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متداول عام  ا�ستثمار عقاري  ريت )»ال�سندوق«( هو �سندوق  بنيان  �سندوق 

لالئحة  وفقًا  وطرحه  تاأ�سي�سه  مت  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مع  ومتوافق  مقفل 

ال�ستثمار  ب�سناديق  اخلا�سة  والتعليمات  العقاري،  ال�ستثماري  �سناديق 

العقارية املتداولة، وال�سادرة من قبل هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.

وهو  �سعودي  ريال  مليار   1.63 بحجم  2018م  عام  منت�سف  يف  تاأ�سي�سه  مت 

يعد من اأكرب ال�سناديق العقارية املتداولة يف ال�سوق ال�سعودي والذي ي�ستثمر 

والذي  وتاأجريي  لتحقيق دخٍل دوري  والقابلة  العقارية  القطاعات  يف خمتلف 

مالكي  �سنوية على  ن�سف  نقدية  اأرباح  بتوزيع  نقوم  لل�سندوق  بدورنا كمدير 

الوحدات بن�سبة ل تقل عن 90% من �سايف اأرباح ال�سندوق. ومن هذا املنطلق 

على  اأرباحها  تعود  والتي  املنا�سبة  العقارات  لزيادة  بجهد  العمل  اإىل  نهدف 

مالكي الوحدات.

الريا�ض  هي  �سعودية  مدن  اأربع  يف  عقارية  اأ�سول  ع�سر  ال�سندوق  ميتلك 

واأبها واملدينة وجازان. كما اأنه ميتلك اأ�سول عقارية �سكنية يف مدينة دبي يف 

الإمارات العربية املتحدة. يتم ت�سنيف الأ�سول بني ثالثة قطاعات خمتلفة: 

املراكز التجارية والقطاع ال�سكني وال�سيافة. اأبرم ال�سندوق يف 31 دي�سمرب 

خمتلف  يف  وحملية  دولية  �سركات  مع  اإيجار  عقد   730 من  اأكرث  2020م 

ال�سناعات.

�سندوق  يجعله  مما  والقطاعي،  اجلغرايف  بتنوعه  ريت  بنيان  �سندوق  يتميز 

ا�ستثماري جذاب. وتقع معظم اأ�سول ال�سندوق يف مناطق ذات كثافة �سكانية 

عالية ومناف�سة منخف�سة، وتعترب غالبية الأ�سول من بني املعامل الأكرث �سهرة 

ملدينتهم ومناطقهم. عالوة على ذلك، تعد جميع املراكز التجارية لل�سندوق 

وجهات عائلية وترفيهية يف املناطق.

تعترب املراكز التجارية اململوكة لل�سندوق من اأكرب مراكز الت�سوق يف مناطقها 

اأف�سل  ي�ساهم يف جذب  العالية، مما  املناف�سة  اإىل  املناطق  تفتقر هذه  حيث 

امل�ستاأجرين من العالمات التجارية الدولية واملحلية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 

الفنادق اململوكة لل�سندوق هي الفنادق الوحيدة يف مناطقها والتي تتيح للزوار 

�سهولة الو�سول اإىل مراكز الت�سوق لرتباطها بها مبا�سرة. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

فاإن وجود العالمة التجارية )ماريوت(، والتي تعد واحدة من اأ�سهر العالمات 

التجارية املرتبطة بقطاع ال�سيافة، جعل فنادق ال�سندوق جذابة للعديد من 

زوار املناطق. كما تتميز الأ�سول ال�سكنية مبواقعها التي تقع يف قلب الريا�ض 

ويف قلب مدينة دبي وخ�سو�سا يف منطقة )�سيتي ووك(.

)»مدير  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  قبل  من  ريت  بنيان  �سندوق  اإدارة  تتم 

ال�سندوق«(، وهي واحدة من ال�سركات الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية 

يف توفري اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية، اإدارة الأ�سول، الأبحاث وامل�سورة، 

ال�سعودي  �سركة  والعاملية.  املحلية  والو�ساطة  املالية،  املوؤ�س�سات  خدمات 

حيث  الفرن�سي،  ال�سعودي  للبنك  ال�ستثماري  الذراع  هي  كابيتال  الفرن�سي 

500 مليون ريال �سعودي ك�سركة م�ساهمة مقفلة يف  تاأ�س�ست براأ�ض مال يبلغ 

اململكة العربية ال�سعودية، مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية برقم

37-11153 ملمار�سة نطاق وا�سع من الأن�سطة ال�ستثمارية التي ت�سمل ن�ساطات 

التعامل، والرتتيب، والإدارة، وتقدمي امل�سورة، وحفظ الأوراق املالية.

استراتيجية الصندوق

يهدف ال�سندوق اإىل ال�ستثمار يف اأ�سول عقارية داخل وخارج اململكة العربية 

ال�سعودية قابلــة لتحقيق دخل تاأجريي دوري وعوائد على راأ�ض املال امل�ستثمر. 

القطاعات  جميع  يف  �سيكون  بل  معني  قطاع  يف  الرتكز  ال�سندوق  ينوي  ول 

واملناطق اجلغرافية يف اململكة كما اأنه �سيتم اختيار املناطق واملدن التي تتميز 

ال�ستثمارات  يف  وتدفق  الأعمال  اأن�سطة  يف  ومنو  اإيجابية  ا�ستثمارية  ب�سمات 

ب�سكل اإيجابي، ومنو يف العر�ض والطلب وكذلك لديها بنية حتتية جيدة وذلك 

قبل  من  داخليًا  عملها  يتم  العقارات  لهذه  �ساملة  جدوى  درا�سة  عمل  بعد 

مدير ال�سندوق اأو �سيتم ال�ستعانة مب�ست�سار خارجي للقيام بعمل الدرا�سات 

الالزمة وذلك ح�سب تقدير مدير ال�سندوق مع الأخذ بالعتبار تقارير التثمني 

ال�سادرة يف هذا ال�ساأن من مثمنني اثنني م�ستقلني على الأقل، على اأن يكونوا 

معتمدين من قبل الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين.

مجموع المصروفات

73.5مليون ر.س

إجمالي توزيعات األرباح

صافي قيمة االصول

65مليون ر.س

1,429مليون ر.س

نظرة عامة عن صندوق بنيان ريت

األداء المالي للصندوق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

األداء المالي لقطاعات الصندوق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الفنادق
%10

السكني
%22

المراكز التجارية
%68

أداء سعر الوحدة

ر.س  9.79 – 8.88

%4.49

إجمالي الربح

99مليون ر.س

عائد التوزيعات لسعر الوحدة

صافي الدخل

صافي قيمة الوحدة

45.4 مليون ر.س

8.7775 ر.س

مجموع اإليرادات

172.5 مليون ر.س

99 %40 %89 %ن�سبة ال�سغال

23.7 مليون ريال �سعودي6.4 مليون ريال �سعودي68.2 مليون ريال �سعوديالربح الت�سغيلي

850274178عدد الوحدات التاأجريية

العقارات غري املوؤجرة اإىل اإجمايل العقارات اململوكةالعقارات املوؤجرة اإىل اإجمايل العقارات اململوكة

20.8% )عقار واحد(79.2% )9 عقارات(

  

أداء الصندوق
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202020192018

1،429،694،9591،449،291،9381،480،540،231�سايف قيمة الأ�سول يف نهاية ال�سنة )ريال �سعودي(

�سايف القيمة العادلة للوحدة

)ريال �سعودي(

10.015710.14679.6686نهاية ال�سنة

10.131310.14679.6686اأعلى

10.01579.81209.6686اأدنى

162،881،100162،881،100162،881،100عدد الوحدات

0.39880.73500.2449الأرباح املدفوعة لكل وحدة )ريال �سعودي(

0.52%0.67%3.24%ن�سبة امل�سروفات والأتعاب الجمالية

-0.87%12.55%2.64%العائد على الوحدة

-0.87%11.68%14.32%العائد الرتاكمي على الوحدة )منذ التاأ�سي�ض(

منذ التأسيس1 سنة

13.94%2.64%العائد الرتاكمي على الوحدة )منذ التاأ�سي�ض(

202020192018

-0.87%12.55%2.64%العائد الإجمايل ال�سنوي

العائد على الوحدة يح�سب على اأ�سا�ض �سايف القيمة العادلة للوحدة والأرباح املدفوعة لكل �سنة.

مالحظة: مت تاأ�سي�ض ال�سندوق خالل عام 2018م.

نظرة عامة على السوق

جيدة،  بداية  العاملي  القت�ساد  بداأ  حيث  اإيجابي،  ب�سكل  2020م  عام  بداأ 

وا�ستعدت العديد من دول جمل�ض التعاون اخلليجي مبا يف ذلك اململكة العربية 

العاملية  ال�سحة  منظمة  اإعالن  اأعقاب  يف  ذلك،  ومع  رائعة.  ل�سنة  ال�سعودية 

عن )كوفيد-19( باعتباره وباًء عاملًيا يف مار�ض 2020م والتدابري الحرتازية 

العديد  ا�سطرت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  حكومة  قدمتها  التي  الالحقة 

من ال�سركات اإىل اإغالق اأو تقليل �ساعات عملها خالل الربع الثاين من عام 

2020م. كل هذه الأحداث اأدت اإىل انكما�ض القت�ساد العاملي بن�سبة 3.5 % ، 

بينما انكم�ض القت�ساد ال�سعودي بن�سبة 3.7 % يف عام 2020.

بال �سك، احتلت جائحة )كوفيد-19( مركز ال�سدارة خالل عام 2020م. وقد 

ظهر تاأثريها يف اأجزاء كبرية من العامل، مما اأدى اإىل التحول اإىل العمل عن 

ال�سعبة، كما  الأوقات  الأ�سواق بني ع�سية و�سحاها. خالل هذه  واإغالق  ُبعد 

هو احلال دائًما، ظلت �سحة و�سالمة جميع اأ�سحاب امل�سلحة لدينا على راأ�ض 

اأولوياتنا، مبا يف ذلك امل�ستاأجرين والعمالء واملوظفني. ولتحقيق هذه الغاية، 

اأثبتت ا�سرتاتيجية �سندوق بنيان ريت منذ البداية، مبا يف ذلك تركيزنا على 

مدن الدرجة الثانية وعقود الإيجار ذات ال�سلة بامل�ستهلكني.

فيما يتعلق بقطاع العقارات، تاأثر قطاع التجارة والتجزئة ب�سكل مبا�سر، مبا 

يف ذلك مراكز الت�سوق التابعة لل�سندوق والتي مت اإغالق جزء كبري منها خالل 

عالوة  الحرتازية.  احلكومة  لتعليمات  امتثاًل  2020م  عام  من  الثاين  الربع 

15% وتعليق  5% اإىل  اأثرت الزيادة يف �سريبة القيمة امل�سافة من  على ذلك، 

عالوات القطاع العام �سلًبا على القوة ال�سرائية الإجمالية يف الدولة. من ناحية 

اأخرى، �سهد قطاع العقارات ال�سكنية منوًا ملحوظًا ب�سبب خطط احلكومة التي 

تروج مللكية املنازل.

البيع  م�سهد  اإىل  ت�سري  احلالية  الظروف  هذه  اأن  ال�سندوق  مدير  يعتقد  ل 

بالتجزئة يف امل�ستقبل. نعتقد اأن هذه اأزمة غري م�سبوقة �ستوؤدي بال �سك اإىل 

امل�سهد. ومع ذلك، على املدى الطويل، يود جمل�ض  ا�سطراب موؤقت كبري يف 

يحتفظون  اأنهم  امل�سلحة  اأ�سحاب  يوؤكد جلميع  اأن  ريت  بنيان  اإدارة �سندوق 

باأق�سى قدر من الثقة والتفاوؤل يف كل من القت�ساد ال�سعودي ومكانة وجودة 

اأ�سول ال�سندوق.

ا بن�سبة 4% يف عام 2020م  اأما بالن�سبة لالقت�ساد الإماراتي، فقد انكم�ض اأي�سً

على  اأثرت  التي  التقييدية  الإجراءات  من  وغريها  ال�سياحة  انخفا�ض  ب�سبب 

حتت  ال�سكنية  الإيجارات  عائد  ظل  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  املحلية.  ال�سركات 

متفائلني  نظل  ذلك،  ومع  ال�سوق.  ظروف  ب�سبب  2020م  عام  طوال  ال�سغط 

ب�ساأن اقت�ساد الإمارات. املبادرات احلكومية مثل اخلطة احل�سرية الرئي�سية 

اأف�سل مدينة يف العامل  اأن جتعل دبي  التي من املتوقع  2040م  اجلديدة لعام 

للعي�ض فيها، �ستقرتب اأخرًيا من م�سكلة تخمة امل�ساكن املعرو�سة يف الإمارات. 

الطلب  زيادة  دبي مع  2020م يف  الدويل  اإك�سبو  اإىل ذلك، معر�ض  بالإ�سافة 

على املدى الق�سري اإىل املتو�سط   يف الإمارات العربية املتحدة.

تحليل ونظرة اإلدارة

أداء الصندوق خالل آخر )3( سنوات مالية أو منذ التأسيس )ريال سعودي(

العائد الكلي لسنة / ثالثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

األداء السابق للصندوق
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التغييرات التنظيمية

خالل الربع الرابع من عام 2020م، مت اإدخال �سريبة املعامالت العقارية يف 

الأرا�سي  ال�سريبة على جميع مبيعات  ت�سري هذه  ال�سعودية.  العربية  اململكة 

واملمتلكات )واحلقوق املتعلقة بها( والتخ�سي�سات والتحويالت وما �سابه ذلك 

التي حتدث يف اململكة العربية ال�سعودية. هذه �سريبة جديدة يف اململكة العربية 

ال�سعودية و�سيكون لها تاأثري بعيد املدى على ال�سركات واملوؤ�س�سات )امل�ساركة 

با�ستثمارات  القيام  اأثناء  ريت  بنيان  �سندوق  ذلك  يف  مبا  عقارات(  اأي  يف 

عقارية جديدة يف امل�ستقبل القريب.

مراجعة عمليات الصندوق

حقق �سندوق بنيان ريت اإيرادات من العمليات بلغت 84.5 مليون ريال �سعودي 

دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  �سعودي  ريال  مليون   45.4 قدره  ربح  و�سايف 

2020م. وقد �ساهمت كافة الأ�سول يف اأداء ال�سندوق، الذي بلغ 172.5 مليون 

ريال �سعودي مت تعوي�سه ب�سكل رئي�سي مببلغ 75.3 مليون ريال من م�ساريف 

الت�سغيل )خم�س�ض خ�سائر الئتمان املتوقعة(، و45 مليون ريال من م�ساريف 

تكلفة  �سعودي  ريال  مليون  و3.5  اإدارية،  ر�سوم  ريال  مليون   7.3 الإهالك، 

 1.9 اأخرى  وم�ساريف  ريال،  مليون   2.3 بقيمة  زكوية  وم�ساريف  متويل، 

 8.2 العقارية مببلغ  ال�ستثمارات  وم�ساريف عك�سية يف  �سعودي  ريال  مليون 

مليون ريال وذلك من اجل التح�سينات على اأ�سول ال�سندوق العقارية.

. نتيجة للنمو الطبيعي لأ�سول ال�سندوق، فقد مت توزيع اإجمايل اأرباح بلغت 65 

مليون ريال �سعودي على مالكي الوحدات خالل عام 2020م.

المدينة المنورة - الراشد ميغا مول وشقق ماريوت التنفيذية

خالل عام 2020م، تاأثرت املدينة املنورة ب�سدة ب�سبب )كوفيد-19( وعمليات 

الإغالق ذات ال�سلة التي اأ�سّرت بالقت�ساد املحلي ب�سكل كبري. يف �سوء هذه 

اإىل جنب مع م�ستاأجري  العقارات يف ال�سندوق جنًبا  التحديات، عمل مدير 

املركز التجاري ل�سمان تاأمني امل�سالح ال�سرتاتيجية جلميع اأ�سحاب امل�سلحة 

التجاري  املركز  اأنهى  فقد  القيود،  هذه  من  الرغم  على  الأوقات.  جميع  يف 

من  العظمى  بالغالبية  الحتفاظ  خالل  من  مثايل  �سبه  باإ�سغال  2020م  عام 

م�ستاأجري املول.

املدينة  يف  العقاري  ال�سوق  ب�ساأن  للغاية  متفائلني  زلنا  ما  الطويل  املدى  على 

املنورة خ�سو�سًا يف القطاعني التجاري وال�سيافة. الدافع الرئي�سي وراء ذلك 

هو اأهداف روؤية 2030 املتمثلة يف زيادة قدرة زوار العمرة من 8 ماليني يف عام 

2015م اإىل 30 مليون بحلول عام 2030م، مما جعل املدينتني املقد�ستني مكة 

املكرمة واملدينة املنورة حمط اهتمام وفر�سة ا�ستثمارية يف ال�سنوات املقبلة. 

والتجزئة  ال�سيافة  قطاعات  يف  العقارات  تطوير  �سكل  على  ذلك  و�سياأتي 

هذا  من  مثايل  ب�سكل  �ست�ستفيد  ال�سندوق  اأ�سول  باأن  نوؤمن  نحن  وال�سكني. 

النمو املتوقع على وجه التحديد من حيث منو الإيجارات والعائد التاأجريي. 

التقييم العادي للرا�سد ميغا مول يف املدينة املنورة كما يف 31 دي�سمرب 2020م 

انخف�ض مبقدار 4.7 مليون ريال �سعودي مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2019م. 

يعود ال�سبب الرئي�سي لهذا التغيري يف القيمة اإىل التغيري الطفيف يف متو�سط 

عائد الإيجار للمول. ومع ذلك، نتوقع اأن تتح�سن قائمة الإيجارات ب�سكل اأكرب 

نظًرا للموقع القوي والفريد للمدينة املنورة واآفاقها امل�ستقبلية القوية.

مرت �سقق ماريوت الفندقية بعام مليء بالتحديات املالية. كان معدل الإ�سغال 

ذلك  عن  نتج  )كوفيد-19(.  بـ  املتعلقة  ال�سفر  قيود  ب�سبب  توقعاتنا  من  اأقل 

انخفا�ض يف متو�سط التقييم امل�ستقل كما يف 31 دي�سمرب 2020م مقارنة بـ 31 

دي�سمرب 2019م مببلغ 21.8 مليون ريال �سعودي. مع ا�ستئناف ال�سفر الدويل 

يف عام 2021م من املتوقع اأن يتح�سن اأداء الفندق جزئًيا ب�سبب قوة العالمة 

ا ب�سبب العر�ض الفريد لربطه مبركز الرا�سد  التجارية واملوقع الرئي�سي واأي�سً

ميغا مول.

جيزان - الراشد مول، ماريوت كورت يارد،ماريوت ريزيدنس إن ماريوت

التي  القت�سادية  جازان  مدينة  حول  ترتكز  جلازان  امل�ستقبلية  الآفاق  اإن 

موطًنا  جازان  تكون  اأن  املقرر  من  وينبع.  للجبيل  امللكية  الهيئة  الآن  تديرها 

م�سفاة  وواهمها  ال�سناعية،  للم�ساريع  اأمريكي  دولر  مليار   26 عن  يزيد  ملا 

جازان. اكتمل الآن بناء امل�سفاة ومن املقرر اأن تبداأ عملياتها يف عام 2021م 

بدًءا من تدفقات النفط اخلام التي تبلغ 200.000 برميل يف اليوم قبل زيادة 

حجمها اإىل 400.000 برميل يف اليوم. �سيمكن ذلك املدينة من جذب عدد 

كبري من امل�ستثمرين من القطاعني العام واخلا�ض يف قطاعات مثل الإ�سكان، 

والتجارة، والرعاية ال�سحية، وم�ساريع البنية التحتية لتطوير املدينة واملناطق 

املحيطة بها. 

ب�سكل  وريزيدن�ض  يارد  كورت  ماريوت  يف  الإ�سغال  معدلت  متو�سط  حت�سن 

ملحوظ على مدار العام. وقد اأدى ذلك اإىل زيادة متو�سط التقييمات امل�ستقلة 

وترى  2019م.  دي�سمرب   31 بتاريخ  مقارنًة  �سعودي  ريال  مليون  مبقدار6.7 

كال  ي�سهد  اأن  املفرت�ض  من  القادمة،  �سهًرا   18-12 مدار  على  اأنه  الإدارة 

الفندقني حت�سًنا يف الأداء املايل ب�سبب ت�سارع يف امل�ساريع ال�سناعية املتعلقة 

مبدينة جازان القت�سادية.

على الرغم من املخاطر والتحديات ال�سيا�سية التي ميثلها )كوفيد-19(، فقد 

معدلت  على  احلفاظ  خالل  من  جيد  ب�سكل  العا�سفة  من  مول  الرا�سد  جنا 

دي�سمرب   31 يف  كما  امل�ستقل  التقييم  متو�سط  ارتفع  والإيجارات.  الإ�سغال 

 31 مع  مقارنًة  �سعودي  ريال  مليون   2.1 مببلغ  مول  الرا�سد  ملجمع  2020م 

دي�سمرب 2019م.

أبها - الراشد مول

ب�سكل  و�ست�ستفيد  �سياحية  وجهة  اأبها  وعا�سمتها  ع�سري  منطقة  كانت  لطاملا 

2019م،  كبري من عمل احلكومة على الرتويج لل�سياحة الداخلية. ابتداًء من 

البنية  مل�ساريع  الريالت  مليارات  احلكومة  اأطلقت   ،2030 روؤية  من  كجزء 

التحتية مبا يف ذلك الرعاية ال�سحية والنقل والإ�سكان والطريان. ومن اأبرز 

هذه امل�ساريع م�سروع مطار اأبها، مدينة امللك في�سل الطبية، طريق ع�سري - 

جازان بقيمة 6 مليار ريال �سعودي، و4 مليار ريال �سعودي لتو�سيع طريق جدة 

- جازان ال�ساحلي.

متجاوًزا  ال�سندوق،  يف  اأداًء  الأ�سول  اأقوى  اأبها  يف  مول  الرا�سد  يكون  رمبا 

تقل  ملدة  التجاري  املركز  ت�سغيل  الرغم من  اأنه على  توقعاتنا. نحن فخورون 

اأن املركز التجاري م�سغول الآن بالكامل تقريًبا، وكانت  اإل  اأربع �سنوات،  عن 

للمركز  القوية  التجارية  العالمة  ب�سبب  املتوقع  من  اأعلى  الإيجار  معدلت 

2020م مببلغ  31 دي�سمرب  التقييم كما يف  وموقعة يف املدينة. ارتفع متو�سط   

10.3 مليون ريال �سعودي مقارنة بالتقييم كما يف 31 دي�سمرب 2019م. عالوة 

عر�ض  �سالت  بفتح  قام  التجاري  املركز  باأن  الإبالغ  وي�سعدنا  ذلك،  على 

لل�سينما خالل اأواخر عام 2020م، والذي من املتوقع اأن يولد عمليات ت�سغيل 

كبرية للمركز التجاري حيث اأن �سروط الإيجار ل حتتوي فقط على اإيجار ثابت 

ا عن�سر تقا�سم الإيرادات. ولكن لها اأي�سً

الرياض - مجمع فلل الرفيعة، مجمع فلل المعذر، والراشد سترب مول

واأهم  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  املالية  والعا�سمة  العا�سمة  كونها  الريا�ض، 

العديد  تنفيذ  يجري  ال�سعودية.  العربية  اململكة  به  متر  الذي  للتحول  الرموز 

العقد املقبل لت�سبح  العا�سمة على مدى  التي �ستحول  امل�ساريع ال�سخمة  من 

واحدة من العوا�سم الرائدة لي�ض فقط يف املنطقة ولكن يف العامل. يف امل�ستقبل 

له  يكون  اأن  املرجح  الذي من  الريا�ض  اإطالق مرتو  املدينة  �ست�سهد  القريب، 

تاأثري حا�سم على القطاع العقاري والتجاري يف املدينة. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

يحرز مركز امللك عبد اهلل املايل تقدمًا �سريعًا.

لل�سوق  بالن�سبة  للغاية  قوًيا  عاًما  2020م  عام  كان  اخل�سو�ض،  وجه  على 

كلتا  حيث  من  عام.  ب�سكل  ال�سعودية  العربية  واململكة  الريا�ض  يف  ال�سكني 

احلالتني، �سهد متو�سط اأ�سعار امل�ساكن واأحجام املعامالت منًوا كبرًيا ب�سبب 

خطط ملكية املنازل التي روجت لها احلكومة. من ناحية اأخرى، تاأثر القطاع 

التجاري ب�سدة ب�سبب عمليات الإغالق املرتبطة بـ )كوفيد-19(، مما اأدى اإىل 

�سغط �سلبي على الإيجارات ومتو�سط معدلت الإ�سغال.

جممع الرا�سد �سرتب مول، والذي مت النتهاء من بناءه وقت ان�ساء ال�سندوق، 

قد مت تاأجريه بالكامل طوال عام 2020م. عالوة على ذلك، كان اإجمايل دخل 

كان  عليه،  وبناًء  2019م،  عام  مع  تقريًبا  متما�سيًا  2020م  لعام  الإيجارات 

تقييم العقار كما يف 31 دي�سمرب 2020م جمرد زيادة قدرها 0.3 مليون ريال 

�سعودي مقارنة مع 31 دي�سمرب 2019م.

ل يزال جممع فلل املعذر موؤجر بن�سبة 95% ومتت عمليات جتديد العقود بنف�ض 

القيمة  حت�سنت   - تقريًبا  تغيري  دون  التقييم  متو�سط  ظل  ال�سابقة.   القيمة 

العادلة مبقدار0.1 مليون ريال �سعودي مقارنة بالعام ال�سابق.

للغاية،  م�ستقر  واحد  مب�ستاأجر  بالكامل  م�سغولة  الرفيعة  فلل  جممع  تزال  ل 

بنف�ض ال�سروط مقارنة بالعام املا�سي. حت�سن متو�سط   التقييم امل�ستقل مبقدار 

0.9 مليون ريال �سعودي منذ العام املا�سي ب�سبب التغيري يف معدل اخل�سم.

دبي - شقق سيتي ووك السكنية

امل�ساكن  اأ�سعار  ا�ستمرت  ال�سوق،  على  عامة  نظرة  يف  اأعاله  مو�سح  هو  كما 

2020م، ومع ذلك، هناك توقعات  والإيجارات يف دبي يف النخفا�ض يف عام 

بزيادة الطلب يف امل�ستقبل ب�سبب املوافقة الأخرية على جمموعة من الت�سريعات 

العقار  بتملك  مرتبط  منها  العديد  لأن  نظًرا  التاأ�سريات،  لوائح  لتخفيف 

بالإ�سافة اإىل معر�ض اإك�سبو الدويل 2020م املقرر اإجراوؤه يف عام 2021م.

تتما�سى مع  الإيجارات  وقيمة  بالكامل  �سيتي ووك  ال�سقق يف  تاأجري جميع  مت 

11.7 مليون ريال  ظروف ال�سوق ال�سائدة. انخف�ض متو�سط   التقييم مبقدار 

�سوق  يف  ال�سكنية  العقارات  اإيجار  �سغط  ب�سبب  املا�سي  العام  منذ  �سعودي 

الإمارات العربية املتحدة.
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مالحظات ختامية

كان الأداء الت�سغيلي لل�سندوق اأقل من توقعاتنا. وذلك ب�سبب عمليات الإغالق 

املرتبطة بـ )كوفيد-19( والتي اأثرت على القت�ساد الكلي والأ�سول التجارية 

العمل  وبدء  القت�ساد  انفتاح  مع  قدًما،  امل�سي  مع  عام.  ب�سكل  لل�سندوق 

اأهدافه:  اأهم  حتقيق  يف  ال�ستمرار  من  ال�سندوق  �سيتمكن  طاقته،  باأق�سى 

تقدمي دخل جذاب ومنتظم مل�ستثمريه. دفع ال�سندوق توزيعات نقدية خالل 

عام 2020م - وذلك يف اأبريل ونوفمرب. ما زلنا متفائلني ب�ساأن الأداء الت�سغيلي 

لل�سندوق على املدى الطويل ب�سبب:

العربية  اململكة  من  كل  يف  القت�سادية  الظروف  يف  املتوقعة  1.التح�سينات 

واملناطق  املدن  اأكرث حتديًدا يف  وب�سكل  املتحدة  العربية  والإمارات  ال�سعودية 

املحددة التي ن�ستثمر فيها كما هو مو�سح اأعاله

التحتية  البنية  ت�ستهدف   2030 روؤية  اإطار  يف  مهمة  مبادرات  2.حتقيق 

كبرية  دفعة  تقدم  اأن  املرجح  والتي من  والنقل،  والتمويل  والعمالة  وال�سياحة 

لل�سوق العقاري

3.اخلطوات املحددة والتي نتوقع اأن توؤدي اإىل حت�سينات جوهرية يف الأداء مثل 

اإدخال �سالت ال�سينما 

يف تقييمنا، بداأت املخاطر الإجمالية على النمو القت�سادي وال�سوق العقاري 

يف الرتاجع ومن املتوقع اأن يتح�سن الن�ساط على مدى ال�سنوات القليلة املقبلة.

أصول الصندوق
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الراشد ميغا مول - المدينة المنورة

يقع الرا�سد ميغا مول يف املدينة املنورة على طريق امللك عبد اهلل - الدائري 

ال�سريف. ويتكون  النبوي  امل�سجد  10 دقائق من  الثاين - ويبعد فقط م�سافة 

املجمع من اأربعة اأدوار )اأر�سي اأول، الأر�سي، الأول، الثاين( وي�ستهر باحتوائه 

على النافورة الراق�سة يف البحرية مع ال�سفينة وذلك يف الدور الأر�سي الأول. 

هايرب  اإىل  بالإ�سافة  ال�سهرية  العاملية  املاركات  من  العديد  على  يحتوي  كما 

ماركت كارفور، و�سالت الرتفيه )ديجي فن، والتزلج، وم�سرح الطفل، وملعب 

كرة قدم(، بالإ�سافة اإىل العديد من املطاعم العاملية واملحلية التي تلبي جميع 

اند  اإت�ض  فيها  مبا  معر�ض  منها:  متعددة  معار�ض  على  يحتوي  كما  الأذواق. 

بوينت و�سالت  �سنرت  بوك�ض،  �سنرت، هوم  باري�ض غالريي، هوم  �سيفورا،  اإم، 

ترفيه  �سالت  على  يحتوي  انه  التجاري  املجمع  مميزات  من  كما  الرتفيه. 

وماركات عاملية متنوعة واأكرث من 30 مطعم عاملي وحملي و�سالة طعام وا�سعة 

ومقاهي متنوعة خم�س�سة جلميع الزوار.

الراشد مول - أبها

يقع الرا�سد مول - اأبها يف مدينة اأبها على طريق امللك فهد، ويبعد عن مطار 

اأبها حوايل 15 دقيقة. يتكون املجمع من دورين )اأر�سي واأول(. ويحتوي على 

ترفيهية  ومدينة  ماركت،  هايرب  اإىل  بالإ�سافة  ال�سهرية  املاركات  من  العديد 

واأكرث من 20 مطعم متنوع. الرا�سد مول - اأبها يعترب اأكرب جممع جتاري يف 

منطقة ع�سري كم يعترب من اهم الوجهات الرتفيه للكثري من عوائل املنطقة 

والذي يحتوي على معار�ض متعددة من اأف�سل املاركات العاملية، كما يوجد فيه 

�سالة ترفيهية عائلية �سخمة والتي تعترب من الكرب يف املنطقة. من اجلدير 

بالذكر ان املجمع التجاري مت افتتاحه يف نهاية عام 2017م ويعترب هو اأحدث 

املجمعات التجارية ال�سخمة ول يوجد له اأي مناف�ض يف منطقة ع�سري.

الراشد مول - جازان

يقع الرا�سد مول يف مدينة جيزان على طريق امللك فهد بجوار فندق ماريوت 

و�سقق ريزيدن�ض اإن ماريوت، قريب من مطار جيزان مب�سافة تقدر بـ 15 دقيقة 

بال�سيارة. يتكون املجمع من ثالثة طوابق )اأر�سي، اأول، وثاين(. يحتوي على 

اإىل  بالإ�سافة  وغريها  والعطور  ال�سهرية  العاملية  الأزياء  ماركات  من  العديد 

�سوبر ماركت )بنده(، ومدينة الرتفيه واأكرث من 30 مطعم عاملي وحملي. كما 

يحتوي على معار�ض متعددة، �سوبر ماركت )بنده(، معار�ض �ساملة )ات�ض اند 

بات�ساله  التجاري  املجمع  يتميز  ترفيهية.  ومدينة  تريانوفا،  بي(  اند  اآر  اإم، 

املبا�سر ب فنادق ماريوت وهذه امليزة ل توجد يف اأي جممع جتاري يف املنطقة، 

وماركات  ترفيه  �سالت  على  يحتوي  انه  التجاري  املجمع  مميزات  من  كما 

ومقاهي  وا�سعة  طعام  و�سالة  وحملية  عاملية  مطاعم  وعدة  متنوعة  عاملية 

متنوعة خم�س�سة جلميع الزوار.

 مجمع الراشد سترب مول - الرياض

يقع مبنى الرا�سد يف �سمال مدينة الريا�ض على طريق عثمان بن عفان بحي 

فهد  امللك  مركز  من  وقريب  العامة  الإدارة  معهد  لإ�سكان  مقابل  الرنج�ض 

ملكافحة �سرطان الأطفال. يتكون املبنى من �سبعة معار�ض كبرية مع ميزانني 

لكل منها، فيها �سراف اآيل يف املواقف، و�سيتم ت�سغيلها بوا�سطة مطاعم وكويف 

�سوب. عند تاأ�سي�ض ال�سندوق كان املجمع التجاري جديد ول يوجد م�ستاأجرين 

ولكن خالل الفرتة املا�سية مت تاأجري املجمع بالكامل يف 2019م.
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فندق كورتيارد ماريوت – جازان )أربع نجوم(

دقائق  ب�سع  ويبعد  مدينة  و�سط  يف  يقع  جنوم  اأربعة  فندق  ماريوت  كورتيارد 

كورتيارد  يتميز  وكورني�ض جيزان.  التجارية  املجمعات  وقريب من  املطار  عن 

ماريوت بارتباطه مببنى الرا�سد مول ل�سهولة خدمة الت�سوق واملالهي واملطاعم 

اأعلى  على  وم�سممة  الأثاث  باأرقى  مزودة  غرفة   129 على  يحتوي  املتنوعة. 

امل�ستويات، ونادي �سحي فيه م�سبح داخلي ومركز لياقة والعديد من اخلدمات 

 170 من  لأكرث  تكفي  اجتماعات  قاعات  يوجد  وكذلك  للتطورات.  املواكبة 

التي  الغرف  بت�سميم  �سواء  الأعمال  رجال  متطلبات  يلبي  الفندق  �سخ�ض. 

املدينة  و�سط  يقع  كما  املتنوعة،  الجتماعات  بقاعات  اأو  مكتب،  على  حتتوي 

مدخل  مع  مول  الرا�سد  مببنى  يرتبط  اخلدمية.  املرافق  جميع  من  بالقرب 

خا�ض ل�سهولة الت�سوق والرتفيه واملطاعم.

ماريوت ريزيدنس ان – جازان )أربع نجوم(

جازان  مدينة  و�سط  يف  تقع  جنوم  اأربعة  فندقية  �سقق  اإن  ريزيدن�ض  ماريوت 

التجارية  املجمعات  من  وقريبة  اهلل  عبد  امللك  مطار  عن  دقائق  ب�سع  وتبعد 

وكورني�ض جيزان. تتميز بارتباطها مببنى الرا�سد مول ل�سهولة خدمة الت�سوق 

الأثاث  باأرقى  مزودة  جناح   79 على  حتتوي  املتنوعة.  واملطاعم  واملالهي 

وم�سممة على اأعلى امل�ستويات، ونادي �سحي فيه م�سبح داخلي ومركز لياقة 

والعديد من اخلدمات املواكبة للتطورات.

شقق ماريوت التنفيذية – المدينة النورة )خمس نجوم(

�سقق ماريوت التنفيذية )ال�سم ال�سابق الرا�سد ريزدن�سز( تعترب �سقق فندقية 

يلبي  الفندقي  وت�سميمها  ال�سقق  موقع  املنورة.  املدينة  يف  تقع  جنوم  خم�ض 

وباإمكانهم  واملعتمرين،  والزوار  احلجاج  من  الهامة  ال�سخ�سيات  متطلبات 

اأرقى  من  التنفيذية  ماريوت  �سقق  تعترب  ق�سرية.  اأو  طويلة  فرتات  ال�سكن 

الأحجام  متنوعة  �سقة   66 على  وحتتوي  املنورة  املدينة  يف  ال�سقق  واأحدث 

الأمري  النبي ومطار  امل�سجد  القريب من  تتميز مبوقعها  التجهيزات.  وباأرقى 

حممد بن عبد العزيز، على طريق امللك عبد اهلل مبحاذاة الرا�سد ميغا مول، 

العاملية  والعطور  الأزياء  ماركات  على  يحتوي  الذي  املول  اإىل  مدخل  ويوجد 

واملطاعم املتنوعة.
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مبنى سيتي ووك السكني – دبي

 69 ووك، مكّون من  �سيتي  قلب منطقة  متكامل يف  مبنى  وهو عبارة عن 

وحدة �سكنية فاخرة. تعّد منطقة �سيتي ووك وجهة ع�سرّية ت�سّم جمموعة 

اإىل م�ساحات  بالإ�سافة  الراقية،  والفنادق  املتاجر واملطاعم  متنّوعة من 

خارجية ذات ت�ساميم رائعة. ت�سّم �سيتي ووك اأي�سًا جمموعة من املعامل 

الرتفيهية الرائعة بالإ�سافة اإىل �سالة �سينما وفعاليات ت�ستمّر على مدار 

وم�سّممة  للم�ساة  �سة  خم�سّ ب�سوارع  ووك  �سيتي  منطقة  وتتمّيز  ال�سنة. 

على الطراز الأوروبي.

مجمع فلل الرفيعة – الرياض

جممع الرفيعة ال�سكني الكائن يف مدينة الريا�ض م�ستاأجر بالكامل من قبل 

مدينة امللك فهد الطبية، كما يتميز مبوقعه الهادئ بعيدًا عن ال�سو�ساء، 

فيال   102 على  ويحتوي  اجلميلة.  النخيل  مزارع  من  العدد  به  وحتيط 

متنوعة من غرفة نوم واحدة وحتى 4 غرف نوم كي تلبي جميع الأذواق.

كما يتميز املجمع بالت�سميم الداخلي للفلل ب�سكل تناظري متكامل، وتنوع 

على  امل�ستمل  الرتفيهي  كالنادي  امل�ستويات  اأعلى  على  اخلدمية  املرافق 

اإىل  اإ�سافًة  لالأطفال.  الألعاب  و�ساحات  واملطعم  اللياقة  ومركز  امل�سبح 

اإىل  الو�سول  �سهل  فاإنه  الريا�ض  يقع يف مركز مدينة  املجمع  فكون  ذلك 

الأ�سواق واملدار�ض وامل�ست�سفيات.

مجمع فلل المعذر – الرياض

وهو عبارة عن جممع �سكني يف مدينة الريا�ض يف حي املعذر بالقرب من 

م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي يتكون من 7 فلل �سكنية بالإ�سافة اإىل 

بع�ض اخلدمات مثل م�سبح داخلي م�سرتك.

اأي تغيريات جوهرية حدثت خالل الفرتة واأثرت على اأداء ال�سندوق

أي تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة وأثرت على أداء الصندوق

موؤقًتا  لل�سندوق  التابعة  الت�سوق  مراكز  اإغالق  مت  )كوفيد-19(، 

تقريبًا  اأ�سابيع   6 ملدة  وال�سيدليات(  ماركت  ال�سوبر  حمالت  )با�ستثناء 

خالل الربع الثاين من عام 2020. من اأجل التخفيف من تاأثري ذلك، حقق 

املتاأثرة.  للفرتة  الت�سغيل  نفقات  خف�ض  يف  كبرًيا  تقدًما  املمتلكات  مدير 

عالوة على ذلك، اأثرت القيود العامة املتعلقة بـ )كوفيد-19( على النمو 

اأنحاء  جميع  يف  امل�ستهلكني  ومعنويات  التجارية  والأعمال  القت�سادي 

اململكة العربية ال�سعودية.

تقرير تقويم المخاطر

كجزء من �سيا�سة اإدارة املخاطر الفعالة، اعتمد مدير ال�سندوق اإطار عمل من 

اأربع نقاط ل�سمان حتديد املخاطر ب�سكل منا�سب وتخفيفها. مكوناتها هي كما 

يلي: املراجعة ال�سنوية لكل من �سجالت املخاطر والية التحكم، وا�سرتاتيجية 

عن  والإبالغ  امل�ستمرة  واملراقبة  الثالث،  بالطرف  اخلا�سة  املخاطر  اإدارة 

املراجعة  لتو�سيات  ال�سنوي  والر�سد  والتنظيمات،  للوائح  امتثال  عدم  اأي 

ال�سندوق  اعتمد مدير  املالحظات،  وملعاجلة كل من هذه  املعلقة.  اخلارجية 

�سيا�سات وا�سحة وعني موظفني معينني يف ال�سركة للتخفيف من هذه املخاطر 

ب�سكل فعال.

مخاطر عدم وجود ضمان ربحية االستثمار في الصندوق

عدم �سمان اأن ال�سندوق �سيتمكن من حتقيق عوائد مل�ستثمريه اأو اأن العوائد 

�ستكون متنا�سبة مع خماطر ال�ستثمار يف ال�سندوق. ومن املمكن اأن تقل قيمة 

الوحدات اأو اأن يخ�سر امل�ستثمرون بع�ض اأو جميع راأ�ض املال امل�ستثمر. ول ميكن 

تقدمي �سمان باأن العوائد املتوقعة اأو امل�ستهدفة لل�سندوق �سيتم حتقيقها للحد 

للقيام  ال�سوق  ظروف  لتو�سيح  ال�سنة  يف  مرتان  العقارات  تقيم  اخلطر  من 

بالحتياطات الالزمة حلماية قيمة العقارات.

مخاطر عدم الوفاء باألنظمة ذات العالقة

متداول  عقاري  ا�ستثمار  �سندوق  ليكون  موؤهل  غري  ال�سندوق  ي�سبح  قد 

مبوجب التعليمات املنظمة ل�سناديق ال�ستثمار العقاري املتداولة، وهو الأمر 

على  يوؤثر  قد  مبا  وحداتهم  تداول  �سيولة  على  �سلبية  اآثار  عليه  يرتتب  الذي 

اأنه ل يوجد  تاأثريًا �سلبًا. وينبغي على امل�ستثمرين مالحظة  قيمة ا�ستثمارهم 

اأو �سوف  ا�ستثمار عقاري متداول  باأن ال�سندوق، �سوف يظل �سندوق  �سمان 

ي�ستمر يف و�سعه ك�سندوق متداول يف ال�سوق ال�سعودية )تداول( وذلك ب�سبب 

عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية للحد من اخلطر يتابع مدير ال�سندوق جميع 

التابعة  واللتزام  ادارة احلوكمة  ا�سراف من قبل  واللوائح مع وجود  الأنظمة 

لل�سركة على ن�ساط ادارة ال�سندوق.

مخاطر التغير في نسب الفائدة والظروف االقتصادية العامة

ومعدلت  الفائدة  ن�سب  ذلك  يف  مبا  القت�سادية،  الظروف  يف  التغريات  اإن 

ال�سندوق.  وفر�ض  اأعمال  على  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  الت�سخم، 

من  مبطالبات  الفائدة  ن�سب  يف  الزيادة  تت�سبب  قد  اخل�سو�ض،  وجه  وعلى 

امل�ستثمرين لعائد اأعلى وذلك للتعوي�ض عن الزيادة يف التكلفة النقدية وتكلفة 

الفر�سة البديلة للحد من اخلطر يتم النظر يف قيمة ومبلغ التمويل مما يقلل 

ب�سكل كبري من خماطر �سعر الفائدة.

مخاطر طبيعة االستثمار

عوائد  حتقيق  من  يتمكن  �سوف  ال�سندوق  باأن  �سمان  اأي  هناك  يكون  لن 

اأو اأي وقت على الإطالق. وقد ل  اإيجابية على ا�ستثماراته يف الوقت املنا�سب 

تكون هناك اإمكانية لبيع اأ�سوله اأو الت�سرف فيها، واإذا ما تقرر الت�سرف فيها 

بالبيع قد ل تكون هناك اإمكانية لبيعها ب�سعر يعتقد مدير ال�سندوق اأنه ميثل 

ال�سندوق  الذي يطلبه  الزمني  الإطار  بيعها يف  يتم  اأن  اأو  لها  العادلة  القيمة 

للحد من اخلطر لن يتم اأي بيع ال بعد اإتباع الإجراءات الأن�سب للبيع ح�سب 

ظروف ال�سوق.

مخاطر االستثمارات العقارية

عوائد  حتقيق  من  يتمكن  �سوف  ال�سندوق  باأن  �سمان  اأي  هناك  يكون  لن 

اأو اأي وقت على الإطالق. وقد ل  اإيجابية على ا�ستثماراته يف الوقت املنا�سب 

تكون هناك اإمكانية لبيع اأ�سوله اأو الت�سرف فيها، واإذا ما تقرر الت�سرف فيها 

بالبيع قد ل تكون هناك اإمكانية لبيعها ب�سعر يعتقد مدير ال�سندوق اأنه ميثل 

ال�سندوق  الذي يطلبه  الزمني  الإطار  بيعها يف  يتم  اأن  اأو  لها  العادلة  القيمة 

للحد من اخلطر لن يتم اأي بيع ال بعد اإتباع الإجراءات الأن�سب للبيع ح�سب 

ظروف ال�سوق.
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مخاطر االنخفاض في قيمة العقار

ت�سهد قيمة العقارات تقّلبات وتغريات. وقد يوؤدي التغري يف موؤ�سرات القت�ساد 

يقود  ال�سندوق مما قد  ال�سوقية ل�ستثمارات  القيمة  انخفا�ض  اإىل  ال�سعودي 

اأو ت�سفية ال�سندوق دون جناح يف تنفيذ  بدوره اإىل تقّل�ض عوائد ال�سندوق 

يف  ال�ستثمارات  تتعر�ض  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستثمارية.  ا�سرتاتيجيته 

العقارات التجارية وال�سكنية للمخاطر التي توؤثر يف القطاع العقاري التجاري 

وال�سكني ب�سكل عام مبا يف ذلك التغريات املو�سمية ورغبة امل�سرتين يف �سراء 

عقار معني والتغريات يف الظروف القت�سادية والثقة يف الأعمال التجارية للحد 

من اخلطر تقيم اأ�سول ال�سندوق الذي يجريه اثنان من املثمنني امل�ستقلني قد 

ي�ستخدم مدير ال�سندوق عمليات تقومي داخلية لأغرا�ض خمتلفة. منها اخذ 

احليطة واحلذر ومعرفة ظروف ال�سوق جيدا لتفادي اخل�سارة.

مخاطر عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجاريه

اإن الأ�سول العقارية موؤجرة من قبل عدة م�ستاأجرين. وبالتايل يكون ال�سندوق 

الوفاء  عن  امل�ستاأجرين  اأحد  اإخالل  حال  يف  كبري  ب�سكل  للمخاطر  معر�سًا 

بالتزاماته. ففي تخلف اأحد امل�ستاأجرين عن �سداد الدفعات امل�ستحقة عن عقار 

واحد اأو اأكرث من الأ�سول العقارية، قد يحد ذلك من قدرة مدير ال�سندوق على 

اإعادة تاأجري العقار اأو تاأجريها ب�سروط مر�سية للحد من اخلطر على مدير 

ال�سندوق التاأكد من وجود عقود تاأجرييه وعقود ادارة امالك مع ال�سركة التي 

تقوم بدورها مبتابعة الدفعات التاأجريية وحت�سيلها بالكامل.

مخاطر عدم إشغال العقار لفترات طويلة

عندما ت�سبح اأي من الوحدات العقارية �ساغرة لفرتات طويلة كنتيجة لنتهاء 

ل امل�ستاأجر من اإكمال عقد التاأجري ب�سكٍل  عقد التاأجري دون جتديده، اأو تن�سُّ

اأو عدم جتديد  اإلغاء  اأو  اإفال�سه،  امل�ستاأجر  اإعالن  اأو  قانوين،  اأو غري  قانوين 

يف  انخفا�ٍض  من  يعاين  قد  ال�سندوق  فاإن  الأ�سباب،  من  ذلك  غري  اأو  العقد 

العوائد، وبالتايل انخفا�ض التوزيعات الدورية للم�ستثمرين للحد من اخلطر 

يجب املحافظة على ن�سب ال�سغال عالية وتدار العقارات املتبقية من قبل مدير 

المالك امل�سوؤول عن تاأجري املتاح من الوحدات كما يتم تقدمي ا�سعار م�سبق 

من قبل اي من الطرفني قبل اإنهاء العقد.  لتمكن مدير ال�سندوق من اإيجاد 

بديل.

مخاطر الشركات المشغلة أو الشركات المختصة بإدارة األمالك

اأو �سركات خمت�سة بت�سغيل واإدارة الأ�سول  �سوف ي�ستخدم ال�سندوق �سركة 

من  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  يف  خلل  اأو  تق�سري  اأي  فاإن  وعليه  العقارية. 

اإدارة  يف  امل�سغل  اإخفاق  اأو  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  املتعهدين  من  اأو  امل�سغل 

املتعهدين بالكفاءة املطلوبة �سيكون من �ساأنه التاأثري املبا�سر وب�سكل �سلبي يف 

يختار  للحد من اخلطر  الوحدة  �سعر  وبالتايل  املايل  وو�سعه  ال�سندوق  اأداء 

اأ�سا�ض  و�ستكون على  التق�سري.  لتفادي  املخت�سة  ال�سركات  بعناية  ال�سندوق 

ح�سري ليعتمد على خرباتهم لت�سغيل وتاأجري العقارات.

مخاطر التطوير العقاري

 1. التاأخري يف النتهاء من الأعمال يف الوقت املنا�سب

 2. جتاوز التكاليف املحددة

 3. عدم القدرة على حتقيق عقود اإيجار بامل�ستويات املتوقعة

 4. القوة القاهرة الناجتة عن عوامل خارج �سيطرة ال�سندوق واملتعلقة ب�سكل 

خا�ض بقطاع املقاولت

علمًا باأن ال�سندوق ل ينوي الدخول يف اأي م�سروع عقاري تطويري يف الوقت 

�سي�سع  امل�ستقبل،  يف  التطويرية  امل�ساريع  يف  الدخول  حال  يف  ولكن  احلايل، 

اأي  لتفادي  الالزمة  الدرا�سات  تت�سمن  منطقية  وا�سحة  خطة  ال�سندوق 

م�ساكل.

مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو إعادة تأجير المساحة 
المستأجرة عند انتهاء مدة العقد

�سوف ي�ستمد ال�سندوق معظم دخله من مبالغ الإيجار التي ي�سددها م�ستاأجر 

والتدفق  العمليات  ونتائج  لل�سندوق  املايل  الو�سع  فاإن  عليه  وبناًء  العقارات 

تتاأثر  قد  للم�ستثمرين  توزيعات  تنفيذ  على  ال�سندوق  قدرة  وكذلك  النقدي 

اإعادة تاأجري العقارات ب�سكل  جميعها �سلبًا يف حالة مل يتمكن ال�سندوق من 

فوري اأو جتديد عقود الإيجار للحد من اخلطر يجب وجود فرتة اإ�سعار م�سبقة 

ال�سندوق  مدير  ان  كما  البديل  م�ستاأجر  عن  للبحث  ال�سندوق  مدير  متكن 

يقوم بتجديد عقود الإيجار مبا يتما�سى مع �سروط ال�سوق ال�سائدة.

مخاطر إبرام عقود إيجار طويلة األجل

�سيربم ال�سندوق عقود اإيجار طويلة الأجل مع امل�ستاأجرين. وقد تت�سمن هذه 

زيادة  اأي  عند حدوث  ذلك،  تت�سمن  ل  وقد  الإيجار  قيمة  زيادات يف  العقود 

اأو  العمالت  �سرف  اأ�سعار  تغري  اأو  الت�سخم  معدلت  اأو  الت�سغيل  تكاليف  يف 

زيادة اأ�سعار العقارات مع ثبات دفعات اليجار يوؤدي اإىل انخفا�ض العائد على 

اليجار للحد من اخلطر يجب اأن تكون هذه العقود قائمة على ا�سا�ض تطلعات 

ال�سوق امل�ستقبلية لتفادي اأي خ�سائر.

مخاطر األوبئة و / أو المواقف المماثلة التي تؤدي إلى اإلغالق الذي 
قد يؤثر على عمليات المستأجرين وقدرتهم على الوفاء بدفعات اإليجار

خمتلف  يف  العاملني  للم�ستاأجرين  موؤجرة  عقارات   10 ال�سندوق  ميتلك 

م�سابه  و�سع  اأو  جائحة  حدوث  من  خطر  هناك  الأفراد.  اأو   / و  ال�سناعات 

للممتلكات حمدوًدا.  امل�ستاأجرين  ا�ستخدام  فيه  يكون  قد  و�سع  اإىل  يوؤدي  قد 

قد  وبالتايل  امل�ستاأجرين  لأعمال  املايل  الأداء  يتاأثر  قد  احلالة،  هذه  مثل  يف 

ل تدفع مدفوعات الإيجار يف الوقت املحدد. يخفف مدير ال�سندوق من هذه 

املخاطر من خالل �سمان حماية م�سالح ال�سندوق عن طريق ال�سمانات اأو 

يهدف  على ذلك،  الإيجار. عالوة  ال�سلة يف عقود  ذات  الو�سائل  غريها من 

مدير ال�سندوق اإىل احلفاظ على العالقات التعاقدية ال�سرتاتيجية لل�سندوق 

من خالل التعامل مع جميع امل�ستاأجرين يف الوقت املنا�سب.

حوكمة الصندوق واإلفصاحات األخرى

حوكمة الصندوق

متا�سًيا مع قواعد ولوائح هيئة ال�سوق املالية، ي�سرف جمل�ض اإدارة �سندوق بنيان ريت ويراقب تقدم اأداء ال�سندوق مبا يتما�سى مع اأحكام و�سروط ال�سندوق. 

عقد جمل�ض اإدارة ال�سندوق خالل عام 2020م ثمانية )8( اجتماعات. خالل هذه الجتماعات، متت مناق�سة اأداء ال�سندوق اإىل جانب اأي م�سائل تنظيمية اأو 

م�سائل متعلقة بالمتثال على النحو الواجب.

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة 

التاريخاالجتماع

 30 يناير 2020 مالجتماع الأول

 15 مار�ض 2020مالجتماع الثاين

 22 مار�ض 2020مالجتماع الثالث

 14 اأبريل 2020مالجتماع الرابع

14 مايو 2020مالجتماع اخلام�ض

30 يوليو 2020مالجتماع ال�ساد�ض

1 نوفمرب 2020مالجتماع ال�سابع

30 نوفمرب 2020مالجتماع الثامن

                1.  اعتماد القوائم املالية لعام 2019م

                2.  املوافقة على امليزانية املالية لعام 2020م )مراجعة امليزانية ذات ال�سلة بـ )كوفيد-19((

                3.  املوافقة على التجاوزات الراأ�سمالية لل�سينما )تتعلق ب�سكل اأ�سا�سي بتكاليف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء(

                4.  املوافقة على النفقات الراأ�سمالية لعام 2020م )للتجديدات العامة وال�سينما والأعمال املتعلقة بها(

                5.  املوافقة على متويل احتياطي الأثاث والتجهيزات واملعدات

                6.  امل�سادقة على البيانات املالية الأولية بتاريخ 30 يونيو 2020م

                7.  املوافقة على توزيعات الأرباح )موافقتان يف املجموع(

                8.  املوافقة على امليزانية املالية لعام 2021م وخطة النفقات الراأ�سمالية
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تفاصيل الخدمات والعموالت واألتعاب والعموالت الخاصة

ل يوجد اأي ظروف قرر فيها مدير ال�سندوق الإعفاء من اأي ر�سوم اأو تخفي�سها، ومل يح�سل مدير ال�سندوق على اأي عمولت خالل الفرتة غري ما مت ذكره ملالكي 

الوحدات يف ال�سروط والأحكام كما هو مو�سح اأدناه:

* جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر غري ذلك.

رسوم إدارة الصندوق

7.270 .658

رسوم الحفظ

40 0 .0 0 0

رسوم  اإلدراج

30 0 ,0 0 0

أتعاب المحاسب القانوني

110 ,0 0 0

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

120 ,0 0 0

الرسوم الرقابية
)هيئة السوق المالية(

7,50 0

رسوم تسجيل )تداول( 

40 0 .0 0 0

مصروفات أخرى

30 0 .341

نسبة المصروفات 
واألتعاب االجمالية

% 3.24

رسوم الزكاة

2.301.760
رسوم المقييمين

234,0 0 0

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق اإللكتروني مجانًا www.sfc.sa وعلى 
وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال، �سركة م�ساهمة مقفلة مملوكة للبنك ال�سعودي الفرن�سي، �سجل جتاري رقم 1010231217

مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية برتخي�ض رقم )11153-37(

أسم وعنوان مدير الصندوق

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

املركز الرئي�سي : �ض.ب 23454 الريا�ض 11426

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6666 282 11 966+

www.sfc.sa :املوقع الإلكرتوين

أسم وعنوان أمين الحفظ

�سركة البالد لال�ستثمار

�سمارت تاور - الطابق الأول

تقاطع �سارع التحلية مع طريق امللك فهد

�ض.ب. 036

اململكة العربية ال�سعودية

www.albilad-capital.com :املوقع الإلكرتوين

المحاسب القانوني

العظم وال�سديري حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون )ع�سو كرو الدولية(

3174 طريق الأمري حممد بن عبد العزيز

�ض. ب. 11 الريا�ض 10504 - الريـا�ض - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

هـاتف: 4741 000 92 - فاك�ض: 5000 217 11 966+
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الـقـوائـم الـمـالـيـة
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