
(1)صندوق األهلي ريت 

م2018يونيو 30التقرير النصف سنوي كما في 



المعلومات الرئيسية

صافي قيمة األصول الحالية

لاير سعودي 1,412,135,170

صافي العوائد التشغيلية للصندوق

لاير سعودي 47,822,347

* نسبة األرباح الموزعة

3.25%

اإلسميةالقيمة النسبة من * 
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الصندوقمعلومات 

:الصندوقاسم

.(”الصندوق“)(1)ريتاألهليصندوق

:الصندوقوصف

نشاؤهامتالصندوق،لمديرالشرعيةالهيئةقبلمنالمحددةالشرعيةالضوابطمعمتوافقمقفل،متداولعقارياستثماريصندوق
.الماليةالسوقهيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمولواللوائحاألنظمةبموجب

:االستثماريالصندوقهدف

اريةعقأصولفيأساسيبشكلاالستثمارخاللمنالوحداتلمالكيسنوينصفدوريتأجيريدخلتوفيرإلىالصندوقيهدف
السنة،فيمرتينالوحداتمالكيعلىالصندوقأرباحصافيمن(90%)عنيقلالماوتوزيعنشائيا،اتطويرامطورةللدخلمدرة

أصولعلىاالستحواذأوتوسعتهاأواألصولتطويرطريقعنالصندوقأصولقيمةإجماليفينموتحقيقإمكانيةإلىباإلضافة
.جديدة

:الحاليةالصندوقأصول

(جدة)مولاألندلس
(جدة)سويتسستايبريدجفندق
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تطورات الصندوق

الصندوقأصولحفظلغرضالحفظأمينقبلمنالخاصالغرضذاتالشركةانشاء.

م2017/12/25بتاريخللصندوقالملكيةونقلالعقاريةاألصولعلىاالستحواذ.

م2018/01/08بتاريخالسعوديةالماليةالسوقفيوحداتهتداولوبدأالصندوقإدراج.

المضافةالقيمةلضريبةمميزرقمعلىوالحصولوالدخلالزكاةالعامةالهيئةموقعفيالصندوقتسجيل.

تقييم أصول الصندوق ونشر التقارير في موقع مدير الصندوق والسوق المالية.

األرباحوتوزيعاتالماليةللقوائمالصندوقإدارةمجلسإعتماد.

م2018/08/15تاريخفيالوحداتلمالكالنصفيةاألرباحتوزيع.
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نظرة عامة على قطاع التجزئة

وقيمةأعدادارتفعت،2018مايوفيالسعوديالعربيالنقدمؤسسةنشرتهاالتيالبيعنقاطلبياناتوفقا  
.2018أبريلفيالتواليعلى13%و38%بنحوسنويأساسعلىجدةفيالبيعنقاطمعامالت

مامالمعامالت،عددمنبكثيرأقلالمعامالتقيمةفيالزيادةمعدلبقياالرتفاع،هذامنالرغمعلى
.القيمةنحومركزايزالالالمستهلكتفضيلأنإلىيشير

األجانبلمغادرةكنتيجة2018عاممنالثالثالربعفيهذهالنمومستوياتتضعفقدذلك،ومع
.عليهمالمفروضةالرسومزيادةبسببللسعودية

تفوقبنسبةواألحذيةالمالبسعلىالطلبيرتفعأنBMI*تتوقعالمتوسط،المدىعلى
العاليةالسكانيةالتركيبةتدعمهاوالتيالمركبالسنويالنمومعدلأساسعلى5.4%الـ

.الحكوميالدعمبسببالمتاحالدخلوزيادةللشباب

أظهرتكما.2018عاممنالثانيالربعخاللجدةفيكبيرحدإلىتغييردونالتجزئةقطاعإيجاراتبقيت
.7%حولتحومتزالالولكنهاسنويربعأساسعلىطفيًفاتحسًناالشواغرنسبة

والصناعات واألسواق الماليةفي االقتصاد الكلي متخصصة في تقديم تحليالت أبحاث هي شركة  BMI Research*

لإليجار
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األندلس مول–صول الصندوق أ

-حي الفيحاء ، عند ميدان الملك عبدالعزيز–جدة 
تقاطع طريق الملك عبدهللا مع طريق األمير ماجد

الموقع

متر مربع152,910 مساحة األرضإجمالي

متر مربع89,713 االيجاريةالمساحة

محل تجزئة415موقف سيارات، 3,000طابقين،  تفاصيل المركز التجاري

سنوات10 عمر البناء

98.3% يونيو30نسبة االشغال بنهاية 

1,150,000,000لاير سعودي  سعر االستحواذ

لس تقوم شركة هامات العقارية بتشغيل وإدارة األند
وهي شركة ذات خبرة في توفير خدمات مول،

.األدارة والتأجير والتشغيل

مدير األمالك
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ملخص أداء األندلس مول

412مولاألندلسفيالمؤجرةالوحداتإجماليبلغ
تنويعإلىالصندوقويهدف.م2018يونيوفيكماوحدة
رارااستقللمستثمرينسيوفرمماالمستأجرينقاعدة
أعمالقطاعاتتنوعنتيجةالنقديةالتدفقاتفي

فيالمستأجرينوتنوعوفرةتؤديكما.المستأجرين
.المخاطرتوزيعإلىالتجاريالمركز

ةونسبالمولفيالقطاعاتتنوعيوضحالتاليالجدول
:الكليالمجموعمنمنهالكلوالمساحةالدخل

عدد الوحدات المؤجرة إلى إجمالي المساحة نسبة المساحة المستأجرة
القابلة للتأجير

نسبة الدخل من إجمالي دخل المول القطاع

177 40% 49% أزياء ومالبس

59 4% 11% إكسسوارات

59 6% 11% تجميل وعطورات

1 25% 8% سوبر ماركت

61 4% 8% مطاعم و مقاهي

29 3% 6% متنوعة

5 15% 4% ترفيه وألعاب

8 0% 1% بنوك

13 1% 1% إتصاالت

43%

14%

14%

0%

15%

7%

1% 2%

3%

الوحدات المؤجرة حسب القطاع

أزياء ومالبس

إكسسوارات

تجميل وعطورات

سوبر ماركت

مطاعم و مقاهي

متنوعة

ترفيه وألعاب

بنوك

إتصاالت
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المولأهم المستأجرين في 

شركة فواز الحكير

شركة الند مارك

شركة الشايع الدولية للتجارة

أخرى



8

ستايبريدج سويتس جدة–أصول الصندوق 

حي الفيحاء–جدة  الموقع

فندق خمس نجوم الفئة

متر مربع6,223 إجمالي مساحة األرض

جناح164 عدد األجنحة

موقف سيارات، مسبح، نادي صحي، 236دور، 16
ملعب تنس أرضي

تفاصيل الفندق

سنة واحدة عمر البناء

لاير سعودي200,000,000 سعر االستحواذ

يدار فندق ستاي بريدج سويتس من مجموعة 
وإدارة فنادق إنتركونتيننتال ذات الخبرة في تشغيل

الفنادق

مشغل الفندق
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سويتس جدةفندق ستايبريدج ملخص أداء 

أهممعالعامةالفندقعالقاتتطويرإلىالمشغلسعى
حجوزاتعروضتقديمتمالمثالسبيلفعلىالعمالء،
نموغيرهموالجامعاتالبنوكمنللعديدوالغرفللقاعات
وذلك.ذلكغيرأوالمؤتمراتأوالعملورشلعقدالشركات

اتالتدفقفياستقراروتوفيرالفندقأداءلرفعسعيا
.المدىطويلةالتفاقياتالتوصلعبرالنقدية

نزيل23,238 إجمالي النزالء

%60 نسبة اإلشغال

لاير586 السعر اليومي للغرفةمتوسط

لاير354 لكل غرفةالعائد
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الصندوقأداء 

2018أداء الصندوق خالل النصف األول من عام ملخص

وحدة137,500,000عدد الوحدات المصدرة 

لاير1عند اإلصدارصافي قيمة األصول  ,375,000,000

لايراألصولصافي قيمة  1,412,135,170

لايراإلصدارعند صافي قيمة األصول للوحدة  10

لاير10.27للوحدةصافي قيمة األصول 

هللةصافي العوائد التشغيلية للوحدة 34.8 

هللة32.5(2018أغسطس في)للوحدة إجمالي توزيع الدخل 

حسب السوق المالية )سعر إغالق للوحدة أعلى 

(السعودية
لاير10.5

لاير8.29(2018يونيو 28حتى نهاية )إغالق الوحدة سعر

2018رسوم الصندوق ونفقاته خالل النصف األول من عام 

لاير178,620إجمالي النفقات اإلدارية

لاير 7,059,348رسوم إدارة الصندوق

لاير 13,500أتعاب الهيئة الشرعية

لاير 414,354رسوم تداول

لاير 228,750رسوم أمين الحفظ

لاير 125,000رسوم المراجع

لاير 8,019,572إجمالي رسوم الصندوق ونفقاته 

لاير1,494,372,190المدارة قيمة األصول 

0.54%إجمالي نسبة النفقات  
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توزيعات األرباح

لاير44,687,500 إجمالي األرباح الموزعة

هللة لكل وحدة32.5 قيمة الربح الموزع للوحدة

وحدة قائمة137,500,000 عدد الوحدات القائمة

%3.25 السعر األولي للوحدةنسبة األرباح الموزعة إلى

لاير10 (السعر األولي)القيمة االسمية للوحدة 

%3.16 قيمة األصولنسبة التوزيع من صافي

لاير 1,412,135,170 م2018يونيو 30صافي قيمة األصول كما في 

م2018أغسطس 1 تاريخ اإلعالن

م2018أغسطس 15 تاريخ التوزيع

أرباحصافيمن90%عناليقلبماالوحداتمالكيعلىالسنةفيمرتيننقديةأرباحتوزيعالصندوقمديريستهدف
أسواقناديقوصصفقاتواستثماراتالعقاريةاألصولبيععنالناتجةالرأسماليةاألرباحباستثناءوذلكالسنوية،الصندوق

.للصندوقإضافيةأصولفياستثمارهايعادقدوالتيالنقد،

موضحهوكمام2018يونيو30فيالمنتهيةالفترةعنالصندوقوحداتمالكيعلىنقديةأرباحبتوزيعالصندوقمديرقام
:أدناهالجدولفي

3.25% 3.25%

نسبة التوزيعات إلى السعر األولي للوحدة 
م2018في النصف األول لعام 

نسبة التوزيع الفعليعنسبة التوزيع المتوق
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إفصاحات

:أخرىاستثمارات•

لمتاجرةلاألهليصندوق)المخاطرمنخفضةاستثماراتفيالزائدةالنقديةاألرصدةباستثمارالصندوقمديرقام
.لالستثمارالشرعيةالضوابطمعمتوافقة(السعوديبالريال

:خاصةعموالت•

إلىإعادتهايتمحيثالسعودي،بالريالللمتاجرةاألهليبصندوقالخاصةاإلدارةرسوممنالصندوقيعفى
.الصندوقحساب

:الجوهريةالتغييرات•

.اليوجد

:السنويةالتصويتحقوق•

.اليوجد

:واألحكامالشروطعلىحدثتتغييرات•
.اليوجد

:أرباحتوزيعات•
.م2018أغسطسشهرفيالعاممناألولللنصفالتشغيليةاألرباحتوزيعتم
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مدير الصندوق واألطراف الثالثة

وكيل العقارات
المحاسب القانوني

مقيم عقاريمقيم عقاري

أمين الحفظمدير الصندوق
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ملحق القوائم المالية

علىصولالحيمكن.تداولالسعوديةالماليةوالسوقالصندوقمديرموقعفيللصندوقالماليةالقوائمنشرتم
:التاليالرابطعبرالتقاريرمننسخة

https://goo.gl/BMvUym:العربيةالنسخة•
https://goo.gl/urh9xY:اإلنجيزيةالنسخة•

https://goo.gl/BMvUym
https://goo.gl/urh9xY
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إخالء المسؤولية

.ليةماورقةأيبيعأوشراءلعرضاستدراجاأوماليةأوراقلبيععرضاليسوهوفقطالعامةالمعلوماتألغراضمعدالتقريرهذا
افلألهدوفقامعداليسفهوالخصوص،وجهوعلى.يستلمهلمناستثماريةاحتياجاتأياالعتبارفيتأخذأنيقصدالوهو

.يستلمهقدشخصألياالحتياجاتمنغيرهاأوالمخاطرةفيالرغبةأوالماليالوضعأواالستثمارية

عنتنشأخسارةأيةعنمسؤولةليستالماليةاألهليشركةفإنبها،المعمولواألنظمةالقوانينبهتسمححدوألقصى
.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياتهمنأيأوالتقريرهذااستخدام

فيالواردةبليةالمستقبالتوقعاتالخاصةوالبياناتالعادلةالقيمةوتقديراتالماليةالتوقعاتمنأييتحققالأنالمحتملمنإن
.بقمسإشعاردونللتغييرعرضةوهيإعدادهاتاريخفيكماهيالتقريرهذافيالواردةوالتقديراتاآلراءوجميع.التقريرهذا
.الماليةاألهليشركةمنخطيإذندونبهالمرفقةالمستنداتمنأوالتقريرهذامنجزءأينسخيجوزال

االستفساراتإجراءبعدوتؤكدالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتدقةعنالمسؤوليةكاملالماليةاألهليشركةوتتحمل
.لالمضالتقريرهذافينصأيمنإغفالهايجعلأنيمكنأخرىحقائقأيةهناكليسواعتقادها،علمهابحسبأنه،المعقولة

صراحةيوتنفاكتمالهاأودقتهابشأنرأيأيتقدموالالتقريرهذامحتوياتعنمسؤوليةأيةتتحملالالماليةالسوقهيئةإن
وعلى.التقريرهذامنجزءأيعلىاالعتمادبسببتكبدهايتمأوتنشأخسارةأيعنكانتمهمامسؤوليةأيةتحمل

قةدبشأنللجهالةالنافيةالدراساتإجراءالوثيقةهذهبموجبالمعروضةاالستثمارصندوقلوحداتالمحتملينالمشترين
.االستثماريالصندوقبهذاالمتعلقةالمعلومات

ألهليلشركةالرئيسالمكتبوعنوان06046-37رقمللترخيصوفقاالماليةالسوقهيئةقبلمنمرخصةالماليةاألهليشركة
:هواإللكترونيموقعهاوعنوان.السعوديةالعربيةالمملكة،11495الرياض،22216ب.ص،سعودالملكطريقهوالمالية

www.alahlicapital.com

http://www.alahlicapital.com/


نهاية التقرير


