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المعظم حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد  
  



 
 )قيد التأسيس(  لالستثمار العقاريأمان صندوق 

 (الشريعة اإلسالميةمبادئ صندوق متوافق مع )
 ، سلطنة عمان ، مسقط011 ي، رمز بريد522ص ب 

 
 صدارإنشرة 

 بيسة للوحدة الواحدة 011بقيمة وحدة  011,111,111من خالل طرح عدد  وحداتلل أولى عاماكتتاب إصدار نشرة 
 للوحدة الواحدة (إصدار بيسة مصاريف  5و للوحدةبيسة  011)تتضمن

 
 االكتتاب فترة 

 م5151 يناير  5تاريخ بداية االكتتاب 
 م5151 يناير  0١تاريخ نهاية االكتتاب 
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 الشرعي
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 العقاري
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 :اإلصدارمعلومات هامة تتعلق بنشرة 
 

 تكون لن هيئةال أن كما النشوورة هذه في الواردة والمعلومات البيانات وكفاية مسوولولية دقة« الهيئة»المال  العامة لسووو  الهيئة تتحمل لن
 قدشخص. ول أي قبل من منها جزء أي ستخداما أو والبيانات المعلومات هذه على عتماداال عن تنتج خسارة أو ضرر أي عن مسلولة
 . 5/5108الالئحة التنظيمية لصنادي  االستثمار العقاري رقم خ/ لمتطلبات وفقا   النشرة هذه ُأعدت

 مكان أي يف الطرحوحدات  من أي في كتتابلال الدعوة أوالوحدات  لبيع عنها بالنيابة أو الشركة قبل من عرضا   النشرة هذه تشكل ال
 قانوني. غير النشرة هذه توزيع فيه كوني أن يحتمل عمان خارج
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 معلومات هامة تتعلق بنشرة اإلصدار .
 

شأن االستثمار  ساعد المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب ب دم و عأالهدف من هذه النشرة هو تقديم بيانات هامة قد ت

  ستثمارية موضوع االكتتاب . االستثمار في الوحدات اال
ية بيانات مضلِلة ، كما لم يتم حذف أية بيانات هامة قد أوتتضمن هذه النشرة كافة المعلومات والبيانات، وال تشتمل على 

  . موضوع االكتتاب ستثماريةو سلبي على قرار االستثمار من عدمه في الوحدات االأيكون لها تأثير إيجابي 
مسااايولين بالتكافل والتضاااامن فيما بينهم عن سااا مة  إدارة الدصاااندو  ومدير االساااتثمار ودصااادار اإل وُيعتبر كل من مدير

ما في علمهم ـااـاا أنه قد جرد إعداد هذه النشرة بأعلى  بأقدصىوكفاية المعلومات المذكورة في هذه النشرة ، وييكدون ـااـاا 

جعل هذه النشااارة تبدو  إلى ات هامة قد ييدي حذفها درجات العناية ال زمة ، كما وييكدون أيضاااا انه لم يتم حذف معلوم

  . مضلِلة
االساااتثمار في هذه الوحدات  اعلى كافة المساااتثمرين قراهة هذه النشااارة بعناية حتى يمكنهم أن يقرروا ما إذا كان مناساااب

 يعتبروا هذه النشاارة خذ باالعتبار كافة المعلومات المشاامولة بهذه النشاارة. كما ينبلي عليهم أيضااا  أالالمطروحة ، مع األ

الوحدات المطروحة ل كتتاب ، إذ أن كل مستثمر  يكتتاب فلطلب أو االدصدار و من مدير اإلأبمثابة تودصية من الدصندو  

شأن االستثمار في الوحدات المطروحة و سعى إلجراه تقييم أيتحمل مسيولية الحدصول على مشورة مهنية مستقلة ب ن ي

ة نها مناساابإو التوقعات التي يرد أالمذكورة في هذه النشاارة باسااتخدام أدوات التحليل  مسااتقل للمعلومات واالفتراضااات

  . بشأن االستثمار من عدمه في الوحدات المطروحة ل كتتاب
و الوحدات المطروحة أو تقديم معلومات عن الدصااندو  أوجدير بالذكر انه غير مسااموأل ألي شااخإل باإلداله بتدصااريحات 

و يقدم أي معلومات أهم في هذه النشاارة. وعندما يدلي أي شااخإل بأي تدصااري  يالمبينة أسااما ل كتتاب سااود األشااخاإل

شار القانوندصدار، بنوك اال، مدير اإلو من مدير االستثمارأفيجب أال ُيفهم أنه مفوض بذلك من الدصندو     يكتتاب، المست

  . المستشار المالي وأ
و بالنيابة عنه ل كتتاب في تلك الوحدات في أو دعوة من الدصاااندو  أوال تشاااكل هذه النشااارة طرحا  لبيع أي من الوحدات 

  . غير قانونيفهو و ربما يكون كذلك أأي اختدصاإل قضائي خارج سلطنة عمان إذا ما اعُتبر ذلك ــ 
مساااايولين عن أي معلومات جرد تفساااايرها بشااااكل مختلف عما جاه في دصاااادار وال يمكن اعتبار الدصااااندو  أو مدير اإل

  . العربية من النشرةالنسخة 
سااو  المال فهنها لم العامة لهيئة لإدارة الدصااندو  مساايولية محتود هذه النشاارة. بالنساابة لووتقع على عات  الدصااندو  

و مجموعة من المساتثمرين أأي مساتثمر معين  إلى تقم بتقييم الوحدات المذكورة في هذه النشارة لمعرفة مدد مناسابتها 

، كما لم تحدد ما إذا كانت الوحدات مطابقة لمبادئ الشريعة أم غير ذلك. وإذا لم تتمكن من استيعاب محتويات هذه النشرة 

و إذا كنت غير متأكد مما إذا كانت الوحدات المذكورة في هذه النشرة مناسبة لظروفك وأهدافك االستثمارية فينبلي عليك أ

 . ستشارة مهنية من المتخدصدصين في هذا الشأنالبحث عن ا
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 مالحظات هامة

إذ أنه ينطبق على هذه النشرة مما  , يتعين عليك قراءة بيان إخالء المسؤولية التالي قبل مواصلة االّطالع على النشرة
 , رةقيامك باستخدام هذه النش وعنديستوجب منك قراءته بعناية قبل مواصلة استخدام هذه النشرة بأي شكل من األشكال. 

لقى تبما في ذلك أية تعديالت تطرأ عليها في أي وقت ت , بالشروط التالية وكافة القيود المذكورة فيها لتاامفأنت توافق على اال 
و / أو مدير االستثمار نتيجة لذلك. كما أنك تقر بعلمك أن توايع هذه النشرة  اإلصدارفيه أية معلومات من الصندوق ومدير 

 لى إرسال هذه النشرة إو إعادة أو نشر أكترونيا هو عمل خاص مقصود به شخصك أنت فقط وأنك توافق على عدم نسخ لإ
 أي شخص أخر.   

 
ا ال يجوز كم ، اإلصدارخر بدون موافقة كتابية مسبقة من مدير آأي شخص  إلى و توزيعها أرسال هذه النشرة إوال يجوز إعادة 

مخالفة  لى إوقد يلدي عدم التقيد بتلك التعليمات  ، ومن غير المسموح نسخها بأية طريقة كانت وو كليا  أو جزئيا  وو أو توزيعها
 ختصاص قضائي.        قوانين األورا  المالية المطبقة في أي ا

 
في  أو المستشار القانوني ممثال  قانونيا  ألي مستثمر  االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، وال ُيعتبر الصندو 

مل المخاطر ن يتحأوعلى أي مستثمر في الصندو   ، و لوائحأستثماره بموجب أي قوانين مطبقة االصندو  بخصوص قانونية 
 ستثماره في الصندو  لفترة زمنية غير محددة.       الالمالية 

 
كتتاب العام. وال تقييد توزيع هذه النشرة وطرح هذه الوحدات لال ،ختصاصات القضائية ويجوز بموجب القانون وفي بعض اال

 ها قانونا  النشرة يجوز توزيعن هذه أو المستشار القانوني أاالكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، يّدعي الصندو 
و أو متطلبات أخرى في أي اختصاص قضائي أن أي من الوحدات يجوز طرحها لالكتتاب قانونا وفقا ألي قواعد مطبقة أو أ

بصفة و الطرح. و أختصاص. كما أنهم ال يتحملون أي مسلولية عن تسهيل أي من التوزيع طبقا إلعفاء ممنوح بموجب ذلك اال
ء ُيقصد جراإو المستشار القانوني باتخاذ أي أ االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، لم يقم الصندو  ، خاصة

ا مثل هذ تخاذاو توزيع هذه النشرة في أي اختصاص قضائي يتعين فيه أكتتاب العام منه اإلذن بطرح أي من الوحدات لال
 جراء لذلك الغرض.اإل
 

أو اإلعالن  و نشرهاأأو توزيع هذه النشرة  ،و غير مباشر أبشكل مباشر  ،و البيع أ كتتابال يجوز طرح وحدات لال ،وعلى ذلك
 مطبقة.          لالوائح القوانين و ال حسب المالئمةختصاص قضائي إال في الظروف اعنها أو عن أي مادة طرح اكتتابي أخرى في أي 

 
دارة الصندو مدير االستثمار  ،اإلصدارن كل من مدير إف  "طرح عام"وفي سيا  أي طرح للوحدات ال يتم بموجب  ، يوبالتال و  ا 

في  عن محتوى هذه النشرة وفيما يتعل  بأي شخص "االختصاص القضائي للطرح العام"يقبلوا المسلولية في حدود سلطنة عمان 
 وض"مدير الطرح المف" اإلصدارعام تطرح له وحدات بمعرفة أي وسيط مالي مرخص يكون مدير اللطرح ل قضائيالختصاص اال

المطابقة مع كافة بتي تم فيها إعطاء تلك الموافقة و قد أعطاه  موافقته على استخدام هذه النشرة حيث يتم الطرح خالل الفترة ال
 فال  ، لنشرة.  ومع ذلكالشروط األخرى المرفقة بالموافقة والمذكورة جميعها في هذه ا
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و المستشار المالي مسلولين عن أي من إجراءات مدير أ االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، ُيعتبر الصندو 
و متطلبات أخرى أو المتطلبات القانونية المحلية أاألعمال  ممارسة يف للتطبي  ةقابلالقواعد البه التزامبما فيها  ،الطرح المفوض

 لقانون األورا  المالية.                          
 

 ان فقط  سلطنة عم فيليه أعاله حيث يجوا فيه طرح الوحدات لالكتتاب العام إاالختصاص القضائي لالكتتاب العام المشار 
لم و لم يصرح بإجراء أي اكتتاب عام  اإلصدارو مدير أمدير االستثمار  ،فإن أي من الصندو  ،فيما عدا ما هو مذكور أدناه

 الصندو  إذ أن أي اكتتاب عام يتم بدون موافقة ،يواف  ألي شخص أخر على استخدام هذه النشرة بشأن أي طرح عام للوحدات
 ي مسلوليةأ اإلصدارو مدير أمدير االستثمار  ، يقبل الصندو  وال ،ُيعتبر غير مصرح به اإلصدارو مدير أمدير االستثمار  ،
مدير  ، الصندو  غير المصرح به. إذا لم يواف  االكتتاب ي من ذلك أجراءات التي يتخذها أشخاص يقومون بتجاه اإل التزامو أ

راجع ذلك ن يأيجب على أي مستثمر محتمل ف ، ألحد المفوضين بالطرح على استخدام هذه النشرة اإلصدارو مدير أاالستثمار 
من هو ذلك الشخص. إذا كان لدي المستثمر المحتمل أي  ، ن كان كذلكا  و  ، النشرة المسلول عن هذه المفوض بالطرح عن

 عتمد على هذه النشرة و/ أو من هو المسلول عن محتوياتها فيجب عليه البحث عن مشورة قانونية مناسبة. اشك فيما لو 
 

 بإجراء أي اكتتاب عام ألي من الوحداتألي شخص وتحت أي ظرف  اإلصدارو مدير أمدير االستثمار  ، الصندو  وال يصرح
( يتم الطرح 0كتتاب العام ما لم )كما أن ذلك الشخص غير مسموح له باستخدام هذه النشرة للقيام بطرح أي من الوحدات لال ،

ب عام . كما أن أي طرح الكتتا سو  المالالعامة لهيئة ال( يتم الطرح بموافقة 5بمعرفة مدير طرح مفوض كما جاء أعاله أو )
حمل فلن يت ، و بالنيابة عن أي منهمأو أي مفوض بالطرح أ اإلصدارو مدير أمدير االستثمار  ، ال يتم بمعرفة الصندو 

تجاه إجراءات أي شخص يقوم بذلك  التزامو أو أي مفوض بالطرح أي مسلولية أ اإلصدارو مدير أمدير االستثمار  ، الصندو 
 الطرح. 

 
يود على توزيع ية قأبذلك ومالحظة  تكون بحوزتهم هذه النشرة القيام بأنفسهم بإخبار بعضهم بعضا  وعلى األشخاص الذين قد 
 و بيعها في اكتتاب عام. أهذه النشرة وطرح الوحدات 

 
أن يحوز هذه النشرة طبقا لقوانين االختصاص  ونذّكرك بأن هذه النشرة قد أعطيت لك على أساس أنك شخص يجوز قانونا  

بهذه  زاملتومخالفة اال ، خرآأي شخص  إلى وال يجوز لك وغير مصرح لك بإعطاء هذه النشرة  ، القضائي الذي تتواجد فيه
 مخالفة القوانين المطبقة في االختصاص القضائي ذي الصلة.  إلى التعليمات قد يلدي 

 
كون فيه يو التماس بطرح في أي مكان أوال يجوز استخدامها في طرح  ،أية مواد تتعل  بطرح الوحدات لالكتتاب العام ال تشكل 

ن يتم الطرح العام بمعرفة سمسار أقضائي  . إذا تطّلب أي اختصاصو االلتماس بطرح غير مسموح به قانونا  أذلك الطرح 
و أهو سمسار مرخص يكون أي جهة شقيقة ألي متعهد تغطية اكتتابات و أو متعامل وأي متعهد تغطية اكتتابات أمرخص 

الجهة الشقيقة  تلكو أن أي طرح باكتتاب عام يعتبر أنه تم بمعرفة متعهد التغطية إف ، متعامل في ذلك االختصاص القضائي
 ندو  في ذلك االختصاص القضائي.  بالنيابة عن الص
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 مالحظة هامة للمستثمرين

وأن عليهم  ، يجب على المستثمرين المحتملين أال يعتبروا محتويات هذه النشرة أنها بمثابة مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية
كما أن عليهم استشارة ذوي االختصاص بشأن تقييم مخاطر  ، القيام بالبحث في فرصة االستثمار في الصندو  وتقييمها

 مته لظروفهم المالية الخاصة بهم ومدى تحملهم للمخاطر. ءثمار ومالاالست
 في تتاب االكلطلب أو وعلى المستثمرين المحتملين أال يعتبروا هذه النشرة أنها توصية من الصندو  أو مدير االستثمار 

 الوحدات.  
 

 والتحققللجهالة  فيالفحص النا
للفحص جد توصيف ال يو  ، والتحق . بالنسبة للقانون العماني للجهالة يالفحص الناففي سلطنة عمان ال يوجد تمييزا رسميا بين 

مالية في  كتتاب في أورا في سيا  الطروح العامة لال اإلصدارو إجراءات التحق  التي يجب أن يقوم بها مدير أ للجهالة يالناف
مكان األخرى.  ستعمال عبارةا" مترادفتان بحيث يمكن  للجهالة يالفحص الناف سلطنة عمان. وبالتالي فإن العبارات "التحق " و "

درجة أعلى من فحص القوائم المذكورة بالنشرة وتحديد مسلولية موظفي الصندو   إلى ن عبارة "التحق " تشير إولكن بصفة عامة ف
المذكورة في قسم  ، اإلصدارالتي تعهد بها مدير  االكتتاب تغطية  إلى عن دقة تلك القوائم في وثيقة الطرح. أما بالنسبة 

را  الواجب القيام بها عند طرح أو  للجهالة يبالفحص النافمرتبطة   "التعهدات"قسم  في اإلصدارالمقدمة من مدير  التعهدات
 يحص النافالف مالية لالكتتاب العام باتباع ممارسات السو  في مثل هذا النوع من الطرح في سلطنة عمان. وتعتبر عبارتا "

" و"التحق " في سيا  المال في سلطنة عمان هما في األساس مسألة أعراف سوقية تتطور وقد تختلف كثيرا من حالة  للجهالة
ات في تعديل هذه النشرة بما يعكس التغيير و أالمختص غير ملزم بتحديث  اإلصدارحالة أخرى. وُيعتبر مدير  إلى كتتاب عام ا

غير  إلصداراوبالتالي فان مدير  ، بالتحق  في سلطنة عمانو أ للجهالة يبالفحص النافأعراف السو  حتى يمكن القول إنه قام 
 يلنافالفحص امسلولية عن عملية و أ التزاموال يقبل أي  للجهالة يالفحص النافءات مطالب بأن يوضح ألي مستثمر إجرا

 .                         للجهالة
 

إذ أن قيمة الوحدات االستثمارية قد تتغير إما  , وُيرجى مالحظة أن عوائد االستثمار في صناديق االستثمار ليست مضمونة
 ارتفاعا أو انخفاضا. 

 
مة ءن يحدد مدى مالأإذ يجب على كل مستثمر في الصندوق  , ُتعتبر الوحدات استثمارا مناسبا لجميع المستثمرينوقد ال 

 يجب على كل مستثمر محتمل أن يقوم بما يلي:  , استثماره على ضوء ظروفه الخاصة به هو. وبصفة خاصة
 
 لمذكورة مزايا ومخاطر االستثمار في الوحدات والمعلومات ا ، أن تكون لديه الدراية الكافية والخبرة ليقوم بتقييم مفيد للوحدات

 في هذه النشرة. 
  أن تكون أدوات التحليل المناسبة في متناوله وله دراية بها حتى يتمكن و في سيا  وضع مالي معين و من تقييم استثماره في

 الوحدات وأثر الوحدات على مجمل محفظته االستثمارية.      
  أن تكون لديه موارد مالية كافية وسيولة ليتحمل كافة مخاطر االستثمار في الوحدات بما في ذلك اختالف عملة شراء

 الوحدات واألرباح الموزعة عن عملة المستثمر المحتمل. 
   .أن يستوعب جيدا  شروط الوحدات ويكون معتادُا على سلوك أي ملشرات وأسوا  مالية 
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  ة األخرى المتوقعة للعوامل االقتصادي السيناريوهاتأن يكون باستطاعته وو إما بمفرده أو بمساعدة من مستشار مالي وو تقييم

 التي قد تلثر على استثماره وعلى قدرته على تحمل المخاطر الواقعة.    
 

ثناء عملية النقل أُتعدل  وأقد تتغير إلكترونيا  ن الوثائ  المنقولة أفإننا نذّكرك  ، إذا كنت قد تلقيت نسخة إلكترونية من هذه النشرة
وافرة مسلولية وبخصوص أي اختالف بين النشرة بشكلها اإللكتروني والنسخة الورقية المتو أ التزاموبالتالي ينتفي أي  ،اإللكتروني 

ي شخص أ يتبعهأي شخص و أالمستشار القانوني  ، االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، لك وو على الصندو 
 وكالئهم أو األطراف الشقيقة التي يتعاملون معها.      ، مسلوليهم ، موظفيهم ، من هلالء أو على أي من مدرائهم

 
ي ف أي من الوحدات وو تحت أية ظروف وو صراحة أو ضمنا  صحة المعلومات المذكورة فيها طرحوال يشكل توافر هذه النشرة أو 

 ذ ذلك التاريخ.ليها في النشرة منإحدوث تغيير في شلون أي جهة مشار عدم و أأي وقت الح  لتاريخ هذه النشرة 
 

يجب و أيم التقيو أوليس المقصود من هذه النشرة وال من أية معلومات مذكورة فيها حول الوحدات أن تتيح أساس من المصداقية 
لقي لهذه المستشار القانوني ألي متو أ االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، اعتبارها بمثابة توصية من الصندو 

 كتتاب االأو  أي وحداتطلب أي من الوحدات. إذ يتعين على كل مستثمر وو يفكر في  فياالكتتاب طلب أو النشرة أن عليه 
و المستشار أ صداراإلوو القيام بالبحث والتدقي  بنفسه وتقييم مصداقية الصندو  ومركزه المالي وأحواله. وال يتعهد مدير  فيها

و أحدات و  حاملأي  إلى بإسداء المشورة و أالقانوني بمراجعة المركز المالي خالل فترة الترتيبات التي أوردتها هذه النشرة 
 انتباههم.مستثمر محتمل في تلك الوحدات حول أي معلومات تتعل  بالصندو  قد استرعت 

 
عداد النسخة اإلنجليزية لهذه النشرة وو على المعلومات التي أمده بها الصندو  إعتمد المستشار القانوني وو لدى مساعدته في اوقد 

معلومات كتمال أي من تلك الالم يقم بشكل مستقل بالتحق  من دقة و و  ، سو  المالالعامة لهيئة الومدير االستثمار وتعليمات 
ر ليها في النشرة أو أي معلومات أخرى قدمها الصندو  ومدير االستثماإ)بما فيها النسخة العربية لهذه النشرة( المذكورة أو المشار 

القانوني  ولن يقبل المستشار ، أو ضمني ال يوجد توضيح أو ضمان أو تعهد صريح ، تتعل  بالوحدات أو توزيعها.  وبالتالي
أو عملية تحق  أو عن حذف أي  للجهالة فيفحص ناعن تلك المعلومات أو عن بذل أو عدم بذل أي  التزامأية مسلولية أو 

 إجراءات.و أمعلومات 
 

أو المستشار القانوني حول الموضوعات   االكتتاب بنوك  ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار ، مشورة من الصندو و أوال تعلي  
 أي مستثمر طبقا ألي قانون مطب .الوحدات بمعرفة  يف االكتتاب بقانونية و أالضريبية الخاصة بالوحدات 

 
 لمبادئاأو محامي أو خبير في شؤون األعمال أو في  االستثماروُيستحسن أن يتولى كل مستثمر محتمل استشارة خبير في 

 الوحدات. هذه فياالكتتاب بخصوص ة يعالشر  المبادئ , التجارية , القانونية , للموضوعات الضريبيةة بالنسبة يعالشر 
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 موضوعات إضافية يجب مالحظتها

 نطاق المعلومات:
الهدف من المعلومات المذكورة في هذه النشرة هو تزويد المستثمرين المحتملين بمعلومات كافية ترتبط بفرصة االستثمار وأيضا 

ن هذه النشرة ال إف ، هذه. ومع ذلك اإلصدار نشرةليه في إبخلفية معلوماتية حول طرح وحدات الصندو  لالكتتاب العام المشار 
 ن أنها معلومات مادية.             و ن المحتملو مات التي قد يراها المستثمر تتضمن بالضرورة كافة المعلو 

 
 من جانب المستثمر: للجهالة يالفحص الناف

 يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة هذه النشرة بكاملها. إذ أنه يجب على ، في هذه الوحدات االكتتاب قبل اتخاذ أي قرار ب
 ن يعتمد على تقييمه الشخصي لشروط هذه النشرة ومخاطر االستثمار.             أالمستثمر وو عند اتخاذ قرار باالستثمار وو 

 
 مخاطر االستثمار المالي:

فع وفقا ن تهبط قيمتها أو ترتأويمكن ألي ورقة مالية  ، سوقية بدرجات متفاوتةتنطوي كافة االستثمارات المالية على مخاطر 
 ن قراءة قسم: "تقييم المخاطر" المذكور في هذه النشرة.          ين المحتمليألحوال السو . ولذلك يتعين على المستثمر 

 
 خالء المسؤولية من الضمانات الضمنية:إ

 اإلصدارمدير  ، و ضمنية وو يعطيها الصندو أضمانات وو صريحة و أفال توضيحات  ، المطبقةباستثناء ما نّصت عليه القوانين 
 ، ائهممدر  ، أي من موظفيهم المختصينو أ االكتتاب بنوك و أالمستشار القانوني  ، اإلصدارالمستشار المالي لدى مدير  ،

وقعات الت ، وكالئهم أو أي شخص أخر بشأن اكتمال محتويات هذه النشرة ، موظفيهم ، محامييهم ، محاسبيهم ، مسلوليهم
وثائ  ببقاء أي من تلك الو أ، معلومات توافرت في أي وقت مرتبط بطرح الوحداتو أبشأن أي وثيقة أخرى و أ، المذكورة فيها

 بدون تغيير بعد صدورها.        
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 قيود على البيع خارج سلطنة عمان

 
 مملكة البحرين

ووثائ  العرض  هذه اإلصداراألورا  المالية التي هي موضوع نشرة  طرحفيما يتعل  بالمستثمرين في مملكة البحرين ، ال يجوز 
ذات الصلة إال في شكل مسجل ألصحاب الحسابات الحالية والمستثمرين المعتمدين على النحو المحدد من قبل مصرف البحرين 

دوالر أمريكي ، أو )مائة ألف(  011،111ستثمار ما ال يقل عن ايقوم هلالء المستثمرون بالمركزي في مملكة البحرين ، حيث 
 .أي مبلغ معادل بعمالت أخرى أو أي مبلغ آخر قد يحدده بنك البحرين المركزي

 
من قانون البنك المركزي والملسسات المالية لعام  80للمادة  لألورا  المالية في مملكة البحرين وفقا   ا  طرح الطرحال يمثل هذا 

ذات الصلة لم تكن ولن يتم تسجيلها على  الطرح. هذه النشرة ووثائ   (511١لعام  ١4بقانون رقم الملكي )المرسوم  511١
أو الشراء  تابكتلالدعوة لية للذلك ، ال يجوز تقديم أو بيع أو إخضاع أي أورا  مال أنها نشرة لدى بنك البحرين المركزي. وفقا  

، ولن يتم استخدام هذه النشرة أو أي مستند أو مادة أخرى ذات صلة فيما يتعل  بأي عرض أو بيع أو دعوة لالكتتاب أو شراء 
األورا  المالية ، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، لألشخاص في مملكة البحرين ، بخالف المستثمرين المعتمدين 

 .خارج البحرين للطرح
 

لم يقم بنك البحرين المركزي بمراجعة أو اعتماد أو تسجيل هذه النشرة أو مستندات الطرح ذات الصلة ، ولم ينظر بأي شكل من 
ال يتحمل البنك  ،ي وبالتال .األورا  المالية التي سيتم تقديمها لالستثمار ، سواء في مملكة البحرين أو خارجها جدارةاألشكال في 

المركزي البحريني وبورصة البحرين المسلولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات المذكورة في هذه النشرة ، ويخلوا مسلوليتهم 
 .أي جزء من محتويات هذه النشرةو أمهما كان عن أي خسائر مهما كانت تنشأ عن االعتماد على كل  التزامبكل وضوح من أي 

 
 دولة الكويت

يتم توفير هذه النشرة على أساس حصري للمستلم المقصود منها على وجه التحديد ، بناء  على طلب ذلك الشخص ومبادرته ، 
 .للجمهور ستخدام الشخصي للمستلم فقط وليس المقصود أن يكون متاحا  ولال
 

لعرض أو الترويج أو التسوي  أو اإلعالن أو البيع في دولة الكويت من قبل هيئة أسوا  المال أو أي  هذه النشرة لم يتم ترخيص
 في دولة الكويت على الوحداتوكالة حكومية كويتية أخرى ذات صلة. يحظر عرض أو ترويج أو تسوي  أو اإلعالن أو بيع 

 التي تحكمو ،  له واللوائح التنفيذية وتعديالته،  (5101لعام  3 رقم)للقانون  العام وفقا   االكتتاب الخاص أو  االكتتاب أساس 
 .الكويت "( يفألورا  المالية اوعرض وتسوي  وبيع األورا  المالية في دولة الكويت )"قوانين إصدار 

 
كويت ، في دولة ال للوحداتأي عرض خاص أو عام  ولن يتم، ال يوجد أو الكويت  يفألورا  المالية القوانين  وبالتالي ، وفقا  

أو  لطرح قناعإأو  حثفي دولة الكويت وال يوجد تسوي  أو يتم استخدام أنشطة  الوحداتولن يتم إبرام أي اتفا  يتعل  ببيع 
 ." تسوي  المصالح في دولة الكويت

 
 .يكون أي توزيع لهذه النشرة على مسلولية الموزع
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 دولة قطر

 ، ومبادرته صالشخ ذلك طلب على بناء   ، التحديد وجه على منها المقصود للمستلم حصري أساس على النشرة هذه توفير يتم
 .للجمهور متاحا   يكون أن المقصود وليس فقط للمستلم الشخصي ولالستخدام

 
هذه النشرة للعرض أو الترويج أو التسوي  أو اإلعالن أو البيع في دولة قطر أو في مركز قطر المالي أو  لم يتم ترخيص

دولة قطر  في شكل آخر يكأ لقيام بأعمال تجارية ، كبنك أو شركة استثمار أواالتسوي  الداخلي لصندو  استثمار أو محاولة 
 .أو في مركز قطر المالي

 
أو تسجيلها أو ترخيصها من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو هيئة قطر  لم يتم اعتماد هذه النشرة

 .لألسوا  المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى في دولة قطر
 

في دولة قطر ، ولن يتم إبرام أي اتفا  يتعل  ببيع  للوحداتلقوانين دولة قطر ، ال يتم تقديم أي طرح خاص أو عام  وفقا  
 .في دولة قطر وحداتلتقديم أو تسوي  ال إقناعأو  حثفي دولة قطر وال يتم تسوي  أو يتم استخدام أنشطة  حداتو ال

 ع .يكون أي توزيع لهذه النشرة على مسلولية الموز 
 

 المملكة العربية السعودية
ال يتم توزيع هذه النشرة في المملكة العربية السعودية إال لألشخاص المسموح لهم بموجب لوائح طرح األورا  المالية في اكتتاب 

وتعديالته  5114أكتوبر  4الملرخ ( 5114-00-5رقم )هيئة سو  المال السعودية تطبيقا للقرار مجلس الصادرة عن ، عام 
 )الئحة طرح األورا  المالية(.  5118أغسطس  08الملرخ  (5118-58-0رقم )السعودية عن قرار هيئة سو  المال  ةالصادر 

 
من لوائح المملكة العربية السعودية  01" ، على النحو المحدد في المادة واسعى المعرفة"مستثمرين  إلى هذه النشرة موجهة 

ص توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخ إلى "( ، ألغراض المعلومات فقط. ال تهدف هذه النشرة واسعو المعرفة)"المستثمرون 
من  عدم التصرف بناء  على هذه النشرة أو أي واسع المعرفة . يجب على أي شخص ليس مستثمرا  واسع المعرفة ليس مستثمرا  

توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص أو كيان في أي والية قضائية أو بلد يكون  إلى  محتوياتها. ال تهدف هذه النشرة أيضا  
 .للقانون أو اللوائح فيه هذا التوزيع مخالفا  

 
ذا جرى توزيع هذه النشرة في المملكة العربية السعودية طبقا لالئحة طرح األورا  المالية فمن المفهوم  و  المال ن هيئة سأوا 

سائر مهما كان عن أي خ التزامو اكتمال هذه النشرة وتخلي مسلوليتها صراحة من أي أبشأن دقة  إفادات السعودية ال تبدي أية
درة عن الصندو  الهذه الوحدات الصالمحتملين المكتتبين عتماد على أي جزء من هذه النشرة. وعلى الكبدها جراء اتيتم و أتنشأ 
بأنفسهم حول دقة المعلومات المتعلقة بالوحدات. إذا لم يستوعب أحد المشترين محتويات هذه  الالزم للجهالة يالفحص النافبذل 

 .ينمعتمدال ينماليال ينمستشار الن يستشير أحد أالنشرة ، عليه 
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 مارات العربية المتحدة )باستثناء مركا دبي المالي الدولي( اإل

جب عدم وي عتباريةمن الجهات االويتم توزيعها على عدد محدود من المستثمرين الملهلين  هذه النشرة خاصة وسرية تماما  
أي شخص آخر غير المستلم األصلي ، وال يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها ألي غرض آخر. إذا كنت تشك  إلى تقديمها 

 .في محتويات هذا المستند ، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد
 

خالل تلقي هذه النشرة ، يدرك الكيان الذي صدر له ، يقر ويواف  على أن هذه النشرة لم تتم الموافقة عليها من قبل البنك من 
دولة  أو أي سلطات أخرى في والسلعلعربية المتحدة لألورا  المالية المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو هيئة اإلمارات ا

يتم إجراء أي تسوي  ألي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة لن و ة. لم اإلمارات العربية المتحد
ت أخرى في أي أورا  مالية أو استثمارا االكتتاب بخالف ما يتواف  مع قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وال يجوز أو ال يتم 

أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في اإلمارات  الوحداتداخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال يجوز عرض 
الشركات  ونلقان في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا   خالفهالألورا  المالية أو  عاما   ا  حر طالعربية المتحدة. ال يمثل هذا 

 .وتعديالته 5102لعام  5التجارية أو القانون االتحادي رقم 
 

المحتملين تبين المكتالتي تتعل  بها هذه الوثيقة قد تكون غير سائلة و/ أو خاضعة لقيود على إعادة بيعها. يجب على  الوحدات
 .الواجب على األسهم للجهالة يالفحص النافلألسهم المعروضة إجراء 

 
ة أو مشورة يأو محاسب ةأو ضريبي ةقانونيمشورة استثمار أو  مشورة شكليهذه  اإلصدارال يوجد شيء منصوص عليه في نشرة 

لعمل. إقرار أو التوصية بمسار معين ل إلى مهنية أخرى. هذه النشرة هي لمعلوماتك فقط وليس هناك ما في هذه النشرة يهدف 
 قدمتالتشاور مع مهني مناسب للحصول على مشورة محددة  الوحدات في االكتتاب طلب أو يجب على أي شخص يفكر في 

 .وضعهواحد حسب  لكل
 

 مركا دبي المالي الدولي
 .لقواعد األسوا  لهيئة دبي للخدمات المالية معفي وفقا   طرحتتعل  هذه النشرة ب

 
أي شخص بخالف المستلم األصلي ، وال يجوز إعادة إنتاجها أو  إلى وال يجب تقديمها  هذه خاصة وسرية تماما   اإلصدارنشرة 

 .استخدامها ألي غرض آخر. إذا كنت تشك في محتويات هذا المستند ، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد
 

لموافقة عليها امن خالل تلقي هذه النشرة ، فإن الشخص أو الكيان الذي صدرت له يدرك ويقر ويواف  على أن هذه النشرة لم تتم 
دبي للخدمات المالية أية مسلولية عن مراجعة أو التحق   هيئةمن قبل هيئة دبي للخدمات المالية أو تقديمها إليها. ال تتحمل 

. لم تعتمد هيئة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة ولم تتخذ خطوات للتحق  من المعلومات فيالمع بالطرحمن أي مستندات تتعل  
 .يها ، وال تتحمل أي مسلولية عنهاالواردة ف

 
ي االمتثال لقوانين مركز دبب إاليتم إجراء أي تسوي  ألي منتجات أو خدمات مالية من داخل مركز دبي المالي العالمي  ولنلم 

في أي أورا  مالية أو استثمارات أخرى داخل مركز دبي المالي العالمي. ال  االكتتاب يتم  نالمالي العالمي ، وال يجوز أو ل
 .يجوز عرض األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في مركز دبي المالي العالمي
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المحتملين تبين المكتالتي تتعل  بها هذه الوثيقة قد تكون غير سائلة و/أو خاضعة لقيود على إعادة بيعها. يجب على  الوحدات

 .لألسهم المعروضة إجراء العناية الواجبة على األسهم
 

ة أو مشورة يأو محاسب ةأو ضريبي ةمشورة استثمار أو مشورة قانوني شكليهذه  اإلصدارال يوجد شيء منصوص عليه في نشرة 
لعمل. إقرار أو التوصية بمسار معين ل إلى مهنية أخرى. هذه النشرة هي لمعلوماتك فقط وليس هناك ما في هذه النشرة يهدف 

 قدمتالتشاور مع مهني مناسب للحصول على مشورة محددة الوحدات  يف االكتتاب طلب أو يجب على أي شخص يفكر في 
 .وضعهواحد حسب  لكل
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 غسل األموالومكافحة تحديد هوية المستثمرين 

ل ومدير اإلدارة في طلب مزيد من المسج   ،االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، يحتفظ بالح  المطل  كل من مدير االستثمار
مستثمر  وحدات بالنيابة عنال فيو شركة يتقدم بطلب اكتتاب أو التحق  من هوية شخص أالتحق  لهوية كل مستثمر محتمل 

 ، االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، مدير االستثمار إلى ن يقدم دليل مادي ومرضي أمحتمل.  وعلى كل مستثمر محتمل 
المسجل ومدير اإلدارة لهويته الشخصية وو إذا ُطلب منه ذلك وو وبيان مصدر أمواله خالل فترة زمنية معقولة يحددها مدير 

الكتتاب اسوف ُيلجل طلب  ، . وبانتظار تقديم ذلك الدليل المسجل ومدير اإلدارة ، االكتتاب بنوك ، اإلصدارمدير  ، االستثمار
 ر االستثمارتنع به مديودم دليال لم يقوو إذا قأددة وة المحويونوزمورة الوتوفوالل الوي خوورضول مويوم دلوديوقون عن توريوموتثووالمس دوو. إذا عجز أح

رجاع إوفي هذه الحالة يتم  ، فورا االكتتاب فيجوز رفض طلب  ، المسجل ومدير اإلدارة ، االكتتاب بنوك  ، اإلصدارمدير  ،
رجت منه نفس الحساب الذي خ إلى وذلك بتحويل بنكي  االكتتاب مقدم طلب  إلى المدفوع وقت تقديم الطلب  االكتتاب مبلغ 

 . مقدم الطلبضافة أي مبلغ زائد عنه وعلى مسلوليته وبمصاريف يتحملها إموال دون تلك األ
 

ومات في طلب تلك المعلبالح  ومدير اإلدارة ، المسجل  ،  االكتتاب بنوك  ، اإلصدارمدير  ، يحتفظ كل من مدير االستثمار
بة ية معلومات مطلو أعن تقديم  االكتتاب عجز مقدم طلب و أعند الضرورة للتحق  من هوية المستثمر. في حالة التأخير 

 مدير اإلدارة يرفضون الطلب المقدم ،  االكتتاب بنوك  ، اإلصدارمدير  ، ن مدير االستثمارإف ، ألغراض التحق  من الهوية
 .عنه المدفوع االكتتاب من المستثمر ومبلغ 

 
عين على جرامي فيتإالمدفوع يتضمن حصيلة سلوك  االكتتاب ن مبلغ أإذا كان لدى أي شخص مقيم في سلطنة عمان شكوك ب

لقانون مكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني  ذلك الشخص اإلبالغ عن تلك الشكوك طبقا  
 وتعديالته.                           11/510١
 

 متطلبات مكافحة غسل األموال في اختصاصات قضائية أخرى
المطبقة ا و التابعين لهمكافحة غسل األموال في حدود االختصاصات القضائية  بتشريعات لتزاماال حاملي الوحدات المتوقع من 

 على استثماراتهم في وحدات الصندو .                   
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 المتطلعة للمستقبلالعبارات 

" إلى تهدف و جمل من قبيل: "أ" معينة ويمكن وصفها بشكل عام بعبارات المتطلعة للمستقبلعبارات تحتوي هذه النشرة على "
، "تتوقع" ، "ُيعتقد" ، "ُيتوقع" ، "ُيقّدر" ، "ُيعتزم" ، "الهدف" ، "الخطة" ، "المشروع" ، "سوف" ، "سنواصل" أو عبارات أخرى ذات 

عبارات  امدلول مشابه.  وبالمثل ، فان البيانات التي تصف استراتيجيات الصندو  ، األغراض ، الخطط أو األهداف ُتعتبر أيض
)أو من قبيل التوقعات( حيث تنطوي جميعها على مخاطر ، شكوك وافتراضات يمكن أن تسبب نتائج تختلف ماديا  ستشرافيةا

 حيثبالمطلوب وو بأفضل ما في علمه واعتقاده وو  للجهالة يبالفحص الناف. وقد قام مدير االستثمار العباراتعما قصدته تلك 
 . قيام بتنفيذهاالتعكس هذه النشرة الخطط المستقبلية التي بإمكان الصندو  

 
 وتوجد عوامل هامة يمكن أن تسبب نتائج تختلف ماديا عن توقعات الصندو  ، ومنها وو ضمن عوامل أخرى وو ما يلي:  

 الظروف العالمية وأحوال االقتصاد المحلي واألعمال 
 تغيرات أسعار الفائدة 
  التنافسيةالبيئة 
 عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي 
  عدم القدرة على إيجاد استثمارات مناسبة 
  تغير القوانين واللوائح المطبقة على الصندو 

 " من هذه النشرة. ةالمخاطر  عوامل" 05ولمزيد من البحث حول العوامل التي قد تسبب نتائج فعلية مختلفة ، أنظر القسم 
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 خرىألاالمالية و عرض المعلومات 

 البيانات المالية:
ي توقعات لظروف وأحداث خارجية تتعل  بالصندو  ، البيئة التنافسية ف إلى وهي تستند  التوقعاتتتضمن هذه النشرة بعض 

على تتضمن مخاطر وشكوك مالزمة. و  تطلعيةهي قوائم  التوقعاتسلطنة عمان والمجال الذي يزاول فيه الصندو  نشاطه. تلك 
ختلف ماديا و حصيلة فعلية للصندو  تأن تسبب نتائج أن العديد من العوامل الهامة يمكن أ إلى المستثمرين المحتملين االنتباه 

 .التوقعاتعن تلك في هذه 
 

ات بشكل مستقل بالتحق  من أي توقع اإلصداروالمستشار المالي والتسويقي لمدير  اإلصدارباإلضافة لذلك ، لم يقم مدير 
رونتائج وبيانات مالية أخرى أعدها   "تقييم المخاطر" المذكور في هذه النشرة.                           05، مما ُيرجى معه قراءة القسم  الُمصد 

 
 :السنة المالية للصندوق

ديسمبر من كل سنة ميالدية ، وأي اختالفات في هذه النشرة بين  10يناير وتنتهي في  0تبدأ السنة المالية للصندو  في 
 جماليات والمبالغ )التفصيلية( إنما هي بسبب التقريب.         اإل
 

 :الصندوقعملة 
اللاير العماني ، وهو العملة الرسمية في سلطنة عمان ، كما أنه مربوط بالدوالر األمريكي  إلى نما تعود إ"ر.ع"  إلى كل إشارة 

 بيسة.  0111دوالر أمريكي ، ويتكون اللاير الواحد من  5.١118 إلى حيث يصل سعر اللاير العماني الواحد 
 
 و خالصة الوثائق:أملخص ال

 و خالصات لوثائ  مذكورة في هذه النشرة وكأنها بيانات شاملة تتعل  بتلك الوثائ .  أال يجب االعتماد على أي ملخصات 
 

 :سوقالصناعة و البيانات 
ورات. لكترونية ومنشإمن مصادر عامة مثل مواقع و أسو  في هذه النشرة من جهات أخرى الصناعة و التم الحصول على بيانات 

 أو المستشار القانوني بالتحق  من ستثماراالمدير و ، المستشار المالي  اإلصدارولم يقم الصندو  ، إدارة الصندو  ، مدير 
ليها التأكد من االفتراضات الرئيسية التي اعتمدت عو أفي هذه النشرة أو من مصادرها ليها إبيانات تلك الجهات األخرى المشار 

ني أو المستشار القانو  ستثماراالمدير و المستشار المالي ،  اإلصدارتلك المصادر. إضافة لذلك ، لم يقم الصندو  ، مدير 
 ليها في هذه النشرة. ولذلك ، فال يمكن ضمانإخرى المشار المصادر األو أبالتحق  بشكل مستقل من أي من بيانات الصناعة 

دقتها واكتمالها ، كما ليس باإلمكان تأكيد مصداقيتها. ويعتمد القدر المفيد وو من بيانات صناعة وسو  العقارات المستخدم في 
 هذه النشرة وو على اعتياد القارئ على فهم األساليب المستخدمة في تجميع تلك البيانات.        
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 اختصارات وتعاريف .0

 التعريف البند
 هيئة المحاسبة والمراجعة للملسسات المالية اإلسالمية المحاسبةهيئة 

 ع أو أي مسلول آخر قد يعينه الصندو  من وقت آلخر.ع.م.بنك صحار الدولي ش يدار مدير اإلال
و أو شركة قابضة لذلك الشخص أو تابعة لذلك الشخص أذات عالقة بأي شخص،  جهة شقيقة 

 القابضةشركة تابعة لتلك الشركة أي 
 )المستشار الشرعي( ستشارات إس دي إن/بي إتش ديأماني لال يأمان

 مقدم طلب اكتتاب في الوحدات التي يطرحها الصندو  لالكتتاب العام مقدم الطلب
 لطرحاالكتتاب في الوحدات التي يتم تقديمها بموجب لطلب يتقدم به مقدم الطلب  االكتتاب طلب 
ي ف فيها المكتتبالطرح  وحداتمقابل مقدم الطلب  المدفوع منالمبلغ اإلجمالي  االكتتاب قيمة 

 الصندو 
لب مستثمر محتمل لغرض تقديم طيتقدم به الذى ووثائقه الملحقة  االكتتاب نموذج  االكتتاب نموذج طلب 

 اإلصدارالوحدات ، رهنا بموافقة مدير  يف االكتتاب 
 اتمقابل اكتتابهم في الوحد االكتتاب األموال التي دفعها المكتتبين في حساب  االكتتاب  حصيلة

 ستثمارالمعتمد الذي يوضح مهام إدارة الصندو  ومدير اال األساسي النظاممواد  يساسالنظام األ
 السنوية  العامةخارجي لحسابات الصندو  تعينه الجمعية  مراقب الحسابات مراقب

 اإلصدارحصل على موافقة مدير  وسيط مالي مرخصأي  مدير طرح مفوض
 البنوك التجاريةيوم عمل رسمي بالوزرات والهيئات والدوائر الحكومية و  يوم عمل

 معدل النمو السنوي المرّكب معدل النمو
 التقويم الميالدي التقويم

 وتعديالته 81/18قانون سو  المال الصادر بالمرسوم السلطاني  قانون سو  المال
وحدة  0،111د بعد االكتتاب  اتاألفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلب  (0)الفئة  - نو المستثمر 

من الوحدات وحدة  011بمضاعفات  من الوحدات المطروحة كحد أدنى ومن ثم
 وحدة 01،111،111بحد أقصى المطروحة 

 اتطلبباألفراد العمانيين وغير العمانيين واألشخاص االعتباريين الذين يتقدمون   (5)الفئة  - نو المستثمر 
 من الوحدات المطروحة كحد أدنى ومن ثموحدة  01،111،011بعدد  االكتتاب 

 وحدة 51،111،111بحد أقصى من الوحدات المطروحة وحدة  011بمضاعفات 
  08/5101قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  قانون الشركات

 بالصندو  بعد موافقة الهيئةاإلصدار  مديرحدده تخر آو أي يوم أ 5151يناير  0١ اإلغال تاريخ 
 سو  المالل العامة هيئةال الهيئة

 0/5111سو  المال الصادرة بالقرار الالئحة التنفيذية لقانون  الالئحة التنفيذية لهيئة سو  المال
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 التعريف البند
 بنكل ك تعيينحكم تي تال اإلصداركل على حدة مع مدير االكتتاب بنوك تفاقية ا االكتتاب بنوك تفاقية ا

 التحصيل لعملية 
 ع.بنك صحار الدولي ش.م.ع االكتتاب بنوك 

 ع.بنك مسقط ش.م.ع 
 ع.البنك الوطني العماني ش.م.ع 
 م.بنك عمان العربي ش.م.ع 

 هلية لالستثمار ش.م.ع.ماألشركة نخل  الشركة المالكة لألرض
حافظ أمين آخر يتم تعيينه من قبل مدير  يأو أ ع.ش.م.عبنك صحار الدولي  األمينالحافظ 

 ستثمار من وقت آلخراال
االتفاقية المبرمة بين مدير االستثمار وبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع ، تحكم شروط  اتفاقية الحفظ واإلدارة

 اراإلصد ومديرالحافظ األمين وأحكام أدوار بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع بصفته 
 تختص باألمور التي ال تدرج بالجمعية العامة العادية  استثنائية عامةجمعية  الجمعية العامة غير العادية

 جميع الشركاء والمديرين والمسلولين والموظفين والمستشارين ووكالء مدير االستثمار الموظفون
نوك من بباسم الصندو  لدى كل بنك  اإلصدارحساب بنكي مفتوح بمعرفة مدير  ستثماراالحساب 

 ات االكتتابلغرض تحصيل أموال  التحصيل
 استثمار أجنبي مباشر استثمار أجنبي

 مثراء العالمية لألعمال ش.م. للصندو ي مالالمستشار ال
تنتهي في و القيد بسجل الهيئة العامة لسو  المال تاريخ  منتبدأ السنة المالية األولى  السنة المالية

ديسمبر  10يناير وتنتهي في  0وتبدأ السنة المالية الالحقة في   5151ديسمبر  10
 من كل سنة ميالدية

م ، فيما يتعل  بالوحدات التي يت)قيد التأسيس( صندو  أمان لالستثمار العقاري  الصندو 
 تقديمها بموجب هذه النشرة

 يلحامللصندو  ، المكونة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من أول اجتماع إدارة ا لصندو إدارة ا
 الوحدات

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي مجلس التعاون
 الناتج المحلي يجمالإ جمالي الناتجإ

 محمد بن خلفان السيابي مالك األرض
االتفاقية المبرمة بين الصندو  ومدير االستثمار والتي تحكم شروط وأحكام تعيين  ستثمارعقد إدارة اال

 مدير االستثمار
تم يأو أي مدير استثمار آخر في الصندو  قد ،  م.م.ش ثراء العالمية لألعمالشركة   مدير االستثمار

 تعيينه من وقت آلخر
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ثمر الذي يحدد حساب المست رقم تخصصه شركة مسقط للمقاصة واإليداع للمستثمر رقم المستثمر
لى المستخدم لنقل األسهم / الوحدات من و شركة مسقط للمقاصة واإليداع  في  ا 
  حسابال

 العام األولياالكتتاب  الطرح العام للصندو 
 ع .ع.م.بنك صحار الدولي ش اإلصدارمدير 
عالمية ثراء الوشركة  اإلصداروالخدمات االستشارية بين مدير  اإلصدارإدارة اتفاقية  اإلصدارمدير  اتفاقية

والتي تحكم شروط وأحكام  5101مارس  0ش م م )مدير االستثمار( بتاريخ  لألعمال
 اإلصدارتعيين مدير 

دارة وحالمشتركة الذي يفصّ إعالن الملكية  إعالن الملكية المشتركة  ةكمو ل القواعد واللوائح المتعلقة بصيانة وا 
 التطوير في مدينة سندان التي تشكل المباني جزء ا منها

 ستثمار ش.م.ع.ممحمد بن خلفان السيابي وشركة نخل األهلية لال مالك األرض
العقار إلى المستأجر، مع عامين ، وهي المدة التي واف  الملجر على إعادة التأجير  مدة اإليجار

 مراعاة اإليجارات المهنية الحالية
 تراورز اند هاملينز القانونى مستشارال

 سندان للتطوير المستأجر
 الصندو  الملجر

 دراج في سو  مسقط لألورا  الماليةاإل دراجاإل
بموجبها تم الدخول فيها و يساتفاقية اإليجار الرئيسية بين الصندو  وسندان والتي  اتفاقية اإليجار الرئيسية

 سندان وفق ا لشروط االتفاقيةإلى ر العقار مرة أخرى يجأسيقوم الصندو  بت
بموجبها ل فيها و تم الدخو يسالتي اتفاقية البيع والشراء الرئيسية بين الصندو  وسندان  اتفاقية البيع والشراء الرئيسية

  العقاراتشترى الصندو  سي
واإليداع  شركة مسقط للمقاصة

 ش.م.ع.م
الصادر  85/18هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست وفقا  للمرسوم السلطاني رقم 

 0118نوفمبر  52بتاريخ 
 سو  مسقط لألورا  المالية سو  مسقط 

االلتزامات وُيحدد طبقا لألحكام المذكورة في  مجموعأصول الصندو  ناقصا  مجموع صافي قيمة األصول
 "  حاملي الوحدات القسم بعنوان "حقو  والتزامات 

المبلغ الناتج من قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات المصدرة الموجودة  صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة
 في تاريخ التقييم

 لإلحصاء والمعلومات في عمانالمركز الوطني  المركز الوطني لإلحصاء
 عمالاأل ممارسةب ةتعلقالميجار اإلد و عق عن اإلشغالاإليجارات 

 طرح الوحدات لالكتتاب العام بموجب هذه النشرة الطرح
 5151يناير  0١وتنتهي في  5151يناير  5فترة تبدأ من  االكتتاب  طرحفترة 
 العماني( اللاير) لسلطنة عمان الرسميةهي العملة  ر.ع

 العقارية لحاملي الوحدات هي الجمعية التي نشأت بموجب الملكية المشتركة  جمعية المالك
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 ش.م.ع.م شركة مسقط للمقاصة واإليداع الدفعكيل و 
م قبل أو عند إدراج الوحدات التي تحك عفاقية المبرمة بين الصندو  ووكيل الدفتاال الدفعكيل و اتفاقية 

 عشروط وأحكام تعيين وكيل الدف
 سندان شركةصالح ل 510١ يونيو 0١ بتاريخ األرض مالك نم صادرتوكيل كامل  التوكيل

 تعيين ، لعقاريةا الوحدات بيع ، البيع اتفاقيات للتوقيع ، أخرى أمور بين من للتطوير،
 المبيعات حصيلة واستالم بالبيع، يتعل  فيما استشاريين

في مدينة سندان ،  ةوحد 318لوحدات السكنية والصناعية والشق  البالغ عددها ا العقارات
حلبان ، جنوب الباطنة ، والتي سيحصل عليها الصندو  بموجب اتفاقية البيع والشراء 

 .الرئيسية
 ندان كما هو موضح في هذه النشرةس إلى عرض الوحدات  الطرح الخاص
شركة تبيان للعقارات أو شركة مستقلة مهنية أخرى يعينها مدير االستثمار لغرض  مثمن عقارات

 تقدير القيمة السوقية للعقارات. 
أو أي مدير عقارات آخر ، بموجبها يقوم  ش م م سندان ومدينة سنداناتفاقية بين  العقارات عقد إدارة

 وفق ا لشروط االتفاقية ات مدير العقار بإدارة العقار 
 ، أو مدير عقارات آخر يعينه الصندو  من وقت آلخر مش.م. مدينة سندان مدير العقارات

 طرح وحدات الصندو  لالكتتاب العام ذات الصلة والمتعلقة بهذه النشرة  اإلصدارنشرة 
 بيسة لكل وحدة 015 بقيمةوحدة  011،111،111لعدد عام طرح  هو العام االكتتاب 

 سلطنة عمان االختصاص القضائي لالكتتاب العام
 م.ع.م.ركة مسقط للمقاصة واإليداع شش وكيل التسجيل

كم قبل أو عند إدراج الوحدات التي تح ووكيل التسجيلاالتفا  المبرم بين الصندو   التسجيلوكيل تفاقية ا
 التسجيلوكيل شروط وأحكام تعيين 

 وتعديالته 5/5108الالئحة الصادرة بالقرار الوزاري  ةالعقاريالئحة صنادي  االستثمارات 
 ستثمار أو أييتضمن الطرف ذو العالقة المدير اإلداري أو أمين الحفظ أو مدير اال أطراف ذات عالقة

أو أكثر من وحدات الصندو  أو أي عضو في إدارة الصندو   ٪2وحدة يمتلك  حاملي
من رأسمال مدير االستثمار ، أو أي شخص يرتبط بإدارة  ٪2، أو أي مساهم يمتلك 

 الصندو  . 
 مش.م. للتطوير  سندان سندان
صدار للصندو  بتخصيص و  سندان تعهد من سندانتعهد  أي من وحدات العرض العام التي ال ا 

والدخول في اتفاقية البيع والشراء الرئيسية واتفاقية التأجير  فيها المستثمرون يكتتب
 .  الرئيسية

مالك األرض بالنيابة عن شركة سندان بصفتها وكيال  لمالك األرض بموجب التوكيل   البائع
 الشرعي .

بي اتش دي في  أماني - مستشار الشريعة االتفاقية المبرمة بين مدير االستثمار و  اتفاقية مستشار الشريعة 
 اللجنة الشرعية التي تحكم شروط وأحكام تعيين  5101فبراير  08
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 التعريف البند
المستقلة بغرض التأكد من مطابقة الصندو  لمبادئ  الشرعيةلجنة التضعها  إرشادات الشرعية شاداتر اإل

 الشرعية اإلرشاداتفي الجزء " الشريعة، ومذكور عنها ملخص في هذه النشرة
 ".الشرعية والفتوى لالستثمار

بصفته المستشار الشرعي للصندو  ، أو أي بي اتش دي  أماني - مستشار الشريعة اللجنة الشرعية 
 مستشار )شريعة( آخر يعينه الصندو  من وقت آلخر

 غرض خاص ل هي الشركة التي تنشأ أغراض خاصة شركة
في سجل  التسجيلسنة ميالدية من تاريخ  11صندو  االستثمار العقاري هي  مدة مدة الصندو 

 الصنادي  في هيئة سو  المال أو حتى تصفية الصندو .
 م.م.شلألعمال شركة ثراء العالمية  ثراء

ل اتعهد بنقل الوحدات من قبل أحد الوكالء كما هو موّقع من قبل الناقل والُمحنموذج  نموذج تحويل
 إليه

 دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات
 للواليات المتحدة األمريكية الرسميةالعملة ، يدوالر أمريك دوالر
وحدة يصدرها الصندو  وفقا لهذه النشرة وتمثل كل وحدة مصلحة شائعة متساوية في  الوحدة

 صافي أصول الصندو 
 مالك لعدد من وحدات الصندو  ومسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع وحدات حامل

 ضريبة القيمة المضافة  ضريبة المضافةال
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 ملخص الطرح .1

 (التأسيس)قيد  صندو  أمان لالستثمار العقاري اسم الصندو 
  ترخيص الهيئةرقم 

 5101ديسمبر  54 موافقة الهيئة على النشرةتاريخ 
 ، سلطنة عمان011، رمز بريدي 522ص ب  للصندو العنوان والمقر الرئيسي 

 +(1١8) 54213801هاتف:
  +(1١8)54١52801فاكس:

 info@tharaglobal.com: البريد اإللكتروني
  في سجل الصنادي  في هيئة سو  التسجيلسنة ميالدية من تاريخ  11 مدة الصندو 

 . المال أو حتى تصفية الصندو 
العامة  القيد بسجل الهيئةتاريخ  منللصندو  تبدأ السنة المالية األولى  للصندو السنة المالية 

وتبدأ السنة المالية الالحقة   5151ديسمبر  10وتنتهي في لسو  المال 
 . ديسمبر من كل سنة ميالدية 10يناير وتنتهي في  0في 

م ، تم العا االكتتاب بعد االنتهاء من االكتتاب ال شيء في وقت بدء  رأس المال
 لوحدةاقيمة ، مليون وحدة  511 إلى عماني  لايرمليون  51تقسيم 
 . بيسة 011 الواحدة

بيسة لكل وحدة ، تمثل  011الواحدة  لوحدةاقيمة ، وحدة مليون  511 عدد الوحدات المطروحة لالكتتاب العام
 .من إجمالي رأس المال للصندو   011٪

 :العام ، على النحو التالياالكتتاب عند االنتهاء من 
بيسة لكل وحدة ، لتمثل  011وحدة بقيمة مليون  011 : العام الطرح
رأس مال الصندو  ، وعرضت على المستثمرين  مجموعمن  ٪ 21

 بيسة لكل وحدة ؛ 015 طرحبسعر 
بيسة لكل وحدة ،  011وحدة بقيمة مليون  011 : الخاص الطرح
رأس المال للصندو  ، وعرضت  مجموعمن األخرى  ٪ 21لتمثل 

 لى إ العقاراتبيع لعلى سندان كجزء من االعتبار المقترح لسندان 
 لكل وحدةبيسة  011 طرحالصندو  ، بسعر 

بيسة لكل  011الواحدة  لوحدةاقيمة تشتمل على  بيسة لكل وحدة 011  سعر الطرح الخاص
 وحدة

 للوحدةالواحدة  لوحدةابيسة قيمة  011، عبارة عن  بيسة للوحدة 015 العام سعر الطرح
 بيسة للوحدة 5إصدار ، مصاريف 

رفع إجراء السو  المال ، يمكن للصندو  العامة لهيئة الوفق ا للوائح   االقتراض
 من قيمة األصول ٪١1إلى صول الصندو  بنسبة تصل المالي أل
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 عتباريينالواألشخاص ا غير العمانيينو لعمانيين لألفراد امفتوح االكتتاب  االكتتاب األشخاص الملهلين لالشتراك في 
 5151يناير  5 االكتتاب  بدايةتاريخ 
 5151يناير  0١ االكتتاب  إغال تاريخ 

مليون وحدة وكافة الوحدات تتمتع بحقو  متساوية ومتالزمة معها  011 الوحدات المطروحة لالكتتاب
 ةالمطبق للقوانينطبقا 

 يوم 02 االكتتاب فترة 
بعدد  تتاب االك اتاألفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلب (0)فئة المستثمرين 

بمضاعفات  من الوحدات المطروحة كحد أدنى ومن ثموحدة  0،111
 وحدة 01،111،111بحد أقصى من الوحدات المطروحة وحدة  011

العمانيين وغير العمانيين واألشخاص االعتباريين الذين يتقدمون األفراد  (5)فئة المستثمرين 
من الوحدات المطروحة وحدة  01،111،011بعدد  االكتتاب  اتبطلب

بحد من الوحدات المطروحة وحدة  011بمضاعفات  كحد أدنى ومن ثم
 وحدة 51،111،111أقصى 

ة ونمو رأس مالي على خلفي يجاريةا ديم عائد متكرر من خالل إيراداتتق أغراض االستثمار
 النمو في قطاع الصناعة في عمان. 

لطرح من وحدات ا  ٪١2مليون وحدة وتعادل  ١2: ( 0)فئة المستثمرين  التخصيص المقترح
 وعلى أساس تناسبيالعام 

 
لطرح وحدات امن   ٪12مليون وحدة وتعادل  12: ( 5)فئة المستثمرين 

 وعلى أساس تناسبيالعام 
 ع.بنك صحار الدولي ش.م.ع اإلصدارمدير 

 .حي الميناء ، سلطنة عمان 004، الرمز البريدي  44  :ص ب
 +1١8 543111١١هاتف : 
  +1١8 54311144فاكس : 

www.soharinternational.com 
 شركة ثراء العالمية ش م م  ستثمارمدير االو   يلامستشار المال

 ، سلطنة عمان011، رمز بريدي 522ص ب 
 +(1١8) 54213801هاتف:
  +(1١8)54١52801فاكس:

 info@tharaglobal.comالبريد اإللكتروني: 
 تراورز آند هاملينز المستشار القانوني

 شاطي القرم ، سلطنة عمان –العنوان : بناية الجوهرة ، ش المنتزه 
 +(1١8) 54١85111هاتف : 

oman@trowers.com 
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  االكتتاب بنوك 
 

 ع.بنك صحار الدولي ش.م.ع
 .حي الميناء ، سلطنة عمان 004، الرمز البريدي  44  :ص ب

 +1١8 543111١١هاتف : 
  +1١8 54311144فاكس : 

www.soharinternational.com 
 ع.بنك مسقط ش.م.ع 

 .، روي ، سلطنة عمان 005، الرمز البريدي  014ص.ب : 
 +1١8 543١81١4هاتف : 
  +1١8 543833١4فاكس 

www.bankmuscat.com 
 ع.البنك الوطني العماني ش.م.ع 

 .، روي ، سلطنة عمان 005، الرمز البريدي  320  :ص ب
 +1١8 54338323/  3١01:   هاتف

 +1١8 54338111الفاكس : 
www.nbo.co.om / www.nbo.om 

  م.بنك عمان العربي ش.م.ع 
 ، روي ، سلطنة عمان . 005، الرمز البريدي  5101  :ص ب
 +1١8 543244١1:   هاتف

 +1١8 54052052الفاكس : 
www.oman-arabbank.com 

 شركة مسقط للمقاصة واإليداع وكيل التسجيل
 ع.ع.م.شبنك صحار الدولي   يمدير اإلدار ال

 لالستشارات أماني مستشار الشريعة
 للعقارات  تبيان المثمن العقاري

 يسيةالجمعية العامة التأس فيالحسابات واعتمادهم  مراقبيسيتم تعيين  الحسابات مراقبي
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 المصاريف التقديرية لالكتتاب .3
عماني )مائتي ألف لاير عماني( ، أي ما  لاير 511.111الحد األقصى لمصروفات العرض الذي سيساهم به المستثمرون هو 

 الكتتاب االعام يتم  الطرحسندان ، على افتراض أن إلى العام ، الذي يتعين دفعه  الطرحمن إجمالي عائدات  ٪1.5يعادل حوالي 
  .لكل وحدة بيسة ( إثنين5) الطرحفي نفقات  تغطيةلكل وحدة بما في ذلك  بيسة 015العام  الطرحفيه بالكامل ، بناء  على سعر 

 التقديرية:  االكتتاب ويبين الجدول التالي تحليل مصاريف 
 

 ر ع البيان
 51،111 اإلصدارأتعاب مدير 

 13،855 أتعاب المستشار القانوني
 ١1،521  االكتتاب بنوك رسوم 
 01،111 سو  المالالعامة لهيئة الرسوم 

 8،111 رسوم شركة مسقط للمقاصة واإليداع
 51،111 أتعاب مستشار الشريعة

 21،111 مصاريف طباعة وتسوي 
 031،111 المستشار األول
 2،111 مصاريف متنوعة
 184،135 مجموع المصاريف

 511،111 المفترض تحصيلها االكتتاب مصاريف 
 084،135 الفر  بين مبلغ المصاريف المحصل والمبلغ التقديري

 
 بيسةإثنين  (5) الوووووو الطرحالعام مساهمة في مصروفات  الطرحسعر  يتضمن  .األرقام المذكورة أعاله هي تقديرات إرشادية فقط

حد الذي ال يتم فيه الإلى  بالطرحتكبدها الصندو  فيما يتعل   التيلكل وحدة ، والتي سيتم استخدامها لتغطية جزء من النفقات 
مصروفات  ، وفي حالة تجاوزتالعام بالكامل  الطرح يفاالكتتاب يتم فيه الحد الذي  إلى العام بالكامل ، أو  الطرح فياالكتتاب 

 .الطرحمصروفات ستتحمل شركة سندان للتطوير باقي عماني ،  لاير 511.111 الطرح
 
لكل وحدة  بيسة( إثنين 5) لووووووا الطرحمصروفات  مجموعوفق ا للعرض العام ، فإن  011.111.111إذا تم بيع جميع وحدات  

الفعلية أقل من المبلغ الذي تم تحصيله  الطرحإذا كانت مصروفات   .عماني لاير 511.111عام تم جمعها سوف يعادل  طرح
  .حتياطياتهإإلى الناجحين ، فسيحتفظ الصندو  بالفائض ويضاف  المكتتبينمن 
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 العام حصيلة الطرحواستخدام العام  الطرحالغرض من   .4

 الطرح العامالغرض من  4.0

رة صناعة عقارية خفيفة متطورة والتي ستوفر إيرادات متكر هو توفير فرصة لالستثمار في أصول العام  الطرحالغرض من هذا 
 .من خالل إيرادات اإليجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي في سلطنة عمان

القضائية  اصاتختصاالفي السنوات األخيرة ، أصبحت صنادي  االستثمار العقاري أكثر شعبية في الشر  األوسط مع العديد من 
دول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، التي سنت تشريعات لوجود في 

 .صنادي  االستثمار العقارية. وقد حذت عمان حذوها

صنادي  االستثمار التنظيمية ل اللوائح - 5108لعام  5سو  المال القرار رقم العامة لهيئة ال، أصدرت  5108يناير  4في 
 . العقاري 

نوفمبر  02الصادر عن وزارة اإلسكان في  5103لعام  12القرار الوزاري صنادي  االستثمار العقاري التنظيمية ل اللوائحتتبع 
والذي يركز بشكل خاص على صنادي  االستثمار العقاري. ُتظهر هذه القوانين مع ا نية حكومة عمان في توفير إطار  5103
 .صنادي  االستثمار العقاري في السلطنة لعملواضح  تنظيمي

مكانات -البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي  - تنفيذ مبادرة  وأكدت كأداة لدفع صنادي  االستثمار العقاري  أهمية وا 
 .على المدى القصير هامبادرة اقتصادية لتنفيذ 011االستثمار والسيولة في قطاع العقارات باعتبارها واحدة من حوالي 

 
 االستثمار لصندوقاالقتصادية  اآلثار 4.1

 :يشمل األثر االقتصادي لصنادي  االستثمار العقاري ما يلي

 الشفافية في قطاع العقارات بالدولة؛و  ، المحاسبة ،المساهمة بشكل كبير في النمو  ايمكنه 
  ؛حاملي الوحداتلإمكانية توفير خيارات استثمار أقل خطورة في العقارات للمستثمرين الصغار والكبار، وتوفير دخل منتظم 
 تحوط فعال ضد التضخم؛ 
 القدرة على جذب االستثمار األجنبي المباشر في القطاع العقاري؛ 
  قاري وزيادة مساهمة القطاع الع الفضاءزيادة مشاركة القطاع الخاص ، والتي بدورها ستساعد في تحفيز تنمية األراضي

 في إجمالي الناتج المحلي؛
  مالية؛ صعوباتتوفير خيارات الخروج والسيولة لمطوري العقارات الذين يعانون من 
 جمالي الوطني للبلد المعني؛القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي اإل 
  رص خل  ف إلى إمكانية خفض معدل البطالة في أي بلد، حيث من المتوقع أن يلدي إدخال صنادي  االستثمار العقاري

 عمل بشكل مباشر وغير مباشر؛
 زيادة محتملة في الطلب الفعلي على العقارات مع زيادة محتملة في المعروض من العقارات؛ و 
 ي ملكية العقارات بين السكان المحليينزيادة محتملة ف. 
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 145 ما مجموعهبيانات تم جمعها عبر  إلى استناد ا  5103أغسطس  0١في  شنيسوفق ا لدراسة شاملة أجرتها كامبريدج أسو 

 52الو سنوي ا على مدار ٪4صندوق ا عقاري ا ، فقد تفوقت صنادي  االستثمار العقاري على صنادي  األسهم الخاصة بنسبة تقارب 
ا الماضية  .عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

92                 94                 95                  2                                   2                 4            5

ML Corp/Govt

S&P 500

Bloomberg Barclays US Agg
Credit – Corp – High Yeild

DJ U.S. Total Stock Market

S&P Utilities

Nasdaq Composite

Russell 2000 Growth

Russell 2000 Value

FTSE Nareit All REITs

FTSE Nareit All Equity REITs

     45 متو   الع  د ا  م ل  ال  و  
      9111          4591

Note: Nasdaq Composite returns are price only 

Source: Nariet, FactSet. 

 

92 
 

94 
 

95 
 
2 
 
  
 
2 
 
4 
 
5 
 
 4  
 
 2  
 
    

  
ل 
  ا
د  
ع  
 ال
و 
 م
 م
 
   

ال    ال    ت الع      

 المد  الع       ا  ت م     د   

مد   وال     ال  ن الف   

 
,  

 

 
,  

 
 

,  
 

  
,  

 

  
,  

 

  
,  

 

  
,  

 

 
,  

 

 
,  

 

 
,  

 

 
,  

 
  

,
 

  

  
  

  
, 
 

 
,  

 

  
,  

 

   ,  

   ,     ,  
   ,  

   ,  

              



  

 
 

 11  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 
 الطرح حصيلةاستخدام 

لعام ا الطوورحاإلجمالية للوحدات المعروضة بموجب القيمة تمثل  للصندو  . وحدات جديدةإصدار الوحدات المعروضة تمثل 
)عشرة  عم    لاير 01،111،111 إلى . يتم دفع ما يصل  الصندو  إلى ي سيتم تحويله ذلعقار ، والامن سعر شراء  ٪ 21

بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء الرئيسية.  سندان إلى العام التي تلقاها الصندو   الطرح حصيلةعماني( من  لايرماليين 
ن يعماني )عشر  لاير 51،111،111سيكون سعر الشراء الذي يدفعه الصندو  لسندان بموجب اتفاقية البيع والشراء الرئيسية 

التزامات الصندو  لسداد سعر الشراء بموجب اتفاقية البيع والشراء الرئيسية من خالل  يباقعماني(. سيتم استيفاء  لايرمليون 
ذا لم  011وحدة بقيمة اسمية  011،111،111إصدار وحدات في الصندو  والتي ستأخذ شكل إصدار  يتم بيسة لكل وحدة وا 

قيمة اسمية العام لسندان ب الطرحفيها كجزء من  االكتتاب الوحدات التي لم يتم  يباقإصدار العام بالكامل ، فسيتم االكتتاب 
 .يتناسببيسة لكل وحدة وسيتم تخفيض المقابل النقدي وفق ا لذلك أساس  011قدرها 

 الكتتاب اجزء ا من النفقات المقدرة المتكبدة فيما يتعل  بتغطي ل الطرحنفقات مقابل  من الطرح العاملكل وحدة  بيسة 5 تم جمعي
ظ الصندو  الناجحين ، فسيحتف المكتتبينالفعلية أقل من المبلغ الذي تم تحصيله من العام  الطرحالعام. إذا كانت مصروفات 

لذي يستغرقه الحد ا إلى بالكامل، أو العام  الطرحالحد الذي ال يتم فيه قبول إلى احتياطيات الصندو .  إلى بالفائض ويضاف 
ستتحمل شركة سندان للتطوير باقي عماني ،  لاير 511،111 الطرحمصروفات  الة تجاوزتوفي حبالكامل ، العام  الطرح

 . الطرحمصروفات 
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 األهداف  .5

 على الصندوق نظرة عامة 5.0

لشريعة اإلسالمية كصندو  عام مغل  في سلطنة عمان. يقع ا المتواف  مع مبادئ لالستثمارات العقاريةيتم إنشاء صندو  أمان  
مسقط ،  011بريدي رمز ،  522 :ب.المسجل للصندو  في محافظة مسقط ، سلطنة عمان وعنوانه الحالي هو صالمكتب 

 .سلطنة عمان
حتى تاريخ تصفية  وأ عاما   11لمدة في سجل الصنادي  بالهيئة العامة لسو  المال لصندو  ا قيدمدة الصندو  هي من تاريخ 

 .الصندو 
 

 أهداف الصندوق 5.1

الصناعية الخفيفة ة العقاريفي توفير فرصة لالستثمار في األصول "وفقا  لمواد النظام األساسي للصندو " تتمثل أهداف الصندو  
التي ستوفر إيرادات متكررة من خالل إيرادات اإليجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي في  المطورة

 :عمان من خالل االستثمار في
 العقارات واألصول العقارية ذات الصلة ؛ 
  ؛ ذات الصلةاألصول العقارية العقارات و الشركات ذات األغراض الخاصة التي تمتلك 
  ؛ والتي تتواف  مع مبادئ الشريعة اإلسالمية األصول غير العقارية 
   المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية النقدالنقد والودائع وأدوات سو. 
 

 :، يجب أال يقوم الصندو  بما يلي يللنظام األساس وفقا  
 تقديم القروض أو التسهيالت المالية ؛ 
  تطوير العقارات ما لم يكن الهدف من هذا التطوير هو إجراء تجديد أو ترميم أو توريد أو توسيع العقارات الحالية داخل

 محفظة استثماراتها ؛
 شراء مساحة خالية من األرض ؛ أو 
  سو  المالعامة لهيئة الالأصوله دون موافقة  مجموعمن قيمة  ٪52االستثمار خارج سلطنة عمان بأكثر من. 
 

 .الرسمية مدير االستثمار خالل ساعات العمل لسجل الممكتب اللالطالع عليها في  يالنظام األساستتوفر نسخة من 
 

 نشاط الصندوقنموذج  5.3

من المرحلة  ٪ 5١.١شقة( والتي تمثل  415و  [معارض سيارات 3محل +  5١1] متجرا   53١وحدة ) 318سيمتلك الصندو  
 .أخرى من المرحلة األولى لمستثمرين مختلفين ٪ 31.4دان ، حيث تم بيع ناألولى في مشروع مدينة س

كيلومتر ا من مطار مسقط الدولي،  42نخل على بعد حوالي والية حلبان ،  منطقة داخل مجمع سندان الصناعي في العقاراتتقع 
األجزاء األخرى من العاصمة مسقط ومنطقة الباطنة عبر طري  مسقط السريع وطري  الباطنة السريع  إلى مع سهولة الوصول 
 .الذي تم افتتاحه حديث ا
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متر مربع بمساحة مبنية إجمالية تبلغ  521،111يتم تطوير مشروع سندان الصناعي على قطعة أرض تمتد على مساحة 

توفر المدينة عدد ا من منافذ الخدمة  وحدة سكنية 0811مكتب و 411متجر و 5411متر مربع والتي ستتضمن  151،111
 :تتضمنالتي 

 
 معارض السيارات وورش العمل 
 مكاتب 
 المستودعات 
  مستثمر بامتالك وحدات متعددة بطر  دفع مخصصةوحدات األعمال والسكن مع نظام التملك الحر المرن الذي يسمح ألي. 
 

مبنى في مشروع سندان وهي عبارة عن مزيج من  08وحدة موجودة في  318يمتلكها الصندو   سوف يبلغ عدد الوحدات التي
 صاالت العرض والمتاجر/ المكاتب والشق  السكنية.

اب  المزانين الذي يستخدم للمكاتب والنوع الثاني نصف طبو معرض يوجد نوعان من صاالت العرض داخل المشروع عبارة عن 
نوعان النوع األول مع نصف طاب  المزانين والنوع الثاني مع طاب   يوجدلمحالت /المكاتب ل .بدون ميزانين مفتوحة للسطح

 لميزانين.كامل ل
 نوع مختلف مع مساحات مختلفة. ١0يوجد للوحدات السكنية 

 
 البناء للوحدات ومواقعها :الجدول التالي يلخص مساحات 

 
 النوع الوحدات )متر مربع( مساحة البناء )مدينة سندان( الموقع

    
 محالت 5١1 51.118 مبنى 08في 

 معارض سيارات 3 811 5و 0في المبنى 
 وحدات سكن  415 55.283 مبنى 04في 

 
 من الوحدات العقارية 817تفاصيل موقع عدد 

 (0مبنى )
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  0
 شق  A - 14 28.58 ال تنطب  05
 شق  A - 12 32.84 ال تنطب  0
 شق  A - 13 81.85 ال تنطب  0
 شق  A - 18 15.15 ال تنطب  0
 شق  A - 11 25.15 ال تنطب  2
 شق  A - 41 10.51 ال تنطب  5
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 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

     

 شق  A - 40 ١8.13 ال تنطب  1
 شق  A - 45 24.4 ال تنطب  0
 شق  A - 42 38.13 ال تنطب  0
 معارض S - 10 003.1١ نصف 0
 معارض S - 15 001.1 نصف 1
 معارض S - 11 02١.0 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 15 ١1.5 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 5
 محالت/ مكاتب W - 18 84.33 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 01 81.05 ال شئ 0

 
 

 (1مبنى )
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

  النوع
 الفئة 

     
 شق  A - 14 28.58 ال تنطب  02
 شق  A - 12 32.84 ال تنطب  5
 شق  A - 18 15.15 ال تنطب  0
 شق  A - 11 25.15 ال تنطب  01
 شق  A - 41 10.51 ال تنطب  5
 شق  A - 40 ١8.13 ال تنطب  0
 شق  A - 45 24.4 ال تنطب  0
 شق  A - 48 ١3.81 ال تنطب  0
 شق  A - 41 1١.05 ال تنطب  0
 شق  A - 28 ١0.3 ال تنطب  0
 معارض S - 15 001.1 نصف 5
 محالت/ مكاتب W - 15 ١1.5 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 12 24.5 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 14 001.3 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 0
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 (6مبنى )

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
     
 شق  A - 10 82.38 ال تنطب  5
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  01
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  5
 شق  A - 14 44.55 ال تنطب  2
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 1
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 5
 محالت/ مكاتب W - 54 40.88 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 4
 محالت/ مكاتب W - 13 18.1 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 18 11.2 ال شئ 0

 
 (8مبنى )

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
      
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  3
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  1
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 1
 محالت/ مكاتب W - 11 12 ئال ش 0
 محالت/ مكاتب W - 10 10 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 15 52.8 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 11 55.3 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 0

 
 (7مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

     
 شق  A - 10 82.38 ال تنطب  0
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  55
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  1
 شق  A - 14 44.55 ال تنطب  1
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  8
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 0١
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 (9مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

      
 شق  A - 54 43 ال تنطب  52
 شق  A - 5١ 33.52 ال تنطب  0
 شق  A - 51 41.١4 ال تنطب  0
 شق  A - 11 45.12 ال تنطب  0
 شق  A - ١5 42.12 ال تنطب  5
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - ١1 31.0 نصف 4
 محالت/ مكاتب W - 30 ١١.1١ بالكامل 0

   
  

 (01مبنى )
 

 الوحدةمساحة  المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
      
 شق  A - 13 33.14 ال تنطب  0
 شق  A - 51 81.40 ال تنطب  0
 شق  A - 54 43 ال تنطب  04
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - ١8 11.25 ال شئ 5
 محالت/ مكاتب W - ١1 31.0 نصف 0
 مكاتبمحالت/  W - 30 ١١.1١ بالكامل 0

 
 (00مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

      
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  12
 شق  A - 51 34.15 ال تنطب  1
 محالت/ مكاتب W - 41 15.1 ال شئ 5
 محالت/ مكاتب W - 44 80.1١ نصف 02
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 (01مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  01
 شق  A - 53 8١.24 ال تنطب  0
 شق  A - 58 ١8.1١ ال تنطب  0
 شق  A - 21 ١2.8١ ال تنطب  4
 شق  A - 24 30.38 ال تنطب  ١
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 3
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل ١
 محالت/ مكاتب W - 38 534.35 بالكامل 0

 
 

 (05مبنى )
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  54
 شق  A - 53 8١.24 ال تنطب  0
 شق  A - 58 ١8.1١ ال تنطب  0
 شق  A - 25 43.32 ال تنطب  1
 شق  A - 21 ١2.8١ ال تنطب  0
 شق  A - 24 30.38 ال تنطب  4
 شق  A - 22 014.0 ال تنطب  0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 02
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 1
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 8
 محالت/ مكاتب W - 11 ١2.3 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 45 11.١ بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 25 38.35 بالكامل 2
 محالت/ مكاتب W - 33 11.84 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 38 534.35 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 81 045.15 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 80 04١.34 بالكامل 0
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 (06مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

      
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  01
 شق  A - 15 34.15 ال تنطب  0
 محالت/ مكاتب W - 44 80.1١ نصف 03

 
 (08مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

       
 محالت/ مكاتب W - ١1 31.0 نصف 15
 محالت/ مكاتب W - 30 ١١.1١ بالكامل 4

 
 

 (07مبنى )
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

  النوع
 الفئة 

       
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 ال شئ 0

 
 

 (09مبنى )
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
     
 شق  A - 10 82.38 ال تنطب  4
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  ١5
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  00
 شق  A - 14 44.55 ال تنطب  00
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  01
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 11
 محالت/ مكاتب W - 51 24 بالكامل 4
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل ١
 محالت/ مكاتب W - 54 40.88 بالكامل 5
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 بالكامل 4
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 (11مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  51
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  ١
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 5
 محالت/ مكاتب W - 51 24 بالكامل 5
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 1
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 3

 
 

 (18مبنى )
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
      
 شق  A - 50 28.١2 ال تنطب  5
 شق  A - 55 ١0.11 ال تنطب  5
 محالت/ مكاتب W - ١4 ١1.1١ نصف 3

 
 

 (17)مبنى 
 

 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات
 )متر مربع(

 الفئة النوع
       
 محالت/ مكاتب W - ١4 ١1.1١ نصف 1
 محالت/ مكاتب W - ١2 58 ال شئ 0

 
 (19مبنى )

 
 مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

 )متر مربع(
 الفئة النوع

       
 محالت/ مكاتب W - ١4 ١1.1١ نصف 4
 محالت/ مكاتب W - ١2 58 ال شئ 0

 
 0،١11،111 إجمالية تبلغ يجاريةإبقيمة للتطوير دان نشركة سل العقار، سيتم تأجير من مدة اإليجار في العامين األول والثاني 

شرط ب التجديد لمدة عامين آخرين فيللتطوير دان نشركة س، مع ح   ( سنويا  عماني لايرعماني )مليون وستمائة ألف  لاير
 .لإليجار  يلتزام بشروط العقد الرئيساال
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يعتزم الصندو  تطوير محفظة متنوعة من العقارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واألصول ذات الصلة في قطاع الصناعات 

ون شكل يمكن أن يك الخليج وشمال أفريقيا. الخفيفة من خالل االستحواذ على األصول العقارية في سلطنة عمان وفي منطقة
لصندو ، أو امن قيمة صافي أصول  ٪١1تمويل نمو الصندو  من خالل التمويل المتواف  مع الشريعة اإلسالمية بحد أقصى 

الوحدات أو الجمع بين التمويل المتواف  مع  لحامليالمزيد من الوحدات إصدار عن طري   ح  األفضليةإصدار من خالل 
صدار الشريعة اإلسالمية و   الوحدات، سيتم اتخاذ قرار بشأن طريقة تمويل نمو الصندو  بعد يحامل إلى بالنسبة    األفضليةحا 

 .اقتراح مدير االستثمار، وينبغي أن تكون موافقة إدارة الصندو  متوافقة مع استراتيجية الصندو 
 

 :الوحدات بـ يحاملالهدف الرئيسي للصندوق هو تاويد 
ة يمالتنظيلالئحة  من صافي أرباحها السنوية المدققة )وفقا   ٪11التوزيع المتس  لما ال يقل عن مصدر دخل ثابت من خالل  (0)

متواف  لتوزيع ايكون ( ، بشرط أن يكون لدى الصندو  أموال كافية لتوفير مثل هذا التوزيع و ستثمار العقاريلصنادي  اال
 ؛ و الساريةجميع القوانين  مع

 
 من خالل:  لحامل الوحدات قيمةالزيادة  (5)

 المحتمل ألصول الصندو  العقارية ؛ و يةرأسمالال القيمة )أ( ارتفاع
 .)ب( االستثمار في األصول المتعلقة بالممتلكات التي تتكون من وحدات

 
 أهم مالمح الصندوق وأهدافه االستثمارية 5.4

  بين عامي ( ٪ 3 ) سنوي مركب نسبته: من المتوقع أن تنمو صناعة النقل واإلمداد في سلطنة عمان بمعدل قطاعالنمو
. وتتمثل العوامل المحركة الرئيسية للنمو االقتصادي في استثمارات البنية التحتية في الموانئ والمناط  5151و  5102

الحرة والمدن الصناعية والطر  والمطارات وشبكات السكك الحديدية والتنويع االقتصادي والتجارة مع دول مجلس التعاون 
 ي وآسيا وأفريقيا ؛الخليج

 
 مليار  21، تخطط عمان إلنفا  أكثر من  5101عالن في أكتوبر اإل: بعد تركيا الحكومة بشكل كبير على تطوير القطاع

مليار دوالر منها لقطاع النقل. يوفر هذا  51، خصص  عاما   02دوالر أمريكي في مشاريع البنية التحتية على مدار 
واسعة وجذابة لمقدمي الخدمات اللوجستية ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم حضور كبير  فرصا   االستثمار في البنية التحتية

وظيفة في مجال  81،111توفير  إلى أن يلدي االستثمار في البنية التحتية  في أعمال الشحن الدولي. من المتوقع أيضا  
 5141بحلول عام  111،111 إلى ، ليصل  5151اللوجستيات بحلول عام 

 
 تقع مدينة سندان في موقع استراتيجي بين مسقط ومحافظة الباطنة ، وهو موقع حيوي من أكثر المناط  الموقع االستراتيجي :

ي عالمة فارقة ف دقائ  بالسيارة من الطري  السريع. ستكون مدينة سندان قريبا   2اكتظاظا  بالسكان في السلطنة. حوالي 
 ة عمان ؛المنطقة ومدينة صناعية ناشئة في سلطن

 
 لاير 51،883،١41بقيمة  . تم تقييم تلك األصول ٪ 4بخصم حوالي  للصندو  تقوم سندان ببيع العقار: تقييم جذاب 

 عماني ؛ لاير 51،111،111عماني بقيمة  لاير 883،١41تم شرالها من قبل أمان بخصم قدره سيعماني ، 
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 ,ستثمار صندو  أمان لال لشروط اتفاقية اإليجار الرئيسية المبرمة بينوفق ا : سندانمن قبل  والدعم توايعات أرباح جذابة

لتزام بشروط بشرط اإللمدة عامين )مع خيار التجديد  الصندو  عقار منال ستئجاراسندان يجب على ، سندان و  يالعقار 
عادل عائد يي ذسنوي ا ، وال( عمانيستمائة ألف لاير و عماني )مليون  لاير 0،١11،111 مبلغ إيجارب( لإليجار يالعقد الرئيس

 المالية المتوقعة للصندو   القوائم إلى  دااستناخالل هذين العامين  ٪3توزيعات األرباح للمستثمرين بنسبة 
 
 دارة األصول أصحاب المصلحة ذو الخبرة : فري  يشارك في إدارة أمان واألصول لديه خبرة واسعة في إدارة الصنادي  وا 

 .العقارية
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 هيكل الصندوق , ومشروع مدينة سندانالعقار ,  .6
 الملكية والتحويلالعقار ــ  6.0

، محمد بن ان سند فيالشركاء باسم عليها مشروع مدينة سندان مباني سند ملكية األرض الواقعة في حلبان والتي يتم تطوير 
يهما رض الشركة"( )يشار إلاألش.م.ع.م )"مالك هلية لالستثمار األخلفان بن علي السيابي )"مالك األرض الفرد"( وشركة نخل 

توقيع اتفاقيات بيع ، بيع وحدات عقارية  في كامال ، توكيال ، من بين أمور أخرى "سندان"منح مالك األرض "مالك األرض"(. 
 0١في ندان سالمبيعات ، وفق ا لتوكيل صادر عن مالك األرض لصالح  حصيلة، تعيين استشاريين فيما يتعل  بها ، وتلقي 

)"التوكيل الرسمي"(. سند الملكية ينص على أن استخدام األرض هو لالستخدام الصناعي. ومع ذلك ، فإن  510١يونيو 
االستخدام المقصود للمباني هو االستخدام الصناعي والسكني. تم منح موافقات وزارة اإلسكان والمديرية العامة لإلسكان في 

دارة إلايات اإلقليمية وموارد المياه والهيئة العامة للدفاع المدني واإلسعاف والمديرية العامة للمرور )محافظة الباطنة ووزارة البلد
الستخدام السكني ا إلى  ةشار اإلوالموافقات على المباني  عتماداال يتضمنلمباني. لالموقع خطط ب عل فيما يتالمرور( ب يةهندسال

 .والصناعي للمباني
 

 51،111،111الصندو  ، بقيمة مخفضة قدرها  إلى بيع العقار   5101أغسطس  8في اجتماع ُعقد في سندان  قرر مجلس إدارة
بيسة لكل وحدة ؛ و )ب( إما  011بقيمة اسمية  ةوحد 011،111،111إصدار من: )أ( كل عماني ، مقابل مجموع  لاير

لعام ا االكتتاب العام بالكامل ، أو إذا لم يكن  االكتتاب عماني )عشرة ماليين لاير عماني( نقد ا ، إذا كان  لاير 01،111،111
لعام ؛ و ا الطرحفيها من خالل االكتتاب ( مبلغ نقدي يساوي القيمة االسمية اإلجمالية للوحدات التي تم 0ما يلي: )ببالكامل ، ف

بيسة لكل وحدة ، بحيث تبلغ المساهمات النقدية  011الوحدات بقيمة اسمية قدرها  إصدارعن طري  المزيد من  يالباق( 5)
 .عماني )عشرة ماليين( اللاير العماني لاير 01،111،111لسندان بموجب )ب( ما يعادل  اتالوحدالمساهمة بو 
 

م ، وترد تفاصيل أخرى في قس)شركة تبيان العقارية( م العقارات عماني من ق بل مقيّ  لاير 51،883،١41تم تقييم المباني بمبلغ 
  .""التقييم

 
ة التي يتم اتفاقية البيع والشراء الرئيسي فيالصندو  سوف يدخل  وبعد الجمعية التأسيسية للصندو  ،الصندو  ، عند إنشاء 

بموجب توكيل )"البائع"( ، والذي بموجبه ، من بين  وكيال ابصفته سندان إبرامها بين مالك األرض كبائعين يتصرفون لدى
 .األمور األخرى ، يكتسب الصندو  ح  الملكية والحقو  القانونية المتعلقة بالمباني
 .ستتم عملية الموافقة على إنشاء الصندو  قبل توقيع اتفاقية البيع والشراء الرئيسية

 
هذه لصالح بنك ميثا  اإلسالمي للخدمات المصرفية. بموجب شروط اتفاقية البيع  اإلصدارفي تاريخ نشرة  مرهون العقار إن

 .الصندو  إلى الرهن قبل نقل الملكية القانونية للعقار  إلغاءوالشراء الرئيسية ، سيتم 
 

ألن المباني  لطرحا إقفاللصندو  الملكية القانونية ألماكن العمل فور تنفيذ اتفاقية البيع والشراء الرئيسية أو عند ل تكونلن 
إلى ع مدينة سندان مشرو سند الملكية الرئيسي لستخضع لعملية تسجيل األراضي الموضحة أدناه ، والتي بموجبها سيتم تقسيم 

العملية  كتمالاحتى في حالة المباني ،   .سندان سندات ملكية فردية لكل وحدة في مشروع مدينةإصدار فردية وسيتم   كروكيات
 .سندات الملكية باسم الصندو إصدار أدناه ، سيتم 
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 المرحلة األولي

 الفردي لجميع الوحدات المنجزة في يالكروك تعيين مستشارين هندسيين لمسح وصياغةفيها تم أنجزت المرحلة األولى ، التي 
وتعمل عن كثب بالتنسي  مع وزارة اإلسكان، سلطنة عمان  المراحلتم تعيين شركة إلدارة   .ةسندان الصناعية الخفيف منطقة

 وحدة سندات ملكية فردية لكل إلى لالتفا  على المخطط لتخصيص إجمالي المناط  المشتركة وتقسيم سند الملكية األولي 
  

 المرحلة الثانية
 الجديدمسح ال ماترسو  حسبجميع المباني تقديم جميع الوثائ  القانونية والسعي للحصول على موافقة من وزارة اإلسكان لتقسيم 

إدارة شركة و وفق ا للمفهوم الذي اعتمده مكتب االستشارات الهندسية  طاب وملكية منفصلة لكل متجر وشقة و أعاله  ار إليهشالم
 .المراحل

 
 . 5101من المرحلة الثانية  في خالل شهرين بدءا  من نوفمبر  المدة المتوقعة لالنتهاء

 
 الثالثةالمرحلة 

 إلى ة تتضمن المرحلة الثالثة تقديم جميع المستندات القانونيسالحصول على الموافقة من وزارة اإلسكان في المرحلة الثانية ،  بعد
حاب الالح  لسندات الملكية باسم أص اإلصداروزارة اإلسكان لتسجيل سندات الملكية الفردية المعتمدة في المرحلة الثانية ، و 

بعد ذلك ، وفق ا التفاقية البيع والشراء الرئيسية ، ووفق ا لقواعد   .، كونهم )فيما يتعل  بالمباني( مالك األرض يناألصليالملكية 
 .سندات ملكية المباني باسم الصندو إصدار وأنظمة وزارة اإلسكان ، سيتم 

 
 . 5151أبريل  11الثالثة في المتوقع إلكمال المرحلة 

 
المباني في موعد ال  إلىبموجب شروط اتفاقية البيع والشراء الرئيسية ، هناك التزام على البائع الستكمال نقل الملكية القانونية 

 .5151 أبريل 11يتجاوز 
 

 صندوق أمان لالستثمار العقاري بعد االكتتاب العام 6.1

 الطرح داتوح جميع أن وبافتراض ،العاماالكتتاب  من االنتهاء بعد.  العامالطرح الخاص بالتزامن مع الطرح  يصدر الصندو 
 :التالي النحو على به يحتفظو  عماني لاير 51،111،111 المدفوع الصندو  رأسمال كونيو  مباعة،

 
 % الملكية (ر.ع)  قيمةال عدد الوحدات اسم المالك

  %21 01،111،111 011،111،111 م.م.سندان للتطوير ش
  %21 01،111،111 011،111،111 العاماالكتتاب 

  %011 51،111،111 511،111،111 موعالمج
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 األولي االكتتاب  العام بعدــ  لالستثمار العقاريأمان هيكلة صندوق  6.3

( ، يواف  ةهذه )اتفاقية اإليجار الرئيسي اإلصدارمن نشرة  1.5بموجب اتفاقية اإليجار الرئيسية ، التي ترد تفاصيلها في القسم 
لتأجير التفاقيات اتخضع اتفاقية اإليجار الرئيسية   .لمدة عامين كمستأجر ندانس إلى الصندو  على إعادة تأجير المباني 

  .ةالحالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتفاقية اإليجار الرئيسية بعد فترة السنتين سندان إذا لم تجدد صندوق أمان هيكل 6.4

( ، يح  ةهذه )اتفاقية اإليجار الرئيسي اإلصدارمن نشرة  1.5، التي ترد تفاصيلها في القسم  ةالرئيسياتفاقية اإليجار بموجب 
 هيكلفإن خيار التجديد ،  سندان في حالة عدم ممارسة  .لسندان ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار الرئيسي لمدة عامين آخرين

 اقية إدارة الممتلكات واإليجاراتلتزام تعاقدي للحصول على التنازل عن اتفسندان ا يقع على  .على النحو التالي صندو  أمان
 . ةاتفاقية اإليجار الرئيسييوم عمل من انتهاء أو إنهاء  11للصندو  في غضون  الحالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الوحدات يحامل
(  دان وال مهو )

ثراه العالمية
(مد   ا  ت م  )

أماني االستشارية
( ال  ع  ال     

 أدصحاب المدصلحة الرئيسيين
 و ا   الم ل  •
 و ا   ا    ن•
 و ا   الت    •
 اله    الع م  ل و  الم  •
 و  م    ل و ا  الم ل  •

م ل و  الو دات  ا  تت      الو دات

 ا     /التو  ع ت

   ادات ا     

العقاري ل ستثماردصندو  أمان 

ال  دو  دا   

 ا دا   و  

ت د   الم و      ن الم     

المتع      ل   ع 

 مت   الع   

 المد   الع      
الم من   ل 

الع   ات

  ع  ن

الدوليبنك دصحار 
(مد   ا  دا )

  ع  ن

ت د   ال دم ت

ال  و  المد وع 

سو  مسقط ل ورا  المالية

، مستشار الحساباتمراقب 

الضرائب

الدصندو إدارة 

سندان للتطوير

”المستأجر”

 ا      ال       تف    

ا   ادات

الدوليبنك دصحار 
( المد   ا دا    ال   ظ ا م ن )

 

حاملو الوحدات
(  دان  ال مهو )

ثراه العالمية
(مد   ا  ت م  )

أماني االستشارية
(     ال      ال  ع  )

 دصحاب المدصلحة الرئيسيين
 و ا   الم ل  •
 و ا   ا    ن•
 و ا   الت    •
 اله    الع م  ل و  الم  •
 و  م    ل و ا  الم ل  •

 م ل  
الو دات

 ا  تت      الو دات

 ا     /التو  ع ت

   ادات ا     ات من 

ا     ات المه   

ريتأمان 

ال  ت د   

ال  و  ا دا   

ت د   الم و      ن الم     

المتع      ل   ع 

 مت   الع   

 المد   الع      
الم من   ل 

الع   ات

  ع  ن

دصحار الدولي
(الم  د )

  ع  ن

ت د   ال دم ت

ال  و  المد وع 

سو  مسقط ل ورا  المالية

سو  موازي

مدق  الحسابات، مستشار 

الضرائب

هيئة إدارة الدصندو 

دصحار الدولي
( م ن ال  دو )
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 لحاملي الوحداتحقوق التصويت  6.5

 قيمة، وحدة  511،111،111 إلى  عماني مقسما   لاير 51،111،111رأس المال المدفوع  كوني، األولى العام  االكتتاب بعد 
على  سندانحصل ت .للصندو  ةعامالجمعية اللكل وحدة الح  في صوت واحد في اجتماع   .بيسة 011الوحدة الواحدة 

واحد لكل وحدة ، مثل الوحدات يكون لها صوت  ( والتيفي الطرح العامالكامل االكتتاب وحدة )بافتراض  011،111،111
  .األخرى المقدمة للجمهور

 
 م.م.سندان للتطوير ش فكرة عامة عن 6.6

لقانون الشركات التجارية  وفقا   تسجيلها كشركة ذات مسلولية محدودةتم و  510١يناير  05 يفتأسست شركة سندان للتطوير 
مكتب الشركة المسجل والعنوان .  5151ديسمبر  50حتى  0541812رقم  يصالحية السجل التجار  تسري في سلطنة عمان ،

صالحية عضوية غرفة التجارة  تسري  .العذيبة ، سلطنة عمان 011الرمز البريدي:  ، 240صندو  بريد رقم:  الرئيسي هو
 . 5151يناير  05والصناعة حتى 

 
/ مساهمين عماني للسهم الواحد لاير 0سمية ا عماني بقيمة لاير 521،111هو المصدر  م.م.سندان للتطوير شرأسمال شركة 

 . الشركة مذكورين أدناه
 

 نسبة الملكية رأس المال )ر ع ( 
  ٪75 101,511 د. محمد خلفان السيابى
  ٪05 38,511 ستثمارشركة نخل األهلية لال

 
 األغراض الرئيسية لسندان 6.8

تكون شركة متخصصة في تطوير البنية األساسية للعقارات وحددت أهدافها في ها أن لمنذ نشأتها كانت األغراض الرئيسية 
كافة أصحاب  ى إلتخطيط وتطوير وتسليم مشروعات عقارية مبتكرة في سلطنة عمان وكذلك تقديم أفضل قيمة اقتصادية ممكنة 

 المصلحة فيها مع أفضل عائد على استثماراتهم.
    

اريع ا من خالل تطوير مشهفي الممارسات العقارية وخل  قيمة طويلة األجل لعمالئعلى وضع معايير  سندان ينصب تركيز
 .تخطط سندان للتطورات الرئيسية بهدف إنشاء مشاريع مفيدة للغاية تخدم جميع فئات المجتمع .مبتكرة

 
 لسو  استنادا  ء دراسات شاملة لبالتخطيط لهذه المشاريع حيث تقوم باستمرار بإجرا خاصا   عالوة على ذلك ، تولي الشركة اهتماما  

 .إحصائيات حقيقية ، ومواكبة أحدث االتجاهات في صناعة العقارات إلى 
 

 510١مدينة سندان( حيث جرى تصميمها وافتتاحها عام )سمها اومن أهم مشروعات الشركة منطقة متكاملة للصناعات الخفيفة 
مهيكلة  والصغيرة والمتوسطة في بيئة أعمال ىنمو الشركات الصغر وذلك باتباع فكرة مبتكرة في العقارات تعمل على تسهيل 

على خل والية ن،  بشكل جيد. وتقع مدينة سندان وو وهي أول منطقة متكاملة للصناعات الخفيفة في سلطنة عمان وو في حلبان
 كيلومترات من مخرج المعبيلة على طري  مسقط السريع.  2ُبعد 
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   من المهنيين الحريصين على اتباع الشركة أعلى المعايير في جودة البناء والتسليم في المواعيدويدير شركة سندان للتطوير فري

 رضاء الزبائن. إالمحددة والعمل على 
 

تميزت الشركة بأعمالها وحصلت على جائزة "أفضل شركة عقارات صاعدة في سلطنة عمان" من المنتدى الدولي  5103في عام 
 للجوائز المالية.   

 
 ولدى الشركة مشروعات أخرى في الطري  ولكنها في مراحل مختلفة من التداول ومنها: 

 مجمع سكني للطلبة في الخوض .0
 تشكيلة متنوعة من أعمال التطوير في األشخرة .5
 مجمع مكاتب إدارية في مسقط .1

التوسع واتباع مسار تنموي ثابت خالل السنوات القليلة المقبلة لتضع نفسها كواحدة من أكبر الشركات في  إلى وتهدف الشركة 
 مجال العقارات في سلطنة عمان وان تكون رائدة في مجاالت تنمية البنية األساسية. 

 
 مجلس إدارة سندان

 رئيس مجلس اإلدارة  يسعادة / محمد الكند 
 رئيس مجلس اإلدارة نائب يالفاضل/ مصعب السياب 
 عضو مجلس اإلدارة  يالفاضل/ زكريا الكند 
  عضو مجلس اإلدارة يالفاضل/ أحمد الحجر 
 

 نظرة عامة – مدينة سندان 6.7

 .في مدينة سندان ، تبلورت المفاهيم والرلى في تأسيس أول مدينة مستدامة للصناعات الخفيفة في سلطنة عمان
تم تصميم مدينة سندان مع مراعاة المعايير الدولية ، وهي أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في سلطنة عمان. إنها نتيجة 

االستفادة من التطوير العقاري المستدام لتلبية احتياجات الشركات والمستهلكين وتوفير فرص التملك  إلى رلية واعدة تهدف 
 .فةالحر في مراحل التطوير المختل

تقع مدينة سندان في حلبان ، وهي موقع حيوي بين محافظة مسقط ومحافظة الباطنة ، وهي أكثر المناط  كثافة سكانية في 
 .نابضا   صناعيا   سلطنة عمان. ستصبح قريبا  مركزا  

راء األعمال وخبكان تخطيط مدينة سندان بمثابة جهد تعاوني بين مجموعة من األشخاص المهرة والمستشارين وكبار رجال 
التجارة والصناعة في سلطنة عمان. تم رسم هيكل المشروع بعناية لتلبية النمو المتسارع لقطاع الصناعات الخفيفة ، مع األخذ 

 :من منافذ الخدمة عالية الجودة التي تشمل في االعتبار متطلبات السو  المحلية. توفر المدينة عددا  
 
 معارض السيارات وورش العمل 
 مكاتب 
 المستودعات 
 وحدات األعمال والسكن مع نظام التملك الحر المرن الذي يسمح ألي مستثمر بامتالك وحدات متعددة بطر  دفع مخصصة 
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 المشروعما يتعلق ب –مدينة سندان  6.9

والتجاري لقطاع السيارات واإلنشاءات مدينة متكاملة للسو  الصناعي  .مدينة سندان هي األولى من نوعها في سلطنة عمان
واحد ، مما يوفر الوقت والجهد مع توفير فرصة رائعة لمقارنة جميع  يتلبي جميع احتياجاتك في مركز صناعي وتجاري وخدم

 .الموارد المتاحة تحت سقف واحد
 خل  بيئة أعمال مستدامة يتم فحصها إلى لجميع احتياجات عملك ، أساسي تهدف "مدينة سندان " التي صممت لتوفير حل 

 .لضمان تمتع أصحاب األعمال والمقيمين بأسلوب حياة جيد من خالل بناء مجتمع مطل  داخل المدينة بأكملها
 

 :مدينة سندان فئات األعمال / المستأجر
 

 
  

 

 العم   ت 
الت     

 م ا   
ع م 

 ع ل 
ال    

 ع ل  
ال    ات

مكاتب      

وحدات سكنية      

مح ت      

         مساحة المباني 
متر مربع  ث ثمائة وعشرون الف 

         مساحة األرض 
متر مربع  مائتين وخمسين ألف 
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 اإلنشاءاتعالم  عالم السيارات

     
 مرافق الخدمة بوليفارد )الخدمات التجارية المتكاملة(ال
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 المرافق السكنية
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 ستراتيجيالموقع اال –مدينة سندان  6.01

تقع مدينة سندان في موقع استراتيجي بين مسقط ومحافظة الباطنة ، وهو موقع حيوي يعد أكثر المناط  اكتظاظا  بالسكان في 
في المنطقة ومدينة صناعية  مهما   معلما   ستصبح مدينة سندان قريبا    .الطري  السريعدقائ  بالسيارة من  2حوالي   .السلطنة

 .ناشئة في سلطنة عمان
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 عمانيال قتصادمعلومات أساسية عن اال .8
 نظرة عامة 8.0

العربية  اإلماراتسلطنة عمان ، وهي دولة عربية تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية ، على الحدود مع 
 111،211تها بلغ مساحتالمتحدة من الشمال الغربي ، والمملكة العربية السعودية من الغرب ، واليمن من الجنوب الغربي و 

 .كيلومتر مربع
 

ُعمان هي اللغة العربية ، والعملة سلطنة اللغة الرسمية في   .وعاصمتها مسقط ، ةمحافظ إحدى عشر إلىمقسمة ُعمان سلطنة 
، حيث يبلغ عدد المواطنين العمانيين  5101يونيو  فينسمة  4،١١3،581ُعمان سلطنة السكان في  . مجموع اللاير العماني هي

 السكان مجموعمن  ٪41.5أي  5،103،415األجانب السكان و  مجموعمن  ٪2١.8أو  ١41،823،5

 .(المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات   : الم د )
 

عماني  لايرمليار  05.1حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي اإلنفا   ، 5101كشفت عمان عن موازنة  ، 5101في أول يناير 
 تتبنىحيث  ، 5101من اإلنفا  في عام  . من المتوقع أن يشهد االقتصاد مزيدا  5108مقارنة بموازنة  ٪ 1بزيادة قدرها  ،

   .التحفظ مع التركيز على هدف السلطنة على المدى الطويل وهو التنويع االقتصادي 5101 لعام موازنة الدولة
 

 28افتراض سعر النفط بقيمة  إلى عماني والتي تستند  لايرمليار  01.0مجموع اإليرادات بقيمة  5101تقدر موازنة عمان لعام 
 دوالرا   21من عائدات الحكومة من النفط والغاز. بلغ سعر الخام العماني  ٪34للبرميل. من المتوقع أن يأتي  أمريكيا   دوالرا  

 أمريكيا   دوالرا   ١8  يلاحو  5108السعر المحق  في نهاية نوفمبر بينما بلغ متوسط  ، 5108للبرميل في نهاية عام  أمريكيا  
 .للبرميل

 
عماني في عام  لايرمليارات  1أي أقل من عجز قدره  ، 5101عماني لعام  لايرمليار  5.8قدره  عجزا   5101تقدر موازنة 

 ٪8١حوالي  سيتم تمويل ،للحكومة  بينما زادت اإليرادات. وفقا   ، . تم تخفيض معدل العجز للسنة الثالثة على التوالي 5108
بينما سيتم تغطية العجز المتبقي البالغ  ، تراض الخارجي والمحليعماني من خالل االق لايرمليار  5.8من عجز الموازنة البالغ 

 .من خالل السحب من االحتياطيات 04٪
 

  
 (5101 يونيوالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ، نشرة اإلحصاءات ) :الم د 
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عماني لقطاعات التعليم والصحة واإلسكان والرعاية  لايرمليارات  2تم تخصيص ما يقرب من  ، 5101في ميزانية عام 

  .لوزارة المالية العمانية وفقا   ، من إجمالي اإلنفا   ٪ 11والتي تمثل  ،والتي تمثل الحصة األكبر من الموازنة  ،االجتماعية 
 

لتي من المحتمل أن تكون وا ،عماني  لايرمليون  011فرض "ضريبة محلية" جديدة بإيرادات متوقعة تبلغ  5101تتوقع موازنة 
" والمنتجين نينخز سوف تنطب  على المستوردين و"المنتقائية المقترحة على سلع تعتبر ضارة بالصحة والبيئة بعينها. الضريبة اال
 .لسلعتلك االمحليين ل

 
ا في مخزونه بحلول تاريخ تنفيذ القانون ذي الصلة ، سيكون عليه ألسلع بتلك اذلك ، فإن أي شخص يحتفظ  إلى باإلضافة  يض 

 .ذلك الشركات مثل الفناد  والمطاعم ومحالت البيع بالتجزئة والسوبر ماركت يتضمنو  .لضريبةا بالمحاسبة عنالتزام 
 

 الضريبة ضريبة السلع وأسعار
)الصادر ني ضريبة الوطاللضريبية غير المباشرة ومعدالتها على وجه التحديد في قانون ل الخاضعة لم يتم تحديد البضائع

نة الصادر عن األما، ولكن تم تأكيد البضائع ومعدالت الضرائب المطبقة في دليل التنفيذ  (51/5101 يبالمرسوم السلطان
 :على النحو التاليالعامة للضرائب 

  :؛ ٪011التبغ ومشتقاته 
  21الغازية: المشروبات ٪. 
  :و  .٪ 011مشروبات الطاقة 
  (٪ 011ومنتجات لحم الخنزير  ٪ 21السلع ذات األغراض الخاصة )بما في ذلك الكحول. 
 

في  ٪ 1الحقيقي في سلطنة عمان بنسبة  يجمالتقدر وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي اإل ، 5101في موازنة الدولة لعام 
قتصاد ُعمان أسرع اقتصادات المنطقة نموا  في دول مجلس التعاون الخليجي في احين يتوقع صندو  النقد الدولي أن يصبح 

ام وفي ع ٪ 2ثر من ومان بأكونة عولطوي في سوويقوقوالي الحومو. ويتوقع صندو  النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي اإلج5101عام 
أهمها استعادة  ،بسبب عدة عوامل  5101تمر االقتصاد العماني في التحسن خالل عام ووي أن يسودولوك الوع البنوما يتوقوك 5101

 ز .زان للغاقطاع الهيدروكربونات وزيادة اإلنتاج من حقل خ
 

 ٪1.4أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في سلطنة عمان ارتفع بنسبة  (NCSI) أظهرت بيانات المركز الوطني لإلحصاء
عماني في نفس الفترة  لايرمليار  04.84مقارنة بو 5108عماني في األشهر التسعة األولى من عام  لايرمليار  02.11 إلى 

 ،عماني  لايرمليار  4.50 ى إل ٪0.5ارتفعت األنشطة الصناعية بنسبة  ، من بين القطاعات غير النفطية .5103من عام 
 .5108 فيللتسعة أشهر األولى  لايرمليار  01.١ إلى  ٪4.0في حين نما قطاع الخدمات بنسبة 

 
 . 5101 في عام ٪1.35 إلى  معدل التضخم المحلي يصلمن المتوقع أن 

 
 التنويع االقتصادي واالستدامة المالية

االستراتيجي لسلطنة عمان هو وجود اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي يعتمد على المعرفة ، فإن االتجاه  5141وفق ا لرلية عمان 
 .واالبتكار ، ويعمل ضمن أطر متكاملة ، ويتكيف مع الثورات الصناعية ، ويحق  االستدامة المالية
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 األهداف

 يتم تحديدها كل خمس سنوات ؛قيادة القطاعات لتحقي  التنوع االقتصادي والتكامل مع القطاعات الفرعية التي  .0
 اقتصاد متنوع ومتكامل وتنافسي موجه نحو المستقبل ويحركه االبتكار وريادة األعمال ؛ .5
 جانب الميزانيات التي تستخدم اإليرادات العامة بفعالية ؛ إلى سياسات مالية ونقدية واقتصادية جيدة ومتكاملة ومستدامة ،  .1
 ل الفرص ؛بيئة تنظيمية مرنة وحديثة تضمن تكاف .4
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة التي تمكن جميع القطاعات وقادرة على استيعاب أحدث التطورات والتحديات األمنية  .2

 الفضاء اإللكتروني ؛ و
 .نظام بحث وتطوير متكامل ومتماسك بين القطاعات والملسسات المختلفة .١
 

يع بين القطاعات االقتصادية لتوسفيما والمصب  درز التكامل بين المص، فإن االقتصاد العماني يعز  5141وفق ا لرلية عمان 
قاعدة اإلنتاج والتصدير وتنويع الشركاء التجاريين وتعمي  االستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتعزيز مساهمة 

 .القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عماني ،  لايرمليار  1.3ما قيمته  5108بلغ االستثمار األجنبي المباشر في سلطنة عمان في نهاية الربع الثاني من عام 
المركز الوطني لإلحصاء  ، وفق ا للبيانات الصادرة عن 5103عماني مقارنة بالربع الثاني من عام  لايرمليار  0.4مسجال  نمو ا قدره 

 .والمعلومات
 

مقارنة  ١3.01حيث حصلت على  ،عن البنك الدولي  ةفي تصنيف "ممارسة أنشطة األعمال" الصادر  38المرتبة  احتلت ُعمان
مال التجارية في البالد. من بين دول مجلس التعاون وهولة بدء األعو. وكان أبرز ما في األمر هو س5103في عام  ١3.50بو 

 ،دولة  011من بين  ، 13والكويت  81قطر  ، ١5البحرين  ، 00احتلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة  ،الخليجي األخرى 
للحصول على  014 ،لتسجيل الملكية  25 ،للحصول على الكهرباء  ١١ ،للتعامل مع تصاريح البناء  13احتلت عمان المرتبة 

 011لفرض العقود و  31 ،للتداول عبر الحدود  35 ، دفع الضرائبل 05 ،لحماية المستثمرين من األقليات  052 ،االئتمان 
 .لحلول اإلعسار
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 1109 يلسهولة النشاط التجار  يتصنيف البنك الدول

 سلطنة عمان     تأسيس األعمال 
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ي ف تمت مالحظتهأفضل أداء تنظيمي حيث بعدها عن  كل اقتصاد منلفجوة ال: تجسد سهولة ممارسة األعمال نقاط  مالحظة
. تنعكس سهولة ممارسة 5112كل ملشر من الملشرات في جميع االقتصادات في نموذج تقرير ممارسة أنشطة األعمال منذ عام 

 اتتتراوح تصنيف  .مثل أفضل أداءت 011األقل و 1، حيث يمثل 011 إلى  1نقاط على مقياس من الفي  ياالقتصادالنشاط 
 .011و 0سهولة ممارسة األعمال بين 

  

 

9555

     ترتيب  عمان    ،  

 14ت ت   )ال عود    05 1 

 952  ت ت   )ا  دن  12 5 

  ال    ا و )المتو   ا    م   15 02

 942  ت ت   )ا  ان  12  0

4591م     هول  ا عم   
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 السياسات الرئيسية لتعايا النمو االقتصادي      8.1

 (ذالبرنامج الوطني لتعايا التنويع االقتصادي )تنفي 8.1.0

  مخصصات لمواصلة التركيز على تعزيز التنوع االقتصادي داخل سلطنة عمان في  5101تتضمن موازنة عمان لعام
 .القطاعات المحددة في مبادرة تنفيذ

  كما تعمل على تحقي  المشاركة 5151 - 510١تنفيذ لتحقي  أهداف الخطة الخمسية التاسعة للتطوير تم إنشاء مبادرة .
ستراتيجية المحددة في البرنامج هي التصنيع والسياحة والنقل واإلمداد المستدامة بين القطاعين العام والخاص. القطاعات اال

 .والتعدين ومصائد األسماك

  فقد  ،على استثمارات القطاع الخاص في المشاريع  كبيرا   ا  دالتي أوصت بها تنفيذ تعتمد اعتماعلى الرغم من أن المبادرات
ها باتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل اإلجراءات لدعم وتوفير الجهود لتطوير القطاعات المعنية التزامالعمانية أعلنت الحكومة 

 .وبيئة األعمال ككل
 

 الضريبة 8.1.1

  5101يونيو  02 عتبارا منابالضريبة "االنتقائية"( في عمان  أيضا   )والتي يشار إليهاالجديدة تم تطبي  ضريبة االستهالك . 
  قبل أنظمة ضريبة  ، 5103فرضت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين الضريبة االنتقائية في عام

 .5101يناير  0من  بتطبي  ضريبة االستهالك اعتبارا   أيضا   امت دولة قطرالقيمة المضافة لكل منهما. ق
 

 ضريبة القيمة المضافة 8.1.3

 5101بي. دبليو. سي عمان( في  –عمان  كي. بي. إم. جيوفقا  للمعلومات المتاحة للجمهور والتي أصدرها )

  ولم يتم تحديد  ، 5101يناير  0ما بعد التاريخ المتوقع أصال  وهو إلى تم تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة في ُعمان
 تاريخ الجديد لفرض ضريبة القيمة المضافة .

  رائب "بناء القدرات ألنظمة الض إلى ولكنه يشير  ، ستحداث ضريبة القيمة المضافةا زمنيا   إطارا   5101ال يوفر بيان موازنة
 .والتي قد تشمل االستعدادات لضريبة القيمة المضافة ،والجمارك" 

  سببتكون بالمتوقعة تحت عنوان "الضرائب والرسوم" ال تعكس أي زيادة كبيرة قد  5101فإن إيرادات موازنة عام  ،وبالمثل 
 .5101ستحداث ضريبة القيمة المضافة في عام ا

 ات : اإلمار وهى ليجي الست على ضريبة القيمة المضافةأقدمت ثالث دول فقط من دول مجلس التعاون الخ ، حتى اآلن
من  ،. من المتوقع 5101يناير  0؛ والبحرين من  5108يناير  0من  العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اعتبارا  

 .ة المضافةستكون عمان هي الدولة التالية لتطبي  ضريبة القيم ،بين البلدان الثالثة المتبقية في دول مجلس التعاون الخليجي 
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 سلطنة عمان في الشركات الصغيرة والمتوسطةالتركيا على تطوير  8.3

زة الجغرافية لسلطنة عمان ، من المتوقع أن تكون التجارة والتصنيع األسرع يفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، نظر ا للم
 .االقتصاد العماني ، مما قد يسهم في نمو القطاع الصناعي الخفيفنمو ا في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: بى دبليو سى 
 
 

 الوحدات الصناعية الخفيفة 8.4

 اعاتالتعبئة والصنوالمخازن ومصانع ورش لمناسبة ل قد تكوناالستثمار الوحدات الصناعية الخفيفة من وجهة نظر مدير 
 .الخفيفة
الرئيسي بين الصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة هو أن الصناعات الخفيفة تركز على المنتجات الموجهة نحو المستهلك الفر  

مع وضع ذلك في االعتبار، فإن   .ذلك، فهي أقل كثافة في رأس المال إلى باإلضافة   .بدال  من المنتجات الموجهة لألعمال
 .للصناعات الخفيفةعدد السكان هو الدافع الرئيسي 

 
 الدوافع الرئيسية للطلب الصناعي الخفيف

 .مدينة سندان هي أول مزود للصناعات الخفيفة في سلطنة عمان
قامت سلطنة عمان بتحسين قدرتها التنافسية اللوجستية بشكل كبير واحتلت  ، 5101وفق ا لملشر أجيليتي لسو  األسوا  الناشئة 

يجب أن يساعد التحسن في البنية التحتية على نمو الصناعات الخفيفة   .المرتبة الرابعة في أساسيات العمل بين األسوا  الناشئة
يجب أن يكون لهذا تأثير مضاعف على الصناعات   .حيث يفيد كل من الشركات واألفراد الذين يتنقلون في جميع أنحاء البالد

 .الخفيفة، على وجه التحديد، من خالل ربط المستهلكين باألعمال التجارية التي يتعذر الوصول إليها لوال وجود بنية تحتية قوية
 
 
 

 

ساعات 1

ساعات 8

 االسته كية األسوا  ربط لها عمان موقع يتي 

و سيا أوروبا في الكبيرة

 مرورال حركة لدعم للميناه التحتية البنية تنمية

السعة عالية

  ساعات   خ ل شخإل مليار  
الهندو ومدصر وإيران السعودية العربية المملكة مثل الكبيرة األسوا  يشمل

  ساعات   خ ل شخإل مليار  
اوأفريقي وروسيا الدصين مثل الكبيرة األسوا  يشمل

:النمو محركات
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مما يزيد من الضغط التنافسي في القطاع  ، 5151-5102مليون متر مربع بين  51كون هناك إمدادات إضافية تبلغ تس

 .الصناعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةافمسال تتضمنملحوظة: الرسيل 

 بى دبليو سى ، مواطنو عمان ، مراقب سلطنة عمان ، بحث وتحليل الملسسة العامة للمناط  الصناعية :المصدر
 
 
 
 
 

تعد التجارة اإللكترونية , على مستوى العالم , واحدة من أسرع قنوات 
ين مراكا التخا )البيع بالتجائة نموًا وتبشر بالخير للقطاع الصناعي 

(والخدمات اللوجستية

بنية تحتية عالمية المستوى في عمان ومتصلة بشكل جيد بالموانئ

توفر الكهرباء
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 زيادة األراضي الدصناعية

    الى      من 

 ا     مدادات ت    و 

 مت  م  ون 994    ال   ع  

  4545 ع      م   
 
 2   الم ت      الع   من  

    التو          ون  و 

  ال   م  ال   ع   الم    
 
       ال     ا  غ   متو    

    وال   ل    عم ن    ال   ع 
ا   ع   مم    15    ا         

 ل م ت م  ن

 وتشمل المناط  الدصناعية الخادصة المعبيلة ، غ  ووادي الكبير
 ال       م  م ف    م  ظ 
PwC   PEIEموا   ن     د  عم ن    الم د 



  

 
 

 17  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

في رأي مدير االستثمار ومدير  هعلى الرغم من وجود العديد من المناط  الصناعية في جميع أنحاء سلطنة عمان ، إال أن
 إلى اد ا الرسم البياني أدناه يعكس الموقف استن. ويمثل فرصة للمستثمرين ُمستَغلقطاع الصناعات الخفيفة غير  أن اإلصدار

 . 5102في عام  إصدارهاالمعلومات التي تم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 5111مليار بحلول عام  8.١إلى عدد سكان العالم في العقدين الماضيين ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم  دازدا

 .السكنو الصناعات الخفيفة مثل صيانة السيارات والمنسوجات المنزلية والصناعية والتجزئة  علىزيادة الطلب  إلى وسيلدي ذلك 
 

  

 
سندان المعبيلة غ  رسيل ريسوت دصحار نزود البريمي ريسوت دصور

الخفيفةالثقيلة و  ال   ع 
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صن ع ت   خفيف قط ع   

ةافمسال تتضمنالرسيل   
 المصدر : بحث وتحليل بي دبليو سي
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 وطرق التخفيف منها عوامل المخاطرة .7

أن  المستثمرين المحتملين يجب علىو ،  االستثمارات األخرى كغيره منمخاطر، العلى  يحتويإن االستثمار في الصندو  
دة في مواضع معلومات أخرى موجو  إلى يعتمدوا على تقييمهم بأنفسهم وأن يقوموا بدراسة عوامل المخاطر التالية بعناية باإلضافة 

 أخرى في هذه النشرة وذلك قبل استثمارهم في الصندو . 
 

وتحتوي هذه النشرة على قوائم بتوقعات تتضمن مخاطر وعدم تأكد وافتراضات، كما أن النتائج الفعلية للصندو  قد تختلف بشكل 
عن تلك النتائج المتوقعة في هذه القوائم نتيجة لبعض العوامل بما فيها المخاطر المبينة أدناه ومخاطر  سلبي(بشكل ) جوهري

أخرى مشار إليها في أنحاء متفرقة بالنشرة. إذا وقعت بالفعل أي من المخاطر المبينة فيما يلي، فإن نشاط الصندو  ، التوقعات، 
 ها.   وزيع أرباح يمكن أن تتأثر سلبا  وربما يفقد المستثمرين كل استثماراتهم أو بعضالمركز المالي، نتائج التشغيل والقدرة على ت

 
، فإن أعمال الصندو   حدثت بالفعلقد أخرى في حالة حدوث أي من المخاطر الموضحة في هذه النشرة أو أي مخاطر 

لب ا على قيمة ثر سلب ا ، وقد تلثر هذه المخاطر سعملياته وقدرته على إجراء عمليات توزيع قد تتأ ونتائج المالي ووضعهوتوقعاته 
 .ن قد يفقدون كل أو جزء من استثماراتهمو والمستثمر  هاأصول الصندو  والدخل من

 
المالية  اآلثارلن يكون بوسعه تحديد  اإلصدارفإن مدير عوامل الخطر ذات الصلة الموضحة هنا ،  تقديرما لم يتم تحديد أو 

ل المخاطر التالية قد ال تكون شاملة، بل قد وواموإن عوذلك، فوة لوافوإضأو غيرها من أي من المخاطر الموضحة في هذا القسم. 
، أو أن تلك المخاطر التي تبدو األن غير مادية اإلصدارضافية وشكوك غير معلومة حاليا  للصندو  أو لمدير إتظهر مخاطر 

 مستقبال  مما سيكون له أثرا  سلبيا  على الصندو .قد تصبح مادية 
 

، يجب أال يتوقع المستثمرون تحقي  نسبة كبيرة من عائداتهم في هدف الصندو  هو توفير توزيعات ربحية ثابتة  نوبما أ
 .الصندو  في شكل مكاسب رأسمالية

 
 مخاطر محددة تتعلق بأصول الصندوق 7.0

 عامينسندان للتطوير بعد  قبل من الرئيسية اإليجار اتفاقية تمديد عدم 7.0.0

 بصفتها للتطوير انسند تدفع أن الرئيسية اإليجار اتفاقية بنود بين من. للتطوير سندانمع  عامين الرئيسية اإليجار اتفاقية مدة
 .للصندو  عماني لاير ألف وستمائة مليون( 0،١11،111) قدرها إيجارية قيمة ،الرئيسي  مستأجرال
  
 عن تقل ال بمدة لسنتينا انتهاء قبل كتابيا   الصندو  إشعار طري  عن الرئيسية اإليجار اتفاقية تجديد في الخيار للتطوير سندانل
  .اإليجار في التغيير مع السابقة االتفاقية وأحكام شروط بنفس أشهر ١
 

 لاير ألف وستمائة مليون( 0،١11،111) البالغ الحالي اإليجار من ٪01 من أعلى بنسبة اإليجار دفع التغيير هذا يتطلب
 .الوقت ذلك فيللعقار  السوقية والقيمة عماني
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 الرئيسية اإليجار اتفاقية مدة تمديد يتم لم إذا. العامين بعد ما إلى الرئيسية اإليجار اتفاقية بتمديد ملزمة غير للتطوير سندان إن
 الدفع يف اإلعسار اإليجار، عوائد انخفاض المباني، شغور مخاطر إلى أخرى، أمور بين من مباشر، بشكل الصندو  يتعرض ،

 انتهاء ندع للصندو  المهنية اإليجار عقود عن التنازل مخاطر ذلك ويشمل. المهنية اإليجار لعقود المباشر بالتعرض المرتبط
 اتفاقية انتهاء عند المهني اإليجار عقود عن التنازل[. )05.0.8] تقييم المخاطر في موضح هو كما ةالرئيسي اإليجار اتفاقية
 مما  ،الصندو  دخل على مباشر غير أو مباشر سلبي تأثير المخاطر هذه من عدد أو ألحد يكون أن يمكن(. ةالرئيسي اإليجار

 للوحدات اإلجمالية القيمة على يلثر أن ويمكن الوحدات حاملي على الحالي الوقت في متوقع هو مما أقل توزيعات إلى يلدي قد
 .بفعالية العمل على الصندو  وقدرة

 
 نقل ملكية العقار إلى  الصندوق 7.0.1

حيث أن  لطرحالن يحتفظ الصندو  بالملكية القانونية ألماكن العمل فور تنفيذ اتفاقية البيع والشراء الرئيسية أو عند إغال  
صلة في القسم سندات الملكية الفردية في المراحل الثالث المف إلى المباني تخضع للعملية التنظيمية لتقسيم سند الملكية الرئيسي 

 ميةأي مشكلة في العملية التنظيمن هذه النشرة بعنوان "المباني ، هيكل الصندو  ، ومشروع مدينة سندان". إذا كانت هناك  ١
الصندو  ، فقد يتأخر نقل ملكية  إلى وحدة والتي تشكل المباني  318كل وحدة من الوحدات السكنية البالغ عددها المتعلقة بنقل 

 .الصندو  أو يتعذر إكماله ، كلي ا أو جزئي ا ، على الرغم من قيام الصندو  بسداد سعر الشراء الكامل لشراء العقار إلى العقار 
 

فشل ال، في حالة  5151 أبريل 11نقل ملكية العقار في موعد أقصاه سندان  يسية ، ُيطلب منبموجب اتفاقية البيع والشراء الرئ
 .باسترداد ثمن الشراء المطالبةح  لصندو  ليكون 

 
ل الصندو  وفق ا لشروط اتفاقية البيع والشراء الرئيسية ، فإن أحد سبإلى  المبانيب الخاصسند الملكية في نقل سندان  إذا فشل

ن اتفاقية البيع والشراء الرئيسية وتقديم مطالبة بالتعويض ع لفسخالمحكمة إلى نصاف المتاحة للصندو  هو تقديم طلب اإل
. وفق ا للقانون العماني ، يمكن المطالبة بالخسارة الفعلية المتكبدة ةالمدنيالمعامالت من القانون  031األضرار بموجب المادة 

ثمن الشراء المدفوع لسندان بموجب اتفاقية البيع والشراء الرئيسية وكذلك  تحصيلح  له فقط. هذا يعني أن الصندو  قد ي
ا التقدم للحصول على المباشرة التكاليف  يسية )أي عن طري  التفاقية البيع والشراء الرئ تنفيذ مقررالمرتبطة. يمكن للصندو  أيض 

نها ال نصاف ، قد ترى المحاكم أالطبيعة التقديرية لهذا اإلإلى لوحدات العقارية(. بالنظر لطلب أمر بنقل الملكية القانونية 
مراد نقلها الملكية ذات الصلة ال إصدارلمباني حيث ، على سبيل المثال ، لم يتم لأمر بنقل الملكية القانونية إصدار تستطيع 

صندو  في الحصول على نتيجة مرضية سواء في شكل أضرار على النحو الواجب. ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان لنجاح ال
في الوفاء بأي من التزاماته أو جميعها بموجب اتفاقية البيع والشراء الرئيسية سندان  محدد في حالة فشل تفعيلأو تكاليف أو 

 .في الصندو  الوحدة حاملعلى قيمة الوحدة واستثمار  جوهريوالتي يمكن أن يكون لها تأثير 
 

 مالك األرض الفرد 7.0.3

في حالة وفاة صاحب األرض الفرد ، ينتهي   .ستتم عملية الموافقة على إنشاء الصندو  قبل توقيع اتفاقية البيع والشراء الرئيسية
 ية وراء الرئيسوع والشالبياقية وب اتفووجوين بموية ، فإن البائعوراء الرئيسوع والشواقية البيويع اتفوذا قبل توقوهدث وحإذا   .ايوائويل تلقوالتوك
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هناك خطر من أن ورثة المالك الفرد لن يدخلوا في اتفاقية   .ة لألرضك الشركة المالكاليصبحون ورثة مالك األرض الفرد وم

 البيع والشراء الرئيسية
 

 رهن المباني لصالح ميثاق للخدمات المصرفية اإلسالمية 7.0.4

يشترط بموجب اتفاقية البيع والشراء الرئيسية لسندان أن تقوم   .للخدمات المصرفية اإلسالميةميثا  لمصلحة تم رهن المباني 
سيشكل عدم القيام بذلك خرق ا التفاقية البيع والشراء الرئيسية وسيكون   .الرهن وتحويل سند ملكية المباني خالية من الرهن بإلغاء

 .أعاله 0.0.8 نصاف المنصوص عليها في القسمللصندو  نفس سبل اإل
 

 حقوق سندان على المباني 7.0.5

  .طر عبر ال المروروح  وحقو  التفتيش  ح  اإلعالنو سندان بحقو  معينة على المباني بما في ذلك ح  استخدام  تحتفظ
اتفاقية البيع والشراء الرئيسية أن المباني يمكن أن تخضع لتجاوزات وترتيبات مستقبلية ، مما قد يكون له تأثير محتمل  تعكس

كية ملاليحتفظ إعالن  .، مما قد يلثر بدوره على قابلية تسوي  الوحدات في المستقبل على استخدام المستأجرين المهنيين لوحداتهم
في مدينة سندان والوحدات الفردية على الوحدات الفردية األخرى للحصول على الدعم  العامةلمناط  بحقو  على امشتركة ال

 .والسكنالمراف  لتزويد أيضا  وكذلك  الكامل ،
 

 يالقيود المفروضة على استئجار الوحدات في المبان 7.0.6

يمكن أن تلثر هذه   .موافقتها على هويات المستأجرينسندان يجب أن تمنح  يخضع تأجير المباني لقيود معينة بما في ذلك أن
قد يكون لهذا تأثير على خفض إيرادات الصندو ، مما يلدي   .ةريّ الوحدات العقارية بحُ  تأجيرالقيود على قدرة الصندو  على 
 .اإلجمالية للوحدات القيمةانخفاض و  ، الوحداتحاملي انخفاض التوزيع على  إلى بشكل مباشر أو غير مباشر 

 
 .مؤشرًا على معدالت اإليجار المستقبلية التاريخيةاإليجار قد ال تكون معدالت  7.0.8

 من وىالمست نفس فرض على قادرين سيكونان مقامه يقوم ما أو العقاري لالستثمار أمان صندو "  أن يضمن ما هناك ليس
 استثمارات/  ولأص تواجه فقد ، المستقبل في االقتصاد في تباطل هناك كان إذا متس  بشكل أعلى معدالت أو اإليجارات معدالت
 والمظهر موالتصمي والحالة لعمراعلى ذلك  الامث للممتلكات، ذبةاالج غير الخصائص بسبب اإلشغال انخفاض مخاطر الصندو 
 بقاءى إل وتلدي أخرى عوامل بين من المالئمة غير اإليجارات وفرص العقار وموقع البناء وجودة النقل وسائلإلى  والوصول
 السووقية لقيمةا على الحوفاظ إلمكانية ضومان يوجود ال ، اإليجوارات معدالت في التقلباتإلى  استنادا   ،أيضا   .مشغولة غير العقارات
 .الوحدات يحاملل التوزيعات انخفاض إلى  مباشر غير أو مباشر بشكل يلدي امم ، إيراداتها تقليلإلى  ذلك سيلدي. الحالية

 
 .مواجهة أصول الصندوق لمنافسة متاايدة من عقارات أخرى 7.0.7

لصندو ، منافسة أصول ا قادرة علىوعقارات جديدة قيد التطوير  جديدة عقارات بهاقد تتواجد أصول الصندو  في مناط  توجد 
عية و/ أو صنا وأخرىوبالتالي قد تتدنى جاذبية أصول الصندو  مستقبال ، خاصة إذا جرى بناء فناد  جديدة ومباني إدارية 

 تحديث عقارات حالية بحيث تعجز أصول الصندو  عن مواكبتها.
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تعتمد إيرادات أصول الصندو  والقيمة السوقية لتلك األصول على قدرتها على منافسة العقارات األخرى إذا ما كانت العقارات 

بقائهم فيها، وبالتالي قد تنخفض إيرادات أصول الصندو  بما يلدي  التأثير لى إالمنافسة أكثر نجاحا  في جذب المستأجرين وا 
 المنافسةعلى صندو  قدرة ال تأكيد. وليس ممكنا   حاملي الوحدات قدية والنقد المتوافر للتوزيع على سلبا  على تدفقات الصندو  الن
 لمزيد من المستأجرين.ا لجذببفاعلية مع العقارات األخرى 

 
 نقضاء عدد من عقود اإليجارات خالل سنوات معينةا 7.0.9

اطر انقضاء تلك العقود. وبالفعل توجد مخإلى مما ُيعّرض الصندو  أو أقل هي لمدة ثالث سنوات  يالمهنتأجير العدد من عقود 
عقد اإليجار، انخفاض معدالت اإلشغال وانخفاض  عدم تجديدلالشغور عادية مرتبطة بانتهاء عقد اإليجار ، منها مخاطر 

 إيرادات اإليجارات. 
 

 هم وأصبح من غير الممكن استجالباتود إيجار عدد كبير من المستأجرين عدم تجديد عق رئيسيين أوالمستأجرين القرر إذا 
 لي الوحدات لحاممستأجرين جدد أو استجالبهم بعد فترة شغور طويلة أو بإيجار أقل، فإن إيرادات الصندو  وتوزيعات األرباح 

 سوف تتأثر سلبا  بذلك.
 

 تسجيل اإليجارات المهنية 7.0.01

من إجمالي  ٪2، يجب دفع رسوم تعادل  البلدية ذات الصلة ووفق ا للتسجيليجب أن تكون عقود اإليجار المهنية مسجلة لدى 
 يصبحي قد اإليجار المهن عقود تسجيل لم يتمحالة وفي ،  اإليجار في غضون شهر واحد من تاريخ توقيع عقود اإليجار المهنية

يتم فرضها للفترة التي لم  قد المختصةالبلدية ( مرات رسوم 1غرامة قد تساوي ثالثة )فرض وباطال و/ أو  ا  الغيعقد اإليجار 
 .. ليس هناك ما يضمن أن جميع عقود اإليجار المهني قد سجلت أو سيتم تسجيلهاعنها يتم دفع رسوم البلدية

 
 حقوق والتاامات المستأجرين بموجب عقود اإليجار المهنية 7.0.00

ا التزام على المستأجر بدفع وديعة تأمين  هناك التزام بموجب عقود اإليجار المهنية بدفع اإليجار على أساس شهري. هناك أيض 
تجهيز. ليس هناك ما يضمن أن شروط عقود اإليجار المهني تضمن تمتع المستأجرين بهدوء في المباني. ال يوجد  وديعة إعادة

افية على المستأجرين بموجب عقود اإليجار المهنية لحماية حالة الوحدات العقارية من أي ضمان بأن يتم فرض التزامات ك
لبا على لوحدات العقارية يمكن أن يلثر سل يجوهر تغيير الالالتغيير ، أو تكون مسلولة عن إصالح أو صيانة الوحدات العقارية. 

ا أي ضمان بوجود التزامات كافية لضمان أن  ء عقود لعقار عند انتهاا يتخلون عنالمستأجرين سوف تسويقها. ال يوجد أيض 
اإليجار المهنية. هناك التزامات معمول بها لضمان امتثال المستأجرين ألي قواعد ولوائح سارية فيما يتعل  بتطوير مدينة سندان 

 .ككل ، ويشمل ذلك االمتثال إلعالن الملكية المشتركة
 

 عند انتهاء عقد اإليجار الرئيسيالتناال عن عقود اإليجار المهني  7.0.01

في عقود اإليجار  حقوقهاالتنازل عن  تدبيرسندان ، بصفتها المستأجر ،  هناك التزام بموجب اتفاقية اإليجار الرئيسية لشركة
التأكد من أن  لى إالمهنية عند انتهاء اتفاقية اإليجار الرئيسي. سندان ليست طرف ا في عقود اإليجار المهني ، وبالتالي ستحتاج 

 . التنازل ا، فهناك خطر من عدم حدوث هذ مدير العقار سندان ال تملك أي سيطرة على . نظر ا ألنالتنازلب سيقومالعقار مدير 
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ندو  وة للصوحاف المتاونصبل اإلوس منوتضتووس ةيويسوار الرئواإليج يةخر  التفاق، فسيحدث  قديم التنازلوتسندان في  تإذا فشل

 اذ واتخ
 

عقود  نالتنازل عمحدد ال يمكن ضمان نتائجه. أي فشل في  تفعيلسندان للحصول على تعويضات و/ أو  إجراءات قانونية ضد
           .اإليجار المهنية قد يكون له تأثير على أداء الصندو  وقيمة الوحدات

 
أو االنكماش في أعمال المستأجرين الرئيسيين أو أي خرق  يمكن أن يكون لفقدان المستأجرين الرئيسيين , 7.0.03

لتااماتهم بموجب عقود اإليجار المهنية تأثير سلبي على الظروف المالية من جانب المستأجرين الرئيسيين ال 
 ونتائج عمليات الصندوق

أو االنكماش في  ارسعبشكل سلبي باإلفالس أو اإل األرباحقد يتأثر الوضع المالي للصندو  ونتائج عملياته وقدرته على توزيع 
عثور يجار. قد ال يتم الأعمال واحد أو أكثر من المستأجرين ، وكذلك بقرار واحد أو أكثر من هلالء المستأجرين بعدم تجديد اإل

ن له مما قد يكو  على مستأجرين جدد بنفس الشروط )أو ال تقل عن الشروط المواتية( في الوقت المناسب أو على اإلطال  ،
 .تأثير سلبي على الظروف المالية ونتائج عمليات الصندو 

 
ار لتزاماتهم بموجب عقود اإليجاعالوة على ذلك ، في حالة عدم قدرة المستأجرين الرئيسيين على دفع إيجارهم أو اإلخالل ب

لبي. يمكن على إجراء عمليات التوزيع بشكل س المهنية الخاصة بهم ، قد تتأثر الحالة المالية للصندو  ونتائج عملياته وقدرته
 لى إأن يكون ألداء األعمال التجارية األخرى للمستأجرين الرئيسيين )إن وجد( تأثير على قدرتهم على سداد مدفوعات اإليجار 

ا على مصالح المستأجرين الحاليين والمحتم ين ، وكل ذلك لالصندو  ، كما أن رحيل المستأجرين الرئيسيين يمكن أن يلثر أيض 
 .يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الظروف المالية ونتائج عمليات الصندو 

 
العوامل التي تلثر على قدرة هلالء المستأجرين الرئيسيين على الوفاء بالتزاماتهم، على سبيل المثال ال الحصر، الظروف  تتضمن

تي لديهم فيها عمليات تجارية أخرى )إن وجدت( ، وقدرتهم على االقتصادية العامة ووضعهم المالي، واالقتصادات المحلية ال
 .المنافسة

 
قد تتطلب أصول الصندوق مصروفات رأسمالية باهظة تفوق التقديرات الحالية لمدير االستثمارات وقد ال يتمكن  7.0.04

 الصندوق من تأمين التمويل الالام.

م تفو  التقديرات الحالية لمدير االستثمارات وذلك ألغراض التجديد والترميقد تتطلب أصول الصندو  مصروفات رأسمالية باهظة 
والتحسين، وقد ال يتمكن الصندو  من تمويل التحسينات الرأسمالية من النقد الناتج من عمليات التشغيل و/ أو الحصول على 

ذا لم يتمكن الصندو  من إلرأس مال إضافي و/ أو استدانة تمويل بشروط جيدة أو حتى عدم تمكنه من ذلك على ا طال . وا 
تدبير ذلك التمويل ، فقد ال يتمكن مدير االستثمار من القيام بأعمال التجديد والترميم و/ أو تحسين أصول الصندو  مما قد 

ي ال إضافديون إضافية ورأسمإلى يلثر سلبا  على مفاوضات التأجير وأسعار اإليجارات مستقبال . وقد يحتاج الصندو  أيضا 
لتمويل التوسعة واحتياجات التشغيل ومصاريف التمويل وفقا للشريعة. بدون التمويل المطلوب قد ال يتمكن الصندو  من القيام 

 بنشاطه بفاعلية ، وال يستطيع أن يتحمل مصاريف رأسمالية كافية أو يستجيب لضغوط المنافسة.
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 . الصندوق عقاراتمن مال وسائل المواصالت بالقرب تحويل , تغيير مسار , إلغاء , تأخير أو عدم اكت 7.0.05

دو  ونوالص عقاراتحول ليس باإلمكان التأكد من أن وسائل المواصالت الحالية و/ أو التي قيد التخطيط وخدمات النقل العامة 
ول وويفية الوصولبي على كوير سووك تأثوون لذلود يكوو، وق اوتمالهوودم اكووا أو عويرهوو، تأخ اوائهوولغإا، واراتهووير مسوويوا، تغوهوويلووم تحون يتول

، مما يلثر سلبا  على الطلب، جاذبية وأسعار  الصندو  عقاراتام المروري حول وو، بما في ذلك االزدح ندو والص عقارات إلى 
 ونتائج أعمال الصندو . الصندو  وكذلك تأثير سلبي على المركز المالي عقاراتإيجارات 

 
 .العقاربجوار على أو نشاءات أو تطوير إتأثر الصندوق سلبًا بأعمال  7.0.06

 قد تلدي رللعقاأو توقف أعمال التشغيل، إذ أن أي أضرار  للعقارأضرارا   العقاربجوار نشاءات أو التطوير قد تسبب أعمال اإل
عدم استطاعة الصندو  تحصيل إيجارات عن المساحات المتأثرة بتلك  إلى توقف أعمال وأنشطة المستأجرين وقد تلدي  إلى 

 مدير االستثمار على تأمين األصول من تلك األضرار. أو يمدير العقار الوسوف يعمل كل من  األضرار.
 

 .تأثر أصول الصندوق سلبًا في حالة عدم قيام مدير االستثمار بتوفير إدارة وصيانة كافية 7.0.08

ر أو واسعة النطا  بدون متطلبات إعداد التقاري العقاراتفاقية إدارة  بموجب يالعقار مدير السلطة فيما يتعل  بالمباني ، فإن 
 ليس هناك ما يضمن موافقة  .ملشرات األداء الرئيسية المتف  عليها والتي يتم من خاللها قياس أدائه في إدارة وتسوي  المباني

في حالة فشل   .على المستأجرين أو مبالغ اإليجار أو ميزانية اإلعالن أو الدخول في اتفاقيات الخدمة يمدير العقار الو  سندان
الصندو   قاراتعأو مدير االستثمار في توفير خدمات إدارة وصيانة كافية ألصول الصندو ، فقد تتأثر قيمة  و/ يمدير العقار ال

معدالت اإليجار، مما يلثر سلب ا على الحالة المالية للصندو  وقدرته على  فقد مستأجرين أو انخفاضإلى سلب ا، وقد يلدي ذلك 
 .الوحدات حامليعلى  األرباحتوزيع 

 
تعرض الصندوق لخسائر كبيرة تفوق تعويضات التأمين , أو قد ال يقوم بالتأمين على أصوله أو قد ال يكفي  7.0.07

 . التأمين لتغطية التااماته المحتملة تجاه الغير

المخاطر المحتملة  دضبوليصة تأمين ضد جميع المخاطر التي قد توفر تغطية غير كافية بتتم تغطية المباني في الوقت الحالي 
لم يتم إجراء مراجعة مستقلة لمدى كفاية ترتيبات التأمين الحالية للمباني كجزء   .أو مطالبات المسلولية العامة يالمادللضرر 

 .واإلفصاح الالزمة في إعداد هذه النشرة للجهالة يالفحص النافمن عملية 
 

ألصول أسباب أخرى، كما تتعرض ا لمخاطر أضرار قد تتسبب فيها الحرائ  ، الكوارث الطبيعية أوتتعرض األصول العقارية 
واع المخاطر ، فإن بعض أن ضافة لذلكباإل ات بتعويضات محتملة يطالب بها متسوقين، مقاولين ومستأجرين.لتزامالعقارية ال

يئة( قوانين الحفاظ على البة مخالف)مثل الحروب والخسائر الناجمة عن انتشار أمراض، التلوث أو األضرار األخرى الناتجة عن 
 ال يمكن ضمان عدم حدوث خسائر جوهرية تتجاوز تعويضات التأمين )إن وجدت( .

 
إذا ما حدثت خسارة بدون وجود تغطية تأمينية أو خسائر تزيد عن مبلغ التعويض من شركة التأمين، فقد يتعين على الصندو  
 أن يتحمل مصروفات رأسمالية إضافية لم تكن مرصودة بالميزانية أو دفع تعويضات و/ أو خسارة رأس مال مستثمر في عقارات 
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رر. وليس وتضير أو بيع العقار المواعته تأجوتطودم اسوبب عووله بسوإيرادات مستقبلية متوقعة من أص، وكذلك يفقد الصندو   متأثرة
 تطاعة أي شركة تأمين أن تضمن عدم وقوع خسائر مادية )إن وقعت( تفو  مبلغ التعويض.وباس
 

( الوحداتوجد بها تالتي  08ن المباني الو يتم نقل االلتزام بتأمين المناط  المشتركة )التي تتضمالمشتركة، بموجب إعالن الملكية 
  .يل قسط التأمين من خالل رسوم الخدمة المستحقة من قبل جميع مالكي مشروع مدينة سندانيتم تحص .المالكجمعية إلى 
 

 تخضع هذه السياسات وشروط التغطية التي تنفذها جمعية المالكين للتجديد والمفاوضات على أساس دوري في المستقبل وليس
أي زيادات جوهرية في معدالت  .هناك ما يضمن طبيعة ومدى التغطية التي ستكون متاحة بشروط معقولة تجاريا في المستقبل

 .التأمين أو انخفاض في التغطية المتاحة في المستقبل سوف تلثر سلبا على أعمال الصندو ، ونتائج العمليات والوضع المالي
 

صول الصندوق قد ال تكشف عن العيوب المادية, مخالفة القوانين واللوائح وعيوب أل الفحص النافي للجهالة 7.0.09
 . أخرى

أخر واجب حص فلصكوك واألمور القانونية التي تلثر على المباني ، لم يتم تنفيذ أي لالالزم  للجهالة فيفحص الناالعدا عن 
الواجب  للجهالة فيالفحص النا اكون هذيقد ال   .فيما يتعل  بالمبانيلم يتم إجراء مراجعة كاملة لعقود البناء  .فيما يتعل  بالمباني

محدود قد كشف عن جميع انتهاكات القوانين أو اللوائح أو العيوب أو أوجه القصور التي تلثر على تلك األصول ، بما في ال
 .ذلك ح  الملكية

 
الصندو  ليس  عقاراتال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن   .الصندو  عقاراتعلى  للجهالة فيفحص نالم يتم إجراء أي 

لن تكون بها عيوب أو أوجه قصور، مما سيتطلب نفقات إضافية أو مصاريف إصالح أو صيانة خاصة أو دفع  أو فيها
على مستويات كبيرة من اإلنفا  والتي ال  لتزاماتاالقد تنطوي هذه التكاليف أو   .تعويضات أو التزامات أخرى ألطراف ثالثة

 .يمكن التنبل بها والتي قد يكون لها تأثير سلبي ملموس على أعمال الصندو  وحالته المالية ونتائج عملياته وتوقعاته
 

ر الذي كما أن السع اعتماد القيم التقديرية ألصول الصندوق على افتراضات عديدة قد تتحقق وقد ال تتحقق , 7.0.11
 . يمكن للصندوق أن يبيع به أحد أصوله مستقباًل قد يقل عن سعر اقتناء ذلك األصل

ن قيمة تلك أليس باإلمكان ضمان دقة التقديرات السوقية التي تم على أساسها بناء افتراضات لتحديد قيمة أصول الصندو  و 
ينطوي تقييم العقارات على استخدام افتراضات وتقديرات ومعايير األصول يمكن تقديرها بشكل غير دقي . وبصفة عامة، 

موضوعية و/ أو تقريبية. وقد يقوم مثمن العقارات المستقل بإدخال محددات موضوعية لعوامل معينة تتعل  باألصول مثل موقعها 
باره العوامل ات المستقل أيضا في اعتالنسبي بالسو ، القوى المالية والتنافسية، الحالة الفعلية لألصل. وقد يأخذ مثمن العقار 

 الخارجية مثل العرض والطلب، الظروف االقتصادية العامة وأسعار الفائدة.
 

لظروف  لبيع األصل بتلك القيمة حاليا  أو مستقبال  بسبب تغير القيمة تبعا   معينا  سعرا  إن تقييم أي من أصول الصندو  ال يضمن 
 هئندو  أن يبيع به أحد أصوله قد يقل عن القيمة التقديرية لذلك األصل أو عن ثمن شراالسو ، إذ أن السعر الذي يمكن للص

 على العائدات لحاملي الوحدات . سلبيبشكل تأثير إلى يلدي مما قد 
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 .اعتماد الصندوق على خدمات معينة تقدمها جهات أخرى 7.0.10

المباني ، على سبيل المثال ، معالجة المياه والكهرباء والصرف الصحي من قبل مقدمي خدمات  إلى قد يتم توفير خدمات معينة 
أو قد ال تكون موجودة ضمن أصول الصندو . سيتم ترتيب المياه الصالحة  سندان الجهات الخارجية أو السلطات الحكومية أو

 ي ورف الصحولصغيل مراف  اونية بشكل منفصل. تم تشودات السكوومية وسيتم قياس الوحووكوالح الهيئاتهرباء من قبل ورب والكوللش
 

 الموقع وسيتم إدارتها من قبل جمعية المالكين حتى يتم نقلبوتتوفر مراف  التخلص من مياه الصرف الصحي  ، نسندا بواسطة
قة بموجب الخدمة المستحالحكومية. تم إدراج التكاليف المرتبطة بهذا في رسوم  الهيئات إلى تشغيل مراف  الصرف الصحي 

 .إعالن الملكية المشتركة
 

ال يوجد أي ضمان بأن األطراف الثالثة أو األطراف األخرى المتعاقدة مع األطراف الثالثة ستفي بالتزاماتها بموجب أي عقود 
ي ملموس ر سلبتعطيل العمليات التجارية ويكون له تأثي إلى خدمة. قد يلدي أي انقطاع في هذه الخدمات ألصول الصندو  

 .على أعمال الصندو  وحالته المالية ونتائج عملياته وتوقعاته
 

 . عدم دفع رسوم الخدمة 7.0.11

ين قيام جمعية المالكين بتقييد وصول المالك إلى إن عدم دفع رسوم الخدمة المستحقة بموجب إعالن الملكية المشتركة قد يلدي 
ا إلى والشاغلين ليس فقط  في ظل ظروف معينة، حيث تظل رسوم الخدمة غير   .خدمات المراف إلى وحداتهم ولكن أيض 

ارية فيما ضد الوحدات العق قانوني إنصافللحصول على  المختصةالحكومية  الجهاتإلى مدفوعة، يح  لجمعية المالكين التقدم 
المالكين بعد ذلك بمعالجة بيع الوحدة العقارية واستخدام العائدات قد تقوم جمعية   .يتعل  برسوم الخدمة التي ال تزال غير مدفوعة

  .لسداد رصيد رسوم الخدمة المستحقة
 

تكاليف التشغيل والتكاليف األخرى ألصول الصندوق تأثير سلبي على الحالة المالية  يمكن أن يكون للايادات في 7.0.13
 .للصندوق ونتائج عملياته

اريف التشغيل صإذا ارتفعت ملحاملي الوحدات يمكن أن تتأثر قدرة الصندو  على االحتفاظ بمستوى معين من التوزيعات الربحية 
مقابلة في اإليرادات أو زيادة اإليجارات بما يعوض تكاليف التشغيل والتكاليف األخرى.  زيادةأي دون والمصاريف األخرى 

ن العوامل التي قد تعمل على زيادة تكاليف تشغيل أصول الصندو  والتكاليف إمذكورة هنا، فالعوامل األخرى الإلى وباإلضافة 
 ما يلي: لحصرل المثال والاألخرى تشمل على سبيل 

 (  أي زيادة ذلك بما فيزيادة تكاليف المراف )في أي تعرفة تفضيلية منحتها الجهة الموردة للخدمات. 
  والصيانة )بما في ذلك التكاليف الميكانيكية والهندسية(ارتفاع تكاليف البناء واإلصالحات. 
 )ارتفاع تكاليف الخدمات التي تقدمها جهات مرتبطة بعقود من الباطن )مع المقاولين الرئيسيين. 
 ارتفاع أقساط تكافل / التأمين. 
 زيادة رسوم ترك اإليجار والتقييم )ضرائب عقارية وأخرى( ورسوم قانونية أخرى. 
 إدارة العقارات وأتعاب اإلدارة زيادة تكلفة. 
  سياسات.بتلك القوانين واللوائح وال لتزامزيادة تكلفة اال إلى تغير القوانين أو اللوائح أو السياسات الحكومية مما يلدي 
  المملوكة .المطبقة على العقارات  لصيانة العقارات حتياطيالصندو  االزيادة رسوم الخدمات ومساهمات 
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يرادية غير طبيعية بسبب اشتمال اإلصالحات والصيانة المستمرة على المصاريف الرأسمالية واال تصبحقد ذلك، إلى ضافة إ

ات وير على التدفقوأثون له توروفات يكوتنفذ لتلك المصوال من المبلغ والوقت المسووقعة. كوووربما غير مت نسبيا  ، ةمرتفعروفات وومص
ذا لم تنتج والنق ، فإن خدمة الديون والمصاريف الرأسماليةو ،  أصول الصندو  إيرادات كافية لمواجهة المصاريفدية للصندو ، وا 

 سلبيا .بشكل رباح قد تتأثر ماديا  و األإيرادات الصندو  وقدرته على توزيع 
 
كثير من هذه العوامل قد يكون لها تأثير سلبي على صافي الدخل العائد من أصول الصندو ، ويعكس تقييم أصول الصندو  ال

 لتقييم ارتفاعا  وانخفاضا .فقد يتذبذب ا وعليهتلك العوامل 
 

 .والتوسعةمحدودية مبالغ تمويل الصندوق التي يمكن الحصول عليها بما يؤثر على عمليات التشغيل  7.0.14

ية. وقد يلدي ذلك االستثمار  لتحقي  استراتيجياته الشريعة مبادئ يتواف  معتمويل إلى ، أخر إلى من وقت ، الصندو  قد يحتاج 
لى ات التمويل و التزامزيادة  إلى التمويل  ه. واطود من نشوحما يوندو  موول الصواتفاقيات تشغيل وتمويل إضافية، أو رهون على أصا 

ات الضرورية لتحمل تمويل إضافي في المستقبل، فقد ال يتمكن وقووافولى الموندو  من الحصول عوون الصوما إذا لم يتمكالة وح يف
 الصندو  من مواصلة استراتيجياته وربما يواجه عقبات سلبية في نشاطه نتيجة هذه المحدودية في التمويل المستقبلي.

 
  . ستراتيجياته االستثمارية بنجاح بما في ذلك تحسين األصولاعدم تمكن الصندوق من تنفيذ  7.0.15

ظته ستراتيجياته االستثمارية بنجاح أو أنه سيكون قادرا  على توسعة محفاكيد بأن الصندو  سيكون قادرا  على تنفيذ أال يوجد ت
  ستراتيجياته االستثمارية على تحديد األصول المناسبة والمقدرة علىا)العقارية( بأي سعر محدد أو أي حجم. يتوقف نجاح تنفيذ 

مني ز الطار اإلخالل االستثمار مناسبة أو الحصول على تمويل. وقد ال يتمكن الصندو  من اقتناء أو االستثمار بشروط 
 مما يعي  نمو الصندو . المطلوب

 
 .بسبب تكرار حوادث القضاء والقدر , الحروب والهجمات اإلرهابية سلبياً و  جوهرياً وأصوله تأثر نشاط الصندوق  7.0.16

 ، فهي حوادث قد تلثريطرة الصندو  أو مدير االستثمار، هي خارج س ، مثل الكوارث الطبيعيةالقضاء والقدر حوادث إن 
لصندو  والدخل يتأثر نشاط ا ، البنية األساسية ومعيشة السكان بما في ذلك الصندو . وقد سلبي على االقتصادبشكل و  جوهريا  

المتوافر للتوزيع إذا وقعت تلك الحوادث القدرية. ليس باإلمكان ضمان أن أي حرب أو هجوم إرهابي أو أي عداوات في أي جزء 
و  و غير مباشر على نشاط الصندألن يكون له تأثير سلبي مباشر بأن ،  أو خالف ذلك ، كان له تهديدا  مباشرة من العالم

 .لي دخل الصندو  المتوافر للتوزيعوبالتا
 

 .تركيا األصول 7.0.18

بعد   .العقاراتوهو في السنوات األولى من المتوقع أن يمتلك الصندو  مجموعة محدودة فقط من األصول في موقع واحد، 
ا بشكل كبير من محفظته  لذلك، فإن هدف الصندو    .في عمليات االستحواذ المستقبلية القائمةذلك، قد ال يكون الصندو  متنوع 

، قد تتأثر  ونتيجة لذلك  .المستقبل في وكذلك األمر، العقارات على االستثماري، في سنواته األولى، من المرجح أن يركز 
 ذلك.و غير ها أوتفظ بوول التي يحوواض كبير في أداء األصوفو، أو انخ للقطاع يعائدات الصندو  ككل سلب ا باألداء غير الموات
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حسب المنطقة واء س،  االستثمارية، من التنويع في استراتيجية الصندو   ، في البداية على األقللحاملي الوحدات لن يتم حماية 

 .الجغرافية أو نوع األصول
 

 . لوحدات العقاريةمن ا 817 لعدد المستقبلي التحويلالرسوم اإلدارية على  7.0.17

 ٪ 1إلى رسوم إدارية تصل  يتم دفعس، و من الوحدات العقارية  318 لعدد العقاريةالمستقبلي للوحدات  التحويلهناك قيود على 
قد يعني هذا تكبد تكاليف إضافية للصندو  إذا قرر التخلص من   .في المستقبل التحويلمن سعر البيع لسندان على هذا 

هذا يمكن أن يلثر على األداء أو العوائد المالية   .جزئي ا في المستقبلالوحدات العقارية الفردية التي تشكل المباني بالكامل أو 
 .للصندو 

 
 . مخاطر ترتبط بأحد استثمارات الصندوق 7.1

 .توقعات المذكورة في هذه النشرة اختالف األداء الفعلي للصندوق وأصوله عن ال 7.1.0

عدد  إلى تند ، وهي توقعات تس ات الربحيةبمستويات التوزيعتتضمن هذه النشرة قوائم بها توقعات تتعل ، ضمن أمور أخرى، 
الصندو  على  قدرة .سيطرة مدير االستثماري تخرج عن من االفتراضات التي ليس باإلمكان التأكد منها واالحتماالت الطارئة الت

وع أحداث هو متوقع، أو بوقتحقي  تلك التوقعات )الخاصة بالتوزيعات( مرهونة بوقوع أحداث وظروف مفترضة قد ال تقع كما 
ال و  وقع له.كون كما هو متتس ةالفعليراضات سوف تتحق  وأن التوزيعات وظروف غير متوقعة. وال يوجد ضمان بأن تلك االفت

 .يوجد ضمان بأن عمليات االستحواذ ستتحق 
 

 .األرباح المواعة  ياتمستو  قد تنخفضالوحدات أو  حامليالصندوق توايع أرباح على  قد ال يستطيع 7.1.1

تتوقف أرباح الصندو  التي يمكن توزيعها على صافي الدخل المتحق  من العقارات االستثمارية التي بدورها تعتمد ، ضمن 
يرادات أخرى مقبوضة ومستوى المصروفات التي  دخل على،  أخرىعوامل  ذا لم تتمكن ياإليجارات وا  تحملها الصندو . وا 
مكن أن تتأثر ي لحاملي الوحدات قدرة الصندو  على توزيع أرباح  نإ، ف توزيعلل قابلدخل كافي  تحقي الصندو  من  عقارات
 سلبا .

 
توى وأي ضمان بأن مس يوجد مل اأرباح، إذومن غير الممكن ضمان قدرة الصندو  على دفع توزيعات أو االستمرار في توزيع 

ندو  أو أن تأجير أصول الصتوجد زيادات تعاقدية في اإليجارات بموجب عقود ووف يرتفع بمرور الوقت، وال أنه سوالتوزيعات س
 املي الوحدات حيجارات تتعل  بتوسعة أو اقتناء عقارات سوف يزيد من تدفقات الصندو  النقدية المتوافرة للتوزيع على إتحصيل 

 
 الوحدات الذين ال يريدون أو غير قادرين على االشتراك في تمويل إضافي لرأس المال حامليتقلص مصلحة  7.1.3

 . مستقبال

 إلصداراالوحدات ال يريدون أو غير قادرين على االشتراك في أي تمويل إضافي لرأس المال مستقبال ، مثل حقو   حاملوإذا كان 
املي حن مصلحتهم التناسبية في الصندو  سوف تنخفض، وأي مقابل يحصل عليه إ)حقو  األفضلية( أو اإليداعات الخاصة، ف

 في مقابل أي حقو  بموجب احتياطي تمويل رأس المال قد ال يكفي لتعويضهم عن انخفاض امتالكهم للوحدات. مستقبال  الوحدات 
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 .عليهاقد تؤثر دورية الظروف السوقية واالقتصادية على أسعار الوحدات والطلب  7.1.4

الفائدة قد  دالتووالظروف االقتصادية وأسعار تبادل العمالت األجنبية ومع التحركات الدورية في أسوا  المال المحلية والعالمية
سلبي  الفائدة بالسو  قد يكون له تأثير دلوفة خاصة فإن ارتفاع معودات. وبصولب على الوحولى الطوو  وعوتلثر على أسعار الس

 أخرى. ل عن العائد على استثماراتت بالسو  إذا كان العائد السنوي المدفوع للمستثمرين عن تلك الوحدات يقعلى سعر الوحدا
 

القوانين واللوائح والمعايير المحاسبية في سلطنة عمان قد تتغير , بما في ذلك تطبيق أو تعديل تشريعات ,  7.1.5
 . يستثمار العقار االتنظيمية , تعليمات أو توجيهات تؤثر على صناديق  لوائح

كنها محاسبية، وهي معايير مطبقة في عمان ول معاييرأو لوائح ، أو تعديلها، قد يتأثر الصندو  بتطبي  تشريعات جديدة أو 
اسبية وايير المحوالمع بي  تلكواسبة الدولية. وقد تتأثر القوائم المالية للصندو  بتطوة بمعايير المحوعرضة للتغيير بما أنها مرتبط

 المعدلة، 
 

من و  أما مدى ووقت تطبي  تلك التعديالت في المعايير المحاسبية فهو غير معلوم ويحتاج لتأكيدات من الجهات ذات الصلة.
 :أثرا  على  التعديالتغير الممكن تأكيد أنه لن يكون لتلك 

  عرض القوائم المالية للصندو. 
  نتائج أنشطة الصندو. 
  حاملي الوحدات قدرة الصندو  على توزيع أرباح على. 
 قدرة مدير االستثمار على تنفيذ استراتيجية الصندو  االستثمارية. 
 .نشاط الصندو  ومركزه المالي 
 

ستثمارات ا و توجيهات تلثر على صنادي أتعليمات أو لوائح، أو وقد يتأثر الصندو  أيضا بتطبي  تشريعات جديدة أو معدلة، 
با على و التوجيهات لن تلثر سلأالتعليمات أو ،  اللوائحأو و المعدلة، أوليس باإلمكان التأكد أن التشريعات الجديدة  اراتالعق

 .املي الوحدات حالصندو  بشكل خاص وبالتالي يكون لها تأثير سلبي مقابل على  وأ استثمارات العقارات بشكل عام صنادي 
 

ول أص حيث ال يوجد لديهتعويضات مقامة ضد مدير االستثمار  منسترداد الالوحدات اقد ال يستطيع حاملي  7.1.6
 . كبيرة

الصندو . استثمار ب تثمار تتعل  بأدائه لمهامه كمديردعوات تعويض ضد مدير االسحاملي الوحدات قد يقيم في المستقبل 
 ، ، وموظفيه ه ومسلوليهائر مد، و  شركائهوجميع  مدير االستثمار يتم تعويض( 0،  إدارة االستثماربموجب شروط اتفاقية 

 تحملهانها أو مالتي عانوا ، )كما هو محدد في اتفاقية إدارة االستثمار( الصندو  ضد أي خسائر أصول عن ه ووكالئهيواستشاري
أي منهم نتيجة أي إجراء أتخذ أو لم يتخذ من قبل مدير االستثمار أو المذكورين سلف بحسن نية واعتمادا على التعليمات 

وموظفيه عن أي خسائر مدير االستثمار بالصندو   يتم تعويض( 5، الصحيحة )كما هو محدد في اتفاقية إدارة االستثمار( 
ستثمار أو أي من الموظفين فيما يتعل  بأداء مهامهم أو اال مدير تحملها( والتي قد االستثمار)كما هو محدد في اتفاقية إدارة 

و أعمد ، التقصير المت الجسيم ، اإلهمال ذلك بداعي الغشهو ما لم يكن قد ارتكب عدم أدائها بموجب اتفاقية إدارة االستثمار 
  .إدارة االستثمارمخالفة اتفاقية 
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 ومدير العقارات واألطراف الخارجية األخرى سندان الصندوق استرداد المطالبات المرفوعة ضد قد يتعذر على 7.1.8

يع والشراء واألطراف الثالثة األخرى فيما يتعل  باتفاقية الب العقارقد يكون لدى الصندو  في المستقبل مطالبات ضد سندان، مدير 
الك الصندو  مو  ال تملك تلك األطراف موارد كافية لتعويض الصندو  بالكامل، وقد والمباني ةاإليجار الرئيسيالرئيسية، واتفاقية 

 .هذه الخسائرعن 
 

ن أفي عمان غير متطور نسبيا وال يتم تداول الوحدات في بورصة عامة, أي  يستثمار العقار االسوق صناديق  7.1.7
 و سيولة للوحداتأسوق نشطة  إلى دراج الوحدات في سوق موااية بسوق مسقط لألوراق المالية قد ال يؤدى إ

كما  دراج.و تصبح مستدامة بعد اإلأعام نشطة للوحدات  تطور سو يوقد ال ، اإلصدارللوحدات في وقت  ةال توجد سو  عام
حاملي  وعلى .إذا تطور السو ،  سيولة لذلك السو  والدراج الالح  والتسعير ال يضمنان تطور سو  لتداول الوحدات أن اإل

 قابل المعاييرمذلك، قد يكون صعبا تقييم أداء الصندو   إلى باإلضافة  . المتالك وحداتهم لوقت غير محدد ن يستعدواأالوحدات 
 لسيولةافي نقص  إلى ذلك قد يلدي ف ةمتطور في عمان غير  يستثمار العقار االية. وبما أن سو  صنادي  المحلية أو الدول

طة ن سو  نشأ. وال يوجد ما يلكد سلطنة عمان في تلك الصنادي مثل على ونقص عام في طلب المستثمرين ،  للوحدات
 عمان.  سلطنة سوف يتطور في  صنادي  االستثمار العقاريل
 

 سيطرة حاملي الوحدات 7.1.9

إذا لم يكن المتقدمون   .للصندو من رأس المال المصدر  ٪ 21، بنسبة الطرح، عند االنتهاء من سندان  من المتوقع أن تحتفظ
من رأس المال المصدر  ٪21بما يزيد عن  الطرحعند اكتمال سندان  العام، فمن المحتمل أن تحتفظ كل الطرحقد طلبوا 
قد يلثر هذا التوزيع الكبير، والترابط الهام ألي وحدة أخرى، والتي قد تزيد أو تنقص من وقت آلخر )سواء بالنسبة   .للصندو 

حصة األغلبية أو غير ذلك( ، على نتائج القرارات المهمة المتعلقة بأعمال الصندو ، بما في ذلك ما يتعل  بالقرارات على  إلى 
الخاصة  المصالحأو تلك آخر مهم عن مصالح الصندو   وحدة حاملأي أو سندان  قد تختلف مصالح  .حامل الوحدات مستوى

 .في الصندو الذين لديهم وحدات أصغر الوحدات  يحاملب
 

 الشريعة بمبادئبااللتاام مخاطر متعلقة  7.3
 الشريعة وأنشطة غير رئيسية قد تؤدي لمبادئمطابقة إليرادات من مصادر غير  ةو مستقبليأ ةمحتمل تاكيةأي  7.3.0

 .يالستثمار العقار لخسائر في النقد لدى الصناديق التقليدية  إلى 

ر الشريعة وأنشطة غير رئيسية لعملية تطهي لمبادئدخل الصندو  من مصادر غير مطابقة يخضع ن أالشريعة  مبادئتشترط 
التبرع الشريعة وأنشطة غير رئيسية ب لمبادئتشمل قيام الصندو  بتخصيص كل صافي الدخل الناتج من مصادر غير مطابقة 

 بلغ الذي يجري تطهيره يحتسب على أساس. المحاملي الوحدات ألغراض الخيرية قبل توزيع أرباح على لبها للجمعيات أو 
الشريعة وأنشطة غير رئيسية بعد خصم كافة المصروفات الناتجة من و/ أو  لمبادئالدخل الناتج من مصادر غير مطابقة 

الشريعة وأنشطة غير رئيسية. وتتم إجراءات التطهير بصرف النظر عما إذا كان  لمبادئمصادر غير مطابقة  إلى المخصصة 
  مبادئللى المبلغ المسموح للصندو  االحتفاظ به طبقا ود عوزيوة يوعوريوالش ادئوبولمة وابقوطور مويوادر غووصوج من موواتول النووالدخلغ ومب
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الشريعة. عند تحديد الدخل المفترض تطهيره فقد يحتاج مدير االستثمار  لمبادئكمراع الشريعة حتى يظل محافظا على شكله 

ذا كان إة المستقلة حول ما يعلجنة الشر الو أالستخدام بعض االفتراضات. مثال ، اذا كان هناك أي شك لدى مدير االستثمار 
هير تلك مدير االستثمار يتولى تط الشريعة ، فان مبادئبع تّ ت البعض مبالغ الدخل التي تسلمها الصندو  ناتجة عن مصادر 

 المبالغ.
 

يسية فقد وأنشطة غير رئ الشريعة مبادئتتبع على ضوء الشروط الواجب توافرها لتطهير دخل الصندو  الناتج من مصادر ال 
إدارية  ذلك فعملية التطهير تفرض تعقيدات إضافية وتكاليف إلى . وباإلضافة حاملي الوحدات يقل الدخل المتوافر للتوزيع على 
 قد تتأثر سلبا .  لحاملي الوحداتن التدفقات النقدية بالصندو  ومقدار األموال المتوافرة للتوزيع إيتحملها الصندو . وبالنتيجة ف

 
 الشريعة مبادئمع قد ال يتمكن الصندوق من الحفاظ على وضع التطابق  7.3.1

لجنة المع الشريعة. وتجت مبادئالشريعة أحد المكونات الهامة في أي منتج يطاب   اللجنةالصادرة عن تعتبر الشهادة الشرعية 
 هادة شرعية تلكدشإصدار الشريعة ومن ثم تتخذ قرار ب بمبادئالصندو   التزامدوري للتداول حول مدى بشكل ة المستقلة يعالشر 

ن معامالت أة يرعلجنة الشالشهادة شرعية سنوية حيثما ترى إصدار الشريعة. ويشمل هذا  بمبادئه التزامفيها وضعية الصندو  ب
الشريعة، فيجوز للجنة، وف  ما تراه مناسبا   مبادئالشريعة. في حالة مخالفة الصندو  ألي من  لمبادئالصندو  مطابقة 

 الستثماران تمنح الصندو  مهلة زمنية ُيتف  عليها لتصحيح تلك المخالفة، وعلى مدير أ، وباإلجماع وبعد مناقشة مدير االستثمار
ذا لم يتمكن الصندو  من تصحيح تلك المخالفة خالل المهلة الزمنية المحددة، فيتعين على مدير االستثمار  لتزاماال بتلك المهلة. وا 
لمخالفة. و الباعثة على تأخير تصحيح اأ للتصحيح تمديد تلك المهلة مستشهدا باألسباب المانعة اللجنة الشرعيةن يطلب من أ

يتمكن مدير االستثمار من تصحيح المخالفة خالل المهلة الزمنية بعد  و أنأنح اللجنة مثل ذلك التمديد ن تمأوال يمكن ضمان 
ذا لم تواف  اللجنة على تمديد المهلة الزمنية و إذا لم يتمكن مدير االستثمار من تصحيح تلك المخالفة خالل المهلة أ تمديدها. وا 
 بعد تمديدها ، فقد ال تصدر اللجنة شهادتها الشرعية.

 
 الشهادة الشرعية في الحاالت التالية:إصدار ة المستقلة أن ترفض يويجوز أيضا للجنة الشرع

  المبادئالشريعة وقام بأنشطة تتعارض مع تلك  بمبادئ لتزاماالإذا تعّمد مدير االستثمار عدم . 
  مستوى مقبول. إلى بشكل متواصل ورفض تصحيح الوضع  الشريعة مبادئإذا قام مدير االستثمار بمخالفة 
  الشهادة  إصدارإذا تبين وجود عرض جوهري مضل ل أو القيام بحذف مقصود ألي بيانات جوهرية طلبتها اللجنة ألغراض

 الشرعية.      
 

 الشهادة الشرعية. إصدار أن ترفض  لجنة الشرعيةوال تشمل القائمة أعاله جميع المالبسات التي يجوز فيها ل
 

الشريعة على عكس صناديق االستثمار العقاري  واستثماراته بمبادئقد يكون الصندوق مقيدًا في نشاطه  7.3.3
 . التقليدية

منها وو  الشريعة التي تفرض بعض القيود على الصندو  مع مبادئينبغي على مدير االستثمار أن يدير الصندو  بطريقة تتف  
ضمن قيود أخرى وو قيود على أنواع العقارات التي يمكن للصندو  االستثمار فيها ، وأنواع المستأجرين الذين يمكن تأجير تلك 

  لمبادئابقة ووالمطر غير واطووهيالت التمويل وحلول إدارة المخوودام الودائع وتسون واستخوركات التأميوشم، والتأمين لدى وارات لهوقوالع
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الت عدم توافر عقارات، مستأجرين، تأمين، ودائع وتسهيبسبب في نشاطه بح الصندو  مقيدا  وة فقد يصوويجوتونوريعة. وبالووالش

خيارات ن الأضمان ب ال يوجد،  الشريعة. وفضال  عن ذلك لمبادئتمويلية وحلول إلدارة المخاطر قد ال تكون جميعها مطابقة 
قدرة الصندو  و  لى نشاطالشريعة ستكون دائما متوافرة بنفس الكميات واألسعار كاختيارات تقليدية مما يلثر ع لمبادئالمطابقة 

 تنافسه ونتائج نشاطه.
 

 . تطبيق مبادئ الشريعةاختالف وجهات النظر بين علماء الشريعة بشأن  7.3.4

دارة شلونه )بما يعتزم مدير االستثمار أن يقوم الصندو  باستثماراته  ال العامل وو لتمويل ، تمويل رأس الميشمل وال للحصر اوا 
ة ريعة. ولكن وو بخالف أسوا  المال التقليدية ذات المعايير المقبولومبادئ الشبوعات تكافل( بطريقة تتف  ووال وو وموضوحسب األح

القائمة بين  االختالفاتإلى وبالنظر  وو عالميا وو ال تتمتع أسوا  المال اإلسالمية بمثل تلك المعايير المقبولة عالميا. والحال هكذا
 لتزامروط االووبيعة وشوول طوالمي حوتلف مدارس الفقه اإلسوائية ومخواالختصاصات القضعلماء الشريعة والقضاة من مختلف 

و ال ُتمارس في أحد أشكال الُعرف المالي اإلسالمي بينما ُيعترف بها وُتمارس أالتي ال ُيعترف بها  االتوريعة والحووالش مبادئب
 مشاكل الشريعة لن يواجه لمبادئالي مطاب  ون منتج حأد ضمان بويتبين أنه ال يوجوو  رىوالمية أخواصات قضائية إسولدى اختص

و ال يوجد ضمان بأنه سيتم تحديد االستثمارات واألدوات الشرعية األخرى التي أالشريعة،  لمبادئمطاب   إذا كان اتنتقد م
وف تُقبل و أنها سأ مستشارينالشريعة من جانب علماء شريعة أخرين أو  لمبادئنها مطابقة أيستخدمها الصندو  في نشاطه ب

 مبادئلندو  وابقة الصوديد مطوبتح المستشارينريعة أو وم علماء الشوالة ما إذا لم يقورى. وفي حوائية أخوفي اختصاصات قض
طلب أخر ، فقد يلثر هذا بشكل سلبي على ال اختصاص قضائيالشريعة في  لمبادئبأنه مطاب   ، أو إذا لم ُيعترف ريعةوالش

 الوحدات للمستثمرين.   تسوي  تلك الشريعة ، وبالتالي تتأثر إمكانية بمبادئعلى الوحدات من جانب المستثمرين الراغبين في التقيد 
 

 . الشريعة بمبادئبااللتاام , القوانين , اللوائح والمعايير المحاسبية المتعلقة  راءتغير اآل 7.3.5

 لتزاماالب تبطةأو معايير مر معايير محاسبية أو أحكام ضريبية أو ،  قد يتأثر الصندو  بتطبي  تشريعات جديدة أو تعديل لوائح
  .حاملي الوحدات بها سلبا  على نشاط الصندو  وقدرته على توزيع أرباح على  لتزام، وقد يلثر االالشريعة بمبادئ

 
 . المخاطر المتعلقة باالستثمارات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي 7.4

األداء  في الحالية القوانين تطبيق لكيفية ضمانات تقديم يمكن وال خراً مؤ  ُعمان سلطنة في الحالي القانوني اإلطار تغير لقد
 العملي

ذات  المنشآتتوفير إرشادات تنظيمية، من بين أشياء أخرى، هياكل الثقة أو  إلى  يستثمار العقار صنادي  اال يهدف نظام
الشرعية  الرقابة لجانواجبات تحديد وتعيين و  يستثمار العقار صنادي  اال ءانشاألغراض الخاصة أو الشركات التي تم تأسيسها إل

من بين  ، ح أخرى و/أو يجوز إجراء مراجعات فيما يتعل والحاجة المحتملة للتصنيفات االئتمانية. قد يتم تقديم قوانين أو لوائ لها
صنادي  التنظيمية لالئحة الأمور أخرى، بقوانين ولوائح الشركات والممتلكات واألورا  المالية والضرائب من أجل مواءمتها مع 

عمان المطبقة على صنادي  االستثمار العقاري في مرحلة سلطنة المال في رأس . تظل قوانين ولوائح سو   االستثمار العقاري
صنادي   ، تشمل المخاطر المرتبطة بنظام أكبر. على وجه الخصوص عدم يقين، وبالتالي فهي تخضع لمخاطر و  تقاليةنا

 ما يلي:  يستثمار العقار اال
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ية والوزارية مختلف القوانين واللوائح واألوامر الحكومو  صنادي  االستثمار العقاريالتنظيمية لالئحة ال( التناقضات المحتملة بين 0)

 والمحلية والقرارات وغيرها من األفعال بما في ذلك ما يتعل  بصالحية وقابلية إنفاذ هياكل الثقة في عمان؛ 
ت عند تنفيذها االخصوصية وبالتالي تثير الصعوبإلى ( األحكام الواردة في القوانين واللوائح ذات الصياغة الغامضة أو تفتقر 5)

 أو تفسيرها 
صدار ها و صنادي  االستثمار العقاري حسب تقدير ل الالئحة التنظيميةلسو  المال بتنفيذ لعامة هيئة اال( نطا  واسع لكي تقوم 1) ا 

 أشكال وتوجيهات أخرى؛ 
ستثمار اال لصنادي  لتنظيمية الالئحة ا( صعوبة التنبل بنتيجة التطبي  القضائي للتشريعات العمانية. عالوة على ذلك ، فإن 4)

( ال يزاالن غير مختبرين في المحاكم 21/5104 يالسلطانوتعديل قانون سو  المال )الصادر بموجب المرسوم  يالعقار 
وليس لديهم تاريخ طويل في التفسير. في بعض الحاالت، قد ال يكون من الممكن الحصول على إنفاذ سريع للحكم في 

 . يستثمار العقار صنادي  اال سلطنة عمان أو التنبل بنتيجة اإلجراءات القانونية الخاضعة لنظام
 

يمي التقليدي اإلطار التنظصنادي  االستثمار العقاري ل الالئحة التنظيمية، من المفترض أن تكمل  رةفي تاريخ نشر هذه النش
التنفيذية  والالئحة( ، وقانون سو  المال 08/5101 يالسلطانالمعمول به في قانون الشركات التجارية )الصادر بموجب المرسوم 

عدم  ، وبالتالي هناك قدر كبير من األورا  المالية تداولتنظيم عالج اإلطار الحالي في المقام األول ت. الالئحة لسو  رأس المال
بعد  يستثمار العقار صنادي  اال ، أو تفسير ، لنظام جانب أي تغيير محتملإلى اليقين فيما يتعل  بكيفية وضع هذا اإلطار 

 .هذه اإلصدارتاريخ نشرة 
 

 بشكل عام مخاطر ترتبط بالوحدات 7.5

 . فيما يلي بيان لمخاطر مادية ترتبط بالوحدات بشكل عام
 

 مخاطر ترتبط بالوحدات بشكل عام 7.5.0

ته المالية فان أي من أصول الصندو  وو المرهونة بموجب ترتيبات ءعلى المستثمرين أن يدركوا جيدا أن الصندو  إذا فقد مال
الوحدات  حامليضمانات سارية المفعول وو لن تكون متاحة لسداد تعويضات أي من دائني الصندو  غير المضمونين، بما فيهم 

ر المضمونين لصندو  غي، وبالتالي سوف تأتي تعويضات دائني الصندو  المضمونين قبل تعويضات أولئك األطراف )دائني ا
 (. حاملي الوحدات و 
 

 نونية قد تقيد بعض االستثماراتاعتبارات استثمارية قا 7.5.1

ات. وعلى و إلجراءات بعض الهيئأو للمراجعة أتخضع أنشطة استثمار بعض المستثمرين المحتملين لقوانين وقواعد االستثمار 
 لتحديد:ن يتشاور مع مستشاره القانوني أكل مستثمر محتمل 

 . الوحدات تعتبر استثمارات قانونية( ما إذا كانت 0)
 . أنواع القروض ضمان لمختلفكالوحدات ( وهل باإلمكان استخدام 5)
و أو رهن أي منها. وعلى الملسسات المالية التشاور مع مستشاريهم القانونيين أ( وهل توجد أية قيود على شراء الوحدات 1)

 و قواعد مشابهة.أرجال القانون المختصين لتحديد المعالجة الصحيحة للوحدات وف  أي مخاطر رأسمالية معروفة 
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 تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات العالقة 7.6

مصلحة في الصندو  أو في أي  ،وشركاتها ذات العالقة ( حكمهم في ن)أو ملها وأي مدراء  العقارقد يكون لسندان ومدير 
معاملة تنفذ مع الصندو  أو لصالحه أو في عالقة من أي وصف مع أي شخص آخر قد يشمل ذلك تعارض محتمل مع 

 لعضويةا. يمكن أن ينشأ تضارب المصالح المحتمل ، على سبيل المثال، بسبب رهواجبات كل منهما تجاه الصندو  أو غي
أو المساهمات المشتركة. مع مراعاة أحكام القانون الواجب التطبي  فيما يتعل  التنفيذية اإلدارة  أو الصندو  إدارة فيالمشتركة 

ف واتخاذ بالتصر  المصلحة المتضاربة يذقيام الطرف إلى بتضارب المصالح، يمكن أن يلدي تضارب المصالح المحتمل هذا 
الوحدات. ليس هناك ما يضمن أن تضارب  حامليصندو  أو في االعتبار مصالح ال خذ بالضرورةل ال يالقرارات من وقت آلخر 

 .لثر على األداء أو العوائد المالية للصندو تلن  قراراتهالمصالح و/ أو 
 

اتفاقية البيع  ةتم إعداد اتفاقية اإليجار الرئيسية من قبل المستشار القانوني بناء  على تعليمات مدير االستثمار. لم تتم صياغ
 . من قبل مستشار قانوني لدى الصندو على أساس تجارى والشراء الرئيسية والتفاوض بشأنها 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة وعقود هامة .9

 تشمل األطراف ذات العالقة وو على سبيل المثال وليس الحصر وو ما يلي: 
 يمدير اإلدار ال 
  األمينالحافظ 
 مدير االستثمار 
  أو أكثر من الوحدات  ٪2وحدة يملك  حاملأي 
  أو أكثر من رأس مال مدير االستثمار   ٪2وحدة يملك  حاملأي عضو من )إدارة الصندو ( أو. 
  أو أكثر من رأس مال مدير االستثمار  ٪2وحدة يملك  حاملأي شخص له عالقة بأي عضو من )إدارة الصندو ( أو 
 

الوحدات واعتمادها منهم بموجب  لحامليالمعامالت مع األطراف ذات العالقة يجب اعتمادها من إدارة الصندو  واإلفصاح عنها 
 . يوالنظام األساسالقوانين والقواعد المطبقة 

 
 فيما يلي ملخص لعقود أطراف ذات العالقة وعقود جوهرية للصندو  .

 
 تفاقية البيع والشراء الرئيسيةا 9.0

 مكبائعين ، كما يمثله سندان يدخل الصندو  في اتفاقية البيع والشراء الرئيسية مع مساهميالجمعية التأسيسية ،  اجتماع بعد
يحصل الصندو  على الحقو  القانونية المتعلقة بالمباني وجميع الحقو  المرتبطة بها، بما في ذلك  اي بموجبهت، والسندان
)والتي  ندانسني، والح  في استخدام الملكية المشتركة والمناط  المشتركة في تطوير مدينة في الملكية المشتركة للمبا تهحص

 .موافقة(اإلسكان للمراجعة وال وزارة إلى  المقدمستكون خاضعة للقواعد واللوائح المنصوص عليها في إعالن الملكية المشتركة 
 

عماني(. سيتم دفع جزء من سعر الشراء من  لايرعماني )عشرون مليون  لاير 51،111،111سعر الشراء للعقار هو  مجموع
 01،111،111وحدة أصدرها الصندو  لسندان بقيمة أولية تعادل  011،111،111الخاص عن طري  تخصيص  الطرحخالل 

عماني )عشرة ماليين  لاير 01،111،111سعر الشراء، البالغ  يباقعماني )عشرة ماليين لاير عماني(. سيدفع الصندو   لاير
 إما: سندان إلى عماني( ،  لاير
 

 بالكامل ؛ أو  مكتتبا فيهالعام  االكتتاب )أ( نقد ا ، إذا كان 
 بالكامل ، فسيتم دفعه عن طري : مكتتبا فيهالعام  االكتتاب )ب( إذا لم يكن 

 العام ؛ و  الطرحالقيمة االسمية للوحدات التي يتم االشتراك فيها من خالل مجموع ( مبلغ نقدي يساوي 0)
( 0عماني( بعد الدفع النقدي بموجب ) لايرشرة ماليين مبلغ الوع يباق) لاير 01،111،111 مبلغ الو يباق( يتم استيفاء 5)

المساهمات النقدية  تصبحبيسة لكل وحدة ، بحيث  011وحدات أخرى لسندان بقيمة اسمية قدرها إصدار عن طري  
عماني(. يصبح سعر الشراء  لايرعماني )عشرة ماليين  لاير 01،111،111والوحدات لسندان بموجب )ب( ما يعادل 

 .مستحق ا ومستح  الدفع عند توقيع اتفاقية البيع والشراء الرئيسية
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 األساسية التفاقية البيع والشراء الرئيسية الشروط

 :تتضمن اتفاقية البيع والشراء الرئيسية البنود الرئيسية التالية
ويدفعه الصندو  عند توقيع  عماني( لايرعماني )عشرون مليون  لاير 51،111،111سعر الشراء للعقار هو  مجموع .0

 011،111،111الخاص عن طري  تخصيص  الطرحاتفاقية البيع والشراء الرئيسية. سيتم دفع جزء من سعر الشراء من خالل 
عماني )عشرة ماليين لاير عماني(. سيدفع الصندو   لاير 01،111،111وحدة أصدرها الصندو  لسندان بقيمة أولية تعادل 

إما: )أ( نقد ا ، إذا كان  سندان إلى عماني( ،  لايرعماني )عشرة ماليين  لاير 01،111،111بالغ سعر الشراء، ال يباق
( 0ري : )بالكامل ، فسيتم دفعه عن ط مكتتبا فيهبالكامل ؛ أو )ب( إذا لم يكن االشتراك العام  مكتتبا فيهالعام  االكتتاب 

 مبلغ الو يباق( يتم استيفاء 5العام ؛ و ) الطرحالتي يتم االشتراك فيها من خالل  الوحداتقيمة مجموع مبلغ نقدي يساوي 
وحدات أخرى لسندان إصدار ( 0عماني( بعد الدفع النقدي بموجب ) لايرشرة ماليين مبلغ الوع يباق) لاير 01،111،111

 01،111،111المساهمات النقدية والوحدات لسندان بموجب )ب( ما يعادل  تصبحبيسة لكل وحدة ، بحيث  011بقيمة 
 .عماني(. يصبح سعر الشراء مستحق ا ومستح  الدفع عند توقيع اتفاقية البيع والشراء الرئيسية لايرعماني )عشرة ماليين  لاير

 .الصندو  خالية من أي رهن إلى تقوم سندان بنقل سندات الملكية الخاصة بالمباني  .5
. ومع ذلك ،  5151 أبريل 11( 5( استالم سعر البيع و )0المباني في وقت الح  ) إلى يتم نقل جميع الحقو  القانونية  .1

بحقو  معينة على المباني بما في ذلك حقو  استخدام وسائط الخدمة وحقو  التفتيش وحقو  الوصول على سندان  تحتفظ
 ؛ رتفا وحقو  االالطر  وعبرها، وقد تخضع المباني لمزيد من التعدي 

خطة اإلشراف على و  تخضع ملكية المباني لقواعد ولوائح معينة بما في ذلك القواعد واللوائح العقارية لسندان واللوائح الداخلية .4
المشاريع وقواعد لجنة المالكين. لم يتم إجراء مراجعة كاملة لهذه القواعد واللوائح بغرض بذل العناية الواجبة إلعداد هذه 

وزارة اإلسكان للموافقة عليه. يتضمن ذلك التزامات وقيود معينة إلى النشرة. ومع ذلك ، تم تقديم إعالن الملكية المشتركة 
السكنية وشاغليها مثل: االلتزام بدفع مبلغ متناسب من رسوم الخدمة فيما يتعل  بالمناط  المشتركة ؛ الوحدات  حامليعلى 

عدم القيام بعمل على وحدة قد تتداخل مع المناط  المشتركة ؛ التزام على الوحدات التجارية بتعيين مقاول خاص بها 
ط المجتمع ؛ تقييد شغل الوحدات السكنية للعاملين في مشروع مدينة سندان فقللتخلص من النفايات ؛ التزام باالمتثال لقواعد 

اآلخرين عن أي خر  إلعالن الملكية المشتركة ؛ والتزام المالك للتأكد من أن حاملي الوحدات ؛ تعويض لصالح المطور و 
 المستأجرين لديهم نسخة من إعالن الملكية المشتركة ، وأن المستأجرين يمتثلون له ؛

هويات المستأجرين الذين على سندان  تطلب موافقةيفيما يتعل  بتأجير الوحدات العقارية الفردية التي تشكل المباني ،  .2
 استأجرت الوحدات لهم ؛

فيما يتعل  بأي نقل مستقبلي لوحدات الملكية الفردية التي تشكل المباني ، هناك بعض القيود المرتبطة بما في ذلك الرسوم  .١
 ستحقة سندان على هذا النقل ؛ واإلدارية الم

طية العيوب ضمان العيوب الذي يقدمه المقاول لتغب نتفاعحقو  اال التنازل عنبموجب اتفاقية البيع والشراء الرئيسية، سيتم  .3
 .لصندو ا إلى  ( سنوات01التي تلثر على هيكل المباني لمدة عشر )

 
 يالرئيس اتفاقية اإليجار 9.1

ستئجار اعادة ، إلم سندان للتطوير ش.م. مع شركة ةإيجار رئيسياتفاقية دخل الصندو  في يالجمعية التأسيسية ،  اجتماع بعد
(  سنويا ، مع خيار عماني لاير ستمائة ألفو عماني )مليون  لاير 0،١11،111 إيراد وحدة عقارية لمدة عامين بمبلغ 318

 على طلب  بناء  لمدة عامين لتجديد ا
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من اإليجار  ٪ 01أعلى من  إلى في أي تجديد ، يجب زيادة اإليجار  .(شروط عقد اإليجار الرئيسيب لتزامهاا)بشرط  سندان

 .الحالي ، أو القيمة السوقية )على النحو المحدد في اتفاقية اإليجار الرئيسية( المطبقة على المباني
 

 .أو مقاصةأي خصم  بدونمقدما  أكتوبر 0أبريل و  0بتاريخ بدفع اإليجار م سندان للتطوير ش.م. شركة سوف تقوم
 

 يالرئيس قد اإليجارالشروط األساسية لع
 :الشروط التالية تضمن عقد اإليجار الرئيسيي
ي ( بصفته صندو  استثمار عقاري مسجل بشراء المبانياإليجار الرئيسقد عقام الصندو  )الُمعّرف بأنه "الملجر" بموجب  .0

فة كو "المستأجر" بموجب  من  ( ؛يقد اإليجار الرئيسعسندان )المعرَّ
 الحالية ، لمدة عامين )"مدة اإليجار"(؛ المهنيةالمستأجر، وفق ا لعقود اإليجار  إلى واف  الملجر على إعادة تأجير المباني  .5
 .وتجزئةهو ألغراض سكنية اتفاقية اإليجار الرئيسية  بموجب االستخدام المسموح به لألماكن .1
سندان هي المسلولة عن جميع النفقات والمعدالت والضرائب المستحقة فيما يتعل  بالمباني بما في ذلك أي مبالغ مفروضة  .4

 ؛ تطور أوسععلى المباني من وقت آلخر في سيا  كون المباني جزء ا من 
 ضريبة القيمة المضافة ؛ بعد صافيةجميع المبالغ المستحقة للملجر تعتبر  .2
 ؛ ولين من مدة اإليجارخالل العامين األ يعمانمليون لاير  0.١يمة اإليجار وفق ا لعقد اإليجار الرئيسي تبلغ ق .١
 ؛ ةجيد صيانة حالة المستأجر هو المسلول عن الحفاظ على المباني في .3
 هيكلية للمباني دون موافقة الملجر ؛ تغييراتال يجوز للمستأجر إجراء أي  .8
من اإليجار الحالي أو  ٪01بنسبة  اتعقد اإليجار الرئيسي بعد فترة السنتين، فستزيد اإليجار إذا رغب المستأجر في تجديد  .1

 القيمة السوقية )كما هو محدد في اتفاقية اإليجار الرئيسي( المطبقة على المباني ؛
 ؛ يالرئيسقد اإليجار لعلمستأجر ا مخالفةيقوم المستأجر بتعويض الملجر عن أي خسائر تكبدها الملجر نتيجة  .01
ح ما لم تنص قواعد ولوائ ، على حساب المستأجرالشرعية لمتطلبات اإلرشاداتالملجر مسلول عن تأمين المباني وفق ا  .00

 ؛تكون أي تكاليف تأمين على حساب المستأجر جميع األحوالتطوير مدينة سندان على خالف ذلك ، وفي 
أيام عمل من تاريخ  2أي مدفوعات ال يتم دفعها خالل  في حالة: )أ( يخضع المستأجر ألية إجراءات إعسار ؛ )ب( .05

استحقاقها ؛ أو )ج( أي خر  مادي التفا  اإليجار الرئيسي من قبل المستأجر ، يجوز للملجر إنهاء اتفاقية اإليجار 
عود المستأجر. في هذه الظروف ، يجب على الملجر أن ي إلى أيام عمل  2الرئيسي من خالل تقديم إشعار كتابي مدته 

ا لما تبقى من مدة عقد اإليجار المخصصة على أساس التصنيف ؛ إلى   المستأجر أي ا من اإليجار المدفوع مقدم 
أشهر  1يجوز للملجر إنهاء عقد اإليجار الرئيسي في أي وقت خالل مدة العقد من خالل تقديم إشعار خطي مدته  .01

 للمستأجر ؛ و
ية إدارة التنازل عن اتفاق بإجراءيلتزم المستأجر أو انتهاء مدة اإليجار ،  يالرئيسقد اإليجار لعفي حالة اإلنهاء المبكر  .04

 .الملجر إلى الممتلكات وحصة المستأجر في أي عقود إيجار مهنية ال تزال سارية 
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 اإليجار المهني 9.3

 :يتضمن عقد اإليجار المهني القياسي المصطلحات الرئيسية التالية
. ال تزال شروط عقود اإليجار المهني قابلة للتنفيذ ويمكن لمدير العقار متابعة العقارل "المالك" بواسطة مدير يثمتم توي .0

 المستأجرين بسبب خر  عقد اإليجار المهني؛
 قبولهم على أساس "كما هو" ؛تم يعتبر المستأجر قد فتش المبنى و  .5
 الخاضعة لدفع اإليجار الشهري ؛يمنح المستأجر الح  في أماكن العمل والمناط  المشتركة  .1
يداع تجهيز ؛ .4 ا دفع وديعة تأمين وا   يجب على المستأجر دفع اإليجار على أساس شهري ، ويجب أيض 
يسمح للمستأجر بتجهيز المبنى ويح  لمدير العقار طلب مثل هذه الحذف والتغييرات والتعديالت على أعمال التجهيز  .2

يجب الموافقة على جميع األعمال كتابة  من قبل  -التأثير على المبنى بأي طريقة لضمان عدم إعاقة أو منع أو تقييد أو 
 مدير الممتلكات ؛

دير الممتلكات مإلى يجب على المستأجر تقديم طلب للحصول عليه وصيانته على نفقته الخاصة ، ويجب عليه أن يقدم  .١
ا من جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتسجيالت والموا  فقات األخرى التي تتطلبها أي سلطة مناسبة ؛نسخ 

)مدينة سندان( من وقت آلخر ، وأي على جميع شاغلي يجب على المستأجر االمتثال لجميع القواعد واللوائح المفروضة  .3
 خر  لتلك القواعد سيكون خرق ا لعقد اإليجار المهني ؛

ن المستأجر مسلول بالكامل عن تصرفات المستأجر من ، ومع ذلك ، فإ للمباني من الباطن تأجيرالمستأجر له الح  في  .8
 الباطن ويضمن التزام المستأجر من الباطن ؛

في حالة قيام المستأجر بإنهاء عقد اإليجار المهني ، يجب على المستأجر دفع المبلغ المساوي لكامل الفترة غير المنتهية  .1
 وتعويض مدير العقار عن القيمة الكاملة للعقد ؛ و

يوم ا  04لمستأجر لعالج االنتهاك في غضون لدوث خر  من قبل المستأجر ، يجوز لمدير العقار تقديم إشعار في حالة ح .01
المباني ؛ و / أو اتخاذ أي إجراء  إلى واالحتفاظ بجميع الودائع المدفوعة ؛ قطع إمدادات المراف   اإليجارعقد إنهاء ، ثم 

 .جار المهنيآخر السترداد األموال المستحقة بموجب عقد اإلي
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 ةماليال النظرة العامة   .01

ير التي تعكس الخطط والتقديرات والمعتقدات الحالية للصندو  ومد للمستقبل المتطلعةيحتوي هذا القسم على بعض البيانات 
قد تختلف  . افتراضات حول العمليات المستقبلية للصندو ، والتي تنطوي على مخاطر وشكوكإلى االستثمار، والتي تستند 

ناه وفي أي نتيجة للعوامل التي تمت مناقشتها أد تطلعيةالنتائج الفعلية للصندو  بشكل جوهري عن تلك الواردة في أي بيانات 
 .، ال سيما في قسم "تقييم المخاطر" في هذه النشرة مكان آخر في هذه النشرة

 
فظة العام للصندو . يعتزم الصندو  تطوير مح االكتتاب في السنة األولى التي تلي  من سندانعقار اليحصل الصندو  على 

الشريعة اإلسالمية واألصول ذات الصلة في قطاع الصناعات الخفيفة من خالل مبادئ متنوعة من العقارات المتوافقة مع 
 .وشمال أفريقيا االستحواذ على األصول العقارية في سلطنة عمان ومنطقة الشر  األوسط

 
دارة الصندو  ، رهنا بموافقة إ للحصول على أصول إضافية في السنة الثالثة التالية لالكتتاب العام للصندو يخطط الصندو  

. من المتوقع زيادة رأس المال اإلضافي ألي عمليات استحواذ مستقبلية من خالل  والموافقات األخرى التي قد تكون مطلوبة
ي التي تخضع لموافقة إدارة الصندو  والموافقات األخرى التي قد تكون و/أو تقنيات التمويل اإلسالم األفضلية ح إصدار 
 . مطلوبة

 
وذجنا لشراء ، تم افتراضها في نم ، وبالتالي على أساس متحفظ ، من المتوقع أن تنتعش أسوا  العقارات خالل العامين المقبلين

لمستقبلية قيمة األصول العقارية المالئمة للمحفظة ا في تجاه المتصاعدبسبب اال األصول في السنة الثالثة عالوة على سعر السو 
 .المتوقعة للصندو 

 
 النشاطنموذج  01.0

عماني، ومن خالل  لايرمليون  51الصندو  بشراء المباني من سندان ، مقابل  يقوم،  الشراء الرئيسيةو  عمال  باتفاقية البيع
 لايرمليون  0.١ اإيجار قدره إيراداتسندان لمدة عامين مع  إلى المباني  بتأجير، سيقوم الصندو   اتفاقية اإليجار الرئيسية

 .ي عمان
 

 5155ديسمبر  10و  5150ديسمبر  10بين السنوات المالية المنتهية في  ٪ 11بنسبة  نتفاعايتوقع مدير االستثمار معدل 
، وذلك بسبب نمو  5151ديسمبر  10حتى  5151ديسمبر  10بين السنوات المالية المنتهية في  ٪ 12بنسبة  نتفاعاومعدل 

سلطنة  يف الصناعة اللوجستية في المنطقة المحيطة بها وحقيقة أنه ال يوجد حاليا أي منشأة أخرى مثل مشروع مدينة سندان
 . عمان

 
عماني في السنة الثالثة التالية لالكتتاب العام  لايرمليون  02يتوقع مدير االستثمار أن ينمو الصندو  باستثمار إضافي قدره 

ديسمبر  10بين السنة المالية المنتهية في  يعما لايرمليون  0.2إيرادات إضافية متوقعة قدرها  إلى للصندو ، مما يلدي 
 . 5151ديسمبر  10و  5150
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 هيكل التكاليف 01.1

 :يليالتكاليف الرئيسية التي يتوقع أن يتحملها الصندوق كما 
  ،كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم المعنون "أدوار ومسلوليات األطراف" ، وفق ا لشروط اتفاقية إدارة االستثمار

ا من الرسوم تلقى عدد  يسيتولى مدير االستثمار خدمات إدارة االستثمار للصندو ، بما في ذلك اإلشراف على إدارته، وسوف 
صافي قيمة  مجموع إلى سنوي ا يتم حسابه بالرجوع  ٪1.2وفق ا التفاقية إدارة االستثمار ، بما في ذلك رسم إدارة أساسي قدره 

 .األصول الخاص بالصندو 
 
  وزارة الإلى و  من قبل الصند ٪ 5.2بنسبة  رسوم تحويليتم دفع في سلطنة عمان وفقا  للشروط الصادرة من وزارة اإلسكان

 .عند شراء أي عقار جديد للصندو  في سلطنة عمان
 
 ومع ذلك، إذا تم إنهاء عقد اإليجار الرئيسي أو   .سندان بموجب اتفاقية اإليجار الرئيسية يتم دفع التكاليف التالية بواسطة

 :ولم يتم تجديده، فسيصبح الصندو  مسلوال  عن التكاليف التالية ىانته
o  حالة انتهاء  للصندو  في التنازل عنها، والتي سيتم  العقاراترسوم خدمة إدارة الممتلكات المستحقة بموجب اتفاقية إدارة

 من دخل اإليجار الشهري من المباني ؛ ٪ 2 العقاراتاتفاقية اإليجار الرئيسي. تعادل رسوم خدمة إدارة 
o دارة النفايات واألمن ورسوم الخدمات الرسوم المجتمعية المستحقة بموجب إعالن الملكية ال مشتركة مثل خدمات التنظيف وا 

االستحقا  لكل  ى إلالتناسب بالرجوع بوتكاليف الصيانة المتعلقة بالمناط  المشتركة لتطوير مدينة سندان. يتم حسابها 
 وحدة عقارية داخل المبنى مقارنة  بتطوير مدينة سندان بالكامل ؛

o من إيرادات اإليجار. جميع عمليات الصيانة والصيانة الخارجية وكافة اإلصالحات  ٪ 1.١بة تقدر تكاليف الصيانة بنس
الرئيسية في المناط  المشتركة هي جزء من رسوم المجتمع المستحقة بموجب إعالن الملكية المشتركة. لذلك ، تشير 

دة )أي إصالح مدني بسيط ، الطالء مرة واحالصيانة الداخلية البسيطة لوحدات العقارات التجارية  إلى تكاليف الصيانة 
ة. إصالحات السباكة البسيطة في وحدات العقارات السكني إلى في ثالث سنوات ، إصالحات كهربائية أساسية( باإلضافة 

 سنوات األولى من عمر الصندو  حيث تم إنشاء المباني حديث ا ؛ و 2إلى  1ال ُيتوقع أي تكاليف صيانة كبيرة في فترة 
o  من إيرادات اإليجار المستلمة ، وتدفع سنويا لبلدية نخل ٪ 2م البلدية هي رسو. 

 
 ضريبة الدخل 01.3

 المتحق (، فإن الدخل وتعديالته) 58/5111من قانون ضريبة الدخل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  003وفق ا للمادة 
لصنادي  االستثمار المنشأة في سلطنة عمان بموجب قانون سو  المال أو الصنادي  التي تم إنشالها خارج سلطنة عمان للتعامل 

 .من الضريبة فيفي األورا  المالية العمانية المدرجة في سو  مسقط لألورا  المالية، تع
 

 الوحدات يلحاملالمتوقع  العائد 01.4

. 5151و  5102بين عامي  ٪3نمو صناعة الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان بمعدل سنوي مركب نسبته تمن المتوقع أن 
تم تحديد إيرادات اإليجار للعامين المقبلين عند سيتقريب ا في حين  ٪4إلى بخصم يصل  من سندان وحدة عقارية 318تم شراء سي

 .٪3عائد أرباح جذاب للمستثمرين بنسبة إلى دى يل ستمائة ألف( سنوي ا، مما و عماني  لايرعماني )مليون  لاير ١11،111،0
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نظر ا ألن أهداف الصندو  تتمثل في توفير إيرادات متكررة من خالل إيرادات اإليجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في 

 .النمو في عائد األرباح، يقدر مدير االستثمار الثالثة  السنةالقطاع الصناعي في سلطنة عمان، من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقديم دراسة  هسنوات ، ولكن يمكن 3أو  2الذي يمكن توليده من بيع العقار بعد  يمعدل العائد الداخلقدر يال مدير االستثمار 
  .يستثمار عقار ا  و صند هي من خالل (عقارياللمستثمر )ا لمالكلأن أفضل طريقة لالستثمار وزيادة قيمة  إلى تجريبية تشير 

صندوق ا عقاري ا  145بيانات تم جمعها عبر  إلى استناد ا  5103أغسطس  0١في  نيسشدراسة شاملة أجرتها كامبريدج أسو وفق ا ل
سنوي ا على مدار األعوام الخمسة  ٪4تفوقت صنادي  االستثمار العقاري على صنادي  األسهم الخاصة بنسبة تقارب  ، فقد

 .والعشرين الماضية
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 سياسة توايع األرباح   .00

 حارباأل الحق في قبض توايعات 
 5151ديسمبر  10جميع الوحدات متساوية الحقو  في قبض التوزيعات التي ُيعلن عنها وتدفع عن السنة المالية التي تنتهي في 

حتى  للمقاصة واإليداعشركة مسقط تحتفظ به  الذيالوحدات  حامليوأية سنة الحقة. عقب العرض المقدم، يتم تعديل سجل 
حد أدنى من صافي الربح السنوي   ٪11الوحدات الجدد قبض التوزيعات المعلنة. وتقترح إدارة الصندو  دفع  لحاملييمكن 
 على أساس سنوي. تدفع 

  
     3 1 0  السنة 

 5،421،1١1 0،41١،141 0،41١،141 صافي الربح المتوقع
  ٪ 3  ٪ 3.11  ٪ 3.11 رأس المال المدفوع إلى معدل الربح 

  ٪ 0١.8  ٪ ١.31  ٪ ١.31 العائد على الوحدة
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 الوحدات حامليحقوق والتاامات    .01

 الوحدات حامليحقوق  01.0

 تتمتع كافة الوحدات بحقو  متالزمة متساوية طبقا للقوانين المطبقة. وتشمل هذه الحقو : 
 
 الح  في صوت واحد لكل وحدة . 
  الوحدات في جمعية عمومية سنوية حامليالح  في قبض توزيعات ربحية تعلنها إدارة الصندو  ويعتمدها . 
 ئد تصفية فائض أصول الصندو الح  في المشاركة عند توزيع عوا . 
 الح  في تحويل الوحدات )نقل ملكية الوحدات( طبقا للقوانين المطبقة . 
  تالوحدا حامليالح  في االطالع على ميزانية الصندو  وقائمة األرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وسجل . 
  و بالوكالة أالح  في تلقي الدعوة لحضور الجمعيات العمومية والتصويت في تلك الجمعيات شخصيا. 
  الح  في طلب إبطال  ، يكون لهمعلى األقل من مجموع وحدات الصندو  ٪2الوحدات المالكين لنسبة  يلحاملفقط بالنسبة

خالف و يأالوحدات  يحاملو أو إدارة الصندو  إذا كان ذلك القرار يضر بصالح الصندو  أأي قرار اتخذته الجمعية العامة 
 . صندو ائح الداخلية بالو اللو أ النظام األساسيو أالقوانين المطبقة 

  ساباتالح مراقبيو أو الصندو  وو ضد إدارة الصندو  أالوحدات  يحاملالح  في اتخاذ اإلجراءات القانونية وو بالنيابة عن. 
  على األقل من  ٪2وحدات يملكون  يحاملقبل سو  المال وو أن يكون ذلك مليدا  من العامة لهيئة ال إلى  اللجوءالح  في

نة من لصالح فئة معي العامةجمعية المجموع وحدات الصندو  وو بأن تمارس صالحياتها في إيقاف القرارات التي اتخذتها 
 . و ألخرينالوحدات أو لصالح أعضاء إدارة الصندو  أ يحاملالوحدات أو ضد فئة معينة من  يحامل

 
 اإلدراج

و  وانون سوام قوكوالسو  الموازية لدى سو  مسقط لألورا  المالية ، ويمكن تحويلها )نقل ملكيتها( طبقا ألحيتم إدراج الوحدات في 
 ن طري  المسجلالوحدات ع لويل نقوم تفعوالية. ويتوقط لألورا  الموو  مسوسل واللوائح التنفيذية والنظام األساسيرة والمال وهذه النش

 ثالثة أيام عمل من تاريخ استالم نموذج التحويل من المسجل.نقل ملكية الوحدات ُيسجل خالل 
 

 الوحدات حامليلتاامات ا 01.1

ة عن ديون وليل المس وحدات حامل كل لن يتحمل  .لوحدات التي اشتراهااقيمة على دفع  وحدات حامل ستقتصر مسلولية كل
 .لوحدات التي يملكهااقيمة الصندو  إال في حدود 

 
 للصندوق الماليةالقوائم  01.3
 القوائم المالية اإلفصاح عنمتطلبات  أ 01.3

 األولية أعماله نتائج عن اإلفصاح الصندو  علىالصادر من الهيئة العامة لسو  المال  5/510١وفقا  ألحكام التعميم رقم خ/
( 02) تجاوزت ال زمنية فترة في اإلفصاح يتم أن يجب األحوال، جميع وفي منها، االنتهاء فور المدققة غير والسنوية الربعية
أن هذه النتائج أولية وغير مدققة يلتزم مدير  على ذكري األحوال بحسب المالية السنة أو ، الربع نهاية من يوما   عشر خمسة

 . االستثمار بأحكام التعميم الصادر من الهيئة العامة لسو  المال
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 :التالية البنود عنها اإلفصاح الواجب األولية النتائج تتضمن أن ويجب
o واإليرادات المبيعات إجمالي . 
o المصروفات ومجموع المبيعات تكلفة . 
o الضريبة مخصص اقتطاع بعد المتوقع الربح صافي . 
o الساب  العام من نفسها الفترة مع إليها المشار للبنود مقارنة أرقام . 
o عنها اإلفصاح المصدرة الجهة ترى أو الهيئة تطلبها أخرى بنود أي . 

 
 المالية التقارير نع فصاحاإل الصندو  وعلى ، المالية التقارير عدادإل الدولية للمعاير وفقا  المدققة المالية التقارير الصندو  يعد

 أسبوعين وقبل ندو الص إدارة موافقة فور ،التنظيمية لصنادي  االستثمار العقاري  الالئحة في المذكورة والتقارير السنوية المدققة
 .للصندو  السنوية العامة الجمعية من األقل على
 

 إرسالها اللخ من والسنوية الربعية األولية األعمال ونتائج. المدققة وغير المدققة المالية البيانات عن اإلفصاح الصندو  على
ي الجرائد المحلية وتنشر ففقا بالقوانين المعمول بها و و  واإلنجليزية العربية باللغتينلسو  المال  اإللكتروني اإلرسال نظام عبر
 .إليها المشار القانونية الفترات خالل

 
 مسقط بسو  المعلومات مركز إلى المصدرة الجهة من المعلومات إلرسال المخصص النظام. اإللكتروني اإلرسال بنظام ويقصد
 اإللكتروني موقعه على المالية لألورا 

 
 للصندوق المالية القوائمتقرير  ب 01.3

 الالئحةمن  032و 034و 035عداد التقرير السنوي وتقرير حول مدى تقدم الصندو  طبقا للمواد إ يتولى مدير االستثمار
 . العقارية صنادي  االستثمارل التنظيمية

 
وتقرير  مرحليير تقر عداد إوخالل شهرين من نهاية الفترة المالية المشمولة بالتقارير المالية ذات الصلة ، يتولى مدير االستثمار 

ال التقرير رسإكتروني لسو  مسقط لألورا  المالية. كما يتولى مدير االستثمار لالصندو  ونشرهما على الموقع اإلمدى تقدم 
 امليحالوحدات بدون مقابل بالبريد خالل يومين من استالم طلبا من أحد  حامليإلى الصندو   السنوي وتقرير مدى تقدم

 الوحدات بذلك.
 

م اإللكتروني نظاالمن خالل  السنويةالعادية يجب اإلفصاح عن هذه البيانات قبل أسبوعين على األقل من اجتماع الجمعية العامة 
 . على موقع سو  مسقط لألورا  المالية

 
ي غضون ثالثين ف سو  مسقط لألورا  الماليةبمركز المعلومات  إلى يتم إرسال البيانات المالية الفصلية غير المدققة للصندو  

العامة ئة هيالمن نهاية كل ربع سنة أو أي فترة قانونية أخرى منصوص عليها في قواعد وشروط اإلفصاح الصادرة عن  يوما  
 لكتروني الخاص بمركز المعلومات .سو  المال عبر نظام اإلرسال اإلل
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فترة خالل النشرها مدير االستثمار  يجب علىمن إدارة الصندو . كما  معتمدتينيزود مركز المعلومات المذكور بنسختين 

 .المذكورة
 

 والخاصسو  المال العامة لهيئة ال الصادر من 5104مايو  51بتاريخ  5104/ 2/خ بأحكام التعميم رقمستثمار اال يلتزم مدير
النتائج معتمدة من قبل إدارة  تلكمن نهاية كل ربع عام ، على أساس  يوما   02باإلفصاح عن النتائج الفصلية األولية خالل 

 . الصندو 
 

 استرداد الوحدات  01.4

 ن تلك الوحدات مدرجة لدى سو  مسقط لألورا  المالية. أاد وحدات من أصول الصندو  طالما غير مسموح باسترد
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  العامةالجمعيات    .03

لنظام اللقوانين المطبقة وشروط  الحسابات طبقا   مراقبو أوقات التي تحددها إدارة الصندو  في األ العامةتنعقد الجمعيات 
 األساسي .

 
 عن كل وحدة يمتلكها.        عامةوالح  في صوت واحد في أي جمعية  العامةوحدات الح  في حضور الجمعيات  حاملولكل 

 
 مةالعاوحدات وو في حضور الجمعية  حاملن يكون أخر وو ليس بالضرورة آوحدات أن يقوم بتوكيل شخص  حاملويجوز ألي 

 .وتمثيله والتصويت بالنيابة عنه 
 

 الجمعية العامة التأسيسية 03.0

لدراسة األمور  قيد الصندو  لدى الهيئة العامة لسو  الماليوما من تاريخ  11خالل  تأسيسيةتولى إدارة الصندو  عقد جمعية ي
 ضمن أمور أخرى:             التالية وذلك 

 واإلدارة األولية للصندو  والتي تتعل  بإنشاء الصندو  نملسسيلالتقارير المدققة ل مراجعة  
 للقوانين المعمول بها الصلة التي تتطلب الموافقة وفقا  طراف ذات األمعامالت  لىع الموافقة 
  لصندو لإدارة أول انتخاب 
 الموافقة على المدق  الخارجي المعين 
  إدارة الصندو   بدالت حضورالموافقة على 
  النظام األساسي للصندو الموافقة على 
 

 العاديةالجمعية العامة  03.1

 . السلطة العليا للصندو  وتتألف من جميع حملة الوحدات االستثماريةالجمعية العامة هي 
يجوز أن يحضر الجمعية العامة كل حامل وحدة استثمارية أو من ينوب عنه كتابة ويكون له صوت واحد مقابل كل وحدة 

 . استثمارية يمتلكها
 

د أمر البت بها حصرا  ، عمال   بالقانون أو النظام يجوز للجمعية العامة العادية أن تنظر وتبت في جميع األمور التي ال يعو 
 األساسي/ سند العهدة إلى إدارة الصندو  أو الجمعية العامة غير العادية .

 
 جمعيات وتنعقد للصندو ، المالية السنة انتهاء من أشهر ثالثة( 1) خالل سنة كل في السنوية العامة الجمعية تعقد أن يجب
 .االجتماع هذا مثل إلى الحاجة تدعو أو العهدة سند/ األساسي النظام أو القانون ذلك يوجب عندما أخرى عادية عامة

 
 فيها البت رأم حصرا   العادية العامة الجمعية إلى يعود ال التي األمور جميع في والبت للنظر العادية غير العامة الجمعية تنعقد

 .العهدة سند/ األساسي النظام أو ستثماراال لصنادي  ةيالتنظيم الالئحة هذه أو القانون بموجب
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 86  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 
  :اآلتية المسائل في للنظر لالنعقاد العادية غير العامة الجمعية دعوة يجب األحوال، جميع وفي

 .للصندو  األساسية االستثمارية األهداف تغيير .أ
 .ذلك غير أو التحويل آو االنفصال أو باالندماج الصندو  وضع تغيير .ب
 العهدة سند/ األساسي النظام تعديل .ج
 زيادة في رأس مال الصندو  . .د
 .الصندو  وتصفية حل .ه

 
 . يجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر زيادة رأس المال للصندو و 

يجوز لمدير االستثمار أو الحافظ األمين/ أمين العهدة طلب دعوة الجتماع جمعية عامة لحملة الوحدات االستثمارية في أي 
 وقت.

 
أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة األحكام المقررة  - مجتمعين أو من ينوب عنهم - يجوز لحاملي الوحدات االستثمارية

 لدعوتها، ويح  لهذه الجمعية أن تصدر أي قرارات تدخل في صالحيتها.
 

 دعوتها. يجب على مدير االستثمار دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا تخلفت إدارة الصندو  عن
 

يجب على إدارة الصندو  الدعوة لجمعية عامة لحملة الوحدات االستثمارية بموجب طلب كتابي يقدمه حملة أو حدات استثمارية 
( خمسة في المائة من إجمالي رأس مال الصندو  المصدر، ويقدم ٪2يمتلكون بشكل منفرد، أو مجتمعين نسبة ال تقل عن )

 االستثمار. الطلب في المقر الرئيسي لمدير
 

 يجب على إدارة الصندو  عند دعوتها لجمعية عامة لحملة الوحدات االستثمارية، االلتزام باآلتي:
 ( أربعة عشر يوما .04إرسال دعوة لحملة الوحدات االستثمارية قبل تاريخ االجتماع بمدة ال تقل عن ) -أ
 المعروض على الجمعية.أن يحدد في إعالن الدعوة مكان ووقت االجتماع وجدول األعمال  -ب
 ( يومين من إرسال الدعوة.5نشر إعالن الدعوة في الموقع اإللكتروني للسو  خالل مدة ال تتجاوز ) -ت
 

في حالة طلب عقد جمعية عامة بواسطة حملة الوحدات  -بحسب األحوال  -يجب على إدارة الصندو  أو مدير االستثمار 
 ة االلتزام باآلتي:االستثمارية أو الحافظ األمين/ أمين العهد

 ( واحدا وعشرين يوما  من تاريخ تسلمها للطلب.50الدعوة للجمعية خالل مدة ال تتجاوز ) (0
 إرسال الدعوة لحملة الوحدات االستثمارية، وف  الضوابط اآلتية: (1

 ( عشرة أيام على األقل من التاريخ المقترح لعقد الجمعية.01أن يتم اإلرسال قبل ) -أ
الموقع اإللكتروني للسو ، وفي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية، وأخرى  نشر إعالن الدعوة في -ب

 ( يومين قبل تاريخ إرسال الدعوة.5باللغة اإلنجليزية بمدة ال تقل عن )
 أن يحدد في الدعوة مكان ووقت االجتماع وجدول األعمال المعروض على الجمعية. (1
 ظ األمين/ أمين العهدة.تقديم نسخة من إعالن الدعوة للحاف (4
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 يجب أن يترأس الجمعية العامة لحملة الوحدات االستثمارية اآلتي:

ذا تعذر حضور الرئيس  رئيس إدارة الصندو  أو نائبه -أ ، إذا تمت الدعوة للجمعية من قبل اإلدارة وفقا  للمتطلبات الرقابية، وا 
 لترلس االجتماع.أو نائبه، وجب على إدارة الصندو  تسمية أحد أعضائها 

 شخص يعينه حملة الوحدات االستثمارية أو الحافظ األمين/ أمين العهدة، إذا كان طلب عقد االجتماع صادرا  منهم. -ب
 

 الوحدات حملة من المائة في خمسين( ٪21) عن تقل ال نسبة االجتماع حضر إذا صحيحا   العامة الجمعية انعقاد يكون
 كان سواء العادية، غير العامة الجمعية حالة في المائة في ستين( ٪١1) و العادية، العامة الجمعية حالة في االستثمارية
 .عنهم بتفويض أم شخصية بصفة الحضور

 
 :اآلتية اإلجراءات اتخاذ االجتماع، بداية من ساعة نصف مرور بعد العامة الجمعية نصاب اكتمال عدم حالة في يجب

 تمي وال العامة، الجمعية تنعقد فال العهدة، أمين/ األمين الحافظ أو االستثمارية الوحدات حملة بطلب االجتماع كان إذا -أ
 .آخر لموعد تأجيلها

 ال مدة خالل آخر لموعد العامة الجمعية تأجيل يتم الساب ، البند في المحددة الفئات غير من بطلب االجتماع كان إذا -ب
 وقعالم في ينشر إعالن بموجب الدعوة تتم أن على األولى، الجمعية النعقاد المحدد التاريخ من واحدا شهرا( 0) تتجاوز

 الموعد قبل وذلك ة،اإلنجليزي باللغة واألخرى العربية، باللغة إحداها محليتين، يوميتين صحيفتين وفي للسو ، اإللكتروني
 .األقل على واحد بأسبوع المحدد

 
 غير امةالع الجمعية انعقاد لصحة ويشترط الحضور، نسبة كانت ما أيا صحيحا الثانية العادية العامة الجمعية انعقاد يكون

 الوحدات من األقل على المائة في خمسين( ٪21) نسبة يمتلكون الذين االستثمارية الوحدات حملة حضور الثانية، العادية
 االستثمارية

 
 عمل ومي أول تداول جلسة بداية قبل وذلك للسو ، اإللكتروني الموقع خالل من فورا   العامة الجمعية قرار عن اإلفصاح يجب
 .الجمعية انعقاد تاريخ يلي
 
 التي ةالمعامل نتيجة في مصلحة له كانت إذا جمعية، أي في التصويت به العالقة ذات واألطراف االستثمار لمدير يجوز ال

 .عليها للموافقة قدمت
 

 بواسطة راعاالقت نتيجة إعالن يتم أن على السري، االقتراع بواسطة العامة الجمعية على معروض قرار أي في للتصويت يكون
 :من أي
 

 الرئيس .أ
 العهدة أمين/ األمين الحافظ .ب
 االستثمار مدير .ج
 عشرة( 01) عن يقل ال ما بينهم فيما يملكون ممن ، عنهم ينوب من أو ، الحاضرين االستثمارية الوحدات حملة .د

 المصدرة االستثمارية الوحدات عدد إجمالي من بالمائة
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 لوحداتا لحملة العامة الجمعية في تتم التي واإلجراءات القرارات على المحاضر اشتمال من التأكد االستثمار مدير على يجب

 اباتالحس ومراقب االجتماع رئيس من ومعتمدا السر، أمين من موقعا   بالهيئة االجتماع محضر إيداع وعليه ، االستثمارية
 .العامة الجمعية انعقاد تاريخ من يوما   عشر خمسة( 02) خالل وذلك القانوني، والمستشار

 
 توايع األرباح 03.3

  .من صافي أرباح الصندو  سنويا   ٪ 11توزيع حد أدنى  يجب
 

 . وتتولى شركة بالصندو و من النقد المتوافر أالوحدات من األرباح القابلة للتوزيع فقط  حامليويتم توزيع األرباح النقدية على 
 الوحدات.  حامليح على مسقط للمقاصة واإليداع مهمة توزيع األربا

 
 يةالعامة العادالوحدات وقت انعقاد الجمعية  حامليالوحدات المسجلة أسمائهم في سجل  حاملي إلى وُتدفع األرباح الموزعة 

 . السنوية
 

 . حل وتصفية الصندوق 03.4

  و تصفية الصندو  ألي من األسباب التالية:أبحل غير العادية  العامةالجمعية  يلإوصي إدارة الصندو  ي
      انقضاء المدة القانونية للصندو 
  بدون سبب قانوني .الصندو  من مزاولة نشاطه  إمتنعإذا 
   ع .مستوى مرتف إلى وحدة  حاملمستوى تصل فيه معدل المصاريف لكل إلى انخفاض قيمة صافي أصول الصندو 
 تنفيذا لتوصية مدير االستثمار 
   صدور حكم من محكمة مختصة بحل وتصفية الصندو 
   سو  المالالعامة لهيئة العلى طلب  بناء 
 

جراءات التصفية ، وتنتهي غير العادية تصدر الجمعية العامة  قرارها بحل وتصفية الصندو  وتعيين مصفي وتحديد أتعابه وا 
  .يفصالحيات إدارة الصندو  وأي مقدم خدمات عند تعيين المص

 
تستخدم عائدات التصفية للوفاء بااللتزامات واجبة الدفع على الصندو  بعد سداد المصاريف المتعلقة بالحل أو التصفية ، ويقسم 

 من وحدات استثمارية .الرصيد المتبقي بين حملة الوحدات االستثمارية حسب النسبة والتناسب وفقا  لما يملكونه 
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 حساب صافي قيمة األصول   .04
 دارةإ حددهات التي األوقات في وحدة لكل األصول قيمة وصافي الصندو  أصول قيمة صافي بحساب اإلداري مديرال يقوم

 .الصندو 
 

)بعد أخذ المشورة من الخبراء المناسبين( كقيمة األصول المنسوبة  اإلداريمدير اليتم حساب صافي قيمة األصول من قبل 
للصندو  )بما في ذلك اإليرادات المستحقة( مطروحا  منها االلتزامات المنسوبة )بما في ذلك التغييرات والنفقات المستحقة 

 ومخصصات التزامات حسب االقتضاء.
 
 

 :التالي النحو على الصندوق أصول تقدر
  االستثمارات في العقارات على أساس القيمة السوقية التي يحددها الُمقيِّم ؛يجب تقييم 
 
  ،يتم تقييم االستثمارات المدرجة في سو  مسقط لألورا  المالية بأسعار اإلغال  في تاريخ التقييم ذي الصلة، ومع ذلك

د بورصة يحدتحسب تقديره  اإلداريمدير للإذا تم إدراج هذه االستثمارات في أو تداولها في أكثر من بورصة واحدة، يجوز 
 ؛ أنها تعكس القيمة األكثر دقة اإلداري المديرواحدة يعتقد 

 
  و ؛ الفوائد المستحقة من تاريخ الشراء أو اإليداع إلى باإلضافة  ياألصلالمبلغ تقدر قيمة الودائع بقيمة 
 
 ة السوقية وفقا  ، يتم تقييمها بالقيم اإلداري المدير، سعر سوقي مناسب بسهولة، حسب رأي ال يتوافر لهاستثمارات التي اال

 .، بناء على تقدير المدير اإلداري المستقلينلما يحدده واحد أو أكثر من خبراء التقييم 
 

ل  بااللتزامات فيما يتع اإلداري المديراته )بما في ذلك المبلغ الذي يحدده التزامجميع  أنها تتضمنات الصندو  التزامُتعتبر 
ري رقم تقديأساس على  التزامحساب أي  اإلداري للمديرعند تحديد مبلغ هذه االلتزامات، يجوز  .الطارئة( من أي نوع وطبيعة

 بشكل االلتزامات ستحقا  عناال إثباتعند االقتضاء، يتم  .تلك الفتراتخالل  بالتناسب ستحقا ويدرج اال مقدما   للفترةسنوي أو 
 .ييوم
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 السوقمعلومات  .05

 خلفية . 05.0

األورا   سو  ووه 21/88رقم  يالسام يالسلطانبموجب المرسوم  0188يونيو  50في لألورا  المالية مسقط  سو  تأسس
بشأن قانون  81/18رقم  يالسام يالسلطان، صدر المرسوم  0118نوفمبر  1سلطنة عمان. بعد ذلك ، في  الوحيد فيالمالية 

نشاء و سو  المال  ا  المالية قط لألور وو  مسوو  مسقط لألورا  المالية. سومة لسوسو  المال بصفتها الجهة المنظالعامة لهيئة الا 
ات جديدة لحوكمة شرك تعاميمسو  المال العامة لهيئة السو  المال. أصدرت العامة لهيئة الضع إلشراف وومي يخوهو كيان حك

 .510١يوليو  55المدرجة في سو  مسقط لألورا  المالية ، والتي دخلت حيز التنفيذ في  المساهمة
 

. زاد عدد الشركات المدرجة في 0111مع تاريخ أساسي في يونيو  0115تأسس ملشر سو  مسقط لألورا  المالية في عام 
 .شركة 11 ، ويبلغ عدد الشركات حاليا   عينة الملشر بمرور الوقت

 
 . متطلبات اإلدراج 05.1

و  المال والمدير سالعامة لهيئة القبل التقديم لإلدراج في سو  مسقط لألورا  المالية ، يتعين على الشركة الحصول على موافقة 
 سو  مسقط لألورا  المالية في غضون شهرإلى العام لسو  مسقط لألورا  المالية. يجب على مقدم الطلب تقديم طلب اإلدراج 

 :من تاريخ التسجيل مع الوثائ  والمعلومات التاليةواحد 
 شهادة السجل التجاري ؛ 
  من توقيعاتهم ؛ ونماذجع يوقتالبقائمة المفوضين 
  ؛ عقد التأسيسلشركة و لي النظام األساسنسخ من 
  ؛ طرحالمتعلقة بال اإلصدارنشرة 
  ؛ و التأسيسيةالجمعية العامة نسخة مصدقة من محضر اجتماع 
 سو  المالالعامة لهيئة ال إضافية من أي متطلبات. 
 
 . والتسوية المقاصة 05.3

شركة مسقط للمقاصة واإليداع هي المسلولة عن حفظ سجالت المساهمين وتقديم خدمات الحفظ لألورا  المالية وصنادي  
ا  لألورا  المالية ، واألور االستثمار المدرجة في سو  مسقط لألورا  المالية والسندات والصكوك المتداولة في سو  مسقط 

 .المالية األخرى الصادرة عن الحكومة
 

ثالثة أيام بعد  يأ( 1ن+) يتم تسوية جميع المعامالت في سو  مسقط لألورا  المالية على أساس مقاصة تسجيل الدخول على
 يوم التعامل
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 . طريقة التسوية 05.4

لقد تبنى سو  مسقط لألورا  المالية نظام شبكي متعدد األطراف يتم بموجبه تصفية المعامالت وتسويتها على أساس صاٍف 
وسيط. بعد تصفية المعامالت من قبل سو  مسقط لألورا  المالية، تتم عمليات نقل ملكية األورا  المالية من خالل  يأبواسطة 

 .لألورا  الماليةنظام المحاسبة الذي تديره سو  مسقط 
 

 . إجراءات التسوية 05.5

في نهاية كل جلسة تداول ، يتم تحديد مبلغ األورا  المالية واألموال المطلوب تسليمها و/أو دفعها في يوم التسوية من خالل 
 ي( أ1ن+) سأسا مسقط. يتم تسوية المعامالت في النهاية علىسو  وينعكس في تقرير تسوية المقاصة في  المقاصةعملية 

ات تداول المستثمرين بين حساب هطريقة التسليم مقابل الدفع. يتم نقل ملكية األورا  المالية المشترا في يوم التعاملثالثة أيام بعد 
 .ويتم التسوية النقدية بين الوسطاء من خالل بنك التسوية المعين

 
 .التداول  05.6

 تلعطالسبوع ، باستثناء أيام الألورا  المالية على مدار خمسة أيام عمل في األيتم التداول في األورا  المالية على سو  مسقط 
 . ساعات في اليوم خمسولمدة الرسمية ، 

 :لدى سو  مسقط لألورا  المالية نظام تداول إلكتروني
   حد الطلب الخاص المنصوص إلى أوامر الشراء التي تتجاوز حدود الضمان المصرفي للوسيط أو تصل  يحظر تلقائيا 

 عليه في القانون ؛ و
  تمكن جميع الشركات والكيانات التي يتم إدراج أوراقها المالية في سو  مسقط لألورا  المالية ، ومسجليها، من عرض سجل

 .أسهمهم
 

طلب للحصول ر التقدم بقبل أن يتمكن المستثمر من تداول األورا  المالية في سو  مسقط لألورا  المالية، يتعين على المستثم
متداولة في األورا  المالية ال لحفظإنشاء حساب مستثمر  إلى  ه تلقائيا  صدار إعلى رقم المستثمر والحصول عليه، والذي يلدي 

قط لألورا  سو  مس يفتداول األورا  المالية  إلى يسعون  . يتعين على المستثمرين األفراد الذين سو  مسقط لألورا  المالية
تتم تسوية  .من الهيئة( مرخص) لمقاصة وحساب التداول مع وسيط معتمدل مسقطشركة المالية االحتفاظ بحساب مستثمر مع 

 .الصفقات في جميع األورا  المالية في شكل غير المادية
 

لى ألسهم من و يحدد رقم المستثمر الخاص بالمساهم حساب المستثمر في مسقط المقاصة المستخدم لنقل ا في كل  الحساب ا 
حساب تداول  لى إمرة يقوم المستثمر بشراء أو بيع األسهم. عندما ينوي المستثمر بيع األسهم، يتعين عليه تحويل كميات األسهم 

 .الوسيط الخاص به
 

 .ددةوفقا  لشروط مح ، من وسيطه شراء أو بيع ورقة مالية تبدأ عملية تداول األورا  المالية عندما يطلب المستثمر رسميا  
 

المستثمر مسلول عن جميع التكاليف المرتبطة بتداول األورا  المالية، ويتعين عليه أن يدفع، بناء  على طلب الوسيط ، جميع 
 را  المالية.لألو  مسقط سو المبالغ الالزمة لتغطية معامالته، وخاصة سعر الشراء والعموالت أو الرسوم األخرى التي تتطلبها 
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 . نظام التداول 05.8

لبيع اب  أوامر اوطيالشاشة والقائم على الطلب والذي يعمل سو  مسقط لألورا  المالية على نظام التداول اآللي القائم على 
ن هذه مسقط لألورا  المالية المعتمدين، الذين يدخلو سو   طاءوم مع وسولباتهوديم طورين تقوتثمورين. يمكن للمسوتثموراء للمسووالش

متطلبات  إلى  ادا  استن ةمعينقة مالية ر بو بمطابقة أوامر البيع والشراء الخاصة  األوامر في نظام التداول. ثم ، يقوم النظام تلقائيا  
 .السعر والكمية

 
لمتداولة ايقوم نظام التداول أيضا  بإنشاء وعرض تفاصيل نشاط التداول الحالي والتاريخي، بما في ذلك األسعار ، وأحجام التداول 

 .، وأوامر الشراء والبيع المعلقة
 

 ."توجد أيضا  آلية تداول خارج السو ، ُتعرف باسم عملية "الطلبات الخاصة
 

 . جلسات التداول 05.7

 :الخميس )باستثناء أيام العطل الرسمية في عمان( على النحو التالي إلى تعقد جلسات التداول من األحد 
 

 ص 01:11حتى ص  11:11  قبل الجلسة االفتتاحية
 م 5:11حتي ص  01:11   جلسة التداول

 م 5:11    إغال 
 

 . تعليق التداول 05.9

تداول أي ورقة مالية مدرجة إذا كانت هناك معلومات أو إشاعات قد تلثر على سعر  قد توقف سو  مسقط لألورا  المالية ملقتا  
كما يتم تعلي  تداول األورا  المالية ألي شركة إذا  .الورقة المالية أو في حالة إعادة هيكلة الشركة لرأس مالها أو تقسيم أسهمها

 .  التداولفي ظروف معينة، قد تطلب الشركة تعلي .تم حل الشركة أو تصفيتها
 

 . أداء التداول 05.01

 10يوضح الجدول أدناه عدد الشركات المدرجة وعدد األسهم المتداولة وقيمة األسهم المتداولة وعدد المعامالت المنفذة في 
 .ديسمبر عن كل سنة من السنوات المشار إليها

 

  1105 1106 1108 1107 
     

 001 005 001 00١ ع د   شرك ت   م  ج 
 4.151 4.532 4.١11 2.314 ع د  ألسهم   مت  و    ب  ملي ن 

 3١5 111 121 0.111 قيم   ألسهم   مت  و    ب  ملي ن لاير 
 021 0١4 510 5١5 ع د   م   الت   منفذة  ب آلالف 

 08.03١ 03.121 03.588 02.331    يم    رأسم  ي    س قي    ب  ملي ن لاير 
 البيانات اإلحصائية السنوية لسو  مسقط لألورا  المالية المصدر :
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 حوكمةال   .06

 إدارة الصندوق 
 وتعيينه هومدت إدارة الصندوقتشكيل  06.0

شراف ومتابعة أعضاء إدارة الصندو  المصرح لها بالتعامل والتعاقد والتقاضي باسم الصندو  وبالنيابة إتتم إدارة الصندو  تحت 
  عنه.

 
 ، لمدة خمس سنوات على األكثر، ويجوز إعادة انتخاب العضو لفترة أخرى.  أعضاء 2تكون إدارة الصندو  من ت
 
 :اآلتي أسمالهم من حاليا  تكون إدارة الصندو  تو 
 

 غير مستقل مستقل/ الصفة يمثل سماال
 غير مستقل إدارة الصندو رئيس  سندان يالفاضل مصعب السياب

 غير مستقل إدارة الصندو نائب رئيس  سندان محمد الكنديالفاضل 
 غير مستقل عضو سندان الفاضل زكريا الكندي
 غير مستقل عضو سندان الفاضل أحمد الحجري

 مستقل عضو نفسه الفاضل ذو الحلمي قمر الدين
 
 

 تستمر مدة عضوية الصندو  أعاله حتى إنعقاد الجمعية العامة التأسيسية .
 

في  بما ال يقل عن عضويناألعضاء  جميع ثلثايكون يجب أن لصندو  خالل الجمعية العامة التأسيسية ، انتخاب إدارة اعند 
 ر العقاري(.صنادي  االستثماالتنظيمية لالئحة ال)كما هو محدد في مستقلين إدارة الصندو  

 
وحدة عدد من األصوات تعادل  حاملالوحدات لتعيين أعضاء في إدارة الصندو  ، يكون لكل  حامليتصويت من قبل يتم ال

إعطاء جميع األصوات لمرشح واحد أو توزيعها على مختلف  عنهم ينلحاملي الوحدات أو المفوض. يجوز يملكها الوحدات التي 
 .المرشحين. تكون االنتخابات باالقتراع السري

 
 إدارة الصندوقمعلومات السيرة الذاتية ألعضاء  06.1

 
 مصعب السيابي :سماال

 إدارة الصندو  رئيس : المنصب
دارة الموارد البشرية من جامعة سانت ماري في كندا : المؤهالت العلمية  بكالوريوس في المالية وا 

 .في اإلدارة المالية لمدة عامين ونصف السلطانيبدأ حياته المهنية في شلون البالط  : الخبرة
السيابي المحدودة"، وهي شركة مصعب مع أشقائه "مجموعة  الفاضلمنذ التخرج، أسس 

عائلية لها مصالح متنوعة بما في ذلك التطوير العقاري في مجاالت اإلسكان والتجزئة 
 .والتعليم والخدمات المالية واالستثمار والصناعي والتعدين والخدمات اللوجستية
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 في مجال األعمال واالستثمار على مدار الخمسة عشر عاما   ةوخبر  لديه دراية واسعة 
 يضا  أ أصول كان االبتكار هو المحرك األساسي لها. وقد نتج عن ذلك ولديهالماضية، 

. ."مسندان للتطوير ش.م."إنشاء واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في ُعمان ، 
في قطاعات أخرى مثل البيع بالتجزئة والتوزيع  استثمارات ، يمجموعة السيابلدى 

دارة صنادي  االستثمار  والرعاية الصحية وا 
رئيس  يضا  أ " وهومش.م. مصعب هو الرئيس التنفيذي لشركة "مجموعة السيابي الفاضل ىخر األ مجالس اإلدارةقائمة 

" وعضو مجلس بي ش.م.ع.مالمجلس إدارة "مدينة سندان المحدودة" و"اإلسكان الط
 م.م.ش للتطويرإدارة في "شركة سندان 

 
 

 محمد الكندي :سماال
 إدارة الصندو  نائب رئيس : المنصب

بكالوريوس العلوم / تكنولوجيا المعلومات ، تخصص إدارة األعمال من جامعة السلطان  : المؤهالت العلمية
 قابوس

للتطوير  سندان والرئيس الحالي لشركة نخلمدينة عضو في مجلس الشورى، ويمثل  كان : الخبرة
وكان مدير قاعدة البيانات الساب  في بلدية مسقط، والمبرمج في جامعة  .ش م م

السلطان قابوس والمدير الساب  للحسابات الحكومية في شركة الخليج للكمبيوتر آي بي 
 . إم والمدير العام الساب  لشركة مشاريع الطاقة الحديثة

 
 تش ميديا المتخصصة في إدارة األحداث والتسوي  واإلعالمملسس شركة ما هو

 للتطويررئيس مجلس إدارة سندان  ىخر األ مجالس اإلدارةقائمة 
 
 

 اكريا الكندي :سماال
 إدارة الصندو  عضو : المنصب

ت د    الو   ت الم    لو  وس الع و  /  دا   ا عم     م         و   من   د     ول س : المؤهالت العلمية

 ا م     
       و ال   س الت ف    ل         ا      ل  ت م   )ش. . .   م   ع   الفاضل : الخبرة

    ت ا  ت م       ى د     ا       ت   فض  مه  ات  ال   د          4590

 .ا  ه  ال     ال        ال  د    ث      ت و   م ت  ت        م   مد      دان
 

  مع    ف    عم      "    ا     "   غ  م    مد   الم ت  م ت ال        م ت 

     ن    وس
 التمو  العم    تغ    وتع    و       ت   و   للتطويرسندان  ىخر األ مجالس اإلدارةقائمة 
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 حمد الحجريأ :سماال

 إدارة الصندو  عضو : المنصب
 القانون )من مصر( فيالقانون )من الكويت( وماجستير  فيدرجة البكالوريوس  : المؤهالت العلمية

 الفاضلعمل   .جري بخبرة واسعة في مجال القانون العمانيحالأحمد  الفاضليتمتع  : الخبرة
  .نمحامي ا ومستشار ا قانوني ا للعديد من الشركات الكبرى في سلطنة عماجري حالأحمد 

  .حاصل على ترخيص للمرافعة في جميع المحاكم العمانية
 .م.م.للتطوير شسندان  ىخر األ مجالس اإلدارةقائمة 

 
 

 ذو الحلمي قمر الدين :سماال
 إدارة الصندو  عضو : المنصب

درجتي ماجستير. درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة تكنولوجي حاصل على  : المؤهالت العلمية
، ودرجة الماجستير في التعليم )تقني( من الجامعة التكنولوجية الماليزية، بماليزيا مارا

وبكالوريوس اآلداب )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة والمالية من جامعة كنت، المملكة 
ل خدمات سو  المال الممنوحة من هيئة المتحدة. كما أنه حاصل على ترخيص ممث

 .األورا  المالية في ماليزيا
كنائب  5111بمجموعة آر إتش بي المصرفية في عام الفاضل ذو الحلمي التح   : الخبرة

أكبر  ، تولى دورا   5100رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية اإلسالمية. في عام 
بصفته رئيس فري  تغطية عمالء المجموعة للصنادي  الملسسية في ماليزيا وحكومة 

 .ماليزيا والشركات المرتبطة بالحكومة
 

في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية  عاما   02بخبرة تزيد عن ذو الحلمي يتمتع 
دارة الصنادي  ، حيث شغل مناصب عليا في أكبر صنادي  التقاعد في ماليزيا وأكبر  وا 

 .مجموعة مصرفية في ماليزيا
 

الرئيسية لجمع األموال في سو  رأس المال لمشاريع العمليات شارك في العديد من 
ات العامة تتاباالك، واألسهم الخاصة، و  والشراء البنية التحتية في ماليزيا، وعمليات الدمج

كان يشارك في واحدة  .  االستثمار العقارييدافي صنذو الحلمي  األولية. تخصص
ي  من صنادج عدد ادر قام بإ وقدفي ماليزيا  األوليةمن صنادي  االستثمار العقاري 

البارزة  فعاال  في هيكلة الصفقاتذو الحلمي االستثمار العقاري البارزة في ماليزيا. كان 
مع حجم صندو  يقترب من  (PNB) بى إن بى مثل صندو  االستثمارات المهيكلة

مليون دوالر أمريكي( ، وهو الصندو   ١51 يعادل مامليار رينجيت ماليزي ) 5.2
 ار وموتثوالسا  وناديوصو  لةويكوات المهون المنتجويومع بوا الذي يجوزيواني األول في ماليوموتواالئ
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)أول صندو  خاص لالستثمار العقاري في ماليزيا( في صندو   بى إن بىالعقاري  
 Quill) صندو ؛ و تمثل كامل قيمة رأس المال وحدة واحدة رأسماله يتكون منتماني ئا

Capita)  مليون  81 ما يعادلمليون رينجيت ماليزي ) 530بحجم أولي للصندو  يبلغ
الستثمار العقاري من كابيتاالند وسنغافورة في ماليزيا والصندو  األول لدوالر أمريكي( 

زال واحد من أوائل صنادي  االستثمار العقاري المدرجة والناجحة المدرجة يكمروج( وال 
  . 5111العام في منتصف عام  االكتتاب خالل 

 
المستشار بصفته  RHB من فري  جزءا  ذو الحلمي  ، كان 5103في ديسمبر من عام 

اناهرايا من أمبرج فيستا على الرئيسي الوحيد لعملية االستحواذ التي أنجزت ملخرا  
 مايعادلمليون رينجيت ماليزي ) 422مقابل شراء بقيمة  ستثمار العقاريصندو  اال

 ١1ون من يتك الممتازة هو برج مكتبي من الدرجةبرج فيستامليون دوالر أمريكي(  003
، كوااللمبور، وهي منطقة The Intermark  ميز لوتالم الموقعيقع في والذي  طابقا  
 مبور.راسخة في وسط مدينة كواالل ةتب رئيسيامك

 يوجدال  ىخر األ مجالس اإلدارةقائمة 
 

 إدارة الصندوق انتخاب 06.3

 و المرشح:أن تتوافر الشروط التالية في العضو المعين أيجب 
 :يجب أال يكون 

o   صندو  أخرمدير خر يديره آفي إدارة صندو  عقاري  عضوا . 
o   مدير الصندو  لصندو  آخر .،  أو شريكا لصندو  آخرفي مجلس إدارة ،  عضوا 
o   انفسهة يعلجنة الشر الفي  عضوا 
o  إليه . ةة القيام بأي من األعمال المسندمهمستثمار بثالث يعهد إلية مدير االموظفا لدى طرف 

 
  ن يكون:أيجب 

o  شخصية سوية، وذات سمعة طيبة وحسن السلوكصاحب 
o لديه الملهالت والخبرات المطلوبة للقيام بمهامه 
o يتوخى قيم النزاهة والعدالة لدى قيامه بمهامه ومسلولياته 
o  لديه القدرة على التصرف بمهارة وحذر عند قيامه بمهامه ومسلولياته وبالتالي تجاه كافة القوانين واللوائح واألنظمة

 . المطبقة
 
  تحظر عضوية إدارة الصندو  على من تتوافر عليه الشروط اآلتية: 

o . من قد أقيم ضده بموجب قوانين اإلفالس أو صدر حكم قضائي بإفالسه مالم يكن قد رد إليه إعتباره 
o . صدر حكم بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره 
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  يجوز شغل شواغر العضوية بين فترات االنتخاب بطري  التعيين للفترة المتبقية من العضوية الشاغرة بشرط موافقة أغلبية

االستثمار  صنادي التنظيمية للوائح الاألعضاء األخرين في إدارة الصندو  أو األعضاء المستقلين واستيفاء اشتراطات 
 العقاري.

 
 ية.السنوية التال العامةالسنوية يكون مرشحا لالنتخاب في الجمعية  العامةتعيينه عن طري  الجمعية  يتملم عضو أي 
 

 إدارة الصندوق مهام ومسؤوليات 06.4
 

 وتشمل اختصاصات ومسلوليات إدارة الصندو  بصفة خاصة ما يلي:
 :إدارة الصندو  طبقا  لما يلي 

o أهدافه وسياساته االستثمارية . 
o  األساسيالنظام . 
o  اإلصدارنشرة . 
o  كافة األحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بما في ذلك وو وبدون تحديد وو قانون

التنظيمية  لوائحالسو  المال و العامة للهيئة لوتعديالته( واللوائح التنفيذية  81/18هيئة سو  المال )المرسوم السلطاني 
 صنادي  االستثمار العقاري.ل

 اختيار االستراتيجية المناسبة لتحقي  األداء المتَصّور للصندو  طبقا ألهدافه وسياساته االستثمارية . 
  التأكد من مالئمة االستراتيجية االستثمارية المتبعة وأن مدير االستثمار )أو الجهة المفوضة بذلك حسب األحوال( يتولى

 .تطبيقها بفاعلية 
 و الجهة المفوضة بذلك حسب األحوال( أام بمتابعة فعالة وتقدير وتقييم أداء مدير االستثمار )القي. 
  قالةتعيين  . وتحديد مكافآت جميع مزودي خدمات الصندو  باستثناء مدير االستثمار وا 
 

 مكافأة إدارة الصندوق 06.5

 .دارة الصندو  واألعضاء اآلخرين لرئيس إ بدالت حضورو  ةالسنوي المكافأة ةالعادي ةالعام الجمعيةحدد ت
 

ابة طلع بها نيتالصندو  أو األنشطة المإلى يكون عضو إدارة الصندو  ملهال  للحصول على تعويض عن أي خدمات مقدمة 
يتم تعويض أي عضو في إدارة الصندو  عن نفقات السفر  . عن الصندو  بشكل منفصل عن دوره كعضو في إدارة الصندو 

 .الخارج بصفته عضو ا في إدارة الصندو إلى والنفقات العرضية المعقولة في حالة مطالبته بالسفر 
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 التقييم  .08

االستثمار ألغراض  م بناء  على تعليمات من مديرتبيان للعقارات ش.م. الوارد أدناه  صورة من تقرير التقييم الذي أعدته شركة
 .سندانقتنائها من قيام الصندو  باتقييم المباني تحسبا  ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 و د      مد      دان 252  ل  ع   وم  ت ت      وم  ت  )  42       214ت     

       ن و        9ع     ع  ا        

 

 الع لم    عدت ل       ا 
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 15101-10 -ثراء -تىبى إن مرجع :      األفاضل / ثراء العالمية
       مسقط ، سلطنة عمان

 5101 أغسطس 52التاريخ 
 

سندان  في معرض ومحل/ مكتب في منطقة سندان الصناعية 186, سكنية ةشق 431  وحدة( 817الموضوع : تقييم عدد )
 حلبان , نخل . 0قطعة رقم 

 
 الشروط المرجعية

فادتكم إتبيان للعقارات بخصوص تقييم العقارات الواردة أعاله، يسرنا  إلى الصادرة  5101تعليماتكم الملرخة فبراير  إلى باإلشارة 
 بالتقرير التالي. 

 العميل: 
  لألعمال ش م م العالمية ثراءعداد هذا التقييم له وو هو شركة إالعميل وو الذي جرى 

 وضع المثمن:
أن عايير التقييم ملمجلس الدولي القمنا بذلك العمل بصفتنا مثمنين خارجيين ألغراض تنفيذ هذه التعليمات، وُتعر ف معايير 

 المثمن الخارجي: 
 همة" و موضوع المأ"مثمن وو باالشتراك مع أي شركة شقيقة أخرى وو ليست له صالت مادية بشركة العميل 

 الغرض من التقييم:
 نعلم بأن الغرض من هذا التقييم هو استخدامه لصندو  استثمار عقاري

 العقارات موضوع التقييم:
 بناية في منطقة سندان الصناعية 08عبارة عن تشكيلة من المعارض والمحالت / المكاتب اإلدارية والشق  السكنية الموجودة في 

 المعاينة:
بمعرفة الفاضل/سمير المحروقي من  5101فبراير  01معاينة العقارات بتاريخ ا قامت بنهأتلكد شركة تبيان للعقارات ش م م 

 تبيان للعقارات الذي تولى القيام بعملية التقييم.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 011  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 
 

 المثمن :
عة وراجويلي موماعوالعقارات، فيما تولى الفاضل/ فهد اإلسقام الفاضل/ سمير المحروقي، رئيس قسم التقييم والرهونات، بتقييم 

مّساحين ييم الصادرة عن المعهد الملكي للوقوايير التوة من معونوة الثاموخوبقا للنسوييم طوال التقومويام بأعوللق نالولهوموما ييم، وهوقوالت
للقيام  الدراية والمهارة واالستيعاب مافي تقييم هذا النوع من العقارات في سلطنة عمان، ولديه انمتمرس ما، كما أنهالقانونيين

 بأعمال التقييم بكل كفاءة. 
 

 تضارب المصالح:
نلكد بأننا لسنا على علم بأي تضارب مصالح، وليس لدينا حاليا أو ملخرا  أي ارتباط بتلك العقارات أو بأي جهة أخرى على 

 معاملة يكون من شأنه أن نكتسب بسببه أتعاب.            صلة بتلك ال
 5101 أغسطس 52تاريخ التقييم :  تاريخ التقييم

 
 الموقع: 

كيلومتر من مطار مسقط الدولي،  42تقع العقارات موضوع التقييم في منطقة سندان الصناعية في حلبان، نخل، وتبعد حوالي 
جزاء أخرى بالعاصمة مسقط ومنطقة الباطنة عن طري  مسقط السريع وحديثا تم افتتاح طري  الباطنة أ إلى مع سهولة الوصول 

 السريع. 
 

ألف  151مساحة مباني  بمجموعألف متر مربع  521يتم حاليا تطوير منطقة سندان الصناعية على قطعة أرض تمتد لمساحة 
 سكنية. شقة 0811داري وإمكتب  411محل و 5411متر مربع لتستوعب 

  
 وتوفر المدينة عدد من منافذ الخدمات النوعية ومنها: 

 معارض سيارات وورش إلصالح السيارات 
 مكاتب إدارية 
  مستودعات 
 تب بنظام حر مرن يسمح ألي مستثمر أن يمتلك عدة وحدات بنظام سداد يوضع له خصيصا  بحسب اشق  سكنية ومك

 مكانياته.    إ
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 المرفقة بالمحلقات تبين موقع العقارات بالتفصيل الخرائط
 الوصف:

 08وحدة من تشكيلة معارض ومحالت / مكاتب إدارية وشق  سكنية وجميعهم في  318العقارات موضوع التقييم هي عبارة عن 
 ن الصناعية. ابناية في منطقة سند

ويوجد نوعان من المعارض بالمشروع، النوع األول بأرضية نصف ميزانين يمكن استخدامها مكاتب والنوع الثاني بدون ميزانين 
 وردومفتوحة نحو السطح. بالنسبة للمحالت / المكاتب اإلدارية، يوجد نوعان أيضا األول قاعة ميزانين أرضي والنوع الثاني 

 إلى حجام مختلفة، وعدد من غرف النوم والحمامات إضافة أتصميم مختلف و  ١0لسكنية يوجد ميزانين كامل. بالنسبة للوحدات ا
  0تنوع في شكل الوحدات، وكافة األنواع المختلفة للوحدات السكنية مذكورة بالجدول المرف  

 وفيما يلي وصف لمختلف أنواع الوحدات في كل بناية مشمولة بهذا التقييم: 
 

 (0مبنى )
 

 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين الوحداتمجموع 
     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  0
 شق  A - 14 28.58 ال تنطب  05
 شق  A - 12 32.84 ال تنطب  0
 شق  A - 13 81.85 ال تنطب  0
 شق  A - 18 15.15 ال تنطب  0
 شق  A - 11 25.15 ال تنطب  2
 شق  A - 41 10.51 ال تنطب  5
 شق  A - 40 ١8.13 ال تنطب  1
 شق  A - 42 38.13 ال تنطب  0
 معارض S - 10 003.1١ نصف 0
 معارض S - 15 001.1 نصف 1
 معارض S - 11 02١.0 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 15 ١1.5 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 5
 محالت/ مكاتب W - 18 84.33 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 01 81.05 ال شئ 0
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 (1مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

     
 شق  A - 14 28.58 ال تنطب  02
 شق  A - 12 32.84 ال تنطب  5
 شق  A - 18 15.15 ال تنطب  0
 شق  A - 11 25.15 ال تنطب  01
 شق  A - 41 10.51 ال تنطب  5
 شق  A - 40 ١8.13 ال تنطب  0
 شق  A - 45 24.4 ال تنطب  0
 شق  A - 48 ١3.81 ال تنطب  0
 شق  A - 41 1١.05 ال تنطب  0
 شق  A - 28 ١0.3 ال تنطب  0
 معارض S - 15 001.1 نصف 5
 محالت/ مكاتب W - 15 ١1.5 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 11 24.5 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 14 001.3 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 0

 
 (6مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

     
 شق  A - 10 82.38 ال تنطب  5
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  01
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  5
 شق  A - 14 44.55 ال تنطب  2
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 1
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 5
 محالت/ مكاتب W - 54 40.88 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 4
 محالت/ مكاتب W - 13 18.1 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 18 11.2 ال شئ 0
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 (8مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

      
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  3
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  1
 محالت/ مكاتب A - 12 35.3 نصف 1
 محالت/ مكاتب W - 11 12 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 10 10 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 15 52.8 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 11 55.3 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 0

 
 (7مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

     
 شق  A - 10 82.38 ال تنطب  0
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  55
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  1
 شق  A - 14 44.55 ال تنطب  1
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  8
 مكاتبمحالت/  W - 12 35.3 نصف 0١

 
 (9مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

      
 شق  A - 54 43 ال تنطب  52
 شق  A - 5١ 33.52 ال تنطب  0
 شق  A - 51 41.١4 ال تنطب  0
 شق  A - 11 45.12 ال تنطب  0
 شق  A - ١5 42.12 ال تنطب  5
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - ١1 31.0 نصف 4
 محالت/ مكاتب W - 30 ١١.1١ بالكامل 0
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 (01مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

      
 شق  A - 13 33.14 ال تنطب  0
 شق  A - 51 81.40 ال تنطب  0
 شق  A - 54 43 ال تنطب  04
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 ال شئ 0
 محالت/ مكاتب W - ١8 11.25 ال شئ 5
 محالت/ مكاتب W - ١1 31.0 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 30 ١١.1١ بالكامل 0

 
 (00مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

      
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  12
 شق  A - 15 34.15 ال تنطب  1
 محالت/ مكاتب W - 41 15.1 ال شئ 5
 محالت/ مكاتب W - 44 80.1١ نصف 02

 
 (01مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  01
 شق  A - 53 8١.24 ال تنطب  0
 شق  A - 58 ١8.1١ ال تنطب  0
 شق  A - 21 ١2.8١ ال تنطب  4
 شق  A - 24 30.38 ال تنطب  ١
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 3
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل ١
 محالت/ مكاتب W - 38 534.35 بالكامل 0
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 (05مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  54
 شق  A - 53 8١.24 ال تنطب  0
 شق  A - 58 ١8.1١ ال تنطب  0
 شق  A - 25 43.32 ال تنطب  1
 شق  A - 21 ١2.8١ ال تنطب  0
 شق  A - 24 30.38 ال تنطب  4
 شق  A - 22 014.0 ال تنطب  0
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 02
 مكاتبمحالت/  W - 50 ١8.88 بالكامل 1
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 8
 محالت/ مكاتب W - 11 ١2.3 نصف 0
 محالت/ مكاتب W - 45 11.١ بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 25 38.35 بالكامل 2
 محالت/ مكاتب W - 33 11.84 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 38 534.35 بالكامل 0
 مكاتبمحالت/  W - 81 045.15 بالكامل 0
 محالت/ مكاتب W - 80 04١.34 بالكامل 0

 
 (06مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

      
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  01
 شق  A - 15 34.15 ال تنطب  0
 محالت/ مكاتب W - 44 80.1١ نصف 03

 
 (08مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

       
 محالت/ مكاتب W - ١1 31.0 نصف 15
 محالت/ مكاتب W - 30 ١١.1١ بالكامل 4
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 (07مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

       
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 ال شئ 0

 

 (09مبنى )
 

 الفئة   النوع الوحدةمساحة  المياانين مجموع الوحدات
     
 شق  A - 10 82.38 ال تنطب  4
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  ١5
 شق  A - 11 44.1 ال تنطب  00
 شق  A - 14 44.55 ال تنطب  00
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  01
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 11
 محالت/ مكاتب W - 51 24 بالكامل 4
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل ١
 محالت/ مكاتب W - 54 40.88 بالكامل 5
 محالت/ مكاتب W - 52 41.14 بالكامل 4

 
 (11مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

     
 شق  A - 15 48.4 ال تنطب  51
 شق  A - 05 43.3 ال تنطب  ١
 محالت/ مكاتب W - 12 35.3 نصف 5
 محالت/ مكاتب W - 51 24 بالكامل 5
 محالت/ مكاتب W - 50 ١8.88 بالكامل 1
 محالت/ مكاتب W - 14 1١.١ بالكامل 3

 
 (18مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

      
 شق  A - 50 28.١2 ال تنطب  5
 شق  A - 55 ١0.11 ال تنطب  5
 محالت/ مكاتب W - ١4 ١1.1١ نصف 3
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 (17مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

       
 محالت/ مكاتب W - ١4 ١1.1١ نصف 1
 محالت/ مكاتب W - ١2 58 ال شئ 0

 
 (19مبنى )

 
 الفئة   النوع مساحة الوحدة المياانين مجموع الوحدات

       
 محالت/ مكاتب W - ١4 ١1.1١ نصف 4
 محالت/ مكاتب W - ١2 58 ال شئ 0

 5101 أغسطس 52.  المصدر : ثراء العالمية
 الخدمات:

نعلم بأن البلدية هي التي تقوم بتزويد هذه العقارات بخدمات المراف  األساسية مثل الماء والكهرباء، ومن جانبنا فإننا لم نقم بأي 
 هذه الخدمات، ونفترض أن كافة تلك الخدمات هي بحالة جيدة.      ةاختبار بخصوص جودة وحالة وسع

 
 الحيااة:

 قام العميل بتزويدنا بصورة عن صك ملكية األرض، ونبين في الجدول التالي مالحظاتنا الرئيسية حول ذلك الصك: 
 0 قطعة رقم

 نخل /حلبان الموقع/ مربعال
 متر مربع 521،111 مساحة القطعة

 محمد خلفان على السيابي وشركة نخل لالستثمار سم المالكا
 8181/1/510١ يصال رقمإ

 11/1/510١ التاريخ
 متر مربع 53،211من مساحة األرض وتعادل   ٪02تمتلك شركة نخل لالستثمار  مالحظة

 5101 أغسطس 52المصدر : صك الملكية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 
 

 018  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 
 

 طبيعة ومصادر المعلومات :
 كما هو ُمالحظ، فقد اعتمدنا على المعلومات التي زودنا بها العميل بشأن الموقع. 

 وتشمل المعلومات التي قمتم بتزويدنا بها ما يلي: 
 الملكية 
 قائمة العقارات 

 موضوعات تتعلق بالبيئة:
 إلى نتباه للعقارات قد يلفت االه ل جراإ تمو فحص بيئي أخر أو مسح للتربة أتدقي  بيئي عن علمنا أي محتوى  إلى لم يصل 

 حتمال وجود أي تلوث. او أوجود 
راض  مجاورة و ألي أأو حاليا سواء لقطعة األرض المقام عليها المباني ألم نقم بأي فحص يتناول كيفية استعمال األرض سابقا 

أي تلوث للعقارات موضوع التقييم جراء استخدام األرض، ولذلك فقد افترضنا عدم وجود  ،أو احتمال وجود ،للوقوف على وجود
تخدم و تسأ ،ن األرض قد استخدمتأو أو بأي أراض  مجاورة أنه إذا تبين وجود تلوث باألرض أتلوث. ومع ذلك يجب مالحظة 

  بهذا التقرير. انخفاض التقييم المذكور إلى بشكل يلدى لحدوث تلوث فقد يلدي هذا  ،حاليا
 المواد الخطرة

وهي مواد تسبب أضرارا  سواء للمستخدمين أو للعقارات ذاتها أو لألجزاء المجاورة أو  ،ولم نقم كذلك بأي فحص لمواد خطرة 
قد استخدمت أو ُأدخلت في تشييد أي من البنايات. ولذلك فال يمكننا التعلي  حول ما إذا كانت تلك المباني موضوع  ،للغير 

لى حد كبير عن أي مخاطر تبعث ع إلى لن يكشف  ،إن تم  ، ن ذلك الفحصإالتقييم معرضة لتلك المخاطر. ونفترض كذلك 
 الخوف.

 مالحظة قانونية:   
 رات.بانتظار حكم بشأن العقاو أو منظور فيها أمام محكمة أخطارات قانونية مرفوعة إبأي  إشعارناعلمنا ولم يتم  إلى لم يصل 

 ظروف التقييم: 
انونية( ن هذه العقارات موضوع التقييم ليست مقيدة بأي عوائ  )قأقمنا بتقييم هذه العقارات وتقديم تقريرنا هذا وذلك على أساس 

 ن هذه العقارات موضوع التقييم وقيمتها لن تتأثر بأي ظرفأ نه يمكن إظهار صك ملكية نظيف. كماأو عقود تمنع استعمالها و أ
 و أي إخطارات قانونية. أو ردود على استفسارات عادية أقد ينشأ عن أي بحث محلي 
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نها ستصبح مخالفة وو وكذلك ظروفها واستخدامها والهدف من استعمالها، أذلك، فال تعتبر العقارات مخالفة وو أو  إلى باإلضافة 
 ولن يكشف فحص األجزاء التي لم يتم فحصها عن عيوب مادية، كما ولن يتسبب في قيام المثمن بتعديل التقييم بشكل مادي.                

 فيجب استخدام هذا التقرير في حدود تلك األغراض عداد هذا التقرير فقط لألغراض التي حددها العميل، وبالتاليإولقد جرى 
فقط. ويعتبر التقرير خاص وسري ويجب أن يقتصر استخدامه في حدود ما ُأعد له، ويجوز فقط مشاركته مع الغير لمساعدتكم 

يتم على  نماإبخصوص أغراض االستخدام، ولكن في نفس الوقت يكون اعتماد الغير على المعلومات المذكورة في هذا التقرير 
مالئمة وهم يتمتعون بالمهارات المناسبة والدراية ال ،خراج هذا التقريرإمسلولية ذلك الغير. ويقبل المثمنين الذين اشتركوا في 

 ليه هذا التقرير وهو العميل. إ الصادرمام أبالمسلولية  ،بالسو  والسلوك المهني
 

و أو جزئيا وو في أي وثيقة أو تعميم أو بيان منشور، كما ال يجوز نشره أليه وو سواء كليا إو اإلشارة أهذا التقرير  إدراجوال يجوز 
  ن يظهر به.أي طريقة بدون موافقة كتابية من شركة تبيان للعقارات حول الشكل والسيا  الذي يمكن أخه بنس
 

 تحليل السوق:
 مقارنة بنفس الفترة من العام الساب . 5108لى من عام بشكل عام، كان نشاط سو  العقارات فاترا  في الشهور العشر األو 

 
 لاير مليار 5.5 إلى لتصل   ٪5.2بنسبة  5108قيمة المعامالت العقارية في السلطنة حتى نهاية أكتوبر  مجموعفقد انخفضت 
حصائيات الصادرة عن المركز اإل إليهشارت أحسب ما  5103لاير عماني لنفس الفترة من عام  مليار 5.1ن كانت أعماني بعد 

رسوم معامالت عقارية خالل الفترة من  لايرمليون  35.0الوطني لإلحصاء والمعلومات. كما تقاضت حكومة سلطنة عمان 
مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وبلغت قيمة معامالت عقود البيع   ٪١.8أكتوبر هذه السنة أي اعلى بنسبة  إلى يناير 

 مليار 0.4، بينما بلغت معامالت الرهونات 5108القيمة المتداولة حتى نهاية أكتوبر  مجموعمليون لاير عماني من  815.5
 .لاير
 

 5103عقدا  خالل نفس الفترة من عام  21،١0١مقابل  5108شهور من عام  01عقد بيع في فترة  41،28١تنفيذ  تمورغم انه 
وتكشف 5108عقدا  في عام  0١،518عقد مقابل  01،802 إلى ليصل   ٪02.5عدد عقود الرهن انخفض بنسبة  مجموعإال أن 

  ٪52.1بة وة( بنسوايضوقوداولة )الموتوادل الموبوود التوقويمة عوق بيانات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات عن هبوط كبير في
 ام ون عور مووبوتوأك إلى ر وايونون يوفترة موالل الوخ
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عماني خالل الفترة المقابلة، كما شهد عدد عقود  لايرمليون  08.1عماني مقارنة بحوالي  لايرمليون  04 إلى لتصل  5108

 .5103عقدا  في عام  810عقدا مقارنة بعدد  0،583 إلى ليصل   ٪24.1المقايضة ارتفاعا بنسبة 
قطعة مما يعني انخفاضا بنسبة  312و083فقد توقف العدد عند  5108بالنسبة لقطع األراضي الموزعة حتى نهاية أكتوبر 

 قطعة. 088،208وقتها كان عدد األراضي الموزعة  5103بر من نهاية أكتو   1.4٪
 0،550 إلى ليصل  ٪03.0ما أظهرت البيانات أن عدد األراضي المخصصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي قفز بنسبة ك

 قطعة خالل نفس الفترة السنة السابقة.  0،141قطعة مقارنة بعدد 
بات أو االرتفاع حيث لوحظ أن أكثر الخصائص المفضلة كثيرا هي مستوى النوعية وقد واصلت أسعار العقارات واألراضي الث

والتصميم وسهولة الوصول والموقع رغم هبوط أسعار النفط في دول الخليج العربي واستقرار حركة الوافدين والمستثمرين األجانب 
ة وسيولة ن تتغير قيمأستثمار، إذ يمكن حينئذ ي سو  االخر فآحدوث أي تغيير و أوكذلك خشية ازدياد شروط االئتمان سوءا  

 االستثمارات. 
وتعتبر العقارات موضوع التقييم ذات موقع ممتاز من حيث مكانها والجوار المحيط بها مما يجعلها تستح  القيمة السوقية 

 المذكورة بالتقرير بشرط بقاء الظروف واالفتراضات المذكورة بدون تغيير. 
 

 أساس التقييم:
يم، ولدى قيالقيمة السوقية التقديرية للعقارات موضوع الت إلى السو  للتوصل  منهجفي إطار  مقارنة المبيعات بتطبي  طريقة قمنا

خذنا باالعتبار الدالئل السوقية وكذلك مالحظات قوائم أسعار العقارات )من وكاالت عقارية وسماسرة أتطبي  هذه الطريقة فقد 
 التي بيعت في نفس المنطقة الموجود فيها العقارات موضوع التقييم.و أعقارات( للعقارات المشابهة المعروضة للبيع 

 
 311ن أسعار البيع الحالية للمعارض هي في حدود أقد علمنا طبقا لمحادثاتنا مع فري  المبيعات بمنطقة سندان الصناعية فو 
للمتر المربع.  لاير ١82 إلى  لاير ١21بقوائم البيع حاليا بين  واردةعماني للمتر المربع. هناك محالت/مكاتب  لاير 321و

  للمتر المربع. لاير 152 إلى  لاير 102بقوائم البيع في حدود  الواردةبالنسبة للشق  السكنية فان العقارات 
 
 سؤوليتنا:م

خر، آنها نسخة طي هذا التقريروو فان مسلوليتنا هي تجاه عميلنا فقط وليست تجاه أي طرف موو والمرف   القياسيةطبقا لشروطنا 
 تعابنا المستحقة وف  مهمة التقييم هذه.أكما أنها محدودة فقط بمجموع 
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 معايير التقييم :

كم ونتطلع ن تقريرنا مناسب تماما ألغراضأقمنا بإجراءات التقييم طبقا لقواعد معايير التقييم الدولية )النسخة الثامنة(، ونعتقد 
ذا كان لديكم أية استفسارات   ية مساعدة فالرجاء عدم التردد في االتصال بنا.أفي حال طلبكم و ألسماع رأيكم بشأنه. وا 

 
 التقييم

 :5101 أغسطس 52فيما يلي جدول يوضح إجمالي قيمة الوحدات في كل بناية كما بتاريخ 
 

 (0مبنى )
 

 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 معارض 1151ج  S - 11 02١.0 )مائة وخمسة ألف وثالثمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير 012،1١1

 معارض 1154ج  S - 10 003.1١ )تسعة وسبعون ألف وثالثمائة وعشرة رياال عمانيا( عماني لاير 31،101

 معارض 1113ج  S - 15 001.1 )ستة وسبعون ألف وخمسمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 211،3١

 معارض 1118ج  S - 15 001.1 )ستة وسبعون ألف وخمسمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 211،3١

 معارض 1155ج  S - 15 001.1 )ستة وسبعون ألف وخمسمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 211،3١

 شق  1058ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1051ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1040ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1045ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1041ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1052ف  A - 13 81.85 )خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير 52،8١1

 شق  1015ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1024ف  A - 42 38.13 )خمسة وعشرون ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 52،211
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 001  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1018ف  A - 41 10.51 )تسعة وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 51،111

 شق  104١ف  A - 41 10.51 )تسعة وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 51،111

 شق  1053ف  A - 18 15.15 )تسعة وعشرون ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 51،211

 شق  1008ف  A - 12 32.84 )أربعة وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 54،111

 شق  1010ف  A - 40 ١8.13 ثنان وعشرون ألف رياال عمانيا(ا) عماني لاير 55،111

 شق  1043ف  A - 40 ١8.13 وعشرون ألف رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير 55،111

 شق  1025ف  A - 40 ١8.13 وعشرون ألف رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير 55،111

 شق  1011ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1012ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1013ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1018ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1011 ف A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1001ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1004ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1002ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  100١ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1003ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 شق  1001ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
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 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1051ف  A - 14 28.58 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة وستون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 محالت 1151ج  W - 12 35.3 )تسعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 41،111

 محالت 1111ج  W - 12 35.3 )تسعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 41،111

 محالت 1111ج  W - 18 84.33 )سبعة وخمسون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 23،111

 محالت 1145ج  W - 15 ١1.5 )ستة وأربعون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 311،4١

 محالت 1123ج  W - 01 81.05 وستون ألف وخمسمائة رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،211

 المجموع    عماني )مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف وخمسمائة وثالثون رياال عمانيا( لاير 0,130,531
 
 
 

 (1) مبنى

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 معارض 1101ج  S - 15 001.1 )سبعون ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 31،521

 معارض 1100ج  S - 15 001.1 )سبعون ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 31،521

 شق  1053ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1051ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1011ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111

 شق  1014 ف A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 001  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1012ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  101١ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1041ف  A - 11 25.15 رياال عمانيا()سبعة عشر ألف ي عمان لاير 03،111

 شق  1040ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1045ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1041ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1044ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1041ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1021ف  A - 11 25.15 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا(ي عمان لاير 03،111

 شق  1024ف  A - 41 1١.05 وخمسون رياال عمانيا( )واحد وثالثون ألف ومائتاني عمان لاير 10،521

 شق  1011ف  A - 41 10.51 )تسعة وعشرون ألف ومائتان رياال عمانيا(ي عمان لاير 51،511

 شق  104١ف  A - 41 10.51 )تسعة وعشرون ألف ومائتان رياال عمانيا(ي عمان لاير 51،511

 شق  1054ف  A - 48 ١3.81 عمانيا( وعشرون ألف  رياالثنان ا)ي عمان لاير 55،111

 شق  105١ف  A - 18 15.15 )تسعة وعشرون ألف وخمسمائة رياال عمانيا(ي عمان لاير 51،211

 شق  101١ف  A - 12 32.84 )أربعة وعشرون ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا(ي عمان لاير 54،521

 شق  1008ف  A - 12 32.84 وخمسون رياال عمانيا()أربعة وعشرون ألف ومائتان ي عمان لاير 54،521

 شق  1043ف  A - 40 ١8.13 وعشرون ألف  رياال عمانيا(ثنان ا)ي عمان لاير 55،111

 شق  1013ف  A - 28 ١0.3 )تسعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا(ي عمان لاير 01،321
 

 

 

 

 



  

 
 

 001  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

محالت/  1153ج  W - 14 001.3 )أربعة وسبعون ألف  وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 34،311
 مكاتب

 شق  1015ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1011ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1014ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1012ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1013ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1018ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1011ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1001ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1000ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1004ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  100١ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1003ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1001ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1051ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08
 شق  1050ف  A - 14 28.58 ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،08

 محالت 1141ج  W - 11 24.5 )ستة وثالثون ألف  وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 211،1١
 محالت 1145ج  W - 12 35.3 )تسعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 41،111
 محالت 1140ج  W - 15 ١1.5 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111

 المجموع    عماني )مليون وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون رياال عمانيا( لاير 0,189,751
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 (6مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

رقم  النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 محالت 1121ج  W - 18 11.2 )خمسة وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 52،111
 محالت 111١ج  W - 54 40.88 )واحد وثالثون ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 10،211

 محالت 1141ج  W - 13 18.1 )ثمانية وعشرون ألف وثالثمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 58،121
 محالت 1122ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 112١ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 1123ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 1184ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111

 شق  1015ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1005ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1001ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1050ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1055ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1051ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1054ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  105١ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 شق  1012ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 شق  101١ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 شق  1044ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 شق  1042ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
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مساحة  قيمة الوحدة
 الفئة رقم الوحدة النوع الوحدة

 شق  1032ف  A - 05 43.3 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 شق  1010ف  A - 10 82.38 )خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 52،321
 شق  10015ف  A - 10 82.38 )خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 52،321

 شق  1052ف  A - 11 44.1 عة عشر ألف  رياال عمانيا(بعماني )أر  لاير 04،111
 شق  1014ف  A - 11 44.1 عشر ألف  رياال عمانيا(عة بأر ) عماني لاير 04،111
 محالت 1111ج  W - 12 35.3 عون  ألف  رياال عمانيا(بعماني )سبعة وأر  لاير 43،111
 محالت 1100ج  W - 12 35.3 عون  ألف  رياال عمانيا(بعماني )سبعة وأر  لاير 43،111
 محالت 1105ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا(  عون  ألفبعماني )سبعة وأر  لاير 43،111

 محالت 1118ج  W - 50 ١8.88 عون  ألف وخمسمائة رياال عمانيا(بوأر عة بعماني )أر  لاير 44،211
 محالت 1103ج  W - 50 ١8.88 عون  ألف وخمسمائة رياال عمانيا(بوأر عة بعماني )أر  لاير 44،211

 المجموع      ألف وخمسمائة وخمسون رياال عمانيا( أربعةو تسعمائة ) عماني لاير 914,551
 
 
 

 (8مبنى )
 

مساحة  قيمة الوحدة
 الفئة رقم الوحدة النوع الوحدة

 محالت 143ج  W - 10 10 )ثالثة وعشرون ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 51،521
 محالت 14١ج  W - 11 12 )ستة وعشرون ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 521،5١

 محالت 141ج  W - 11 55.3 )سبعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 03،111
 محالت 148ج  W - 15 52.8 )تسعة عشر ألف  وثالثمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 01،121

 محالت 102ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 10١ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 110ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 115ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
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 محالت 111ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 114ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 141ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111

 شق  10١1ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  103١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1033ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1038ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1081ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1084ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1082ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  10١4ف  A - 11 44.1 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1041ف  A - 11 44.1 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  104١ف  A - 11 44.1 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 محالت 122ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 1١5ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 1١1ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 135ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 131ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 180ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 185ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 181ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 شق  1115ف  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111

 المجموع    وثالثمائة وخمسون رياال عمانيا(عماني )مليون وتسعة وسبعون ألف  لاير 0,189,351
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 (7مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

رقم  النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1040ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1045ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  104١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1030ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1035ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1034ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1032ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1081ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1088ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1081ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1010ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1015ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 011  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1052ف  A - 11 44.1 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  10١1ف  A - 11 44.1 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1083ف  A - 11 44.1 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111

 شق  0015ف  A - 10 82.38 )خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 52،321
 شق  1028ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1021ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  10١3ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  10١8ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1082ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  108١ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1014 ف A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1012ف  A - 05 43.3 )أربعة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 04،111

 شق  1011ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 شق  105١ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311

 شق  1012ف  A - 14 44.55 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 01،311
 محالت 111ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 112ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 11١ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 113ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 1١١ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 1١3ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 134ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 132ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 13١ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 138ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 18١ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 110ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 114ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
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 محالت 112ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 11١ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111
 محالت 1014ج  W - 12 35.3 )سبعة وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 43،111

 عماني )مليون وثالثمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وخمسون رياال عمانيا( لاير 0,303,751
  

 المجموع

 
 (9مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

رقم  النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 محالت 124ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111
 شق  1045ف  A - ١5 42.12 )أربعة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 04،211

 شق  1041ف  A - ١5 42.12 )أربعة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 04،211
 شق  105١ف  A - ١5 33.52 )أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،321

 شق  1011ف  A - 11 45.12 )ثالثة عشر ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 01،321
 شق  1015 ف A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1011ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1014ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1012ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  101١ف  A - 54 43 عمانيا( )خمسة عشر ألف  رياال عماني لاير 02،111
 شق  1001ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1000ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1005ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1001ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1004ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1001ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
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مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1051ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1050ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1054ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1053ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1058ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1051ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1011ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1010ف  A - 54 43 ألف  رياال عمانيا()خمسة عشر  عماني لاير 02،111
 شق  1040ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1042ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  104١ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1043ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1048ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1002ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111

 شق  100١ف  A - 51 41.١4 )ثالثة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 01،111
 محالت 1114ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،211

 محالت 111١ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،211
 محالت 1150ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،211

 محالت 1148ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،211
 محالت 103ج  W - 30 ١١.1١ ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )ثالثة  عماني لاير 41،211

 المجموع       ثنا عشر ألف رياال عمانيا(ا)سبعمائة و  عماني لاير 801,111
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 (01مبنى )

 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1115ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111
 محالت 1110ج  W - ١8 11.25 )تسعة وعشرون ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،51
 شق  1054ف  A - 13 33.14 )أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،121

 شق  1011ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1014ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1012ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  101١ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1001ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1000ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1005ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1001ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1051ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1050ف  A - 54 43 عمانيا( )خمسة عشر ألف  رياال عماني لاير 02،111
 شق  1055ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1011ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1011ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1044ف  A - 54 43 )خمسة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1048ف  A - 51 81.40 )سبعة وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 53،111

 محالت 1150ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،211
 محالت 1120ج  W - ١8 11.25 )تسعة وعشرون ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،51

 محالت 1103ج  W - 30 ١١.1١ ألف وخمسمائة رياال عمانيا( وأربعون )ثالثة  عماني لاير 41،211

  ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا(وأربعون )أربعمائة وواحد  عماني لاير 440,151
 المجموع  
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 (00مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

 رقم النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1014ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 محالت 110١ج  W - 41 15.1 )خمسة وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 52،111

 شق  1012ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  101١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1001ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1000ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1005ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1001ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1004ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1002ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  100١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1050ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1055ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1051ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
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مساحة  قيمة الوحدة
 رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1052ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  105١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1053ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1014ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1012ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  101١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1045ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1044ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1020ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1025ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 016  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  قيمة الوحدة
 رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1024ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 محالت 1103ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1108ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1101ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111

 شق  1010ف  A - 15 34.15 )أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،021
 شق  1008ف  A - 15 34.15 )أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،021
 شق  104١ف  A - 15 34.15 )أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،021
 محالت 1151ج  W - 41 15.1 )أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،321

 محالت 1114ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1112ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 111١ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1113ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1151ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1150ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1155ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1154ج  W - 44 80.1١ رياال عمانيا()واحد وخمسون ألف   عماني لاير 20،111
 محالت 115١ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1153ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1145ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111
 محالت 1141ج  W - 44 80.1١ )واحد وخمسون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 20،111

  )مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 0,419,811
 المجموع  

 
 
 
 

 

 



  

 
 

 017  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 
 (01مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

 الفئة رقم الوحدة النوع الوحدة

 محالت 1111ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 1114ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 1112ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 111١ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 1115ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111
 محالت 1114ج  W - 14 1١.١ )ستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير ١1،111

 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1025ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1024ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1023ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1028ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عمانيلاير  02،211
 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١8ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1030ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1035ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 محالت 1155ج  W - 50 ١8.88 ألف وسبعمائة وسبعون رياال عمانيا( وأربعون )أربعة  عماني لاير 44،331
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 018  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  قيمة الوحدة
 الفئة رقم الوحدة النوع الوحدة

 شق  1021ف  A - 53 8١.24 )سبعة وعشرون ألف وسبعمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 53،311
 شق  1051ف  A - 24 30.38 رياال عمانيا( ثنان وعشرون ألف وستمائة ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1011ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1001ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1000ف  A - 24 30.38 رياال عمانيا(وعشرون ألف وستمائة  ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1001ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  102١ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55

 شق  1042ف  A - 58 ١8.1١ عمانيا( وعشرون ألف  رياالثنان ا) عماني لاير 55،111
 شق  1043ف  A - 21 ١2.8١ )واحد وعشرون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 50،111
 شق  1048ف  A - 21 ١2.8١ )واحد وعشرون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 50،111
 شق  10١4ف  A - 21 ١2.8١ )واحد وعشرون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 50،111
 شق  10١2ف  A - 21 ١2.8١ )واحد وعشرون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 50،111

 محالت 1145ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11
 محالت 1141ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11
 محالت 112١ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11
 محالت 1123ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11
 محالت 11١2ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11
 محالت 11١١ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11
 محالت 1130ج  W - 12 35.3 ألف وستمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 4١،١11

 محالت 115١ج  W - 38 534.35 )مائة وستة وثمانون  ألف رياال عمانيا( عماني لاير 111،08١

  )مليون وثالثمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وسبعون رياال عمانيا( عماني لاير 0,379,081
 المجموع  

 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 019  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 
 (05مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

 رقم النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 محالت 1111ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1114ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1111ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1104ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1151ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1154ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1152ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1045ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1044ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1020ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1025ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1028ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١0ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١3ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 011  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  قيمة الوحدة
 رقم النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  10١8ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1030ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1035ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 محالت 1151ج  W - 33 11.84 )أربعة وستون ألف وثالث مائة رياال عمانيا( عماني لاير ١4،111

 محالت 1150ج  W - 25 38.35 )خمسون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 21،311
 محالت 1111ج  W - 25 38.35 )خمسون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 21،311
 شق  1054ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1040ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 25 43.32 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1041ف  A - 25 43.32 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 محالت 1101ج  W - 81 045.15 )ثمانون ألف وثمانمائة رياال عمانيا( عماني لاير 81،811
 شق  1021ف  A - 53 8١.24 )ثمانية وعشرون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 58،111

 شق  1034ف  A - 25 43.32 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1001ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1000ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1022ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  102١ف  A - 24 30.38 وعشرون ألف وستمائة  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١11،55
 شق  1011ف  A - 22 014.0 )ثالثة وثالثون ألف وثالثمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 11،111
 محالت 1110ج  W - 80 04١.34 )أربعة وتسعون ألف وخمسمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 14،211

 شق  1042ف  A - 58 ١8.1١ وعشرون ألف  رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير 55،111
 

 

 

 

 



  

 
 

 010  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 

 

مساحة  الوحدةقيمة 
 رقم النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1048ف  A - 21 ١2.8١ )واحد وعشرون ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 50،111
 محالت 1141ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1145ج  W - 12 35.3 وثمانمائة رياال عمانيا( ألف وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1120ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1125ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 112١ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1123ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1128ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1121ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 11١1ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 11١3ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 11١8ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 11١1ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1131ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1130ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1135ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١

 محالت 1111ج  W - 38 534.35 )مائة وستة وثمانون  ألف رياال عمانيا( عماني لاير 111،08١
 محالت 1118ج  W - 45 11.١ )ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 28،111

 محالت 1113ج  W - 14 1١.١ وستون ألف ومائتان رياال عمانيا(ثنان ا) عماني لاير ١5،511
 محالت 1111ج  W - 11 ١2.3 ألف وسبعمائة رياال عمانيا(وأربعون ثنان ا) عماني لاير 45،311
 محالت 1121ج  W - 50 ١8.88 ألف وأربعمائة رياال عمانيا(وأربعون )أربعة  عماني لاير 44،411

 محالت 114١ج  W - 25 38.35 )خمسون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 21،311
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مساحة  قيمة الوحدة
 رقم النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1124ج  W - 25 38.35 )خمسون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 21،311
 محالت 1122ج  W - 25 38.35 )خمسون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 21،311
 محالت 1142ج  W - 50 ١8.88 ألف وأربعمائة رياال عمانيا(وأربعون )أربعة  عماني لاير 44،411
 محالت 11١5ج  W - 50 ١8.88 ألف وأربعمائة رياال عمانيا(وأربعون )أربعة  عماني لاير 44،411

  )مليونان وسبعمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 1,816,811
  

 المجموع

 
 

 (06مبنى )
 

مساحة  قيمة الوحدة
 الفئة رقم الوحدة النوع الوحدة

 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1014ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1012ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  101١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1001ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1000ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1005ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1001ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1048ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1041ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
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مساحة  قيمة الوحدة
 الفئة رقم الوحدة النوع الوحدة

 شق  1020ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1025ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1024ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1022ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 شق  104١ف  A - 15 34.15 )أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 54،021
 محالت 1115ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1111ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1114ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1112ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 111١ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1113ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1111ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1101ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1100ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1105ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1101ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1104ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1115ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1111ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1141ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1140ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22
 محالت 1145ج  W - 44 80.1١ )خمسة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،22

  )مليون ومائتان وثالثة وستون ألف وثمانمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 0,163,751
 المجموع  
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 (08مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

رقم  النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 محالت 111١ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1113ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1100ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1105ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1101ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1104ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1102ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 110١ج  W - ١1 31.0 عمانيا(ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1155ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1151ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1154ج  W - ١1 31.0 وخمسة وستون رياال عمانيا(ألف وخمسمائة وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1152ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1151ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1111ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1110ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1115ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1111ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1114ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1141ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1140ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1145ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1141ج  W - ١1 31.0 رياال عمانيا(ألف وخمسمائة وخمسة وستون وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
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مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1120ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1125ج  W - ١1 31.0 عمانيا(ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1128ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1121ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 11١1ج  W - ١1 31.0 وخمسة وستون رياال عمانيا(ألف وخمسمائة وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 11١5ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 11١١ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 11١3ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 11١8ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 11١1ج  W - ١1 31.0 ألف وخمسمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )خمسة  لاير 42،2١2
 محالت 1103ج  W - 30 ١١.1١ ألف وأربعمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )ثالثة  لاير 41،4١2
 محالت 115١ج  W - 30 ١١.1١ ألف وأربعمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )ثالثة  لاير 41،4١2
 محالت 1143ج  W - 30 ١١.1١ ألف وأربعمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )ثالثة  لاير 41،4١2
 محالت 112١ج  W - 30 ١١.1١ ألف وأربعمائة وخمسة وستون رياال عمانيا(وأربعون )ثالثة  لاير 41،4١2

  )مليون وستمائة وواحد وثالثون ألف وتسعمائة وأربعون رياال عمانيا( عماني لاير 0,630,941
 المجموع  

 
 
 
 
 

 (07مبنى )
 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1113ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111

 المجموع       )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 30,111
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 (09مبنى )
 

 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1115ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111
 محالت 11١1ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111
 محالت 11١0ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111
 محالت 1051ج  W - 52 41.14 )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111

 محالت 1110ج  W - 54 40.88 )واحد وثالثون وخمسمائة ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،211
 محالت 1001ج  W - 54 40.88 )واحد وثالثون وخمسمائة ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،211

 شق  1011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1014ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1012ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  101١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1013ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1000ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1005ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1001ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1004ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1002ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  100١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1051ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1010ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1015ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1014ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1018ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
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 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1041ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1040ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1045ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1041ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1048ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1041ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1021ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1020ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  102١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1023ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1028ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  10١0ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  10١5ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  10١3ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  10١8ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  10١1ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1031ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1030ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1035ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1082ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  108١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1083ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1088ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1081ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
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 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1014ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1012ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  101١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1013ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1018ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0011ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0014ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0012ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  001١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0013ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0018ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0005ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0001ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0004ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  0002ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  000١ف  A - 15 48.4 عشر ألف رياال عمانيا( ستة) عماني لاير 111،0١
 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1003ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1012ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1044ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1021ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  10١١ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1032ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1084ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1011ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
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 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  0015ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  0000ف  A - 11 44.1 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111

 شق  1010ف  A - 11 82.38 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  سبعة وعشرون) عماني لاير 53،211
 شق  1015ف  A - 10 82.38 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  سبعة وعشرون) عماني لاير 53،211
 شق  1021ف  A - 10 82.38 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  سبعة وعشرون) عماني لاير 53،211
 شق  10١1ف  A - 10 82.38 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  سبعة وعشرون) عماني لاير 53،211
 شق  10١4ف  A - 10 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  10١2ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  1034ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  1010ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  1015ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  0011ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  0010ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  0011ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211
 شق  0001ف  A - 05 43.3 رياال عمانيا( وخمسمائةألف  عشر)خمسة  عماني لاير 02،211

 شق  1011ف  A - 05 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1001ف  A - 05 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1008ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1053ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1058ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  101١ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1013ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1042ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  104١ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 شق  1024ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
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 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1022ف  A - 14 44.55 )أربعة عشر ألف  رياال عمانيا( عماني لاير 04،111
 محالت 1114ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1112ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 111١ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1113ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1100ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1105ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1101ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1104ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1102ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 110١ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1125ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1123ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1128ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 11١1ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 11١4ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 11١2ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 11١1ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1131ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1130ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1135ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1131ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1134ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1012ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 101١ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1013ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
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 مساحة قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1018ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1011ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1001ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1004ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1002ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 100١ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1003ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511
 محالت 1008ج  W - 12 35.3 رياال عمانيا( ومائتانألف  وأربعون  سبعة) عماني لاير 43،511

 محالت 1101ج  W - 51 24 ا(رياال عماني وثالثمائة وخمسة وسبعونوثالثون  ألف  سبعة) عماني لاير 13،132
 محالت 113١ج  W - 51 24 ا(رياال عماني وثالثمائة وخمسة وسبعونوثالثون  ألف  سبعة) عماني لاير 13،132
 محالت 1000ج  W - 51 24 ا(رياال عماني وثالثمائة وخمسة وسبعونوثالثون  ألف  سبعة) عماني لاير 13،132
 محالت 1005ج  W - 51 24 ا(رياال عماني وثالثمائة وخمسة وسبعونوثالثون  ألف  سبعة) عماني لاير 13،132

 محالت 1118ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 1103ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 1144ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 1133ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 1014ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 1001ج  W - 50 ١8.88 رياال عمانيا( ألف وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111

  )ثالثة مليون وسبعمائة وتسعة وثالثون ألف ومائة رياال عمانيا( عماني لاير 3,839,011
 المجموع  
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مساحة  قيمة الوحدة

رقم  النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 محالت 1101ج  W - 14 1١.١ وستمائة  رياال عمانيا()تسعة وخمسون ألف  عماني لاير ١11،21
 محالت 1151ج  W - 14 1١.١ )تسعة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،21
 محالت 1154ج  W - 14 1١.١ )تسعة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،21
 محالت 1152ج  W - 14 1١.١ وستمائة  رياال عمانيا()تسعة وخمسون ألف  عماني لاير ١11،21
 محالت 1111ج  W - 14 1١.١ )تسعة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،21
 محالت 1110ج  W - 14 1١.١ )تسعة وخمسون ألف وستمائة  رياال عمانيا( عماني لاير ١11،21
 محالت 1115ج  W - 14 1١.١ وستمائة  رياال عمانيا()تسعة وخمسون ألف  عماني لاير ١11،21
 شق  1051ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1050ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1054ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1021ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1024ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1022ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  102١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1023ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١5ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١4ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١2ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  10١١ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1031ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1081ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1080ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1085ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1081ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1084ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
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مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 شق  1088ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1081ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1010ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1015ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1013ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1018ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  1011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  0011ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211
 شق  0010ف  A - 15 48.4 )خمسة عشر ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 02،211

 محالت 1118ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 115١ج  W - 50 ١8.88 ألف رياال عمانيا( وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111
 محالت 1112ج  W - 50 ١8.88 رياال عمانيا( ألف وأربعون )خمسة  عماني لاير 42،111

 محالت 1111ج  W - 51 24 )خمسة وثالثون  ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 12،211
 محالت 1108ج  W - 51 24 )خمسة وثالثون  ألف وخمسمائة رياال عمانيا( عماني لاير 12،211

 شق  10١3ف  A - 05 43.3 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  103١ف  A - 05 43.3 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1033ف  A - 05 43.3 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1082ف  A - 05 43.3 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  108١ف  A - 05 43.3 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111
 شق  1014ف  A - 05 43.3 )خمسة عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 02،111

 محالت 1110ج  W - 12 35.3 ألف وثمانمائة رياال عمانيا( وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١
 محالت 1115ج  W - 12 35.3 وثمانمائة رياال عمانيا( ألف وأربعون )ستة  عماني لاير 811،4١

  )مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 0,155,911
 المجموع  
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 (18مبنى )

 
مساحة  قيمة الوحدة

رقم  النوع الوحدة
 الفئة الوحدة

 شق  1011ف  A - 55 ١0.11 ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( )تسعة  عشر عماني لاير ١21،01
 شق  1011ف  A - 55 ١0.11 )تسعة  عشر ألف وستمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير ١21،01

 شق  1050ف  A - 50 28.١2 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة رياال عمانيا( عماني لاير 08،811
 شق  1011ف  A - 50 28.١2 )ثمانية عشر ألف وثمانمائة رياال عمانيا( عماني لاير 08،811

 محالت 1151ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1154ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1141ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1115ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1153ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1158ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1111ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111

  )ثالثمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 356,911
 المجموع  

 
 

 (17مبنى )
 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة
 محالت 1111ج  W - ١2 58 )واحد وعشرون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 50،111

 محالت 1113ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1158ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1110ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111

 المجموع       )مائة وواحد وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 040,111
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 (19مبنى )

 

مساحة  قيمة الوحدة
رقم  النوع الوحدة

 الفئة الوحدة

 محالت 1114ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1112ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1155ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111
 محالت 1113ج  W - ١4 ١1.1١ عون  ألف رياال عمانيا(بأر ) عماني لاير 41،111

     )مائة  وستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 061,111
  

 المجموع
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 تنفيذي للتقييم:ملخص 
 :5101 أغسطس 52فيما يلي جدول يوضح إجمالي قيمة الوحدات في كل بناية كما بتاريخ 

 البناية القيمة السوقية
 (0مبنى ) )مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف وخمسمائة وثالثون رياال عمانيا( عماني لاير 0،510،211

 (5مبنى ) )مليون وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 0،131،821
 (١مبنى ) )أربعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 114،221
 (3مبنى ) )مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 0،131،121

 (8مبنى ) )مليون وثالثمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 0،101،821
ثنا عشر ألف رياال عمانيا( عماني لاير 305،111  (1مبنى ) )سبعمائة وا 

 (01مبنى ) ألف ومائتان وخمسون رياال عمانيا(وأربعون )أربعمائة وواحد  عماني لاير 440،521
 (00مبنى ) )مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة  رياال عمانيا( عماني لاير 0،451،311
 (05مبنى ) )مليون وثالثمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وسبعون رياال عمانيا( عماني لاير 0،181،031

 (02مبنى ) )مليونان وسبعمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 311،5،35١
 (0١مبنى ) )مليون ومائتان وثالثة وستون ألف وثمانمائة وخمسون رياال عمانيا( عماني لاير 0،5١1،821
 (03مبنى ) )مليون وستمائة وواحد وثالثون ألف وتسعمائة وأربعون رياال عمانيا( عماني لاير ١10،141،0

 (08مبنى ) )واحد وثالثون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 10،111
 (01مبنى ) )ثالثة ماليين وسبعمائة وتسعة وثالثون ألف ومائة رياال عمانيا( عماني لاير 1،311،011
 (51مبنى ) )مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 0،522،111

 (53)مبنى  )ثالثمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة رياال عمانيا( عماني لاير 111،12١
 (58مبنى ) )مائة وواحد وأربعون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 040،111

 (51مبنى ) )مائة  وستون ألف رياال عمانيا( عماني لاير 0١1،111
 المجموع )عشرون مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعون رياال عمانيا( عماني لاير 11,778,641

 
 

 

 سمير المحروقي  اإلسماعيليفهد 
 رئيس قسم التقييم والرهونات  مؤسس ورئيس تنفيذي
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 : الملكية 0مرفق 
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 نوع الوحدات السكنية
 النوع الوصف

 A-01 متر مربع 82.32مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-02 متر مربع 48.4مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-03 متر مربع 44.1مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-04 متر مربع 44.55مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

 A-05 متر مربع 33.44مساحة البناء  مطبخصالة صغيرة ، غرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-06 متر مربع 23.1مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

 A-07 متر مربع 33.14مساحة البناء  مطبخحمام ،  غرفة نوم ،
 A-08 متر مربع ١1.0مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-09 متر مربع 40.21مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-10 متر مربع 41.1مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

 A-11 متر مربع 11.8١البناء مساحة  مطبخصالة ، غرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-12 متر مربع 43.3مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-13 متر مربع 45.01مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-15 متر مربع 12.01مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 

 A-16 مربع متر 004.2مساحة البناء  مطبخصالة ، غرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-17 متر مربع ١4مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-18 متر مربع 84.11مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-19 متر مربع ١0.32مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-20 متر مربع 11.18مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-21 متر مربع 28.١2مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-22 متر مربع ١0.11مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-23 متر مربع 81.40مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-24 متر مربع 43مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

 A-25 متر مربع 12.33البناء   مساحة مطبخغرفة نوم بحمام ، غرفتا نوم ، حمام ، 
 A-26 متر مربع 33.52مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-27 متر مربع 8١.24مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-28 متر مربع ١8.1١مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
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 نوع الوحدات السكنية
 النوع الوصف

 A-29 متر مربع 41.١4مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-30 متر مربع 45.12مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-31 متر مربع 33.10مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-32 متر مربع 34.15مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-33 متر مربع 21.33مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-34 متر مربع 28.58مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-35 متر مربع 32.84مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-36 متر مربع 80.04مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-37 متر مربع 81.85مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

 A-38 متر مربع 15.15مساحة البناء  مطبخحمام ،  غرفة نوم ،
 A-39 متر مربع 25.15مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-40 متر مربع 10.51مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-41 متر مربع ١8.13مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-43 متر مربع 81.02مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-44 متر مربع 11.١مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-45 متر مربع 38.13مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-46 متر مربع ١2.12مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-47 متر مربع 41.5مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

 A-48 متر مربع ١3.81مساحة البناء  مطبخ، حمام ، غرفة نوم 
 A-49 متر مربع 1١.05مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-50 متر مربع 30.4مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-51 متر مربع ١1.83مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-52 متر مربع 43.32 مساحة البناء مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-53 متر مربع ١2.8١مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-54 متر مربع 30.38مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-55 متر مربع 014.0مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
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 نوع الوحدات السكنية
 النوع الوصف

 A-56 متر مربع 10.15مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-57 متر مربع 51.00مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-58 متر مربع ١0.3مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-59 متر مربع 21.20مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 
 A-60 مربعمتر  33.11مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-61 متر مربع 31.١2مساحة البناء  مطبخغرفتا نوم ، حمامان ، 
 A-62 متر مربع 42.12مساحة البناء  مطبخغرفة نوم ، حمام ، 

  5101المصدر : سندان فبراير 
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 ولية ؤ حدود المس - تنصلال:  1مرفق 

 
صدار تم إجراء تقييم العقار و   عتبار :اال فيهذا التقرير مع أخذ ما يلى ا 

 يويتبرأ المقّيم من أ لعميل .ولية المقّيم فيما يتعل  بتقرير التقييم محدودة تجاه العميل الموجه إليه وفقط تجاه هذا اإن مسل  .أ
 طرف آخر يلتزام تجاه أا يولية وال يقبل بأمسل 

أو   رتفا اأو حقو   قيود مرهقةألى أعباء أو أحوال غير عادية أو تم التقييم الوارد هنا على أساس أن العقار ال يخضع  .ب
بحث إلى  يحدث قد يلد يتعهدات وأنه يظهر حقو  شرعية سليمة . عالو على ذلك، فلن يتأثر هذا العقار وال التقييم بأ

تخدامات سستخداماته أو االاوال وأنه ال العقار وال أحواله  يإخطار قانون يأ إلى ستفسارات عادية أو ا، أو ردود على  يمحل
وهرية وال تجعل ب جلم تخضع للفحص لن تكشف عيو  يقانونية ولن تكون غير قانونية وأن الفحص لتلك البنود التغير 

 حتساباته جوهريا إالمقّيم يغير 
 البيع لتزام للضريبة على البيع أو تكاليف تتعل  بإتماما يحتساب أاما تم تقديمه للمقّيم يعكس كامل قيمة التعاقد بدون  .ج
 بسبب هذا التقييم .تعل  بالعقار ي فيماالمحكمة  إلى غير مطلوب من المقّيم تقديم شهادة أو دليل أو أن يحضر  .د
مستند منشور ، أو تعميم وتصريح وال طباعته أو  يأ فيإشارة إليه  يال يمكن إدراج هذا التقرير كامال أو جزء منه أو أ .ه

تبيان العقارية للحصول على موافقتها على الشكل والمحتوى الذى سيظهر  إلى شكل بدون الرجوع كتابة  ينتاجه بأإإعادة 
 به .

ها التقييم عتمد عليا يتلك المعلومات التعتماد عليها إال إذا ذكر خالف تعتقد تبيان العقارية أن هذه المعلومات يمكن اال .و
ة إذا ثبت أنها مسئولي يتقبل تبيان العقارية بأالعميل . وال  يوالمقدمة لتبيان العقارية من العميل أو بنك العميل أو ممثل

 غير ذلك .
من ق بل  تبيان العقارية إلى فهذه المعلومات التي استند إليها هذا التقييم و/ أو تم توفيرها  ،ما لم ُينص على خالف ذلك  .ز

المعلومات التي   .ذلكغير العميل أو ممثل العميل أو العميل ، ُيعتقد أنها موثوقة ولكننا ال نتحمل أي مسلولية إذا ثبت 
ة أو يمن اإلدارات الحكوم ستفساراالتم الحصول عليها من خالل بحثنا في السجالت وفحص المستندات أو عن طري  

 .لتنويه عنهاتم ااإلدارات المختصة األخرى ، فقد 
 يبأ نقبل، أو رسومات مقدمة في هذا التقرير فقط لغرض تصور خاصية العقار وموقعه ، ال  تصميمأي خريطة ، أو  .ح

 .مسلولية في هذا الصدد
ط هذا التقرير شرو ضوء  يتلخذ فلخاصية هذا العقار وأي تخصيص للقيم بين أجزاء العقار  الوصول إليهالقيم التي تم ا .ط

مع أي تقييم آخر ألنها قد تكون غير صحيحة  بضمها الوصول إليهاال ينبغي استخدام القيم التي تم  .فقطوالغرض منه 
 .حالةهذه الفي 

 
 مبادئ ومعايير التقييم :  3مرفق 

لمعهد لرسة صياغات المماو تقييم المن معايير  نا كالفقد تبني،  العقارتقييم هذا عند إلعطاء أفضل رأي حول القيمة السوقية 
 .(IVSC)  وكذلك معايير التقييم المقبولة دوليا لمجلس معايير التقييم الدولية  (RICS)القانونيين ينمساحللالملكي 

 
 تعريف القيمة

 .عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين ةالثامن( الصادر  اإلصدار) تقييملللمعايير المهنية لتم إجراء تقييماتنا وفق ا 
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 السوقيةتعريف القيمة 

 :هو ةمعايير التقييم الدولي من إطار 51تعريف القيمة السوقية كما هو محدد في الفقرة 
 والبائع الراغب الشراء يف يتبادل أصل أو التزام في تاريخ التقييم بين المشتري الراغبيتم أن مقابله  يينبغالمبلغ المقدر الذي "
 ." دون إكراهبتصرف بحكمة و يكل طرف على دراية، يكون حيث تجارية بعد التسوي  السليم على أسس في معاملة البيع  يف

 
  المقدرة تعريف القيمة السوقية 

الُمقيم ، بين مشتٍر  عرفةبم حددوالم، بعد تاريخ التقييم التقييم في تاريخ مقابله المبلغ المقدر الذي من المتوقع أن يتم تبادل عقار 
لى دراية، كل طرف عيكون تجارية بعد التسوي  السليم حيث على أسس في معاملة البيع  يفوبائع راغب  الشراء يفراغب 

 .دون إكراهببحكمة و تصرف ي
 

 :تعريف قيمة البيع القسري
ترة التسوي  المناسبة وبالتالي ، فإن ف غالب ا ما يستخدم مصطلح "البيع القسري" في الحاالت التي يكون فيها البائع مضطر ا للبيع ،

غير ممكنة. يعتمد السعر الذي يمكن الحصول عليه في هذه الظروف على طبيعة الضغط على البائع واألسباب التي تجعل 
ا عواقب فشل البائع في البيع خالل الفترة المتاحة  .التسوي  السليم غير ممكن. قد يعكس أيض 

 
لبيع ال يمكن تقدير السعر الذي يمكن الحصول عليه في عملية اف، معروفةد المفروضة على البائع ما لم تكن طبيعة وسبب القيو 

القسري بشكل واقعي. إن السعر الذي سيقبله البائع في البيع القسري سيعكس ظروفه الخاصة بدال  من ظروف البائع االفتراضي 
عرضية عالقة  س إالليكن الحصول عليه في عملية البيع القسري لسعر الذي يماتعريف القيمة السوقية.  حسب البيع يف الراغب

لقيمة السوقية أو أي من القواعد األخرى المحددة في هذا المعيار. "البيع القسري" هو وصف للوضع الذي تتم فيه عملية بالنسبة ل
 .التبادل ، وليس أساس ا متميز ا للقيمة

 
  يسوقالاإليجار تعريف 

 : ج 1 العقارية ، الفقرة المنافع - ةمعايير التقييم الدوليمن  230 المعيار  كما هو محدد في
 فيالراغب المستأجر و  التأجير فيالراغب في تاريخ التقييم بين الملجر العقارية  المنافع بهالمبلغ المقدر الذي يجب أن تستأجر "

ف على دراية، كل طر يكون حيث ، بعد التسوي  المناسب تجاريةعلى أسس بشروط عقد اإليجار المناسبة في صفقة  ستئجاراال
 ." دون إكراهبتصرف بحكمة و ي
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 مهام ومسؤوليات مقدمي الخدمات   .07
 

 (مش.م. العالمية لألعمال ثراء مدير االستثمار )و  الي المستشار الم 07.0
 ةالشركعن معلومات  08.0.0
 نظرة عامة أ 07.0.0

م هي شركة استثمار عمانية مرخصة من قبل الهيئة العامة السو  المال تأسست الشركة في عام .م.ش العالمية لألعمالثراء 
توفير  خاص التي من شأنهاال وأعام سواء الأدوات االستثمار العقاري و ، حيث تم التحق  من وجود فرصة لتقديم مصالح  5108

 .العماني للمستثمرين مع المساهمة في نمو االقتصادوطويل األجل نمو آمن متوسط 
 

 نمؤسسوال ب 07.0.0

ُعمان،  سلطنة في مجال االستثمارات، مع تركيز قوي على عاما   21يتمتع مجلس إدارة ثراء وفري  اإلدارة بخبرة تزيد عن 
 .ظم لمستثمريها والسو توملتزمون بتقديم منتجات مبتكرة ذات عائد مستدام من

 
 "ثراء"فتاح االقتصاد العماني وقدرة ثراء على تحديد فرص جديدة تساعد في دعم تحقي  هدف نخطوات امع قترن مهذا 

 . االستثماري، وهو السعي لتزويد مستثمريها بعوائد جذابة متسقة مع إمكانية نمو الدخل ورأس المال من خالل محفظة متنوعة
 

 اليم كمستشارم ش.م.ثراء العالمية لألعمال نطاق خدمات  07.0.1

 :نطا  الخدمات على النحو التالي  .الطرحالمالية في سيا   اتلتقديم بعض خدمات االستشار  سندانمن قبل  ءتعيين ثراتم 
 
  المناسب  رأس المالتقدير ،  ستحواذ وخطة تحسين االستثماراتلال أفضل األساليبتقديم المشورة والمساعدة في تقييم ،

يجاد ال  لصندو ؛المناسب لتمويل وا 
  ّثين والمحللين؛ين والباحإعداد وتقديم مخطط أولي للصندو  بما في ذلك توصيات للمستشارين مثل شركات المحاسبة والمقيم 
 الصندو ؛ تقييم صالحية 
  دارة إتقديم المشورة والمساعدة في أي أمور أخرى ذات صلة بإنشاء الصندو ، بما في ذلك أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات

 المخاطر عند االقتضاء؛
 ضمان اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لإلدارة السليمة للصندو ؛ 
  ؛ االكتتابمرحلة تقديم المشورة بشأن تقييم مستقل للصندو  في 
  حضور اجتماع البدء، اجتماعات التقدم، وحسب االقتضاء، اجتماعات العناية الواجبة والتحق  مع اآلخرين الذين سيتم

 تعيينهم للصندو ؛
 ين وشركات مالحسابات والمقيّ  ومراقبيالتصال والتنسي  مع المستشارين اآلخرين )بما في ذلك المستشارين القانونيين ا

 التأمين، حسب االقتضاء( فيما يتعل  بالصندو ؛
 لحضور والمساعدة في العروض الترويجية للصندو ؛ا 
 عدادها مع المستشارين المعنيين؛وأية وثائ   اإلصدارعلى نشرة  الحصول  قانونية أخرى للصندو  وتقييمها واقتراحها وا 
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 وأي وحدات حكومية أخرى فيما يتعل  بإدراج الصندو  سو  مسقط لألورا  المالية سو  المال، و العامة لهيئة اللتنسي  مع ا 

 ؛و
 أخرى قد يتم االتفا  عليها من وقت آلخر بالتشاور مع مجموعة عمل العناية الواجبة وحيثما يعتبرها  أمور يبألقيام ا

 .الصندو  مناسبة
 

 ومسؤوليات مدير االستثمارنطاق وظائف ومهام  07.0.3

لشروط  فقا  و للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه النشرة و  وفقا  يقوم مدير االستثمار باإلدارة اليومية ألصول الصندو  
يتخذ و  والمبادئ الشرعية ، إدارة الصندو ببإرشادات االستثمار الخاصة  أيضا   يلتزم مدير االستثمارو  .اتفاقية إدارة االستثمار

 .اإلصدارفي نشرة تحقي  أهداف الصندو  كما هو مذكور  إلى مدير االستثمار جميع اإلجراءات التي تهدف 
 

ارب وجود فصل مناسب للوظائف لتجنب تض، اد الالئحة التنفيذية لقانون سو  رأس المال و وفقا  لم، و يضمن مدير االستثمار 
 .المصالح فيما يتعل  بخدمات إدارة االستثمار المقدمة لجميع األموال التي يديرها مدير االستثمار بما في ذلك الصندو 

 
 يندو  والتاتفاقية إدارة االستثمار للص فيتوفير الخدمات الواردة  يه ، طبقا التفاقية إدارة االستثمار،مدير االستثمار إن وظيفة
 :ما يلي تتضمن

 
 ستثمار األموالا
  تحديد ومراجعة وتقييم االستثمارات المحتملة بما يتواف  مع أهداف الصندو. 
  إعداد اقتراح االستثمار بما في ذلك حجم االستثمار وهيكل االستثمار، والمصطلحات الرئيسية األخرى، ومناقشة االقتراح مع

 .، والتفاوض على اقتراح نهائي وتطويره بما يتواف  مع أهداف الصندو الصندو إدارة 
  دارة الصندو إتقديم مزيد من المعلومات التي قد تطلبها لمراجعته والموافقة عليه، مع  دارة الصندو إلتقديم مقترح االستثمار. 
  بمجرد اعتماد اقتراح االستثمار من قبل إدارة الصندو  ، بالتنسي  مع الشركة المستثمر فيها لوضع اللمسات األخيرة على

 .الوثائ  بالتشاور مع المستشارين القانونيين
 

 حفظة وأنشطة الصندوقمإدارة ال
  استثمار يقوم به الصندو ، والذي قد يشمل تطوير ومراجعة النماذج المالية، ومراقبة األداء المالي والتفاعل مراقبة أداء كل

 أو األطراف المعنية األخرى . مع المطور
  الستثماراتا التخارج منستراتيجيات اتطوير وتقييم. 
  مدير االستثمار فيما يخصاالمتثال للمتطلبات التنظيمية. 
  دارة الصندو  بشأن اآلثار المترتبة على أي تغييرات في البيئة التنظيمية، إن وجدت ، في حدود علمها بهذا إلتقديم المشورة

 .التغيير
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 أخرى أنشطة
  مين بجميع المعلومات المتعلقة باالستثمارات التي قد يحتاجها من وقت آلخر بشكل األفظ االحتزويد المسلول أو المسجل أو

 .ميناألفظ االحمعقول من أجل القيام بواجباته بموجب اتفاقية اإلدارة أو اتفاقية المسجل أو اتفاقية 
 ندو على طلب إدارة الص بناء   دارة الصندو  فيما يتعل  بأي من مهامها المحددة أعالهإللحضور اجتماعات  ر ممثال  يتوف. 
  تمادها والمسلول عن التوزيع ، بمجرد اعمين األفظ االحر وتكليف دارة الصندو  من وقت آلخإلإلى تقديم توصيات التوزيع

 .من قبل إدارة الصندو 
 ات لتزاماتخاذ اإلجراءات المناسبة بالتشاور مع إدارة الصندو  في حالة التقصير من جانب شركة مستثمر فيها فيما يتعل  باال

 .ذات الصلة ات األخرى بموجب شروط اتفاقية االستثمارلتزامالمالية و/أو اال
 

 ستثمارتفاقية إدارة االا تعويضات وحدود التاامات 07.0.4

 وفق ا لشروط اتفاقية إدارة االستثمار: 
مدير االستثمار والعاملين ضد الخسائر )على النحو المحدد في اتفاقية إدارة االستثمار( لتعويض تأمين اليقوم الصندو  ب .أ

أي منهم نتيجة أي إجراء اتخذ أو لم يتخذ من قبل مدير االستثمار أو أي من الموظفين بحسن نية في  اي تكبدهتوال
 االعتماد على التعليمات المناسبة )كما هو محدد في اتفاقية إدارة االستثمار( ؛ 

 
مدير االستثمار والموظفين عن أي خسائر )على النحو المحدد في اتفاقية إدارة االستثمار( لتعويض تأمين البيقوم الصندو   .ب

تكبدها مدير االستثمار أو أي من الموظفين من وقت آلخر فيما يتعل  بأداء أو عدم أداء واجباتهم بموجب يوالتي قد 
أ فيها هذه إدارة االستثمار باستثناء الحاالت التي تنشاتفاقية إدارة االستثمار أو فيما يتعل  بأحكام الخدمات بموجب اتفاقية 

مار أو الستثمدير االخسائر من خر  اتفاقية إدارة االستثمار أو االحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو اإلهمال الجسيم ل
 .الموظفين

 
تثمار، عدم اإلخالل باتفاقية إدارة االسبموجب شروط اتفاقية إدارة االستثمار، ال يتحمل مدير االستثمار وال الموظفون، في حالة 

أي انتهاك للقوانين واللوائح المنصوص عليها في اتفاقية إدارة االستثمار، أي احتيال أو سوء تصرف أو إهمال، المسلولية عن 
دير م أي خسائر )على النحو المحدد في اتفاقية إدارة االستثمار( التي تكبدها الصندو  بسبب أي فعل أو إغفال من جانب

 .االستثمار أو الموظفين فيما يتعل  بموضوع اتفاقية إدارة االستثمار
 

بموجب شروط اتفاقية إدارة االستثمار، ال يقدم مدير االستثمار أي ضمان فيما يتعل  بأداء أو ربحية الصندو  وال يكون مسلوال  
ر اتفاقية إدارة االستثمار، ارتكب الغش أو سوء عن أي انخفاض في قيمة استثمارات الصندو ، إال إذا خالف مدير االستثما

السلوك أو اإلهمال. لن يتحمل مدير االستثمار وال الموظفون مسلولية فيما يتعل  بأي حسابات ضريبية أو ضرائب مدفوعة أو 
 .مستحقة الدفع من قبل الصندو  وفق ا لشروط اتفاقية إدارة االستثمار

 
فون أي مسلولية فيما يتعل  بأي إجراء يتخذه أو ال يتخذه مدير االستثمار أو أي من الموظفين ال يتحمل مدير االستثمار وال الموظ

بحسن نية باالعتماد على التعليمات الصحيحة )على النحو المحدد في اتفاقية إدارة االستثمار( ، أو فيما يتعل  أي خسارة ناشئة 
 .على التعليماتستغرقها التصرف بناء  يعن طول الفترة الزمنية التي 
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بغض النظر عن أي شيء صريح أو ضمني في اتفاقية إدارة االستثمار على عكس ذلك ، فإن المسلولية القصوى لمدير 
االستثمار بشكل جماعي بموجب اتفاقية إدارة االستثمار )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المسلولية عن الفوائد والتكاليف 

لف من وقت قد تخت حيث) األتعابغ أخرى قابلة لالسترداد بموجب اتفاقية إدارة االستثمار( ال تتجاوز قيمة والنفقات وأي مبال
  .آلخر(

 
 إنهاء اتفاقية إدارة االستثمار 07.0.5

لة ال تقل عن االستثمار عند انقضاء مهوفق ا لشروط اتفاقية إدارة االستثمار ، يجوز للصندو  ومدير االستثمار إنهاء اتفاقية إدارة 
  .(ما ينطب )حسب إدارة الصندو إلى ثالثة أشهر من اإلشعار باإلنهاء المقدم من الصندو  ومدير االستثمار 
 وفق ا لشروط اتفاقية إدارة االستثمار ، يتم إنهاء اتفاقية إدارة االستثمار: 

 
 عند حل أو تصفية الصندو ؛ أو  (أ)
 :أو مدير االستثمار بإخطار اإلنهاء في حالة حدوثفور قيام الصندو   (ب)

 ( بعض األحداث المتعلقة باإلعسار فيما يتعل  بالصندو  كما هو موضح في اتفاقية إدارة االستثمار؛ أو 0)
ن مما يمك( أن يرتكب الصندو  أو مدير االستثمار خرق ا مادي ا التفاقية إدارة االستثمار و )إذا كان هذا االنتهاك 5)

هذا  الحإصطلب باإلشعار  إرسالهذا الخر  في غضون ثالثين يوم ا من  يصلح( فإن الطرف الذي خر  لم تعويضه
 .الخر 

 للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إنهاء اتفاقية إدارة االستثمار .( 1)
 

 مدير االستثمار أتعاب 07.0.6

 :ستثمارتفاقية إدارة االاوفقا لبنود وشروط  التاليةدارة اإل أتعابيح  لمدير االستثمار الحصول على 
 

 األتعاب األساسية لإلدارة أ 07.0.6

تسابها يتم احبنهاية كل فترة نصف سنويا  اسنوي ا يتم دفعه ٪1.2 ادارة قدرهلإل ةأساسي أتعابيتلقى مدير االستثمار من الصندو  
 .بالصندو  ةصافي األصول الخاصقيمة  مجموعإلى بالرجوع 

 
ات الغرض شرك، حيث يحتفظ الصندو  باستثماراته من خالل واحد أو أكثر من  إلدارة فقطاألساسية ل تعاباألألغراض حساب 

ذات الصلة ، والتي يتم  الوحدات لألغراض الخاصة ، يجب أن تشمل التكلفة اإلجمالية لالقتناء قيمة جميع أصول الخاص
 .ذات الصلة الوحدات لألغراض الخاصة الصندو  في حقو نسبة  حسب،  تصنيفها حسب االقتضاء

 
 إضافية حوافا ب 07.0.6

توزيعات  ٪3بعد تجنيب نسبة للتوزيع  األرباح القابلة فيصامن  ٪51 بنسبةمدير االستثمار  إلى  إضافية حوافزالصندو  يدفع 
  . النقدية المستهدفةاألرباح 
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 االستحواذأتعاب  ج 07.0.6

األصول مقابل الشراء( ألي من األصول العقارية و مجموع من قيمة المعاملة ) ٪0نسبة مدير االستثمار إلى الصندو  يدفع 
ذات  تالشركا الصندو  من وقت آلخر أو واحد أو أكثر من التي يقتنيها اتالعقار بالمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

 .نيابة عن الصندو  الغرض الخاص 
 

وكالء أو وسطاء طرف ثالث فيما يتعل  بشراء أي أصول عقارية واألصول ذات الصلة من قبل الصندو  ال إلى أي مدفوعات 
 .ها مدير االستثمار )ولكن يتحملها الصندو (ااالستحواذ المستلمة أو التي يتلق أتعابتدفع من قبل مدير االستثمار من 

 ندو  للعقارات الحاليةالص استحواذعن  االستحواذ أتعاب مدير االستثمارلن يتلقى 
 

 االستثمارات أتعاب بيع د 07.0.6

األصول مقابل البيع( ألي من األصول العقارية و مجموع قيمة المعاملة ) ٪ 1.2نسبة مدير االستثمار إلى الصندو  يدفع 
يابة عن نشركات ذات الغرض الخاص ال المرتبطة ، يتم بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر من وقت آلخر أو واحد أو أكثر من

 بالتناسب حسب اإلقتضاء .الصندو  
 

من ها بوكالء أو وسطاء من أطراف ثالثة فيما يتعل  ببيع أو تصفية أي أصول عقارية وأصول ذات صلة  إلى أي مدفوعات 
ثمار )ولكن ها مدير االستااالستثمارات المستلمة أو التي يتلق أتعاب بيعقبل الصندو  ال تدفع من قبل مدير االستثمار من 

 .الصندو ( ايتحمله
 

 ستثمارلمدير االاإلدارة التنفيذية  07.0.8

، يم السليموالفاضل/ محمد بن سال  يستثمار، الفاضل/ عبد الصمد بن محمد المسكر لمدير االاإلدارة التنفيذية  فيظمو  إلى يعهد 
 .العمليات اليومية للصندو . يحدد ما يلي أدوار المسلولين التنفيذيينبالمسلولية عن 

 
 ستثمارلمدير االاإلدارة التنفيذية  فيموظأدوار  أ 07.0.8

الستثمار المعلنة ا ستراتيجيةال وفقا  ستراتيجية الصندو  لضمان عمل الصندو  التحديد  الصندو يعمل مدير االستثمار مع إدارة 
ذلك، سيكون مدير االستثمار مسلوال  عن التخطيط للتنمية االستراتيجية المستقبلية للصندو .  إلى لمدير االستثمار. باإلضافة 

دارة عن التخطيط اال أيضا   مسلولوهو  ستراتيجي واإلدارة اليومية الشاملة وعمليات الصندو  والعمل مع موظفي االستثمار وا 
 .صندو للاألصول واألفراد الماليين والقانونيين واالمتثال لتحقي  األهداف االستراتيجية واالستثمارية والتشغيلية 
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 االستثمارمدير كبار التنفيذيين لدى السيرة الذاتية ل ب 07.0.8

 
 عبد الصمد محمد المسكري :سماإل

 الرئيس التنفيذي : المنصب
خبير معتمد في  أيضا   من ماليزيا ، وهو(CIFP) متخصص مالي إسالمي معتمد المسكرى : المؤهالت العلمية

 بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس ، مصر من باكستان ، وحاصل على (CSP) الصكوك
خبرة في سنة  51، كرئيس تنفيذي للشركة. لديه  5108في ديسمبر  ثراء إلى انضم عبد الصمد  : الخبرة

 .قطاع البنوك االستثمارية
 

كثر من ، على مدى أ ش م ع ع الرئيس التنفيذي لشركة المدينة لالستثمار المسكرى منصب شغل
في تطوير المدينة لالستثمار كواحدة من الشركات  حيويا   ، لعب عبد الصمد دورا  عاما   05

االستثمارية الرائدة في سلطنة عمان. تمت ترجمة قيادته نحو االستثمارات التي تم القيام بها في 
سلطنة عمان في مجال المالية والعقارات والتعليم والرعاية الصحية واللوجستيات والمواد الغذائية 

في هيكلة أول صندو  عقاري في  أيضا   الحصر. وقد شارك والمشروبات على سبيل المثال ال
 للشركات، كما قاد الفري  الذي صمم أول صكوك  511١ُعمان )صندو  تالل العقاري( في عام 

 .5101في ُعمان )صكوك تالل( في عام 
 
 

 محمد سالم السليمي :سماإل
 مساعد مدير الصندو  : المنصب

بكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة من جامعة فرانكلين في الواليات المتحدة األمريكية، وزميل  : المؤهالت العلمية
 بالواليات المتحدة األمريكية كوميونتىفي الهندسة الميكانيكية من كلية فالنسيا 

سب خبرة ت.م.م. خالل عمله اكشبدأ حياته المهنية كمدير مشروع لشركة الخليج لمعدات التبريد  : الخبرة
شركة  في إلدارةلالستثمار العقاري وا ا  تنفيذي ا  أصبح مدير  بعد ذلكفي التمويل والمبيعات والتسوي . 

رات وتطوير استثما القائمة، حيث كان مسلوال  عن إدارة العقارات تقنيات البناء الحديثة ش م م
 .جديدة في المحفظة المحلية والدولية
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 )مدينة سندان( شركة إدارة العقارات  07.1

 نظرة عامة 07.1.0

، كمدير 5108تأسست الشركة في عام  .عمانية تحكمها قوانين وزارة التجارة والصناعة مدينة سندان ش.م.م مديرة عقاراتتعد 
دارة مشروع مدينة سندان نهم يمك مع فري  من الخبرة والمعرفة في إدارة الممتلكات الصناعية، حيث .للملكية الصناعية، لتشغيل وا 

 .ضمان وظائف ممتازة وتقديم الخدمات والمساهمة اإليجابية في المجتمع
 

 :سندان ش.م.م هي المسؤولة بشكل رئيسي عن ما يليمدينة 
 إدارة أصول الصندو  وصيانتها وتسويقها ؛ 
 ؛العقارية  الصندو عمليات لمساعدة في ا 
 أن تكون نقطة اتصال مباشرة مع المستأجرين المهنيين ؛ 
 ضمان امتثال المستأجر لقواعد المجتمع ؛ 
 االستئجار ، يكون مدير العقارات مسلوال  عن تنفيذ سياسات وممارسات تحصيل اإليجار الفعالة وصياغة  فيما يتعل  بإدارة

 سياسات التأجير؛ و
 إدارة واإلشراف على أداء المقاولين إذا تم تعيينهم لصيانة الممتلكات. 
 

 الممتلكاترسوم إدارة  07.1.1

 .لوحدات العقاريةلاإليجار السنوي  من ٪ 2اإلدارة بنسبة  الحصول على أتعاب مدينة سندان ش.م.مليح  
 

 العقارات )مدينة سندان(شركة إدارة كبار التنفيذيين لدى معلومات عن السيرة الذاتية ل 07.1.3
  

 مايكل تشي :سماإل
 الرئيس التنفيذي : المنصب

 حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال )التجارة الدولية( من جامعة شر  لندن : العلميةالمؤهالت 
دارة العقارات في الشركات ، مع معرفة قوية ب الفاضل تشىيتمتع  : الخبرة متالك ابخبرة في تخطيط وا 

قدة والمتنوعة المعشركات تأجير العقارات والتخلص منها والقدرة على الحفاظ على المحافظ العقارية 
 .للشركات ، ومعرفة استخدام العقارات التجارية وقوانين الترخيص

 
وقام ا ماليزي فيإلدارة األصول  رئيسا   مدينة سندان ش.م.م إلى قبل انضمامه  تشى عمل السيد

 مليون دوالر 541بتطوير وحدات أعمال مختلفة بقيمة تزيد على 
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 محمد افتخار احمد :سماإل

 مدير الممتلكات : المنصب
معية وزميل جحاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة فيناياكاميشن في الهند  : المؤهالت العلمية

 المملكة المتحدةب المحاسبين القانونيين
من الخبرة بعد التأهيل في العلوم المالية والمحاسبة  عاما   51يتمتع السيد افتخار بأكثر من  : الخبرة

ثير على على تحسين العمليات والتأ قدرة مثبتة ولديه والمصرفية على الصعيدين المحلي والدولي
نمو األعمال وتحقي  أقصى قدر من األرباح من خالل اإلنجازات في اإلدارة المالية وخفض 

 نتاجيةالتكاليف والرقابة الداخلية وتحسين اإل
 

 الشرعية اللجنة  07.3
 نظرة عامة 07.3.0

الشريعة اإلسالمية في سلطنة عمان. يتم تقديم مبادئ أن يكون أول صندو  استثمار عقاري متواف  مع  إلى يهدف الصندو  
توزيعات منتظمة ومستقرة ونمو طويل األجل في قيمة إجراء استثمار متواف  مع أحكام الشريعة مع إمكانية  كنظامالصندو  

 صافي األصول. 
 

إلسالمية لمبادئ الشريعة ا وفقا  تم إدارة الصندو  من قبل مدير االستثمار تالشريعة اإلسالمية ، مبادئ كون متواف  مع يلكي 
لتكون  "Amanie Advisors ستشاراتلال ي"أمان ويلتزم الصندو  بمثل هذه المبادئ االستثمارية. قام مدير االستثمار بتعيين

 .للصندو   شرعية لجنة
 

 للصندوق الشرعية اللجنة 07.3.1

 .الشريعة اإلسالميةمبادئ تطبي  شراف على لإل أربعة أعضاء اللجنةتضم 
 

 :أعضاء في إدارة الصندو  واعن مدير االستثمار وليس ونأعضاء مستقل موه الشرعية اللجنةفيما يلي أعضاء 
 

 (الشرعية للصندوق اللجنةري )رئيس قدكتور. محمد علي ال
بد ولك عوة الموامعوأستاذ االقتصاد اإلسالمي والمدير الساب  لمركز البحوث في االقتصاد اإلسالمي بج القريالدكتور محمد علي 

ي اإلسالمي للتنمية في التمويل المصرفالمي وائزة البنك اإلسوعلى ج القوريور وتول الدكوصوة. حووديوعوربية السوة العوز بالمملكوزيوالع
ل ألفضل مساهمة بارزة في التمويكواالالمبور(  يف ي)منتدى التمويل اإلسالمللتمويل اإلسالمي  خليفة وحائز على جائزة
 .اإلسالمي )فردي(

 
 ة الفقهمن بينها مجلة أكاديمي وهو عضو في هيئة تحرير العديد من النشرات األكاديمية في مجال التمويل اإلسالمي والفقه ،

لية )الجمعية الدو  ، مجلة االقتصاد اإلسالمي(ي)بنك التنمية اإلسالم ، مجلة الدراسات االقتصادية اإلسالمية دبليو إل( ي)آ
 .لندن( ، والمجلس االستشاري لسلسلة هارفارد في القانون اإلسالمي، كلية الحقو  بجامعة هارفارد ،يقتصاد اإلسالملال
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هو أيضا مستشار للعديد من الملسسات المالية اإلسالمية في جميع أنحاء العالم ، وهو عضو بارز في هيئة  القريالدكتور 

الشريعة اإلسالمية لملشر داو جونز اإلسالمي وعضو في أكاديمية الفقه اإلسالمي والملسسة اإلسالمية للمحاسبة والمراجعة 
 .للملسسات المالية اإلسالمية

 
 .، جامعة كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكيةاالقتصاد فيدكتوراه  الدرجات العلمية :

 
 الدكتور محمد داود بكر فخامة

 نائب رئيس الجامعة اإلسالمية الدولية في ماليزيا. يشغل حاليا   وكان سابقا   يرئيس مجموعة أمان داود بكر هوالدكتور محمد 
منصب رئيس المجلس االستشاري الشرعي في بنك ماليزيا المركزي وهيئة األورا  المالية الماليزية وهيئة البوان للخدمات المالية 

 .وبنك أبوظبي األول
 

الدكتور محمد داود هو عضو مجلس إدارة الشريعة اإلسالمية في ملشر داو جونز للسو  اإلسالمية )نيويورك(، ومزن للخدمات 
من غيرها و ية اإلسالمية )البنك الوطني العماني(، وبنك بي إن بي باريبا )البحرين(، وبنك لندن والشر  األوسط )لندن(، المصرف

 Sime Darby Berhad سايم داربى بيرهاد مجلس اإلدارة في عضوالملسسات المالية. في عالم الشركات، يشغل منصب 
نتيون إسماعيل ياياساالعلوم المالية والمصرفية اإلسالمية في رئيس قسمأستاذ  أيضا   وهو يإن ب يب وعضو هيئة إدارة صنادي 

بكلية االقتصاد والمعامالت ،   YayasanTun Ismail Mohamed Ali Berdaftar (YTI) PNBيإن ب يمحمد على بيردافترب
 . جامعة العلوم اإلسالمية في ماليزيا

 
 الدرجات العلمية 

 ، سكتلنداإجامعة سانت أندروز،  دكتوراه. 
 (، جامعة الكويت، الكويتالدين بكالوريوس شريعة )فقه وأصول. 
 بكالوريوس في الفقه )خارجي(، جامعة مااليا، ماليزيا . 
 

 محمد أمين علي قطان دكتور
تميز في ، مركز ال منصب مدير وحدة االقتصاد اإلسالمي الدكتور قطان هو عالم الشريعة يحظى بتقدير كبير ويشغل حاليا  

ير محاضر وكذلك مللف غز  أيضا   في االقتصاد اإلسالمي فحسب، بل إنه معتمدا   إنه ليس مدربا   .اإلدارة في جامعة الكويت
يشغل منصب المستشار الشرعي للعديد من الملسسات ذات و  اإلنتاج للنصوص والمقاالت حول االقتصاد والتمويل اإلسالمي

 .تكافل" وغيرهاو ند بورز" ، ملشرات الشريعة ، "الفجر ريأيفات الذكاء" ، و"ستاندرد السمعة الطيبة مثل "تصن
 

 الدرجات العلمية
  جامعة برمنغهام  ، المملكة المتحدة  رفة اإلسالميةيالص فيدكتوراه ، 
 يسانس االقتصاد اإلسالمي  ، جامعة اإلمام  ، الرياض  ، المملكة العربية السعوديةل 
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 سامة الدريعيأ دكتور

 .الدكتور أسامة الدريعي باحث شرعي شهير وله خبرة واسعة في التدريس واالستشارات واألبحاث في مجال التمويل اإلسالمي
 

هو عضو في مجلس إدارة الشريعة في العديد من الملسسات المالية التي تشمل شركة فيرست للتأجير  يالدريعأسامة الدكتور 
 .لالستثمار ومجموعة شركات غانم السعد وغيرها وشركة فيرست اوبنك برو 

 
 الدرجات العلمية

  اإلسالمية ، جامعة مااليا )ماليزيا( المعامالت فيدكتوراه. 
 ماجستير ، الجامعة اإلسالمية الدولية ، ماليزيا . 
 بكالوريوس الحديث الشريف ، الجامعة اإلسالمية الدولية بالمدينة المنورة . 
 

 الشرعيةاللجنة دور  07.3.3

ذلك، من بين تدابير أخرى، إجراء ويشمل  .الشريعة اإلسالمية للصندو  مبادئهو ضمان االمتثال  الشرعية للجنةالدور الرئيسي 
صدار حفظة أعماله األولية، ووضع و مالشريعة اإلسالمية للصندو  و  مبادئلتقييم أولي لالمتثال  ة يلشرعاة المبادئ التوجيهيا 
 .الشريعة اإلسالمية مبادئمع  متوافقا  لضمان أن الصندو  

 
 :أيضا   اللجنة الشرعيةمسلوليات  تتضمن

  جميع الوثائ  واالتفاقات ذات الصلة التي أبرمها الصندو  وكذلك البيانات واإلحصاءات والمعلومات المالية  مراجعةفحص و
 ؛اإلصدار ونشرة ياألساسالنظام للصندو  لضمان امتثالها لمبادئ الشريعة اإلسالمية ، بما في ذلك 

 نشطة في صندو  للتحق  والتأكد من أن األزيارات ميدانية فعلية لجميع العقارات المملوكة للب اللجنة الشرعيةقيام لتأكد من ا
 هذه العقارات ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛

 ؛ اإلسالمية الشريعة لمبادئ االمتثال ضمان بهدف منتظم غير أساس وعلى دوري بشكل الصندو  عمليات مراقبة 
   دارة الصنادي  وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية؛ العقاريةتقديم المشورة بشأن جميع جوانب االستثمار العقاري وا 
 اإلصدار، رةونش ،  العهدة سند/  للصندو  األساسي النظام السيما ، األمور جميع في الشرعية والتوجيهات الخبرة توفير 

 ؛ األخرى التشغيلية والمسائل ، واالستثمارات الصندو  وهيكلة
 دارته الصندو  تشغيل من التأكد  ، الصلة تذا المال لسو  العامة الهيئة لوائح أو/و ، اإلسالمية الشريعة لمبادئ وفق ا وا 

 ؛ الشرعية التنظيمية المسائل في المهنية الهيئات عن الصادرة القرارات ذلك في بما
  سمبادئ اإليرادات التي تعتبر غير متوافقة مع  تزكيةتقديم المشورة بشأن إجراءات و وضع داء المشورة الشريعة اإلسالمية وا 

 .بالصندو  الخاصةاإلسالمية الشريعة مبادئ ب المتعلقة األموروتوجيه مدير االستثمار في جميع 
  قاراتلع ستخدامات الفعليةلال من بين أمور أخرى ، ، اسنوياإلسالمية الشريعة مبادئ ب لتزاموفحص االإجراء مراجعة 

 لصندو ؛ا
  تأكد من أن لل الحافظ األمينمراجعة تقرير االمتثال للصندو  وتقرير معامالت االستثمار الصادر عن مدير االستثمار أو

 ؛ واستثمارات الصندو  تتواف  مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
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  دارته  للصندو  ، مبينة رأيه بشأن ما إذا كان الصندو  قد تم تشغيله والمرحليةإعداد تقرير يتم إدراجه في التقارير السنوية  وا 

 .ذات الصلةللفترة المالية اإلسالمية لمبادئ الشريعة  وفقا  
 ر بدال  منه الستكمال هذه المدة ،إذا شغر مقعد أحد أعضاء اللجنة الشرعية قبل نهاية مدة الوالية ، يتم اختيار عضو آخ 

 وفقا  لإلجراءات المنصوص عليها في النظام األساسي .
  يجب على أي شخص يتم تعيينه كعضو في أكثر من لجنة شرعية لصنادي  استثمار يقوم بتشغيلها مدير االستثمار نفسه

 ، أن يتصرف بصورة مستقلة لكل صندو  يتم تعيينه به.
 

 الشرعيةاللجنة أتعاب  07.3.4

( دوالر أمريكي)خمسون ألف دوالر أمريكي  21،111لمرة واحدة بقيمة أتعاب الحصول على  ستشاراتي لالأمانشركة ليح  
)عشرون ألف دوالر أمريكي  51،111 مقدما قدرهاورسوم سنوية ة يالشرعخدمات ال على التصدي و  ةهيكلخدمات الفيما يتعل  ب
. ةيالشرعات الرقابة خدمتفاقية االشرعية التي يتم دفعها وفق ا ألحكام  التطلعيةفيما يتعل  بالخدمات االستشارية ( دوالر أمريكي

اجتماعات  بأي فيما يتعل  معتمدة مقدما أخرىمصروفات أو أي مخصصات  ال تشملتشمل الرسوم أي ضريبة حكومية، ولكنها 
 .خاصة يطلبها مدير االستثمار

 
 الشرعية الرقابةإنهاء اتفاقية  07.3.5

 .في أي وقت من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي ال يقل عن أسبوعين ةالشرعي الرقابة يةاتفاق يمكن إنهاء
 

االستثمار إذا كان  مدير إلى أيام  01بموجب إشعار خطي مدته  ةالشرعي الرقابة يةاتفاقإنهاء  ستشاراتي لالأمانشركة ليح  
حجب قد  ةرعيالش الرقابة يةاتفاقمدير االستثمار أو األطراف األخرى ذات الصلة بالخدمات التي يتم تقديمها بموجب من رأيه أن 

لى ع الموافقةالشرعية بأي شكل من األشكال أو إذا لم تتمكن أماني من  اللجنةتحريف أو تضليل قام بأو حذف معلومات أو 
 .م الخدماتشروط وأحكا

 
 الشرعية الرقابةاتفاقية حسب  حدود المسؤولية والتعويض 07.3.6

سائر أي وجميع الخ عنوالشركات التابعة لها ومديريها ومسلوليها وموظفيها ووكالئها  "يأمان "واف  مدير االستثمار على تعويض
التي قد يتعرض لها هذا الطرف المعوض بموجب أي قانون معمول به أو غير ذلك، المطالبات الفعلية والمطالبات واألضرار 

ة للخدمات المتضمنة الشرعي اللجنةوأداء  ةالشرعي الرقابةأي معاملة متضمنة في اتفاقية ب، الناشئة عن، أو فيما يتعل  بو والمتعلقة 
ي أي مطالبة التحقي  فبقات عند تكبدها فيما يتعل  كل طرف معوض عن جميع النفلد اسدالوسيقوم مدير االستثمار ب ها.في

ذا كان ه وما إذا، أم ال معلقة أو التحضير لها أو الدفاع عنها أو أي إجراء ناشئ عنها، سواء كان ذلك الطرف المعوض طرف ا 
الحد الذي يوجد فيه أي خسارة أو مطالبة أو  فيما عدااالدعاء أو الدعوى قد بدأ أم ال من قبل أو نيابة عن مدير االستثمار 

الشرعية أو اإلهمال الجسيم أو خر   اللجنةضرر أو مسلولية في حكم نهائي من قبل محكمة مختصة، نتجت عن احتيال 
 .القانون أو سوء التصرف المتعمد
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أو أي من األطراف األخرى المذكورة أعاله المثول كشاهد في أي دعوى رفعتها أو نيابة عنها أو ضدها  "يأمان "إذا ُطلب من 

جميع عن  "يأمان "أو ضد الشركات التابعة لها التي لم يدعى فيها هذا الطرف كمدعى عليه، فسوف يعوض مدير االستثمار 
 .تعداد للمثول كشاهدالنفقات التي تكبدتها فيما يتعل  ظهور مثل هذا الطرف واالس

 
أي أضرار تبعية أو غير مباشرة فيما يتعل  بأي مطالبة أو سبب الدعوى  ولية عنل أي مس "يأمان "لن يتحمل مدير االستثمار أو 

 .ةالشرعي الرقابة يةاتفاقبالناشئة فيما يتعل  
 

 ع(.ع.م.)بنك صحار الدولي شاإلصدار مدير  07.4
 اإلصدارمدير  07.4.0

 الطرح. صدار للعمل كمدير إلم ثراء العالمية لألعمال ش.م. من ق بل اإلصدارتم تعيين مدير 
 :في يبشكل أساس اإلصدارعمل مدير يتمثل نطا  

 المال لسو  العامة الهيئة قبل من مطلوب هو كما اإلصدار مدير أنشطة بجميع القيام. 
  لمقاصةل مسقط وشركة المالية لألورا  مسقط وسو  المال لسو  العامة الهيئة مثل الصلة ذات الجهات مع مناقشاتبدء 

 .بها العمل تسريعو  العقاري االستثمار صنادي  في اإلدراج عملية على الرسمي الطابع إلضفاء واإليداع،
 المطلوب حسب األخرى والوكاالت ، التحصيل كو بن تعيين في المساعدة.  
 التنظيمية المتطلبات تلبية بهدف ، القانوني المستشار مع التنسي يقوم بإعداد هذه النشرة وب.  
 الهيئة . لمتطلبات وفقا   وتعديلها المال لسو  العامة الهيئة إلى  اإلصدار نشرة تقديم 
 استمارة االكتتاب  نموذج صياغة في المساعدة . 
 أقرب فياستمارة االكتتاب  ونموذج اإلصدار نشرة على المال لسو  العامة الهيئة موافقة على الحصول في المساعدة 

 .اإلصدار إغال  لتسهيل ممكن وقت
 كتتاباستمارة اال ونموذج اإلصدار نشرة بطباعة المتعلقة المهام استكمال في المساعدة. 
 لسو  العامة ئةالهيإلى  وتقديمها التحصيل بنوك من استالمها تم التي النهائيةاالكتتاب  قائمة من التحق  في المساعدة 

 . المال
 سو ل العامة الهيئة موافقة على والحصول الصندو  مدير مع بالتشاور إنهاء عملية تخصيص الوحدات في المساعدة 

 . المال
 المالية . لألورا  مسقط سو  في اإلدراج إجراءات استكمال في المساعدة 
  الصندو  . مدير قبل من المعينين الوكالء مختلف مع والعمل التنسي 
 

 اإلصدارالمستحقة لمدير  األتعاب 07.4.1

 لاير)عشرون ألف عماني  لاير 51،111بمبلغ  أتعابالحصول على  اإلصدار، يح  لمدير  اإلصداروفق ا لشروط اتفاقية إدارة 
)عشرون عماني  لاير 51،111البالغة  األتعابمن  ٪11. تم دفع المبلغ الذي يعادل اإلصدارمقابل أداء خدمات إدارة ( عماني
 نيابة عن الصندو  عند التوقيع على م العالمية لإلعمال ش.م. ثراءسندان من خالل  من قبل اإلصدارلمدير ( عماني لايرألف 

. يتم لطرحاهذا المبلغ من قبل الصندو  عند االنتهاء من م عن سندان للتطوير ش.م. ، وسيتم تعويض اإلصداراتفاقية مدير 
 قة ووافوالم موتود اسوعن دارواإلصر وديومى وإل( انيوعم لايرف ورون ألو)عشاني وموع لاير 51،111ن وم ٪41اوي ولغ الذي يسودفع المب
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)عشرون عماني  لاير 51،111من مبلغ  ٪11لسو  المال على هذه النشرة. يتم دفع المبلغ الباقي الذي يساوي العامة هيئة ال

موافقة من سو  مسقط لألورا  المالية على إدراج الوحدات. ال تشمل الرسوم عند استالم  اإلصدارمدير إلى ( عماني لايرألف 
تكاليف كما هو موضح بالتفصيل الو  أخرى مصروفاتو مصروفات ال( عماني لاير)عشرون ألف عماني  لاير 51،111البالغة 

 .اإلصدارفي اتفاقية مدير 
 

 اإلصدارإدارة تفاقية حسب ا د المسؤوليةو حد 07.4.3

 لى إ، لن يكون أي من الطرفين مسلوال  عن أي فشل أو تأخير في األداء بموجب االتفاقية  اإلصداروفق ا لشروط اتفاقية إدارة 
الحد الذي تحدث فيه حاالت الفشل أو التأخير المذكورة تقريب ا ألسباب خارجة عن السيطرة المعقولة وتحدث دون خطأ أو إهمال 
بما في ذلك األحداث المحددة في االتفاقية، بشرط أن يتم، كشرط لعدم المسلولية، تقديم إشعار كتابي فوري للطرف اآلخر مع 

 .السببذلك حدوث تقديم التفاصيل الكاملة بعد 
 

 اإلصدارإنهاء اتفاقية مدير  07.4.4

شهر ا ،  05حتى االنتهاء من إدراج الوحدات أو فترة  5101مارس  0سارية المفعول اعتبار ا من  اإلصدارتظل اتفاقية مدير 
)بصفتها الطرف المعين( في إنهاء  م عمال ش.م.ثراء العالمية لأل ، إذا رغبت اإلصدارأيهما أقرب. وفق ا لشروط اتفاقية مدير 

رحلة على م عتمادااملهال  للحصول على أتعابه  اإلصدار، يكون مدير  اإلصداراالتفاقية أثناء عدم اكتمال نطا  عمل مدير 
 . لالتفاقية اإلصدارفي وقت اإلنهاء ، إال في حالة خر  مدير  الطرحأنشطة 

 
 ع(.ع.م.لدولي ش)بنك صحار ا للصندوق اإلدارية خدمات الحافظ األمين والخدمات 07.5

 نظرة عامة 07.5.0

من قبل مدير االستثمار لتقديم خدمات غير  دماتخلامقدم و مين األحافظ التم تعيين بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع بصفته 
 بعد .االستثمارات لكتمدير االستثمار لغرض القيام بل حتفاظ بالنقدالالستشارات وحفظ استثمارات مدير االستثمار وا ختياريةا

 تثمار بدال  من مدير االس الصندو إدارة من قبل  دماتخلامقدم و حافظ أمين كإنشاء الصندو  ، يتم تعيين بنك صحار الدولي 
 

 صندوق والخدمات اإلداريةالحفظ  07.5.1

 :ما يلىباألمين الحافظ  يقوم، سوف  تفاقيةالوفق ا لشروط ا
  ة واإللتزام بقواعد اإلستثمار الواردة في نشر االحتفاظ باألورا  المالية واألموال الخاصة بالعمالء في حسابات منفصلة

اإلصدار بالنسبة للصنادي  اإلستثمارية المرخص بها من الهيئة ، على أن يلتزم الحافظ األمين بإبالغ إدارة الصندو  
 ة مخالفة تلك القواعد .( ثالثين يوما  في حال11والهيئة خالل )

  تسليم األرباح والتصويتلما في ذلك ضمان حفظ وسالمة األورا  المالية والحقو  المرتبطة بها . 
  االحتفاظ بسندات الملكية والشهادات واالتفاقيات ) بما في ذلك اتفاقيات اإليجار( أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية

 . الصندو  لمحفظة العقارات 
 اية المباشرة للعمالء على النحو مستقل عن عالقة العميل بالوسيط .تقديم الحم 
 ضمان دقة التعامالت التي ينفذها الوسيط. 
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 .  تسلم وحفظ ودفع أموال العمالء لتسوية التعامالت التي نفذت لألورا  المالية المدرجة وغير المدرجة في السو 
  بذلك من الهيئة ، ويحظر الجميع بين مزاولة نشاط الحفظ أداء مهام مدير الصندو  ، شريطة أن يكون مرخصا  له

 واألمانة ، ومزاولة نشاط مدير االستثمار للصندو  ذاته .
 . أي أعمال أخرى مرتبطة بأعمال الحفظ واألمانة يطلبها العميل أو الحافظ األمين العالمي 
 

 المدير اإلداري للصندوق خدمات 07.5.3
  المدير اإلداري باآلتي : يقومسوف  ، تفاقيةالوفق ا لشروط ا 

 توفير المكتب المسجل وسكرتير الشركة الملهل ؛ 
 إعداد البيانات المالية للصندو  وفق ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ؛ 
 فتح والحفاظ على الحسابات المصرفية ذات الصلة ؛ 
 ؛ ينالحسابات القانوني مراقبيمع  التواصل 
  ضريبة األرباح السنوية نيابة عن الصندو  ؛ قراراتإالعمل كممثل ضريبي وتقديم 
 قيمة صافي األصول ورسوم اإلدارة ذات الصلة ورسوم األداء ؛ سابتحا 
  مساكإعداد وتنظيم  حسابات المستثمرين ؛ متابعةو  وا 
  جراء  للمستثمرين ؛ اتستردادالتوزيعات واالتنظيم وا 
 شعاراتاالكتتاب  اتفاقيات تلقي  ؛االسترداد وا 
 دعوة للمساهمات الرأسمالية ، عند االقتضاء ؛ 
 اإلقرار باستالم المعلومات الواردة أو طلب المعلومات المفقودة عند االقتضاء ؛ 
  مع سو  مسقط لألورا  المالية ؛ و المصدرة الوحدات عددعلى الوحدات والتأكيد إصدار 
 عن طري  البريد اإللكتروني األصول صافي قيمة إرسال بيانات. 
 

 خدمات والحفظال أتعاب 07.5.4

 عماني لاير 52،111 اقدره ةسنوي أتعاب، الحصول على  والحفظ مقدم للخدماتيح  لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع ، بصفته 
 .باستثناء المدفوعات وتكاليف الطرف الثالث ( عماني لاير)خمسة وعشرون ألف 

 
 والخدماتاتفاقية الحفظ حسب  والتعويض حدود المسؤولية 07.5.5

مسلوال  عن أي خسارة أو تكاليف أو مصروفات يتكبدها أو يتكبدها مدير االستثمار إال بقدر ما تكون مين الحافظ األلن يكون 
لمتعمد من اهذه الخسارة أو التكاليف أو النفقات ناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التقصير المتعمد أو االحتيال أو سوء التصرف 

الموضحة  السلبيةية لضريبالنتائج االمسلولية عن بعض مين الحافظ األمين أو موظفيه في تقديم خدماته. ال يقبل الحافظ األجانب 
 .والخدماتفي اتفاقية الحفظ 

 
تعويض مقابل أي تكلفة أو نفقات أو أضرار أو خسائر أو التزامات بالمين الحافظ األ وحمايةيجب على مدير االستثمار تعويض 

 أو تعليمات  الخدماتو ية الحفظ وام اتفاقوع أحكوى مواشوا يتمودمات بموم الخوديواته أو تقويذ التزاموة لتنفوبدها نتيجوتكيأيا  كان نوعها قد 
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مدير االستثمار فيما عدا ما إذا كانت هذه التكلفة أو النفقات أو الضرر أو الخسارة أو المسئولية ناتجة عن اإلهمال الجسيم أو 

  .هذه الخدمات عند تقديمأو موظفيه مين الحافظ األالتقصير المتعمد أو االحتيال أو سوء التصرف المتعمد من جانب 
 

 والخدمات الحفظ اتفاقية إنهاء 07.5.6

، ويتم بعد ذلك  5101مارس  51، اعتبار ا من  اسارية المفعول لمدة عام واحد من تاريخ تنفيذه الحفظ والخدماتتظل اتفاقية 
 .المحدد لذلك التاريخفي  سنويا  تجديدها تلقائي ا 

 
 .األقل يوم ا على 11من قبل أي من الطرفين بإشعار خطي مدته  الحفظ والخدماتيمكن إنهاء اتفاقية 

 
 ( شركة مسقط للمقاصة واإليداع)  الدفعووكيل  المسجل 07.6

 نظرة عامة على المسجل 07.6.0

 هي شركة تأسست بموجب قوانينو  .كمسجل للصندو  وفق ا التفاقية المسجل م.ع.م.ركة مسقط للمقاصة واإليداع شش تم تعيين
 .عمانسلطنة ،  005، الرمز البريدي روي  125 بريد صندو  وعنوانهاُعمان  سلطنة

 وفيما يلي مسلوليات المسجل: 
  ب به ، والمبلغ المكتت، الوحدة، عدد الوحدات  حاملالوحدات وفيه يتم تسجيل بيانات تشمل اسم  حاملياالحتفاظ بسجل

تصدر  سلطنة عمان ووفقا  لماوأي بيانات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب القوانين واللوائح في ، ورقم االتصال ، العنوان 
 به تعليمات من إدارة الصندو .

   ثبات القيود المناسبة في سجل  للنظام األساسيتخصيص الوحدات طبقا مات الصادرة الوحدات وف  التعلي يحاملالصندو  وا 
 عن إدارة الصندو . 

 رى إدارة تمة والبيانات األخرى التي قيالالوحدات بتاريخ كل معاملة و  يحاملفي سجل وحدات  حاملبكل الملكية  تسجيل
 الصندو  أنها مناسبة.

  دارة و األمين الحافظ التعاون مع مدير االستثمار و الصندو  وتوفير كافة المعلومات التي يطلبونها بخصوص الصندو  ا 
 وبالقدر الضروري. 

  . فحص شكاوى الزبائن واستفساراتهم بخصوص وحداتهم بالصندو 
  بأداء كافة المهام التي يتعين القيام بها طبقا  للقوانين العمانية سارية المفعول حاليا  ولشروط الصندو  بصفة عامة القيام

دارة الصندو . و أخر بين المسجل إلى وأداء الخدمات األخرى التي ُيتف  عليها من وقت   ا 
 

 رسوم المسجل 07.6.1

المسجل رسوم التسجيل ، ويسدد التكاليف والنفقات ، على النحو الذي قد يتم االتفا  عليه إلى  يجب على الصندو  أن يدفع
قيمة المضافة أي ضريبة الإلى تفاقية المسجل )باإلضافة ابشكل منفصل بين الصندو  والمسجل مقابل الخدمات المقدمة بموجب 

لمسجل فيما يتعل  باي معاملة يتم تنفيذها بواسطة اخرى ال تتضمن أي مصروفات أالمطبقة( والرسوم والنفقات المستحقة التي 
 .مع أو من أجل الصندو  

 
 . م.ع.م.شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش  رسوم المسجل هي رسوم ثابتة يتم نشرها على موقع إن 
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رسوم الحكومية أو ال الضريبية ربوطوالضرائب والرسوم األخرى ، وال التسجيل رسوميجب على الصندو  أن يدفع بالكامل جميع 

بموجبها تم يأو الوزارية التي قد تكون واجبة السداد عند أو فيما يتعل  بتنفيذ أو تسليم أو إنفاذ اتفاقية المسجل وأية خطابات تعيين 
 .كمسجل جهةتعيين 

 
 تحديد المسؤولية 07.6.3

ال يتحمل المسجل وأي من موظفيه أو مديريه أو ممثليهم أو وكالءه أو مندوبيه أية مسلولية تجاه الصندو  عن أي خسائر غير 
 .الحد الذي تحدث فيه هذه الخسائر فيما يتعل  باتفاقية المسجلإلى مباشرة أو تبعية 

 
تعويض ضد البالمسجل والمسلولين والمديرين والموظفين والممثلين والوكالء والمندوبين ،  وحمايةواف  الصندو  على تعويض 

 سبح، بخالف هذه التكاليف والمصاريف  تكبدهايأي مطالبة أو إجراء أو مسلولية أو تعويض أو تكلفة أو خسارة أو مصاريف 
 إهمال المسجل أو االحتيال أو التخلف عن عمد ، ن الرسوم المستحقة وغير ذلك بسببعاالتفا  على تسديدها بشكل منفصل 

 .نتيجة أو الناشئة عن أو فيما يتعل  بقيامه بدور وكيل الصندو  فيما يتعل  بالوحدات أو التزاماته بموجب اتفاقية المسجل
 

مقابل تعويض البالمسجل والمسلولين والمديرين والموظفين والممثلين والوكالء والمندوبين  وحمايةواف  الصندو  على تعويض 
 . سومر حساب أي ضريبة أو لأي التزام أو خسائر مهما كان تكبدها فيما يتعل  بالتزام الصندو  بحجب أو خصم مبلغ 

 
لن يكون المسجل مسلوال  أمام الصندو  إال عن االلتزامات الناشئة مباشرة عن أداء التزاماته بموجب اتفاقية المسجل التي تكبدها 

صد التقصير قبالحد الذي يكون فيه المسجل قد أهمل بشكل صارخ، وذلك إلى الصندو  أو تسبب بها ، حسب مقتضى الحال، 
 .اته بموجب اتفاقية المسجلأو االحتيال فيما يتعل  بالتزام

 
 

 نظرة عامة -وكيل الدفع  07.6.4

للصندو  لتقديم خدمات معينة )كما هو موضح في الملخص  كوكيل الدفع م.ع.م.ركة مسقط للمقاصة واإليداع شش تم تعيين
 .أدناه( وفق ا التفاقية السداد

 
 يحامل لصالح  ع نيابة عن الصندو فالصندو  من قبل وكيل الد، يتم ترشيح وتشغيل حساب معامالت الدفع ل يوفق ا التفاقية وك

 يحامللى إدفع كى تفي غضون فترة زمنية محددة لالحساب  يفالمستحقة إيداع األموال يتوجب الوحدات واستخدامهم ، حيث 
 .الوحدات

 
أموال ع ال التي تكون ضرورية بشكل معقول لدفموفق ا لشروط اتفاقية وكيل الدفع ، يواف  وكيل الدفع على القيام بجميع األع

  ،اليوم هذافي ك وذل، الوحدات  يحامل إلى مستح  السداد مبلغ نيابة عن الصندو  في كل تاريخ يصبح فيه أي قابلة للتحويل 
 

ستالمها ابفع سجالت وكيل الد حسبوحدة  حامل( ووفق ا الستحقاقات كل ل الدفعياتفاقية وكوفق ا للشروط )على النحو المحدد في 
في  نصع . يتم وضمستح فيه هذا الدفع  يكونالدفع( قبل التاريخ الذي  يوم عمل واحد )كما هو محدد في اتفاقية وكيلخالل 

 .إجراء خصومات  يكون ضروريا حيثمااتفاقية وكيل الدفع 
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عفاءات ونماذج ووثائ  ومعلومات  تقديم تفويضاتإلى قد يحتاج الصندو   حاملي ب ، بما في ذلك ما يتعل  عوكيل الدف إلى وا 

 0434 إلى  0430األقسام من  بموجب) ةاألجنبي اتقانون االلتزام بضريبة الحساب، والتي يجب اإلبالغ عنها بموجب الوحدات 
ه أو تفسيرات رسمية له ، أو أي اتفا  لأي لوائح و ،  وتعديالته،  018١ لعام من قانون اإليرادات الداخلية للواليات المتحدة

)ب( من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي المذكور( ، والتي قد  0430حكومي دولي ذي صلة أو اتفاقية موصوفة في القسم 
ا ألشخاص آخرين ألغراض معينة )بما في ذلك خارج عمان( من أجل االمتثا االلتزام بضريبة قانون  ليتم الكشف عنها أيض 

واف  على أنه قد يتم جمع يالوحدات ، و  يف كتتابلالمحتمل ، عند التقدم بطلب  اتوحد حامليقر كل   .ةاألجنبي اتالحساب
 .المعلومات المتعلقة به ومعالجتها واإلفصاح عنها ونقلها واإلبالغ عنها على أساس المنصوص عليه في اتفاقية وكيل الدفع

 
 دفعالرسوم وكيل  07.6.5

 .م.ع.م.ركة مسقط للمقاصة واإليداع شش على موقع منشورةرسوم وكيل الدفع هي رسوم قياسية ثابتة 
 

ألداء التزاماته بموجب اتفاقية وكيل الدفع، فيح  له  إضافيةالضروري القيام بمهام  إذا وجد وكيل الدفع أنه من المناسب أو
ميع التكاليف ج سترداداالوقت ويتم  ذلك فيالسارية القياسية  هاالرسوم بمعدالت عالوة على تلكإضافية  أتعابالحصول على 

، فلن  سترداداالهذه المبالغ كافية لمثل هذا  لم تكنإذا   .والمصاريف والنفقات والخسائر وااللتزامات المتكبدة فيما يتعل  بذلك
 .لصندو ابالكامل من  دفعها مقدماويضه و/ أو تأمينه و/ أو تم تع إال إذايكون وكيل الدفع ملزما  باالضطالع بهذه الواجبات 

 
 دفعالالحد من المسؤولية وتعويض وكيل  07.6.6

تقتصر   .ةاألجنبي اتقانون االلتزام بضريبة الحساب عن المسائل المتعلقة بو لتزاماتاليستبعد "وكيل الدفع" بعض المسلولية وا
الت التي وفق ا للسجحاملي الوحدات ودفع أي مبلغ مستح  لكل من  الخامسمسلولية وكيل الدفع على التزاماته بموجب البند 

يحتفظ بها المسجل كما في تاريخ السجل )كما هو محدد في اتفاقية وكيل الدفع(. لن يكون وكيل الدفع مسلوال  أمام أي طرف 
وحدة  ىألتكبده هذا الطرف نتيجة إلعادة توجيهات أو إعادة تنظيم معينة للمدفوعات المستحقة آخر عن أي خسارة أو التزام ي

بقائه   .، فيما يتعل  بأي خسارة أو مسلولية من هذا القبيل معّوضاويجب على الصندو  تعويض وكيل الدفع ، وا 
 

 سلوليةمالوبيه دأو ممثليه أو وكالءه أو منفع أو أي من موظفيه أو مديريه الد وكيليتحمل ال تحت أي ظرف من الظروف ، 
( ضياع فرص العمل أو الشهرة أو 5( الخسائر أو األضرار غير المباشرة أو العقابية أو التبعية ؛ )0: )أمام الصندو  عن 

فاقية ل  باتالحد الذي تحدث فيه هذه الخسائر فيما يتع إلى ( خسارة األرباح ، في كل حالة 1المتوقع ؛ أو ) الوفرالسمعة أو 
لم قد تم إخطاره أو كان على عوكيل الدفع ، بصرف النظر عن أن هذه الخسائر كانت أو ربما كانت متوقعة أو أن وكيل الدفع
( أعاله 1( أو )5( أو )0مثل هذه الخسائر وبغض النظر عما إذا كانت المطالبة بأي خسارة أو ضرر بموجب )حدوث بإمكانية 

 .خر  للعقد قد تم إجرالها بإهمال أو
 

على ومدرائه وموظفيه وممثليه ووكالئه ومندوبيه ضد الخسائر )وكيل الدفع يجب على الصندو  تعويض والحفاظ على تعويض 
تم ( التي يتكبدها ، بخالف تلك التكاليف والنفقات التي يتم االتفا  عليها بشكل منفصل يوكيل الدفعالنحو المحدد في اتفاقية 

الناتج مد ، ععن عن الدفع أو التخلف  تالعبهأو وكيل الدفع  الرسوم المستحقة وغير ذلك بسبب إهمالبعض  ستردادها غيرا
 .الناشئ عن أو فيما يتعل  بقيامه بدور وكيل الصندو  فيما يتعل  بالوحدات أو التزاماته بموجب اتفاقية وكيل الدفع أو
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أي  نعيجب على الصندو  تعويض والحفاظ على تعويض وكيل الدفع وموظفيه ومديريه وموظفيه وممثليه ووكالئه ومندوبيه 

وض حساب أي ضريبة أو رسم. يعتحت  ستقطاعاأو خصم فيما يتعل  بالتزام الصندو  ب االتزام أو خسائر مهما كان تكبده
 .مخاطر العملة ونتائج تحويل العملةفيما يتعل  ببعض وكيل الدفع الصندو  كذلك 

 
مسلوال  أمام الصندو  إال عن االلتزامات الناشئة مباشرة عن أداء التزاماته بموجب اتفاقية الدفع للعميل التي وكيل الدفع لن يكون 

احتيال متعمد  و، في حالة تقصير أ جسيممهمال  بشكل وكيل الدفع الحد الذي كان فيه  إلى تكبدها الصندو  أو تسبب فيها ، 
عن أي  لتزاماالبأي حال من األحوال المسلولية أو وكيل الدفع فيما يتعل  بالتزاماته بموجب اتفاقية وكيل الدفع. ال يتحمل 

قتصر أي من فيما يتعل  باتفاقية وكيل الدفع. ت القيام به وعدمحذفه تم أي شيء تم القيام به أو نجم عن تقد  عقباتالتزامات أو 
  .هذه االلتزامات ، في المقام األول ، على مقدار الخسارة الفعلية للصندو 

 
أي مسلولية تجاه الصندو  وكيل الدفع تحمل يفي غياب اإلهمال الجسيم أو التخلف عن السداد أو االحتيال المتعمد ، ال 

أو أي كيل الدفع و فيما يتعل  بممارسة أو عدم ممارسة صالحياته وواجباته وسلطاته التقديرية بموجب اتفاقية  حاملي الوحدات و 
 .طرف فيها ووثيقة أخرى ه

 
 , ع.ع.م.ش عمانيالبنك الوطني , ال ع.ع.م.بنك مسقط ش,  ع.ع.م.)بنك صحار الدولي ش اإلكتتاببنوك  07.8

 (.مع.م.ُعمان العربي ش بنك
 نظرة عامة 07.8.0

الخاصة  اإلكتتابك و وفق ا لشروط اتفاقية بن للطرح اكتتابللعمل كبنك  اإلصدارتم تعيين كل من البنوك التالية من ق بل مدير 
 :بكل منها

 ع.ع.م.حار الدولي شبنك ص 
  ع.ع.م.شبنك مسقط 
 ع.ع.م.ش عمانيالبنك الوطني ال 
  مع.م.شبنك عمان العربي.. 
 

 والمسؤولياتالمهام  07.8.1

 :الخاص به ، ما يلي االكتتابك و ، وفق ا لشروط اتفاقية بن اكتتابكل بنك  مهامتشمل 
  دارة  اتاالكتتابتعل  بفيما ي كتتابا التطبي  ، وبعد تخصيص الوحدات ، رد أي مبالغ طلباالكتتاب أموال تلقى حساب فتح وا 

 غير الناجحة ؛
  ؛ هذه النشرة فيعليه في نموذج الطلب و قبول نماذج الطلبات وفق ا لإلجراء المنصوص 
 التحق  من نماذج الطلبات المستلمة من جميع النواحي ؛ 
  في  اتاباالكتتبوبعد ذلك قائمة موحدة  الطرحفي نهاية كل يوم خالل فترة  اإلصدارمدير إلى تقديم بيان تحصيل موحد

 لى إغضون يومي عمل من تاريخ اإلغال  )باستثناء بنك مسقط ش.م.ع.ع( ، حيث يجب تقديم بيان التحصيل الموحد 
 الكتتاب االعام ويوميا  في األسبوع األخير من االكتتاب مرة واحدة أسبوعي ا خالل األسابيع الثالثة األولى من  اإلصدارمدير 

 أيام عمل من تاريخ اإلغال ( ؛ 2في غضون  اتاالكتتاببالعام ، ويجب تقديم القائمة الموحدة 
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  ؛ اإلصدارمدير إلى النهائية لتقديمها  اتاالكتتاببإعداد قائمة 
   دارة عملية رد األموال فيما يتعل  غير الناجحة ؛ اتاالكتتاببتنفيذ وا 
 ؛ و االكتتاب فيما يتعل  بعملية  اإلصدارومدير  م.ع.م.ركة مسقط للمقاصة واإليداع شش التنسي  مع  
 اإلصدارأي شكاوى ترد من أي المتقدمين بالتشاور مع مدير لمناقشة حضور ال. 
 

 .االكتتاب من بنوك من نواح معينة بناء  على متطلبات كل بنك  اكتتابتتباين شروط كل اتفاقية لبنك 
 

 االكتتابك و رسوم بن 07.8.3

( ٪1.١1)باستثناء بنك مسقط ش.م.ع.ع ، والذي يح  له الحصول على  ٪1.22رسوم بنسبة  " تقاضىاكتتاببنك "يح  لكل 
  5،211 واقعب تلقاها والتي ترتبط بوحدات مخصصة للمستثمرين ، وتخضع لرسوم الحد األدنى التي مجموع أموال الطلباتمن 
( مش.م.ع.ع وبنك ُعمان العربي ش.م.ع.عماني )لبنك مسقط  لاير 2،111عماني )لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع( و لاير
 واقعب بعد تاريخ اإلغال  اإلصدارش.م.ع.ع( وتكاليف التمديد ، إذا تم تمديد  عمانيالالوطني بنك لعماني )ل لاير 5،111و

 االكتتابخصم رسوم بنك  اكتتابيح  لكل بنك   .منهامع كل بنك  ةالمبرم االكتتابك و عماني بموجب اتفاقية بن لاير 0،111
 .الطلبات التي يجمعها كل منهم مجموع أموالالخاصة به من 

 
 االكتتابإنهاء اتفاقية بنك  07.8.4

بنك  لى إشريطة أن يتم تقديم إشعار كتابي محدد مقدم ا ،  فقط اإلصداربواسطة مدير  االكتتاباتفاقية بنك  أيإنهاء  يجوزال 
 تهتم معالجتم ل اإلخالليفشل في الوفاء بالتزاماته بشكل مرٍض وهذا  االكتتابيرى أن بنك  اإلصدارأو إذا كان مدير  ،االكتتاب 

ومين( ي تكونحيث  ميوم ا من اإلشعار الكتابي )باستثناء بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع وبنك ُعمان العربي ش.م.ع. 02خالل 
 .االكتتاب بنك إلى  اإلصداربواسطة مدير 

  
 االكتتابحدود مسؤولية وتعويض بنك  07.8.5

البنك  بمن جان غفاالت والتأخيرواألخطاء واإلمباشرة ألعمال اإلهمال العواقب المسلوال  فقط عن جميع  اكتتابيكون كل بنك 
 ."(معقول التنبل بها بشكلكون "تش.م.ع.ع حيث  يعمانالبنك الوطني ال)ما عدا في حالة  إليهم المفوضأو  ئهموظفيه ، وكال أو
 

د تفرض سو  المال ، فقعامة لهيئة الالفي أداء واجباته وفق ا ألي توجيهات ولوائح صادرة عن  االكتتابإذا فشل أي من بنوك 
ة استرداد أي غرام اإلصدار. في مثل هذه الحالة ، يح  لمدير هملالم االكتتابو/ أو بنك  اإلصدارهيئة غرامة على مدير ال

 .أو عدم أدائه لواجباته االكتتاببنك  خطأنتيجة إلهمال أو  هملالم االكتتابقد يكون تكبدها من بنك 
 

إال  رحبالطش.م.ع.ع ضد أي مطالبات من طرف ثالث فيما يتعل   يعمانالبنك الوطني العلى تعويض  اإلصدارواف  مدير 
 .االكتتاب بالقدر الذي ينشأ عن سوء التصرف المتعمد أو اإلهمال الجسيم لبنك 
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 م العقارمقيّ  07.7

هي شركة مهنية مستقلة متخصصة في تقييم القيمة السوقية لألصول العقارية وهي خبيرة معترف بها في م تبيان العقارية ش.م.
إلجراء تقييم للمباني ، فيما يتعل  م تبيان العقارية ش.م. تم تعيين شركة .عمانسلطنة مجال تقديم تقارير التقييم الرسمية في 

 ."بالمعلومات اإلضافية الواردة في القسم المعنون "التقييم
 

م وفق ا لتقدير مدير االستثمار وحده لتقديم خدمات التقييمن جانب إدارة الصندو  م العقارات" من وقت آلخر سيتم تعيين "مقيّ 
 .الصندو  هاتحمليم العقار" سجميع الرسوم المستحقة على "مقيّ   .للصندو  فيما يتعل  بأصوله واستثماراته العقارية
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 والفتوى الشرعية الستثمارل اإلرشادات الشرعية   .09

للملسووسووات  راجعةمالشوورعية والتي تتواف  مع معايير المحاسووبة وال لجنةاله تالسووتثمار وفق ا لما أقر ل ةرشووادات الشوورعياإلفيما يلي 
األمور  فيالشووورعية  ت اللجنةاة وأفضووول ممارسوووات السوووو  الدولية وفق ا لتفسوووير يالشووورع المبادئو  ("AAOIFI") المالية اإلسوووالمية
بب عن هذه اإلرشادات بس خارجمحتمل تصرف أي . للملسسات المالية اإلسالمية مراجعةمعايير المحاسبة وال التي ال تغطيها

 .الشرعية قبل التنفيذ اللجنة بعض الظروف الفريدة أو المواقف غير المعتادة يتطلب موافقة مسبقة من
 

 مبادئ توجيهية للحصول على العقار / االستثمار المباشر في العقارات 09.0

 )عملية الموافقة الشرعية قبل االستثمار(
 :إرشادات الشريعة اإلسالمية لكل استثمار ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي تتضمن

 
 فحص النشاط التجاري األساسي )مصدر الدخل( 09.0.0

ال يجوز للصندو  شراء / حيازة عقارات عندما تنطوي العمليات التجارية الحالية على أساس السعة الكاملة للعقار على  أوال :
 :الشريعة اإلسالميةمبادئ األنشطة التالية غير المتوافقة مع 

وشركات  ة والتمويلالقائمة على الفائدة ، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والوساط ، التجاريةالمالية الملسسات  .أ
 التأجير ؛

 القمار أو األلعاب أو الكازينوهات ؛ .ب
 ؛لمسكرات اتصنيع وتعبئة وتوزيع أو بيع األغذية والمشروبات غير الحالل ، وال سيما لحم الخنزير والكحوليات أو  .ج
نتاج أو توزيع أو بيع هذا الترفيه ، مثل  .د الترفيه بما في ذلك دور السينما والمواد اإلباحية والمنشورات والموسيقى وا 

 القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو ؛
 .األنشطة األخرى غير األخالقية .ه

 
إذا تبين أن العقارات تتضمن مزيج من األنشطة المسموح بها وغير المسموح بها ، يجب على الصندو  إجراء  ومع ذلك ، ثانيا

 :تقييمات امتثال إضافية وفق ا لطر  الحساب التالية
 

حساب إيرادات اإليجار من األنشطة غير المسموح بها للمستأجرين الذين يمارسون أنشطة مختلطة )المسموح بها وغير  .أ
 :وح بها(المسم

 
 :اإلسالمي( يالطريقة األولى )يفضلها المجلس الشرع

  يجب على الصندو  الحصول على اإليجار من كل نشاط غير مسموح به يعمل في ممتلكات األنشطة المختلطة التي سيتم
اقتنالها. يجب إضافة التأجير من كل نشاط غير مسموح به للحصول على مجموع التأجير من األنشطة غير المسموح بها. 

ر المسموح بها مع مجموع التأجير الكلي للعقار للحصول على نسبة بعد ذلك ، سيتم مقارنة مجموع التأجير من األنشطة غي
من مجموع  ٪2تأجير األنشطة غير المسموح بها. يجب أال يتجاوز مبلغ اإليجار الكلى من األنشطة غير المسموح بها 

  .٪2إيجار العقار. يجب أال يستثمر الصندو  في العقار إذا تجاوزت هذه النسبة 
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 :)إذا لم تكن الطريقة األولى ممكنة( الطريقة الثانية

  مثل األنشطة القائمة على الخدمة ، سيتم اعتماد  المساحة غير المشغولة بالنسبة لألنشطة التي ال تنطوي على استخدام ،
  .اللجنة الشرعية طريقة الحساب بناء  على نصيحة 

 
 :)ب( المستأجرين الجدد

ا ، أو قد تلدي  تكون أنشطته جديد للصندو  قبول مستأجرال يجوز   . خر  الحد المسموح بهإلى غير مسموح بها تمام 
 

 التمويل : 09.0.1

هاء من على الصندو  عند االنت ، فيجب تجاريحالية لدى بنك  تجارياقتراض أ.  إذا كان للممتلكات المراد شرالها تسهيالت 
 :االستحواذ إما

 طري  التسوية الكاملة ؛ أو عن التجاريالتسهيل ( إنهاء هذا 0)
إذا كان يرغب في االستمرار في الحصول على رفع مالي ، فيحاول إعادة تمويل تلك الممتلكات عن طري  تسهيالت  (5)

 .تمويل إسالمي جديدة
ب. يجوز للصندو  الحصول على تمويل للقيام باالستثمارات أو تمويل أنشطته التشغيلية عن طري  الحصول على تمويل بشرط 

 .رعيةاللجنة الشعليه  تالشريعة اإلسالمية وحسب ما وافق مبادئأن تكون أداة التمويل المعتمدة بمثابة أداة متوافقة مع 
 

 أسهم ممتااة 09.0.3

مستثمريه أو أن يكتسب أو أن يصبح مساهم ا متميزا في األصل االستثماري  إلى ال ُيسمح للصندو  بتقديم أسهم ممتازة 
المستهدف ، في الظروف التي يكون فيها للمساهمين ضمن نفس الفئة من األسهم حقوق ا اقتصادية ومالية ممتازة على المساهمين 

 .اآلخرين ضمن نفس الفئة من األسهم 
 

 التنقية 09.0.4

يجب من إجمالي إيرادات اإليجار )خمسة بالمائة(  ٪2أي دخل مستمد من األنشطة غير الحالل )المشروعة( والتي تقل عن 
 . لجنة الشرعيةالتنقيتها بالكامل عن طري  الجهات الخيرية المعتمدة من 

 
 األنشطة المالية للصندوق بخالف االستثمارات المباشرة 09.1

 إدارة النقدية 09.1.0

يحتفظ الصندو  بأمواله في أدوات سو  المال اإلسالمية أو في حسابات إسالمية أو في أي حساب بدون فائدة حيثما ال  .أ
تكون تلك األدوات متاحة . ومع ذلك ، سيبذل الصندو  قصارى جهده في جميع األوقات للبحث عن منتج متواف  مع 

 .الشريعة اإلسالمية واستخدامه في جميع الحاالت مبادئ
يتم صرف أي إيرادات فوائد مستمدة من أي عمليات إيداع )قبل نشر أموال الصندو  لالستثمار( والتي تصبح جزء ا من  .ب

 .الشرعية ألغراض التزكية اللجنة الملسسات الخيرية المعتمدة منإلى أصول الصندو  
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ال يجوز للصندو  االستفادة من تسهيالت السحب على المكشوف مقابل دفع الرسوم / الفوائد التي يتم حسابها مع مراعاة  .ج

المبلغ المسحوب وفترة االستخدام. يجوز للصندو  استخدام تسهيالت السحب على المكشوف بموجب صك إسالمي / أداة 
 .الشرعية اللجنةلما أقرته  أخرى متاحة ال تتعارض مع متطلبات الشريعة ووفق ا

الشريعة  بادئم يجوز استثمار األصول النقدية غير المستثمرة للصندو  في المنتجات االستثمارية قصيرة األجل المتوافقة مع .د
اإلسالمية مع واحدة أو أكثر من الملسسات المالية اإلسالمية أو عمليات النافذة اإلسالمية على النحو المعتمد من قبل 

 .الشرعية اللجنة
 

 إدارة النقدية 09.1.1

اللجنة  يتم استخدام جميع أنشطة التحوط واستخدام األدوات الهيكلية ألنشطة استثمارات الصندو  فقط بعد موافقة خطية من
عة الشري مبادئوفق ا لذلك ، يجب تطبي  منتجات التحوط المتوافقة مع   .الشريعة اإلسالمية مبادئلضمان توافقها مع الشرعية 

 .اإلسالمية فقط ، ويجب استخدام منتجات التحوط هذه فقط ألغراض إدارة المخاطر وليس ألغراض االستثمار
 

 استخدام المنتجات المشتقة 09.3

و االستثمار. ألتقلبات أسعار الصرف للعمالت سواء ألغراض التحوط  التجاريةاألدوات المشتقة في االكتتاب ال يجوز للصندو  
: الخيارات ، العقود اآلجلة ، العقود المستقبلية ، المقايضات ، إقراض األورا  المالية ،  التجاريةوتتضمن هذه األدوات المشتقة 

م الشريعة اإلسالمية المذكورة أعاله والتي تخد مبادئإلخ. ومع ذلك ، يجوز للصندو  استخدام المنتجات المماثلة المتوافقة مع 
هيكل منتج مختلف يلتزم بمبادئ الشريعة اإلسالمية مثل االستفادة من هيكلية  إلى الغرض االقتصادي ، ولكنها تستند نفس 

 :األدوات المشتقة التالية
 العقود اآلجلة : بيع السلم / الوعد )تعهد( .أ

 ألغراض إدارة المخاطر محظورة بمقدار انكشاف غطاء الصندو  المالي للعملة األجنبية . العقود المستقبلية .ب
 الخيارات .ج
 عقد مرابحة السلعالمقايضات: مقايضة سعر الربح اإلسالمي بناء  على  .د
 إقراض األورا  المالية: عقد بيع مزدوج مع الوعد .ه
 

 السياسات واإلجراءات التشغيلية الشرعية 09.4

 المتابعة الشرعية الالحقة على االستثمار()عملية 
 

 المراجعة السنوية 09.4.0

يجب أن تراقب عملية التدقي   .اللجنة الشرعية  بترتيب التدقي  الشرعي السنوي للصندو  من قبل ستثمارمدير االيقوم  .أ
األنشطة االستثمارية للصندو  للتأكد من أن كل استثمار يتم تنفيذه يجب أن يتواف  مع إرشادات االستثمار الشرعي كما 

 .الشرعية اللجنةهو منصوص عليه في هذه االتفاقية وأي اتجاه آخر كما هو منصوص عليه من قبل 
 الشرعية شهادة امتثال للصندو  اللجنة عند إتمام التدقي  بنجاح ، تصدر .ب
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 : الحساب والصرف إجراءات التاكية 09.4.1

في  الواردة من أحد األصول مع مبادئ الشريعة اإلسالميةيجب اتباع اإلجراءات التالية لتزكية أي من العائدات غير المتوافقة 
 .محفظة الصندو 

العائدات مرة واحدة على األقل في السنة وفي جميع الحاالت قبل توزيع العائدات أن تتم عملية تزكية اللجنة الشرعية  تتطلب .أ
 .على المستثمرين

ع محساب الدخل غير المتواف  إلى عند حساب جزء العائدات غير المزك اة ، يتم خصمها من إجمالي العائدات وتحويلها  .ب
 مبادئ الشريعة اإلسالمية .

كقاعدة عامة   .اللجنة الشرعية  للهيئات الخيرية كما تمت الموافقة عليه مسبق ا من قبل ييتم التبرع بهذا الجزء غير المزك   .ج
، يجوز اختيار أي هيئة خيرية لهذا الغرض باستثناء فقط تلك التي تنطوي على نشر الدين بخالف اإلسالم أو تلك التي 

  .صورة اإلسالم بشكل مباشر أو غير مباشر إلى قد تسئ 
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جراءات    .11  العاماالكتتاب شروط وا 

 االكتتابهيكل  11.0

 يعرض الجدول أدناه نظرة عامة على بعض المعلومات اإلحصائية الرئيسية المتعلقة بهيكلة االكتتاب :
 

    الفئة الثانية من المستثمرين الفئة األولى من المستثمرين 
 12،111،111 ١2،111،111 المعروضة لالكتتابعدد الوحدات إجمالي 

  ٪12  ٪١2 نسبة الوحدات
 بيسة 015 بيسة 015 قيمة الوحدة

 بالتناسب بالتناسب أساس التخصيص 
 011وحدة وبعد ذلك مضاعفات  0.111 الحد األدنى لالكتتاب العام 

 وحدة 
وحدة وبعد ذلك  01،111،011

 وحدة  011مضاعفات 
 وحدة 51،111،111 وحدة 01،111،111 الحد األقصى لالكتتاب 

 االكتتاب بالكامل عند تقديم طلب  االكتتاب بالكامل عند تقديم طلب  العام االكتتاب شروط سداد أموال طلبات 
 

مال حتى في رأس الأخر أن تخفض الحد األدنى لالكتتاب إلى من وقت دارة الصندو  إلنه يجوز إف ،وبرغم الحد األدنى المذكور
 وحدة وف  ما تراه مناسبا . 011ن قبول مضاعفات أقل مدارة الصندو  إلويجوز  ،االكتتاب تسمح ألكبر عدد من المستثمرين ب

 
وُيعامل جميع مواطني دول مجلس التعاون  ،العمانيين وغير العمانيين واألشخاص االعتباريين لألفرادمتاح  العاماالكتتاب 

 ك الوحدات.وامتالاالكتتاب واألشخاص االعتباريين معاملة المواطنين واألشخاص االعتباريين العمانيين لدى تقديمهم طلبات 
 

شركة شقيقة  معاعتباري ) سواء كان فردا  أو شخص اتوحد حاملمن مجموع الوحدات ألي  ٪01وال يجوز تخصيص أكثر من 
 عائلة(.الو فرد من أ
 

 : العاماالكتتاب نه غير مسموح لألشخاص التاليين بإف ، المالرأس طبقا لقانون سو  
  :الملسسات ذات الملكية الفردية 

 بأسمائهم الشخصية. االكتتاب يجوز لمالكي الملسسات ذات الملكية الفردية فقط تقديم طلبات 
  :حسابات العهد 

 بأسمائهم الشخصيةاالكتتاب يجوز فقط للزبائن المسجلين بموجب حسابات عهد تقديم طلبات 
 ات المتعددة: االكتتاب 

 يقدم أكثر من طلب اكتتاب واحد. نأال يجوز للمكتتب 
 ات المشتركة: االكتتاب 

 سم أكثر من شخص واحد )وال حتى نيابة عن الورثة القانونيين( اال يجوز للمكتتبين تقديم طلبات اكتتاب ب
 

 .  خطارإيتم رفضها بدون ات االكتتابكافة تلك 
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 نيابة عن األطفال القصر:االكتتاب  11.1

  يتم اعتباره قاصرا . االكتتاب سنة وقت تقديم طلب  08ن أي شخص عمره أقل من إف ،العاماالكتتاب لكافة أغراض هذا 
  نه يتعين على مقدم الطلب إرفا  وكالة قانونية إتتاب نيابة عن قاصر خالف والده فقام أي شخص بتقديم طلب اكإذا

 شرعية سارية المفعول صادرة عن الجهة المختصة بتفويضه في التصرف في أموال القاصر بالبيع والشراء واالستثمار. 
 

 رقم المكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع 11.3

  يتقدم  نأن يكون أي مكتتب لديه حساب ورقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. ويجوز ألي مكتتب أيجب
للحصول على رقم مستثمر وفتح حساب وذلك بتعبئة نموذج خاص بذلك لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. ويمكن بطلب 

أو (  www.mcd.gov.om ) لكترونيمن موقعها اإلأو الحصول على هذا النموذج من شركة مسقط للمقاصة واإليداع 
. ويمكن للمكتتب تقديم ذلك النموذج بعد تعبئته في أي من الهيئة العامة لسو  المال المرخصة من  الوساطةمن شركات 

 العناوين التالية: 

o رمز بريدي  ، 125ص ب  ،+( 1١8) 54803410 فاكس رقم المركز الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع
 سلطنة عمان ، مسقط ، روي ، 005

o  فتح حساب لدى موقع شركة مسقط للمقاصة واإليداعwww.mcd.gov.om 
o  الهيئة العامة لسو  المال .مرخصة من  وساطةمكتب أي شركة 

 
   قط حساب لدى شركة مس الرسمية للشركة لفتحعلى كل شخص اعتباري يرغب في االكتتاب تقديم نسخة من األورا

ردة باإلضافة إلى تعبئة جميع البيانات الواشركة مسقط للمقاصة واإليداع الذي تحدده نموذج وفقا  لل ، للمقاصة واإليداع
 للحصول على رقم المستثمر . بطلب فتح الحساب

 
  ل لدى عنوان المكتتب المسجإلى  يتم إرسالهاالتخصيص وشيكات األرباح الموزعة  خطاراتإكافة المراسالت بما في ذلك

شركة مسقط للمقاصة واإليداع. وعلى المكتتبين التأكد من صحة عناوينهم كما قدموها لشركة مسقط للمقاصة واإليداع 
 وتصحيحها وتحديثها دائما. 

 
  ن رقم المستثمر سوفشركة مسقط للمقاصة واإليداع ألن يلكد صحة رقم المستثمر الخاص به من أعلى كل مكتتب 

. كل مكتتب مسلول عن التأكد من صحة رقم المستثمر المبين في نموذج طلب االكتتاب ُيطلب منه عند تعبئة طلب 
      ب.            خطار المكتتإيتم رفضهم بدون فأما المكتتبين الذين ال يحملون رقم مستثمر صحيح  ،الخاص به االكتتاب 

 
 125 ص ب ، على المتقدمين لالكتتاب االتصال بشركة مسقط للمقاصة واإليداع ،لمزيد من المعلومات حول هذه اإلجراءات

نترنت: اإل +(1١8) 54853410فاكس:  +(1١8) 54855555هاتف: ، سلطنة عمان ، مسقط ، روي ، 005رمز بريدي  ،
(www.mcd.gov.om) 
 

 االكتتابفترة  11.4

  . 5151يناير  0١وتنتهي في تاريخ  5151يناير  5من تاريخ  االكتتاب  فترةتبدأ 
 

http://www.mcd.gov.om/
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 التخصيصأسس  11.5

  من  ٪١2وحدة ) ١2،111،111يساوي أو يقل عن  (0)عدد الوحدات التي طلبها المستثمرون من الفئة  مجموعإذا كان
عدد الوحدات حسب  (0)"( ، فسيتم تخصيص جميع الوحدات للمستثمرين من الفئة 0العام( )"تخصيص الفئة  الطرحوحدات 
يتم ،  (0)تخصيص للمستثمرين من الفئة ال، بعد  (0). أي وحدات باقية معروضة من تخصيص الفئة هابطلب واالتي تقدم

 مستثمر من الفئةالالذين لم يتم تخصيص العدد الكامل للوحدات التي طلبها  (5)توزيعها بالتناسب على مستثمري الفئة 
 ؛ (5)

 
  من  ٪12وحدة ) 12،111،111يساوي أو يقل عن ( 5)عدد الوحدات التي طلبها المستثمرون من الفئة  مجموعإذا كان

أي . هاتقدمت بطلب( 5)لفئة "( ، سيتم تخصيص جميع الوحدات للمستثمرين من ا5العام( )"تخصيص الفئة  الطرحوحدات 
، سيتم تخصيصها بالتناسب مع ( 5)تخصيص لمستثمري الفئة ال، بعد ( 5)وحدات متبقية معروضة من تخصيص الفئة 

 ؛ و( 0)الذين لم يتم تخصيص العدد الكامل للوحدات التي طلبها مستثمر من الفئة ( 0)مستثمري الفئة 
 
  وحدة والعدد اإلجمالي للوحدات  ١2،111،111( 0)التي طلبها المستثمرون من الفئة عدد الوحدات  مجموعإذا تجاوز

 :وحدة ، فيجب 12،111،111يتجاوز ( 5)التي طلبها المستثمرون من الفئة 
o  العام، مع  الطرحمن  ٪ ١2وحدة ، أي ما يعادل  ١2،111،111في إجمالي ( 0)تخصيص المستثمرين من الفئة

 مجموع إلى على أساس تناسبي بناء  على عدد الوحدات التي طلبها ( 0)ر من الفئة كل مستثموحدات لتخصيص 
 ؛( 0)ن من الفئة و لمستثمر ا كتتب فيهاا يالتعدد الوحدات 

o  الطرحمن  ٪ 12وحدة ، أي ما يعادل  12،111،111في إجمالي ( 5)لمستثمرين من الفئة الوحدات لتخصيص 
 كتتب فيهااعلى أساس تناسبي بناء  على عدد الوحدات التي ( 5)كل مستثمر من الفئة وحدات لالعام ، مع تخصيص 

 .(5)الفئة عدد وحدات  مجموع إلى 
 
  المعروضة ، يتم تخصيص عدد الوحدات  مجموعالعام أقل من  الطرحالمقدمة في عدد الوحدات  مجموعفي حال كان

، وفق ا  يهافاالكتتاب تم  يالتالوحدات إصدار ها لسندان ، بالتزامن مع صدار ا  سندان و ل هاباالكتتاب يتم الوحدات التي لم 
بيسة لكل وحدة كجزء من سعر الشراء بموجب اتفاقية البيع والشراء  011قيمة ببسعر الوحدة التي تمثل سندان  لشروط تعهد

 .الرئيسية
للمقاصة  شركة مسقطو  اإلصداريتم تحديد التخصيص النهائي للوحدات على أساس ما سب  من قبل إدارة الصندو  ومدير 

 .لسو  المالالعامة هيئة البالتشاور مع واإليداع 
 
  يحتفظان  اإلصدارالعام ، فإن الصندو  ومدير  الطرحمن الوحدات المعروضة بموجب  ٪ 21قل من ن ألبيالمكتتإذا تقدم

ظيمية وبناء  على تقدير الصندو  ورهنا  بالمتطلبات التن بعد موافقة الهيئة العامة لسو  المال .العام  الطرحبالح  في إلغاء 
ى أو آخر )قد يكون أعل طرحالعام أو  الطرح لوحدات عن طري  االكتتاب العام في نفسل طرح، يتعهدان بعد ذلك بإجراء 

يناير  01لهيئة العامة لسو  المال . إذا تم إلغاء الطرح سيتم إرجاع قيمة االكتتاب في أو قبل ا  بعد موافقة اأقل( سعر 
5151 . 
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 حد األدنى لالكتتاب العامال 11.6

نه إوحدة. ورغم ذلك ف 011وحدة وبعد ذلك مضاعفات الو  0111الحد األدنى لعدد الوحدات المعروضة لالكتتاب العام هو 
أخر للسماح ألكبر عدد ممكن من المستثمرين إلى دارة الصندو  تخفيض الحد األدنى للمشاركة الرأسمالية من وقت إليجوز 

 .كتتاب في اال باالشتراك
 

 الحد األقصى لالكتتاب العام 11.8

األقصى من الوحدات ب هذا العدد مليون وحدة. وألغراض احتسا 51الحد األقصى لعدد الوحدات المعروضة لالكتتاب العام هو 
الذي يقدمه أحد اآلباء )أو أحد األوصياء( يتم تجميعه مع أي طلبات اكتتاب مقدمة من الوالد )أو الوصي( االكتتاب ن طلب إف

بالنيابة عن أي أطفال قصر ذوي عالقة معه. إذا كان مجموع عدد الوحدات المكتتب فيها بمعرفة أحد اآلباء )أو األوصياء( 
يتم تخفيض الوحدات المسجلة بموجب كل طلب اكتتاب بالتناسب نه إف ، مليون وحدة 51ذوي عالقة يزيد عن  وأي أطفال قصر

 جراء أي تخصيص للوحدات.إمليون وحدة قبل  51د الوحدات عن بحيث ال يزيد مجموع عد
 

 مسلولين عن أي تغيير في القوانين واللوائح المطبقة التي تحدث اإلصدارمدير و المستشار المالي الصندو  ، وال يعتبر أي من 
تهم متوافقة باالستفسار بمعرفتهم للتأكد من أن طلبات اكتتابااالكتتاب ن يقوم مقدمي طلبات أبعد تاريخ هذه النشرة. ومن المفضل 
  مع القوانين واللوائح المعمول بها.

 
 شروط الدفع 11.7

تحصيل ل يسقيد التأس صندو  أمان لالستثمار العقاريتحت اسم  يهكتتاب لدابفتح حساب  االكتتابمن بنوك كل بنك يقوم 
 .اتاالكتتابمبالغ 

 
بإدارة هذا الحساب ومن ثم يتم تحويل رصيده وو بعد التخصيص ورد األموال وو  االكتتاب ويقوم كل بنك منوط به تحصيل أموال 

 .(اإلصدار)مدير  ع.ع.م.شبنك صحار الدولي  لدىحساب البنك للصندو  إلى بعد خصم رسوم التحصيل البنكية 
 

يل بنكي بقيمة بتحو أو و حوالة أأو بشيك لدى البنك االكتتاب في حساب  نقدا  االكتتاب ن يقوم بسداد أموال أويمكن لكل مكتتب 
 . االكتتاب المستحقة وقت تقديم نموذج االكتتاب 

 
 :هذه األرصدة ستخداماذلك يتم عند 

 ؛ الطرحلدفع نفقات لكل وحدة  اتاالكتتابالمحصلة عن  اإلصداربيسة مصروفات  5بمبلغ فيما يتعل   .أ
 اإلصدارات مصروفرصيد  تحويلتم بموجب )أ( ، ي تم تحصيلهاالمتكبدة أقل من المبالغ التي  الطرحتكون نفقات عندما  .ب

 تحت )أ( كجزء من احتياطيات الصندو  ؛ المحصلة 
، نطب اا سندان ، صافية  ، إذإلى العام بعد االستقطاعات الواردة في الفقرتين )أ( و )ب(  الطرح حصيلةيتم تحويل رصيد  .ج

 في المكتتبونللوحدة التي ساهم بها  بيسة 5بواقع تتجاوز المبلغ اإلجمالي عام  طرحأي مبالغ مطلوبة لتلبية أي نفقات بعد 
 .الطرح العامنفقات الصندو  لتغطية  هاي سيستخدمتالعام ، وال الطرحكجزء من سعر  العام الطرحنفقات 

 
حساب نقدا  أو بشيك أو بشيك )درافت( أو بالتحويل ل االكتتابأن يدفع قيمة االكتتاب الخاصة به في حساب  يمكن لكل مكتتب

 الصندو  أثناء تقديم طلب االكتتاب  .
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 بيانات الحساب البنكي للمكتتب 11.9

ال أوعلى المكتتب  .االكتتاب على كل مكتتب تقديم بيانات البنك المفتوح به حسابه )المسجل باسم المكتتب( في نموذج طلب 
 نيابة عن أطفال قصر.      االكتتاب ال في حالة إيستخدم رقم الحساب البنكي ألي شخص أخر 

 
ب مستندات ففي هذه الحالة يقدم المكتت ،االكتتاب إذا كان الحساب البنكي للمكتتب مسجل لدى بنك بخالف بنك تحصيل أموال 

 إلجراءا. ويمكن إتمام هذا االكتتاب يمكن منها التحق  بشكل منفصل من بيانات الحساب البنكي المذكورة في نموذج طلب 
بنك المكتتب مذكور فيه رقم الحساب وأسم صاحب الحساب. وتشمل المستندات و صورة طب  األصل من أبتقديم أي أصل 

سلول عن ات. المكتتب مالتي يمكن قبولها كشف حساب البنك أو رسالة أو أي مستند صادر عن البنك يلكد صحة تلك البيان
وص ويل بخصديم أي دلوتتب غير ملزم بتقوكما أن المك ،لوبةومن البيانات المطووني ويتضون الدليل المقدم هو دليل قانأالتأكد من 

ة التحق  إذ ُيطلب من البنك في هذه الحال ،المفتوح لديه حسابه االكتتابحسابه البنكي إذا كان يكتتب عن طري  بنك  صحة
جراءات البنك( أو ا  من صحة حساب المكتتب عن طري  نظامه و   كتتب.الم عن طري  المستند المقدم منجراءاته هو )أي نظام وا 

 
 يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي للمكتتب في سجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع ،سو  المالالعامة لهيئة اللتعليمات  طبقا  

لغرض تحويل أموال المكتتب المسترجعة وكذلك إلضافة األرباح الموزعة من الصندو . بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم بالفعل 
دم ستخهو الذي ياالكتتاب المذكور في نموذج فان رقم الحساب  ، حسابات بنكية مسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع

 . لتحويل األموال المسترجعة فقط
 

دمة نيابة عن ات المقاالكتتابستثناء اب ، أي نموذج اكتتاب يتضمن رقم حساب بنكي لشخص وو خالف المكتتب وو سيتم رفضه
 القصر فان النموذج يتضمن بيانات الحساب البنكي لوالدهم )أو الوصي(.

 
 المستندات المطلوبة 11.01

  السليم.اب االكتتعلى كل مكتتب تقديمها كجزء من طلب  يينبغ يعلى قائمة بالمستندات التاالكتتاب طلب يحتوى نموذج 
ب مفتوحا  إذا كان الحساب البنكي للمكتتاالكتتاب المطلوب فقط هو تقديم مستند يلكد صحة رقم حساب البنك المذكور في طلب 

 ات. االكتتابلدى بنك أخر غير مخول بتحصيل أموال 
 

ابة عن نياالكتتاب ويجب إرفا  صورة عن وكالة معتمدة من الجهة القانونية المختصة في حالة ما إذا كان المكتتب يقوم ب
ة ، يتم إرفا  صورة جواز سفر الطفل مع صور طفاله القصرأالذي يقوم به األب نيابة عن االكتتاب باستثناء  خر )آشخص 

شخاص االعتباريين )غير األفراد( المتقدمين بطلبات اكتتاب موقعة من شخص بصفته . في حالة األ تحقي  الشخصية لألب(
 فويض. لتوساري المفعول يدل على ذلك ا وو عن مستند كافٍ  االكتتاب فيجب تقديم صورة وو مع نموذج  ، مفوض بالتوقيع

 
 االكتتابطلب حالة  11.00

. وعلى الكتتاب االمكتتب هو المسلول عن تقديم كافة البيانات والتأكد من صحة وصالحية المعلومات المبينة والمرفقة في طلب 
 الكتتابان يقرأ بعناية هذه النشرة والشروط واإلجراءات المذكورة بها والتي تنظم هذا أوو  االكتتاب كل مكتتب وو وقبل تعبئة طلب 

  .االكتتاب وتقديم صور عن كافة البيانات كما هو مدون في طلب االكتتاب كما يتعين على المكتتب تعبئة طلب 
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لمطلوب تندات اوتقديم المساالكتتاب في ذات وقت دفع قيمة االكتتاب بنوك أحد إلى االكتتاب وعلى المكتتب أيضا تقديم طلب 

 .االكتتاب إرفاقها مع طلب 
 

 . تأسيسقيد ال صندو  أمان لالستثمار العقاري ن تكون باسم "أو حوالة بنكية يجب أوأية اكتتابات ُتدفع قيمتها بشيك 
 

 اتاالكتتاببنوك تحصيل أموال  11.01

)الثامنة  كثناء ساعات الدوام الرسمي لتلك البنو أات االكتتابلدى أي من البنوك المصرح لها بتلقي أموال  االكتتاب تُقبل طلبات 
ة في فقط بعد التأكد من مراجعة اإلجراءات المبين االكتتاب كما أن تلك البنوك سوف تقبل طلبات  ،الثانية ظهرا ( إلى صباحا  

 ه النشرة.وهذ االكتتاب نة في طلب ن يلتزم بكافة الشروط المبيألمكتتب بإخبار ا  االكتتاب بنوك وعلى  ،هذه النشرة
 

يها في وفي نفس الوقت دفع مبالغ الوحدات التي اكتتبوا فاالكتتاب بنوك أحد إلى االكتتاب ويجب على المكتتبين تقديم طلب 
أي طلبات بعد  االكتتاببنوك رفض ت. و االكتتاب قفال إبما ال يتعدى تاريخ االكتتاب أثناء فترة لدى البنك االكتتاب حساب 

 .) الثانية ظهرا (االكتتاب قفال فترة أساعات الدوام الرسمي في تاريخ 
 

 لدى البنكاالكتتاب الدفع في حساب  11.03

ويل من أو بشيك أو بحوالة تحت الطلب أو بأمر تح وو نقدا   االكتتاب ات وو مع تقديم طلب االكتتابعلى كافة المكتتبين دفع قيمة 
 مار العقاريصندو  أمان لالستث وذلك باسم االكتتاببنك إلى االكتتاب الحساب بالمبلغ المستح  في نفس وقت تقديم طلب 

 .(قيد التأسيس)
 

 و بسعر يقل عن السعر الذيأ)االكتتاب وعند تخصيص عدد من الوحدات ألحد المكتتبين يقل عن العدد المذكور في طلب 
 االكتتابنك المكتتب عن طري  بإلى ،  ن وجدإ، االكتتاب المدفوع عند  الفائضإرجاع المبلغ ( يتم االكتتاب احُتسبت به قيمة 

وسيتم إرجاع المبلغ الفائض في أو فور حصوله على أمر بذلك من مدير اإلصدار ،  لدى البنك االكتتاب حساب خصما من 
 لفائضةاأيام من تلقى تعليمات إعادة المبالغ  ثالثةأن يقدم لمدير اإلصدار خالل كل بنك اإلكتتاب وعلى ،  5151يناير  53قبل 

رد في التاريخ تم ي لبالغ التوقائمة بالم للمكتتبين الفائضةتقريرا  حول الموقف التنفيذي للمبالغ المرتجعة يتضمن ما يفيد رد المبالغ 
 . الفائضةالمحدد وأسباب ذلك وأية معامالت متعلقة برد المبالغ 

 
 .قبل أي عمليات رد ذات صلةاالكتتاب أموال  على اتم الحصول عليه مكاسببأي الصندو  يحتفظ 

 
 االكتتابطلبات  قبول 11.04

 في الحاالت التالية:   االكتتاب لن تقبل طلبات  االكتتاب بنوك 
  توقيع المكتتب  االكتتاب إذا لم يحمل طلب. 
  للشروط المبينة في هذه النشرة ات بمعرفة المكتتب طبقا  االكتتابإذا لم يتم دفع قيمة . 
  ات بشيك وجرى رفض الشيك ألي سبب من األسباب االكتتابإذا تم دفع قيمة. 
  مسقط للمقاصة واإليداعرقم المستثمر المكتتب المسجل لدى شركة االكتتاب إذا لم يتضمن طلب . 
  بأسماء مشتركةاالكتتاب إذا جرى تقديم طلب . 



  

 
 

 088  يالعقار ستثماردصندو  أمان ل   -إدصدار شرة ن
 

 
 إذا كان المكتتب مالك لملسسة فردية . 
  غير صحيحاالكتتاب إذا كان رقم المستثمر المذكور في طلب . 
  المكتتب( سمن نف االكتتاب إذا قدم المكتتب أكثر من طلب اكتتاب بنفس االسم )في هذه الحالة يجوز رفض كافة طلبات . 
  االكتتاب إذا لم ُترف  المستندات الثبوتية المطلوبة مع طلب . 
  كافة البيانات عن بنك المكتتب االكتتاب إذا لم يتضمن طلب. 
  ساب البنك ن حأغير دقيقة أو  ،غير صحيحة االكتتاب إذا تبين أن بيانات الحساب البنكي للمكتتب المذكورة في طلب

المقدمة بأسماء أطفال قصر وهي طلبات مسموح فيها باستخدام بيانات  االكتتاب ليس باسم المكتتب )باستثناء طلبات 
 الحساب البنكي لوالدهم أو للوصي عليهم(. 

  باء ناء األتثخر )باسآفي حالة أحد المكتتبين يكتتب بالنيابة عن شخص  االكتتاب إذا كانت الوكالة غير مرفقة مع طلب
وعليه يجب إرفا  في الطلب نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لألب  الذين يكتتبون بالنيابة عن أبنائهم القصر

 .(واالبن القاصر
  أو اللوائح المعمول بها . في هذه النشرةلواردة مطاب  للشروط القانونية ااالكتتاب إذا لم يكن طلب  
 

المعني بكل  تتاباالكفسوف يقوم بنك  ،طلب اكتتاب غير مستوفي للشروط الواردة في هذه النشرةاالكتتاب بنوك إذا استلم أحد 
ذا لم يقم المكتتب بتصحيح طلب  ،لالتصال بمقدم الطلب حتى يمكن تصحيح الخطأما يلزم  قبل  ترة محددةخالل ف االكتتاب وا 

 لب.مقدم الطإلى ات المدفوعة االكتتابمع قيمة االكتتاب طلب  المعني سيقوم بإرجاع االكتتابفان بنك  ،موعد اإلقفال
 

 تعهدات المستثمر 11.05

 :افتراض أن مقدم الطلب اإلصدارمن خالل تقديم الطلب ، يعتبر مقدم الطلب قد واف  ، وبالتالي يح  للصندو  ومدير 
  جميع محتويات هذه النشرة ؛ غير مشكوك فيهفهم بوضوح 
  ت ؛القوانين واللوائح المعمول بها(، والخبرة كمستثمر، للقيام باالستثمار في الوحدابالمعرفة الكافية والخبرة )بما في ذلك لديه 
  ؛ستثمارالذا اه عتقد أنها ضرورية ومناسبة فيما يتعل  باالستثمار في الوحدات ومن أجلياستلم جميع المعلومات التي 
 أو أي من الشركات التابعة له للحصول على أي معلومات أو مشورة أو  اإلصدارر ال يعتمد فقط على الصندو  أو مدي

 توصيات من أي نوع حول شروط الوحدات الواردة في هذه النشرة؛
  مزايا وحصل على المشورة المالية والضريبية والقانونية المناسبة لجميع ال للجهالة يالفحص النافتقييما  مستقال  ، وبذل  ىأجر

 والمخاطر المرتبطة باالستثمار في الوحدات؛ و
 حصل على جميع الموافقات الداخلية والخارجية والتنظيمية وغيرها الالزمة لتقديم الطلب واالستثمار في الوحدات. 
 

 االكتتابرفض طلبات  11.06

العامة  ةهيئالرفض أي طلب اكتتاب بسبب أي من الحاالت المذكورة أعاله بشرط الحصول على موافقة  اإلصداريجوز مدير 
 المرفوضة وأسباب الرفض.االكتتاب تقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل طلبات و  لسو  المال
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 االستفسارات والشكاوى 11.08

موال اكتتابات أ فائضو إرجاع أو رفض طلبات اكتتاب أو تقديم شكوى تتعل  بالتخصيص أأي مكتتب يرغب في االستفسار 
ذا لم يستجب بنك ،االكتتاب الذي تم فيه استالم طلب  االكتتابيمكنه االتصال بفرع بنك  ه يجوز للمكتتب فان االكتتاب وا 

 االتصال بأي من األشخاص التالية:
 

     رقم االتصال البريديالعنوان  أسم المسؤول االكتتاببنك 
بنك صحار 

 الدولي
حسين علي 

 اللواتي
 
 

رمز  44ص ب 

  111 يبريد
 +(1١8) 543١0118و  54311052هاتف : 
 +(1١8) 54311144فاكس : 

 
 assetmanagement@soharinternational.comالبريد :  

حمد سعيد  بنك مسقط
 حشمت

  134ص ب 

 111 يرمز بريد

 روي

 +(1١8) 543١3111هاتف : 
 +(1١8) 543888١4فاكس : 
 hamids@bankmuscat.com  : البريد 

بنك عمان 
 العربي

 باسم عادل
 
 

 سالمة الخايفية

رمز  1142ص ب 

  132 يبريد
 +(1١8) 54324141 هاتف :

 Basim.Adil@oman-arabbank.comالبريد  :  
 

 +(1١8) 54324403هاتف : 
 Salma.Al-Khaifi@oman-arabbank.com:   البريد

البنك الوطني 
 العماني

كريشنان 
 نارايانان

رمز  151ص ب 

 روى 111 يبريد
 +(1١8) 54338١01هاتف : 
 KrishnanN@nbo.co.omالبريد :  

 
ذا لم يتمكن بنك  بإحالة  فسوف يقوم البنك ،و الشكوى المقدمة من المكتتبأالمعني من حل االستيضاح المطلوب  االكتتابوا 

 و الشكوى.أالذي يقوم بإخطار المكتتب بتطورات ومستجدات موضوع االستيضاح  اإلصدارمدير إلى الموضوع 
 

رجاع  11.07  االكتتابأموال  فائضخطابات التخصيص وا 

سو  العامة لهيئة العمل من تاريخ إستالم موافقة  أيام 2تخصيص الوحدات للمكتتبين خالل عمل ترتيبات  اإلصداريتولى مدير 
 المال على أسس التخصيص.

 
بعد انتهاء فترة من هذه النشرة  51.01 الفقرةبموجب المكتتبين  إلى أي أموال اكتتابات  فائضإرجاع  اإلصدارمدير  كما يتولى
المكتتبين  لى إرسال خطابات التخصيص إبترتيب  اإلصدارمدير . ويقوم المال لسو العامة  هيئةالوبعد استالم موافقة االكتتاب 

 عناوينهم المسجلة لديها.  الذين تم تخصيص الوحدات لهم عن طري  شركة مسقط للمقاصة واإليداع على
 

 إدراج وتداول الوحدات 11.09

 ل الوحدات.تقديم طلب إدراج وتسجيسو  مسقط لألورا  المالية طبقا للقوانين واإلجراءات المطبقة في تاريخ في ُتدرج الوحدات 
 
 
 
 
 
 

mailto:assetmanagement@soharinternational.com
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رجاع فوائض أموال   :  االكتتاب ويبين الجدول التالي األطر الزمنية لالكتتاب والتخصيص وا 

 
   اإلجراء التاريخ

 عتم د   نشرةت  يخ   5101ديسمبر  54

 ت  يخ   نشر ب  جر      محلي   5101 ديسمبر 52

 ت  يخ ب ء  الكتت ب 5151يناير  5

  الكتت ب  إغالقت  يخ  5151يناير  0١

   الكتت ب بن ك الستالم طلب ت وق   م   مكتتبين  ن   إلص     ت  يخ   نه  ي  م ير  5151 يناير 01

  الكتت ب  و قتر ح ت   تخصيصبنت  ج   س ق   م ل        هيئ   إخط    5151يناير  55

 على  قتر ح ت   تخصيص  س ق   م ل        هيئ      ف    5151يناير  5١

 خط   ت   تخصيص إ ى    مكتتبينإإ س ل  5151يناير  53

 أ   ل  الكتت ب ت ف  ضتسجيل    ح  ت وإ ج ع  5151يناير  53

   م  ي *إد  ج    ح  ت   ى س ق  س ط  ألو  ق  5151يناير  51

   الكتت بفي ح    إ غ ء إ ج ع  أل   ل  5151يناير  01
 

 مالية.كتروني لسو  مسقط لألورا  الالتاريخ الفعلي على الموقع اإلل *تاريخ اإلدراج أعاله هو تاريخ تقديري وسوف ُينشر
 

 المسؤوليات والواجبات 11.11

بالمسلوليات والواجبات المذكورة في التوجيهات واللوائح الصادرة عن  لتزاموالصندو  االاالكتتاب بنوك و  اإلصدارعلى مدير 
فاقيات بأي مسلوليات أخرى مذكورة باالت لتزاماالاالكتتاب بنوك و  اإلصدارمدير  يعل كما يجب أيضا ، لسو  المالالعامة  هيئةال

 ن.اسندو المبرمة بينهم وبين الصندو  
 

همال لدى قيامهم بأداء مهامهم إينشأ عن أي  التزامويجب على تلك الجهات المعنية اتخاذ اإلجراءات العالجية بشأن أي 
هم المسلولين أمام السلطات القضائية عن اتخاذ اإلجراءات والخطوات المناسبة  اإلصدارمدير بها. ويكون  ةومسلولياتهم المنوط

  ات.لتزاملتصحيح أداء تلك اال
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 تعهدات   .  

 الصندوق 10.0

 :فرد ما يليمنبشكل مشتركين و  أعضاء إدارة الصندو  التالية أسمالهم نيابة عن الصندو  يلكد
 
  المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة وكاملة؛ 
  و ؛مضللةمن شأن إغفالها أن يجعل هذه النشرة  يالت ،حذف أي معلومات جوهريةتم بذل العناية الواجبة لضمان عدم 
 والالئحة  ،المال سو لوالالئحة التنفيذية للهيئة العامة  ،االمتثال لجميع األحكام المنصوص عليها في قانون سو  رأس المال

 .والقواعد واللوائح الصادرة بموجبها ،ستثمار العقاريصنادي  االالتنظيمية ل
 
 

 :الصندو  إدارة  ع نيابة عنيوقتم الت
 

 ............................................... : التوقيع ............................................... : التوقيع

 ............................................... : سماال ............................................... : سماال

 ............................................... : الوظيفة ...................... ......................... : الوظيفة

 ............................................... : التاريخ ............................................... : التاريخ
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 اإلصدارمدير  10.1

 ،سو  المالالعامة لهيئة لمن الالئحة التنفيذية ل 01والمادة  ،من قانون سو  رأس المال  1لمسلولياتنا بموجب المادة  وفقا  
ميع الوثائ  قمنا بمراجعة ج ،سو  المالالعامة لهيئة الوالتوجيهات الصادرة عن  ستثمار العقاريصنادي  االالتنظيمية ل والالئحة

 .ذات الصلة والمواد األخرى الالزمة إلعداد هذه النشرة
 

على حد  أنه اإلصدارمدير وقد أكد  ،المسلولية فيما يتعل  بصحة المعلومات المقدمة في هذه النشرة  اإلصدارمدير يتحمل 
 .والتي كان من شأن إغفالها أن يجعل هذه النشرة مضللة ،لم يتم حذف أي معلومات جوهرية  ،علمه

 
ناء  على المراجعات وب ،ا فيما يتعل  بهذه النشرة التي أعدت تحت إشرافنانالعناية الواجبة التي تتطلبها مهنتقمنا بنلكد أننا 

دارة الصندو  واألطراف األخرى ذات الصلةو  ستثمارمدير االوالمناقشات مع   :نلكد ما يلي ،ا 
 
  ي هذه النشرة ف واردةوال ملتطوير ش.م.سندان لالمعقول لضمان أن المعلومات التي قدمها لنا  للجهالة يقمنا بالفحص النافلقد

 .صدارلإلتتواف  مع الحقائ  الواردة في الوثائ  والمواد األخرى 
   والتي من شأن  ،فإن الصندو  لم يحذف أي معلومات جوهرية  ،على حد علمنا ومن المعلومات المتاحة من الصندو

 .إغفالها أن يجعل هذه النشرة مضللة 
  تعل  به مع جميع قواعد وشروط اإلفصاح المنصوص عليها في قانون سو  تالذي  اإلصدارو هذه  اإلصدارتتواف  نشرة

سو  العامة لهيئة لاونماذج النشرة المطبقة من قبل  العقاريستثمار صنادي  االل التنظيميةوالالئحة  لهالتنفيذية المال والالئحة 
 . والتوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الصدد المال

  مناسبة اللغة اإلنجليزية منها( صحيحة وسليمة و  إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة باللغة العربية )والترجمة غير الرسمية
أي  في حالة وجودو  ،قرار بشأن ما إذا كان ينبغي االستثمار في الوحدات المعروضة لمساعدة مقدمي الطلبات على اتخاذ 

 .النسخة العربيةإلى يشار  ،تعارض 
 

 :ع.ع.م.ش يبنك صحار الدولتم التوقيع نيابة عن 
 

 ............................................... : التوقيع

 ............................................... : سماال

 ............................................... : الوظيفة

 ............................................... : التاريخ
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 المستشار القانوني 10.3

خذة سو  المال على أن جميع اإلجراءات المتالعامة لهيئة لل ،الذي يظهر اسمه أدناه ،قرار يلكد المستشار القانونيبموجب هذا اإل
الصندو  وقانون سو  رأس المال والالئحة  على الساريةالوحدات التي هي موضوع هذه النشرة تتماشى مع القوانين  لطرح

 ، ة بموجبهاواللوائح والتوجيهات الصادر  ر العقاريستثماصنادي  االالتنظيمية ل والالئحة ،سو  المالالعامة لهيئة للالتنفيذية 
حصل  لقد . يالنظام األساسسو  المال بموجب العامة لهيئة الالصادرة عن و  ،الوحدات بطرحوالمتطلبات والقواعد الخاصة 

  .المعروضة كجزء من الطرح الوحداتصدار الصندو  على جميع موافقات السلطات الرسمية الالزمة إل
 

 :ونيابة عنوقع 
 مكتب تراورا آند هاملينا
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 مدير االستثمار 10.4

سو  المال على أن جميع اإلجراءات المتخذة العامة لهيئة لل ، الذي يظهر اسمه أدناه،ستثمار االمدير قرار يلكد بموجب هذا اإل
الصندو  وقانون سو  رأس المال والالئحة  علىالسارية الوحدات التي هي موضوع هذه النشرة تتماشى مع القوانين  لطرح

،  ة بموجبهاواللوائح والتوجيهات الصادر  ستثمار العقاريصنادي  االالتنظيمية ل والالئحةسو  المال، العامة لهيئة للالتنفيذية 
حصل لقد  .النظام األساسي سو  المال بموجب العامة لهيئة الالصادرة عن ، و الوحدات بطرحوالمتطلبات والقواعد الخاصة 

  .المعروضة كجزء من الطرح الوحداتصدار الصندو  على جميع موافقات السلطات الرسمية الالزمة إل
 

 :وقع ونيابة عن
 شركة ثراء العالمية لألعمال ش.م.م
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