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 يوم )٢

ـللعقار العال
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ة مالكي الو

 المدرجة الم

مرتين في 

وق إلى ألف

 إلى الخميس

الصندوق الم م

٢١(سيبدأ بعد 

ي ـلـق األھ
  

                 

صندوق األھلي

يحقق مصلحة

  

كات العقارية

الدورية ألرباح

 في الصندو

من اإلثنين يا

شروط وأحكام

ستقبليين س

ام صندوقـك

                

صوط وأحكام 

 الطويل بما ي

لمي للدخل

ي في الشرك

ألل الصندوق

لالستثمار ه

 أيام أسبوعيا

ش تمت في 

حاليين والمس

روط وأحكـش
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١  

                

في شرو مة

على المدى

  حو التالي:

 قار العالمي

 العقاري العال

شكل أساسي

خاصية توزيع

 االحتفاظ به

 لتكون أربعة

التي عديالت

ت العمالء الح

ديالت في ش
٠١٦ يسمبر

                

  مي

 ،،،ركاته

عديالت مھم

ع األداءتعزيز

  : عديالت

ذلك على النح

 األھلي للعق

دوق األھلي

ليستثمر بش

إضافة خ مع

لمبلغ الالزم

ك واالسترداد

عصا بأھم الت

في تعامالت ت

  .إلشعار

  م
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لعقار العالم

  لسعودية
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لكم ملخص فق
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 عالمي

 الدخل 

 أصول م
الواليات 
عة أيام 
الواليات 

ف دوالر 
وتعديل  

ل على 
لعقارية 
ي تمتلك 
 أسھم 

روني 

 األرباح 
 وجدت 
ك األرباح 
ن أحقية 
 يسبق 
مجلس 
 الجاري 
وزيع أي 
من قبل 

ـللعقار العال

ي للعقار الع

يل وھو توزيع

  خل

AlAh  

ث سيتم تقويم
م عمل في ا

التعامل أربع م
ة السعودية وا

ألف )١٠٠٠( ى
بمبالغ أقل اد

مو رأس المال
ية للشركات ا
يى العالم والت

الستثمار في

ى الموقع اإللكتر

الوحدات، من
ة المحققة إن
ويتم توزيع تلك
 على أن تكون
التقويم الذي
على موافقة 
ب المستثمر
صندوق من تو
ة التوزيعات م

ي ـلـق األھ
  

األھلي وق

وق بعد التعدي
  لي:

  عديل

للدي العالمي 

hli Global Rea

حيث ،لصندوق
 أن تكون أيام

ستكون أيام و
مملكة العربية

الر أمريكي إلى
أو االستردا اك

 يھدف إلى نم
 األوراق المالي
 على مستوى
ق للصندوق اال

  عقاري.

 المؤشر على

صلحة مالكي 
لرأسماليةباح ا

ي الصندوق، و
ر من كل عام
ب تاريخ يوم ا
 بعد الحصول 
ھا في حساب
ل أال يتمكن الص
و تأخير أو قلة

ام صندوقـك

صندو كامأح

أھداف الصندو
على النحو التال

دوق بعد التعد

قاريعھـلـي الـ

al Estate Inc

وأحكام اشروط
لجمعة (على
توى اإلفصاح،
 عمل في الم

  مياً.

  الصندوق

دوال )٢٠٠٠( ي
م في االشترا

ستثمار مفتوح
أساسي في

"REITsس أو
ى ذلك، يحق
طاع التطوير الع

) REITs.(  
ت متابعة أداء

ما يحقق مص
و/أو توزيع األر
ة الوحدات في
يونيو وديسمبر

دوق حسبصن
ل عام، وذلك
ستثمر بإيداعھ
ه من المحتمل
 عدم إقرار أو

روط وأحكـش
٢٠ 

٢  

ى شروط وأ

ل أوضح أحد 
سم الصندوق ع

اسم الصند

صـندوق األھ

come Fund

   ق

 وردت في ش
إلثنين إلى ال

لزيادة مست ياً 
 أن تكون أيام
ق يستثمر عالم

في ا فاظ به

من ألفي دوق
ي حال رغبتھم

 ي

ھو صندوق اس
ستثمار بشكل 

ستمنت ترستس
ل. باإلضافة إلى
 العقاري أو قط
لمي للريتس
لمالكي الوحدا

مل أو جزء، بم
 حال وجودھا 
وق على حملة
ن نھاية شھر ي
ي سجالت الص
ديسمبر من كل
ألرباح لكل مس

ة على أنهشار
محدد بسبب

ديالت في ش
٠١٦ يسمبر

على عديالت

ليعكس بشكل
بھذا يصبح اس

  لـمـي

AlAh  

لصندوقعامل ل

م التعامل أينما
من ا :ألسبوع
سبوعييومين أ

ميس (على
لكون الصندوق

 الالزم االحتف

الصندظ به في
في مرونة أكثر

  .الصندوقم

ى النحو التالي

مي للدخل ھ
من خالل االس
ايستيت انفس
لمدرة للدخل
ميا في القطاع
ل ريتينجز العا

Idea يمكن لمو

إقرار توزيع كام
رات الصندوق
ه مدير الصندو
 أيام عمل من
لمسجلين في
 يونيو وشھر د
 توزيع ھذه األ
جاري. تجدر اإلش
في التاريخ الم
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 ألھم التعد

 صندوق

سم الصندوق ل
كي الوحدات، 

  ق الحالي

قار العـالـعـي لل

hli Global Rea

يم وأيام التعا

م التقويم وأيام
ة أيام في األ

يبدال من  ة)
ثنين إلى الخم

نظرا ل وذلك ة)

ألدنى للمبلغ

لالزم االحتفاظ
ملي الوحدات
ي شروط وأحكا

على لصندوق

 العقاري العالم
وزيع الدخل من

ة باسم "ريل 
من العقارات ا
ة محليا وعالم
ي: مؤشر أيديا

alratings Glob
 

صندوق بحق إ
ة من استثمار
ق وفق ما يقرر
ة خالل سبعة
لمستثمرين ال
خير في شھر
على أن يتم
ك األھلي التج

ي الوحدات في
  ثمر بھا.

لي ملخصا
  :دوق")

ديل اسم الص

تم تعديل اس
وري على مالك

سم الصندوق

ـندوق األھلي

al Estate Fun

أيام التقوي دة

تعديل أياميتم 
ندوق خمسة
تحدة األمريكية

من اإلث :بوعيا
يكيةتحدة األمر

الحد األ فيض

فيض المبلغ الال
يكي لمنح حام
ك أينما ورد في

أھداف الديل 

دوق األھلي
دى الطويل وتو
درجة المعروفة
ير مجموعة م
شركات المدرجة
ؤشر اإلرشادي
bal REITs Ind
اص بالشركة.
تفظ مدير الص
ورية المستلمة
 قبل الصندوق
ين في السنة
تالم األرباح لل
خ التقويم األخ
ة الصندوق، ع
شط لدى البنك
ح على مالكي
شركات المستث
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صناديق 
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ن ھذه 

 ما يراه 

 طرحھا 
ا يمكن 
خليجية 
صناديق 
يع فئات 
وق في 
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ة الھيئة 

ـللعقار العال

ت انفسمنت تر
روحات العامة

عامة األولية لش
  الصندوق.ف 

ية للشركات ا

دوق في كل ف

الحد األقص

١٠٠٪

١٥٪ 

١٠٪ 
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فقا ألھداف 

 
ص) من الئحة ٤

٠ بحد أقصى 
 ويستثنى من

محليا حسب

لموافقة على
لشرعية، كما
ئات تنظيمية خ
مطبق على ص
 أحد و/أو جميع
ستثمار الصندو
ندوق، على

ط بعد موافقة

ي ـلـق األھ
  

 "ريل ايستيت
لمدرجة، والطر
والطروحات الع
 مماثلة ألھداف
 األوراق المالي

  
يع أصول الصند

 التالي:دول 

 حد األدنى

٧٥٪ 

٠٪ 

٠٪ 

٠٪ 

ي من تابعيه و

 سابقا.ذكرھا 
٤١في المادة (

ايير الشرعية
ض االستثمار،

عالميا و/أو م

حا عاما تم ال
مع الضوابط ال
رخصة من ھيئ
ألقل لذلك الم
 تستثمر في

د األقصى الس
ي أصول الصن

من العملة فقط
  .قيمة أصوله

ام صندوقـك

قارية المدرجة
وير العقاري ال

" وREITsجة "
تي لھا أھداف
شكل أكبر في

معينة.غرافية
ي، ويتراوح توزي
ول حسب الجد

الح

ت

ي
ت

مع

ة

الصندوق أو أي

غير التي تم ذ
دوق الواردة في

وافق مع المعا
 سنة ألغراض

ت الصندوق ع

 مطروحة طرح
ون متوافقة م
ة أو عالمية مر
مساو على األ
دوق على أن
 وسيكون الحد
ن قيمة صافي

غرض التحوط م
من صافي ق ٪

روط وأحكـش
٢٠ 

٣  

  

 للشركات العق
وشركات التطو
لعقارية المدرج
ق االستثمار التي
ع العقاري وبش
ن أو منطقة جغ
لقطاع العقاري
ي قيمة األصو

للشركات ولية

تطوير العقاري
ألسھم شركات

قد المتوافقة م

 أھداف مماثلة

 أصدرھا مدير 

ي فئات أصول غ
بق على الصند

(إسالمي) متو
ق ال تزيد عن

  السترداد.
وزيع استثمارا

يق استثمارية
بشرط أن تكو
ثمارية خليجية
ضع لتنظيم م
ق أھداف الصند

) أعاله٣- ٩ (
٪ من٢٠ا ھو
  .ي

راق المالية لغر
١٠ك أكثر من

ديالت في ش
٠١٦ يسمبر

مار الرئيسة

ألوراق المالية
كات العقارية و
ية للشركات ا
حدات صناديق
ته في القطاع
ى أي بلد معين
ل نشط في ال
مئوية من صافي

حات العامة األو
RE" 

ية وشركات الت
لعامة األولية أل

ق أسواق النق

قارية التي لھا

ي أوراق مالية

باالستثمار في
بات التي تنطب

  .مار"
 على تمويل (
فترة استحقاق
اغطية طلبات

بالحق في تو

مار في صنادي
وق المالية، 

ديق استث صنا
م بلد آخر خا
 لغرض تحقيق
يةفقرة الفرع

بجميع أنواعھا
سنويشكل ربع

مشتقات األور
ى أال يتجاوز ذلك
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جيات االستثم

صندوق في األ
وأسھم الشرك
 األوراق المالي
عقاري، وفي وح
دوق استثمارات
ون التركيز على
صندوق بشكل
مالية كنسبة م

 صول

لمالية والطروح
EITsلمدرجة "

شركات العقاري
 والطروحات ال

 لعقاري

مرابحة، صناديق
  اإلسالمية

الستثمار العق
  لصندوق

ر الصندوق في
 

قوم الصندوق 
دوق بالمتطلبا
 "قيود االستثم
دوق الحصول
مة أصوله ولف
تمويل لغرض تغ
ب دير الصندوق

ندوق االستثم
س ھيئة السو
االستثمار في
ة وفقا لتنظيم
 في المملكة

مذكورة في الف
 االستثمارية ب
ذه النسبة بش
أن يستخدم م
للصندوق على

استراتيجديل 

الصيستثمر  
REITsو ،"

ألسھم أو
التطوير العق

الصنديركز  
REITs بدو

الصيستثمر  
األوراق الم

فئة األص

األوراق ال
العقارية ا

الشأسھم 
المدرجة،
التطوير ال

النقد، الم
الشريعة

صناديق ا
األھداف 

قد يستثمر
الصندوق.

يقلن يقوم  
الصنديلتزم  

االستثمار
للصنديحق  

صافي قيم
النسبة التم

يحتفظ مد 
  مناسبا.

للصنيمكن  
من مجلس
للصندوق ا
و/أو أجنبية
االستثمار
األصول الم
الصناديق

مراجعة ھذ
أللصندوق  

عية لالشر
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  يـمـل

مصالح، 

 رسوم 

ان ذلك 
رف بھم 

ركته أو 

  ى ذلك.

 لمطبقة
 مالك ق

  حة.
  عالة.

ن الئحة 

 ل.
م فيھا 

ل (في 
يرة مع 

 د".
 ستثمار،

لسوق 
يملكھا 
 .حدات

ـللعقار العال

خاطر تضارب الم

وف يتم خصم

وحيثما كاوق، 
 المالية المعتر

ه أو مديري تر

وما يترتب على

ال باألنظمة م
يوافق. صندوق

  

لعناوين الصحيح
وفعكون نافذة 

) من٥٤مادة (

ل يوم التعامل
يام تعامل يتم

 لمية.
) أيام عمل٤(

تردادات الكبي
ك واالسترداد
صناديق االس
تعامل في ال
خرى التي 

وحال مالكي ح

ي ـلـق األھ
  

مخندوق مثل 

لصندوق، سو

لخاصة بالصندو
 حفظ األوراق

  ."خرى
ى يتقدم ورثته

  ت المطلوبة.
مويل اإلرھاب و

وااللتزا ملياته
الص مدير من 

.المختصة ابية
  ق.

ات االتصال والع
 واألحكام ستك
قرة (أ) من الم

ظھرا قبل ١٢
لخميس) كأي
ي أسواق عال
لعمالء إلى (
ي حال االست
ثمار "االشتراك
وفقا لالئحة ص
ت تعليق التع
 األصول األخ

مصالح يحقق 

ام صندوقـك

رز مخاطر الصن

ية في ھذا ا

وراق المالية الخ
أكثر من أمناء

معلومات أخ"ى
حتى  أو عجزه

بالمستندات ئه
سل األموال وتم

عم وتنفيذ تثمر
المختارة رى
الرقا الجھات ع

بحية للصندوق
الصندوق ببيانا
 بقية الشروط
ربية وفقا للفق

٣٠:رداد إلى 
اإلثنين إلى ا
 الصندوق في
ي حسابات ال
 للصندوق في
ناديق االستثم

، و الصندوق
ن في حاالت
ق المالية أو

التعليق أن ل

روط وأحكـش
٢٠ 

٤  

عن أبر صندوق

 والمصاريف

 األھلي المالي
  لرسوم.

لصندوق، واألو
 قبل واحد أو أ

إلى " الصندوق
 وفاة العميل
أمنائة أو خلفائ
م مكافحة غس

 لصندوق.
المستث حساب

األخر واألطراف
مع مشاركتھا م

أداء معين أو رب
ية تزويد مدير ا
 الصندوق فإن
ھي اللغة العر

 رداد

تراك واالستر
(من ا مريكية

ظراً الستثمار
ستردادات في

مرونة أكثرة
من الئحة صن
ض على مدير
والتي تكون
 في األوراق

معقول شكل

ديالت في ش
٠١٦ يسمبر

  ة إضافية

روط وأحكام الص
  طر السيولة.

الرسومعن

 من صناديق
دواج تقاضي ا

  حفظ

حفظ وحدات ال
ق المالية من

  دوق.

سرية معلومات
لمالت في حا

لشخصيين أو أ
ق بقواعد نظام

مدير ا لتزامات
ح لفتح لالزمة

و الصندوق ير
يتم قد علومات

وق ال يضمن أ
حدات مسؤولي
شروط وأحكام
وط واألحكام ھ

راك واالستر

 طلبات االشت
سعودية واألم
نظ االسترداد

ع مبالغ االس
تحدة) إلتاحة

) م٦٠لمادة (
تي قد تفرض
ك واالسترداد
يھا التعامل
بشير الصندوق
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وامل مخاطرة

في شر فصاح
ومخاطسياسية،

الت التنازل ع

ر أي صندوق
فعھا لتجنب ازد

أمين الحقرة

ة ھي أمين ح
ازة تلك األوراق
ھم مدير الصند

  ت الصندوق

س"لفقرة من
المعامال تعليق

ال ه أو ممثليه
م مدير الصندوق

وال  مسؤوليات
الال المعلومات

مدي بين الزم
المع ھذه بأن ا
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