
(1)صندوق األهلي ريت 
م2018التقرير السنوي لعام 
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م2019التوزيع الثاني تم في الربع األول من عام *
النسبة من القيمة االسمية للوحدة**

ريال سعودي1,396,971,000:الحاليةصافي قيمة األصول 

ريال سعودي88,017,000:(FFO)العمليات النقد من 

%3.25: العامللنصف األول من األرباح املوزعة نسبة 

املعلومات الرئيسية

صافي الدخل باستبعاد تأثير االهالك هو العمليات النقد من *
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معلومات الصندوق

:الصندوقاسم

.(”الصندوق“)(1)ريتاألهليصندوق

:الصندوقوصف

شاؤهانتمالصندوق،ملديرالشرعيةالهيئةقبلمناملحددةالشرعيةالضوابطمعمتوافقمقفل،متداولعقارياستثماريصندوق
.املاليةالسوقهيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعوديةالعربيةاململكةفيبهااملعمولواللوائحاألنظمةبموجب

:االستثماريالصندوقهدف

درةمعقاريةأصولفيأساسيبشكلاالستثمارخاللمنالوحداتملالكيسنوينصفدوريتأجيريدخلتوفيرإلىالصندوقيهدف
إلىباإلضافةالسنة،فيمرتينالوحداتمالكيعلىالصندوقأرباحصافيمن90%عنيقلالماوتوزيعانشائيا،تطويرامطورةللدخل

.جديدةأصولعلىاالستحواذأوتوسعتهاأواألصولتطويرطريقعنالصندوقأصولقيمةإجماليفينموتحقيقإمكانية

:الحاليةالصندوقأصول

(جدة)مولاألندلس
(ةجد)سويتسستايبريدجفندق
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تقرير مجلس اإلدارة

:التالياالجتماعاتوتضمنتاملنصرم،العامخاللالصندوقإدارةملجلسإجتماعينالصندوقمديرعقد

واألحكامالشروطمعيتوافقبماللصندوقالخدماتمختلفلتقديمالخارجيةاألطرافتعيينواعتمادإقرار.

والثانياألولالنصفينخاللالعقاريةاألصولأداءملتابعةباإلضافةالصندوقأعمالتطوراتأهممناقشة.

مستقبالالصندوقأصولعلىاملتوقعوأثرهاالحاليةاالقتصاديةاألوضاعمناقشة.

السنويةامليزانيةواعتمادمناقشة.

للصندوقواملستقبليةالحاليةلألصولالتوسعخططمناقشة.

والسنويةاألوليةاملاليةالقوائمواعتمادإقرار.

التجارياألهليالبنكمعاملصرفيةبالتسهيالتالخاصةاالتفاقياتعلىاملوافقة.

للوحدةاالسميةالقيمةمن%6.5مجموعهابلغوالتيوالسنوية،النصفيةاألرباحتوزيعاتواعتمادإقرار.
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تطورات الصندوق

تم.للوحدةاالسميةالقيمةعلىكعائد%6.5توزيعتمحيثالصندوقمديرتطلعاتمعمتوافقةم2018عامأرباحتوزيعاتكانت
.م2019فبرايرشهرخاللالثانيالنصفوأرباحم2018أغسطسشهرخاللاألولالنصفأرباحتوزيع

ديرمموقعفيالتقاريرونشرتومعتمدين،مستقلينمقيمينقبلمنالعامخاللمرتينالعقاريةالصندوقأصولتقييمتم
.(تداول)املاليةوالسوقالصندوق

كما،املطاعممنأكبرعدداولتشملوحيويةحداثةأكثرلتبدومولباألندلسالخاصةاملطاعمصالةتجديدأعمالمناإلنتهاءتم
.الصالةإلىعرضوشاشةشاللإضافةتم

بقيمةيالتجاراألهليالبنكمعاإلسالميةالشريعةاحكاممعمتوافقةمصرفيةإجارةتسهيالتعلىللحصولاتفاقيةالصندوقأبرم
.ريالمليون650

الصندوقومخاطراستثماراتلتنويعمناسبينوعائدبجودةأصولعنحالياالصندوقيبحث.

الزوارمنممكنعددأكبرلجذبوذلكمولاألندلساستراتيجيةوتطويرتحديثعلىالعقاريالوكيليعمل.
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نظرة عامة على اإلقتصاد

بلغالذيباإلنخفاضمقارنةالعاملهذا%2.5بنحوللمملكةاالجمالياملحليالناتجرفعفياالقتصاديةاالصالحاتنجحتعام،بشكل
.العامبدايةفيالتحدياتمنالرغمعلى%2.3نحوالعقاريالقطاعنمووبلغ.السابقللعام-0.8%

ويقدر.التواليعلى%16و%46بزيادةسنويأساسعلىم2018عامفياململكةفيالبيعنقاطعملياتوقيمةأعدادإرتفعت
نأويالحظ.السعوديالعربيالنقدمؤسسةنشرتهاالتيالبيعنقاطلبياناتوفقاًوذلك%12و%40بحواليجدةمدينةفياإلرتفاع
.العملياتعددفياالرتفاعمنبكثيرأقلالعملياتقيمةفياالرتفاع

مستقرةاإليجاراتظلت،2018عاممناألخيرالربعففي.املستهلكينإنفاقإنخفاضبسببمحدوداالتجزئةقطاعنمواليزال
االنخفاضفياألصغرالتجاريةاملراكزإيجاراتاستمرتبينماالعرض،بمحدوديةمدعومةالكبيرةاإلقليميةالتسوقملراكزبالنسبة

جهودبسبب%11عندسنويأساسعلىثابتةبالتجزئةالبيعقطاعفيالشغورمعدالتوكانت.سنويأساسعلى%5بنسبة
.الحاليةاإلشغالمعدالتعلىوالحفاظباملستأجرينلالحتفاظحوافزبتقديماملالك

كما.سنويأساسعلى%11بنسبةالغرفأسعارارتفعتحيثالبالد،أنحاءباقيعلىالتفوقفيجدةفيالفنادققطاعاستمر
ظلتنفسه،الوقتوفي.سنوات3اخرمتوسطعنطفيفًاانخفاضًايمثلمماجدة،فيفندقيمفتاح772إضافةم2018عامشهد

.العامخالليذكرتغييردوناإلشغالمعدالت

بلاملستقخاللجدةمدينةفيالعقارقطاععلىاالقتصاديةواملحفزاتلالصالحاتاألكبراالقتصادياالثريظهرأناملتوقعمن
.تاونداونوجدةاألحمرالبحرمشروعيمثلالكبيرةاالقتصاديةباملشاريعمدفوعاالقريب،

(2018سوق العقار السعودي )تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي و تقرير : املصادر JLL
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األندلس مول–أصول الصندوق 

تقاطع طريق امللك  -حي الفيحاء ، عند ميدان امللك عبدالعزيز–جدة 
عبدالله مع طريق األمير ماجد   املوقع

متر مربع152,910 إجمالي مساحة األرض

متر مربع89,713 املساحة االيجارية

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

سنوات10 عمر البناء

93% م2018نسبة االشغال بنهاية 

1,150,000,000ريال سعودي  سعر االستحواذ

تقوم شركة هامات العقارية بتشغيل وإدارة األندلس مول، وهي شركة 
.ذات خبرة في توفير خدمات األدارة والتأجير والتشغيل مدير األمالك
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ملخص أداء األندلس مول

42%

17%

13%

0%

16%

6%

2% 2% 2% الوحدات املؤجرة حسب القطاع
أزياء ومالبس
إكسسوارات
تجميل وعطورات
سوبر ماركت
مطاعم و مقاهي
متنوعة
ترفيه وألعاب
بنوك
إتصاالت

نسبة املساحة املستأجرة إلى إجمالي املساحة القابلة للتأجير نسبة الدخل من إجمالي دخل املول القطاع

%44 %48 أزياء ومالبس

%10 %12 إكسسوارات

%6 %10 تجميل وعطورات

%22 %8 سوبر ماركت

%4 %9 مطاعم و مقاهي

%2 %3 متنوعة

%14 %8 ترفيه وألعاب

0.01% %1 بنوك

0.01% %1 إتصاالت

وحدة463مولاألندلسفياملؤجرةالوحداتإجماليبلغ
تقويةإلىالصندوقويهدف.م2018ديسمبرفيكما

نللمستثمريسيوفرممااملستأجرينقاعدةوتنويع
قطاعاتلتنوعنتيجةالنقديةالتدفقاتفياستقرارا

وتنوعوفرةتؤديأنيتوقعكما.املستأجرينأعمال
.املخاطرتوزيعإلىالتجارياملركزفياملستأجرين

:الجدول التالي يوضح تنوع القطاعات في املول ونسبة الدخل واملساحة لكل منها من املجموع الكلي
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شركة فواز الحكير

شركة الند مارك

شركة الشايع الدولية للتجارة

أخرى

أهم املستأجرين في املول
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ستايبريدج سويتس جدة–أصول الصندوق 

حي الفيحاء–جدة  املوقع

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

ريال سعودي200,000,000 سعر االستحواذ

ادق يدار فندق ستاي بريدج سويتس من مجموعة فن
فنادقإنتركونتيننتال ذات الخبرة في تشغيل وإدارة ال مشغل الفندق
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جدةستايبريدج سويتس –أصول الصندوق 

:للفندقاألداءمؤشراتأهميوضحأدناهالجدول

نزيل50,694 إجمالي النزالء خالل العام

61% متوسط نسبة اإلشغال

ريال600 متوسط السعر اليومي للغرفة

ريال367 العائد لكل غرفة

أهم مؤشرات األداء للفندق

\\

لخال(العامليةانتركونتيننتالمجموعة)املشغلسعى
العمالءقاعدةمعالعامةالفندقعالقاتتطويرإلىالعام
التيالدعائيةالحمالتمنبالعديدوقامودوليا،محليا

رةبفكاملستهدفةوالفئاتالشركاتتوعيةتستهدف
فعلى.املدةطويلةاالقامةعلىتعتمدوالتيالفندق

والقاعاتللغرفحجوزاتعروضتقديمتماملثالسبيل
الشركاتمنوغيرهموالجامعاتالبنوكمنللعديد

سعياوذلك.ذلكغيرأواملؤتمراتأوالعملورشلعقد
ودخلأداءلتحسينتؤديالتياالشغالنسبةلزيادة

برعالنقديةالتدفقاتفياستقراراوتوفرمجمالالفندق
.املدىطويلةوشراكاتاتفاقياتتوقيع
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أداء الصندوق

وحدة137,500,000 عدد الوحدات املصدرة  

ريال1,375,000,000 عند اإلصدارصافي قيمة األصول 

ريال1,396,971,000 األصول بنهاية الفترةصافي قيمة 

ريال 10.00 اإلصدارعند صافي قيمة األصول للوحدة 

ريال10.16 للوحدة بنهاية الفترةصافي قيمة األصول 

ريال 88,017,000 (FFO)النقد من العمليات 

هللة 64 النقد من العمليات للوحدة

هللة32.5 *للوحدة للنصف األول من العامإجمالي توزيع الدخل 

10.11 (حسب السوق املالية السعودية)سعر إغالق للوحدة أعلى 

(2018ديسمبر 31بنهاية )أقل سعر إغالق للوحدة  7.37

2018ملخص أداء الصندوق خالل عام 

14,086,000 رسوم إدارة الصندوق

350,000 (تقييم عقاري وتدقيق محاسبي)رسوم مهنية 

100,000 أتعاب مجلس اإلدارة

27,000 أتعاب الهيئة الشرعية

757,943 رسوم شركة تداول

391,000 رسوم أمين الحفظ

1,607,858 مصروفات أخرى  

17,319,801 إجمالي رسوم الصندوق ونفقاته  

1,445,825,000 قيمة األصول املدارة 

1.20% إجمالي نسبة النفقات   

2018رسوم الصندوق ونفقاته خالل عام 

لذلك لم يتم احتسابه هنا2019التوزيع الثاني تم خالل شهر فبراير ولكن هللة للوحدة 65إجمالي التوزيعات للفترة تبلغ *
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الوحدة خالل العامأداء 
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القيمة االسترشادية للوحدة السعر السوقي للوحدة

2018مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة االسترشادية للوحدة للعام 

سعر السوق صافي قيمة األصول الوصف

10.00 10.00 اإلفتتاحية لكل وحدةالقيمة 

(2.24) 0.16 خالل الفترة للوحدةالتغير 

0.33 0.33 (2018خالل العام تم توزيعها األرباح التي )*للوحدةاألرباح توزيع 

-%19.15 %4.85 اإلجمالي للفترةالعائد 

لذلك لم يتم احتسابه هنا2019التوزيع الثاني تم خالل شهر فبراير ولكن ريال للوحدة 0.65إجمالي التوزيعات للفترة تبلغ *
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توزيعات األرباح

ريال89,375,000 إجمالي األرباح املوزعة للفترة

هللة للوحدة65 قيمة الربح املوزع للوحدة

وحدة137,500,000 عدد الوحدات القائمة

ريال10 (السعر األولي)القيمة االسمية للوحدة 

6.5% نسبة األرباح املوزعة إلى السعر األولي للوحدة

%6.4 نسبة التوزيع من صافي قيمة األصول

ريال1,396,971,000 م2018ديسمبر 31صافي قيمة األصول كما في 

ملخص األرباح

%6.5 %6.5

ةنسبة التوزيع الفعلينسبة التوزيع املستهدفة

م2018نسبة التوزيعات إلى السعر األولي للوحدة للعام 

أرباحصافيمن%90عناليقلبماالوحداتمالكيعلىالسنةفيمرتيننقديةأرباحتوزيعالصندوقمديريستهدف
النقد،واقأسصناديقواستثماراتالعقاريةاألصولبيععنالناتجةالرأسماليةاألرباحباستثناءوذلكالسنوية،الصندوق

.للصندوقإضافيةأصولفياستثمارهايعادقدوالتي

.م2018ديسمبر31فياملنتهيةالفترةعنالصندوقوحداتمالكيعلىمرتيننقديةأرباحبتوزيعالصندوقمديرقاموقد
.م2019فبرايرشهرخاللالثانيالنصفوأرباحم2018أغسطسشهرخاللاألولالنصفأرباحتوزيعتم



إفصاحات

:أخرىاستثمارات

وهي(وديالسعبالريالللمتاجرةاألهليصندوق)املخاطرمنخفضةاستثماراتفيالزائدةالنقديةاألرصدةباستثمارالصندوقمديرقام
.لالستثمارالشرعيةالضوابطمعمتوافقة

:خاصةعموالت

.الصندوقحسابإلىإعادتهايتمحيثالسعودي،بالريالللمتاجرةاألهليبصندوقالخاصةاإلدارةرسوممنالصندوقيعفى

:الجوهريةالتغييرات

.اليوجد

:السنويةالتصويتحقوق

.اليوجد

:واألحكامالشروطعلىحدثتتغييرات

.اليوجد

:أرباحتوزيعات

.م2019فبرايروم2018أغسطسشهريفيم2018عاممنوالثانياألولللنصفيناألرباحتوزيعتم
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مدير الصندوق واألطراف الثالثة
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املحاسب القانونيوكيل العقارات

مقيم عقاريمقيم عقاري

أمين الحفظمدير الصندوق



.تداولالسعوديةاملاليةوالسوقالصندوقمديرموقعفيللصندوقاملاليةالقوائمنشرتم

:التاليةالروابطعبرالتقاريرمننسخةعلىالحصولويمكن

:املاليةالقوائم

https://goo.gl/fTDfyw:العربيةالنسخة•

https://goo.gl/Sp54Nv:اإلنجليزيةالنسخة•

:املخاطرتقرير

https://goo.gl/JfWCXi:العربيةالنسخة

املالية وتقرير املخاطرملحق القوائم 
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https://goo.gl/fTDfyw
https://goo.gl/Sp54Nv
https://goo.gl/JfWCXi


ورقةأيبيعأوشراءلعرضاستدراجاأوماليةأوراقلبيععرضاليسوهوفقطالعامةاملعلوماتألغراضمعدالتقريرهذا
لألهدافوفقامعداليسفهوالخصوص،وجهوعلى.يستلمهملناستثماريةاحتياجاتأياالعتبارفييأخذالوهو.مالية

.يستلمهقدشخصألياالحتياجاتمنغيرهاأواملخاطرةفيالرغبةأواملاليالوضعأواالستثمارية

عنتنشأخسارةأيةعنمسؤولةليستاملاليةاألهليشركةفإنبها،املعمولواألنظمةالقوانينبهتسمححدوألقصى
.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياتهمنأيأوالتقريرهذااستخدام

الواردةليةاملستقببالتوقعاتالخاصةوالبياناتالعادلةالقيمةوتقديراتاملاليةالتوقعاتمنأييتحققالأناملحتملمنإن
إشعاردونللتغييرعرضةوهيإعدادهاتاريخفيكماهيالتقريرهذافيالواردةوالتقديراتاآلراءوجميع.التقريرهذافي

.مسبق
.املاليةاألهليشركةمنخطيإذندونبهاملرفقةاملستنداتمنأوالتقريرهذامنجزءأينسخيجوزال

االستفساراتإجراءبعدوتؤكدالتقريرهذافيالواردةاملعلوماتدقةعناملسؤوليةكاملاملاليةاألهليشركةوتتحمل
.مضلالالتقريرهذافينصأيمنإغفالهايجعلأنيمكنأخرىحقائقأيةهناكليسواعتقادها،علمهابحسبأنه،املعقولة

صراحةيوتنفاكتمالهاأودقتهابشأنرأيأيتقدموالالتقريرهذامحتوياتعنمسؤوليةأيةتتحملالاملاليةالسوقهيئةإن
وعلى.التقريرهذامنجزءأيعلىاالعتمادبسببتكبدهايتمأوتنشأخسارةأيعنكانتمهمامسؤوليةأيةتحمل

دقةأنبشللجهالةالنافيةالدراساتإجراءالوثيقةهذهبموجباملعروضةاالستثمارصندوقلوحداتاملحتمليناملشترين
.االستثماريالصندوقبهذااملتعلقةاملعلومات

لشركةالرئيساملكتبوعنوان06046-37رقمللترخيصوفقااملاليةالسوقهيئةقبلمنمرخصةاملاليةاألهليشركة
اإللكترونيموقعهاوعنوان.السعوديةالعربيةاململكة،11495الرياض،22216ب.ص،سعودامللكطريقهواملاليةألهلي
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