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وط و  األحكام العرض التقديمي لالستحواذ عىل عقارات وتعديل الشر
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ي الواردةالمعلومات•
 
ي لمساعدتهمريتالخليجعقاراتُملكّيةصندوقوحداتمالكي اجتماعلغرضإعدادها تمالعرضهذا ف

 
.االجتماعبنود عىلالتصويتقرار اخذ ف

كة»الصندوقمدير لدىموثوقةتعتب  مصادر منبياناتعىلبناء  العرضهذا إعداد تم• اضاتبناءتموقد .«لالستثمارُملكّيةشر مدير لدىالمتاحةالتقديراتضلأفعىلبناء  الماليةوغب  الماليةوالتقديراتاالفبر
ي الصندوق
 
اضاتتلكتتغب  وقد العرض،هذا إعداد وقتف  الماليةوغب  الماليةوالتقديراتاالفبر

 
 أو سلبا

 
موعندئذ إعدادها،بعد متوقعغب  حدثنشوءعند إيجابا منجوهريحدثأيعناإلعالنبالصندوقمدير يلبر 

.الوحداتمالكي قرار عىليؤثر أنشأنه

ي الواردةالمعلوماتأو البياناتاستخدامإساءةبسببخالفها أو قانونيةأو ماديةأعباءأو تكاليفأيالصندوقمدير يتحملال •
 
ي بشكلالعرضهذا ف

،أو جزئ  تبةالمخاطر كافةتحملهبالعرضهذا عىلالمطلعويقر كىلي المبر
ي اإلجراءاتعىل

ي بشكلسواء  العرضهذا محتوىعىلاعتمادايتخذهاالتر
.كىلي أو جزئ 

 يكونأنالعرضبهذا يقصد ال •
 
ي المعلوماتكافةعىليحتويأنأو حرصيا

ي االستثمار لتقييمعليها الحصولالمستثمر يود التر
 
.االستثمارمخاطر و /أوالصندوقف

وطقراءةالمستثمر عىليتوجب• ي بما االستثماريةالفرصةلتقييمالخاصةمراجعتهوإجراءوالمخاطر،المصاريففيها بما الصندوقتفاصيلعىللالطالعبعنايةواألحكامالشر
 
.المحتملةوالمخاطر زايا المذلكف

ي لالستثمار استثماريةمشورةأو نصيحةأنها عىلالوثيقةهذهمحتوياتتفسب  للمستثمر يحقال •
 
 تشكلوال الصندوق،ف

 
اءأو ببيععرضا األوراقبتلكيتعلقفيما توصيةأو نصيحةأيأو ماليةأدواتأو ماليةأوراقأيشر

.باستثمارهصلةذاتمسائلبأيةيتعلقفيما مستشاريهإىلالرجوعالمستثمر عىلويتوجب.األخرىاالستثماراتأو الماليةاألدواتأو المالية

مدير يمتلكها افيةإضمعلوماتعىلالحصولفرصةوكذلكاالستثمار جوانبمنأيبخصوصالصندوقمدير عىلاألسئلةلطرحوكيله،أو محتمل،أو حاىلي مستثمر أليالفرصةبإتاحةالصندوقمدير يقومسوف•
وطالصندوقمدير يتيحكما معقولة،غب  تكاليفأو مجهود دونعليها الحصوليمكنها أو الصندوق .مقابلودونالطلبعند الصندوقوتقارير واألحكامالشر

.المستقبىلي األداءعىلدليال ليسالصندوقوحدةوسعر للصندوقالسابقاألداء•

ي االستثمار إن•
 
اءف اجعلنالصندوقوحدةسعر أنالصندوقمدير يضمنوال القيمة،لتذبذبعرضةريتالخليجعقاراتُملكّيةصندوقوحداتشر تنخفضوقد لخسائر،لأعىلحد أو العوائد منأدئ  حد يضمنوال يبر

ي الوحدةمالكاستثماراتقيمة
 
ي الوحدةسعر أداءحسبالصندوقف

 
.السوقف

ي بما )الحقوقبجميعُملكّيةتحتفظ•
 
اع،وبراءاتالتجارية،والعالماتالنسخ،حقذلكف ي (أخرىملكيةحقوقوأياالخبر

ي المقدمةبالمعلوماتتتعلقالتر
 
ي بما )العرضهذا ف

 
والصور،والرسومات،النصوص،جميعذلكف

،أو نسخ،يجوز وال .(والشعارات .ُملكّيةمنالمسبقةالخطيةالموافقةدونشكلأو صيغةبأيمعلوماتأيتوزي    عأو نشر

ي الواردةالنصوصتخضع•
 
وطلضوابطالعرضهذا ف وطتتعارضوحيثما ريت،الخليجعقاراتُملكّيةصندوقوأحكامشر ي ورد ما معالصندوقوأحكامشر

 
وطفإنالعرض،هذا ف ي هي وقالصندوأحكامشر

.تسودالتر

ها ويتمالسعوديةالعربيةالمملكةألنظمةمحتوياتها بكافةالوثيقةهذهتخضع•  تفسب 
 
 فيهللبتعيرفأنيجبالوثيقةهذهبمحتوىيتعلقفيما أو بسببالناشئةالخالفاتجميع.لهاوفقا

 
القضائيةالجهاتقبلمنحرصيا

.السعودية

تنويه
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حقائق عن الصندوق

20172018
(حاليا ً)

2018
(بعدًاالستحواذ)

458األصول العقاريةعدد

ئة، التجزسكني، تجاريالعقاراتتصنيف

تجاري صناعي، تجاري

مكاتب

التجزئة، سكني، تجاري

تجاري صناعي، تجاري 

.مكاتب، الضيافة

التجزئة، تجاري سكني، تجاري

، ةالضيافصناعي، تجاري مكاتب، 

مطاعم

46,156,64051,264,64056,899,940اإليجاراتقيمة

111013عقود اإليجارعدد

13,4614,4614,98(سنة)متوسط فترة العقود

109,819117,419125,366(2م )األرض مساحات

112,757118,229122,135البناءمساحات

%94.7%94,12%100اإلشغالنسبة

%6.7%6.6%6.6(سعر الطرح)العائد الحالي صافي

%  100صافي العائد عند نسبة اشغال 

(سعر الطرح)

6.6%6.7%6.8%

(سعر السوق)العائد الحالي صافي
2018يونيو 6إغالق 

8.3%8.2%8.4%

.هذه االرقام تقديريه و ممكن ان تتغير بسبب التغيرات في الظروف االقتصاديه و مناخ السوق العقارية في المملكة العربية السعودية)*( 



العقارات تنوع نشاط 

ي 
 
أرب  ع مدن–تنوع جغراف

رب  ع سنوية توزيعات 

ة عقود اإليجار   15متوسط فتر
 
سنة تقريبا

ي متوقع أكتر من  عائد  %8تأجتر

قويةمالية متنوعير  ذوي مالءة مستأجرين 
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حقائق عن الصندوق



المحفظة العقارية
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حقائق عن الصندوق



ي 
 
...توزي    ع العقارات الجغراف

:دينار التجاري
ريال124,470,490:لقيمةا

ريال9,957,640:الدخل
النسبة من اجماىلي حجم 

%16.6: الصندوق
اعي الصنمجمع التقنية التجاري 

ريال121,500,000:القيمة
ريال10,029,000:الدخل
من اجماىلي حجم النسبة 

%17:الصندوق

ي مبن  الياسمير  
السكن 

ريال18,677,820:القيمة
ريال1,450,000: الدخل

النسبة من اجماىلي حجم 
%2,4:الصندوق

مولافنيوويست
ريال309,000,000: القيمة
ريال24,720,000: الدخل

النسبة من اجماىلي حجم 
%41:الصندوق

مشيطبرجر كنج خميس 
ريال13,058,889القيمة 
ريال1,150,000الدخل 

النسبة من إجماىلي حجم 
%2الصندوق 

اعبرجر  كنج جدة حي الشر
كنج جدة حي أبحر برجر 

ريال22,900,735القيمة 
ريال1,860,000: الدخل

ق النسبة من إجماىلي حجم الصندو 
3%

ي الفنفيفيندا فلل مجمع 
ر
دف

ريال125,000,000:القيمة
ريال10,937,500:الدخل
من اجماىلي حجم النسبة 

%18:الصندوق

KHAMIS 

MUSHAIT

6

DAMMAM

RIYADH

JEDDAH
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العقارات المستهدفة

ي فيفيندا مجمع فلل 
ر
الفندف االسم

ضيافة-تجاري  النوع

غرب مدينة الرياضحي الهدا

https://goo.gl/maps/267TjF8TMMx

الموقع

فرص للتطوير واالستثمار العقاري المستأجر الرئيسي

م2037/ سنة20 تاريخ نهاية العقد/مدة عقد المستأجر الرئيسي

.فلة مختلفة المساحات24 وحدات المشروع

متر مربع10,000 مساحة األرض

متر مربع7,200 مساحة البناء

لاير سعودي سنويا  2,625,000
دفعات ربع سنوية4ويقسم إلى 

اإليجار السنوي للحصة المستحوذ عليها

كل خمس سنوات7% الزيادة الدورية على اإليجار

لاير سعودي2,625,000 صافي اإليجار قبل مصاريف الصندوق

100% نسبة اإلشغال

لاير سعودي125,000,000 قيمة االستحواذ الكلية

لاير سعودي30,750,000 %24الحصة المستحوذ عليها بنسبة 

8.5% العائد على االستحواذ 

من خالل استخدام التمويلنقدا   طريقة االستحواذ

املوقع

طريق األمري فيصل بن فهد

الدخل ي خيدم العقار قطاع الضيافة يف الرايض و يستهدف شرحية فريدة من اجملتمع من ذو : وصف العقار
. م2016مت االنتهاء من أعمال البناء يف هناية عام . ابلتشطيبات الفاخرةميتاز العقار . املرتفع

املوقع

طريق األمري فيصل بن فهد

https://goo.gl/maps/267TjF8TMMx
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العقارات المستهدفة

اعبرجر  كنج حي الشر االسم

تجاري النوع

.مدينةًجدة،ًشارعًاألميرًعبدالمجيدًشمالًجدة

https://goo.gl/maps/S3VjtXtcdg32

الموقع

شركة العليان للخدمات الغذائية  المستأجر الرئيسي

2036/ديسمبر-سنة20 تاريخ نهاية العقد/مدة عقد المستأجر الرئيسي

مطعمين وحدات المشروع

متر مربع تقريب ا1,995 مساحة األرض

متر مربع تقريب ا864 مساحة البناء

سنويا  لاير سعودي1,250,000

تدفع بشكل سنوي

اإليجار السنوي

كل خمس سنوات% 10 الزيادة الدورية على اإليجار

لاير سعودي1,250,000 صافي اإليجار قبل مصاريف الصندوق

100% نسبة اإلشغال

لاير سعودي15,562,500 قيمة االستحواذ الكلية

لاير سعودي15,562,500 %100الحصة المستحوذ عليها بنسبة 

8% العائد على االستحواذ 

من خالل استخدام التمويلنقدا   طريقة االستحواذ

املوقع

تتميز املنطقة .م 2018يف الربع الثالث لعام من املتوقع أن  يتم االنتهاء من أعمال البناء : وصف العقار
. أهنا جزء من التوسع العمراين حنو الشمال يف مدينة جدة 

%70نسبة االجناز تتجاوز 

املوقع

صور ختيلية 

املوقعاملوقع

https://goo.gl/maps/S3VjtXtcdg32
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العقارات المستهدفة

كنج خميس مشيطبرجر  االسم

مطاعم-تجاري  النوع

العسكريةالمدينةطريقمشيطخميس

https://goo.gl/maps/5kvay4e7Bfw

الموقع

شركة العليان للخدمات الغذائية  المستأجر الرئيسي

2035/أكتوبر-سنة20 تاريخ نهاية العقد/مدة عقد المستأجر الرئيسي

مطعمين وحدات المشروع

متر مربع تقريب ا1,500 مساحة األرض

متر مربع تقريب ا567 مساحة البناء

سنويا  لاير سعودي1,150,000

تدفع بشكل سنوي

اإليجار السنوي

كل خمس سنوات% 10 الزيادة الدورية على اإليجار

لاير سعودي1,150,000 صافي اإليجار قبل مصاريف الصندوق

100% نسبة اإلشغال

لاير سعودي13,058,889 قيمة االستحواذ الكلية

لاير سعودي13,058,889 %100الحصة المستحوذ عليها بنسبة 

8.8% العائد على االستحواذ

من خالل استخدام التمويلنقدا   طريقة االستحواذ

تتميز المنطقة  . م2016تم االنتهاء من أعمال البناء في الربع الثالث من عام  : وصف العقار
.أنها ذات حيوية عالية في مدينة خميس مشيط بالقرب من عدد من المعالم المهمة

املوقع

الد
ك خ

 املل
ريق

ط

املوقع

الد
ك خ

 املل
ريق

ط

https://goo.gl/maps/5kvay4e7Bfw
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العقارات المستهدفة

كنج جدة أبحربرجر  االسم

مطاعم-تجاري  النوع

ةجدشمالأبحرفيالقاراتعابرشارعجدة،مدينة
https://goo.gl/maps/PbecNDtCy7H2

الموقع

شركة العليان للخدمات الغذائية  المستأجر الرئيسي

2035/أكتوبر-سنة20 تاريخ نهاية العقد/مدة عقد المستأجر الرئيسي

واحدمطعم وحدات المشروع

متر مربع تقريب ا552 مساحة األرض

متر مربع تقريب ا180 مساحة البناء

سنويا  لاير سعودي610,000

تدفع بشكل سنوي

اإليجار السنوي

كل خمس سنوات% 10 الزيادة الدورية على اإليجار

لاير سعودي610,000 صافي اإليجار قبل مصاريف الصندوق

100% نسبة اإلشغال

لاير سعودي7,338,235 قيمة االستحواذ الكية

لاير سعودي7,338,235 %100الحصة المستحوذ عليها بنسبة 

8.3% العائد على االستحواذ

نقدا  من خالل استخدام التمويل طريقة االستحواذ

تتميز املنطقة أهنا جزء من . م2017مت االنتهاء من أعمال البناء يف الربع الثاين من عام : وصف العقار
.التوسع العمراين حنو الشمال يف مدينة جدة 

املوقع

https://goo.gl/maps/PbecNDtCy7H2
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ملخص تقييم العقارات

املوقع

.  تقييم المتبعةأسلوب القناعتة بمنهجية نود التنويه أن مدير الصندوق حصل على عدة تقييمات غير المذكورة أعاله ولكن تم اختيار التقييمات وفق تقدير مدير الصندوق و بناء على)*( 

اسمًالعقار
أداءًإدارةً

للتقييمًالعقاري
السعودية21سنشريً

نجومًالسالم

للتقييمًالعقاريً

مكتبًاستناد

للتقييمًالعقاري
الفرقسعرًاالستحواذًالمتوسط

%121,500,000119,420,000120,460,000125,000,0003.8فيفيندامجمعًفللً

%15,500,00015,625,00015,562,50015,562,5000.0كنجًالشراعبرجر

كنجًبرجر

خميسًمشيط
13,340,00012,777,77713,058,88913,058,8890.0%

%7,500,0007,176,4707,338,2357,338,2350.0كنجًأبحربرجر
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إفصاح األطراف ذوي العالقة

املوقع

.يجدر التنويه بأن الصندوق سيقوم باالستحواذ على عقارات يملكها صندوق ُملكيّة لتطوير المجمعات التجارية العقاري)*( 

األطراف ذوي العالقة

إجمالي الوحدات المملوكة في

صندوق ُملكيّة عقارات 

الخليج ريت

نسبة ما يملكه في 

صندوق

ليج ُملكيّة عقارات الخ

ريت

إجمالي الوحدات 

المملوكة

ة في صندوق ُملكيّ 

بالزا

نسبة ما يملكه في 

صندوق

ُملكيّة بالزا

%1,010,00011.22%1,500,0002.50مدير الصندوق

%2,100,00023.33%167,2480.28مساهمي مدير الصندوق

%900,00010.00%00.00تابعين لمساهمي مدير الصندوق

أعضاء مجلس إدارة مدير 

الصندوق والموظفين وكبار التنفيذيين
15,4490.03%500,0005.56%



وط واألحكامملخص  ات الشر تغيتر



وط واألحكام ملخص التعديالت عىل الشر

بعد قبل الفقرة-المادة الصفحة

همأستداولطريقةبنفسالصندوقوحداتتداوليجوزاإلدراج،عند

يجوز،وبالتالي.(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالمدرجةالشركات

يةالعادالتداولساعاتخاللالتداولوالمستثمرينالوحداتلمالكي

شركاتخاللمنمباشرةالماليةالسوقهيئةقبلمنعنهاالمعلن

.المرخصةالوساطة

المدرجةالشركاتأسهمتداولطريقةبنفسالوحداتتداوليتم:التداول

وشراءبيعالوحداتلمالكيمكنفإنهوعليه،الماليةالسوقفي

وقالسخاللمنمباشربشكلاليوميةالتداولساعاتخاللالوحدات

.مباشربشكل

داولالت-التنفيذيالملخص  7

هافيبماالصندوقأصولقيمةإجمالي:الصندوقأصولقيمةإجمالي

.العقاريةاألصول

يوجدال إجمالي -المصطلحات 

األصولقيمة

9

الحلصاإلفراغعندوتدفعتُحتسبالعقارقيمةمن%2.5أقصىكحد

.عالقةذوطرفالعقاريالوسيطيكونوقد.العقاريالوسيط

الوسيطلحةلمصاإلفراغعندوتدفعتُحتسبالعقارشراءقيمةمننسبة

تهانسبوتبلغعالقةذوطرفالعقاريالوسيطيكونوقدالعقاري

".%2.5-%1نسبتهاوتتراوح

سعي -المصطلحات

شراء العقارات

9

14



وط واألحكام ملخص التعديالت عىل الشر

بعد قبل الفقرة-المادة الصفحة

قيدأويا  إنشائتطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذإلىالصندوقيهدف

بحد%90نسبتهماوتوزيعوتأجيري،دوريدخللتحقيققابلة،اإلنشاء

ىأدنوبحدالصندوقعملفترةخاللالصندوقأرباحصافيمنأدنى

31يفتنتهيالتيالماليةالسنةنهايةمنيوما  90خاللسنويا  واحدةمرة

.ديسمبر

تطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذإلىالصندوقيهدف

%90سبتهنماوتوزيعوتأجيري،دوريدخللتحقيققابلةإنشائيا ،

قالصندوعملفترةخاللالصندوقأرباحصافيمنأدنىبحد

الماليةالسنةنهايةمنيوما  90خاللسنويا  واحدةمرةأدنىوبحد

.ديسمبر31فيتنتهيالتي

أهداف الصندوق 10

بالقطاعالعقاراتفيإطالقهبدايةفياالستثمارالصندوقيستهدف.6.4

فيقةالحفتراتفييستثمرانويمكنوالسكني،والصناعيالتجاري

دالعوائرفعفيتسهمدوريةعوائدتحققالتيالقطاعاتمنغيرها

.المخاطريخفضأوالمالية،الكفاءةزيادةأوللصندوق،المحققة

قاراتالعفيإطالقهبدايةفياالستثمارالصندوقيستهدف.6.4

فتراتيفيستثمرأنويمكنوالسكني،والصناعيالتجاريبالقطاع

نعتزيددوريةعوائدتحققالتيالقطاعاتمنغيرهافيالحقة

.شهر12آلخرللصندوقالمحققةالعوائدمتوسط

10

الحلصاإلفراغعندوتدفعتُحتسبالعقارقيمةمن%2.5أقصىكحد

.عالقةذوطرفالعقاريالوسيطيكونوقد.العقاريالوسيط

عندوتدفعتُحتسبالعقارشراءقيمةمن%2.5-%1بينتتراوح

القةعذولطرفتدفعأنويمكنالعقاريالوسيطلمصلحةاإلفراغ

.الصندوقبمدير

سعي شراء -الرسوم

العقارات

27
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وط واألحكام ملخص التعديالت عىل الشر

بعد قبل الفقرة-المادة الصفحة

نيفالتصعلىبناءالنقدأسواقألدواتالمصدرةالجهاتتلكاختيارويتم

انياالئتمللتصنيفموديزوكالةعنوالصادر(Baa1)فئةأدنىبحداالئتماني

اندردوستاالئتمانيللتصنيففيتشوكالةمنأيلدى+(BBB)يعادلهاماأو

منمباشررغيبشكلالسيولةاستثمارويمكن.االئتمانيللتصنيفبورزأند

صةوالمرخعاما  طرحا  المطروحةالسعوديباللايرالمرابحةصناديقخالل

مديروأنفسهالصندوقمديرقبلمنمدارةكانتسواءالماليةالسوقهيئةمن

ندوقللصالتاريخياألداءقياسخاللمنالصناديقاختيارعمليةوتتمآخر

كانيةإمإلىإضافةالمستهدفالصندوقوحجمالسيولةأو/و،بالمخاطرمقارنة

الوقتنفسفيجهةمنأكثرفياالستثمار

ناءبالنقدأسواقألدواتالمصدرةالجهاتتلكاختيارويتم

عنوالصادر(Baa1)فئةأدنىبحداالئتمانيالتصنيفعلى

لدى+(BBB)يعادلهاماأواالئتمانيللتصنيفموديزوكالة

بورزأندوستاندرداالئتمانيللتصنيففيتشوكالةمنأي

مباشرغيربشكلالسيولةاستثمارويمكن.االئتمانيللتصنيف

رحا  طالمطروحةالسعوديباللايرالمرابحةصناديقخاللمن

نممدارةكانتسواءالماليةالسوقهيئةمنوالمرخصةعاما  

اراختيعمليةوتتمآخرمديرأونفسهالصندوقمديرقبل

نةمقارللصندوقالتاريخياألداءقياسخاللمنالصناديق

بالمخاطر،

7.5 20
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وط واألحكام ملخص التعديالت عىل الشر

بعد قبل الفقرة-المادة الصفحة

بتُحتس–الصندوقأصولقيمةإجماليمنسنويا  %1:اإلدارةأتعاب

أشهرستةكلوتدفع

–ة سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق الدفتري% 1: اإلدارةأتعاب 

تُحتسب وتدفع كل ستة أشهر

11.1

ملخص –3ملحق 

اإلفصاح المالي

27

39

رتتغيوقدسنويا  سعوديلاير400,000مبلغ:المالكسجلإدارةخدمة

.الصندوقمالرأسقيمةعلىبناء

رتتغيوقدسنويا  سعوديلاير300,000مبلغ:المالكسجلإدارةخدمة

.الصندوقمالرأسقيمةعلىبناء

11.1 27

أيأو/وواألحكامالشروطهذهفيالمذكورةوالمصاريفالرسومجميع

علىلنصايتملمماالمضافةالقيمةضريبةتشملالالصلةذاتمستندات

قالصندوتزويديتمخدمةأيعلىفرضهاتمماحالوفي.ذلكخالف

أورسومأيإلىباإلضافة)الخدمةلمزودسيدفعالصندوقفإنبها،

لىعالضريبةلهذهالمسجلةللقيمةمساويا  مجموعا  (أخرىمصاريف

قيمةبدفعالعميلسيقومو.المعنيةبالخدمةالخاصةالمضافةالقيمةفاتورة

(أخرىمصاريفأورسومأيإلىباإلضافة)للصندوقالضريبةهذه

يوجدال 11.5 28
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وط واألحكام ملخص التعديالت عىل الشر

بعد قبل الفقرة-المادة الصفحة

الصندوقأصولقيمةمنسنويا  %0.04أقصىكحد الصندوقأصولقيمةصافيمننويا  س%0.04أقصىكحد 11.1 27

حقةالمستالمصاريفوهياألخرىواألتعابالمصروفاتالصندوقسيتحمل

رسومرللحصالالمثالسبيلوعلىالصندوق،معيتعاملونآخرينألشخاص

وأتعابنالمحامييوأتعابالعقاريالمطوروأتعابالعقاروسيطوأتعابالتأمين

احينالمسوأتعابالهندسياالستشاريوأتعابالحكوميةواألتعابالبلديات

الداخليةالديكوراتومهندسينالمعماريينوالمهندسين

المصاريفوهياألخرىواألتعابالمصروفاتالصندوقسيتحمل

المثالالسبيلوعلىالصندوق،معيتعاملونآخرينألشخاصالمستحقة

يالعقارالمطوروأتعابالعقاروسيطوأتعابالتأمينرسومللحصر

عابوأتالحكوميةواألتعابالبلدياتوأتعابوالزكاةالمحاميينوأتعاب

ندسينومهالمعماريينوالمهندسينالمساحينوأتعابالهندسياالستشاري

الداخليةالديكورات

11.3 31

رين،المستثمعناالستثماريةالوحداتزكاةإخراجالصندوقمديريتولىال

الجهاتقبلمنتفرضمالمالزكاةإخراجمسؤوليةالوحدةمالكعلىوتقع

.احتسابهالكيفيةآليةوضعيتموالرسمية

يوجدال 11.6 31
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وط واألحكام ملخص التعديالت عىل الشر

بعد قبل الفقرة-المادة الصفحة

الصندوقأصولقيمةمنسنويا  %0.04أقصىكحد:حفظرسوم أصولقيمةصافيمنسنويا  %0.25أقصىكحد:حفظرسوم

.متاحقويمتآخرعلىبناءشهورثالثةكلوتدفعتُحتسب–الصندوق

ملخص–3ملحق

المالياإلفصاح

39

تداولقبلمناإلدراجفياالستمراررسوم يوجدال ملخص–3ملحق

المالياإلفصاح

39

االستثمارصناديقمعلوماتتوزيعرخصةرسوم يوجدال ملخص–3ملحق

المالياإلفصاح

39
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