراف
 يقـرر مـدير الص
يؤدي وقوع ھذ

  مال.

 عقد اإليجار أ
جار المستلم من

تدفقاته النقد و
ئية أو تجديد عق
أقل بشكل كبير
ھاية مدته أو إيج
ين لشغل األصو

ى الوفاء بالتز
ستأجر األصول
ية المتـوفرة بم
 ذلك نقصان في
دي الخاص بالص

جة وغير المتو
ددة فـي حـال
ية، أو مدير األم
 ذلك على سبي

عم تشغيلي
ة المستأجر وف
جر في الوفاء ب
 ونتائج التشغيل

لصادرة من وز
ن وزارة التعليم ا

أوأو إصدارھا ھا
عدم وجود متطل
ن ممارسة أعم
ألصول العقارية

مملكة ووضعھ
حالة االقتصاد في

شركة معاقدرة
 تأثير سلبي و

مالكيعلى  ح

  اإليجار
اية صندوقاً عقا
ضة (المستأجر)
طرة المعقولة ل
جار لمدة بينمـا
للصندوق. وقد ي
ائر في رأس الم

ة على تجديد
دخله من اإليجا
ونتائج عملياته
 العقارية المبدئي
 إعادة التأجير أ
إليجاري في نھ
مستأجرين آخري

لمستأجر على
سلبي إذا كان مس
أجر إلى الحماي
اص وينتج عن 
ن التدفق النقد

نقدية الخارج
مل نفقـات محـد
لعقارية المبدئي
فقات (بما في 

  اري.

ندوق على دع
بواسطةمبدئية

 فشل المستأج
والوضع المالي

ص الالرخحية
ص الصادرة من
مكانية تجديدھ
 يمكن الجزم بع
ن المستأجر من

ًضا في سعر األي

لى اقتصاد الم
ضعه المالي بحا

ي حال عدم قد
ة، فإن ذلك له

األرباح توزيعفي 

ء المبكر لعقد
ندوق في البدا
والتدريب القابض
رج نطاق السيط
مدفوعات اإليج

اللى خسائر لل 
مال وقوع خسا

ل عدم القدرة
صندوق معظم د
الي للصندوق و
ة تأجير األصول
عند التجديد أو
ف يجدد عقده اإل
لى مستأجر/م

ر عدم قدرة ا
دوق بشكل سل
ل لجوء المستأ
عقد اإليجار الخا
س المستأجر، فإن

   سلباً.

تدفقات النالر 
ق مطالباً بتحم
تعلق باألصول ا
 سداد تلك النف
مة األصل العقا

ر اعتماد الصن
صول العقارية الم
د يكون لتأخر أو
مال الصندوق و

ر انتھاء صالح
 أن جميع الرخص
لجزم مطلًقا بإم

. كما ال مدتھا
ؤدي لعدم تمكن
وقد يؤثر ذلك أي

  ألخرى

 الصندوق على
ج الصندوق ووض

بالتالي فإنه في
لعقارية المبدئية
شكل سلبي ف

 اإلنھاء
سوف يكون الصن
معارف للتعليم و
ھناك عوامل خار

توقف الكامل لمل
العقارية ألصول

لسابق مع احتم

 احتمال
سوف يحقق الص
سلباً الوضع الما
عذر عليه إعادة
معدالت اإليجار ع
لمستأجر سوف
عل مطالباً بالعثور

 مخاطر
تأثر نتائج الصند
إلضافة في حا
يجوز له إنھاء ع
/أو حال إفالس
لوحدات ستتأثر

 مخاطر
د يكون الصندوق
لقابضة) فيما يت
مستقبالً، على
لحفاظ على قيم

 مخاطر
ستتم إدارة األص
المستأجر. وقد
سلبي على أعم

 مخاطر
على الرغم من

يمكن اال أنه ال 
ذلك عند انتھاء
ألمر الذي قد يؤ
عوائد الصندوق 

المخاطر األ  )د

 يعتمد
سوف تتأثر نتائج
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ـد علـى سـعر
عطـل االقتصـاد
وباإلضـافة إلـى
ـعار العمـوالت،
سـلبي ومـادي

ظـم اسـتثمارات
ة فـي البيئـات
 ممـا قـد يكـون

  شغيل.

قديـة مـع مـدير
ر فـي صـناديق
نيف االئتمــاني

  وحدة.

غير تكون وقد 

استثمارات لى

وھـذه المبـادئ
ك المبـادئ قـد
ستثمار مخـالف
مالي للصندوق
 دوق منطبقة.

تؤثر سلباً على
ن قبـل صـناديق

ط واألحكام وقد
لكة خالل مدة

   

مملكة العربية
 بموجب أنظمة
 داخل المملكة
لكة وسيتحمل
ي ھيئة معنية

ي ال يـزال يعتمـ
قـد يبطـئ أو يع
ـاع العقـارات. و
ر الصـرف، وأسـ
كـون لـه تـأثير س

  مستمرة
ونظـراً ألن معظـ
ورات غير متوقعة
صول الصندوق

قدية ونتائج التش

لتزاماتھـا التعاق
حـال االسـتثمار
قات ذات التصــن
ندوق وسعر الو

اضافية مخاطر 

عل سلباً  يؤثر د

ئة الشـرعية. و
 ولاللتـزام بتلـك
ار أو ھيكل االس
 على األداء الم
الشرعية للصند

حكومية والتي ت
ـتثمر فيھـا مـن

  يمة وحداته.

ر ھذه الشروط
مارية في الممل
لكي الوحدات.

مارية داخل الم
ق االستثمارية
ي المعمول به
ظمة في الممل
أ أخرى فرضتھا

تصـاد السـعودي
 الـنفط والغـاز ق
طلـب فـي قطـ
ي، مثـل سـعر
ية، يمكن أن يك

ة للتغيرات الم
وت المسـتمرة. 

ألي تطو يكون 
ي تخضع لھا أص
 والتدفقات النق

لوفـاء باا فـي ا
صـندوق فـي ح
ــي ذلــك الصــفق
ستثمارات الصن

   أخرى
الى بھا تثمار

قد مما األحكام

ما تحددھا الھيئ
وع اسـتثمارته،
ذا كان االستثما
ينة، أثر سلبي
دئ االستثمار ا

والحح المحلية، 
 األصـول المسـ
اء الصندوق وقي

ئمة وقت صدو
 البيئة االستثم

مالستثماراته، أو 

صناديق االستثم
عالقة بالصناديق
والضرائب الحالي
 غيرھا من األنظ
ة أو أي مبالغ أ

رى، إال أن االقت
ض فـي أسـعار
ر سلباً على الط
 االقتصـاد الكلـي
 والتجارة الدولي

دية والقانونية
ملكـة للتطـورات

قدظمتھا، فإنه 
ى القطاعات التي
والوضع المالي

 المتعاقد معھـا
خـاطر علـى الص
مرابحــة (بمــا فــ

على ا -خفاقھا

ي أوراق مالية
االست الصندوق

وا الشروط ھذه

سالمية حسبم
ت الصندوق وتنو
جزء من دخله إذ
 ظل ظروف معي
 لو لم تكن مباد

حاسبة واللوائح
نخفـاض قيمـة
سلبي على أدا

ى األنظمة القائ
التغيرات على
لصندوق، أو اس

وضة على الص
لرسوم ذات الع
ن نظام الزكاة و
يبة أو الزكاة أو
ي ضرائب أو زكا

 

قطاعـات األخـر
نخفـاضي فـإن اال

ة يمكن أن يؤثر
ثـر مـن عوامـل
ستثمار األجنبي

  التشغيل.

سية واالقتصاد
ونيـة فـي المم
ة أو تخضع ألنظ
ي جوھري على
مال الصندوق، و

جھة أو الجھات
نطبق ھذه المخ
ــرم صــفقات الم

في حال إخ- سلباً 

في لصندوق
 يستھدف قد

ھ من" صندوق

  .ق

 لشرعية
ئ الشريعة االس
 على نشاطات
و جزء منه، أو ج
يه العوامل، ف

 الحصول عليھا

ت وأنظمة المح
د تؤدي إلـى ان
يكون لھا تأثير س

 .يةالضريب
علىكام تستند

 أو غيرھا من 
سلبي على الص

اً ضرائب مفرو
مفروضة على ال

ن بأنھناك ضما
ي أنظمة الضريب
مسؤوالً عن أي

من نموه في الق
ميـة، وبالتـالي
ج على السيولة
ي واحـد أو أكثـ
والبطالة، واالس
المالي ونتائج ا

بيئات السياس
والقانوقتصـادية

قع في المملكة
تأثير سلبيسية

مادي على أعم

تمال إخفاق الج
قيات بينھما. وتن
نقــد والتــي تبــ
لتي ستؤثر سل

نقد المتوفر با
التي ستثمارات

الص في ستثمار

الصندوق وحدات

م بالضوابط ال
وق وفقاً لمبادئ
ت وإلى حد ما
ن االستثمار أو
وقد يكون لھذه
ئج التي يمكن

 ة
يمية والتشريعا
ة الصندوق أو قد
دوق وبالتالي يك

والتنظيمية وا
لشروط واألحكا
ظيمية وزكوية
س  يكون لھا تأثير

 ال توجد حالياً
مة المضافة المف
ع ذلك فليس ھ
بأي تغييرات في
مدير الصندوق م

. على الرغم م
 األسواق العالم
 أن التأثير الناتج
ييـر سـلبي فـي
تويات األجور، و
صندوق والوضع ا

رار خضوع الب
لسياسية واالق
ون في أصول تق
صادية والسياس

تأثير سلبي وم 

طر االئتمانية
تي تتعلق باحت
لعقود أو االتفاقي
ديق أســواق الن
وال طراف أخرى

ر استثمار النق
االس أو المالية

إلساا مخاطر" رة

 مالكي وعلى 

ر عدم اإللتزام
ستثمارات الصندو
يكل االستثمارات
 عن التخلي عن
ة اإلسالمية، ،
مقارنة مع النتائ

طر التشريعية
ي البيئة التنظي
دوق على إدارة
ستھدفة أو الصند

طر القانونية و
ردة في ھذه ا
ية وضريبية وتنظ
من الممكن أن 

شار إلى أنه
ناء ضريبة القيم
اة والدخل، ومع
تزم الصندوق ب

ولن يكون مك، 

قتصاد المملكة.
لنفط والغاز في
لسعودي، كما
لك، فإن أي تغي

تضخم، ومستال
على أعمال الص

 استمر
خضع البيئات ال
لصندوق ستكو

واالقتص لقانونية
ه في المقابل

 المخاط
ھي المخاطر الت
لصندوق وفقاً لل
لمرابحــة وصــناد
لمنخفض) مع أط

 مخاطر
 األوراق تعرض

فقر في مذكورة

وأدائه لصندوق

 مخاطر
جب أن تتم اس
نطبق على ھيك
ضطر الصندوق
مبادئ الشريعة

ته، ماو استثمار

 المخاط
ھي التغيرات في
درة مدير الصند
الستثمار المس

 المخاط
الوارالمعلومات 

أ تغيرات نظامي
ندوق، والتي م

ذا الخصوص يش
سعودية، باستثنا
يئة العامة للزكا
يتغير؛ لذا سيلت
سؤولية عن ذلك

  .د تفرضھا
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عدةطنين في 
ب من الصندوق

قدريب إضافي 
ذه التكاليف من
التطوير، والذي

لك الستقطاب
سعودية. وعليه،
فية، أو الرسوم
 المستأجر بما
جر لشريحة من
جنبية وأسرھم،

 الوحدات مدى
حدة محتمل ما

علوماتات والم

ر في الوحدات

خص من ھيئة
قد تؤثر على 

صندوق حسب
 تختلف ظروف
بدقة أو اكتمال

ستقبلية". ومن
مثل "تعتزم" أو
" أو "يجب" أو
. وتعكس ھذه
كل ضماناً لألداء
وألداء الفعلي أ
خاطر االستثمار
ن أن تؤدي إلى
 أو دقة أي من
شروط واألحكام

جميع اإلفادات 

وجد ضمان بأن
لصندوق، النظر

عالية من المواط
ى سوف ُيطلب
ف أو تقديم تدر
قتطاع مثل ھذ

محل العقاري 

 
يمية خاصة وذ
ر الجنسية الس
ت سعودة إضاف
ف على عاتق
سارة المستأجر
ى العمالة األج

  الوحدات.

ر محتمل في
ن لكل مالك وح

ثمار في الوحد

ص، واالستثمار

 .حدات الو
 .ت الصلة

تشار مالي مرخ
العوامل التي

ن قبل مدير الص
للعامة. وقدحة 

د فيما يتعلق ب

كل "إفادات مس
 المستقبلية م
ن" أو "سيكون"
ھا في المعنى

 ولكنھا ال تشكل
ج الفعلية أو األ

" (مخ7المادة "
مل التي يمكن
بت عدم صحة

ة في ھذه الش
حتملين فحص

  سي.
ال يوكما سائر. 

الستثمار في ال

وظيف نسبة ع
ة إلى أي مدى
ة نسبة التوظيف
أنه سوف يتم ا

مشروع اال باح

:ل المستأجر
لى مناھج تعلي
والطلبة من غير
ن أي متطلبات
ى زيادة التكاليف
لى احتمال خس
م المفروضة على
راته، أو مالكي

دد كل مستثمر
ينبغي أن يكون

 ومخاطر االستث

ه المالي الخاص

االستثمار في
سواق المالية ذا
شورة من مست
 وغيرھا من ا

استخدامھا من
 السوق المتاح
د ضمان أو تعھد

حكام أنھا تشك
 بعض الكلمات
و "من الممكن
و المشابھة لھ
ث المستقبلية،
بير عن النتائج
ضمناً. وتحتوي 
المخاطر والعوام
مؤكدة أو إذا ثب
لنتائج المذكورة
مستثمرين المح
ت بشكل أساس
يحمي من الخس

لين، عند االتم

تو ات السعودة
ي ھذه المرحلة
قد تتطلب زيادة

حيث أ، صندوق
أربا منة لصافي

مقدم من قبل
لذي يحتوي عل
لى المعلمين و
ق وأعماله، فإ
ته قد تؤدي إلى
تھم باإلضافة إل
ة ارتفاع الرسوم
وق، أو استثمار

. يجب أن يحد
جه الخصوص، ي

وحدات، ومزايا

ي سياق وضعه
 . كلي

 جميع مخاطر 
مؤشرات واألس
خالل أخذ المش
مل االقتصادية

 .طبيق

ات معينة تم ا
إلى معلومات
ي فإنه ال يوجد

ذه الشروط واألح
خالل استخدام
 "مستھدف" أ

لمقاربة أودات ا
تعلق باألحداث
لى اختالف كب
قعاً صراحًة أو ض
 تفصيالً لبعض 
و األمور غير الم
 جوھرية عن ا
فيجب على الم
لى تلك اإلفادات
ى األرباح وال ي
ستثمرين المحت

 

لسياسا  إنفاذاً 
من الواضح في
 أن السعودة ق
للص ف التشغيلية

خفض األرباح ا

م العالمي الم
عليم العالمي ا
ر إلى حد ما عل
وك على الصند
سعودي وعائلت
ين لزيادة كفاءت
للمملكة نتيجة

على الصندوي

ع المستثمرين.
صة. وعلى وج

ييم حقيقي للو

ة للتقييم، في
تثمارية بشكل
 الكافية لتحمل
دراية بطبيعة الم
مفرده أو من خ
محتملة للعوام
خاطر القابلة للتط

 أساس افتراضا
 بھا، باإلضافة 
تخدمة، وبالتالي

الواردة في ھذ
ستقبلية من خ
"يستھدف" أو
يرھا من المفرد
ق حالياً فيما يت
ي قد تؤدي إل
ق عما كان متوق
لى وصف أكثر

ه المخاطر أوھذ
 تختلف بصورة
طط لھا. وعليه ف
عدم االعتماد عل
الك الوحدات على
غي على المس

بية السعودية
موليس قاري.

إال ،لسياسات
ارتفاع التكاليف

تنخ تالي سوف

بمسار التعليم
خيار مسار التع
مد ھذا المسار
واضح تأثير ذلك
 العامل غير الس
ظفين السعوديي
غادرة عوائلھم ل
مستأجر وبالتالي

لجميعً مالئماً
وء ظروفه الخاص

فيتين إلجراء تقي
.روط واألحكام

ليلية المناسبة
لمحفظة االست
مالية والسيولة
ط واألحكام والد
تقييم (سواء بم
سيناريوھات الم
لى تحمل المخا

األحكام على
ت التي يعمل
فتراضات المست

بعض اإلفادات ا
ه اإلفادات المس
 أو "يتوقع" أو 
ه المفردات وغي
ظر مدير الصندوق
من العوامل التي
ا مدير الصندوق
وط واألحكام عل
د أو أكثر من ھ
ة للصندوق قد
متوقعة أو مخط
تفسيرات مع ع
وق حصول مال
ستثمارية. وينبغ

ر السعودة:
العرب ة المملكة

طاع التطوير العق
م بمثل ھذه ال
كاليف إضافية و

وبالتا ،لصندوق

   .ي الوحدات

طر المتعلقة ب
جھة تعليمية خ
ن الطلبة. ويعتم
أنه من غير الو
م فرضھا على
 بتدريب الموظ
ديين بسبب مغ
على أعمال الم

  مارات

حدات استثماراً
ستثمار في ضو

ة والخبرة الكافي
 في ھذه الشر
 باألدوات التحل
لوحدات على ا
ديه الموارد الما
الدقيق للشروط
ن قادراً على ت
ق المالية) الس
مار، وقدرته على

  تقبلية

ھذه الشروط وا
سواق والقطاعات
تقبلية عن االفت

 فتراضات.
لممكن اعتبار ب
تدل على ھذه
د" أو "تتوقع"
يغ النافية لھذه
قبلية وجھة نظ
ھناك العديد من
ة التي يحققھا
من ھذه الشرو
وإذا تحقق واحد
 النتائج الفعلية
ة أو معتقدة أو م
ى ضوء ھذه الت
ثمار في الصندو
قق أھدافه االس

 مخاطر
تشترط حكومة

منھا قط، عات
االلتزا ستثماراته

تكي إلى وجود 
 صافي دخل ا

ؤثر سلبا مالكي

 المخاط
م المستأجر كج
يحة محددة من
ى الرغم من أ
كومية التي يتم
 ذلك المتعلقة
لبة غير السعود
 قد يؤثر سلباً ع

مالءمة االستثم

د ال تكون الوح
مالءمة ھذا االس

   :لي

المعرفة - 
الواردة

معرفة - 
وتأثير ا

يكون لد - 
الفھم  - 
أن يكون - 

السوق
االستثم

لبيانات المست

قد تم إعداد ھ
خبرته في األس
لتشغيل المست
ي من ھذه االف
شكل أو من الم

كن أن يستلمم
تقدر" أو "تعتقد
ُمتوقع" أو الصيغ
إلفادات المستق
لمستقبلي. وھ
إلنجازات الفعلية
ي الصندوق) م
مثل ھذا األثر. و
الفتراضات، فإن
على أنھا مقدرة
لمستقبلية على
ال يضمن االستث
لصندوق سيحق

قد ت
قطاع
واس
يؤدي
من

يؤس

يقدم
شر

وعلى
الحك
في
الطل
مما
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خاطر والشكوك
ي استثمار يقوم
خاطر المرتبطة
 أو التي يعتقد
 التشغيلية أو
 استثماراتھم.

لایر 1,322,000
لایر سعودي من
ح األولي لمدة

ھـ الموافق14

جزء النقدي من

 

306,0  

68,9

63,3  

36,2  

44,1  

32,7  

10,3  

561  

  حدات:

  وقعة
 
 

ريخ انتھاء 
   تمديد لھا
نتھاء فترة 
  مديد لھا

ألحكام. إن المخ
ى الصندوق وأي
ورة جميع المخ
مدير الصندوق
مالي والنتائج
كل أو جزءاً من

0,000ما يعادل 
لایر 561,850,0

ستمر فترة الطرح
06/04/440اريخ

لي لسداد الج
  ول التالي:

 شراء (ر.س.)

  إلى

090,158.27 

910,127.27  

351,419.50 

218,720.92 

123,305.35 

783,838.99 

372,429.70 

1,850,000

 بدء تداول الوح

ة الزمنية المتو
 عمل يوم 20
 عمل يوم 30
عمل من تا يام

ح األولي أو أي
مل من تاريخ ان
ألولي أو أي تمد

ذه الشروط واأل
ھا قد تؤثر على
 تشمل بالضرو
تي ال يعلمھا م

، والوضع الموق
لكي الوحدات 

(أي م للوحدة 
000سعودي و 
تسوح األولي. 

حتى تا م201

ترة الطرح األول
ة حسب الجدو

ي من ثمن الش

لوحدات وحتى

المدة

أ 10خالل ع 
فترة الطرح

يوم عم 15
الطرح األ

 الواردة في ھذ
وقت الراھن أنھ
اردة أعاله ال
وك اإلضافية الت
 أعمال الصندو
ت أو خسارة ما

  ولي:
لایر سعودي 1

لایر س 396,60
خالل فترة الطرح

18/11/18فق

صندوق خالل فت
ة المبدئيةلعقاري

 الجزء النقدي

  ن

216,06  

48,642

44,718  

25,566  

31,145  

23,141  

7,321  

396,6  

يخ بداية طرح ا

ھـا فـي الموقـع

  ص الوحدات

 

من المعلومات
صندوق في الو
ن المخاطر الو
مخاطر والشكو
و سلباً على

ض قيمة الوحدات

رة الطرح األو
10 بسعروحدة
00,000ما بين
خ %42.5إلى

ھـ المواف1440/

طرح وحدات الص
ألصول المالكة ل

قيمة

من

63,641.13 

2,442.78  

8,649.06 

6,155.94 

5,862.60 

1,533.41 

1,715.09 

600,000

من تار لمتوقعة

  يد)
واإلفصـاح عنھ ة

تخصيصالن عن

سابقة وغيرھا م
 يعتقد مدير الص
 ومع ذلك، فإن
ماً بأن بعض الم
تؤثر جوھرياً أو
ي ذلك انخفاض

حدات خالل فتر
و 132,200,000
مدير الصندوق

إ %30 ما بين
/10/03 ريخ

 النقدية من ط
كة المباعة والم

لمدد الزمنية الم

  اإلجراء

 حال تم التمديد
لسـوق الماليـة

اإلعاللصندوق و

ل المخاطر الس
 ھي تلك التي

المحتملين. ن
 الوحدات. علما
 جوھرية قد ت
ستقبلية، بما في

  شتراك

راك في الوح
0 صندوق بطرح

ث يستھدف مد
 تشكل نسبة
ل تبدأ من تا

  

م المتحصالت
ل حصص الشرك

 ل العقاري

  ت الرياض

  ت المدينة

  ت الخبر

  لية الخبر

  ت الدمام

  سالم بنين

  سالم بنات

  مجموع

الً زمنياً يوضح ال

  ي
ح األولي (في
ج الطرح لھيئة ال

  ر الصندوق

الشتراك في ال

عناية في عوامل
لموضحة أعاله
ه المستثمرين
الستثمار في
حالياً بأنھا غير
الحتماالت المس

 الشتراك

معلومات االش

االشتر 
سيقوم مدير الص

بحيث) سعودي
والتيلجمھور 

) يوم عمل20
م.1/12/2018

سيتم استخدا
كاملمن شراء 

األصل

منارات

منارات

منارا

الفيصل

منارات

نور االس

نور االس

المج

فيما يلي جدوال

ترة الطرح األولي
مديد فترة الطر
صدار بيان نتائج
إللكتروني لمدير

د الفائض بعد اال

بع
الم
به
با
ح
اال
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م  8.1
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نتھاء فترة 
  ديد لھا.

 

   2019م 

أو الحد األدنى
وق تمديد فترة

 شتراك في

ذلك مـن خـالل
سـعودية (الرجـاء

تصدر وحدات ل
ات االشتراك

  فة

  شركة المباعة

  شركة المباعة

  شركة المباعة

  شركة المباعة

لجمھور، بحيث إذا
 البليھد باالشتراك
سيد عمر بن سعود
قل اشتراك السيد

شتركين بشكل

سنة واحدة من

ك لمدة سنتين

ذلك لمدة ثالث

ن ھيئة السوق

انتاريخ مل من 
ألولي أو أي تمد

 يوم عمل 60

عا من األولبع 

ارية المتداولة 
ز لمدير الصندو

إلشا ومتطلبات 

ـدات القيـام بـذ
ق الماليـة الس

مقابل عيني كل
وحد(" لمبدئية

الصف

الش شريك في 

الششريك في 

الششريك في 

الششريك في 

 

ًء على اشتراكات ا
ودسيد عمر بن سع

ت المخصصة للسي
وحدة، على أال يق 

 من قبل المش

 وذلك لمدة س

ذلكك العيني و

تراك العيني وذ

ة والصادرة عن

يوم عم 15
الطرح األ

م 

خالل الر

االستثمار العقا
ودي، فإنه يجوز

اصيل إجراءات

ي وإدراج الوحـ
ول فـي السـوق

بشك األولي رح
الصول العقارية 

 

و 

ستخضع للتعديل بناًء
ي ھذه الحالة الس
قليص عدد الوحدات

39,660,000عادل 

شتراك العيني

شتراك العيني

وحدات االشترا

ن وحدات االشت

ة المتداولةعقاري

  لوب

سجيلھا باسـم

  ل)

اصة بصناديق 
لایر سعووق)

كام لمعرفة تفا

األولـي رة الطـرح
ل أوقـات التـداو

  ن المعلومات).

الطر فترة خالل
ألصعة والمالكة ل

سبة ملكية كل
مشترك من 
  الصندوق

و  %5ما بين 
17.50% 

  
17.50%  

17.50%  

17.50%  

% و57.5 بين
70% 

شتراك بھا عينياً س
وحدة، سيلتزم في

وحدة. وسيتم تق 2
 سعودي أي ما يع

 وحدة.  ,6

االش وحدات ول

من وحدات االش

% من و50من

% من75 من
  ل.

ق االستثمار الع

 

د األدنى المطل

عة عن طريق تس

(تداولسعودية

 التعليمات الخا
ن حجم الصندو
  .سوق المالية

 الشروط واألحك

  راج:
لوحدات بعد فتر
لرئيسية) خـالل
دوق) لمزيد من

 الصندوق في
الشركة المباع

  وحدات
  لایر)

نس

66,100,0 
231,35 

231,35 

231,35 

231,35 
ما
ن

و  760,1
925,40 

ما

سعود البليھد باالش
و 39,660,000ادل
23,135,000وعدد

لایر 396,6000,00
610,000,ما يعادل

تداعلى حظر 

ني تداول أي 
  ول.

ي تداول أكثر م
  ي تداول.

ني تداول أكثر
دوق في تداول
لخاصة بصناديق

 عدم جمع الحد

الشركة المباع
 

سوق المالية ال

دنى لمتطلبات
% من30يمثل

وافقة ھيئة الس

من ھذه 3قم

حدات بعد اإلدر
الشتراك في ال
الية (السوق ال
ل وحدات الصند

باالشتراك ھم
ء كامل حصص 

  ت
قيمة الو
(لایر

و
2 

000ما بين 
50,000و 

2 50,000

2 50,000

2 50,000

و  7
9 

ما
بين
150,000
00,000
م السيد عمر بن س
 سعودي أي ما يعا

لایر و 231,350,00
00جمھور يزيد عن

لایر أي م 66,100,0

 فترةون ھناك

كين بشكل عين
صندوق في تدا

ين بشكل عيني
ت الصندوق في
كين بشكل عين
ج وحدات الصند

بالتعليمات الخم

ركين في حال

ل الحصص في
لح الصندوق.

ت الصندوق بالس

غطية الحد األد
(ما  ,396,600

حصول على مو

 ت االشتراك
لى الملحق رقم

راك في الوح
ين الراغبين باال
من السوق الما

" (تداول11 دة "
  راك العيني

أسماؤھ التالية
شراءقيمة  من

عدد الوحدات

مابين 
و 6,610,000

23,135,000
23,135,000

23,135,000

23,135,000

ما بين   
76,015,000

92,540,000

حدات التي سيقوم
لایر  396,6000,0

00ت أي ما يعادل
ل كان اشتراك الج

000ي أي حال عن

ستكوإلى أنه
  جه اآلتي:

على المشتركي
دراج وحدات الص
على المشتركي
يخ إدراج وحدات
على المشتركي
ت من تاريخ إدراج

سيلتزمصندوق

المشترد أموال 

كامل قل ملكية
مين الحفظ لصا
دء تداول وحدات

ي حال عدم تغ
000.00,  غلبال

بعد الحالشتراك 

إجراءا 
رجى الرجوع إل

  لصندوق. 
االشتر 

حق للمستثمر
شراء الوحدات م
لرجوع إلى الما

االشتر 
البائعون سيقوم
م كجزء صالحھم
  :")لعيني

 بشكل عيني

  *عود البليھد
  

  سعود البليھد

  سعود البليھد

   سعود البليھد

  جموع

رة إلى أن عدد الوح
00الجمھور يعادل 

% من الوحدات.17
في حا عكسيل

ود البليھد عينياً في

تجدر اإلشارة إ
عيني على الوج

 يحظر ع
تاريخ إد

 يحظر ع
من تاري

 يحظر ع
سنوات

مدير الصإن ما

رد

نق
أم
بد

في
ال
اال

-
ير
ال
-
يح
ش
ال
-
س
لص
ال

المشترك ب

عمر سع

سمحمد 

عبدالعزيز س

عبدالرحمن

المج

*تجدر اإلشار
كان اشتراك 
5بما نسبته 

البليھد بشكل
عمر بن سعو

  

وت
ع

كم
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  ت الصندوق.

فتـرةريخ انتھاء 
الموافـق عليـه
ـي حـال رفـض
لمستثمر خالل

يقل عـن  عيني
ــالغ االشــتراك

أي أو األولـي ح

لعينـي) يعـادل
اريف أو رســوم

مشـتركين مـن
العيني وبمبلـغ

خـالل تخصـيص
 أي مــا يعــادل

مسـتثمر، يـتم

مسـتثمر، 793
افية إن وجـدت

 6,609,999ھـو
دات% مـن وحـ

عينـي) يتجـاوز
اريف أو رســوم

مشـتركين مـن
 الوحـدات فـي

مــا بــين بمبلــغ
 وحدة. 

مـنر الصندوق 
 396,600,000
وحـدة (بحيـث 

وھـوي أعـاله) 

مطروحـة علـى

 6,609,999ھـو

إجمالي وحدات

وم عمل من تار
بلغ االشـتراك 
 األولـي. أمـا فـ
ساب البنكي لل

.  
  ي:

ك االشتراك العي
ــة مبـ تم رد كاف

الطـرح فتـرة ـاء

لك االشـتراك ال
خصــم أي مصــا

ألولـي وقبـل الم
االبائعين شتراك 

 الجمھور مـن خ
لایر ســعودي 

م 793,200عدد 

3,200عـن عـدد 
ي وحـدات إضـا

مـن الجمھـور ھ
%5ي أقـل مـن 

لك االشتراك الع
خصــم أي مصــا

ألولـي وقبـل الم
% مـن إجمـالي

وب العينــيعين 
92,540,000 و

ومدير الجمھور 
مابين ما يعادل

56,185,000و 
الشتراك العيني

من الوحدات الم

ھمـن الجمھـور 

ة ملكيتھم من إ

يو 15وق خالل 
ركين تتضمن مب
ء فتـرة الطـرح

ت العالقة للحس
صرفية مطبقة)

ى الشكل اآلتي

رين بما في ذلك
ــت  ســعودي، ي

إنتھـمـن تـاريخ 

رين (بما في ذل
ي (وذلــك بعــد خ

 فترة الطرح األ
دوق مقابل اش

مشتركين من
396,6000,00

ق من الجمھور ع

 من الجمھور ع
ـتم تخصـيص أي

سـتثمر واحـد م
لایر سـعودي (أي

رين (بما في ذل
ي (وذلــك بعــد خ

 فترة الطرح األ
%70 وأقـل مـن
البــائع اشــتراك 

  76,015,000 
مشتركين من
 الصندوق أي م

ووحـدة  39,660
ضح في فقرة ا

صيص ما تبقى م

سـتثمر واحـد م

لجمھور ونسبة

راك في الصندو
كيدات للمشتر
من تاريخ انتھـا
وم االشتراك ذات
نه أي رسوم مص
طرح األولي على

جميع المستثمر
لایر 1,322,000

يوم عمـل م 15

جميع المستثمر
لایر ســعودي 1

خاللللبائعين 
حدات في الصند

 وحدة. ,92
مع اشتراكات الم

00ي مــا يعــادل 
 ح كاآلتي:

ك في الصندوق
 ستثمر.

ك في الصندوق
ل مسـتثمر، ويـ

 للتخصيص لمس
لایر 66,099,990

جميع المستثمر
 ســعوديلایر 1

خاللللبائعين 
% و57.5 بـين

مقابــل ـندوق)
ما بين ا يعادل

مع اشتراكات الم
ي الوحدات في

0,000ـا يعـادل
سب ما ھو موض

  مستثمر.
ص، فسيتم تخصي

 للتخصيص لمس

 

 الوحدات من ال

م طلبات االشتر
 ويتم إرسال تأ

م يوم عمل 15
ورسوالشتراك

لي (ويخصم منه
د انتھاء فترة الط

بھا ج تي تقدم
ــالغ 0,000 ه الب

) خالل فوائد و
 ية مطبقة).

تي تقدم بھا ج
,322,000,000

 لطرح كاآلتي:
ص في الصندوق
ن إجمالي الوح

540,000عادل
 يتم التعامل م
ي الصــندوق أي
بقية من الطرح
اكدمين لالشتر

صندوق لكل مس
دمين لالشتراك
ي الصندوق لكـل

ن الحد االعلى
0ق أي ما يعادل

تي تقدم بھا ج
,322,000,000

 لطرح كاآلتي:
ص في الصندوق
مـا ل تخصـيص

مھــور فــي الصــ
 سعودي أي ما
، يتم التعامل م
% من إجمالي

مـا أي سعودي
سعود البليھد حس

 الصندوق لكل
ت غير مخصص

ن الحد االعلى

ى لعدد مالكي

  دات:
ين قاموا بتقديم
شتراك أو رفضه.

خالل الشتراك
ر المقبول من اال
فترة الطرح األولي
ص الوحدات بعد

لغ االشتراك الت
ــه ــوب جمع مطل

أ أرباح أو صاريف
ي رسوم مصرفي
لغ االشتراك الت
0جمعــه والبــالغ
الط مالي وحدات

راك والتخصيص
% من70خصيص

سعودي أي ما يع
،للبائعينصيص

الوحــدات فــي
ھو القيمة المتب
لي عدد المتقد
وحدة في الصن
لي عدد المتقد

وحدة في 50ص
 س تناسبي.

االحوال سيكون
حدات الصندوق

لغ االشتراك الت
0 جمعــه والبــالغ

مالي وحدات الط
راك والتخصيص

مـن خـاللدوق
شــتراكات الجم

لایر ,925,400
،للبائعينصيص

42.5و  %30ن
لایر س 561,850

سيد عمر بن س
لطرح كاآلتي:

وحدة في 50ص
جود فائض وحدات

 سبي.
االحوال سيكون

لق بالحد األدنى

خصيص الوحد
مستثمرين الذين
قبول طلب االش
تم قبول طلب ا
تم رد الجزء غير
ن تاريخ انتھاء فت
صندوق بتخصيص

ن إجمالي مبال
ــغ الم ـى للمبل

مص أي دونن (
ويخصم منه أي
ن إجمالي مبال
ى المطلــوب ج
م تخصيص إجم
ن أولوية االشتر
ور من خالل تخ

لایر س 925,40
نتھاء من التخصال

مــن إجمــالي 
وحدة وھ 39,66

إذا بلغ إجمال 
50تخصيص 

إجمال قلإذا  
يتم تخصيص
على أساس

وفي جميع ا 
وحدة من وح

 الصندوق).
ن إجمالي مبال
ى المطلــوب ج
م تخصيص إجم

لوية االشترن أو
ومـدير الصـندور 

(حســب اشوق 
000, و 760,15

النتھاء من التخص
ما بين تخصيص
0,000و  سعودي

ليص حصة الس
 المتبقية من ال

يتم تخصيص 
في حال وجو 

أساس تناس
وفي جميع ا 

لمالية فيما يتعل

آلية تخ 
سيتم إخطار الم
لطرح األولي بق
ذلك في حال ت
الشتراك ، سيت

يوم عمل من 1
سيقوم مدير الص

في حال كا )1
ــ ــد األدن الح
للمستثمرين

( لھا تمديد
في حال كا )2

الحــد األدنــى
مطبقة)، يتم

ستكون  ) أ(
الجمھو
00,000

عند اال  ) ب(
% م30

60,000






في حال كا )3
الحــد األدنــى
مطبقة)، يتم

ستكون  ) أ(
الجمھو
الصــندو
50,000

عند اال  ) ب(
خالل ت
لایر س
يتم تقل
القيمة
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% مـن وحـدات

بيراً بحيـث يـتم

  الف ذلك):
  و 

طريق نقل 

الجنسية ملون
المملكة في ة

  .ثماره

مل قيمة رسوم
من قيمـة% 2 

يص مبلـغ أقـل

و السـوقليـة 
 الحالة لمالكي
ت المسـتحقين
الشتراك فيھـا.
ليـة السـعودية

% مـن30سـبته 
الل فتـرة الطـرح

إلى سقفنية 

%2 وبقيمة ت،
االشتراك سوم

 .واألحكام ط

%5ي أقـل مـن 

د المكتتبين كب

تقرر الھيئة خال
لایر سعودي ،أو

عن ط  الصندوق
 

يحم ممن يون
القائمة العتبارية

واستث للعقار ن

(ال تشملایر  5
بنسبة شتراك

 الممكـن تخصـي

ـة السـوق الما
يكون في ھذه
 مـالك الوحـدات
على الجمھور لال

الوالسـوق الم 
  حقوق.

راكات عمـا نسـ
 الصـندوق خـال
الشتراكات العين

  ي كالتالي:

الوحدات خصيص
رس كامل حسم/
الشروط ھذه ن

ي(أ لایر سـعودي

حدة إذا كان عد

تية (مالم ت اال
لایر 1,322,000,0

   ؛ أو 
  جمھور ؛ أو 
لصالح لمبدئية

 .م أمين الحفظ

الطبيعي شخاص
اال الشخصيات 
السعودين غير ك

00 إيداع مبلغ 
قيمة رسوم االش

، كما انه منك
  االولي.

ى موافقـة ھيئـ
راكات نقدية. وي
عـدم مشـاركة
مشترك فيھا ع
سـوق الماليـة
ي الوحدات أي ح

ل تلـك االشـتر
كل نقـدي فـي
االاالشتراك مع 

ي الوحدات وھي

 ق.
تخ وبعد شتراك
/بالتنازل صندوق

من" 8 " المادة ي

لایر 66,099,990

وح 50ك البالغ
  الشتراك.

ترك في الحاالت
000والذي يبلغ 
)50ر أقل من (

دات من قبل الج
صول العقارية ال
سجيلھا باسم

االش) أ: (مرين
من وغيرھا ار
تملك نظام مع ى

ى من الوحدات
إليھا ق، ويضاف

رسوم االشتراك
الل فترة الطرح 

د الحصـول علـى
خالل قبول اشتر
وق، في حال ع
لمتبقية غير الم
وافقـة ھيئـة الس
ون فيھا لمالكي

ور بحيـث ال تقـل
الشـتراك بشـكل

يث يخضع ھذا 
.ً   

تبعاً لذلك مالكي

ك في الصندوق
االش مبلغ مالي
الص مدير سيقوم
في بياناتھم دة

 

0أي ما يعادل  ق

ألدنى لالشترا
األدنى لال ن الحد

للمشتالشتراك
طلوب تجميعه و
ت من الجمھور

% من الوحد30
األص نقل ملكية

تس من خاللعة

المستثم من 
االستثما ناديق
يتماشى بما ق

في الحد األدنى
)سوم االشتراك
رلمضافة على
تبين الكبير خال

لصـندوق (بعـد
يام بذلك من خ
ق لمدير الصندو
طرح الوحدات ا
حصول على مو
ية والتي ال يكو

  الصندوق
تراكات الجمھـو
باال ير الصـندوق

لایر سعودي بحي
المطلوب نظاماً

 عاب اإلدارة

دناه ويتحملھا ت

عند االشتراك
إجم من شتراك

وس. االشتراك
الوارد) العيني ك

حدات الصندوق

تخصيص الحد ا
وحدات أقل من

  موال:
االي ورد مبالغ

جمع المبلغ المط
 مالكي الوحدات
0ك في أقل من

لقدرة علىدم ا
الشركة المباعص

  :ھلون
االتية للفئات

وصن والشركات
الصندوق وحدات

غب باالشتراك ف
مضافة على رس
ضريبة القيمة ا
سبب عدد المكتت

دة رأس مـال ا
حدات)، فله القي

طرح. ويحقذا ال
مال الصندوق، ط
س ماله (بعد الح
مساھمات عيني

صندوق في 
طلوبـة مـن إشـت

سيقوم مـديرق،
لایر 6,000,000

 في الصندوق ا

ت وأتعوالعموال

 ندوق

يف المذكورة أد

لكو الوحدات ع
االش رسوم صم

مبلغ إجمالي
االشتراك( ئعين

وحدة من وح
 الصندوق).
مدير الصندوق ت
حالة تخصيص و

واسترداد األم
لغاء الطرح األولي

العجز عن جم 
إذا كان عدد 
تم االشتراك 
في حال عد 

كامل حصص

المؤھ تثمرون
متاح الوحدات

و المؤسسات 
و بطرح صندوق

 الشتراك

ي، وعلى الراغ
ريبة القيمة الم
 باإلضافة إلى ض
 لالشتراك بسب

  ل الصندوق
ير الصندوق زيا

ومالكي الوحة ي
ھذفي  الشتراك

ي زيادة رأس م
 أيضاً زيادة رأس
ت) عن طريق م

ستثمار مدير الص
مع المبالغ المطل
قت في الصندو
بلغ نقدي يبلغ
مالي الوحدات

ل الخدمات و

 يتحملھا الصن

رسوم والمصار

ي يدفعھا مالك
تخص
من
للبائ

 ك

وال يضمن م
في ھذه الح

الغاء و 
يجوز الغ - 

o
o
o
o

المست 
 في الشتراك
)ب(و لسعودية
الص مدير سيقوم

لحد األدنى لال

لایر سعودي 50
وال ضر الشتراك

مبلغ االشتراك 
من الحد األدنى

يادة رأس مال
ي حال قرر مد
ةلمالية السعودي

االلوحدات حق 
ي االشتراك في
يكون للصندوق
مالكي الوحدات

مشاركة / اس
ي حال تم جمع
جمالي الوحدات
ألولي مقابل مب

% من إجم70لـ

لرسوم ومقابل

لرسوم التي

صندوق جميع الر

الرسوم التي

سوم االشترا

-

-
اال
ال

وس

ال 8.2

0
اال
مب
من

ز 8.3
في
الم
ال

في
وي
وم

م 8.4
في
إج
األ
ال

  

ال .9

ال 9.1

يتحمل الص

1.

رس
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بيعه يتم قاري
أصل بكل خاص

الالزم التقصي 
مستحقة عامل

حتساب رسوم
االستحواذ على

ل/التعامالت مثل
علماً بأن تلكك. 

سواًء كانت شراء
(في حال كاليف

ى عملية شراء
حواذ على كامل

السعي) بنسبة
سوق أو الوسيط

(في حالعمولة 
اءى عملية شر
حواذ على كامل

أصول قيمة ي

سريان تاريخ ن

تأسسيھا يتم 

 .صندوق

متعلقة بترتيب
(إنة الشرعية 

دوق ما نسبته
 .مدققة

ــة ــداد تكلف س
مبدئيـــة وفقـــاً

ــا ــا عليھ ، الحق
ســـاس تجـــاري

ــتم دفــعى ان  ي

لى أتعابه نظير
ن تكاليف انشاء
 مجلس إدارة

وسيكون لمدير

عق أصل بكل ص
الخ الشراء عر

بإجراء صندوق
التع رسوم ون
ولن يتم اح ،اري

خالل  عليھا من

 وتكاليف التعامل
ونية الخاصة بذلك
سعر الصفقة (س

والتك ك المصاريف
نه لن يطبق على

خالل االستح ن

(امولة الوساطة 
ته مشتري، للمس

ھذه العصاح عن 
نه لن يطبق على

خالل االستح ن

صافي من 0.00

من بداية احدة

خاص غرض ت

الص لألصول ديد

  ي.

 والمصاريف الم
من قبل اللجنة
وز تمويل الصند
خر قوائم مالية

ــتأجر بس م المس
ول العقاريـــة الم

ع االســتحواذ ن
ـــالك علـــى أس

علــىالســوق. 

حصل المطور عل
سبة مئوية من
 عليه من قبل

و .سنويصف 

 ارة
 ي.

الخاص البيع سعر
سع من% 1 ة
الص مدير قيام بل
وتكو. العملية م
عقا أصل بكل ة

تم االستحواذ ع

 جميع مصاريف
ستشارية والقانو

% من 1نسبته 
إلفصاح عن تلك

علماً بأن،  سنة
ستحواذ عليھا من

ق قد يتحمل عم
ل الصندوق بصفت

وسيتم اإلفص قة).
علماً بأن،  سنة

ستحواذ عليھا من
  (سعي).

%075 تعادل ة

وا لمرة وتدفع 

ذا شركة لكل 

جد صك إصدار و

ع بشكل سنوي

عاب والنفقات
موافقة عليھا م
 بأنه لن يتجاو
ذلك بحسب آخ

ــزام ــمن الت تتض
 يخـــص األصـــو

ــي ل ــن الت يمك
إدارة األمــ عـــاب

لســائدة فــي 

لعقاري، سيتح
ع على شكل نس

بعد الموافقة 

نص بشكل وتدفع

ق مقابل اإلد
ربع سنويشكل

س من% 1 بة
نسبة على لك
مقاب وذلك دوق
وإتمام البيع أو
الخاصة البيع أو

(التي يت مبدئية
. 

حمل الصندوق
صول والتكاليف االس
ت لن تتجاوز ما ن

وسيتم ا. دوق)
ي في نھاية كل
(التي يتم االس

  .كاليف تعامل
، فإن الصندوقي

ى، تدفع من قبل
ي طرف ذو عالق
ي في نھاية كل
(التي يتم االس
عموالت وساطة (

سنوية رسوم ى
  .سنوي ف

إعداد رسوم

تأسيس رسوم

أو شراء أو بيع

لایر سعودي وتدفع

 التمويل واألتع
التي يتم المق

السوق، علماً
صول الصندوق و

ــار  ــود إيج  عق
لكاملـــة فيمـــا

ــق صــواألب يتعل
ـاوض حـــول أتع
 مــع األســعار ا

 دوق.
شاريع التطوير ال
تطوير المشروع
سائد بالسوق

و سعودي لایر

 

صول الصندوق
وتدفع بش ،سنوياً 

نسب على دوق
كذل ويحصل. ق
الصند قبل من ه

 الشراء شروط
الشراء عملية

ول العقارية الم
لشركة المباعة)

، سيتحم التعامل
تحواذ على األص
لتعامل/التعامالت
ي من قبل الصند
ص اإلفصاح المالي
مبدئية للصندوق

أي تكة المباعة)
دوق ھو المشتري
 صفقة بحد أقصى
ة (بما في ذلك أ
ص اإلفصاح المالي
مبدئية للصندوق

أي عة المباعة)
 حفظ
على الحفظ ن
نصف بشكل دفع

سعودي لایر 4

ر سعودي لایر
   لصندوق

عملية لكل لایر
ب القانوني

لایر 32,000دل

 كافة تكاليف
لخاص بالصندوق
سعر السائد با

اإلجمالية ألصة

 ألخرى.
ــة دوق بمفاوض
 باإلصـــالحات ا

ــار. ــاإليج ي وفيم
صـــندوق بالتفـــ
بمــا يتماشــى
من أصول الصند
 الصندوق بمش
 بالعمل على ت
ب السعر الس

لایر 257,500 دل

صندوق من أص
لایر س 2,000,0

الصند مدير صل
الصندوق قبل
شراءه يتم ري

ش على فاوض
إتمام بعد سداد

مل على األصو
الحصص في الل

رسومضافة إلى
ع والشراء واالست

اليف اصاريف وتك
بيع ألصل عقاري
دت) في ملخص
صول العقارية الم
صص في الشركة
 حال كان الصند
% من سعر كل
 الصفقة المعنية
دت) في ملخص
صول العقارية الم
صص في الشركة
 من أمين الح

أمين سيحصل
وتد الصندوق،

40,000 مبلغ
  العقد
25,000 مبلغ
ال أصول لحفظ
لایر 5,000 مبلغ

 من المحاسب
سوم سنوية تعاد

 قروض
مل الصندوق
يكلة التمويل ال

د) وبحسب الس
%) من القيمة5

ات اإلدارية األ
ــند ــدير الص م م
ـأمين والقيـــام
ــود اإل شــروط عق
ـيقوم مـــدير الص
ت ومســتقل ب

لمذكورة ماعاب
 حال استثمار
مه باإلشراف /

شروع، وبحسب
 .ندوق

تعاد سنوية سوم

حقة لمدير الص
000  ة

يحص
من
عقا
والتف
الس
تعام
كامل

 ل

باإلض
البيع
المص
أم ب
وجد
األص
الحص

  لتعامل

في
2.5%
في
وجد
األص
الحص

طة 
 

مات المقدمة
 -

 -

 -

-

 ظ

مات المقدمة
رسو  قانوني
ناتجة عن الق
يتحم
وھي
وجد

)50

 يل

سجيل والخدما
ــام ق
التـــ
لشـ
ســـ

بحــت
األتع

 الك

في
قيام
المش
الصن

 ر

رسو قاريين

أتعاب مستح
رسوم اإلدارة

رسوم التعامل

الت ومصاريف ف

عمولة الوساط
 (السعي)

مقابل الخدم

رسوم الحفظ

مقابل الخدم
 المحاسب الق
العموالت الن

صاريف التموي

رسوم التس

عاب مدير األمال

أتعاب التطوير

 المثمنين العق

2.

ر

تكاليف

عم

3.

4.
أتعاب 
5.

مص

6.

أتع

أتعاب
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ية، كما سيتم

ن وجدت) التي
من المتعاقدين
تنفيذ االعمال،

  الفعلية.

األعضاء من ضو
سعودي لایر 

والبدالت كاليف
موظفي من س
 .ق

رياال 25,000 
لحاجة) لحضور
بي على أيام
لمدير الصندوق
ما سيتم إشعار

الية السعودية

عودي باإلضافة
لایر سعودي.

لایر 400,000 
سب قيمة رأس

 .ودي
% من القيمة
د أعلى قدره

سبياً على عـدد

ى موقع تداول.
12ستحقة كل 

ة واستثمارات
ت المقدمة من
 والمستشارين
ريف المتعلقـة
ف نثرية أخرى
س الصندوق،
 أو أتعاب أخرى
رة والتشغيل،

مـن إجمـالي %
صاريف والرسوم

ة السوق المالي

 والھندسية (إن
مطور/ أو أي م
شروع، جودة ت

والمصاريفوم 

عض كل يتكبدھا
5,000 وبواقع 

التك ھذه جموع
المجلس أعضاء

الصندوق إدارة س

قدرھا سنوية 
ى (إذا دعت ال
 بشكل تناسب
شھر. وسيكون ل
وق المالية، كم

ن السوق الما

لایر سع 50,00
 500,000مبلغ 

وحدات: مبلغ
قت آلخر بحس

لایر سعو 50,00
% 0.03 مبلغ: 

 سعودي وحد

م الرسوم تناس

 المعلومات على
ع الرسوم المس

خاصة بأنشطة
مالت والخدمات
 واالستشارية

ي ذلـك المصـار
ضافة أية مصاريف
وتكاليف تأسيس

ق وأية مصاريف
 بخدمات اإلدار

%1كـاليف عـن 
خصم إال المص

بعد إخطار ھيئة

لخدمات الفنية
مدير األمالك/الم
سير عمل المش
 خصم اال الرسو

يت التي الفعلية
حضور مكافأة 
مج يزيد ال أن

أ يتقاضى ولن 
مجلس في تھم

 على مكافأة
مصاريف األخرى
لى الصندوق

) أش3ل ثالثة (
طار ھيئة السو

ت المقدمة من

00حدات: مبلغ 
ر وبحد اقصى م
جل مالكي الو
 الرسوم من و

00ندوق: مبلغ 
دات الصندوق:

لایر 50,000 

سنوياً. وستقسم
 شھر. 12

سنوياً لقاء نشر
سنة، ويتم دفع

 وق.
ف والنفقات الخ
جـة عـن التعـا
مات القانونية

 أخـرى بمـا فـي
مارية، إضالستث

صر، مصاريف 
سنوية للصندوق
 فيما يتعلق
 تزيـد ھـذه التك
حوال لن يتم خ

ب نين العقاريين
 يير.

بالية المتعلقة 
كد من أعمال م
 التأكد من س
ألحوال لن يتم

 واإلقامة سفر
إلى باإلضافة
أ على ستقلين،

.سنويا لایر 1
عضويتھ نظير آت

ية مجتمعين
قامة كاملة والم
 المستحقة عل
ة الشرعية كل
شرعية بعد إخط

 مقابل الخدمات
  حو التالي:

مالكي الوحل
ي لكل مستثمر
دمة إدارة سج
وقد تتغير ھذه

ي لوحدات الصن
دمة إدراج وحد
ق، بحد أدنى

 .ودي

سعودي سلایر
2مستحقة كل 

لایر سعودي س
أيام الس ى عدد

صول الصندو
ـوم والمصاريف

الناتج والرسوم 
القة مثل الخدم
و فنية او تقنية
ت البنكية أو اال
لمثال ال الحص
زيع التقارير الس
 مع الصندوق

أال علىدات).
وفي جميع االح

 

المثمني تغيير
حدات بذلك التغي

لمصاريف الفعلي
 الصندوق للتأك
ثال ال الحصر:
خ. وفي جميع ا

الس تكاليف كافة
 االجتماعات ر

المست لألعضاء
100,000 عن ن

مكافآ او بدالت

 الھيئة الشرعي
فة السفر واإلق
توزع الرسوم

 الرسوم للھيئة
عضاء الھيئة الش

  ذلك التغيير.

صندوق رسوم
رسوم على النح

 سجيل:
مة إنشاء سجل

لایر سعودي 2
م سنوي لخد

، وعودي سنوياً 
  الصندوق.

 دراج:
مة اإلدراج األولي
م سنوي لخد
سوقية للصندوق

سعو لایر 300,0

لایر 7,500وقدره
دفع الرسوم الم

لایر 5,000 وقدره
م تناسبياً على

و تخصم من أ
ق كافـة الرسـ
حمل المصاريف
راف ذوي العال
دمات مھنيـة أو
ما بين الحسابات
على سبيل ا
قة بطباعة وتوز
ص يتعاملون

ت مالكي الوحد
دوق سنوياً، و

ندوق الحق في
عار مالكي الوح

مل الصندوق ا
 يحتاجھا مدير
لى سبيل المث
طالبات، .... الخ

ك الصندوق مل
حضور سبيل 

ل الواحد جتماع
مجتمعين عضاء
أي الصندوق ير

حصل أعضاء 
عودي، مع تكلف
جتماعات. وست
سنة، ويتم دفع
أعق في تغيير

كي الوحدات بذ

وف يتحمل الص
اول)، وتكون الر

رسوم التس  .أ 
 خدم

إلى
 رسم

سعو
مال

رسوم اإلد  .ب 
 خدم
 رسم

الس
000

ع مبلغ مقطوع و
م السنة، ويتم د

ع مبلغ مقطوع 
ستقسم الرسوم

 ھر.
كو الوحدات أو
مل الصـندوق
ندوق، كما يتح
ير أو من االطر
قاريين وأيـة خـد
سوم التحويل ما
تي تشمل ع
مصاريف المتعلق

ستحقه ألشخاص
صاريف اجتماعات
مـة أصول الصند

الصن
إشع

 

يتحم
قد 

وعلى
المط

خدمات 
 شارية

يتحم
في
لالج
لألع
مدير

لس 

سيح
سع
االج
الس
الحق
مالك

  رعية

سو
(تدا

 سجيل

دفع
أيام

تي يتم
سوق 

دفع
وس
شھ

ومات 
 ول

ى يدفعھا مالك
يتحم
الصن
الغير
العق
برس
(والت
والم
مس
ومص
قيمـ

 ى

المستقلين

ب مقدمي الخ
سية واالستش

ب أعضاء مجل
 اإلدارة

ب الھيئة الشر

م اإلدراج والتس

وم الرقابية الت
دھا لھيئة الس

 المالية

وم نشر المعلو
لى موقع تداو

رسوم أخرى

مصاريف أخرى

أتعاب
الھندس

أتعا

أتعاب

رسوم

الرسو
سدا

رسو
عل

7.

م
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وتقع على دات
ل تغير االنظمة

 ھا.
تندات ذات صلة
حال ما إذا كانت
د الصندوق بھا
أخرى) مجموع
خاصة بالخدمة
فرضھا على أي
سيدفع للصندوق

  ريبة. 
يت االستثمارية

الرسومصندوق 
  .لعالقة

لحرص الواجب

 ع الرسوم

 واحدة عند 
 شتراك

يق أي رسوم 
لى البائعين 
كين بشكل 

  ني).

  سنوياً 

مالكي الوحدن 
مارية. وفي حا
بھا كي الوحدات

وق و/أي مست
ف ذلك. وفي ح
خدمة يتم تزويد
م أو مصاريف أ
مة المضافة الخ
ضة أو قد يتم ف
ك الوحدات س

ذه الضرقيمة ھ
ركة أصول وبخي

حمل الصوسيت 
ال ذات لتنفيذية

 واعتقاده مع ا

تكرار دفع

تدفع مرة
االش

لن يتم تطبي
اشتراك عل
(المشترك
عين

تدفع

الستثمارية عن
ن وحدات استثم

مالكسيتم ابالغ 
ط وأحكام الصند
ص على خالف
ضھا على أي خ
 إلى أي رسو
ى فاتورة القيم
المضافة مفروض
/المشترك/مالك
موعاً مساوياً لق
مستحقة لشر

،الضرائب/مية
ا واللوائحة عات

 حسب علمه

 حساب

الشتراك من 
  غ االشتراك

الشتراك وبعد 
النسبة  Xت 
 ية)

ر الصندوق 
 كامل رسوم 

(االشتراك  ين
 بياناتھم في 
ھذه الشروط 

  كام

ل يومي، من 
الرسوم م 

دد أيام السنة

زكاة الوحدات ا
اة ما يملك من
ق االستثمار س
ورة في شروط

ة مالم يتم النص
 أو قد يتم فرض
خدمة (باإلضافة

على ه الضريبة
ضريبة القيمة 
ق، فإن العميل
يف أخرى) مجم

الم والمصروفات
الحكوم الرسوم

للتشريع وفقا ل

لوحدات، وذلك

طريقة الح

تخصم رسوم اال
إجمالي مبلغ

إجمالي مبلغ اال
تخصيص الوحدا
المئوي

سيقوم مدير
بالتنازل/حسم

للبائعيالشتراك
لعيني) الواردة

" من ھ8لمادة "
واألحك

تحسب بشكل
خالل تقسيم

على عد ناسبياً 

 

صندوق إخراج ز
ؤولية إخراج زكا
صة بزكاة صناديق
مصاريف المذكو
القيمة المضافة
ضافة مفروضة
يدفع لمزود الخ
لمسجلة لھذه
ل ما إذا كانت 
ن قبل الصندوق
 رسوم أو مصار

والعموالت ورة
ا تشمل ال ى
منفصل بشكل ب

صلحة مالكي ا

المبلغ 
  مفروض

(لایر 
 سعودي)

(إ -
ت

- 

ب
اال
ا
ا

2,000,00 
تن

 علية.
تولى مدير الص
ك الوحدة مسؤ
شريعات الخاص
يع الرسوم والم

ة اشمل ضريب
يبة القيمة المض
 الصندوق سيد
ساوياً للقيمة ال
عنية. وفي حال
مة مقدمة من
إلضافة إلى أي

المذكو الرسوم
األخرى األطراف
الضرائب/كومية

ات الالزمة لمص

سبة
 روضة

الم

س

%

%

-00 

الفع
ال يت
مالك
والتش
جمي

ال تش
ضري
فإن
مس
المع
خدم
(باإل

  ضافة

ا إن
ا أو

الحك   ائب

سترداد المبكر

ق جميع الخطوا

  ساب الرسوم

النس
المفر

2%  

2%  

- 

 الزكاة

بة القيمة المض

 الرسوم
الضرا/حكومية

رسوم االس
 ق

  االلتزامات
 مدير الصندوق

  ل.

 طريقة حس

 ع الرسم

 شتراك
 ك النقدي)

 شتراك
  ك العيني)

 دارة

ضريب

الح

8.
ال ينطبق

9.
سيتخذ
والمعقو

نوع

رسوم اال
(لالشتراك

رسوم اال
(لالشتراك

رسوم اإل
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 واحدة عند 
  ء أو البيع

  لسنة

  ھاية السنة

 سنوياً  

  سنوياً 

ي حال وجدت.

ي حال وجدت.

ي حال وجدت.

شكل نصف 
 سنوي

ي حال وجدت.

  سنوياً 

 واحدة عند 
  سيس

  سنوياً 

 واحدة عند 
  سيس

  لسنة.

   سنوياً 

  سنوياً 

تدفع مرة
الشراء

لي في نھاية ا

 المالي في نھ

تدفع

تدفع

نھاية السنة في

فينھاية السنة 

نھاية السنة في

ل 
دد 

تدفع بش
س

نھاية السنة في

تدفع

تدفع مرة
التأس

تدفع

تدفع مرة
التأس

ي في نھاية ال

تدفع

تدفع

 التعامل عند 
 أصل عقاري 

ر الشراء أو 
ل أصل عقاري 

  المئوية)

ص اإلفصاح المال

ملخص اإلفصاح

 X األصول 
 لمئوية

ل يومي، من 
م الرسوم 

دد أيام السنة

ح المالي في ن

ح المالي في ن

ح المالي في ن

ومي، من خالل
على عد اسبياً 
 سنة

ح المالي في ن

ل يومي، من 
م الرسوم 

دد أيام السنة

حملھا مالكي 
دات

 Xة للصندوق 
  لمئوية

حملھا مالكي 
  دات

ص اإلفصاح المالي

ل يومي، من 
م الرسوم 

 دد أيام السنة

ل يومي، من 
م الرسوم 

تحسب رسوم
بيع أو شراء أي
(إجمالي سعر
بيع الخاص بكل

X  النسبة

ريف في ملخص

في م ن وجدت،

صافي قيمة
ا النسبة

بشكل تحسب
خالل تقسيم

على عد ناسبياً 

 ملخص اإلفصاح

 ملخص اإلفصاح

 ملخص اإلفصاح

سب بشكل يو
سيم الرسوم تنا
أيام الس

 ملخص اإلفصاح

تحسب بشكل
خالل تقسيم

على عد ناسبياً 

ويتح دفع مقدماً 
 الوحد

لقيمة السوقية
النسبة ا

ويتح دفع مقدماً 
الوحد

ريف في ملخص

تحسب بشكل
خالل تقسيم

على عد ناسبياً 

تحسب بشكل
خالل تقسيم

 

- 

ت
ب

الب

تلك المصا عن

العمولة، إنتلك

 -  

32,000
تن

 المصاريف في

 المصاريف في

 المصاريف في

257,5 
تحس
تقس

 المصاريف في

400,000
تن

500,00 – 
50,000

تد

- 
ا

50,000
تد

عن تلك المصار

25,000
تن

7,500

%

سيتم اإلفصاح

م اإلفصاح عن ت

0.0%

-0 

إلفصاح عن تلك

إلفصاح عن تلك

إلفصاح عن تلك

500

إلفصاح عن تلك

-0 

-
00
0 

0%

-0 

سيتم اإلفصاح 

-0 

-

1%  

س

سيتم

0075 

- 

سيتم اإل

سيتم اإل

سيتم اإل

 
-

ت 
 ية

سيتم اإل

- 

- 

0.03 

- 

 
س

  - 

 - 

  تعامل

 مصاريف

وساطة 
(  

 حفظ

محاسب 

 التمويل

 ير األمالك

 طوير

مثمنين 
ن المستقلين

الخدماتدمي 
ة واالستشاري

ارة سجل 
 وحدات

تسجيل عند 
  س

  دراج

دراج عند 
  س

عضاء مجلس

يئة الشرعية

لرقابية التي
دھا لھيئة 

رسوم الت

ومتكاليف 
  التعامل

عمولة الو
(السعي)

رسوم الح

أتعاب المح
القانوني

مصاريف 

أتعاب مدي

أتعاب التط

أتعاب المث
العقاريين

أتعاب مقد
الھندسية

إدارسوم 
ملكية الو

رسوم الت
التأسيس

رسوم اإل

رسوم اإل
التأسيس

مكافآت أع
  اإلدارة

أتعاب الھي

الرسوم ا
يتم سداد
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  سنوياً 

 لسنة.

 .لسنة

  لسنة.

، وأي عمـوالت

مـن 1حق رقـم 

%) من صافي
كتمـال تحصـيل
ة الـذي سـيتم
ليـة السـعودية

ـيَن مسـتقلَين
ى أن يشـتمل

.لعادلة للعقار

المعتمـدين، ن

قيمة ال
المعتمدة
لشراء العق

تدفع

ي في نھاية ال

ال نھاية في ي

ي في نھاية ال

مقابل الخدمات

لوارد في الملح

90ين بالمائة (
فـي حـال اكك 

ب تاريخ األحقيـة
للسـوق المالي 

ـن مثمَنـين اثنـ
ـى األقـل، علـى

قيمة اإليجارية ا
  السوق.

للمقيمين سعودية

متوسط 
  التقيمات

دد أيام السنة

ل يومي، من 
م الرسوم 

دد أيام السنة

اإلفصاح الماليص 

المالي اإلفصاح ص

ص اإلفصاح المالي

ميع الرسوم وم

فصاح المالي ال

 تقل عن تسعي
 كل سـنة وذلـك
ستحقين حسب

اإللكترونـي وقـع

 تقـويم معـد مـ
ستة أشـھر علـ

ى أن يتضمن الق
والطلب واتجاه

الس الھيئة من

  رات

 التقريرخ 

ناسبياً على عد

تحسب بشكل
خالل تقسيم
ناسبياً على عد

ريف في ملخص

ملخص في ريف

ريف في ملخص

رة أعاله عن جم

في ملخص اإلف

السنوية بنسبة 
منربع كل اية

التوزيعات للمس
موالولصـندوق

علـى متوسـط
مرة كل س ،دين

وعلى ي عليھا
ي مثل العرض و

م المعتمدة قييم

ركة فاليوستر

تاريخ  ييم

 

تن

5,000
تن

عن تلك المصار

المصار تلك عن

عن تلك المصار

جداول المذكور
  ى.

بدھا الصندوق 

ت نقدية ربع س
يوم من نھا 30

م تحويل مبالغ 
لمـدير اترونـي

خـالل الحصـول ع
المعتمد مقيمين

ات التي بنيراض
السوق العقاري

 ھا.
 ارية.
التق معايير وفق
  ة

شر 

التقيي رير

-

سيتم اإلفصاح 

 اإلفصاح سيتم

سيتم اإلفصاح 

الجصاح بموجب
أي جھات أخرى

ي ُيتوقّع أن يتكب

م بتقديم توزيعات
، وذلك خاللت
وسيتم دارة.اإل
موقـع اإللكترالى

  ق
لصندوق من خ

للم السعودية ة
  ى اآلتي:

وطريقته واالفتر
ت ذات العالقة با
لعقارية وأوصافھ
ة باألصول العقا

و كان بالعقار ص
العالقة ذات ات

  ئية:

ز النغ السال

التقرتاريخ 

ت 
- 

س

س  ة

س

وق بأنه تم االفص
ھا، أو تتقاضھا أ

  اح المالي
م والنفقات التي

  ألحكام.

   األرباح
ندوق بأن يقوم
مالكي الوحدات
موافقة مجلس

علـى ل التوزيـع

 لصندوق

صول الصندوق
صندوق أصول ا

الھيئة من صين
بحد أدنى على

سلوب التثمين و
حليل للمتغيرات
اصيل األصول ا
مخاطر المتعلقة

الخاص التقييمن 
والتعليما للوائح

 العقارية المبدئ

شركة جونز

  التقييم

 لمالية

شر المعلومات
 قع تداول

 أخرى

قيمة المضافة

  الضرائب/ة

قر مدير الصندو
و أتعاب يتقاضاھ

ملخص اإلفصا
م إيراد الرسوم
ھذه الشروط واأل

سياسة توزيع
الصنھدف مدير 

لم رباح الصندوق
إليجارات وبعد م
إلعالن عنه قبل

  . تداول)

ثمين أصول ال

كيفية تثمين أص
سيثمن مدير الص

ومرخص معتمدين
قرير المثمنين ب

أس  )أ (
تح  )ب (
تفا  )ج (
الم  )د (
أن  )ه (

وال

 تثمين االصول

  عقار

السوق ال

رسوم نش
على موق

مصاريف 

ضريبة الق

 الرسوم
الحكومية

يق
أو

م 9.2
تم
ھ
 

س 9.3
يھ
أر
اإل
اإل
(ت

تث .10

ك 10.1
س
مع
تق

وفيما يلي

اسم الع
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0,212,137.11

2,141,475.92

9,062,163.52

5,220,519.80

3,819,542.01

7,138,444.69

4,405,716.95

322,000,000

- 

جمـالي أصـول
دة االسـتثمارية
شھر عنـد شـراء
ـلحة الصـندوق

صـروفات علـى
ذلـك االلتزامـات

ع المسـتحقات
وق، علمـاً بـأن
سـتثمارية قبـل
 بتحديـد قيمـة
صـندوق ككـل،
مـين الحفـظ أو
صـة بالصـندوق

نة ميالدية مـن
مـدير الصـندوق
الئحـة صـناديق
ألخـذ بمتوسـط

مـدير الصـندوق
قـع اإللكترونـي
واألحكام علـى

 تنفيـذ الصـفقة

720,250,00  

162,150,00  

149,070,00  

85,225,000  

103,825,00  

77,142,500  

24,407,000  

1,322,069,50  

-  

لصـندوق مـن إ
رشـادياً للوحـد
ثر من ثالثة أش
مـا يحقـق مصـ

 أي رسـوم ومص
عـة أوالً، يلـي ذ

، وكـذلك جميـع
متلكھـا الصـندو
علن للوحدة االس
ل فيمـا يتعلـق
فـي مصـلحة الص
ر الصندوق أو أم
ل األصول الخاص

مبر من كل سن
ن. كمـا يجـوز لم

مـن ال 22مـادة 
األ ثمـين، فيـتم

تـاريخ اعتمـاد م
(تـداول) والموق 

 ھذه الشروط و

ملـة بـدءاً مـن

0  2018س 

0  2018س 

0  2018س 

0  2018س 

0  2018س 

0  2018س 

0  2018س 

-  00

لمخصومة 

لي التزامـات ال
لـك سـعراً استر

لى إعداده أكثع
ـراه مناسـباً وبم

(إن وجـدت) أو
مبـالغ المقطوع

رباح المتراكمة،
أصـول أخـرى يم
ب آخر سعر مع

المعقـولتقـديره 
ـة وأن يصـب ف
ن، وليس لمدير
ظ الصندوق بفصل

ديسم 31ونيو و 
ين المعتمـدين
لـك بموجـب الم
فـي تقـارير التث

يـوم مـن ت 60ل 
يـة السـعودية

" من21 مادة "

لية التـداول كام

مارس  733,6

مارس  162,3

مارس  149,2

مارس  85,3

مارس  103,9

مارس  77,2

مارس  24,5

1,336,
دفقات النقدية ال

)DCF(  

الل طـرح إجمـا
نفسھا وُيعد ذل
 تثمين مضى ع
منين حسبما يـ

ويل الصـندوق
ويـتم خصـم الم

غ النقدية، واألر
ة الحاليـة ألي أ
م تقويمھا حسب
دير الصـندوق ت
صادراً بحسـن نيـ
صندوق مجتمعين
لتزم أمين حفظ

يو 30حديد في
سعودية للمقيمي
ماليـة علـى ذل
ينات المقدمـة 

ل وحـدة خـالل
ي للسوق المالي
لوحدات وفقاً للم

ملة تغطي عمل

 

2  600,000

2  300,000

2  200,000

2  00,000

2  900,000

2  00,000

2  00,000

,000,000 
طريقة التد

ـندوق مـن خـال
صندوق للفترة ن
على أي تقرير
وق تغيير المثم

 ناشئة عن تمو
ـرة الحسـاب، و

  ق.
العقارية والمبالغ
فة إلـى القيمـة
 وجدت) سيتم
، وسيمارس مد
دير الصندوق صا
كي وحدات الص
صول، كما سيل

لى األقل وبالتح
 قبل الھيئة الس
يئـة السـوق الم
تالف بين التثمي

  حدة
يمة األصول لكل
وقع اإللكتروني
قدمة لمالكي ال

   شرائھا
خالل آلية متكام

2018مارس 

2018 مارس

2018 مارس

2018 مارس

2018 مارس

2018 مارس

2018 مارس

-  

  سملة الدخل

سـتثمارية بالصـ
عدد وحدات الص
مدير الصندوق ع
ق لمدير الصندو

ق أي التزامات
فوعـة خـالل فتـ
أصول الصندوق
جميع األصول ا
تثمارات باإلضاف

(إن بھا ستثمر
،المستثمر فيه
 يكون تقدير مد
ق مملوك لمالك

على ھذه األص ة
  ستقل.

 
مرتين سنوياً عل

تمدين من  مع
ـى موافقـة ھي
كان ھنالك اختال

ألصول لكل وح
ن عن صافي قي
ك من خالل المو
ضاً التقارير المقد

 ي الصندوق.

 الصندوق أو
م (تداول) من خ

706,900,000  

162,000,000  

148,940,000  

85,150,000  

103,750,000  

77,085,000  

24,314,000  

1,308,139,000

طريقة رس

عر الوحـدة االس
م الناتج على ع
كما لن يعتمد م
للصندوق. ويحق

  .ت
لتزامات الصندوق
حقة وغيـر مدفو
ب صافي قيمة أ
ألصول مجموع ج

ع االستة لجمي
 االستثمار المس
ا ص بالصندوق
ات شريطة أن
 أصول الصندوق
صلحة أو مطالبة
خرى بشكل مس

مين وتوقيته
صول الصندوق مر
نين مستقلين
عد الحصول علـ
ري. وفي حال ك

  المقدمة.

صافي قيمة األ
صندوق باإلعالن
إلعالن عن ذلك
 وستحتوي أيض
صول للوحدة في

 الصندوق

مر بيع وحدات
حدات عبر نظام

  ياض

  مدينة المنورة

  خبر

  خبر

  دمام

  بنين-

  بنات-

0 

   المتبعة 

تم حساب سـع
لصندوق ويقسم
ي الصندوق. ك
و بيع أي أصل ل
مالكي الوحدات
مثل إجمالي الت

دوق مسـتحلصن
لمتغيرة بحسب
مثل إجمالي األ
القيمة السوقية
حدات صناديق
وم التقويم الخا
ألصول وااللتزاما
علماً بأن صافي
دائنيھم أي مص
عن أي أصول أخ

عدد مرات التثم
سيتم تقييم أصو
خالل مثمنين اثن
أجيل التثمين بع
الستثمار العقار
يمة التثمينات 

إلعالن عن صا
سيقوم مدير الص
لتثمين. ويتم اإل
مدير الصندوق.

األصصافي قيمة 

داول وحدات 

يام قبول أوام
تم التعامل بالوح

بالر دارس المنارات

دارس المنارات بالم

دارس المنارات بالخ

دارس الفيصلية بالخ

دارس المنارات بالد

-اإلسالمدارس نور

-دارس نور اإلسالم

  لمجموع
طريقة التقييم

يت
ال

في
أو
وم
يم
ال
الم
يم
وا
وح
يو
األ
ع
لد
ع

ع 10.2
س
خ
تأ
اال
قي

اإل 10.3
س
لل
لم
ص

تد .11

أي 11.1
يت
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مد
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صـباحاً وحتـى 
ج ھـذه األوقـات
م تغييـر أوقـات

ـكل عـام تنفـذ
ر التـي وضـعت
حسـب توقيـت

نترنـتعلـى اإل
كما تتم تسوية

 نفيذ الصفقة.

   .م

ع االسـتثمارات
 ھـذه الشـروط
و تلـك الخاصـة
وق قبـل انتھـاء

  ة.

ومـالكي ،دوق
  . دية

لـك عنـد إنھـاء
التصـفية حيـث
صـلحة مـالكي
ينـي فـي حـال
كي الوحدات.

أعضاء منھم 6
لصندوق مھامه

العمال والعقود
 العضو/األعضاء

 ويتمتع أعضاء
  .واألحكام

10ن السـاعة 
امـر، أمـا خـارج
صـباحاً. وقـد يـتم

ى السعر، وبشـ
لسـعر (األوامـر
ذھا أوالً بـأول ح
 موقع "تداول" ع
د المعلومات، ك

بعد تن  المالية)

شروط واألحكام

صـندوق) بجميـع
ص عليـه فـي
ـال الصـندوق أو
ھاً إلنھاء الصندو
 السوق المالية

ـس إدارة الصـند
 المالية السعود

ت التصـفية وذ
صندوق بمھام ا
تبـار تحقيـق مص
دات بشـكل عين
ي مصلحة مالك

6الصندوق من 
مجلس إدارة الص

لمباشرة في اال
ق. ولن يشترك

ضاء مستقلين،
 ھذه الشروط و

تـرة واحـدة مـن
اللھا تنفيـذ األو

ص 10 السـاعة 
  ل.

ه وفقاً لمستوى
مـر المحـددة ال
سـعر يـتم تنفيـذ
مختلفة أبرزھا

ي لوكاالت تزويد
 انظمة السوق

ق وفقاً لھذه الش

 خالل مدير الص
للنحـو المنصـوص
صـندوق أو أعمـ
يعد سبباً وجيھ
ن مجلس ھيئة

سـبقة مـن مجلـ
إشعار للسوق

 والبـدء بـإجراءا
 ويقوم مدير الص
ألخذ بعـين االعت
 مـالكي الوحـد
ذا األمر يصب في

 مجلس إدارة 
سنوياً. يباشر م

  دد تلقائياً. 

باشرة أو غير ال
 إدارة الصندوق

منھم اثنين أعض
 ھو مبين في

علـى فتسـبوع
سبوع ويتم خال
صـباحاً وحتـى
عن طريق تداول

صالح يتم إنتاجه
الً ومن ثم األوا
امـر بـنفس الس
ات عبر قنوات م
وق بشكل فوري

(حسب اشرة

في وقت سابق

 الصندوق (من
قـاً لوحـدات وف

ات العالقة بالص
صندوق أن ذلك 
بموجب قرار من

لموافقـة المس
تقديم إ لك يتم

ـفية الصـندوق
أعاله. "12.1 "

لوحدات، مع األ
لصـندوق علـى
لصندوق أن ھذ

صندوق ويتكون
ن على األقل س

تتجد الث سنوات

 الشخصية المب
جتماع مجلس

 .ذا الشأن

مدير الصندوق م
ستثمار حسبما

 

ل مـن أيـام األس
ميس من كل أ

ص 9:30الساعة
م اإلعالن عنه ع

  شرائھا
آلية. وكل أمر ص

أو أفضل سعر)
 إدخال عـدة أو
مل من المعلوما
وفر بيانات السو
لوحدات تتم مبا

لم يتم إنھاؤه ف

في حال تصرف
علـى مـالكي ا
 في األنظمة ذ
 ورأى مدير الص
نھاء الصندوق ب

) أعـاله بأخـذ ا
وبالتزامن مع ذ

ـة الزمنيـة لتصـ
ورة في المادة
 على مالكي ا

ع أصـول ال توزيـ
حال رأى مدير ا

يعينه مدير الص
الصندوق مرتين

ثالرة الصندوق

عن مصالحھم
ل في محضر اج
الصادر في ھذ

عضاء يعينھم م
يم والعقار واالس

 ية أسماؤھم:

ل كل يـوم عمـل
 حتى يوم الخم
ھا وإلغائھا من ا
رك وفقاً لما يتم

لوحدات أو ش
 مطابقة أوامر آ
ضعت بناء على أ
ار أنه في حال
زيع نطاق شام
تداول" الذي يو
ن نقل ملكية ال

ة الصندوق، ما 

عد انتھائه (أ) في
ذه التصـرفات ع
 جوھري سواًء
ربية السعودية
سوق المالية إن

التين (أ) و (ب)
و لسوق المالية

الن عـن الخطـة
األسباب المذكو
مع توزيع أصوله
مدير الصـندوق 
صندوق أو في ح

مجلس إدارة يع
 مجلس إدارة 
مدة مجلس إدار

بالغ المجلس ع
على أن يسجل
 على القرارات

  دوق
أع 6ندوق من

في قطاع التعلي

من األعضاء اآلتي

ھا، ويتم التداول
ً من يوم األحد
 األوامر وتعديلھ
ھر رمضان المبار

م أوامر بيع ال
ن خالل عملية
ألوامر التي وضع
ع األخذ باالعتبا
نظام تداول بتوز
ي لمعلومات "
الل اليوم، أي أن

وق وتصفيته

  وق
ق مع انتھاء مدة

صندوق قبل موع
يـع عائـدات ھـذ
) حدوث حدث
ية المملكة العر
 قررت ھيئة الس

ندوق في الحـا
ھيئة الس ومن ،ق

  وق
لوحـدات واإلعـال
ألي سبب من ا
نھاء الصندوق م
علم أنه يجوز لم
ف في أصول الص

 لصندوق
ارة الصندوق م
ين، وسيجتمع
 تعيينه وتبلغ م

جلس االدارة بإب
اب الصندوق ع
في أي تصويت

س إدارة الصند
جلس إدارة الصن
صندوق بخبرة ف

ارة الصندوق مد

انتھاءاً بتسويتھ
عصراً 3لساعة 

يسمح بإدخال
ي شھلتداول ف

جراءات تسليم
تم الصفقات من
وامر السوق (األ
سعر محدد) مع
إلدخال، ويقوم 

الرابط اإللكتروني
لصفقات آلياً خال

نقضاء الصندو

نقضاء الصندو
نتھي الصندوق

د يتم إنھاء الص
قام بتوزيع جمي
األحكام، أو (ب
لبيئة االقتصادي

أو (ج) إذامدته،

يلتزم مدير الصن
حدات الصندوق

صفية الصندو
تم إلغاء إدراج ال
لصندوق وفقاً أل
سيعمل على إن
لوحدات. مع الع
ستحال التصرف

مجلس إدارة ا
شرف على إد
عضوين مستقلي
عتباراً من تاريخ

يلتزم أعضاء مج
لتي تتم لحسا
وي المصلحة ف

شكيل مجلس
سوف يتألف مج
مجلس إدارة الص

تألف مجلس إد

وا
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إج 11.2
تت
أو
بس
اإل
وا
ال

ان .12

ان 12.1
ين

قد
وق
وا
با
مد

وي
وح

تص 12.2
يت
ال
س
ال
اس

م .13
يش
ع
اع

 

يو
ال
ذو

تش 13.1
س
مج

يت



 
 

5

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ر

 
 
 
 
 

 
م 

د 
 
 
د 

 
م 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

53 

الرئيس منصب
رئيس بمنصب 

لدى ستثمارية
ABN AMRO -”

الصفقات من د
درجة على ل
الماجستير جة

وقد شغل)، جر
ه شغل منصب
عليم بالمنطقة
بكالوريوس في

ودرجة، ريطانيا

،دريب القابضة
معارف للتعليم

وقد)، مستأجر
راجعة الداخلية

درجةضا على 
(CF من معھد

،دريب القابضة
معارف للتعليم

على حاصل ،
في بكالوريوس

.معلومات نظم 
البنية( لشركة

تعينه تم م201
أصول لشركة ت

رئيسك منصب 
ينتشر لدراسة
بكالوريوس في

شغل ذلك قبل
كابيتال شعاع

االس المصرفية –
- United Kingd

العديد إلى افة
حاصل. شركات 

درج على حصل
 .حدة

المستأج(م 20
كما انه، شرقية

بوي بإدارة التع
البك درجة على

ردنج برجامعة 

ف للتعليم والتد
 و بين شركة

الم(ب القابضة 
مدير إدارة المر
حصل االستاذ ر

(FCي معتمد 

ف للتعليم والتد
 و بين شركة

)الصندوق مدير
الب درجة وعلى
كإداري م2007

با المعلومات ا
12 عام في. كة

للعمليات فيذي
 

شغل قبل ذلك
مارتار غلوبال في
 على درجة الب

وقب. )الصندوق ر
ش شركة لدى ا

– أول مدير لك
dom“ لدى واذ

باإلضا. سعودية
عدة إدارة س
 ذلك بعد ثم ،)
المتح بالمملكة 

11ضة منذ عام 
ف بالمنطقة الش
 اإلشراف الترب
دكتور محمد ع
تنظيمي من ج

معارفى شركة 
تعاقدية بينه ة

لتعليم والتدريب
شغل منصب م

ح). م.م.ش(نو 
 مستشار مالي

معارفى شركة 
ة تعاقدية بينه

م( الستثمارية
 م2006 عام ن
7 العام في لية

تكنولوجيا طوير
الشرك لعمالء 
التنف الرئيس ب
 .االستثمارية 

، وقد شمحدودة
يق شركة سم
ل االستاذ ريان

مدير( ستثمارية
قبلھا عمل كما
ذ قبل وكان ة،

واالستحو ندماج
الس المالية وق

مجلس عضوية
Portland Sta(
City Universi(

 قل

التدريب القابضة
التعليم المكلف
ل كمدير إدارة

حصل الد. عددة
ي التخطيط الت

لكونه يعمل لدى
 أن وجود عالقة

 قل

شركة معارف لل
وقبل ذلك ش. ة

شركة كيرو ميالن
 على شھادة

كونه يعمل لدى
 أن وجود عالقة

اال بخيت و صول
األردن في" دنية
المال أصول ركة

وتط إدارة عن الً 
منافسة/تقدمة
منصب في عينه

بخيت مجموعة

الم والمنتزھات 
في فري عضوا
. حصلألمريكي

 

  ير مستقل

االس وبخيت صول
ك ،"السعودية

استثمارية ليات
االن إدارة -  اعداً 

بالسو لشركات
في شارك ما
)te University
ity" (سيتي عة

دارة غير مستق

عارف للتعليم و
ر عام التربية وا

وايضا عمل، ية
م بمراحل متع
والماجستير في

 

 كانت نتيجًة ل
 مدير الصندوق
دارة الصندوق.

دارة غير مستق

واإلدارية في ش
لمالي للشركة
س حسابات ش
وايضا حصل

 كانت نتيجًة لك
 مدير الصندوق
دارة الصندوق.

 مستقل

أص شركة دى
األرد لتكنولوجيا

لشر انضم وقد
مسؤوال وكان م،
مت إلكترونية ول

تع تم ثم ومن
وم المالية صول

 ستقل

جية للمطاعم
، كما انه كاني

ك السعودي األ
 

 ة مستقل

غيدارة اإلجلس

أص شركة لدى
كابيتال فينشر
عمل عدة على
مسا مديراً  يضاً 

ل االولية وحات
كم. المتنوعة

(  بورتالند معة
جامع من عمال،

عضو مجلس إد

لدى شركة مع
 قبل ذلك مدير
يميشئون التعل

مدارس و معلم
رول والمعادن و
. الملك سعود

 الدكتور محمد
، وقد رأى ارية

 عضو مجلس إ

عضو مجلس إد

شؤون المالية و
 منھا المدير ا
ضا عمل كرئيس

،شمس  عين
  . سي، كندا

ة االستاذ رضا
، وقد رأى ارية

 عضو مجلس إ

لس إدارة غير م

لد للعمليات ي
وال العلوم" معة
الجامعة، نفس
م2009 عام ي
تداو خدمات ير

المالية، أصول
اص شركة ندماج

جلس إدارة مس

للشركة الخليج
عودي األمريكي
عالقة في البنك
.اليات المتحدة

ضو مجلس إدارة

مج رئيس -ود 

ل التنفيذي يس
ف" شركة لدى 
ع أشرف حيث 

أ عمل وقد ي،
الطر عمليات ن

القطاعات من
جام من ألعمال

االع إلدارة" س

–العرفج  من

س التنفيذي ل
وكان. لشركة

ة والتعليم للش
ير عدد من الم
ملك فھد للبتر

من جامعة وية

عدم استقاللية
ة لألصول العقا
 مع استقاللية

- طراد رحيم 

ب الرئيس للش
 نفس الشركة

وايض، للمقاوالت
ة من جامعة 
ن فانكوفر  بي

عدم استقاللية
ة لألصول العقا
 مع استقاللية

عضو مجل-  ريا

التنفيذي رئيس
جام من حاسوب

ن من م2004 م
في المعلومات 

توفي على عمل
لشركة فيذي

ان عملية اتمام 

عضو مجصيرفي

يس التنفيذي
ي البنك السع

ع مدير عمل ك
نيو ھيفين بالوال

عضسحيباني

الداناصر حمد

الرئي منصب اليا
لالستثمارات

االستثمارية، ة
الھولندي سعودي
من العديد في
 مجموعة في
األ إدارة في س
كاس" كلية من رة

عبدالرحم حمد

ليا منصب الرئيس
ب في نفس ا
دير عام التربية
وكان ايضا مدي
 من جامعة الم
في اإلدارة التربو

شارة إلى أن ع
ركة المستأجر

تتنافى لقابضة

عبدالردالحليم 

ليا منصب نائب
ة مناصب في

جموعة أفراس 
س في التجارة
رون الماليون من

شارة إلى أن ع
ركة المستأجر

تتنافى لقابضة

زكركي سليم 

الر منصب حاليا
الح علم في ير

العام في اسب
لتقنية كمدير

والع) والتطبيقات
التنف الرئيس ب

بعد الستثمارية

الصعلي سن

ليا منصب الرئي
ول الخليجي في
سعودي، وايضا
مال من جامعة 

السمحمد  عمر 

 مازن مح

حا يشغل
التنفيذي
المصرفية

الس البنك
ف مشاركاً 
ف الدولية

البكالوريوس
االدار في

 محمد أح

يشغل حال
عدة مناصب
مساعد مد
،الشرقية
الرياضيات
الدكتوراه ف

وتجدر اإلش
وھي الشر
والتدريب ال

 رضا عبد

يشغل حال
شغل عدة
لشركة مج
البكالوريوس
المستشار

وتجدر اإلش
وھي الشر
والتدريب ال

 زك محمد

ح يشغل
الماجستي

الحا علوم
تعينه تم

و التحتية
منصب في

اال وبخيت

 ريان حس

يشغل حال
ادارة التداو
الس السوق
ألعمادارة ا

  محعاصم
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، وايضالمبرجير
ن جامعة الملك
ي مدينة ادنبرة

 المصطلحات 

حضور سبيل 
ال أن على ين،
من المجلس ء

السنة المالية.
كلما طلب منه

فقة من أغلية 

يات التصويت 

 أو غير 

صندوق وأحكامه
ستثمار العقارية

شمل ذلك على
  .تثمين

األموال وتمويل
  

م من األطراف

ق تجاه مالكي

في شركة شل
ة الكھربائية من

وات في-يريوت

  ش ؛ و
  رة الصندوق.

لوارد في قائمة

في األعضاء ن
المستقلي عضاء

أعضاء يتقاضى 

بحد أدنى في 
دعوة لالجتماع 

 المجلس بمواف

  جيا الحديثة.

 في ذلك عملي
  ح.

بصورة مباشرة

فقاً لشروط الص
ة بصناديق االس

طرفاً فيھا، ويش
سويق، وعقد الت

  .صندوق
  .ق

يغ عن غسل 
.نظمة المتبعة

وحدات وغيرھم

س إدارة الصندوق

مدير إقليمي فك
س في الھندسة
 من جامعة ھي

طوي على الغش
في مجلس إدار
الو ضو المستقل

من عضو كل 
لألع الواحد ماع
ولن. سنويا لایر
  .الصندوق ارة

ب تين وتكون مر
توجب عليه الد

  وق.

 .وتصدر قرارات
  جيحي .

سائل التكنولوج

لمناقشات، بما
ھا بشكل صحيح

يه ، سواء كان 
 ق.

كي الوحدات وف
عليمات الخاصة

كون الصندوق ط
التسفظ، وعقد 

صح عنه مدير الص
 مدير الصندوق
 ومسؤول التبلي
ميع اللوائح واألن
ھرية لمالكي الو

لية عضو مجلس

مل قبل ذلك ك
البكالوريوسجة

 وصناعة الغاز

 

 بالشرف أو تنط
 ليكونوا أعضاء ف
ين لتعريف العض

 

يتكبدھا التي
لالجتم سعودي

لایر 100,000 ن
إد مجلس في

س المجلس ،
لك ضروريا ، ويت
س إدارة الصندو

 أغلبية أعضائه
جلس صوت ترج

وسھا عن طريق 

ضر المداوالت وال
ولة الرجوع إليھ

ر له مصلحة في
س إدارة الصندوق

ق مصلحة مالك
 الشرعية والتع

جوھرية التي يك
غيل، وعقد الحف

 
ي المصالح يفص
ق الذي يرشحه
طابقة وااللتزام
ر الصندوق بجم
معلومات الجوھر

وتتضمن مسؤول
  معقول.

 

، وعمشلمبرجير
عاصم على درج
عات النفطية

دارة الصندوق:

   تصفية ؛ و
تيالية أو مخلة
 التي تؤھلھم
ضوين المستقلي
الية وقواعدھا.

ا الفعلية قامة
س لایر 5,000 قع
عن مجتمعين ء

عضويتھم نظير

 بدعوة من رئيس
ارة كلما رأى ذل
لسمن أعضاء مج

حاً إال إذا حضره
كون لرئيس المج

ق والتصويت فيھ

ه وإعداد محاض
المنظمة لسھو

ات على أي قر
لحة إلى مجلس

ؤولياته بما يحقق
وقرارات الھيئة

ات والتقارير الج
لى عقود التشغ
.تعديالت عليھا

على تضارب في
نوني للصندوق

المطع مسؤول
 من التزام مدير
إلفصاح عن الم

لكي وحداته، و
وبذل الحرص الم

يذي لشركة ش
صل االستاذ ع
ي ادارة الصناع

عضاء مجلس إد

راءات إفالس أو
ب أي أعمال احت
لخبرات الالزمة
قة كل من العض
يئة السوق الما

  الصندوق
واإلق السفر ف
وبواقع حضور فأة

لألعضاء لبدالت
ن مكافآت او الت

  صندوق
عقد إجتماعاته
ل لمجلس اإلدا

) من2 أي اثنين(

لصندوق صحيح
ت متساوية يكو

 إدارة الصندوق

وثيق اجتماعاته
 ھذه المحاضر 

صندوق أن يصوت
مثل ھذه المصل

  صندوق
لصندوق لمسؤ

مار العقاري تث

ع العقود والقرار
صر: الموافقة على
واألحكام وأي ت
تعامل ينطوي ع
 المحاسب القا
ياً بحد أدنى مع
صندوق؛ للتأكد
ير الصندوق باإل

ة الصندوق ومال
ص واالھتمام و

ب الرئيس التنفي
س الشركة. حص
والماجستير في

  ضاء
ق بأن جميع أع

إجر ضعين ألي
سبق لھم ارتكاب
ن بالمھارات وال
لصندوق بمطابق
ة في لوائح ھي

مجلس إدارة 
تكاليف كافة ق

مكاف إلى ضافة
والب التكاليف ذه

بدال أي صندوق

لس إدارة الص
رة الصندوق بع
س اجتماع عاجل
دير الصندوق أو

مجلس إدارة ال
ل كانت األصوات

ماعات مجلس

رة الصندوق بتو
ب الحفاظ على

مجلس إدارة الص
ب االفصاح عن م

لس إدارة الص
من أداء مدير ال
 صناديق االست

   .ولة
قة على جميع
 المثال ال الحص
 ھذه الشروط و
قرار بشأن أي تع
قة على تعيين
اع مرتين سنوي
ب لدى مدير الص
 من التزام مدير

  .ة
بأمانة لمصلحة 

ت واجب اإلخال

نائبليا منصب 
ير عام في نفس
ول والمعادن، و

 لمتحدة.

مؤھالت األعض
قر مدير الصندوق

غير خا - 
لم يسب - 
يتمتعون - 

ويقر مدير ال
المستخدمة

تعاب أعضاء م
الصندوق تحمل

باإلض الجتماعات
ھذ مجموع زيد

الص مدير موظفي

جتماعات مجل
قوم مجلس إدا
قد يعقد الرئيس
لك من قبل مد

ال يكون اجتماع 
العضاء وفي حا

يمكن عقد اجتم

قوم مجلس إدا
لتي تتم. ويجب

ال يجوز لعضو مج
مباشرة ، ويجب

مسؤولية مجل
التأكّد م - 

والئحة
المتداو

المصاد - 
سبيل

اعتماد - 
اتخاذ ق - 
الموافق - 
االجتما - 

اإلرھاب
التأكد - 

المعنية
العمل - 

الوحدات

يشغل حال
عمل كمدي
فھد للبترو
بالمملكة ا

م 13.2
يق

تأ 13.3
يت
اال
يز
مو

اج 13.4
يق
وق
ذ

ال
اال

وي

يق
ال

وال
مب

م 13.5
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ــة 

موجب السـجل
 ھيئـة السـوق
ـظ فـي أعمـال

  : يأتي

.شروط واألحكام
جميـعبصـندوق 

  .شار القانوني
ـالك ومقـاولين

سـوق الماليـة

 عودية

ــ صــدارات األولي

 ق الموازية

ة السعودية بم
وجـب تـرخيص
لحفـو اإلدارة و ا

ما -دون حصر- 

 وفقاً لھذه الش
قبـة التـزام الص

ي ذلك المستش
ق من مديري أمـ
  .ءھا ألعمالھا

  .ل الصندوق
نظمـة ھيئـة الس

 

  سكني
 باألسھم السع

 ت األولية
ســھم اإلأجرة ب

 
 بأسھم السوق

 المملكة العربية
ـرخص لـه" بمو
 أصيل ووكيـل و

ق بما في ذلك

مالكي الوحدات
واألحكـام، ومرا

صندوق بما في
قارية للصندوق
يتابع كذلك أداء

ؤثر على أعمال
مان االلتـزام بأن

رة الصندوق

 يت
الل الملقى الس
خيت للمتاجرة
خيت لإلصدارات
وبخيــت للمتــاج
ضوابط الشرعية
خيت للمتاجرة

  ور الميزانين
11   
ية

ة مسجلة في
ة كـ"شخص مـ
 التعامل بصفة

 أخرى للصندوق

ألخرى لصالح م
 ھذه الشروط و

  . واألحكام
  ل الصندوق.

  .ق
ھنية اآلخرين للص
قة باألصول العق
شغيلية أخرى و

  .ق
أو تطورات قد تؤ
 وقت آلخر لضـم

 

ضاء مجلس إدا

لصندوق

ندوق المعذر ري
ندوق مجمع تال
ندوق أصول وبخ
ندوق أصول وبخ
ــندوق أصــول و
متوافقة مع الض
ندوق أصول وبخ

  يوجد
  يوجد
  يوجد
  يوجد
  يوجد

ت االستثمارية

برج البحرين، د
1526ز البريدي

لعربية السعودية

0096611  
0096611  

w

مساھمة مقفلة
ھـ ومرخصة 142

لمزاولة نشاط

اآلتية وخدمات

دوق واألصول األ
لموضحة ضمن
ولھذه الشروط
متعلقة بأعمال
ت في الصندوق
ي الخدمات المھ
جھات ذات العالق
 وتسويقية وتش

  .ك
ھاء مدة الصندوق
وقائع جوھرية أ
ة الصندوق من

ى إدارتھا أعض

الاسم

 صن
 صن
 صن
 صن
 صــ

الم
صن
اليو
اليو
اليو
اليو
اليو

  نه.

كة أصول وبخيت

فھد، ق الملك
الرمز 63762ب

ض، المملكة الع

14191797ف  :
14191899س:

www.obic.com

ثمارية شركة م
02/05/27ريخ
19/11/2005

خدمات اإلدارية ا

قارية في الصند
ت االستثمار ال
 المعمول بھا، و
خاذ القرارات الم
 مالكي الوحدات

ومزوديقانوني
ض مع جميع الج
جھات ھندسية

مدير األمالك داء
صندوق عند انتھ
حدات عن أي و
اء مجلس إدارة

ى يشرف على

  داود

  العرفج حمن
  طراد الرحيم
   زكريا

  صيرفي
  السحيباني

 ق

صندوق وعنوان

شرك

طريق
ص ب
الرياض

ھاتف
فاكس 

 m.saي

  الصندوق
االستثم وبخيت

وتا 101021980
و تاريخ 08126

  

  لصندوق
ر الصندوق الخد

ارة األصول العق
فيذ استراتيجيا
ألنظمة واللوائح

حديد إجراءات اتخ
حتفاظ بسجل
يين محاسب ق
ترتيب والتفاوض
ستشاريين وجھ
شراف على أد
تيب تصفية الص
طالع مالكي الوح
تشاور مع أعضا

صناديق أخرى

 م

الد ناصر محمد

عبدالرح أحمد د
عبد عبدالحليم

ز سليم زكي د
الص علي حسن

 عمر  محمد م

مدير الصندوق

سم مدير الص

سم

عنوان

موقع اإللكتروني

رخيص مدير ا
ن شركة أصول

05لتجاري رقم 
6-07لمالية رقم 

ألوراق المالية.

خدمات مدير ال
سوف ُيقدم مدير

إدا  )أ (
تنف  )ب (

األ
تح  )ج (
اال  )د (
تعي  )ه (
الت   )و (

واس
اإل   )ز (
ترت   )ح (
إط   )ط (
الت   )ي (

ص 13.6

األسم  #
1  

  
  
مازن  

محمد  2
ع رضا  3
محمد  4
 ريان  5
عاصم  6

م .14

اس 14.1

االس

العن

الم

تر 14.2
إن
ال
الم
األ

خ 14.3
س
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ريخ نشـر ھـذه
 ومصـالح مـدير
حـدوث أو توقـع
ب علـى أسـس

  صندوق.

سـبيل المثـال:
مصلحة مالكي

% من30سبته 
الل فترة الطرح

إلى سقفنية 

، وحتـى تـارـام
صـالح الصـندوق
ـندوق، وعنـد ح

التضـاربل ھـذا 

زاماته تجاه الص

ل ذلـك علـى س
ذلك بما يحقق م

راكات عما نس
ي الصندوق خال
نالشتراكات العي

لشـروط واألحكـ
حتمل بـين مصـ
رتبـة تجـاه الصـ
الصـندوق لحـل

  ق في حينه.

 على تأدية التز

ليفھـا، ويشـمل
ن للصندوق، وذ

قل تلك االشتر
كل نقدي في
االاالشتراك مع 

مـن ھـذه ال "2
ضارب مصالح مح
 االلتزامات المتر
 يسعى مـدير ا
س إدارة الصندوق

 يحتمل أن يؤثر

يرھا وإعـادة تكل
سبين القانونيين

ھور بحيث ال تق
باالشتراك بشك
يث يخضع ھذا 

.ً  

 

20 "والمـادة  "1
جود أي تضودم

ؤثر على تأدية
صندوق فسوف

ح عنھا لمجلس

  ح
مدير الصندوق

 للخدمات وتغيي
الحفظ والمحاس

  الصندوق
شتراكات الجمھ
ب دير الصندوق
لایر سعودي بحي
المطلوب نظاماً 

  روط واألحكام.

4.7 "المـادة ي
صندوق يقر بعد
س إدارته قد تؤ
 فترة عمل الص
 وسيتم اإلفصا

 في المصالح
ھري من طرف م

جھات المزودة
تشارين وأمين 

صندوق في 
مطلوبة من إش

سيقوم مدق،
لایر 6,000,000

 في الصندوق ا

  صندوق

سعودية والشر

  ض المصالح
إلفصاح عنه في

الص م، فإن مدير
الح أعضاء مجلس
ب مصالح خالل
لجميع األطراف

ارب جوھري
رب مصالح جوھ

   ثالثة
تعيين الجصندوق 

مقاول والمستش

ستثمار مدير الص
الممع المبالغ

ت في الصندوق
بلغ نقدي يبلغ
مالي الوحدات

مي لمدير الص

الس

تمال تعارضح
ستثناء ما تم ا
لشروط واألحكا
لصندوق أو مصا
حدوث أي تضارب
عادلة ومنصفة ل

وصف ألي تضا
ال يوجد أي تضار

كليف أطراف
مكن لمدير الص
مدير األمالك والم

  لوحدات.

مشاركة / اس
ي حال تم جم
جمالي الوحدات
ألولي مقابل مب

% من إجم70لـ

لھيكل التنظيم

اح 14.4
با
ال
ال
ح
ع

و 14.5
ال

تك 14.6
يم
مد
ال

م 14.7
في
إج
األ
ال
 

ال 14.8
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قريباً كما في

صناديق) 4ة (

 تشـمل علـى
الشـركة ص فـي

ل علـى تمويـل
ت غـرض خـاص

ال يكون لـدائني

تقلایر سعودي 

   

لصناديق العامة

والتـي -ـندوق 
كامـل الحصـص
ي حـال الحصـول

ذات ات أخـرىك
  لشركات.

كل مستقل، وال

مليون لایر 995 

و من خالل ال

المتعلقـة بالصـن
ك نقـل ملكيـةم 

وفـين الحفظ، 
تأسيس شـرك ظ

صندوق لھذه ال
ول أخرى بشك

بقيمة ثمارية

) أوDPMsصة (

ية

اريـة والوثـائق ا
وسـيتم صـندوق

دوق باسم أمين
ق ألمين الحفظ
و نقل أصول الص
وق عن أي أصو

   الصندوق.

  يب القابضة
  ل

11  

68%

 

  ألصول:

  

 وبخيت االستث

ستثمارية الخاص

  لإلستثمار
المرابحون كز

السعودية لعربية
+966 11  

+966 11   
 

ت األصـول العقا
 المملوكـة للص

لصالح الصند ية
يحقكما ، ممولة

% وتسجيل أ1
الخاصة بالصندو
ي اموال/أصول

  يةئلمبد

 للتعليم والتدريب
الجبيل شارع –
1372 الرياض 30

32%

حسب فئة األ

 شركة أصول

 المحافظ االس
  ر الصندوق.

ل النفيعي موعة
مرك – خريص ق

الع المملكة ض،
6131 472 1ف:

6244 472س:
www.nefaie.c

جالت وحسـابات
صكوك العقارات
لعقارية المبدئي
ك مع الجھة الم

100فظ بنسبة
بفصل األصول 

حفظ اي حق في

ول العقارية الم

شركة معارف
–االزدھار  حي
00767.ب. ص

  الدارة

 تحت اإلدارة ح

اإلدارة لدى ت

صول من خالل
ة من قبل مدير

مجم
طريق
الرياض
ھاتف
فاكس

com  ي

 ين الحفظ
ن الحفظ بسـج

ص -الحصرثال ال 
مالكة لألصول ا
ب نقل الصكوك
لوكة ألمين الحف
م أمين الحفظ 
دوق او امين الح

ل لألصومشغ

االسھم قار

الصول تحت ا

وزيع األصول 

تحتالتي  ول
20.  

دارة ھذه األص
 الخاصة المدارة

 مين الحفظ

  سم

  عنوان

موقع اإللكتروني

مسؤوليات أمي
يحتفظ أمين
سبيل المث
الم المباعة

سيتم ترتيب
)SPV( ممل

كما سيقوم
مدير الصند

لمستأجر والم

  االسم

  العنوان

العق

اال 14.9

تو

األصو تقدر
31/03/018

كما يتم إد
والصناديق

أم .15

االس

العن

الم

م

ال .16
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ألصول العقارية
ى يدفعھا مدير

أصل عقاريل 
ة عن الشؤون

ھاوشؤون عقارية
أفضل العوائد ق

ة مجلـس إدارة

 وتتكون الھيئة
عمال التجارية،

لھيئة لمعايير ا

ستشارات ذات

صرفي وشھادة
ية و مؤسسات

سسات المالية
  .واالقتصاد

ج المتوافقة مع

األبمھام إدارة 
 أي رسوم أخرى
 تعيين مدير لكل

؛ المسؤوليةالك
لألصول العئمة 

لتحقيق لعقارية

  سليمانية 

ًء علـى موافقـة

الشرعية").ة 
عية بمراقبة األع

  .رعية

  

 ية.

مطابقتھا ىمد

مار وتقديم االس

 والتأھيل المص
ت مالية اسالمي

لمخاطر للمؤس
يل اإلسالمي و
شاء أول النماذج

 يب القابضة)
وال يوجد صول

مدير الصندوق
األمالر مھام مدي

 والمتابعة الدائ
األصول اتغالل 

حي الس –حلية) 
 

لك مناسباً، بناًء
  غيير.

صندوق ("الھيئة
م الھيئة الشرع
يير الھيئة الشر

التي تتضمن: 

المراجعة الدوري

ية والنظر في م

 لشرعية. 

بضوابط االستثم

ل اإلسالمي
لعدة مؤسسات

   .ثمارية
حوكمة وإدارة ا
ص على التموي
شارك في إنشا

 للتعليم والتدر
لتلك األ أدارته

دمات، ويجوز لم
محيث تشمل 
رة وسياساتھا،
ة الدورية، واست

  نمر

 دية
11473 

عبدالعزيز (التح
http://www. 

ق متى رأى ذل
لمالية عند التغ

شار شرعي للص
إلسالمية. وتقوم
ن االمتثال لمعاي

رات الصندوق وا

عية عن طريق ا
 صندوق.

لناحية الشرعي

 ھا.ت لمعايير
ن قبل الھيئة ال

شطة الصندوق ب
 م:

تير في التمويل
تشار شرعي ل
ؤسسات االستث
ي ومعايير الح

ركيز بشكل خاص
شت الدولية، و

  مالت.

 

  ية السعودية

شركة معارف
مستأجر مقابل
وغيرھا من الخد
ي المستقبل. ح

قواعد اإلدار ضع
ومتابعة الصيانة

 إف البسام والن

 العربية السعود
3الرياض  2835

ألمير محمد بن ع
.pkf.com/saud

صندوقللقانوني
ھيئة السوق ال

شرعية كمستش
ال الشريعة اإل
لصندوق لضمان

 على استثمار

ر الھيئة الشرع
ة بمعامالت الص
 أنشطته من ا

جود أي مخالفات
ة واعتمادھا من

على التزام أنش
لتالية أسمائھم

شھادة الماجست
منصب مست لياً 

إلسالمية والمؤ
تدقيق الشرعي

مع التر (فتاوى)
ة في المؤتمرات
ظم، وتداول العم

:  

العربية المملكة

(ش المستأجر
وم يتقاضھا الم
دارة والصيانة و

في حواذ عليھا
بما في ذلك وض
صيل اإليجارات، و

بي كي
 

المملكة
55ص.ب 

شارع األ
diarabia

  
ر المحاسب الق
كي الوحدات وھ

ئة الرقابة الش
طلعين في مجا
ويل المتعلق بال

عيةرقابة الشر

لصندوق بمعايير
العقود المتعلقة
ندوق ومراجعة

 ا.
 م التالية:

ية في حال وج
 التطھير الالزمة

ھام اإلشراف عل
ة من األعضاء الت

 :ديساي
اصل على شھ

يشغل حاليي،
دد من البنوك اإل
 من معايير الت
ھية متخصصة (
ح مواضيع عدة

التمويل المنظ و

:ھد الشلھوب

 الحالي يقوم
ال يوجد أي رسو
ظير خدمات اإلد
الممكن االستح
، بصول العقارية

، ومتابعة تحصي
 عال. 

 انوني
  

  

   االلكتروني

 الصندوق تغيير
ويتم اشعار مالك

  ية 
وق بتعيين ھيئ

وعلماء مط عضاء
ستثمارات والتمو

بمھام الرشرعية 

التزام المن قق 
عة االتفاقيات و
ة عمليات الصن
ھاعية وتوجيھات
لصندوق بالمھا
 للھيئة الشرعي
 ومتابعة مبالغ

ة الشرعية مھا
لھيئة الشرعية

عيل إبراھيم د
يل ديساي حا

 الفقة اإلسالمي
حاء العالم ، وعد
سماعيل العديد
در عدة آراء فقھ
سماعيل و طرح
و مية للقروض،

ور صالح بن فھ

  

في الوقت
وال المبدئية

الصندوق نظ
التي من و

لألصاإلدارية 
امستأجريھ

نحو فع على

لمحاسب القا
االسم

العنوان

الموقع
  

يحق لمدير
الصندوق. و

لھيئة الشرعي
ام مدير الصندو
لشرعية من أع
العمليات واالس

قوم الھيئة الش

تحققال - 
مراجع - 
متابعة - 

الشرع
ما يقوم مدير ال

الرفع - 
إعداد - 

 
ستتولى الھيئة
لصلة. وتتكون ال

إسماع لشيخ
لشيخ إسماعي
لماجستير في
عليمية في انحا
طور الشيخ إس
إلسالمية، وأصد
حضر الشيخ إس
لشريعة اإلسال

الشيخ الدكتو

ال .17

ال .18
قا
ال
وا

تق

كم

وس
ال

ال
ال
الم
تع
ط
اإل
ح
ال
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دنبرة بالمملكة
مساعد بقسم
ن، كتب العديد

 قتصادية.

صـندوق، والتـي

ل سـنوي وفـق
ماليـة بواسـطة
دارة الصـندوق،
عتمادھـا خـالل
يـوم مـن نھايـة
لمدير الصندوق

م ومسـؤولوھم
 قـد يكـون مـن
ء مجلـس إدارة
سـباً فـي أقـرب
 مدير الصندوق
ـويت علـى أي
دوق يقـر بعـدم
ارتـه أو مصـالح

ت ذات األھـداف
جماعي األخرى
ت االسـتثمارية

 أصــول وبخيــت
ريك العـام فـي

   الصندوق.

 تابعـة لـه فـي
غيـر مباشـرة أو

 خدمات معينـة
(إن وجـد)مارية 

عنـد تنفيـذ أي
صـندوق ومـدير
مباشـرة أو غيـر

المي بجامعة إد
وظيفة أستاذ م
للبترول والمعادن
زھا صحيفة االق

ن تأسـيس الص
  .م 2019بر 

ـدقيقھا بشـكل
قيق القـوائم الم
لـى مجلـس إد
رسـوم) فـور اع

) ي40 وخـالل (
قع اإللكتروني ل

الؤه ومـديروھم
ة أخرى والتي
و أي من أعضـاء
ك إفصـاحاً مناس
ت المتبعة من
متناع عن التصـ
إن مـدير الصـند
ضـاء مجلـس إد

ات والحسـابات
ج االستثمار الج
ة أصـول وبخيـت

 يجــوز لشــركة
ستثمار أو الشر
ك التي يطورھا

  ه
ت التـي كانـت
مارية حقوقـاً م
كات التابعة لھا
خيـت االسـتثم
حقة للصـندوق ع
تـتم مـا بـين الص
مارية حقوقـاً م

 التمويل اإلسال
 يشغل حالياً و
عة الملك فھد لل

أبرز حف عديدة

سنة األولى من
ديسمب 31 في 

ـف سـنوي، وتـ
يين، ويـتم تـدقي
إ صة بالصندوق

 (مـن دون أي 
يـة المفحوصـة
شرھا على الموق

وموظّفـوه وعمـال
 أو أعمال مھنية
دير الصندوق أو
يفصح عـن ذلـك
 تطبيق اإلجراءا
ة بالتضارب باالم
ط واألحكـام، فـإ
 أو مصـالح أعض

  دوق.

لـى االسـتثمارا
ستثمارات برامج
قد تمتلك شركة

روط واألحكــامــ
ق، أو مدير االس
ع مشابھة لتلك

كات التابعة له
 لـه أو الشـركات
وبخيت االسـتثم
 أو بعض الشرك
شـركة أصـول وبخ
رسـوم مسـتح
عـامالت التـي ت
بخيـت االسـتثم

ة الدكتوراة في
ية السعودية،
لتطبيقية بجامع

نشرت في صحو

م، باستثناء الس
ألولي وتنتھي
تھا بشـكل نصـ
سـبين القـانوني
م المالية الخاص
مالكي الوحدات
ئم المالية األولي
ك من خالل نشر

 ومسـؤولوه، و
ستثمارات مالية
ق، وإذا واجه مد

لصندوق سيير ا
 ھذا النوع عبر
ذين لھم عالقة
شر ھذه الشـروط
مـدير الصـندوق
رتبة تجاه الصند

 

ھـا باإلضـافة إلـ
ھذه االسن بين

رعاھا، والتي ق

فــي ھــذه الشــ
ور مدير الصندو
كثر في مشاريع

صندوق والشرك
شـركات التابعـة
ا شركة أصول و
ت االستثمارية
السـتثمارية بش

لـى سيحصـل ع
عـن جميـع المع
شـركة أصـول و

 

ل على شھادة
 المملكة العربي
ت المساندة وال
وي اإلسالمي

سمبر من كل عا
اء فترة الطرح األ
 وستتم مراجعت
سـعودية للمحاس
تم تقديم القوائم
دھا وإعالنھا لما
 تشملھا القوائ
 المراجعة وذلك

 ة (تداول).

 لـه، ومـديروه،
صندوق في اس
لح مع الصندوق
ندوق، فإن مدير
أي تضارب من
ارة الصندوق الذ
حتى تاريخ نشر
دوق ومصـالح م
االلتزامات المتر
لمصالح التالية:

  ندوق
ابات الخاصـة بھ
ي إدارتھا، ومن
الستثمارية أو تر

  س المال.

صــوص عليھــا ف
تقبل القيام بدو
 واحد منھا أو أك

 مع مدير الص
صـندوق أو الش
تي تمتلك فيھا
كة أصول وبخيت
ق المصرفية اال
للصـندوق، وس
ارة الصـندوق ع
ي تمتلك فيھا ش

ر شرعي حاصل
معة اإلمام في
بكلية الدراسات
القطاع المصرفي

ديسم ٣١ حتى
 في تاريخ انتھا
لية للصندوق،

عـن الھيئـة الس
صندوق، وسيتم
الية فور اعتماد
اية المدة التي
مالية السنوية 
مالية السعودية

شركات التابعـة
مجلس إدارة الص
رض في المصال
مصالح مع الصن
الصندوق لحل أ
عضاء مجلس إدا
ي المصالح. وح
 مصـالح الصـند
ؤثر على تأدية ا
 نقاط تضارب ال

ريع مدير الصن
رية تدير الحسـا
ع أن تستمر في
صول وبخيت اال
 حصة من رأس

قــاً للقيــود المنص
 لھا في المست
جوز أن يستثمر

ق بالمعامالت
ت مع مـدير الص
انات األخرى الت
فقد تقدم شرك
ص قد يقدم فريق
ب التمـويالت ل
اح لمجلـس إدا
 والكيانات التي

صالح مستشار
جامع ستير من

المية والعربية ب
مقاالت تتعلق با

 ة
يناير ١لية من

 السنة المالية
القوائم الماوق 

سـبية الصـادرة ع
وني الخاص بالص
يئة السوق الما

) يوم من نھا25
لقوائم المملھا ا

ني للسوق الم

 لح
 الصندوق، والش
الئھم وأعضاء م
 تؤدي إلى تعار
 جوھرياً في الم
سيسعى مدير ا
ي ذلك التزام أعض
 على تضارب في
 جـوھري بـين
ل العقارية قد تؤ
 مدير الصندوق

شابھة لمشار
خيت االستثمار
وق ومن المتوقع
تديرھا شركة أص
ھا التابعة فيھا

ذلــك، فإنــه وفقــ
شركات التابعة
رية أخرى، ويج

فيما يتعلق لح
وق في معامالت
غيرھا من الكيا
 سبيل المثال 
ى وجه الخصوص
رية بشأن ترتيـب
وسـيتم اإلفصـا
ركات التابعة له

لشيخ الدكتور ص
لمتحدة والماجس
لدراسات اإلسال
من البحوث والم

لقوائم المالية
بدأ السنة المال
سوف تبدأ فيھا
ِعد مدير الصندو
لمعايير المحاس
لمحاسب القانو
يتم إتاحتھا لھي
5مدة ال تتجاوز (
لمدة التي تشم
الموقع اإللكترون

ضارب المصال
د يشارك مدير

وھم ووكالموظف
شأنھا أحياناً أن
لصندوق تضارباً
قت ممكن، وس
نصاف، بما في

تملمسألة تش
جود أي تضارب
مستأجر األصول
بدايًة فقد حدد

لمشاريع المش
شركة أصول وبخ
لمماثلة للصندو
لتي يمكن أن تد
و إحدى شركاتھ

إلضــافة إلــى ذ
الستثمارية والش
صناديق استثمار

ضارب المصال
د يدخل الصندو
لسابق، أو مع غ
مباشرة، وعلى
لصندوق، وعلى
خدمات استشار
معاملة تمويل، و
لصندوق والشر

  .مباشرة

ال
الم
ال

من

ال .19
تب
س
ُيِع
الم
الم
وي
مد
الم
وا

تض .20
قد
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ش
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وق
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مس
جو

مس
وب

ال 20.1
ش
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دارة الصـندوق؛
رية وغيرھا من

دوق) واألسـتاذ
رئيسالـونائـب 

ـتأجرة لألصـول

كورة فـي ھـذه
تقديرھم لألمور

سـتأجر (شـركة
لك لما نسـبته
د سعود البليھد
د (المالـك لمـا

17.5ـا نسـبته 
ات مع األطراف
ماليـة ومـالكي
داولـة وأن تـتم

قبلسيسه من 
 إدارة الصندوق

باالمتنـاع عـن 
ن سـعر الشـراء

تؤثر في أصول
 تأثير في وضع
رجة معقولة أو
لوفاء بالتزاماته

قيمة اإلجمالية
 دث.

ية مفحوصة أو

ي أو يزيد على
ة مراجعة، أيھا

ئم مالية أولية

م مالية سنوية

ضـاء مجلـس إد
 األنشطة العقار

س إدارة الصـند
ئيس تنفيـذي و

وھـي المسـ) 

سـؤوليات المـذك
لح عن طريق ت

المسصـندوق و
ود البليھد (الما

) ومحمدصندوق
ھـدز سـعود البلي

ھد (المالك لمـا
في صفقا -آلخر

يئـة السـوق الم
ر العقاريـة المتد
 صندوق تم تأس
موافقة مجلس
ف ذوي العالقـة
يجـب أن يكـون

 الناس، وقد ت
تغيير يكون له
ق، ويمكن بدر
صندوق على ا

% من الق10ى 
جعة، أيھما أحد
قوائم مالية أولي

 جدت).
لمطالبة يساوي
م مالية سنوية

وائ وفقاً آلخر ق

وفقاً آلخر قوائم

لح ألي مـن أعض
وعة كبيرة من

  صندوق. 
ستقل في مجلـس

كـرئق) يعملـون 
(المسـتأجرضة

.   
 بموجـب المس
ت تضارب المصال

مھا بين مدير الص
 من عمر سعو

عند طرح الص ق
) وعبـدالعزيزق

من سعود البليھ
من وقت آل-وق 

 الصـندوق وھيئ
ديق االسـتثمار
ما في ذلك أي
سيحصل على م
خاصـة بـاألطراف

وذوي العالقة، 

  ي الوحدات:
ا متاحة لعامة
ألعماله أو أي ت
ب مدير الصندوق
ظاً في قدرة الص

وي أو يزيد على
لية سنوية مراج
وق وفقاً آلخر ق

لصندوق (إن وج
 مبلغ النزاع أو ا
فحوصة أو قوائم

%10يد على 

% و10د على 

رب في المصـال
 مرتبطة بمجمو

صالح الصر مع م
و عضو غير مس
 إدارة الصـندوق
والتـدريب القابض
صالح الصندوق.
ه المسـتثمرين
ية جميع حاالت

ة التي تم إبرام
كلائعين وھم 

ت في الصندوق
د طـرح الصـندوق

) وعبدالرحموق
ن يدخل الصندو
لمجلـس إدارة
ت الخاصة بصـناد

بم-وي العالقة 
دير الصندوق س
بالمعـامالت الخ
اصة باألطراف ذ

المالية ومالكي
 تكون معرفتھا
لمسار العام أل
وق من منصب
ؤثر تأثيراً ملحوظ

ھا بسعر يساو
مال صة أو قوائم

ي أصول الصندو

ق أو في لجان ا
ساطة إذا كان
 مالية أولية مف

 يساوي أو يزي
 ث.

يساوي أي يزيد

 

تسوية أي تضار
صندوق مصالح
ة من وقت آلخر
مد العرفج (وھو
ل فـي مجلـس

للتعلـيم وعـارف
قت آلخر مع مص
ت ائتمانية تجـاه
ھود لحل وتسوي

  ة
لعقارية المبدئية

البا ك رأسمالھا
من الوحداتي)

عند ي الصندوق
عند طرح الصندو

)، يمكن أندوق
ات تلـك الصـفق

اري والتعليمات
 أحد األطراف ذ
صندوق فإن مد
بين لھم عالقة
بالمعامالت الخا

 مستقلة.

 لھيئة السوق 
وال طار نشاطه

مالي أو في ال
ي لمدير الصند
مدرجة أو أن يؤ

رھنھا أو تأجيرھ
ية أولية مفحوص

% من صافي1
 .دث

 إدارة الصندوق
ة أو تحكيم أو وس
قاً آلخر قوائم

 الصندوق بما
جعة، أيھا أحدث
 الصندوق بما ي

ق على حل وت
مجلس إدارة الص
ب ھذه األنشطة
 محمد بن أحم
ضو غير مسـتقل
عـاً) لشـركة مع

من وقمصالحھا
صندوق واجبات

لجھلون جميع ا

ف ذوي العالقة
اصة باألصول ال

تي يملكوال )ضة
ئج الطرح األولي
ن الوحدات في
ع في الصندوق

عند طرح الصند
اإلفصـاح عـن تل
الستثمار العقا
ئدة، وإذا رغب

ي صفقة مع الص
ة الصندوق الذين

أو تتعلق بتمل
مع التقييمات الم

صاح عن اآلتي
 تندرج في إطا
و في وضعه الم
نسحاب طوعي

لوحدة المسعر ا
 دت).

ول أو بيعھا أو ر
 آلخر قوائم مالي
10و تزيد على

راجعة، أيھا أحد
 أعضاء مجلس

دعوى قضائيةك
ل الصندوق وفق

 صافي أصول
ية سنوية مراج
 إجمالي أرباح

  صندوقل
س إدارة الصندوق
ألي من أعضاء م
ية. وقد تتضارب
لى أن األستاذ
طراد (وھو عضو
 واإلدارية (تباع

وقد تتضارب م ة
مجلس إدارة الص
م، وسوف يبذل

اصة باألطراف
قود التأجير الخا
والتدريب القابض
تعتمد على نتا

% من 17.5بته 
 من الوحدات ف
 في الصندوق
ـريطة أن يـتم ا
الئحة صناديق ا
ط السوق السائ

في الدخول في 
اء مجلس إدارة
ي مسألة تشت
ستلم متوافقاً مع

ي الوحدات

الصندوق باإلفص
طورات جوھرية
ق وخصومه أو
ق أو يؤدي الن
إلى تغير في س
 الدين (إن وجد
فقة لشراء أصو
 الصندوق وفقاً
سائر تساوي أو
مالية سنوية مر
ير في تشكيل
ع، بما في ذلك
ن صافي أصول

 
 والنقصان في
صة أو قوائم مالي
 والنقصان في

 .ة

مجلس إدارة ا
سيشرف مجلس
حيث قد يكون أل
ألنشطة التجاري
تجدر اإلشارة إل
ضا عبدالحليم ط
لشؤون المالية

المبدئية لعقارية
يتحمل أعضاء م
لشروط واألحكا

  حسن نية.

لمعامالت الخا
إلضافة إلى عق
معارف للتعليم و

% (ت17.5 -% 
المالك لما نسب

% 17.5سبته 
% من الوحدات
وي العالقة شـ
لوحدات وفقاً لال
ناًء على شروط
-مدير الصندوق

لتزام أعضاا مع
لتصويت على أي
لمدفوع أو المس

إلفصاح لمالكي

يلتزم مدير   )أ
أي تطو .1

الصندو
الصندو
يؤدي إ
بأدوات

أي صف .2
ألصول

أي خس .3
قوائم م

أي تغيي .4
أي نزاع .5

% من5
أحدث.

الزيادة .6
مفحوص

الزيادة .7
مراجعة

م 20.3
س
ح
األ
وت
رض
لل
ال
وي
ال
بح

ال 20.4
با
مع
5
(ا
نس
%
ذو
ال
بن
مد
،
ال
الم

اإل .21
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رف ذي العالقة
% من1 على 

جمالي إيرادات

م االستئنافية،
ي أصولن صاف

 ملوكة.
 دوق) يوضح:

 س).
جية على مدار
ن أي رسوم أو

 ل واضح.

 واضح ماھيتھا

حق التصويت -

لصندوق والطر
ساوية أو تزيد

% من إج5ى 

حلة االبتدائية أم
% من5 على 

 ھا أحدث.

  ومات اآلتية:

ول العقارية المم
 تأسيس الصند

 سيس).
و منذ التأسيس
ق ألطراف خارج
دوق اإلعفاء من

اح عنھا بشكل

ي تبين بشكل

  :اآلتية 

-مثال ال الحصر 

وجبه كل من ا
ة أو الترتيب مس

 
ي أو يزيد على

سواءاً في المرح
له تزيد قيمته
وية مراجعة، أيھ

ت تتضمن المعلو

ى إجمالي األصو
األخيرة (أو منذ

 مالية.
 سنة مالية.

ت (أو منذ التأس
شر الماضية (أو
حملھا الصندوق
يقرر مدير الصند

وق فيتم اإلفصا

، والتيل الفترة

المعلومات من

على سبيل الم

ب يستثمر بمو
ت ھذه الصفقة
.سنوية مراجعة

صندوق يساوي

جھة قضائية س
 جزء من أصول
قوائم مالية سنو

مالكي الوحدات

ير المؤجرة إلى
المالية الثالث ا

 نة مالية.
ھاية كل سنة م
وحدة عن كل س

 ية.

 وخمس سنوات
وات المالية العش
تعاب التي تح
اك أي ظروف ي

 في أداء الصندو

ر الصندوق خال

تتضم الوحدات ي

  .ق

.  

ع –ما في ذلك 

 

ي عالقة أو ترتيب
مويالً له إذا كانت
 قوائم مالية س
ت الرئيسية للص

 .وية مراجعة

من محكمة أو ج
 الصندوق ألي
ة مفحوصة أو ق

 دوق.

ر سنوية إلى م
. 

 ستثمار فيھا.
سبة العقارات غي
خالل السنوات 

سني نھاية كل
ل وحدة في نھ
لصندوق لكل و
ة كل سنة مالي

  الصندوق.

وثالث سنوات،
سنة من السنو
 والعموالت واأل
ما إذا كانت ھنا

ل الفترة وأثرت
 سنوي.

صل عليھا مدير

مالكي إلى نوية

الصندوق عامالت

 

سية المقترحة
  لمقترحة.

طة بالوحدات بم
.  

وق وطرف ذي
صل أو يقدم تم
دوق وفقاً آلخر
 من النشاطات
وائم مالية سنو

 لقانوني.
 ل.

 إعالن أو أمر م
 في استغالل
وائم مالية أولية
رأس مال الصند

د وتقديم تقارير
 فيھا الصندوق

ف الصندوق االس
ت المؤجرة ونس
أداء الصندوق خ
ل الصندوق في
ل الصندوق لكل
ي قيمة أصول ا
مصدرة في نھاية

  وحدة.
ت التي تحملھا

 يلي:
لسنة واحدة، و
السنوي لكل س
قابل الخدمات 
عم لك اإلفصاح

ت جوھرية خالل
رة الصندوق الس
خاصة التي حص

 دة منھا.

سن تقارير قديم

  .واألحكام روط
تع على يؤثر ري
 .الوحدات ي

.الصندوق حدات

  الوحدات

 ت:
لتغييرات األساس
ت األساسية ا
الحقوق المرتبط
مالكي الوحدات

فقة بين الصندو
ي مشروع أو أص
ي إيرادات الصند
قطاع في أي
ر قوق وفقاً آلخ

ير للمحاسب ا
أمين حفظ بديل
حكم أو قرار أو
 أن يؤثر سلباً
ق وفقاً آلخر قو
ير مقترح في ر

الصندوق بإعدا
ل التي يستثمر

تي يستھدفل ال
 نسبة العقارات
مقارنة يغطي أ
افي قيمة أصول
افي قيمة أصول
على وأقل صافي
دد الوحدات الم
زيع الدخل لكل
سبة المصروفات
 أداء يغطي ما ي

اإلجمالي لعائد 
عائد اإلجمالي ا
دول يوضح مقا
عام، بما في ذل

 خفيضھا.
ا حدثت تغييرات
رير مجلس إدار
ان العموالت الخ
طريقة االستفاد

وتق بإعداد دوق

الشر في يالت
جوھر تغير أو ور
لمالكي الموزعة 

وحد أصول قيمة

 ى

عات مالكي ا

 مالكي الوحدات
موافقة على ال
إلشعار بالتغييرا
مارسة جميع ا
ي اجتماعات م

أي صف .8
في أي
إجمالي

أي انق .9
الصندو

أي تغيي .10
تعيين أ .11
صدور ح .12

يمكن
الصندو

أي تغيي .13

يلتزم مدير   )ب
األصول .1
األصول .2
توضيح .3
جدول  .4

صا - 
صا - 
أع - 
عد - 
توز - 
نس - 

سجل .5
الع - 
الع - 
جد - 

الع
تخ

إذا - 
تقر - 
بيا - 

وط

الصند مدير لتزم

تعدي أي .1
تطو أي .2
المبالغ .3
ق صافي .4

معلومات أخرى

حقوق واجتماع

حقوق  )أ (
الم - 
اإل - 
مم - 

في

ب (

يل  )ج((ج) 

م .22

ح 22.1
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كـون مجتمعـين

صندوق والموقع
الوحدات وأمين
تماع، وسيحدد
خة من اإلشعار

٪ 25مجتمعين 

وة الجتماع ثان
 جميع مالكي
ت نسبة ملكية

ة يمتلكھا وقت

واسطة وسائل

وحدات الحاضر
  لحديثة.

يما يتعلق بأحد
ريع والمقاولين
بموجب اتفاقية

 إدارة المطابقة
 مدير الصندوق

كواه لدى ھيئة
ل في منازعات

 

ات الـذين يملك

.  

روني لمدير الص
 جميع مالكي 
يوماً قبل االجت
م إرسال نسخ

حدات يملكون م

الصندوق الدعو
عار كتابي إلى
صحيحاً أياً كانت

: 
  حدات.

 عن كل وحدة

على قراراتھا بو

من مجموع الو
سائل التقنية ا

ين خارجيين في
مديري المشار
 طرف خارجي ب

 إرسالھا إلى
وسيتيح .حكام

دات إيداع شك
دى لجنة الفصل

) أيام من:10 (

ن مالكي الوحد

ت بمبادرة منه.

ي الموقع اإللكتر
عار كتابي إلى

) 21زيد عن (
مقترحة، وسيتم

من مالكي الوح

ب على مدير 
 وبإرسال إشع
جتماع الثاني ص

مالكي الوحدات
ماع مالكي الوح
لكي الوحدات

تھا والتصويت ع
 ية.
% 50ن كثر م

ة أم بواسطة و

ي خدمات اخر
ي المنشات وم
االستعانة بأي

حب الشكوى
واألحذه الشروط 

ق لمالك الوحد
يداع شكواه لد

 ي الوحدات:

الوحدات خالل

 مين الحفظ.

مالك أو أكثر من

   الصندوق.

لمالكي الوحدات

: 
ن عن ذلك في
)، وبإرسال إشع

مدة ال تزماع وب
ه والقرارات الم

ذا حضره عدد م

ب) أعاله، فيجب
مدير الصندوق،

االجألقل، ويعد 

ي اجتماعات م
تمثيل في اجتم

ما في اجتماع

راك في مداوالت
ة السوق المالي
مثلون نسبة أك
خصياً أم بالوكالة

 إضافيين ومزود
طورين ومديري
م. وسوف يتم ا

ك الوحدات صا
لموضح في ھذ

  .الطلب

 يوم عمل، يحق
إيالك الوحدات 

 

  ت.
  للصندوق.

اجتماع لمالكي

جتماع لمالكي ا

بي لذلك من أم

بي لذلك من م

ن قيمة وحدات

ة عقد اجتماع ل

الكي الوحدات:
لوحدات باإلعالن
سعودية (تداول)
ألقل من االجتم
ع ومكانه ووقته

ت صحيحاً إال إذ
 صندوق.

ح في الفقرة (ب
 اإللكتروني لم

) أيام على األ5
.  

وق التصويت في
كيل شرعي للت
 بصوت واحد ف

وحدات واالشتر
تي تضعھا ھيئة
كي وحدات يم
حدات سواًء شخ

ة باستشاريين
 الحصر ، المط
انونيين وغيرھم

 ت ومستقل .

بغي على مالك
دير الصندوق الم
 الوحدات عند ا

)30رد خالل (
، كما يحق لما

ت مالكي الوحدا
تقارير السنوية

فيھا إلى عقد ا

الدعوة لعقد اج

كتاندوق طلب

ندوق طلب كتا

األقل من ى عل

لصندوق ضرورة

عقد اجتماع لما
جتماع مالكي ال
وق المالية الس
) أيام على األ
ر تاريخ االجتما

 ق المالية.
 مالكي الوحدات
قيمة وحدات الص
لنصاب الموضح
ك في الموقع
5 الحفظ قبل (
ة في االجتماع

ي الوحدات وحقو
وحدات تعيين وك
 وحدات اإلدالء

عات مالكي الو
وفقاً للضوابط الت
اً بموافقة مالك
اع مالكي الوحد

 آلخر االستعانة
 المثال وليس
مستشارين القا
اس تجاري بحت

 

 بالصندوق ينب
حسب عنوان مد
شكاوى لمالكي

 أو لم يتم الر
ى المستثمرين

حضور اجتماعات
حصول على الت

ف التي يدعى ف

دير الصندوق با

مدير الصنستالم 

مدير الصنستالم 

%25منفردين

ى ما رأى مدير ال

عت الدعوة إلى
كون الدعوة الج
إللكتروني للسو

)10حفظ قبل (
إلعالن واإلشعار
ى ھيئة السوق
 يكون اجتماع

ى األقل من قعل
ذا لم يستوف ا
إلعالن عن ذلك
وحدات وأمين
وحدات الممثلة

 تصويت مالكي
جوز لكل مالك و
جوز لكل مالك

 جتماع.
جوز عقد اجتماع
تقنية الحديثة و
ً كون القرار نافذ
الكھا في اجتما

  ت االّخرون

ودق من وقت 
 على سبيل

لمصممين والمس
شأنھا على أسا

 جة الشكاوى

شكاوى تتعلق
دير الصندوق ح
ة لمعالجة الش

ل إلى تسوية
إدارة شكاوى - 

ح - 
الح - 

الظروف  )ب (

يقوم مد

اس .1

اس .2

أو م

أو متى

إجراءات  )ج (
تك .1

اإل
الح
اإل
إلى

ال .2
عل

إذ .3
با
الو
الو

طريقة  )د (
يج - 
يج - 

اال
يج - 

الت
يكو - 

مال

مزودو الخدمات

جوز لمدير الصنو
كثرألصول أو أ

المھندسين وال
تم التفاوض بش

جراءات معالج

عند وجود أي ش
االلتزام لدى مد
إلجراءات الكاملة

إذا تعذر الوصول
لسوق المالية

م .23

يج
األ
وا
يت

إج .24

ع
وا
اإل

وإ
ال
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 إال إذا أخطرت

 تغيير أساسي
ل على موافقة

  :ساسياً 

م فيما يتعلق

ة وأمين الحفظ

وقع اإللكتروني
 السنوي ألداء

ية (تداول) عن
 

: أبرمة المباعة
ص في الشركة

)القابضة دريب

صول من خالل

 القوائم المالية
 لمعايير الھيئة

لصندوققارات ا

عبدالعزيز العباد
إذا رأى مدير 

كل علىوني 

أعماللمراقبة  

راقبة /صالحية

  .ة

 بھذه الشروط
ي بشأنه خالل
ان الفصل في

سوق المالية،

حدات على أي
ندوق بالحصول
آلتية تغييراً أس

 على حقوقھم

السوق المالية

إللكتروني والمو
 ذلك التحديث

مالية السعودية
سريان التغيير.

ص في الشركة
ى كامل الحصص

والتد للتعليم ف

فاقية حفظ األص

لنمر لمراجعة
 مدققة) وفقا

ترات لتقييم عق
 .عتمدين

ي ومشاري ع
،ة غير حصرية
مستشار القانو

إدارة الصندوق

 الشرعية لمر

ربية والسعودية

و فيما يتعلق
توصل لحل ودي
ق المالية ولجا

ى لدى ھيئة الس
  المدة.

قة مالكي الوح
يقوم مدير الصن

التغييرات ا من 

ي الوحدات أو

ق إلى ھيئة 

 على موقعه اإل
 عليھا بما في

ني للسوق الم
يخ سمن تاريام 

ى كامل الحصص
االستحواذ على

معارف(شركة  

ثمار بموجب اتف

 اف البسام وال
سنوي (بيانات

شركة فاليوست
للمقييمين المع

أحمد تركستاني
للصندوق بصفة
التفاوض مع الم

عضاء مجلس إ

 دار المراجعة

ي المملكة العر

ع ينشأ عن أو
 نزاع لم يتم الت
ى ھيئة السوق

 إيداع الشكوى
جنة قبل انقضاء

صول على موافق
كي الوحدات، ي
سي. وتعتبر أي

ي على مالكي

  .دوق

وأحكام الصندو

شروط واألحكام
راء أي تحديث

لموقع اإللكترون
أ) 10ذلك قبل (

الستحواذ على
دئية من خالل 

  سعودي.
المستأجر  مع

لنفيعي لالستث

شركة بي كي
بشكل س و )

النغل اسال و ش
ليئة السعودية 
 شركة جھاد أ
رات القانونية ل
دير الصندوق با

أعمع قود قيع ع
  ي الوحدات.

يع اتفاقية مع

 المعمول بھا في

لودي ألي نزاع
ي حالة وجود

 ھذا النزاع إلى

 

ويمياً من تاريخ
داعھا لدى اللج

ألحكام بعد الحص
ى موافقة مالك
التغيير األساس

  .أو طبيعته
سلبي وجوھري

 المخاطر للصند

ثة من شروط و

محدثة من الش
) أيام من إجر1

 اإللكتروني وال
كام الصندوق وذ

ئية من خالل ا
ل العقارية المبد

لایر س ,1,322
د إيجاروعق م

يين مجموعة ال

دوق بتعيين ش
ت غير مدققة)

جونز الن شركة
فقا لمعايير الھي
صندوق بتعيين
قديم االستشار

سيقوم مد ،ية

ر الصندوق بتوق
لصندوق ومالكي
لصندوق بتوقيع

  رعية.

نظمة واللوائح

ر إلى الحل ا
وفي ط واألحكام.

ي طرف إحالة

) يوماً تقو90ة (
شكوى بجواز إيد

ذه الشروط واأل
د الحصول على

على  لشرعية
داف الصندوق أ
ون له تأثير س

 تأثير في وضع
  وق

م نسخة محدثة
  .غير عليھا

شر النسخة الم
10الل (اول) خ

ن على موقعه
ي شروط وأحكا

 العقارية المبدئ
 وشراء األصول

000,000وقدره
 الصندوق بإبرام

م الصندوق بتعي
  خاص. ض

وني: قام الصند
 سنوي (بيانات

  لقانونيين.
ينصندوق بتعي

شكل سنوي وف
انونية: قام الص
ت القانونية لتقد
ستشارة قانوني

  قتھا.
الدارة: قام مدير
حماية مصالح ال
ة: قام مدير ا
يير الھيئة الشر

 نزاعات
وتُفسر وفقاً لأل

ق وكل مستثمر
ي ھذه الشروط
 فإنه يجوز ألي

  يته.

بعد مضي مدة
مالية مقدم الش

 ط واألحكام
ندوق تعديل ھذ
 واألحكام، وبعد

والھيئة ال مالية
 المھم في أھد
 الذي قد يكو

  .وق
 الذي يكون له
أس مال الصندو
صندوق بتقديم
من إجراء أي تغ
ير الصندوق نش
 السعودية (تد

صندوق باإلعالن
رات جوھرية في

  سية
وشراء األصول 

لبيععقد واحد
جمالي سعر و
جار: قام مدير

  صندوق.
ين الحفظ: قام
شركات ذات غرض
محاسب القانو
 بشكل نصف
 للمحاسبين ال

قام الصمثمنين:
بش صف سنوي و
اقالستشارات ال

الستشاراتا  و
 الحاجة إلى اس
 قانونية في وقت
ضاء مجلس اال
دوق والعمل لح
لجنة الشرعية
ات حسب معاي

وتسوية الن ق
شروط واألحكام و

مدير الصندوق
سائل الواردة في
يخ اإلخطار به،
 المالية لتسويت

ألوراق المالية ب
ھيئة السوق الم

عديل الشروط
الصنلمدير حق

مقترح للشروط
ھيئة السوق الم

التغيير   .أ 
التغيير  .ب 

بالصندو
التغيير   .ج 
زيادة رأ  .د 

الص سيقوم مدير
) أيام 10خالل (

يجب على مدي
لسوق المالية

   .لصندوق
يلتزم مدير الص
فاصيل أي تغيير

لعقود الرئيس
  بيع وعقد

الصندوق ع
بإجالمباعة 

 عقود اإليج
لصالح الص

 اتفاقية أمي
ششركة /

 اتفاقية الم
للصندوق
السعودية

 اتفاقية الم
بشكل نص

 اتفاقية اال
للمحاماة
الصندوق
استشارة

 اتفاقية أعض
لصندا مدير

 اتفاقية الل
االستثمارا

لنظام المطبق
خضع ھذه الشر

سوف يسعى 
األحكام، والمس

يوم من تاري 3
منازعات األوراق

األ
ھ

تع .25
يح
مق
ھ

س
خ
وي
لل
ال
وي
تف

ال .26
















ال .27
تخ

س
وا
0
من
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صائص الوحدات االتي اشتركت//اشتركنا فيھا.

وصحبه وسلّم.

افقة على خص

 التاريخ:

مد وعلى آله و

 

الموالصندوق و

   

 على نبينا محم

شروط وأحكام ا

 

فيق وصلى هللا

  ك الوحدات
باالطالع على ش

    

وبا التوف

قرار من مالك
قد قمت/قمنا ب

   السم:

   لتوقيع:

إق .28
لق

اال

ال
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حاملو الوحدات،
  ة للصندوق.

وبقيمة وحدات،
رسوم كامل سم
ھذه من" 8 " 

يتم عقاري صل
بكل الخاص راء

بإجراء لصندوق
رسوم وتكون. 
،عقاري أصل ل

 يتم االستحواذ
 

لتعامل/التعامالت
ة الخاصة بذلك.
من سعر الصفقة

تلك المصاريف ن
لن، علماً بأنه ة

ستحواذ عليھا من
 

ساطة (السعي)
بصفته مشتري،

وسيتم اإلفصاح 
علماً بأنه،  سنة

الستحواذ عليھا
  ساطة (سعي).

 قيمة افي

 تاريخ ن

 يتم خاص

 .الصندوق ل

بترتيب متعلقة
الشرعية لجنة

ق ويتحملھا ح
المالية المدققة

الو تخصيص عد
حس/بالتنازل ق
المادة في م

أص بكل الخاص
الشر سعر من 
ال مدير قيام ل

العملية وإتمام
بكل الخاصة بيع

(التي لمبدئية
.شركة المباعة)

التاريف وتكاليف 
تشارية والقانونية

% م1 ما نسبته 
سيتم اإلفصاح عن
ي نھاية كل سنة

(التي يتم االست 
 ي تكاليف تعامل.

حمل عمولة الوس
 قبل الصندوق ب
طرف ذو عالقة).
ي في نھاية كل

(التي يتم ا وق
أي عموالت وس )

صا من% 0.00

من بداية واحدة 

خ غرض ذات كة

لألصو جديد صك

   سنوي.

الم والمصاريف ت
الل قبل من ليھا

لصندوقيدفعھا ا
 صدور القوائم 

وبع االشتراك غ
الصندوق مدير م

بياناتھم الواردة

  سنوي.

البيع سعر من
%1 نسبة لى
مقابل وذلك وق

و البيع أو شراء
الب أو الشراء ية

صول العقارية ال
حصص في الش

ندوق جميع مصا
 والتكاليف االست
مالت لن تتجاوز

وس. ل الصندوق)
صاح المالي في
بدئية للصندوق

أي ركة المباعة)

الصندوق قد يتح
صى، تدفع من

ما في ذلك أي ط
ص اإلفصاح المالي
 المبدئية للصند
الشركة المباعة)

75 تعادل سنوية
  .سنوي
لمرة وتدفع داد

شر لكل سيس

ص إصدار أو شراء

ي وتدفع بشكل

والنفقات ألتعاب
عل الموافقة تم

1( 

  المالي

يالتي سصاريف
ي تم دفعھا بعد

مبلغ إجمالي ن
وسيقوم. شتراك
ا) العيني راك

ربعدفع بشكل 

م% 1 نسبة ى
على كذلك حصل
الصندو قبل من

الش شروط على
عملي إتمام بعد

عامل على األص
 على كامل الح

 سيتحمل الصن
ذ على األصول
يف التعامل/التعام
ل عقاري من قبل
في ملخص اإلفص
صول العقارية المب
لحصص في الشر

، فإن المشتري
 صفقة بحد أقص
فقة المعنية (بم

دت) في ملخصج
 األصول العقارية
مل الحصص في ا

س رسوم على
س نصف بشكل 

إعد رسوم ودي

تأس رسوم ودي
   الصندوق

ش أو بيع عملية

لایر سعودي 32

واأل التمويل يف
يت التي صندوق

 

1الملحق (

ص اإلفصاح

 الرسوم والمص
ف والرسوم التي

من االشتراك م
االش مبلغ مالي
االشتر(بائعين
 حكام

وتد ،لایر سنوياً 

على الصندوق
ويح. الصندوق ل
م شراءه يتم 
ع والتفاوض زم

ب السداد ستحقة
ساب رسوم تع
الل االستحواذ

،رسوم التعامل
شراء واالستحوا
 المصاريف وتكالي
شراء أم بيع ألصل
ي حال وجدت) 
عملية شراء األص
واذ على كامل ال

 الصندوق ھو ا
% من سعر كل
لوسيط في الصف

(في حال وجمولة
ى عملية شراء
ستحواذ على كام

 الحفظ أمين ل
وتدفع صندوق،

سعو لایر 40,00
  العقد
سعو لایر 25,00
أصول لحفظ ھا

ع لكل لایر 5,00

2,000ة تعادل

تكالي كافة دوق
بالص الخاص ويل

ملخص

 لذلك تم ذكر 
علية للمصاريف

رسوم تخصم
إجم من% 2

الب االشتراك
واألح الشروط

لایر 2,000,000

مدير يحصل
قبل من بيعه
عقاري أصل

الالز التقصي
مست التعامل

ولن يتم احتس
عليھا من خال

 

باإلضافة إلى
مثل البيع والش
علماً بأن تلك

(سواًء كانت ش
والتكاليف (في
يطبق على ع
خالل االستحو

في حال كان
%2.5بنسبة 

للمسوق أو ال
ھذه العموعن 

لن يطبق على
من خالل االس

سيحصل - 
الص أصول

00 مبلغ - 
ا سريان

00 مبلغ - 
تأسسيھ

00 مبلغ-

رسوم سنوية

الصند يتحمل
التمو وھيكلة

سيسه حديثا،
حق باألرقام الفع

 الشتراك

  اإلدارة

 لتعامل

 التعاملريف 

لوساطة
  عي)

  الحفظ

محاسب
 وني

  التمويل

صندوق تم تأس
ديث ھذا الملح

رسوم اال

رسوم

رسوم ا

ومصاتكاليف 

عمولة ال
(السع

رسوم

أتعاب الم
القانو

مصاريف

إن ھذا الص
وسيتم تحد



 
 
 

6

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 ر

 
 
 

 
 

 
 
 
م 

 
 
 
 
 

ال 
 
 
 
 

 

 
 

 

66 

ما الصندوق ل
مالية قوائم خر

بســـداد ســـتأجر
ـــة ـــول العقاري

ـــي  ـــن الت يمك
إدارة أتعــاب ول

ـــع  األســـعار م
 .ندوق

أتعابه على طور
من مئوية سبة
قبل من عليه ة

وسيكون .نوي
لسوق المالية،

سية (إن وجدت)
أي منطور/ أو 

مشروع، جودة
صم اال الرسوم

من عضو كل 
لایر 5,000 اقع
التكاليف ھذه ع

المجلس عضاء
إدارة مجلس ي

رياال 25,000ھا 
 دعت الحاجة)
شكل تناسبي
شھر. وسيكون
 ھيئة السوق

مالية السعودية

لایر سعودي 
500,000 مبلغ 

لایر 400,000 

تمويل يتجاوز لن
آخ بحسب وذلك

المس التـــزام ن
ـــص ـا األصـ يخ

باألصـــول ـــق
حــو بالتفــاوض

ـــا يتماشـــى م
الصن أصول من ة

المط سيتحصل
نس شكل على
الموافقة بعد ق

سننصف  شكل
 إخطار ھيئة ال

لفنية والھندس
ير األمالك/المط
 سير عمل الم
ل لن يتم خص

يتكبدھا التي 
وبوا حضور افأة

مجموع يزيد ال 
أع يتقاضى ولن

في عضويتھم 

ة سنوية قدرھ
ف األخرى (إذا

ى الصندوق بش
) أش3كل ثالثة (

عية بعد إخطار
  

من السوق الم

50,000 مبلغ 
ر وبحد اقصى

الوحدات: مبلغ

ل بأنه علماً  ق،
و الصندوق ول

تتضـــمن إيجـــار
ـــة  ـــ الكامل فيم
ـــا. ار يتعلـ وفيم
ب الصــندوق دير
بم ومســـتقل ت

المذكورة ألتعاب

س العقاري، طوير
ع المشروع وير

بالسوق السائد 

بش وتدفع ودي
بعد ن العقاريين

 لتغيير.

لقة بالخدمات ا
من أعمال مدي
صر: التأكد من
ي جميع األحوا

الفعلية إلقامة
مكا إلى إلضافة
أن على قلين،

و. سنويا لایر 1
نظير مكافآت و

ين على مكافأة
ملة والمصاريف
مستحقة على
يئة الشرعية ك
 الھيئة الشرعي
ت بذلك التغيير.

دمات المقدمة م
  ي:

ي الوحدات:
ي لكل مستثمر

سجل مالكي 

بالسوق السائد
ألصو اإلجمالية

 عقـــود اوضـــة
ـــالحاتم باإلص

ـــود ـــا عق اإليج
مــد ســيقوم ،

بحـــت تجـــاري
األ دفع يتم ان ى

التط بمشاريع ق
تطو على لعمل

السعر بحسب

سعو لایر ,257
المثمنين تغيير

وحدات بذلك الت

 الفعلية المتعل
صندوق للتأكد م
المثال ال الحص
 .... الخ. وفي

واإل السفر ليف
باإل االجتماعات

المستق ألعضاء
100,000 عن ن
او بدالت أي ق

شرعية مجتمعي
فر واإلقامة كام
وزع الرسوم الم
ع الرسوم للھي
ي تغيير أعضاء
مالكي الوحدات

سوم مقابل الخد
ى النحو التالي

 م التسجيل:
ء سجل مالكي

لایر سعودي 2ى
. 

ي لخدمة إدارة س
 

السعر حسب
القيمة من%)

بمفا الصـــندوق
ـــام ـأمين والقي
ـــاً  لشـــروط فق

الحقــا عليھــا
ت أســـاس ـــى
على. السوق ي

الصندوق ستثمار
بال/  باإلشراف

وب المشروع، ء
 .الصندوق ة

500, تعادل ية
وق الحق في

شعار مالكي الو

دوق المصاريف
تاجھا مدير الص
وعلى سبيل 
ل، المطالبات،

 لفعلية.

تكال كافة دوق
 حضور سبيل
لأل الواحد جتماع
مجتمعين عضاء

الصندوق مدير 

ضاء الھيئة الش
ع تكلفة السف

ات. وستوتماع
سنة، ويتم دفع
دوق الحق في
 سيتم إشعار م

ل الصندوق رس
كون الرسوم على

رسوم  .أ 
خدمة إنشاء
باإلضافة إلى

سعوديلایر 
رسم سنوي

وبح) وجد إن(
%50( نسبته
 .مدققة

ا مـــدير قـــام
ـــة ـــ تكلف الت

ـــة وف المبدئي
 االســتحواذ
ـــالك ــ األم عل
في السائدة

اس حال في
ب قيامه نظير

انشا تكاليف
إدارة مجلس

سنوي رسوم
لمدير الصندو
كما سيتم إش

يتحمل الصند
التي قد يحت
المتعاقدين و
تنفيذ االعما
والمصاريف ال

الصند يتحمل
في األعضاء
لالج سعودي
لألع والبدالت

موظفي من
 .الصندوق

سيحصل أعض
سعودي، مع
لحضور االجت

على أيام الس
لمدير الصند
المالية، كما

سوف يتحمل
(تداول)، وتكو





 ير األمالك

 لتطوير

مثمنين
 لمستقلين

ي الخدمات
الستشارية

ضاء مجلس
 ارة

  ة الشرعية

ج والتسجيل

أتعاب مدي

أتعاب ا

أتعاب الم
العقاريين ا

أتعاب مقدمي
الھندسية وا

أتعاب أعض
اإلد

ئةأتعاب الھي

رسوم اإلدراج
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 بحسب قيمة

 لایر سعودي
% من القيمة 

حد أعلى قدره

م تناسبياً على

مات على موقع
 دفع الرسوم

واستثمارات طة
المقدمة خدمات

واالستشارية 
ذلـك فـي بمـا 

إضافة ستثمارية،
مصاريف حصر،
السنوية تقارير

الصندوق مع ن
على). لوحدات

وفي سنوياً، ق

وتقع ي الوحدات
ارية. وفي حال

مالكيم ابالغ 

ذات مستندات 
م حال وفي. ك

تزويد يتم خدمة
أو رسوم أي 
القيمة فاتورة ى

المضافة لقيمة
فإن الصندوق، 

أو رسوم أي 

وبخيت أصول 
حملوسيت، ئب

واللوائحة يعات

 من وقت آلخر

لایر 50,000بلغ 
0.03ق: مبلغ: 

لایر سعودي وح

ستقسم الرسوم
 شھر.

ء نشر المعلوما
 السنة، ويتم

بأنشط الخاصة
والخ التعـامالت

القانونية مات
أخـرى تقنية و

االست أو البنكية
الح ال المثال ل

الت وتوزيع اعة
يتعاملون خاص
ال مالكي عات

الصندوق أصول 
 .ية

مالكيرية عن 
وحدات استثما
ستثمار سيتم

أي/و الصندوق
ذلك خالف على
خ أي على ضھا

إلى باإلضافة( 
على الضريبة ه

ا ضريبة كانت
قبل من مة

إلى باإلضافة

لشركة تحقة
الضرائ/لحكومية

للتشري وفقا ل

 ھذه الرسوم

ت الصندوق: مب
وحدات الصندوق

لایر 50,000دنى 

دي سنوياً. وس
ش 12تحقة كل 

ودي سنوياً لقاء
ى عدد أيام

ا والنفقات ريف
ا عـن الناتجـة م

الخدم مثل قة
او فنية أو ھنيـة
ا الحسابات ين
سبيل على ل
بطبا المتعلقة 

ألشخ مستحقه
اجتما ومصاريف
قيمـة جمـالي

الفعلي والرسوم 

حدات االستثمار
 ما يملك من
ة صناديق اال

 وأحكام شروط
ع النص يتم لم
فرض يتم قد أو 

الخدمة مزود
لھذ المسجلة 
إذا ما حال ي

مقدم خدمة 
( للصندوق ع
   .الضريبة ذه

المست صروفات
ال الرسوم مل

منفصل شكل

نويا، وقد تتغير
 صندوق.

ج األولي لوحدات
 لخدمة إدراج و
صندوق، بحد أد

 .سعودي لایر

لایر سعود 7,50
 الرسوم المست

لایر سعو 5,00
م تناسبياً على

والمصار رسـوم
والرسوم صاريف

العالق ذوي ف
مھ خـدمات أيـة
بي ما التحويل م
تشمل والتي(
والمصاريف ق،

م أخرى أتعاب
و والتشغيل، ة
إج مـن% 1 ـن
المصاريف إال م

خراج زكاة الوح
لية إخراج زكاة
 الخاصة بزكاة

ش في المذكورة
مال المضافة مة

مفروضة مضافة
لم سيدفع وق

للقيمة مساوياً 
وفي. المعنية

أي على ضھا
سيدفع وحدات
ھذ لقيمة ساوياً 

والمص عموالت
تشم ال ألخرى
بش الضرائب/مية

 

سعودي سن
رأس مال الص

 وم اإلدراج:
خدمة اإلدراج
رسم سنوي
السوقية للص

لایر 300,000

00قطوع وقدره
سنة، ويتم دفع

00قطوع وقدره
تقسم الرسوم

 شھر. 12كل

الر كافـة ندوق
المص يتحمل ما
االطراف من و
وأ العقاريين ين

برسوم لمتعلقـة
أخرى نثرية
الصندوق سيس
أو مصاريف ية

اإلدارة بخدمات
عـ التكـاليف ذه
خصم يتم لن ل

دير الصندوق إخ
الوحدة مسؤولي
ة والتشريعات

. 

ا والمصاريف وم
القيم ضريبة مل
الم القيمة ريبة
الصندو فإن ھا،
م مجموعاً ) رى

بالخدمة خاصة
فرض يتم قد
الو مالك/شترك
مس مجموعاً ) ى

والع المذكورة
األ األطراف أو

الحكوم رسوم
  .العالقة ت

رسو  .ب 



دفع مبلغ مق
عدد أيام الس

دفع مبلغ مق
تداول. وست
المستحقة ك

الصـن يتحمل
كم الصندوق،

أو الغير من
والمستشاري
الم المصـاريف

مصاريف أية
تأس وتكاليف
وأي للصندوق

يتعلق فيما
ھـذ تزيـد أال

االحوال جميع

ال يتولى مد
على مالك ا
تغير االنظمة

بھا. الوحدات

الرسو جميع
تشم ال صلة
ضر كانت إذا

بھ الصندوق
أخر مصاريف
الخ المضافة
أو مفروضة
المش/العميل
أخرى مصاريف

الرسوم إن
االستثمارية
الرالصندوق 
ذات التنفيذية

التي رقابية 
دھا لھيئة
  المالية

 المعلومات
 قع تداول

 ف أخرى

 كاة

  المضافة مة

 سوم
  الضرائب/

الرسوم الر
يتم سداد
السوق

رسوم نشر
على موق

مصاريف

الزك

القيم ضريبة

الرس
/الحكومية
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متضمنة رسوم
في تلك الفترة
د سنوي على
لصندوق سنويا
ء على المثال

جميع تحمله
 في حدات

 فتراضي
الصندوق في
 )سعودي لایر
75,  

20,  

32,  

5,0  
7,5  

700  
25, 

257,5 

500  
2,00 
3,622  
2,000 

100 

، ي عائد اخر

لایر سعودي (م
جم الصندوق ف

% عائد10وق 
مة السوقية لل
ودي وذلك بناء

يت الذي لمبلغ
الوح يمالك

المثال االف
ف مالستثمارھ

لایر( عام لمدة
,000

,000

,000

000

500

0,000

,000

500.00 

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

ق ھذا العائد أو أي

لایر 10,210مبلغ 
وبافتراض أن حج
 يحقق الصندو
ة (تداول) للقيم
 بالريال السعو

 يتحمله 
 في ات

 تراضي 
 لایر( 

  ي)

ا

ال

 

 

 

 
0 

  

 

 

3  
 

 

996,378,0  

3,622,00  

11,000  

10,963.7  

دوق سوف يحقق
فية حسابھا.

ستثمار عميل بم
طوال السنة، و

افتراض أن ى
السوق المالية
 من المصاريف

الذي المبلغ
الوحد مالك

المثال االفت
عام لمدة

سعودي
0.75

0.2

0.32

0.05

0.075

7 
0.25

2.57

5 
20

6.220

200

10

000

00

0
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ي اطالقاً أن الصند
وبھدف شرح كيف

 

سوم:

 وتوضيحي الس
راك) لم تتغير ط
 السنة ، وعلى
 واالدراج في ا
مالك الوحدات

 تطبق م
 مالك ى

  حدات

0.0075  

0.002  

0.0032  

0.0005  
0.0007  

%0.07  
0.002 

0.0257 

0.05  
0.20 
0.362  
2.00 

5% 

  

ي فقط ، وال يعني
ي للتوضيح فقط 

حتساب الرس

مثال افتراضي
ى رسوم االشتر
م تتغير طوال 
سوم التسجيل
 يوضح حصة م

رسوم
على
الوح

5%
 ق
 2%

%2لایر

 5%
%75  )ي
(%
%5  ) ي
 لایر

75%

%

%  ) ي

%2  ررة

 %

%

 صم

ض
وم
ى

 دة

توضيحيي كمثال
يف المذكورة ھي

ضيح كيفية اح

 التالي يوضح م
 المضافة على
لایر سعودي ولم
ض احتساب رس
لجدول التالي

  سوم

  الحفظ
الصندوق إدارة 
)لایر سعودي 
لایر 32,000( ني
  )ي
)لایر سعودي 
لایر سعودي 7
لایر سعودي 7
لایر سعودي 25
لایر 257,500( ن
  )ي

  افتراضي)
لایر سعودي ,2

لرسوم المتكر
ع لمرة واحدة)
فة على رسوم

  مرة واحدة)

خص بعدصندوق 
  ف

الصندوقاريف 
  متكررة

ستثمار المفترض
رسو-س المال

مة المضافة على
  شتراك

لمد االفتراضي 
 

ھو عائد افتراضي
والمصاري

تراضي لتوض

الجدول :1قم
وضريبة القيمة

لایر 1,000,00
 وعلى افتراض
حد األقصى. الج

*  

الرس نوع

 أمين رسوم
مجلس أعضاء
20,000( تقلين

القانون محاسب
سعودي

5,000( النشر
500,( الرقابية
700,000( تداول

5,000شرعية (
العقارين مثمنين

سعودي
( أخرى صاريف
000,000( دارة

لمصاريف وال
(تدفع االشتراك

 القيمة المضاف
شتراك (تدفع لم

الص أصول قيمة
المصاريف

مصا ي رسوم و
السنوية المت
الفتراضي لالس

%) + رأ10م=
ضريبة القيم - ك

رسوم االش
االستثمار يمة

  عام
 المذكور أعاله ھ

 أمثله افت

المثال رق
االشتراك و

0,000ھو 
االستثمار،
أخذت بالح

تراضي*االف

مكافأة
المست
الم أتعاب

رسوم
الرسوم
ت رسوم  

اللجنة الش
الم أتعاب

مص
االد أتعاب

امجموع 
رسوم
ضريبة
االش

إجمالي

اجمالي

(العائد ا
لمدة عام
االشتراك

قي صافي

* العائد
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 أن حجم 
يا، وعلى 
ف بالريال 

السنة 
 العاشرة

0.75 

0.2 

0.32 

0.05 

0.075 

7 

0.25 

2.57 

5 

20 

36.22 

0 

0 

0.36%  

36.22 

11,000 

مدة اإلستثمار"، وبافتراض
صافي عوائد الصندوق سنوي
 مالك الوحدات من المصاريف

السنة  
 التاسعة

0.75 

0.2 

0.32 

0.05 

0.075 

7 

0.25 

2.57 

5 

20 

36.22 

0 

0 

0.36%  

36.22 

11,000 

) لمدة عشر سنوات "تراك
% من ص100ندوق سيوزع 

لجدول التالي يوضح حصة

  لایر سعودي)

نة 
السنة الثامنة عة

0 0.75 

 0.2 

0 0.32 

0 0.05 

0 0.075 

 7 

0 0.25 

2 2.57 

 5 

 20 

3 36.22 

 0 

 0 

%  0.36%  

3 36.22 

1111,000 

 المضافة على رسوم االشت
مار، وعلى افتراض بأن الصن
وق سنويا بالحد األقصى. ا

فتراضي بشكل سنوي (

السنة
 لسادسة

السن
السابع

0.75 0.75

0.2 0.2

0.32 0.32

0.05 0.05

0.075 0.075

7 7

0.25 0.25

2.57 2.57

5 5

20 20

36.22 6.22

0 0

0 0

0.36%  0.36%

36.22 6.22

11,0001,000 

وضريبة القيمة م االشتراك
 عائد سنوي على االستثم

لسوقية للصندوول) للقيمة ا

الوحدات في المثال االف

السنة
ا الخامسة

0.75 

0.2 

0.32 

0.05 

0.075 

7 

0.25 

2.57 

5 

20 

36.22 

0 

0 

0.36%  

0.5622%  

36.22 

11,000 

 
 

لایر سعودي (متضمنة رسوم
%10ض أن يحقق الصندوق

ج في السوق المالية (تداو

مبلغ الذي يتحمله مالك 

السنة الرابعة لثالثة

0 0.75 

0 0.2 

0 0.32 

0 0.05 

0 0.075 

7 

0 0.25 

2 2.57 

5 

20 

36 36.22 

0 

0 

%  0.36%  

36 36.22 

1111,000 

لایر 10,210مار عميل بمبلغ 
ة االستثمار، وعلى افتراض
بت رسوم التسجيل واالدراج

الم

السنة ال سنة الثانية

0.75 0.75

0.2 0.2

0.32 0.32

0.05 0.05

0.075 .075

7 7

0.25 0.25

2.57 2.57

5 5

20 20

36.22 6.22

0 0

0 0

0.36%  0.36%

36.22 6.22

11,0001,000 

افتراضي وتوضيحي الستثم
سعودي ولم تتغير طول مدة
مدة االستثمار، كما احتسبت

الس  السنة األولى

0.75 

0.2 

0.32 

0.05 

0.075 

7 

0.25 

2.57 

5 

20 

36.22 

200 

10  

2.46%  

246.22  

11,000 

لجدول التالي يوضح مثال ا
لایر س 1,000,000,000 ھو

ف الصندوق لم تتغير طول م
  المثال االفتراضي*

رسوم تطبق
على مالك 
  الوحدات

 

0.0075% 

2 0.0020% 

0.0032% 

0.0005% 

0.00075% 

0.07% 

 %0.0025لایر

0.02575% 

0.05% 

 %0.20لایر

  %0.36 ة

2% 
  %5ى

ى
 ق

مة

ع
ة
  ك

 

+
-  

ا :2المثال رقم 
الصندوق في تلك الفترة

افتراض بأن جميع مصاريف
لسعودي وذلك بناء علىا

  نوع الرسوم

 

 رسوم أمين الحفظ

مكافأة أعضاء مجلس إدارة
20,000صندوق المستقلين (
 لایر سعودي)

تعاب المحاسب القانوني
 لایر سعودي) 32,000(

لایر5,000رسوم النشر (
 سعودي)
لایر7,500رسوم الرقابية (

 سعودي)
لایر700,000سوم تداول (

 سعودي)
لایر25,000جنة الشرعية (

 سعودي (

أتعاب المثمنين العقارين 
 لایر سعودي) 257,500(

 مصاريف أخرى (افتراضي)

لایر 2,000,000عاب االدارة (
 سعودي)

جموع المصاريف المتكررة

 رسوم االشتراك 
يبة القيمة المضافة على

  رسوم االشتراك
بة إجمالي المصاريف إلى

الصندوق قيمة أصولالي
  (سنويا)

نسبة إجماليمعدل
قيمصاريف إلى إجمالي

خالل مدة الصندوق صول
  االستثمار

جموع المصاريف المتكررة مع
ضريبة القيمةو  وم االشتراك

ضافة على رسوم االشتراك
لعائد االفتراضي لالستثمار

%) +10فترض لمدة عام=
- االشتراكرسوم - س المال

ضريبة القيمة المضافة على
 رسوم االشتراك

م
الص

أ

ر

الر

رس

اللج

م

أتع

مج

ضر

نسب
إجما

المص
أص

مج
رسو
المض
(ال
المف
رأس
ض
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10,963.78

963.78 

10,000.00

10,963.78 8 

963.78 

10,000.00 0 

10,910,963.78 

96963.78 

10,010,000.00 

10,963.78963.78 

963.7863.78 

10,000.00000.00 

 . كيفية حسابھا

10,963.78 8 

963.78 

10,000.00 0 

ھي للتوضيح فقط وبھدف شرح

 
 

10,910,963.78 

96963.78 

10,010,000.00 

، والمصاريف المذكورة ھعائد اخر

10,963.78963.78 

963.7863.78 

10,000.00000.00 

ق سوف يحقق ھذا العائد أو أي ع

10,963.78 8 

963.78 

10,000.00 0 

ط ، وال يعني اطالقاً أن الصندوق

  ي

 

 ي

د افتراضي كمثال توضيحي فقط

ي قيمة االستثمار االفتراضي

  التوزيعات

ي قيمة االستثمار االفتراضي
  بعد التوزيعات

عائد* العائد المذكور أعاله ھو 

صافي

صافي
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 متقومة شرعاً
 أن تكون ھذه

 المستثمر في
 وال تؤدي إلى

ألمثل واألفضل

جله وال يجوز له

ء على دراسة

تخالف األحكام

ھا قبل المضي

تخاذ اإلجراءات

 
اتخاذ اإلجراءات

ير على البنوك

على األنشطة

ض عن منافع
شتراة شريطة

لصندوق على
آلھا إلى العلم

 ام الصندوق.

 على الوجه األ

صندوق من أج
  . الوحدات
ق بناء الصندو

  ندوق. 
من النماذج ال ت

جعتھا واعتمادھ

ئد ربوية، وله ا

لفائدة الربوية.
 التزاماته، وله ا

 شرعاً؛ كالتأجي

ستأجرين فيھا ع

تراكه؛ ألنھا عو
مة الوحدة المش

شترطھا مدير ا
ء من األجرة مآ
ي شروط وأحكا

موال الصندوق

لذي أنشئ الص
مالكي إخطار 

 االشتراك في

حملة على الصن
عقود وغيرھا م

 الشرعية لمراج

 استحقاق فوا

 لديھا ارتباط با
طرف عن سداد

 نشاطاً محرماً

 أنشطة المس

  

2( 

شرعية

ستثمر لقاء اشت
خصومة من قيم

. 
سوم إضافية يش

جزءعليه؛ ألنھا 
ًة للمستثمر في

ي استثمار أم

ق في الغرض ا
لصندوق إال بعد
 المتوقعة من

  ب والتوقع.
 المصاريف المح
لصندوق من ع

ق على الھيئة

ب عليه دفع أو

ة شرعاً وليس
حال تأخر أي ط

رھا لمن يزاول

ت التي تتركز

  ي.

 
 

2الملحق (

ييرالھيئة الش

 

جوراً من المس
عاً أم نسبة مخ
حكام الصندوق.
لألداء، وھي رس
 معين متفق ع
محددًة ومعلومة

  ويقه
ھده وطاقته في

 أموال الصندوق
شروط وأحكام ال
ى نسبة الربح
ى سبيل التقريب
لتام عن جميع
امل بھا في ال

تعلقة بالصندوق

ي أي عقد يترتب

  ق وبيعھا:
يع عقارية مباحة
وائد ربوية في ح

 ستحقاته.
ت شرط أال يؤجر

ق في العقارات

ت التمويل الربوي

 معا

دير الصندوق
 أن يتقاضى أج

مقطوعار مبلغاً
 في شروط وأح
 اقتطاع حوافز ل
ألرباح عن حد
 تكون النسبة م

صندوق وتسو
صندوق بذل جھ

 .دات
ندوق استثمار
ص عليه في ش
الصندوق على
يكون ذلك على
دوق اإلفصاح ال
 الوثائق المتعا

  رعية.ش
 االتفاقيات المت

  أطراف أخرى.
ق الدخول في
ته.ى مستحقا

صول الصندوق
واله في مشاريع
يحتسب أي فو

حصول على مس
 تأجير العقارات

 مدير الصندوق

 حول.

 ة.

ري و مؤسسات

عية ألجور مد
مدير الصندوق
أكان ھذا األجر
 منصوصاً عليھا
مدير الصندوق

يادة مستوى األ
عة، شريطة أن

عية إلدارة الص
على مدير الص

مالكي الوحدة ح
على مدير الصن

مار فيما لم ينص
ن ينص مدير 
ق، شريطة أن يك
على مدير الصند
ن تكون جميع
بط والمعايير الش
ن تعرض جميع
ي توقيعھا مع 

ز لمدير الصندوق
ية للحصول على

عية لتأجير أص
مر الصندوق أمو
ز للصندوق أن ي
للحية المناسبة

مدير الصندوق
.  

ز أن يستثمر
 مة التالية:

 القمار. 
كحبيع وإنتاج ال 
 إنتاج التبغ. 
صنع األسلحة 
 الدعارة. 
 المخدرات. 
التأمين التجار 

لمعايير الشرع
يجوز لم 

سواء أ
األجور 

يجوز لم 
حال زي
المنازع

  
لمعايير الشرع

يجب ع 
لمصلح

يجب ع 
االستثم

يجوز أن 
السوق

يجب ع 
يجب أ 

والضواب
يجب أن 

قدما في
ال يجوز 

القضائي
  

لمعايير الشرع
يستثم 
ال يجوز 

القضائي
يجوز لم 

الربوية.
ال يجوز 

المحرم
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

ال  )أ (




ال  )ب (













ال  )ج (
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االشـتراك فـي

صـورة الحوالـة 

–دير الصندوق 
شركة سامبا 

تقديمھا لمـدير

ى للتخصـيص
ضـريبةفة إلـى 

مبلـغ قيمتـه 
لایر 0.50فا لـه 

ديمھا إلى مدير

االسـتثمارية ت
شـركة سـامبا 

ـن يـوم العمـل
. ويمكـن إلغـاء
ت، يجـب علـى

الـذي يرغـب با
 .عد التخصيص

موقعـاً كـامالً +

 :كابيتال)

اإللكتروني لمد
–لمدير الطرح 

فاظ بھا لغرض 

يوجـد حـد اعلـى
باإلضـاف شـتراك،

ب عليه تحويل
مضـاف الشـتراك

لة البنكية لتقد

كة أصول وبخيـت
– مـدير الطـرح

  لطرح.

مسـاًء) مـ 5.30
أو تسـليمهاله 

 جميـع الحـاالت

ـم المسـتثمر
 الفائض إليه بع
شـتراك معبئـاً وم

ثمار (سامبا ك

زيارة الموقع ا 
ل ع االلكترونية

توقيعھا، واالحتف

د أعلـى انمـا ي
من مبلـغ االش 
: 

ودي فإنه يتوجب
لایر رسـوم اال 1

ظ بإيصال الحوا

شركة –صندوق 
ع اإللكترونـي لم
ارة مقر مدير ال

0(السـاعة  ـرح
شتراك بعد ارسـا

وفـي .وتأكيـده
. 

(  

 ي الصندوق

 .ص لھم
مسـجل باسـ )

منه وسيتم رد
 + نموذج االشـ

وادارة االستث

حكام من خالل
المواقعالل زيارة

كام الصندوق وت

ال يوجد حـدو لایر
%2ك بنسبة 

لحساب التالي

لایر سعو 500
10  مضـافاً لـه 

ستثمر باالحتفاظ

تروني لمدير الص
ل زيـارة الموقـع
أو من خالل زيا

لطـعمل لمدير ا
ي نموذج االشت
موافقـة عليـه و
شتراك والوثائق

 
 

3ملحق (

إلشتراك في

شخاص المرخص
)أيبـان( سـعودية

يمة االشتراك م
األحكام موقعة

.( 

سامبا لألصول 

 الشروط واالح
w  أو من خال

www.sambac

ى الشروط وأحك

لایر 500حد أدنى
 رسوم االشترا
رح وذلك إلى ال

SA70 4000   

د األدنى بقيمة
يمـة االشـتراك

وسيقوم المس .
 . الحقة

ة الموقع اإللكتر
وق أو من خالل
www.sambac

تھاء ساعات الع
يانات الواردة في
شـتراك بعـد الم
ل متطلبات االش

آلية اإل 

 :ندوق

ة لدى أحد األش
حـد البنـوك الس
ستثمر بتحويل قي
ملة (الشروط وا

)المستثمر من

الل شركة س

 ط واألحكام

ى نسخة من
www.obic.com

capital.comل)

ق االطالع على

الشتراك به بح
، باإلضافة إلى

ترة الطرخالل ف

  سامبا المالية
IPO-Retail C  

5  
0000 0000 5

الشتراك بالحد
لایر سـعودي قيم
.سوم االشتراك
راك في خطوة

 

ك من خالل زيارة
مقر مدير الصندو

capital.comل)

بعد إنتل بنكي
ستثمر تعديل البي
مكـن إلغـاء االش
سليم واستكمال

 :ك

راك في الصن

 .مفعول
ستثمارية نشطة

فـي أح ب بنكي
 أن يقوم المس
ت االشتراك كام

م موقعة  الھوية

صندوق من خال

ل على الشروط

ك الحصول على
m.sa ستثمارية

(سامبا كابيتال

ك في الصندوق
 

مبلغ االشتراك

شتراك المراد ا
،لایر سعودي66

سوم االشتراك،

مجموعة س
Clnts Mny
55000665
500 0665

راد المستثمر ا
لایر 500رة عـن

مضافة على رس
 لطلبات االشتر

موذج االشتراك

موذج االشتراك
خالل زيارة من 

(سامبا كابيتال

شتراك أو تحويل
يستطيع المس
جديد، كما ال يم
تھم مراعاة تس

ستالم االشتراك

العامة لالشتر

ھوية سارية المف
وفر محفظة اس
وفر رقم حساب
لصندوق، على
قديم مستندات
لبنكية + صورة

تراك في الص

الحصول –ولى

غبين باالشترا
ول وبخيت االس
دارة االستثمار (

يرغب باالشتراك
. خطوة الحقة

تحويل م –انية

 كامل مبلغ االش
6,099,990 ھو

ضافة على رس

  :ك
  ساب :

  اب:
  ن :

يل المثال إذا أر
 سعودي عبالایر

ضريبة القيمة الم
جھة المستلمة

تعبئة نم –الثة

ستثمر على نم
www.ob من وأ

دارة االستثمار 

بول أي طلب اش
. ولن ي م الطرح

والتقدم بطلب ج
ين بمختلف فئا

تأكيد اس –ابعة

الشروط ا

ھ -1
تو -2
تو -3

ال
تق -4

ال

آلية االشت

الخطوة األو

بإمكان الرا
شركة أصو
لألصول واد

على من ي
الطرح في

الخطوة الثا

يتم تحويل
للجمھور وھ
القيمة المض

البنك اسم
اسم الحس
رقم الحسا
رقم اآليبان

 

وعلى سبي
لایر 510.50

سعودي ض
الطرح والج

  
الخطوة الثا

يحصل المس
ic.com.sa
لألصول واد

ولن يتم قب
األخير أليام
االشتراك و
المستثمري

  

الخطوة الر
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ميل عبر البريد
.ايام عمـل 3ل 

ندات االشـتراك

ت أو وجـود أي
 خـالل خاصـية

الً سـيتممكـتم

م اشـعار ھيئـة
 .ر الطرح

قيمـة, د خصم
 فــي المحــافظ

،نشـطة مارية
أو واألحكـام وط

، وسـيقومـطة
ن خـالل فـروع

شـتراك ورسـوم

                       
شتراك) لمبلغ 

متوفرة لدى ل

ي الصندوق للعم
وذلك خالل وني

مستلم لمسـتن
 .يدا لقبوله

كامـل المتطلبـات
المسـجل مـن
ل كـان الطلـب م

، يـتم)عمـل وم
الصندوق ومدير

تركين وذلك بعد
دات المخصصــة

 .دية تداول

اسـتثم محفظـة
الشـرو علـىة 

  شتراك.

نشـ سـتثمارية
أو مـن واألحكـام

االشامالً قيمـة 

8." 

                       
شستلمة لطلبات اال

  . العالقة
ر الصرف السائدة ال

ب االشتراك في
شتراك اإللكترو
وم الموظف الم
ب االشتراك تأكي

ب االشـتراك ك
ى رقـم الجـوال 
رك، وفـي حـال

يـو 15خالل (دة 
كتروني لمدير 

ئض إلى المشت
تم إدراج الوحــد
 المالية السعود

وم الماليـة ـامبا
ية بعد الموافقـة
كام وطلب االش

ا ومحفظـةـي 
الشـروط على

يھا المبلـغ شـا

1. في المادة "

             
 الطرح والجھة المس
يرد من البنك ذي ا
ندوق طبقاً ألسعار

يد استالم طلب
خالل خاصية اال

، فسيقو الطرح
ي استالم طلب

م اسـتيفاء طلـب
ـالة نصـية الـى
 اشعار المشتر

خصيص المحدد
االلك خالل الموقع

يتم رد الفائ، ھا
، علــى أن يــتــة

شركة السوق

سـ مجموعـة ي
عة سامبا المالية
 الشروط واألحك

مصرف الراجحـ
ع بعد الموافقة 
  ب االشتراك.

، موضح في1تثمر

مذكور تعريفھم

ق (من خالل مدير
لمخصص وفقاً لما 
لھا إلى عملة الصن

 
 

طرح بإرسال تأكي
لمسجل من خ

مديرً إلى مقر
وال يعني . ورقياً 

عـدمفـي حـال
 من خـالل رسـ

عمل من ة أيام

ن وفقاً آللية التخ
الوحدات من خال

لھ تمديد أي أو 
مصــرفية مطبقــ

خصة من خالل ش

لـدي بنكـي ساب
ترونية لمجموعة
خة موقعة من

لدي بنكي ساب
صرف الراجحي

ط واألحكام وطلب

 :رثم

ي باسم المست
 .2م االشتراك

 .صحيح
ن المؤھلون الم

 .المفعول

ستالم مدير الصندوق
علياً في الحساب ال
م مدير الطرح بتحويل

سيقوم مدير الطر
ى رقم الجوال ا
رقياًمستندات و

االشتراكطلب

 :ك

 أيـام عمـل، وف
 االلكتروني أو

ثالثةبات خالل
. 

ت للمستثمرين
ائية وتخصيص ا

األولي الطرح ة
رســوم م ، وأي

لوساطة المرخ

  لمة األخرى

حسا لديه يكون
ل القنوات اإللكت
بعد تقديم نسخ

حسا لديه يكون
 اإللكترونية لمص
عة من الشروط

ب فئة المستث

 :ثمرين

ن حساب بنكي
افة على رسوم

 .حكام
بشكل كامل وص
من المستثمرون

سارية ا عوديين

يعد اثبات على اس
غ االشتراك فيه فع
ة الصندوق سيقوم

ل الكتروني، س
سالة نصية الى
خالل تقديم الم

استالم ط تأكيد 

 طلب االشتراك

اك خالل ثالثـة
ميل عبر البريد
ستكمال المتطلب
.طلب االشتراك

:عار التخصيص

خصيص الوحدات
ائج الطرح النھا

:ائض واالدراج

فترة إنتھاء اريخ
ســوم االشــتراك

ا شركات لدى 

جھات المستلم

  ا المالية:

يك أن شريطة ك
شتراك من خالل
سامبا المالية 

  :ي

يك أن شريطة ك
 خالل القنوات
يم نسخة موقع

 التالية حسب

ن جميع المستث

إليداع صادرة من
ة القيمة المضا
ن الشروط واأل
ك موقعاً ومعبئاً ب
بأن المشترك م

 :فراد

ة الوطنية للسع

 الحوالة البنكية ال ي
ذي تم استالم مبلغ
بعملة تخالف عملة

الشتراك بشكل
 أو من خالل رس
االشتراك من خ
ستثمر بإشعار

قبول –خامسة 

ة طلب االشتر
 يتم اشعار العم
إللكتروني الس
ستثمر بقبول ط

اشع –سادسة 

فترة الطرح وتخ
مالية وإعالن نتا

رد الفا –سابعة 

تا من عمل يوم
لمخصصــة ورس
ية للمشتركين

 من خالل الج

مجموعة سامبا

االشتراك ستثمر
لمستثمر باالش
فروع مجموعة 

مصرف الراجحي

االشتراك ستثمر
 باالشتراك من
جحي بعد تقدي

ق المستندات

ت المطلوبة من

صورة مايثبت اإل
وضريبة الشتراك

سخة موقعة من
موذج االشتراك
قديم ما يثبت ب

ت المطلوبة األف

صورة من الھوية

ير الصندوق لصورة
تد فقط بالتاريخ الذ
الم مبلغ االشتراك ب

االفي حال 
االلكتروني
وفي حال 
بتزويد المس

الخطوة الخ

يتم مراجعة
مالحظات،
االشتراك ا
إشعار المس

الخطوة الس

بعد إقفال ف
السوق الم

الخطوة الس

ي 15 خالل 
الوحــدات ال
االستثمارية

اإلشتراك

من خالل م

للمس يمكن
وسيقوم ال
من خالل ف

مخالل  من

للمس يمكن
المستثمر

مصرف الراج

يتم إرفاق

المستندات

 ص
اال

 نس
 نم
 تق

المستندات

 ص

استالم مدي 1
االشتراك ويعت

إذا تم استال2
 البنوك
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 حساب بنكـي

ـر العائلـة لمـن

 دوق

تتحمـل شـركة
 . أخطاء

تم رفـض طلـب

االشـتراك فـي

سـتثمار (سـامبا
customerC   

حال عدم وجود

 ھجريـة أو دفتـ

8." 
ستثمار لكل صند

 تقـديمھا، وال ت
د ينتج عن أي
منفـذة، وسـيت

ير الطـرح عنـد 

ـول وادارة االس
Care@sambac

ي القاصر في ح

سـنة 18لـى 

 %100ة 
 .لشركة

 

 ركة

 
1ة في المادة "

ستراتيجية االس

 .ركة

 

ائق التـي يـتم
با كابيتال) ما قد

لبنكيـة الميالت ا

سجل لدى مـدي

ة سـامبا لألصـ
capital.com ي

  

ب البنكي لولي

سـنة ھجريـة ا

شركة سعودية
حالة) مع ختم ا
. من المفوض

 
لشرق مع ختم ا

 
. من المفوض

ھلون الموضحة
ي الصناديق واس

 ة
ة مع ختم الشر

. من المفوض

لمسجلة والوثـا
الستثمار (سامب
راك مـع التحـوي

 الحساب المس
 .لب

شـركة – الطـرح
لبريد االلكتروني

 
 

ن نفس الحساب

س 15ارھم مـن

 .لمفعول

على أن تكون ش
سي (حسب الح
شركة، وموقعة

ع ختم الشركة
 لمدير الصندوق

 .صندوق
 .ق

. طرح الصندوق
شركة، وموقعة

المؤھستثمرون
ئة لالكتتاب في

 مدارة:

 ة
ع ختم الشركة
 لمدير المحفظة

 .حفظة
. 

شركة، وموقعة

صحة البيانات ال
ألصول وادارة اال
ة طلـب االشـتر

 .أو النقص
من حساب غير
سم مقدم الطل
صـل مـع مـدير

أو من خالل ا +

ل فرد قاصر من

لمن أعمـاصرين
. 

 األمر سارية الم

ع  ختم الشركة
النظام األساس
يع مع ختم الش

 :مارية

دير الصندوق مع
ظام األساسي 
شاط لمدير الص
خاصة بالصندوق
ق المالية على ط
يع مع ختم الش
ام بشروط المس
ام بأنظمة الھيئ

المقيدة/الم ارية

ظة االستثمارية
حفظة معدير الم

ظام األساسي 
شاط لمدير المح
ظة االستثمارية
يع مع ختم الش

اك التأكد من ص
شركة سامبا لأل
ة تطـابق قيمـة
ختالف بالزيادة أ
لغ يتم تحويل م

ساب البنكي باس
التواص ت يرجـى

+966 11 477 

:فراد القاصرين

ية مستقلة لكل
 .صر

ة الوطنية للقاص
سنة ھجرية 1

ة الوطنية لولي

 :شركات

جل التجاري مع
و التأسيس و/أ

المفوض بالتوقي

صناديق االستثم

جل التجاري لمد
لتأسيس والنظ
ص ممارسة النش
وط واألحكام الخ
ة ھيئة السوق
المفوض بالتوقي
لصندوق باأللتزا
لصندوق باأللتزا

محافظ االستثما

صاحب المحفظ
جل التجاري لمد
لتأسيس والنظ
ص ممارسة النش
ة إدارة المحفظ
المفوض بالتوقي

م طلب االشترا
ستثمارية أو ش
م الطلب مراعاة
حال وجود أي اخ
م قبول أي مبلغ
ب أن يكون الحس
أي استفسارات

4770م الھاتف

ت المطلوبة لألف

نفيذ حوالة بنكي
و محفظة للقاص

 :ئق التالية

صورة من الھوية
5عمارھم دون 
صورة من الھوية

ت المطلوبة للش

صورة من السجل
صورة من عقد ال
صورة من ھوية 

ت المطلوبة للص

صورة من السجل
صورة من عقد ال
صورة من ترخيص
صورة من الشرو
صورة من موافقة
صورة من ھوية 
عھد من مدير ال
عھد من مدير ال

ت المطلوبة للم

صورة من ھوية 
صورة من السجل
صورة من عقد ال
صورة من ترخيص
صورة من اتفاقية
صورة من ھوية 

 :ت ھامة

مقدمجب على 
صول وبخيت اال
جب على مقدم
الشتراك في ح
سيتم رفض/عدم
لصندوق، ويجب
ي حالة وجود أ
ابيتال) عبر رقم

المستندات

 تن
أو

ارفاق الوثائ

 ص
أع

 ص

المستندات

 ص
 ص
 ص

المستندات

 ص
 ص
 ص
 ص
 ص
 ص
 تع
 تع

المستندات

 ص
 ص
 ص
 ص
 ص
 ص

مالحظات

 يج
أص

 يج
اال

 س
ال

 في
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ستثمار العقاري،
 ودية.

ي وقائع أخرى
ل ھيئة السوق

عدم االستفادة
وّه من أي خلل

تشغيلھا، أو ية

 الصندوق بعدم

 دوق. 
س أو إعسار أو
ي على الغش،
تعون بالمھارات

الئحة صناديق
 صندوق.

دير الصندوق م

ر الصندوق في

ب المذكور في

دئية (من خالل
مال ذلك خالل

( بعد ستثمرين

نه ال يوجد ألي
ساب الصندوق.
مباشرة أو غير
 وسوف يضمن

 .أن
ي قد تؤثر على
كرھا في ھذه

تماعات مالكي
نسبته أكثر من

 لي:

م فيما يتعلق

ة صناديق االس
 المالية السعو

، أنه ال توجد أي
للة. وال تتحمل

 ط واألحكام.
د تتسبب في ع

فنياً وخلوّ بدئية
المبدئيلعقارية 

حكام، يقر مدير

 السنوية للصند
ي دعاوى إفالس
شرف أو تنطوي
واألمانة، ويتمت

ل الوارد في 
ق طيلة عمر الص
 مجلس إدارة

تؤثر على مدير

لرسوم واألتعاب

ل العقارية المبد
ي حال عدم إكم
 االشتراك للمس

دير الصندوق أنه
 التي تتم لحس
 الشخصية الم
حضر االجتماع.
ة في ھذا الشأ

والتي بالصندوق
غير التي تم ذك

عليھم في اجت
ين يملكون ما نس
ي يشمل ما يل

 على حقوقھم

دھا وفقاً لالئحة
ن ھيئة السوق

ه واعتقادهعلم
واردة فيھا مضل
ى ھذه الشروط
امية تمنع أو قد

المب ل العقارية
األصول اة من 

ه الشروط واألح

ن عوائد اإليجار
 إخضاعھم ألي
ة أو ُمخلّة بالش

ُمخل بالنزاھة 
 

لعضو المستقل
ه مدير الصندوق
 مھّمة ألعضاء

 .ق
من شأنھا أن ت

ھا في جدول ا

األصول ملكيةل 
، وفيين الحفظ

اع كامل مبالغ

ألحكام، يقر مد
ألعمال والعقود
عن مصالحھم
 ُيسجل في مح
لقرارات الصادرة
تي لھا عالقة ب
ود واتفاقيات غي

ئل التي تُطَرح 
ي الوحدات الذين
 الصندوق، والذ

حدات أوي الو

4(  

  صندوق

ت قد تم إعداد
لة، الصادرة عن
قولة، وحسب ع
جعل أي إفادة و
ولية عن محتوى
ي مخالفات نظا

األصولى سالمة
 عدم االستفاد

 سية مكلفة.
من ھذه "20 "

% أو أكثر من10
ندوق: لم يتم
 أعمال احتيالية
يال أو تصرّف ُم
دارة الصندوق.
قان لتعريف ال
و مستقل يعينه
مصلحة أخرى
مصالح الصندوق
مصالح والتي م

ھ التي تم ذكر

نقلمام عملية 
باسم أمي دوق

كام، سيتم إرجا

ھذه الشروط واأل
 مباشرة في األ
الغ المجلس 
دوق على أن
 تصويت على ال
د واالتفاقيات الت
ه ال توجد عقو

ت على المسائ
ة أغلبية مالكي
ساسي على

ي على مالكي

 صندوق؛

 
 

4ملحق (

مدير الص اتر

دوق معارف ريت
لعقارية المتداول
التحريات المعقو
 الوثيقة إلى ج
ودية أية مسؤو

من أي لمبدئيةا
ھا، وكذلك على
د تتسبب في
ت وتغييرات رئيس

والمادة "14.7 "
 :ة بين

0شكل عوائدھا
جلس إدارة الصن
ھم ارتكاب أي
طوي على احتي
عضاًء بمجلس إد
ستقلين، مطابق
 على أي عضو
شطة عمل أو 
مل تعارضه مع م
تضارب في الم

وم أخرى غير

دوق إال عند إتم
لصالح الصند )ة

الشروط واألحك

من ھ "20.3 "
مباشرة أو غير

لس اإلدارة بإبال
م لحساب الصند
مصلحة في أي
ن جميع العقود
 الصندوق وأنه

وحدات التصويت
ول على موافقة
جراء أي تغيير أ

 أو طبيعته؛
سلبي وجوھري

ضع المخاطر للص

إقرا

وط وأحكام صند
ق االستثمار ال
ن أجرى كافة ا
مينھا في ھذه
ق المالية السعو
ألصول العقارية

أو تشغيلھا ئية
ة قد تمنع أو قد
 إجراء إصالحات
"نه في المادة

ة/غير مباشرةشر

عقارية التي تش
ميع أعضاء مج
، ولم يسبق لھ
ي مخالفة تنط
ّھلھم ليكونوا أع
 العضوين المس
 سينطبق ذلك
ال توجد أي أنش
ستثمارية" يحتمل
 توجد حاالت لت

 دوق.
 توجد أي رسو
 .وط واألحكام

 يتم إدراج الصند
لشركة المباعة

من ھذه ا "8 "
 مطبقة ).

عنه في المادة
إلدارة مصلحة م
وق أعضاء مجل
لعقود التي تتم
ك العضو ذي المص
 تم االفصاح عن
 االشتراك في

حق لمالكي الو
تم الحصولك، ي

 فيما يتعلق بإج
داف الصندوق أ
ون له تأثير س

 له تأثير في وض
 ل الصندوق

صندوق أن شر
 الخاصة بصناديق
صندوق، بعد أن
ؤدي عدم تضم
سعودية والسوق
األصندوق بخلو
المبدئ العقارية

ندسية رئيسية
ب بدورھا في 
 تم اإلفصاح عن
ب مصالح مباشر

 صندوق.
 ألمالك.

 ن. 
جري األصول الع
صندوق بأن جم

أو تصفية،الس 
 لھم ارتكاب أي
الزمة التي تؤّھ
لصندوق بأن
لعقاري وكذلك
صندوق بأنه ال
ول وبخيت االس
صندوق أنه ال
باته تجاه الصند
صندوق أنه ال

من ھذه الشرو 
صندوق أنه لن
ا الحصص في
لنة في المادة
سوم مصرفية م
ا تم اإلفصاح ع
عضاء مجلس اإل
م مدير الصندو

ي األعمال والعف
وق بأال يشترك
صندوق بأنه قد
ستثمرين في

 .ألحكام
صندوق بأنه يح
باإلضافة إلى ذ
قيمة الوحدات،
 المھم في أھد
 الذي قد يكو

 وق؛
 الذي قد يكون
مال دة في رأس

مدير الص يقر -
والتعليمات

يقر مدير الص -
يمكن أن يؤ
المالية الس

يقر مدير الص -
األصولمن 

أو عيوب ھن
أو قد تتسبب

فيما عدا ما -4
وجود تضارب

مدير الص  .أ 
مدير األ  .ب 
البائعين  .ج 
مستأج  .د 

ُيقر مدير الص -
إجراءات إفال
ولم يسبق
والخبرات الال

ر ايقر مدي -
االستثمار ال

يقر مدير الص -
"شركة أصو

يقر مدير الص -
القيام بواجب

يقر مدير الص -
9.1  الفقرة

يقر مدير الص -1
نقل  كامل
الفترة المعل
خصم أي رس

فيما عدا ما -1
عضو من أع
وسوف ُيلزم
يالمباشرة ف
مدير الصندو

يقر مدير الص -1
قرارات المس
الشروط واأل

يقر مدير الص -1
الوحدات. وب

% من ق 50
التغيير  .أ 
التغيير  .ب 

بالصندو
التغيير  .ج 
أي زياد  .د 
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مه واعتقاده مع
 والمستشارين
ى بذل الحرص
ض الصندوق إلى
 المذكورة فيما
سارة بشرط أن
 تدل على علٍم
ألمثل وأن يكون

 وعلى أسس

ة لقرارات حجز

مدة من الھيئة

 وفي حال لم
صندوق ومالكي

لك حسب علم
ظفين والوكالء

 الصندوق، على
ال أنه قد يتعرض
ي من األطراف
 عن تلك الخس

راسالتر أو م
وق بالشكل األ

ظامي وقانوني

ليسوا عرضةية 

 التقييم المعتم

دات الصندوق،
سؤول أمام الص

ي الوحدات وذل
سؤولين والموظ
ومجلس إدارة
ي الوحدات، إال
د يصدر عن أي
طراف مسؤوليًة
ي تصرف أو قرا
م مصالح الصند

 .متعّمد

ت بشكل نظتم

المبدئي العقارية
 .مية

ن وفق معايير
 

تاريخ طرح وحد
ھو المس تأجر

  

 لمصلحة مالكي
والمدراء والمس
شار الشرعي 

ق مصالح مالكي
صرّف غير متعمد
حمل ھؤالء األط
ل عدم وجود أي
ُيعتقد أنه يخدم
سوء التصرّف الم

ات عالقة قد ت

ستأجر األصول 
نظيمية أو حكوم

كان ية المبدئية
.ت ذات العالقة

شھر من ت 12
المستسيكون
  .البلدية رخص

 
 

خطوات الالزمة
وق ودير الصند

حفظ والمستش
ي سبيل تحقيق
 القيام بأي تص
 فعندھا ال يتحم
ن النية في حال
ُ صرف وبشكل 
و االحتيال أو س

 مع األطراف ذ

ومسالبائعين، ن
قبل أي جھة تن
باألصول العقاري
وائح والتعليمات

2خالل  البلدية
س ،البلدية خص

رعدم استخراج

يتخذ جميع الخ
ل وسيعمل مد
تابعة وأمين الح
 بحسن نية، في
ألشكال بسبب
ؤون الصندوق.
ة ويثُبت حسن
للقيام بذلك التص
إلھمال الفادح أو

ميع التعامالت

نأب –سب علمه
و حسابات من ق
بتقييم الخاص

للو ووفقاً  تمدين
 رخصستخراج

خرن استخراج
ي ضرر نتيجة لع

صندوق أنه سي
اجب والمعقول
، والشركات الت
عقول والتصرف

كل من األي ش
مھم بإدارة شؤ
صرّف بحسن نيّة
تائج السلبية ل
ينطوي على اإل

صندوق بأن جم
 مة وعادلة.

بحس -صندوق
لى ممتلكات أو

بأن الت صندوق
للمقيمين المعت
ر الصندوق باس
ر الصندوق من
ي حال وقوع أي

يقر مدير الص -14
الحرص الوا
التابعين له
والجھد المع
خسارة بأي
يتعلق بقيام
يكون قد تص
مسبقٍ بالنت
التصرّف ال ي

يقر مدير الص -1
تجارية مالئم

يقر مدير الص -1
أو تحفظ على

يقر مدير الص -1
السعودية لل

يتعھد مدير -1
يتمكن مدير
الوحدات في
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)الخطر حدوث 
الصندوق إدارة 

بشكل( نتظام

وضع من ندوق

التي والحكيمة
مدير بذل ذلك

تقرير في تبعة

على مرة(لس 
تقدير، فسيتم 

  .ح

ا المخاطر ذات

تأثير الحدوث و

مة لطرف ثالث

احتمالية( لية
مجلس قبل ن

بإ السجالت ه

الصن مدير يمكن

و الجيدة تثمار
ذ ويشمل دوق

 .مارية
 .وعناية دقة 
المت بالمعايير ق

  .الصندوق 

سيقدمھا للمجل
واالحكام شروط

واللوائح االنظمة 

بينما تعالج أوالً 

 من إحتمالية

ن أو نقل المھم

  ما.

  

  

  

  

  

  

 طر

االحتما من ون
من مراجعتھا م

ھذ تحديث تم
  . إلخ... ة

ي المنھجية ھذه

االست مارسات
الصند أحكام و

االستثم أھدافه
بكل الصندوق م

الصندوق مارات

إدارة مجلس غ

التي س دوريةال
الش ھذه من "7
مع يتماشى ا

 حدوث عالية ت

خفض كل لى

ل عليھا التأمين

ى حدوث خطر ما

  ر

9  

6  

3  

  عالية

  

(  

لرصد المخاط

تتكو والتي طر
ويتم الصندوق ر

ويت الصندوق،
العالقة ذات ظمة

ھ استخدام ية،

مم مع نسجمة
 شروط في ة

بأ تتعلق ضرورية
وأحكام شروط

استثم جميع ام

بتبليغ الصندوق

ا تقارير خالل ال
7" المادة في ة
بما الوحدات ي

  لمخاطر:

كبير واحتمالية

تھدف إلرقابية

طرف آخر ومثال

لتي تؤدي إلى

المخاطر ؤشر

6  

4  

2  

  متوسطة

  التأثير

 
 

)5ملحق (

ت واإلجراءات 

المخاط مؤشرات
مدير قبل من ل

عمل مجال ي
االنظ أو السوق

والكيفي بالنوع ة
  . المخاطر شر

من الصندوق ير
والمذكورة دوق

ض غير ستثمارية
في المحددة ة

التز من دوري
 .شرعية

مدير سيقوم ،

ومن الصندوق
ورةكمخاطر المذ

مالكي مصلحة ق

حل وتخفيض الم

الك ثيرأالت ذات
 .عالج فيما بعد

وضع إجراءات ر

ة إلى جھة أو ط

ف النشاطات ا

مؤ

3  

2  

1  

  خفضة

  

السياسات

م على مخاطر
العوامل ھذه د

في يتعلق خاطر
ا تغيرات عن ئة

عالقة ذو منھج
مؤش لفئة وفقا

  التأثير*  ية

مدي يتخذھا ي
للصند المحددة

 :من تأكد

اس مخاطرة أي
االستثمارية وق

بشكل بالتأكد
الش للضوابط فقاً 

جوھرية خالفات

 مديرعاون مع
الم ةمناقشو، ق

لتحقيق الالزمة

جراءات التالية لح

ث أن المخاطر
ة حدوث أقل تع
إدارة الخطر بو

  .ه
ل أثر المخاطرة

إيقاف على عمل

  ة

  طة

  ضة

منخ

الم تقييم في 
تحديد ويتم). طر

  .المخاطر

مخ سجل شاء
الناشئ الجديدة 

م على بناءً  خاطر
 المراقبة راءات

االحتمالي=  طر

التي االستثمار 
ا االستثمارية 
للتأ وسعه في 

الصندوق حمل
الصندو أھداف 

ب الصندوق مدير
وف االستثمارات

مخ ھناك يكون

و بتع لصندوقا 
الصندوق أداء ن

اإلجراءات تخاذ

ر الصندوق اإلج

بحيث : األولويات
األقل واحتمالية

يتمبحيث ص: 
 في حال وقوعه

نقل يتمبحيث  
 .تنفيذ المھمة

يتم العبحيث ب: 

 

عالية

متوسط  ة

منخفض

  

  

الصندوق ھجية
الخطر تأثير حجم
 ھذه مع عامل

بإنش الصندوق
المخاطر حديد

المخ تأثيرات ف
وإجر للمخاطر ة

المخاط مؤشر

 :المخاطر ط

قرارات ستكون
األھداف حقق

ما كل لصندوق

تح عدم - 
تطبيق - 
م يقوم - 

ا أھلية
 عندما -

إدارة مجلس ن
عن) سنويا القل
وا المخاطر ھذه

ما سيتبع مدير

إعطاء  - 
ا التأثير

التقليص - 
الخطر

النقل: - 
تيقوم ب

التجنب - 

  

  

االحتمالية

  

  

  

 

منھ تعتمد
حج( والتأثير
التع وطريقة

مدير يقوم
لتح) سنوي

وصف سيتم
قوية ضوابط

م

  

  

ضبط آلية

س
تح
ال

إن
اال
ھ

  

كم
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 المخاطرة فإن

فحة غسل 

 في حال وقوع

 ن حيدر

 اإللتزام و مكاف
  موال 

راءا وذلك يكون

سلمان

 و رئيس إدارة
األم

ون وضع أي إجر
  .أيضا ضة

مستشار

 
 

كما ھي من دو
 الحدوث منخفض

  

  

ول المخاطرة ك
فض وإحتمالية 

قبو بحيث يتم: 
منخفناتج عنھا

  لداود

  لتنفيذي

القبول: - 
الناألثر 

مازن ا

الرئيس ا

 
  

  


