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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

مع من باب مصالحنا المشتركة نتعامل
متغيرات السوق العقاري بكفاءة 

ونتطلع إلى تعظيم عوائد صندوق 
حافز سدكو كابيتال وصوًال إلى هامش

األداء المستهدف

شريف سليم
رئيس العقارات اإلقليمية والعالمية 

كلمة مدير الصندوق 

30السادة مالكي الوحدات تقرير إلى إنه لشرف لنا أن نقدم 
م أهلصندوق سدكو كابيتال ريت والذي يتضمن 2019يونيو 

النشاطات واإلنجازات والنتائج التشغيلية وصورة عامة عن
تهية محفظة الصندوق العقارية والقوائم المالية للفترة المن

.2019يونيو 30في 

11ن مريتكابيتالتتكون المحفظة الحالية لصندوق سدكو 
أصل عقاري مدر للدخل ذات تنوع جغرافي بين المنطقة 

كما تتمتع المحفظة %. 18والرياض % 37وجدة % 45الشرقية 
، القطاع %37بمزيج قطاعي متنوع بين القطاع الترفيهي 

٪ و قطاع السكن والضيافة 20٪، وقطاع التجزئة 33المكتبي 
بلغت نسبة تشغيل المحفظة. ٪ على التوالي4٪ و 6إلى 

عقود إيجار طويلة األجل % 67وتحتوي على % 92الحالية 
مؤجرة بعقود متنوعة % 33ومتزايدة لتحقيق االستقرار، و 

النتهاء بلغ المتوسط الوزني. المستأجرين والمدد لتحقيق النمو
.أعوام5.6عقود اإليجار 

ل اثنين قّدرت متوسط القيمة السوقية ألصول الصندوق من قب
مليون ريال سعودي، 1,047من المقيمين المستقلين بقيمة 

سجلت حقوق كما . شراء األصولبسعر ٪ مقارنة 1.47بارتفاع 
تصل إلى الملكية للوحدة بقيمتها العادلة انخفاضًا طفيفًا ل

ريال سعودي في 10.0347ريال سعودي مقارنة بـ 9.9039
.  2018ديسمبر 

اإليجارية د في العقوللقيم اإليجارية وفيما يتعلق بأبرز الزيادات 
2020القيمة اإليجارية لبعض العقود في عامتشهد للمحفظة، 

رنسي المبنى المؤجر للبنك السعودي الفزيادات تعاقدية، منها 
%  5.3وبنده الريان بنسبة % 5.9وبرج الحياة بـ % 33.3بـنسبة 
عوائد بطريقة إيجابية في توزيعمن المتوقع أن يساهم والذي 

.الوحداتلحاملي مستدامة 

درها وبخصوص التوزيعات فقد تم اإلعالن عن توزيعات أرباح ق
ريال سعودي 19,800,000ريال سعودي للوحدة بمبلغ 0.330

فقد ،وعليه 2019يونيو 30إلى 2019يناير 1للفترة من 
على % 6.6لتبلغ 2019توزيعات النصف األول لعام ارتفعت 

2018مقارنة بعام ) نتيجة االستحواذات األخيرة(أساس سنوي 
عن تحسنًا أظهرت والتي على أساس سنوي، % 6.1والبالغة 

.سنوياً ٪ 6.1العائد المستهدف بنسبة 

بنى مركز تحسينات معمال الستراتيجية الصندوق بدأت أوفقًا 
تبع مبنى مواقف يإنشاء الخالدية لألعمال والتي تتمحور في 

افة المتوقع إضإضافية من تأجيرية مساحات وإضافة للمركز 
مليون ريال 16إلى قيمة مضافة للمبنى وبتكلفة تصل 

.سعودي

مصالح ق النقد لما يحقإدارة الستراتيجية الصندوق في ووفقًا 
نقدية الوحدات، فقد قام الصندوق باستثمار المبالغ المالكي 

ة الشريعأحكام مرابحة متوافقة مع عمليات المتوفرة في 
ريال سعودي 842,317نتج عنه أرباح بقيمة مما اإلسالمية 

كما تمكن . 2019يونيو 30إلى 2019يناير 1الفترة من خالل 
مليون ريال سعودي من 15.9مبلغ استرداد الصندوق من 

الهيئة العامة للزكاة والدخل والذي يمثل جزء من القيمة 
االستحواذات(المضافة المدفوعة لالستحواذ على العقارات 

مبلغ ان مدير الصندوق يستهدف استخدام هذا العلمًا ، )األخيرة
ر مالي يكون له أثأن إلعادة موازنة قيمة التمويل والذي يتوقع 

.إيجابي على نتائج الصندوق

ر بأن مديونؤكد لكم ختامًا نود أن نشكركم على ثقتكم 
ظة الصندوق يواصل سعيه في توليد قيمة مضافة للمحف

العقارية من خالل اإلدارة النشطة لألصول ومن خالل معالجة 
ي فرص المخاطر التشغيلية بشكل استباقي، واالستفادة من أ

.للنمو

كير تايم يقصد باالستحواذات األخيرة عقارات مبنى البنك السعودي الفرنسي و مبنى الح*
.الريان وعقار اجدان ووكبنده ومبنى 

„
”
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

اسم الصندوق 

، هو صندوق استثمار عقاري"صندوق سدكو كابيتال ريت"
، تم متداول عام مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ة إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح المعمول بها في المملك

وق العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة الس
.المالية

% 10(استثمار صافي الدخل السنوي المحتفظ به عادة إ•
الناتجة عن بيع سمالية واألرباح الرأ) إجمالي الدخل السنوي

نشائيًاإتطويرًااألصول العقارية في أصول عقارية مطورة 
وذلك بعد توزيع ما ال ، قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري

من صافي أرباح الصندوق السنوية على % 90يقل عن 
.مالكي الوحدات

ها االستثمار في عقارات متدنية األداء ولكن واعدة كما يرا•
و خصائصها اإلنشائية  أمدير الصندوق باعتبار مواقعها 

والتصميمية وذلك بهدف زيادة كفاءتها التشغيلية ورفع 
معدالت عوائدها عما كانت عليه عند االستحواذ عن طريق  

واستراتيجيات  ، و بعض الخصائص مثل التصميمأحد أتعديل 
ودواعي  ، التأجير المرتبطة بخليط المستأجرين وسعر التأجير

.االستخدام
من القيمة اإلجمالية ألصول % 25استثمار ما ال يزيد عن •

الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في 
مملوكة من  لعقاراتاكانتسواءً، أنشطة التطوير العقاري

.أو لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات، قبله أم لم تكن

استراتيجية الصندوق

أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات 

تحقيق قابلة لإنشائيًا االستحواذ على عقارات مطورة تطويرًا 
وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات ودوري، دخل تأجيري 

من صافي أرباح الصندوق خالل مدة % 90بما ال يقل عن 
يوم عمل من نهاية شهر يونيو 30الصندوق وذلك خالل 

لرأس وديسمبر من كل سنة ميالدية، وذلك باستثناء األرباح ا
مارها مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استث

.في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات

األصول التي يهدف الصندوق االستثمار فيها

مالرأسقيمةوتعزيزأهدافهتحقيقالصندوقيعتزم
:طريقعنالمساهمين

قيق إنشائيًا قابلة لتحاً تطويرمطورةعقاراتفياالستثمار•
.ودوريتأجيريدخل

حقائق أساسية عن الصندوق

مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

الريال السعوديعملة الصندوق

يةالمملكة العربية السعودالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

2018مايو1يةالصندوق في السوق المالإدراج تاريخ 

عامًا من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

%6.1التوزيعات المستهدفة

تقرير الفعلية كما في تاريخ الالتوزيعات 
%6.6)على أساس سنوي(

ندوقالصمراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة وتحديثات 

يونيو 30للمحفظة العقارية كما في اإلشغال معدل بلغ •
اإلشغال بمعدل مقارنة % 2بـمنخفضًا ، %92نسبة 2019

%.94البالغ 2018ديسمبر 31فيكما 
)  ”بزكيووايت “(قامت كل من شركتي المكعبات البيضاء •

WhiteCubes")  (" ومكتب خبير التثمين)“اتسترفاليو”  (
ValuStart”)  (" ل ريت سدكو كابيتاعقارات صندوق بتقييم

.  2019يونيو 30كما في 
ريال 36,814,408الرصيد النقدي للصندوق بلغت قيمة •

يشمل اإليجارات المحصلة، وسيتم 2019يونيو 30في 
العام األرباح خالل استخدام جزء من الرصيد لتوزيعات 

2019.
وفرة في  فقد قام الصندوق باستثمار المبالغ النقدية المت•

ة  الشريعة اإلسالميأحكام عمليات مرابحة متوافقة مع 
ريال سعودي خالل  842,317بقيمةمما نتج عنه أرباح 

.  2019يونيو 30إلى 2019يناير 1الفترة من 
مبنى تحسيناتعمال الستراتيجية الصندوق بدأت أوفقًا •

مبنىإنشاء مركز الخالدية لألعمال والتي تتمحور في 
ة من إضافيتأجيرية مساحات وإضافة مواقف يتبع للمركز 

إلى ة تصل مضافة للمبنى وبتكلفالمتوقع أن تضيف قيمة 
.مليون ريال سعودي16
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

12%
مركز الروضة لألعمال

3%
سيمبنى البنك السعودي الفرن

8%
هايبر بندة الرياض

7%
مجمع الجزيرة السكني

4%
برج الحياة

6%
امةمبنى النيابة الع

4%
هايبر بندة جدة

14%
مركز الخالدية لألعمال

3%
الحكير تايم

6%
هايبر بندة الدمام

33%
ووكأجدان 

نسبة األصول الموزعةالتنوع القطاعي للمحفظة

المنطقة 
الشرقية

جـــدة

الريــــــــاض

هايبر بنده الحمدانية
مبنى النيابة العامة

مركز الروضة لألعمال 
مركز الخالدية لألعمال

الفندقيةبرج الحياة للشقق 
بندههايبر

الجزيرة السكنيمجمع

مبنى البنك الفرنسي
بنده الريانهايبر

حكير تايم
45%ووكأجدان 

%18

%37

أصول الصندوق

الجغرافيالتنوع 
%.45والمنطقة الشرقية بنسبة % 37ومدينة جدة بنسبة % 18أصول الصندوق موزعة على مدينة الرياض بنسبة 

20%
التجزئة

4%
الضيافة

33%
المكاتب

6%
السكني

37%
الترفيه
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
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شقق فندقية تقع على شارع كعب بن مالك، حي المعذرالوصف

قطاع الضيافةالقطاع
 21,495مساحة األرض م

26,574مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي3,400,000السنويالدخل
شركة دار المسارات العربية المحدودةالرئيسيالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنة5.5عقد االيجار 

فرع حي اشبيلية-هايبر ماركت في الرياضالوصف
التجزئةقطاعالقطاع

 223,604مساحة األرض م
210,784مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
ريال سعودي5,822,670السنويالدخل

المتحدةبنده شركة العزيزية المستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
سنة9.0عقد االيجار 

ية
دق

فن
 ال

ق
شق

 لل
اة

حي
 ال

رج
ب

بر 
هاي

ه 
ند

ب
-

ض
ريا

ال

الرياض-أصول الصندوق 

حيسعود، مجمع سكني يقع في وسط الرياض على شارع مشاجع بن الوصف
السليمانية

القطاع السكنيالقطاع
 220,758مساحة األرض م

212,696مءمساحة البنا
%93نسبة االشغال

سعوديريال 6,521,000السنويالدخل
متعدد المستأجريننالمستأجرين  الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
سنة0.4عقود االيجار 

ي
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س
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جزي
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

ماركت يقع في شارع الحمدانية، حي الحمدانيةهايبرالوصف

التجزئةقطاعالقطاع
 213,686مساحة األرض م

25,858مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي2,845,151السنويالدخل
المتحدةبنده شركة العزيزية المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني 

سنة 8.7النتهاء عقود االيجار 

مركز اداري وتجاري يقع في شارع األمير سعود الفيصل، حي الروضةالوصف

القطاع المكتبيالقطاع
 22,463مساحة األرض م

217,526.74مءمساحة البنا
%69نسبة االشغال

ريال سعودي7,303,608السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

المتوسط الوزني 
سنة1.2النتهاء عقود االيجار 

وتجاري يقع على شارع األمير سلطان، حي الخالديةإداري مركز الوصف

المكتبيالقطاعالقطاع
 27,903مساحة األرض م

224,876.51مءمساحة البنا
%74نسبة االشغال

ريال سعودي9,888,920السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنة2.6عقود االيجار 

ال
عم

لأل
ة 

دي
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 ال
كز

مر
ال
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لأل

ة 
ض

رو
 ال

كز
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بر 
هاي
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ند

ب
-
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ج

جدة–أصول الصندوق 

يقع على طريق الرحمانية، حي الريانالعامة، مبنى النيابة الوصف
المكتبيالقطاعالقطاع

 24,767مساحة األرض م
219,342.1مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
ريال سعودي5,500,000السنويالدخل

)النيابة العامة(هيئة التحقيق واالدعاء العام المستأجر الرئيسي

المتوسط الوزني 
)ترة مماثلةتحت التجديد لفوفقًا لبنود العقد، فإن عقد التأجير (سنة  2.7النتهاء عقد االيجار 

مة
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ى
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 

ان في على شارع اإلمام علي بن أبي طالب بحي الريهايبر ماركت يقعبندةالوصف
مدينة الدمام

التجزئةقطاعالقطاع
218,145مساحة األرض م

29,800مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي4,966,761السنويالدخل
المتحدةبنده شركة العزيزية الرئيسيالمستأجر

المتوسط الوزني 
سنة 5.6النتهاء عقد االيجار 

ة 
ند

ر ب
ايب

ه
-

ام
دم

ال

يقع في الشاطئ الشرقي في مدينة الدمامتايم الحكيرالوصف

الترفيهيالقطاعالقطاع
25,156مساحة األرض م

23,326مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي2,200,000السنويالدخل
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنميةشركة مجموعةالرئيسيالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنة17.9عقد االيجار 

يم
 تا

كير
لح

ز ا
رك

م

أجدان ووك يقع على شارع األمير تركي في مدينة الخبرالوصف
مكتبي/الترفيهيالقطاعالقطاع

216,966مساحة األرض م
232,212مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
25,000,000السنويالدخل

األولى لتطوير العقارات القابضةالشركةالمستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
سنة 9.6عقد االيجار 

ن 
دا

أج
ك

وو

ن أبي على شارع اإلمام علي بمبنى مؤجر للبنك السعودي الفرنسي يقعالوصف
طالب بحي الريان في مدينة الدمام

التجزئةقطاعالقطاع
25,191مساحة األرض  م

2879مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي1,500,000السنويالدخل
البنك السعودي الفرنسيالمستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني 

سنة6.4النتهاء عقد االيجار 

ي
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ك
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

مقابل تكلفة الشراءالعادلة القيمة 
مليون سعودي حسب متوسط اثنين من 1,047لتبلغ % 1.47بنسبة 2019يونيو 30ألصول الصندوق كما في العادلة ارتفعت القيمة 

1,031مقارنة بتكلفة شراء األصول البالغة ) Valustrat(فاليوستراتو )White Cubes(كيوبزالمقيمين العقارين المعتمدين وهما وايت 
.  سعودي غير شامل مصاريف االستحواذمليون ريال 

ملخص العقارات المؤجرة وغير المؤجرة ونسبة إشغالها والمتوسط الوزني النتهاء عقود االيجار 

)WALE(الوزني النتهاء عقود االيجار المتوسطنسبة اإلشغالالحالةالعقار

سنوات5.5%100مؤجرللشقق الفندقيةبرج الحياة

سنوات 9.0%100مؤجرالرياض–بنده هايبر

سنة 0.4%93مؤجرمجمع الجزيرة السكني

سنة2.7%100مؤجرالنيابة العامةمبنى

سنة2.6%74مؤجرلألعمالمركز الخالدية

سنوات8.7%100مؤجرجدة–بنده هايبر 

سنة1.2%69مؤجرمركز الروضة لألعمال

سنوات6.4%100مؤجريالمؤجر للبنك السعودي الفرنسالمبنى

سنوات5.6%100مؤجرالدمام–بنده هايبر

سنوات17.9%100مؤجرالحكير تايم

سنوات9.6%100مؤجرووكأجدان

سنوات5.6%92متوسط جميع العقارات مؤجرة ومدرة للدخل

149

67
39

79
63

126

41 33
61

27

345

151

69
40

82
67

115

40 34
64

28

357

مركز الخالدية 
لألعمال

مجمع الجزيرة 
السكني

ةجد-هايبر بنده  -هايبر بنده 
الرياض

مبنى النيابة 
العامة

مركز الروضة 
لألعمال

بـــرج الحياة  الحكير تايم -هايبر بنده 
الدمام

مبنى البنك 
السعودي 

الفرنسي

أجدان ووك

*سعر الشراء 2019يونيو 30السعر السوقي حسب نهاية 

مليون ريال سعودي

ذ سعر الشراء غير شامل تكاليف االستحوا*
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

النقديةالتوزيعات 

30من صافي أرباح الصندوق خالل مدة % 90عن ال تقل يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتوزيع أرباح نصف سنوية على المستثمرين بنسبة 
صول العقارية والتي نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية، وذلك باستثناء األرباح الرأس المالية الناتجة عن بيع األمن يوم تقويمي 

.يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مالكي الوحدات
%  6.1التي بلغت 2018على أساس سنوي مقارنة بالتوزيعات السنوية خالل عام % 6.6إلى لتصل 2019ارتفعت التوزيعات النقدية خالل عام 

.على أساس سنوي

:منذ االدراج، قام الصندوق باإلعالن عن التوزيعات النقدية التالية

العالقةتعامالت مع جهات ذات 

: لدى مدير الصندوق تعامالت مع جهات ذات عالقة بمدير الصندوق تتمثل فيما يلي

لألعمالتأجير وحدات في مركز الخالدية •
الصندوقعقود صيانة وتشغيل لثالثة من عقارات •

إجمالي مصاريف من % 8.36من إجمالي إيرادات الصندوق وتمثل عقود الصيانة % 3.28تمثل اإليجارات مع األطراف ذات العالقة 
ون أي ويؤكد مدير الصندوق أن جميع هذه التعامالت والعقود المبرمة قد تمت على مبدأ المساواة بين جميع العمالء ود. الصندوق

.  تفضيل عن باقي العمالء

: األطراف ذوي العالقة هم
شركة ترفيه العربية المحدودة •
شركة المحمل لخدمات المرافق•
شركة تزويد المهارات•

على أساس سنوي% 6.1* 

للمحفظةمستوى اإلشغال 

.2018في ديسمبر % 94مقارنة بـ % 92إلى ليصل % 2يونيو بـ وحتى نهاية شهر 2019منذ بداية عام اإلشغال انخفض معدل 

92%
معدل اإلشغال

6.1%*

ة توزيع أرباح الفتر
2018أبريل 1من 
2018يونيو 30إلى 

التداولبدء 
2018مايو 1

توزيع أرباح الفترة
2018يوليو 1من 

سبتمبر 30إلى 
2018

توزيع أرباح الفترة من
31إلى 2018اكتوبر 1

2018ديسمبر 

6.1%*6.1%* %*6.6إدراج

نتوزيع أرباح الفترة م
31إلى 2019يناير 1

2019مارس 

6.6%*

ترة اعالن توزيع أرباح الف
من

30إلى 2019ابريل 1
2019يونيو 
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

األداء المالي

ى علتحملها الصندوق والعموالت واألتعاب التي الخدمات 
مدار العام

ديسمبر 31كما في الوصف
2018

يونيو 30كما في 
2019

6,132,6193,462,192مصاريف تشغيلية

4,464,0193,010,409اتعاب اإلدارة 

1,379,77113,786,670تكاليف التمويل

762,607164,335اتعاب مهنية 

635,567176,498مصاريف أخرى 

7,948,7488,071,728واإلطفاءاتاالستهالكات

21,323,33128,671,832إجمالي المصروفات

سجل األداء
العائد اإلجماليالفترة

على أساس سنوي%6.30منذ التأسيس

على أساس سنوي%6.35سنة واحدة

ينطبقالسنواتثالث

ينطبقالخمس سنوات

20182019

العائد اإلجمالي
على أساس سنوي% 6.60على أساس سنوي% 6.10السنوي

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

.لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

الرفع المالي

ام من التمويل الممنوح للقي*مليون ريال504.9تم استخدام مبلغ 
عودي باالستحواذ على عقارات المنطقة الشرقية، مبنى البنك الس

.الفرنسي، الحكير تايم، هايبر بنده، أجدان ووك

46%

499.01بلغ مبلغ التمويل ما قيمته IFRSاستنادَا على المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية * 
%.45سعودي، وعليه بلغت نسبة الرافعة المالية مليون ريال 

مليون ريال 7.5(على التمويل تكاليف معاملة الحصول عن اختالف الجدير بالذكر أن الفرق نتج 
)سعودي

2019يونيو 30كما في 2018ديسمبر 31كما في الوصف

602,081,783594,236,428)القيمة العادلة(في نهاية السنة المالية الصندوقصافي القيمة السوقية ألصول

10.03479.9039)القيمة العادلة(الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية صافي القيمة السوقية ألصول

578,983,917569,102,209)القيمة الدفترية(في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول

9.64979.4850)القيمة الدفترية(لكل وحدة في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول

10.03479.9039)القيمة العادلة(أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

9.82819.9039)القيمة العادلة(أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

0.45750.33توزيع الدخل لكل وحدة

%4.82%3.54إجمالي نسبة المصروفات

6,433,9179,918,292صافي الدخل 

4.14%5.72%التوزيع وفقًا للقيمة السوقية لكل وحدةعائد
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها وملخص القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق

القراراتالموضوعاتالتاريخ

تحسينات على عقار مركزإجراء اقتراح•2019يناير 15
الخالدية لألعمال

16درها الخالدية لألعمال بتكلفة إجمالية قمركزالتحسينات المقترحة لعقار الموافقة على•
:مليون ريال سعودي وتشمل

تنفيذ نظام غاز مركزي للمبنى بشكل كامل
تعيين مقاولي المشروع
 استئجار األرض المجاورة واستخدمها كمواقف سيارات بشكل مؤقت لحين انتهاء

أعمال التحسينات

قانوني على القوائم المالية المدققة للصندوق والمعدة من قبل المحاسب التمت الموافقة•القوائم المالية المدققة•2019مارس 20
. 2018ديسمبر 31إلى 2018أبريل 1للصندوق عن الفترة من 

تاريخ أرباح على حاملي وحدات الصندوق عن الربع األول المنتهي بتمت الموافقة على توزيع•قمالكي وحدات الصندوتوزيع أرباح على•2019مارس26
.2019مارس 31

وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين وكيل إلنهاء إجراءات رهن صكوك عقارات الصندوق•عقارات الصندوق رهن صكوك•2019أبريل 2
لدى مصرف الراجحي

الصندوقتقرير مجلس إدارة•2019مايو 16

القوائم المالية للصندوق•

من التقرير الموافقة على محتويات تقرير مجلس إدارة الصندوق والذي تم نشره مسبقًا ضتمت•
السنوي للصندوق

القوائم وافق المجلس على تفويض األستاذ سامر أبو عكر كوكيل عن المجلس للتوقيع على•
2018ديسمبر 31إلى 2018أبريل 1المالية المدققة للصندوق عن الفترة من 

بتاريخ أرباح على حاملي وحدات الصندوق عن الربع الثاني المنتهيتمت الموافقة على توزيع•قمالكي وحدات الصندوتوزيع أرباح على•2019يونيو24
.2019يونيو 30

ملخص أداء الصندوق

ترة، استنادًا إلى إنجازات الصندوق والنتائج المالية المحققة خالل الف
2019يونيو 30الى 2019يناير 1تجاوزت نسبة التوزيعات للفترة من 

على أساس سنوي لتصل إلى % 6.1العائد المستهدف للصندوق بنسبة 
.  على أساس سنوي% 6.6نسبة 

الوحدة/أداء السهم

أدنى منذ اإلدراج، شهد السهم مستويات مختلفة من التذبذب مسجًال 
ريال سعودي، وكان أعلى سعر سجله السهم خالل 7.00سعر له عند 

2019يونيو 30ريال سعودي، لينهي آخر جلسة تداول في 8.01الفترة 
. ريال سعودي7.97على 

تغييرات حدثت على مستندات الصندوق خالل الفترة

شروط وأحكام في " تقييم أصول الصندوق"فقرة تم تحديث •
الصندوق

مثمنين عقاريين معتمدين لتقييم أصول الصندوق3تم إضافة •

7

8

2019يناير 1 2019مارس 1 2019مايو 1
القيمة السوقية
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

*السوق العقاري في الرياض

الضيافةقطاع 

في الفترة من بداية % 59وصلت معدالت إشغال الفنادق في الرياض الى 
. 2018في الفترة نفسها من عام % 58حتى شهر مايو مقارنة بنسبة 2019

608الى وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط األسعار اليومية تراجعا كبيرا ليصل
ت كما انخفض. مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% 10ريال بواقع انخفاض  

.إيرادات الغرف المتاحة في المملكة خالل نفس الفترة

غرفة بنهاية الربع 14,350زاد اجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض الى 
اض شذا الريوريزيدنسز، وتمثلت أبرز اإلضافات في فندق 2019الثاني من عام 

، )غرفة80(، وفندق ماريوت )غرفة66(و فندق راديسون بلو ) غرفة225(
).غرفة268(وفندق أماكن كريستال 

زيدًا ومن المتوقع أن تشهد شريحة الشقق المخدومة ذات العالمات التجارية م
بما في 2019من النمو، حيث من المنتظر تسليم العديد من العقارات في عام 

ورميركهيلتون الرياض جامعة الملك سعود، وفندق وريزيدانسذلك فندق 
.العنود من مؤسسة األميرة العنود الخيرية

التجزئةقطاع 

ثاني من سجلت إيجارات منافذ التجزئة في الرياض أداًء متفاوتًا خالل الربع ال
لمراكز حيث انخفض متوسط اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية وا. العام

2019٪ على الترتيب خالل الربع الثاني من عام 5٪ و 6التجارية المحلية بنسبة 
، كما حافظت اإليجارات في المراكز التجارية 2018مقارنًة بنفس الربع من عام 

.اإلقليمية فائقة الجودة على استقرارها خالل الفترة نفسها
مفاهيم وعلى وجه الخصوص، استقرت اإليجارات في المراكز التجارية التي تبنت
.  خصصةجديدة مثل توفير خيارات الترفيه ومنافذ المأكوالت والمشروبات المت

ة وفي الوقت نفسه، يمكن أن يعزى انخفاض اإليجارات في المراكز التجاري
ز القديمة اإلقليمية والمراكز التجارية المحلية إلى انتقال المستأجرين من المراك

ولذا، ارتفعت معدالت الشواغر خالل الربع. إلى مراكز التسوق عالية الجودة
.٪14لتصل إلى 2019الثاني من عام 

.  مربعمتر 157,630تسليم 2019شهد قطاع التجزئة خالل الربع الثاني من عام 
ويجري . مليون متر مربع2.3إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة وصل 

من مساحات منافذ التجزئة، ويتوقعمتر مربع 277,100العمل حاليا على انجاز 
تنويع عروضهم من خالل إلى يسعى المطورون . 2019تسليمها خالل 

ت استقطاب المزيد من منافذ الترفيه واالزياء المحلية ومفاهيم المأكوال
على ويتوقع أيضًا أن يعمل بعض المطورون. والمشروبات الفريدة من نوعها

نافسة وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار م. تقديم تجربة رقمية لعمالئهم
.التجارة اإللكترونية لمنافذ التجزئة التقليدية

ى مع من المتوقع أن تتطور طبيعة مخزون منافذ التجزئة في الرياض لتتماش
ب هذه ولجذ. نمو القوى العاملة في المدينة التي تمتلك قوة شرائية عالية

دة القاعدة من المستهلكين، يتوقع أن تقدم مشاريع مراكز التسوق الجدي
صاميم المزيد من خيارات الترفيه ومنافذ المأكوالت والمشروبات، وأن تتبنى ت

العالمات فريدة وتقنيات تفاعلية، وأن توسع مزيج المستأجرين لديها ليشمل
.التجارية العالمية

القطاع السكني
)  مليار سعودي87(مليار دوالر 23اإلعالن عن مشروع بقيمة 2019شهد عام 

التنمية لتجديد األماكن العامة في الرياض بهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز
الحضرية، ويضم مشروع حديقة الملك سلمان مساحات خضراء ومناطق 

، من وعلى المدى الطويل. ترفيهية ورياضية وغيرها من الكثير من المميزات
لك المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع، إلى جانب جهود الحكومة لزيادة نسب تم

.السعوديين للمنازل، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الرياض

ق، إذ استمر تراجع أسعار بيع وإيجارات الوحدات السكنية مقارنة بالعام الساب
في الربع الثاني من % 5انخفضت أسعار بيع الشقق السكنية والفلل بنسبة 

مقارنة %1العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت اإليجارات بنسبة 
مما إال أن وتيرة التراجع بدأت في التباطؤ خالل الربع الثاني. بالعام الماضي

د وعلى الرغم من توقع دخول المزي. يشير الى أن السوق قد اقترب من القاع
لرياض السوق، كما يتوقع أن يستقر سوق القطاع السكني باإلى من العروض 

جل وبالنظر الى جهود الحكومة من أ. على مدار فترة االثني عشر شهرا القادمة
ألراضي تفعيل توفير الوحدات السكنية وتحفيز الطلب من خالل فرض رسوم ا

في البيضاء واستحداث برامج اإلسكان، وهو ما قد يؤدي الى تصحيح محتمل
.مستوى األداء

وحدة سكنية ليرتفع إجمالي المخزون 7,600شهد الربع الثاني من العام تسليم 
وحدة على مدار 50,000ومن المتوقع تسليم أكثر من . مليون وحدة1,3إلى 

ية وأغلب هذه الوحدات المنتظرة عبارة عن شقق سكن. العام الحالي والمقبل
انية من عالية الجودة ووحدات تاون هاوس التي تلبي احتياجات التركيبة السك

حة وحدات أصغر من حيث المساأيضًا وتتضمن الوحدات المنتظرة . الشباب
سائل ومتنوعة من حيث التصميم ضمن مشاريع متعددة االستخدامات توفر و

.راحة متطورة ومنافذ بيع بالتجزئة
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

ولقد زادت هذه اإلضافات من إجمالي المعروض من . لرجال األعمالالفلك 
مليون متر مربع في نهاية النصف 1.1ليصل إلى الدمام منافذ التجزئة في 

.2019األول من عام 

من المتوقع زيادة االنخفاض في أسعار اإليجارات على خلفية المعروض 
ذ التجزئة اإلضافي، بينما تظل النظرة إيجابية على المدى الطويل لسوق مناف

زيادة ، إذ سوف يستفيد القطاع من المبادرات الحكومية الرامية لالدمامفي 
.اإلنفاق، وخاصة على الترفيه

*العقاري في جدةالسوق 

المكتبيالقطاع 

في الربع الثاني % 15بنسبة متوسط إيجارات المكاتب التجارية في جدة تراجع 
مقارنة بالعام الماضي حيث انخفضت إيجارات المساحات 2019من عام 

ريال 1,030لتصل إلى % 17اإلدارية عالية الجودة من الفئة أ انخفاضًا بنسبة 
ة من سعودي لكل متر مربع، بينما انخفضت إيجارات مباني المساحات اإلداري

750لتصل إلى متوسط % 12الفئة ب الواقعة في األماكن الفرعية بنسبة 
اشى مع ريال سعودي لكل متر مربع مع قيام المالك بتعديل اإليجارات بما يتم

.مستويات السوق

على مستوى السوق 2019انخفض معدل الشواغر في الربع الثاني من عام 
ومن المتوقع أن . مقارنًة بالعام السابق% 20نقطة أساس ليصل إلى 200

ترتفع تتراجع إيجارات المساحات اإلدارية خالل االثني عشر شهرًا المقبلة، وأن
.معدالت الشواغر على خلفية المعروض اإلضافي والمنافسة

ع ومع انضمام عدد كبير من الشباب السعودي إلى سوق العمل، من المتوق
صغر حجمًا أن يشهد الطلب تغيرًا نوعيًا ليتجه أكثر إلى المساحات اإلدارية األ

ؤدي بدوره بين األفراد مما سيوتعزيز التعاون التي يتحقق فيها عنصر المرونة 
.إلى انخفاض النفقات الرأسمالية للشركات

التجزئةقطاع 

س سينما، تم افتتاح أول دار سينما في جدة والذي تتولى تشغيله شركة فوك
.  2019ضمن التوسعة الثانية لمركز تسوق رد سي مول الربع األول من عام 

في حي البلد " سينما الحوش"تدشين 2019كما شهد الربع الثاني من عام 
.التاريخي بجدة

؛ 2019تفاوت أداء إيجارات منافذ التجزئة في جدة خالل الربع الثاني من عام 
٪ مقارنًة 3فبينما انخفضت اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية بنسبة 

مستقرة بالعام السابق، ظلت اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى
.خالل الفترة نفسها

مستأجرين، ومع استمرار المالك في تقديم حوافز تأجيرية سنوية لالحتفاظ بال
سوق  انخفض معدل الشواغر في الربع الثاني من العام الحالي على مستوى ال

لنفس الربع من العام % 11مقارنة بـ % 10انخفاضًا هامشيًا ليصل إلى 
.الماضي

لمملكة ومن المرجح أن تتصاعد الضغوط نتيجة لنمو التجارة اإللكترونية في ا
قنية العربية السعودية، إذ تشير البيانات الصادرة عن هيئة االتصاالت وت

2018عام المعلومات السعودية إلى ارتفاع نسبة المتسوقين إلكترونيًا في
ومن . 2016في عام % 37و 2017في عام % 48مقارنة بنسبة % 50إلى 

ير في المتوقع أن يؤدي ذلك إلى لجوء مشغلي مراكز التسوق إلى إعادة التفك
ن متغيير مخططاتهم إلفساح المجال لمنافذ الترفيه وتقديم عدد أكبر 

بما العالمية في قطاع األطعمة والمشروبات وقطاع األزياء المفاهيم 
.مع التغيرات التي طرأت على أذواق الشباب في مدينة جدةيتناسب 

*السوق العقاري في الدمام

الترفيهقطاع 

ة في شهر تم تدّشين حزمة من مشاريع الترفيه السعودية في المنطقة الشرقي
ة أبريل من العام الحالي التي أعلنت عنها شركة مشاريع الترفيه السعودي

)SEVEN ( دة لقطاع لصندوق االستثمارات العامة، لتكون بنية تحتية جديالتابعة
.  الخليجالترفيه في الشرقية التي ستجعل منها الوجهة الترفيهية األولى في

ها ويشمل اإلعالن عن أول مشروع مدينة مالهي ترفيهية ضخمة تبلغ مساحت
.راتيجيمليون متر على شاطئ نصف القمر، لتميز المنطقة بموقع سياحي است

الدمام و في مدينة الخبر ومدينةترفيهية كما تعتزم الشركة على بناء مجمعات 
ن يتم المتوقع أومن مدينة االحساء تقع جميعها على الواجهة البحرية للمنطقة 

دور 6إنشاء كم تم اإلعالن عن . 2020انتهاء األعمال على المشروع في عام 
.للسنيما في الخبر والدمام وحفر الباطن

)  الشرقية ثقافة وطاقة ( تحت شعار أقيم الذي " 2019موسم الشرقية "تميز 
إلى والتشويقالفعاليات مارس في العام الجاري بتنوع 30-14خالل الفترة من 

ة وشرائح جانب الثراء المعرفي والفني ومناسبتها لجميع األذواق والفئات العمري
تضمنت و. المجتمع السعودي سعيًا في تنمية القطاع الترفيهي واالقتصادي

ارح ضخمة، الفعاليات العديد من الحفالت الغنائية العالمية التي أقيمت على مس
.قدمها فنانون عالميون من عدة دول

القطاع المكتبي
٪ خالل النصف 10بنسبة الدمام المساحات اإلدارية في إيجارات تراجع متوسط 
ريال 901إلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل 2019األول من عام 

ألداء ، العالية الجودة تسجيلها"أ"واصلت المساحات اإلدارية من الفئة . سعودي
متوسط التي سجلت انخفاضات أكبر في " ب"أفضل من مساحات الفئة 

قيقيًا وفي الوقت نفسه، لم يشهد النصف األول من العام تحسنًا ح. اإليجارات
٪ خالل 30وعليه، ظل معدل الشواغر مستقرًا عند . في معدل تأجير المكاتب

.نفس الفترة

ألف متر مربع من المساحات 19,450دخول 2019شهد النصف األول من عام 
اإلدارية إلى السوق، مما رفع إجمالي المخزون من المساحات اإلدارية في 

.  2019من العام األول ألف متر مربع للنصف 890حوالي إلى منطقة الدمام 
ريق وتضمنت المشاريع المنجزة خالل هذه الفترة مبنى الجبيل اإلداري على ط
ريق الظهران الجبيل السريع، وكذلك برج الخفرة في المنطقة المركزية على ط

.الملك فهد السريع بالدمام

ألف متر مربع من المساحات اإلدارية على 60وفي ظل توقعات بتسليم أكثر من 
ق هذا وينطب. مدار العامين المقبلين، يتوقع أن يستمر الضغط على اإليجارات

منتجاتفي ظل استمرارها في االعتماد على الدمام على وجه الخصوص على 
ي المبادرات واإلعالنات التعلى خلفية وعلى المدى الطويل، نتوقع . الطاقة

، أن )اركسب(، مثل مدينة الملك سلمان للطاقة الدمامتهدف إلى تنويع اقتصاد 
.داريةاإلإيجارات المساحات يرتفع الطلب من الشركات مما ينعكس إيجابًا على 

قطاع التجزئة
مزيدًا من التراجع في اإليجارات عبر المراكز 2019شهد النصف األول من عام 

يجارات التجارية اإلقليمية والمحلية في منطقة الدمام الحضارية، بينما زادت اإل
٪ مقارنًة بالنصف األول من 8في المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى زيادًة بنسبة 

يزة حيث تمكن أصحاب مراكز التسوق من تقديم مفاهيم وتجارب مم2018عام 
وبصفة عامة، استمرت. منافذ التجزئة لجذب المستأجرين واالحتفاظ بهم

.يةمعدالت الشواغر اإلجمالية في الزيادة على مدى االثني عشر شهرًا الماض

إنجاز عدد صغير من مشاريع منافذ بالتجزئة، 2019شهد النصف األول من عام 
.  ألف متر مربع من المساحة التأجيرية إلى المخزون الحالي20مما أضاف حوالي 

ي، ومركزالسدين التجار، والمرحلة األولى من مركز فيالجيووتشمل المشاريع المنجزة قرية 
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منظور االقتصاد الكلي

ًا يشهد االقتصاد السعودي تغيرات إيجابية وواعدة يجعله خيارًا جاذب
ص واعدة لقد عكفت الحكومة على خلق فر. للمستثمرين المحليين واألجانب

الداعمة في عدة قطاعات وعلى دعم الشفافية وتنفيذ اللوائح التنفيذية
ألجانب لألعمال التجارية، وأبرزت جهودها الصادقة بالترحيب بالمستثمرين ا
همًا من لتعزيز األعمال التجارية وتمكين المستثمر األجنبي من جعله جزًءا م

.عملية التحول التي ُتنفق عليها مليارات الرياالت

األعمال لقد ارتقت المملكة في ترتيبات التنافسية الدولية وسهولة أداء
كما زادت .  مركزاً 13، أي أنها قفزت بمعدل 26التجارية إلى المركز رقم 

وارتفع 2018٪ في عام 127تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بمقدار 
٪ على أساس 70عدد الشركات التي تدخل المملكة العربية السعودية بنسبة 

.2019سنوي في الربع األول من عام 

عددها  ٪ من مخططات اإلصالح البالغ 45نفذت المملكة العربية السعودية 
٪، وتحسين 100التملك األجنبي بنسبة إتاحة مخطط، بما في ذلك 500

ونها العضو لكونظًرا . البنية التحتية القانونية وتوفير حماية للمساهمين
يا الوحيد في مجموعة العشرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريق

، تقدم المملكة 2018مليار دوالر في عام 782وباقتصاد يقدر بما يزيد عن 
تنظم كما .العربية السعودية فرًصا استثمارية واعدة للمستثمرين األجانب

ب المملكة وتشارك في منتديات استثمار عالمية إلبراز جهودها في جذ
لدولة االستثمارات عن طريق خصخصة أجزاء كبيرة من االقتصاد الذي تديره ا

ع والمشروعات الضخمة الجارية، مثل مدينة نيوم ومشروع القدية ومشرو
.البحر األحمر ومنتجع أماال الصحي العالمي

ش إذ انتع. بدأت اإلصالحات االقتصادية في اإلسفار عن نتائج إيجابية
العاملة االقتصاد غير النفطي إلى جانب زيادة المشاركة النسائية في القوى

بة القيمة وقد أدى التطبيق الناجح لضري. فضًال عن ارتفاع معدالت التوظيف
عار كما حسنت اإلصالحات في أس. المضافة إلى نمو اإليرادات غير النفطية

وباإلضافة إلى ذلك،. والكهرباءللوقود الطاقة من استهالك األشخاص 
أي للتعويض عنالمنخفض والمتوسط اتخذت إجراءات بشأن فئات الدخل 

في سوق فضًال على ذلك، تسير اإلصالحات. خسائر تنشأ بسبب اإلصالحات
كل رأس المال واإلطار القانوني والحرص المالي وبيئة األعمال التجارية بش

عم النمو كاالرتفاع في اإلنفاق الحكومي لدتتزايد، ومع ذلك، التحديات . جيد
ل وهناك حاجة أيضا إلى تناول مسائ. في ضوء التقلب في أسعار النفط
د متنوًعا عالوًة على ذلك، ليصبح االقتصا. التعزيز المالي وخلق فرص العمل

لسعوديين ومنتًجا وتنافسًيا، يلزم تنفيذ إصالحات عامة لجعل المواطنين ا
باشر أكثر منافسة في وظائف القطاع الخاص وجذب االستثمار األجنبي الم

.  وزيادة توفر رأس المال للشباب والشركات النامية

منظور العقاري

مملكة تتولى الحكومة تنفيذ إجراءات مستمرة إلحياء القطاع العقاري في ال
في زيادة معدالت تملك. العربية السعودية بهدف تنويع االقتصاد

.  2030٪ بحلول عام 70و 2020٪ بحلول عام 60السعوديين للمنازل إلى 
يمتلكها التي ) (SRCوتخطط الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

بقيمة تصل إلى 2019صندوق االستثمارات العامة إلصدار صكوك في عام 
مليار ريال 1.2فعلًيا ) (SRCولقد أنفقت شركة . مليار دوالر أمريكي1

ركة وتلعب ش. سعودي لشركات التمويل مما ضخ سيولة لهذه المؤسسات
SRC) (دورًا فعاًال في زيادة السيولة .

مليار ريال سعودي خالل الربع األول من عام 5.6إلى وصل سوق التمويل 
٪ 85قروًضا ودعمًا ماديًا بلغ مواطًنا 12,800وقد تلقى ما يقارب من ، 2019

.من قيمة الدعم الكلي

حجم وتظهر إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي تسارعًا سنويًا في
مقارنة بالربع الثاني من عام 2019القروض العقارية خالل الربع الثاني من عام 

ها مما يشير إلى أن المؤسسات المالية خصصت حصة أكبر من قروض، 2018
٪ من احتياجات 100يمول القطاع الخاص حالًيا ما يصل إلى . للتمويل العقاري

من ٪ 93وتوفر البنوك . ٪ عن ذي قبل35قطاع اإلسكان بزيادة قدرها 
.التمويل العقاري بينما تغطي شركات التمويل النسبة المتبقية

ام أطلقت المملكة العربية السعودية في شهر يونيو من العام الحالي نظ
ية اإلقامة المميزة الجديد بما يتماشى مع أنظمة البطاقات الخضراء العالم

تتيح اإلقامة . والذي يهدف إلى جذب المغتربين ذوي المهارات العالية
ألعمال للمغتربين األجانب حرية التنقل والقدرة على امتالك العقارات ومزاولة ا

قابل إقامة دائمة م: ويتضمن النظام نوعين من اإلقامة. التجارية في المملكة
26,665للتجديد مقابل قابلة دوالر أمريكي وإقامة لمدة عام واحد 213,321

د على المدى القريب إلى المتوسط، وسيساعد هذا في تزاي. دوالر أمريكي
. الطلب في سوق العقارات المتراجع نسبياً 

تية من من المتوقع أن يزيد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجس
عمل .إلحياء سوق العمالةأساسًا االستثمارات في القطاع الخاص وسيمثل 

ءات وغيرها من اإلجرا) ريتس(صناديق االستثمار العقاري المتداولة تدشين 
فرص في السوق وخلقالمستثمرين الحكومية األخرى على زيادة الثقة بين 

إلى لذا أعلن عدة مستثمرين ومطورين عن مشروعات جديدة باإلضافةجديدة، 
.  عمليات توسيع المشروعات القائمة

في مؤشر فوتسي) تداول(السوق المالية السعودية إدراج 2019شهد عام 
ة المتداولة العقاري الناشئ والذي يختص بصناديق االستثمار العقاريناريت/ إبرا

ة في شهدت السوق المالية السعودية زياد. والشركات العقارية العامة األخرى
ة في التدفقات النقدية األجنبية بعد بداية إدراج السوق المالية السعودي

ين كما ارتفع عدد المستثمرين األجانب المؤهل. مؤشرات األسواق الناشئة
بعد أن كان ، 20/06/2019مستثمًرا اعتباًرا من 1،195ليصبح % 163.7بنسبة 

لكية بلغت نسبة مذلك، عالوة على . مستثمًرا في بداية العام الحالي453
٪ كما في 7المستثمرين األجانب في سوق رأس المال السعودي 

.٪ في بداية هذا العام4.7مقارنة بـ ، 20/06/2019
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دة قطاع العقارات السعودي لدفعة رئيسية بمساعيستعد 
ال المشاريع الكبرى مثل نيوم ورؤى المدينة ورؤى الحرم وأما

ومشروع البحر األحمر والقدية وإصالحات حكومية ملحوظة 
جل وال تزال التطلعات طويلة األ. لزيادة مشاركة القطاع الخاص

فة لقطاع العقارات في المملكة متفائلة بشأن الجهود الهاد
. لتشجيع السوق

رغم تدني األداء في القطاع المكتبي بسبب تراجع نشاط
عمل الشركات مازال منظورنا متفائل و نتوقع تزايد مساحات ال

ساحات المتطورة التي تعتمد على التقنيات الذكية وتوفير م
..اتإدارية مرنة تناسب الشركات من مختلف األحجام والمتطلب

الطويل على المدىلقطاع الضيافة كما تنظر سدكو كابيتال 
لتطوير األجل بنظرة إيجابية بفضل المبادرات الحكومية في ا
ية لزيادة المستمر في قطاع الترفيه وإصدار التأشيرات السياح
.ةعدد السياح بالتالي زيادة الطلب على الغرف الفندقي

لعربية نتوقع  أن يشهد قطاع البيع بالتجزئة في المملكة ا
ة التركيبة السعودية نمًوا ملحوظًا في السنوات القادمة نتيج

السكانية والتوجه الحضاري الناشئ وأنماط االستهالك
قطاعات ونتوقع  أن يزيد تركيز الحكومة على تطوير. الحديثة

يع الترفيه والسياحة مما سيحفز الطلب على مساحات الب
ليمية وبالتالي خلق فرص لتطوير مراكز تسوق إق. بالتجزئة

.مجهزة بمرافق ترفيهية متقدمة

د كما أنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية لدعم روا
األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج 

.سطالمتوالى زيادة الطلب على المكاتب في المدى " منشات"

، مثل وفيما يخص القطاع السكني ، فإن المبادرات التنظيمية
ل وإنشاء خطط اإلسكان  وضريبة األراضي البيضاء وتوفير التموي

نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، عكست عزم 
كما أن انشاء  برنامج . الحكومة على احياء القطاع العقاري

تمر نظم عمليات التأجير العقاري ، لكننا نتوقع أن تس" إيجار"
رض الضغوطات على اإليجارات وأسعار البيع بسبب تفوق الع
بادرات على الطلب مع احتمالية  تباطؤ معدل التراجع بسبب الم

حجمًا الحكومية التي تستهدف توفير وحدات اقتصادية أصغر
.مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية

، رويترز، هيئة IMF، زاويا ، صندوق النقد الدولي 2018حصاد عام –سوق العقارات –المملكة العربية السعودية –، جونز النغ السال 2019السوق العقاري الربع األول –الرياض –، جونز النغ السال 2019السوق العقاري الربع األول –جدة –جونز النغ السال : المصدر* 
السوق ، كي بي ام جي المالية

سدكو كابيتالمنظور 
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ريتكابيتالسدكوصندوق 
2019تقرير يونيو 

مدير الصندوق

").سدكو كابيتال("الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية 
الطابق الثاني–البرج الجنوبي 

أسواق البحر األحمر
8والبوابة 7بين البوابة 

21493جدة 13396ب .ص
المملكة العربية السعودية

6555 690 12 966+: هاتف
6599 690 12 966+: فاكس

 www.sedcocapital.com:الموقع االلكتروني
info@sedcocapital.com: البريد االلكتروني

ومرخصة 4030194994هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم ) سدكو كابيتال(الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية 
لمزاولة نشاط إدارة )  م2009/04/19الموافق(هـ 1430/04/23بتاريخ 11157-37بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم " شخص مرخص له"كـ 

ية لالقتصاد توفر الشركة السعود. الصناديق، وتقديم خدمات الحفظ وتقديم المشورة والترتيب بصفة أصيل والتعهد بالتغطية وإدارة محافظ العمالء
ة من الخدمات لعمالئها اإلقليميين والدوليين من الشركات إضافًة إلى األفراد أصحاب الثروات مجموعة متنوع) سدكو كابيتال(والتنمية لألوراق المالية 

.والحلول المالية بما في ذلك االستشارات المالية، وخدمات الترتيب، والحفظ، والتعامل وإدارة األصول

أمين الحفظ

شركة اإلنماء لالستثمار
20، الطابق 2: برج العنود

طريق الملك فهد، العليا
11576، الرياض  66333:ب.ص

المملكة العربية السعودية

ها من قبل أمين قام الصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق، وتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة ذات غرض خاص تم تأسيس
.الحفظ ألجل الفصل بين ملكية األصول المملوكة من قبل الصندوق وتلك المملوكة من قبل أمين الحفظ

:مسؤوليات أمين الحفظ 
حفظ أصول الصندوق التي يديرها مدير الصندوق•
فتح حساب منفصل لدى بنك محلي  باسم الصندوق وايداع جميع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب•
.فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين وتسجيل األصول العقارية باسم شركة تابعة ألمين الحفظ•

المحاسب القانوني

كي بي إم جي الفوزان وشركاه
مبنى كي بي إم جي

شارع صالح الدين
11663الرياض 92876ب .ص

المملكة العربية السعودية

م 2019يونيو 30استنادًا إلى فحصنا، لم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة في : "بيان حول رأي المحاسب القانوني 
المعتمد في " التقرير المالي األولي"34المرفقة لصندوق سدكو كابيتال ريت غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

".  المملكة العربية السعودية
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الـقـوائـم الــمــالــيـــة

2019يونيو 30إلى 2019يناير للفترة من ا 



















































+966 12 690 6555

+966 12 690 6599

21493جدة 13396. ب.ص
المملكة العربية السعودية

11157-37ترخيص 

www.sedcocapital.com

info@sedcocapital.com

لمزيد من المعلومات

تقرير الصندوق متاح عند الطلب وبدون مقابل

ال توجد معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية•
صناديق أخرىفي الصندوق ال يستثمر •
الصندوقباستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير، ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام •

إشعارات هامة

أعلى درجات االهتمام ب") سدكو كابيتال"تعرف فيما بعد (الوثيقة تم اعدادها من قبل سدكو كابيتال، االسم التجاري للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية هذا 
أي خسارة قد ؤولية عنلمسوبأقصى درجات المعرفة ولكن على الرغم من ذلك فإن سدكو كابيتال ال تقدم أي ضمانات بخصوص المحتوى واكتماله كما أنها ال تقبل بتحمل ا

وما . ون سابق انذاراآلراء المعبر عنها في هذه الوثيقة هي لسدكو كابيتال في وقت كتابتها وهي قابلة للتغيير في أي وقت د. تكون نجمت من استخدام المعلومات الواردة فيه
ها ال تمثل عرضا كما أن. تم تقديم هذه الوثيقة بغرض إتاحة المعلومات فقط ولالستخدام الخاص للمتلقي. لم يذكر خالف ذلك فإن كل األرقام في هذه الوثيقة هي غير مدققة

قوم بمراجعة ما اذا كانت ينصح المتلقي بشكل خاص بأن ي. أو توصية بشراء أو بيع األوراق المالية أو القيام بعمليات مصرفية كما أنها ال تغني عن استخدام المتلقي لحكمه الخاص
انتاج هذه ال يسمح بإعادة). عند الحاجة(المعلومات الواردة تتوافق مع ظروفه الخاصة فيما يخص اي جانب قانوني أو تنظيمي أو ضريبي أو أي عواقب أخرى مع استشارة خبير 

.  الوثيقة جزئيا أو كليا بغير موافقة خطية من سدكو كابيتال

يا كان) أو أي جزء منه(ال يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة في الصندوق بأي طريقة، كما يجب أال يشكل كله  ما يتصل بذلك أو أو أن يعتمد عليه في. أساس إبرام أي عقد أًّ
فأنت مطالب بموجب . طأويعتبر هذا المستند سري بطبيعته ويعني إال بالمستثمرين المتقدمين المختارين، إذا كنت قد تسلمت هذا المستند عن طريق الخ. أن يكون حافًزا لذلك

توزيعات األرباح، وأسعار فقد تنخفض قيمة الوحدات، و. هذه المالحظة بتجاهل محتوياته وإعادته لسدكو كابيتال أو إتالفه، وال يعتبر األداء السابق ضمًانا للنتائج المستقبلية
على أسعار العمالت وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ. الصناديق وعمالتها كما يمكن أن ترتفع أيًضا، وقد يحصل المستثمرون على مبالغ أقل من تلك التي استثمروها في األصل

مالية أو تحقيق أرباح وفيما يتعلق باألوراق المالية غير السائلة، فقد يكون من الصعب بالنسبة للمستثمر بيع الورقة ال. بالسلب على قيمة األوراق المالية أو أسعارها أو دخلها
اح كما قد وقد يتذبذب دخل توزيعات األرب. مصاريف إضافية/ منها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها، وقد يتم تطبيق رسوم 

.يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات األرباح
ول الصندوق في ويتوافر المزيد من المعلومات ح. ولضمان فهمك الجيد للصندوق ومدى مناسبته لك وفًقا لدرجة المخاطر لديك، ننصحك باستشارة مستشار استثماري خبير

.مذكرة طرح االكتتاب الخاص المعمول بها والتي ينبغي قراءتها بعناية قبل االستثمار
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