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المحتترمين

وحدات
السادة مالكي الو
ة
مي
صندوق األھلي لللعقار العالم
ق
كة العربية اللسعودية
المملك
ركاته،،،
حمة ﷲ وبر
السالم عليكم ورح
م

األھلي للعقار الععالمي
لي
صندوق
مة في شرووط وأحكام ص
سيتم إجراء تععديالت مھم
نود إفاددتكم بأنه س
مصلحة مالكي الووحدات.
ة
على المدى الطويل بما ييحقق
)"الصندوق"( والتي تھدف إلى تعزيز األداء ع
عديالت:
وفيما يللي ملخص بأأھم تلك التعد
)(١

حو التالي:
تعديل اسم الصندوق وذذلك على النح
قار العالمي
االسم الساابق :صندوق األھلي للعق
دوق األھلي العقاري العاللمي للدخل
االسم بعد االتعديل :صند

)(٢

معروفة
أساسي في الشرككات العقارية المدرجة الم
ي
شكل
ھدف الصندوق لليستثمر بش
ف
تعديل
ألرباح الدورية مرتين في السنة
خاصية توزيع الصندوق لأل
"ريتس  ،"REITsمع إضافة خ
س
باسم
مالكي الوحدات.
ي
على

)(٣

به لالستثمار في الصندووق إلى ف
حد األدنى لللمبلغ الالزم االحتفاظ ه
تخفيض الح
ألف دوالر
فقط.
أمريكي ط

)(٤

س بدال
أسبوعيا من اإلثنين إلى الخميس
يا
االشتراك واالسترداد لتكون أربعة أيام
ك
زيادة عدد أييام
من يومين أسبوعيا.

مذكور،
وأحكام الصندوق الم
م
شروط
صا بأھم التععديالت التي تمت في ش
سعدنا أن نرففق لكم ملخص
ھذا ويس
ذه
 (٢١يوم
سيبدأ بعد ) ٢
ستقبليين س
حاليين والمس
تعامالت العمالء الح
ت
التعديالت في
ت
بأن تطبيق ھذ
علما ن
إلشعار.
من تاريخ ھذا اإل
عمل عللى األقل ن

وا بقبول فائق
م
االحترام
وتفضلو
مالية
شركة األھلي الم
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عالمي
األھلي للعقار الع
ي
وق
ى شروط وأأحكام صندو
عديالت على
فيما يللي ملخصا ألھم التعد
دوق"(:
)"الصند
ديل اسم الص
أ .تعد
صندوق
بشكل أوضح أحد أھداف الصندووق بعد التعدييل وھو توزيع الدخل
ل
سم الصندوق لليعكس
سيتتم تعديل اس
على النحو التاللي:
سم الصندوق ع
كي الوحدات ،بھذا يصبح اس
الدووري على مالك
الصندوق الحالي
ق
سم
اس

عديل
دوق بعد التعد
اسم الصند

األھلي للـعـقار العـاللـمـي
ي
صــندوق

قاري العالمي للدخل
ھـلـي الـع ي
صـندوق األھ

AlAh
hli Global Rea
al Estate Fun
nd

AlAh
hli Global Rea
al Estate Inc
come Fund

ق
عامل للصندوق
دة أيام التقوييم وأيام التعا
ب .زياد
م أصول
حيث سيتم تقويم
شروط وأحكام الصندوق ،ث
وأيام التعامل أينما وردت في ش
م
أيام التقويم
يتم تعديل م
سيت
أيام عمل في االواليات
ألسبوع :من اإلثنين إلى اللجمعة )على أن تكون م
خمسة أيام في األ
ة
الصنندوق
أيام التعامل أربععة أيام
ة( بدال من ييومين أسبوعيياً لزيادة مستتوى اإلفصاح ،وستكون م
المتتحدة األمريكية
العربية السعودية واالواليات
ة
مملكة
ميس )على أن تكون أيام عمل في الم
أسببوعيا :من اإلثثنين إلى الخم
مياً.
ق يستثمر عالم
ة( وذلك نظرا للكون الصندوق
المتتحدة األمريكية
ألدنى للمبلغ الالزم االحتف
فيض الحد األ
ج .تخف
فاظ به في االصندوق
ألف دوالر
إلى ) (١٠٠٠ف
الر أمريكي ى
ألفي ) (٢٠٠٠دوال
دوق من ي
االحتفاظ به في الصند
ظ
لالزم
فيض المبلغ الال
تخف
رغبتھم في االشترااك أو االستردااد بمبالغ أقل وتعديل
م
في حال
ملي الوحدات مرونة أكثر ي
أمرييكي لمنح حام
في شروط وأحكام الصندوق.
ذلك أينما ورد ي
ك
ي
التالي
على النحو
ديل أھداف اللصندوق ى
د .تعد
مو رأس المال
ستثمار مفتوح يھدف إلى نم
ھو صندوق اس
مي للدخل ھ
دوق األھلي العقاري العالم
صند
ل على
ستثمار بشكل أساسي في األوراق الماليية للشركات العقارية
دى الطويل وتووزيع الدخل من خالل االس
المد
مستوى العالم والتي تمتلك
ى
ترستس أو  "REITsعلى
س
ستمنت
المعروفة باسم "ريل ايستيت انفس
ة
درجة
المد
الستثمار في أسھم
يحق للصندوق اال
إلى ذلك ،ق
ل .باإلضافة ى
من العقارات المدرة للدخل
وتديير مجموعة م
طاع التطوير الععقاري.
ميا في القطاع العقاري أو قط
المدرجة محليا وعالم
ة
شركات
الش
ي :مؤشر أيديال ريتينجز العالمي للريتس ).(REITs
المؤؤشر اإلرشادي
على الموقع اإللكترروني
لمالكي الوحدات متابعة أداء المؤشر ى
 Ideaويمكن لم
alratings Glob
bal REITs Ind
dex
الخااص بالشركة.
صلحة مالكي الوحدات ،من األرباح
ما يحقق مص
مل أو جزء ،بم
صندوق بحق إإقرار توزيع كام
يحتتفظ مدير الص
لرأسمالية المحققة إن وجدت
ة
المستلمة من استثماررات الصندوق حال وجودھا و/أو توزيع األرباح ا
ة
الدوورية
ك األرباح
في الصندوق ،وويتم توزيع تلك
حملة الوحدات ي
ة
الصندوق وفق ما يقرره مدير الصندووق على
ق
من قبل
تكون أحقية
ن
وديسمبر من كل عام على أن
ر
من نھاية شھر ييونيو
السنة خالل سبعة أيام عمل ن
ة
مرتيين في
حسب تاريخ يوم االتقويم الذي يسبق
ب
صندوق
في سجالت الص
استتالم األرباح لللمستثمرين اللمسجلين ي
كل عام ،وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس
خير في شھر يونيو وشھر دديسمبر من ل
تاريخ التقويم األخ
خ
حساب المستثمر الجاري
ب
ھا في
ستثمر بإيداعھ
ألرباح لكل مس
على أن يتم توزيع ھذه األ
إدارة الصندوق ،ع
صندوق من تووزيع أي
المحتمل أال يتمكن الص
ل
أنه من
شارة على ه
جاري .تجدر اإلش
البنك األھلي التج
ك
شط لدى
النش
من قبل
قلة التوزيعات م
أو تأخير أو ة
محدد بسبب عدم إقرار و
مالكي الوحدات في التاريخ الم
ي
أرباح على
ح
شركات المستثثمر بھا.
الش

٢

صندوق األھـلـي للعقار العاللـمـي
ق
وأحكـام
ك
ديالت في شـروط
التعد
٢٠
 27ديسمبر ٠١٦

مار الرئيسة
جيات االستثم
ديل استراتيج
ه .تعد
١-٩

٢-٩
٣-٩

ايستيت انفسمنت تررستس
ت
قارية المدرجة "ريل
ألوراق المالية للشركات العق
صندوق في األ
يستثمر الص
 ،"REITsووأسھم الشرككات العقارية ووشركات التطووير العقاري اللمدرجة ،والطرروحات العامة األولية
شركات
جة " "REITsووالطروحات الععامة األولية لش
ألسھم أو األوراق الماليية للشركات العقارية المدرج
ألھداف الصندوق.
ف
التي لھا أھداف مماثلة
صناديق االستثمار تي
ق
حدات
عقاري ،وفي وح
التطوير العق
شكل أكبر في األوراق الماليية للشركات العقارية
القطاع العقاري وبش
ع
دوق استثماراتته في
يركز الصند
معين أو منطقة جغغرافية معينة.
ن
على أي بلد
 REITsبدوون التركيز ى
دوق في كل ففئة من
ي ،ويتراوح توزييع أصول الصند
بشكل نشط في اللقطاع العقاري
ل
صندوق
يستثمر الص
دول التالي:
صافي قيمة األصوول حسب الجد
ي
مئوية من
مالية كنسبة م
األوراق الم
صول
فئة األص

٤-٩
٥-٩
٦-٩

٧-٩
٨-٩

الح
حد األدنى

صى
الحد األقص

للشركات
ت
حات العامة األوولية
األوراق اللمالية والطروح
"RE
العقارية المدرجة "EITs

٪٧٥

٪١٠٠

شركات العقاريية وشركات التتطوير العقاري
ي
أسھم الش
ت
شركات
ألسھم
المدرجة ،والطروحات اللعامة األولية أل
التطوير اللعقاري

٪٠

٪١٥

مع
قد المتوافقة م
ق أسواق النق
مرابحة ،صناديق
النقد ،الم
الشريعة اإلسالمية

٪٠

٪١٠

مماثلة
ة
قارية التي لھا أھداف
صناديق االستثمار العق
ألھداف الصندوق

٪٠

٪١٠

أي من تابعيه وفقا ألھداف
في أوراق مالية أصدرھا مدير الصندوق أو ي
قد يستثمرر الصندوق ي
الصندوق.
غير التي تم ذذكرھا سابقا.
في فئات أصول غ
قوم الصندوق باالستثمار ي
لن يقوم يق
صناديق
 (٤١من الئحة ص
دوق الواردة في المادة ) ٤
بات التي تنطببق على الصند
دوق بالمتطلبا
يلتزم الصند
مار".
االستثمار "قيود االستثم
دوق الحصول على تمويل ))إسالمي( متووافق مع المعاايير الشرعية بحد أقصى  ٪١٠من
يحق للصند
ن ھذه
ألغراض االستثمار ،ويستثنى من
ض
استحقاق ال تزيد عن سنة
ق
فترة
مة أصوله ولف
صافي قيم
تمويل لغرض تغغطية طلبات االسترداد.
النسبة التم
محليا حسب ما يراه
عالميا و/أو م
دير الصندوق ببالحق في تووزيع استثمارات الصندوق ع
يحتفظ مد
مناسبا.
مار في صنادييق استثمارية مطروحة طرح
يمكن للصنندوق االستثم
حا عاما تم اللموافقة على طرحھا
مع الضوابط اللشرعية ،كماا يمكن
مجلس ھيئة السووق المالية ،بشرط أن تكوون متوافقة م
س
من
خليجية
خليجية أو عالمية مررخصة من ھيئئات تنظيمية خ
ة
للصندوق ااالستثمار في صناديق استثثمارية
صناديق
مطبق على ص
ألقل لذلك الم
مساو على األ
لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم م
م
أجنبية وفقا
ة
و/أو
جميع فئات
يع
دوق على أن تستثمر في أحد و/أو
ق أھداف الصند
االستثمار في المملكة لغرض تحقيق
ستثمار الصندووق في
الحد األقصى الس
د
فقرة الفرعية ) (٣-٩أعاله وسيكون
مذكورة في الف
األصول الم
صافي أصول الصنندوق ،على أن يتم
ي
من قيمة
أنواعھا ھو  ٪٢٠ن
ا
الصناديق االستثمارية ببجميع

٩-٩

سنوي.
ي
شكل ربع
ذه النسبة بش
مراجعة ھذ
موافقة الھيئة
ة
ط بعد
من العملة فقط
غرض التحوط م
مشتقات األورراق المالية لغر
للصندوق أأن يستخدم م
ذلك أكثر من  ٪١٠من صافي ققيمة أصوله.
على أال يتجاوز ك
الشرعية لللصندوق ى
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مخاطرة إضافية
ة
وامل
فصاح عن عو
و .اإلف
مصالح،
خاطر تضارب الم
صندوق عن أبررز مخاطر الصنندوق مثل مخ
زيادة مستوى اإلففصاح في شرروط وأحكام الص
طر السيولة.
سياسية ،ومخاط
مخاطر الجيوس
والم
عن الرسوم والمصاريف
فصاح عن حاالت التنازل ع
ز .اإلف
استثمر أي صندوق من صناديق األھلي الماليية في ھذا الصندوق ،سووف يتم خصم رسوم
ر
في حال
اإلدارة أو إعادة دففعھا لتجنب ازددواج تقاضي الرسوم.
حفظ
قرة أمين الح
دة صياغة فق
ح .إعاد
حفظ وحدات اللصندوق ،واألووراق المالية الخ
المالية ھي أمين ح
ة
إن ااألھلي
لخاصة بالصندووق ،وحيثما كاان ذلك
األوراق المالية من قبل واحد أو أأكثر من أمناء حفظ األوراق المالية المعتررف بھم
ق
طبقاً ،تجوز حياازة تلك
منط
دوق.
ھم مدير الصند
دوليياً والذين يعينھ
معلومات الصندوق
ت
رية
ط .سر



خرى".
إلى "معلومات أخ
سرية معلومات الصندوق" ى
تعديل اسم الفقرة من "س
ورثته أو مديري ترركته أو
ه
حتى يتقدم
مالت في حال وفاة العميل أو عجزه ى
اإلفصاح عن تعليق المعامال
وصيته أو ممثليه اللشخصيين أو أأمنائة أو خلفائئه
بالمستندات المطلوبة.
ت
ه
منفذي





ى ذلك.
مويل اإلرھاب ووما يترتب على
سل األموال وتم
نظام مكافحة غس
م
الصندوق بقواعد
ق
التزام مدير
م
توضيح
وصف لحدود مسؤوليات واللتزامات مدير الصندوق.
تثمر وتنفيذ عم
حساب المستث
لالزمة لفتح ح
سيتم تبادل المعلومات الال
ملياته وااللتزام باألنظمة اللمطبقة
يوافق مالك
ق
صندوق.
الزم بين مديير الصندوق وواألطراف األخررى المختارة من مدير الص
إلى الحد الال
الوحدات
مع الجھات الرقاابية المختصة.
يتم مشاركتھا ع
أيضا بأن ھذه المععلومات قد م
ا






ق.
اإلفصاح عن أأن مدير الصندوق ال يضمن أأداء معين أو رببحية للصندوق
لعناوين الصحيح
حدات مسؤوليية تزويد مدير االصندوق ببياناات االتصال والع
على مالكي الوح
توضيح أن لى
حة.
كون نافذة وفععالة.
شروط وأحكام الصندوق فإن بقية الشروط واألحكام ستك
الن أحد مواد ش
في حال بطال
ن الئحة
مادة ) (٥٤من
قرة )أ( من الم
ھي اللغة العرربية وفقا للفق
اإلفصاح عن أن لغة الشرووط واألحكام ھ
ستثمار.
صناديق االس

رداد
راك واالستر
جراءات االشتر
ديالت في إج
ي .تعد







ل.
قبل يوم التعامل
موعد لتقديم طلبات االشتتراك واالستررداد إلى  ١٢:٣٠ظھرا ل
توحيد آخر م
مريكية )من ااإلثنين إلى الخميس( كأييام تعامل يتم
سعودية واألم
يام العمل الس
استخدام أيا
م فيھا
في أسواق عاللمية.
ظراً الستثمار الصندوق ي
طلبات االشتراك واالسترداد نظ
ت
تنفيذ
ل )في
في حسابات اللعمالء إلى ) (٤أيام عمل
ستردادات ي
إليداع مبالغ االس
ع
الوقت الالزم
ت
تغيير
في حال االستتردادات الكبييرة مع
ة مرونة أكثر للصندوق ي
السعودية ووالواليات المتتحدة( إلتاحة
"االشتراك واالستردادد".
ك
ثمار
من الئحة صنناديق االستثم
اإلخالل بمتطلبات المادة ) (٦٠م
ل
عدم
صناديق االس
ض على مدير الصندوق ،ووفقا لالئحة ص
إلى الحاالت التتي قد تفرض
اإلشارة ى
ستثمار،
حاالت تعليق التع
ت
تكون في
ن
االشتراك واالسترداد والتي
ك
تعليق طلبات
تعامل في اللسوق
خرى التي يملكھا
األوراق المالية أو األصول األخ
ق
الرئيسية اللتي يتم فييھا التعامل في
حدات.
مصالح مالكي الوح
ح
ل
أو إذا رأى مديير الصندوق بش
الصندوق ،و
معقول أن التعليق يحقق
شكل
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مار المدير"
فقرة "استثم
دة صياغة الف
ك .إعاد
ن ھذه
توقيت اإلفصاح عن
ت
ستثمار فيه ففي أي وقت ولتوضح
سمح لمدير الصندوق باالس
تعدييل الفقرة لتس
مادة ) (٧١من الئحة
صناديق االستثمار.
ق
سنوي وفقا للم
وجدت بشكل ربع س
ت
جمھا إن
ستثمارات وحج
االس
ى
ديم
عن كيفية تقد
دة اإلفصاح ع
ل .زياد
الشكاوى إلى مدير االصندوق
موقع مدير الص
لقة بالصندوق :من خالل م
شكاوى المتعلق
صاح عن قنوات تقديم الش
اإلفص
صندوق على شبكة
دم مدير
 .(٩٢٠كما يقد
 www.ncbأو عن طريق االتتصال الھاتفي على ھاتف رققم )٠٠٠٠٢٣٢
اإلنتترنتbc.com :
شكاوى العمالء عند طلبھا خطيا من مدير
ى
مدير الصندوق لمععالجة
ر
من سياسات وإجراءات
الصنندوق نسخة م
للمشترك إيداع
ك
دير الصندوق ،يحق
الشكوى من قبل مد
ى
سوية
الصنندوق دون أي مقابل .وفي حال لم يتم تس
ى لدى
حق للمشترك إيداع الشكوى
شكاوى المستثثمرين ،كما يح
ھيئة السوق المالية  -إدارة ش
ة
كواه لدى
شك
الشكوى لدى
ى
تاريخ إيداع
خ
بعد مضي مدة ) (٩٠يوما تقويميا من
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية د
ة
دة.
قدم الشكوى ببجواز إيداعھا لدى اللجنة قببل انقضاء المد
طرت الھيئة مق
الھييئة ،إال إذا أخط
اإلفصاح المالي
ح
خص
م .ملخ
احتساب المصارييف من
ستثمار سيتغيير أساس ت
مية في إدارةة صناديق االس
مارسات العالم
ال ً بأفضل المم
عمال
اإلفصاح المالي.
ح
ملخص
ديل ذلك في م
يوم ،وسيتم تعد
 ٣٦٠إلى  ٣٦٥م
٣
ديالت أخرى
ن .تعد
صندوق المذكوورة أعاله:
صاح فيھا لشرروط وأحكام الص
وزيادة مستوى اإلفص
ة
تعدييل المواد التاليية لغويا




عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق
أمين الحفظ.
الحد األدنى لالشتراك.





ف.
التصفية وتعيين مصف
ة
القوائم المالية.
م
إنھاء اللصندوق.




عية للصندوق.
الھيئة الشرع
رفع التقارير للمالكي الوحداات.



تضارب المصالح.

من غير
شروط وأحكام الصندوق أو ألننھا معلومات م
حذف المواد التاليية وذلك لتكرارھا في مواد أخرى في ش
ف
مسؤوليات ،أوولوية الحقوق ووااللتزامات.
وأحكام الصندوق :الم
م
الالززم ذكرھا في شروط
ب مع
عية التالية إلى الضواابط الشرعيية الحالية ألنھا تتناسب
ضوابط الشرع
س .إضافة الض
جة )ريت(:
قارية المدرج
صندوق في اللصناديق العق
ستثمارات الص
اس
ضوابط الشرعيية التي
مار ملتزمة بالض
جيات االستثم
جميع االستثماارات واستراتيج
يلتزم مدير الصندووق أن تكون ج
شرعية
دير الصندوق اللدخول في مععاملة ال تشمللھا الضوابط الش
وفي حال أراد مد
مدتھا الھيئة الشرعية ،ي
اعتم
تقل من
على الموافقة علييھا بقرار مستق
أن يحصل ى
الھيئة الشرعية فييجب على مدير الصندوق ن
ة
الصاادرة من
الھييئة الشرعية .
ستثمار العقاار )ريتس(
ؤشرات الماللية الخاصة ببصناديق االس
المؤ
س(:
يتم تطبيق المعاييير التالية في حال استثمار الصندوق في شركات صناديق االستثمار العقاري )ريتس
عن ) (٪٤٩من إجمالي
موع الديون )عللى الغير( ن
سھم شركات يززيد فيھا مجم
ستثمار في أس
 ال يجوز االست



قيمة أصول اللشركة.
إجمالي قيمة
ي
يزيد مجموع اللنقد والودائع ففيھا عن ) (٪٣٣من
سھم شركات يز
ستثمار في أس
ال يجوز االس
ة.
أصول الشركة
ة أصول
عن ) (٪٣٣من إجمالي قيمة
سھم شركات ييزيد القروض الربوية فيھا ن
ستثمار في أس
ال يجوز االس
في تحديد
ثالث مستقل ي
الشركة بنا ًء على تقيييم طرف ث
ة
ألصول
يمة السوقية أل
الشركة ،ويعتتمد على القيم
ة.
قيمة السوقية
عند عدم توفر الق
إلجمالي األصول د
لي
قيمة أصول الشرككة أو القيمة اللدفترية
ة
إجمالي

٥

صندوق األھـلـي للعقار العاللـمـي
ق
وأحكـام
ك
ديالت في شـروط
التعد
٢٠
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ن )(٪٥
مختلف المصادر عن
ف
خل غير المشرروع من
يزيد فيھا الدخ
سھم شركات يز
ستثمار في أس
ال يجوز االس
من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مبااحة.
ھذه المصادر ن
كلي للشركة سواء كانت ھ
من الدخل الك

٦

