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5 صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨



نظرة عامة

ضوابط  مع  متوافق  متداول  مقفل  عقاري  استثمار  صندوق  هو  ريت  المشاعر  صندوق  إن 
والتعليمات  العقاري  االستثمار  صناديق  لالئحة  وفق³  الصندوق  ويعمل  ا´سالمية.  الشريعة 
إدراج  وتم  المالية.  السوق  هيئة  عن  الصادرة  المتداولة  العقارية  االستثمار  بصناديق  الخاصة 
التداول في وحداته بما يتماشى مع  2018م، ويتم  المالية " في يناير  " السوق  الصندوق في 
ا�نظمة واللوائح المعمول بها في "تداول". ومدة الصندوق (99) عام³ من تاريخ ا´دراج، و يبلغ 

حجم ا�صول ا�ولية للصندوق 572,400,000 ريال سعودي. 

تم أستحوذ الصندوق على ثالث أبراج فندقية في مكة المكرمة كما هو موضح أدناه : 

برج إسكان (4) وهو فندق في حي العزيزية بمدينة مكة المكرمة ويبعد مسافة ٥٫٥ كيلو متر 
، و  شرق الحرم المكي الشريف ويعتبر  في ا�ساس برج فندقي ´سكان الحجاج والمعتمرين 

يمكن تشغيله على مدار السنة حسب رغبة المستأجر.

يبعد  الحج.  طريق  على  المكرمة  مكة  بمدينة  الششة  حي  في  فندق  وهو   (5) إسكان  برج 
4.5 كيلومتر عن منى و٢كيلومتر  3.5 كيلو متر عن الحرم المكي الشريف ومسافة  مسافة 
مدار  على  تشغيله  يمكن  و    ، والمعتمرين  الحجاج  ´سكان  فندقي  برج  ويعتبر  الجمرات.  عن 

السنة  حسب رغبة المستأجر .

وهو فندق في حي العزيزية الشمالية  شارع المسجد الحرام مقابل أسواق   (6) برج إسكان 
هايبر بن داوود العزيزية بمدينة مكة المكرمة ويعتبر برج فندقي ´سكان الحجاج والمعتمرين، 

و يمكن تشغيله على مدار السنة حسب رغبة المستأجر .

الملخص التنفيذي

مدير الصندوق 

مقفلة  مساهمة  واحد  شخص  شركة  وهي  المالية،  مسقط  شركة  الصندوق  بإدارة  تقوم 
ُمرخصة من جانب الهيئة كـ"شخص مرخص له" بموجب الترخيص  رقم (08096-37)

بالمملكة  الرياض  مدينة  من  تتخذ  والتي  المالية،  مسقط  لشركة  الرئيسي  النشاط  ويتمثل 
وخدمات  االستثمارية  المصرفية  والخدمات  ا�صول  إدارة  في  لها،  مقًرا  السعودية  العربية 
الوساطة وخدمات الحفظ لÐفراد ذوي المالءة المالية العالية، والمكاتب العائلية والمؤسسات، 
المالية مهنيين ذوي خبرات مختلفة في مجاالت  ويضم فريق االستثمار لدى شركة مسقط 

إدارة ا�صول واالستثمارات المصرفية. 

ا�سم والعنوان

شركة مسقط الماليةاسم مدير الصندوق

برج فيجن - الطابق ا�رضي، طريق الملك فهد، عنوان مدير الصندوق

ص.ب. 64666 الرياض 11546 المملكة العربية السعودية

9525 279 11 966+الهاتف

9515 279 11 966+الفاكس

www.muscatcapital.com.saالموقع ا´لكتروني

mcfunds@muscatcapital.com.saالبريد ا´لكتروني
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ا�هداف االستثمارية واالستراتيجية 

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خالل االستثمار في أصول 
والمدينة  المكرمة  مكة  مدينتي  في  متواجدة  للدخل  مدرة  و  إنشائي³   Øتطوير مطورة  عقارية 
المنورة وبحد أدنى بنسبة 55% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة 
من   %45 المنورة وبحد أقصى  كما يحق له االستثمار خارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة 
العربية  المملكة  خارج  عقارات  في  االستثمار  للصندوق  يجوز  كما  الصندوق،  أصول  إجمالي 

السعودية بحد أقصى 25% من إجمالي أصول الصندوق. 

وسيقوم الصندوق بتوزيع ا�رباح مرتين كل عام ميالدي في شهري يناير ويوليو (ـ بتوزيع نقدي 
ا�رباح  باستثناء  السنوية  الصندوق  أرباح  صافي  من   %90 عن  تقل  ال  بنسبة  سنوي)  نصف 
استثمارها  يعاد  قد  والتي  ا�خرى  واالستثمارات  العقارية  ا�صول  بيع  عن  الناتجة  الرأسمالية 
لغايات االستحواذ على أصول إضافية أو  تجديد أصول الصندوق القائمة ، وفي حال عدم وجود 
توزيع  يتم  سوف  ا�صول  أو  ا�صل  بيع  تاريخ  من  أشهر   6 خالل  المناسبة  االستثمارية  الفرصة 

صافي متحصالت البيع على مالك الوحدات .

في  لالستخدام  والجاهزة  المطورة  العقارية  ا�صول  في  في  سيستثمر  الصندوق  أن  وحيث 
المقام ا�ول ، فإنه أيض³ قد يستثمر بما ال يزيد على ٢٥٪ من القيمة ا´جمالية �صول الصندوق 

في كل مما يلي : 

حقوق المنفعة .

مشاريع التطوير العقاري المجدية سواء كانت مملوكة من قبله أم لم تكن.

المالية،  السوق  هيئة  من  المرخصة  االستثمار  صناديق  وحدات  حكمه،  ومافي  النقد 
أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي "تداول".

تجديد وإعادة تطوير العقارات.

إتفاقيات إعادة شراء العقار.

كما أن الصندوق لن يقوم باالستثمار في ا�راضي البيضاء.

7 صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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اسم الصندوق ونوعه

معلومات صندوق االسثتمار: ( أ) 

متداول  مقفل  عقاري  استثمار  صندوق  وهو  ريت"،  المشاعر  صندوق   "
ا�نظمــة  بموجب  إنشاؤه  وتم  ا´سالمية،  الشريعة  أحكام  مع  ومتوافق 
للوائح  ويخضع  السعودية  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  واللوائح 

وتعليمات هيئة السوق المالية.

في سياسة وتوقيت توزيع ا�رباح سنوية  نصف  نقدية  أرباح  بتوزيع  يقوم  بأن  الصندوق  مدير  يهدف 
شهري يناير و يوليو على المستثمرين بنسبة ال تقل عن 90% من صافي 
بيع  عن  الناتجة  مالية  الرأس  ا�رباح  باستثناء  وذلك  سنوي³،  الصندوق  أرباح 
في  استثمارها  يعاد  قد  والتي  ا�خرى  النقد  واستثمارات  العقارية  ا�صول 

أصول إضافية. 

ال تقل نسبة ا�رباح الموزعة على مالكي الوحدات عن ٩٠٪ سنوي³ من صافي التوزيعات المستهدفة
أرباح الصندوق. 

ا´لكتروني توافر التقرير الموقع  في  الوحدات  لمالكي  التقارير  الصندوق  مدير  يرفع 
لشركة مسقط المالية والموقع االلكتروني لتداول ، ويفيد مدير الصندوق 

بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خالل :ا�هداف االستثمارية

المكرمة  مكة  مدينتي  في  للدخل  ُمِدرة  عقارات  في  االستثمار 
والمدينة المنورة بنسبة تخصيص تتراوح مابين (55% ـ 100% ) من 

القيمة ا´جمالية �صول الصندوق.

االستثمار في عقارات ُمِدرة للدخل في جميع مدن المملكة ( بإستثناء 
من   %45 عن  يزيد  ال  بما   ( المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  مدينتي 

القيمة ا´جمالية �صول الصندوق.

المملكة  خارج  للدخل  ُمِدرة  عقارات  في  االستثمار  للصندوق  يجوز 
القيمة  من  أقصىى  كحد   %25 على  يزيد  ال  بما  السعودية  العربية 

ا´جمالية �صول الصندوق .

المطورة  العقارية  ا�صول  في  في  سيستثمر  الصندوق  أن  وحيث 
والجاهزة لالستخدام في المقام ا�ول ، فإنه أيض³ قد يستثمر بما ال يزيد 

على 25% من القيمة ا´جمالية �صول الصندوق في كل مما يلي : 

حقوق المنفعة .

مشاريع التطوير العقاري المجدية سواء كانت مملوكة من قبله 
أم لم تكن.

من  المرخصة  االستثمار  صناديق  وحدات  حكمه،  ومافي  النقد 
في  المدرجة  العقارية  الشركات  أسهم  المالية،  السوق  هيئة 

السوق السعودي "تداول".

تجديد وإعادة تطوير العقارات.

إتفاقيات إعادة شراء العقار.

كما أن الصندوق لن يقوم باالستثمار في ا�راضي البيضاء.

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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القسم الثاني 

وصف محفظة ا�صول العقارية  
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١.   ا�صول التي يستثمر فيها الصندوق .

يمتلك الصندوق ثالث عقارات للضيافة و هي إسكان 4 وإسكان 5 وإسكان 6 و تقع جميعها 
الحجاج  ´قامة  سرير   5,130.00 ا´ستيعابية  طاقتها  إجمالي  ويبلغ   ، المكرمة  مكة  في 
والمعتمرين وخدمتهم، يقصد المملكة العربية السعودية حوالي ١٠ ماليين حاج ومعتمر كل 
الخارج  المعتمرين من  زيادة عدد  السعودية تستهدف  العربية  المملكة  أن حكومة  عام كما 
إلى 15 مليون في 2022م  و ٣٠ مليون في 2030م ، كما تستهدف زيادة الحجاج من مليون 
2030م، مما يجعل من مكة المكرمة واحدة من  وثمانمائة ألف حاج إلى ٥ ماليين حاج في 
للصندوق  القطاع  هذا  استهداف  ويتيح  العالم.  مستوى  على  جاذبية  الفنادق  أسواق  أكثر 

الحصول على الدخل الدوري والنمو في رأس المال المستثمر.

تخصيص القيمة حسب العقارتخصيص المحفظة العقارية حسب القطاع 

برج إسكان 4

%100

الضيافة

%33

برج إسكان 5

%32%35

برج إسكان ٦

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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برج إسكان 4

سكني  كبرج  الحالي  الوقت  في  العقار  يستخدم 
للحجاج والمعتمرين تحت مسمى ( إسكان 4)

الموقع : مكة المكرمة

يضم البرج عدد 450 غرفة ´ستضافة زوار ا�ماكن 
الحجاج  من  المكرمة  مكة  في  المقدسة 

والمعتمرين على مدار العام.

سعر االستحواذ : 190,000,000

كيلو   5.5 يقع البرج في حي العزيزية على مسافة 
متر شرق الحرم الشريف

العائد الصافي لالستحواذ : %6.75

اربع  و   ، وميزانين  أرضي  وطابق  قبو  من  العقار  يتكون 
طوابق للخدمات و١٧ طابقَا متكرر إضافة إلى السطح .

عدد المستأجرين : مستأجر واحد

قيمة العقار من إجمالي الصندوق : 33%يحتوي البرج على 4 معارض تجارية.

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة خمس سنوات 
على شكل سندات �مر مقدمة من المستأجر.

تاريخ االستحواذ : ديسمبر 2017م

متوسط القيمة السوقية : 190,000,000

نسبة ا´شغال : ١٠٠٪

إيجار العقار من إجمالي إيجارات الصندوق : %33.19

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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برج إسكان 5

سكني  كبرج  الحالي  الوقت  في  العقار  يستخدم 
للحجاج والمعتمرين تحت مسمى ( إسكان 5)

الموقع : مكة المكرمة

يضم البرج عدد 428 غرفة ´ستضافة زوار ا�ماكن 
الحجاج  من  المكرمة  مكة  في  المقدسة 

والمعتمرين على مدار العام.

سعر االستحواذ : 182,400,000

ويبعد  الحج  طريق  على  الششة  حي  في  البرج  يقع 
مسافة 3.5 كيلو متر عن الحرم الشريف ومسافة 

4.5 كيلو متر عن منى و 2 كيلو متر عن الجمرات.

العائد الصافي لالستحواذ : %6.75

يتكون العقار من قبو وطابق أرضي وميزانين ، و ثالث 
طوابق للخدمات و9 طابقَا متكرر إضافة إلى السطح.

عدد المستأجرين : مستأجر  واحد

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة خمس سنوات 
على شكل سندات �مر مقدمة من المستأجر.

قيمة العقار من إجمالي الصندوق : %32

تاريخ االستحواذ : ديسمبر 2017م

متوسط القيمة السوقية : 190,000,000

نسبة ا´شغال : %100

 : الصندوق  إيجارات  إجمالي  من  العقار  إيجارات 
%31.87

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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برج إسكان 6

سكني  كبرج  الحالي  الوقت  في  العقار  يستخدم 
للحجاج والمعتمرين تحت مسمى ( إسكان 6)

الموقع : مكة المكرمة

يضم البرج عدد 255 غرفة ´ستضافة زوار ا�ماكن 
الحجاج  من  المكرمة  مكة  في  المقدسة 

والمعتمرين على مدار العام.

سعر االستحواذ : 200,000,000

طريق  على  على  العزيزية  حي  في  البرج  يقع 
المسجد الحرام 

العائد الصافي لالستحواذ : %6.75

وثالث   ، وميزانين  أرضي  وطابق  قبو  من  العقار  يتكون 
طوابق للخدمات و12 طابقَا متكرر إضافة إلى السطح .

عدد المستأجرين : مستأجر  واحد

قيمة العقار من إجمالي الصندوق : 35 %يحتوي البرج على 5 معارض تجارية.

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة خمس سنوات 
على شكل سندات �مر مقدمة من المستأجر.

تاريخ االستحواذ : ديسمبر 2017م

متوسط القيمة السوقية : 190,000,000

نسبة ا´شغال : %100

 : الصندوق  إيجارات  إجمالي  من  العقار  إيجارات 
%43.94

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨



القسم الثالث

أداء الصندوق
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%100% 0

نسبة العقارات الغير مؤجرةنسبة العقارات المؤجرة

2.   جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث ا�خيرة 

3.   سجل أداء يغطي مايلي : 

أ )   العائد ا´جمالي لسنة واحدة ، ثالث سنوات ، وخمس سنوات (منذ التأسيس).

قام مدير صندوق المشاعر ريت بتوزيع ا�رباح منذ إطالقة في يناير 2018م ، حيث وزع أرباح نقدية تعادل ( 0.26) ريال 
مرتين  االرباح  بدفع  يقوم  الصندوق  بأن  علم³   ، 2018م  عام  من  ا�ول  النصف  في   %2.6 بنسبة  الواحدة  للوحدة 

سنوي³ في كل شهر ي يناير ويوليو من كل عام ميالدي، وكانت التوزيعات على النحو التالي : 

2.6%النصف ا�ول 2018 م
نسبة التوزيعالتوزيعات

ب )   العائد ا´جمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، (منذ التأسيس).

2.6%النصف ا�ول من عام 2018 م

2.6%المجموع 

العائدالعام

582,155,172صافي قيمة أصول الصندوق

10.17صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

10.29أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

10.28أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 

57,240,000عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية

0.52قيمة ا�رباح الموزعة لكل وحدة

2.57%نسبة المصروفات 

٢٠١٨ م

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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431,348.00

175,763.00

38,014.00

50,000.00

( Tadawul

 REITs

 REITs

 REITs

 REITs

16,000.00

20,274.00

7,096.00

5,068.00

151,953.00

358,810.00

385,753.00

78,770.00

54,802.00

6,918,818.00

2.57%

86,164.00

50,000.00

292,939.00

14,980,347.00

2018

5,858,775.00



القسم الرابع

تقرير مجلس إدارة الصندوق  
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اجتمع مجلس ادارة الصندوق بتاريخ 28 مارس 2018م وناقش المواضيع التالية : 

التحديثات الدورية للعقارات المملوكة من قبل الصندوق .

االلتزام والتقيد باللوائح لتحقيق ا�هداف االستراتيجية وتحسين الفرص.

متابعة سير أداء الصندوق .

الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للصندوق مكتب البسام والنمر محاسبون قانونيون لعام 2018.

الموافقة على تعيين مسقط المالية كمدير إداري لصندوق المشاعر ريت لعام 2018م.

الموافقة على تعيين شركة الرياض المالية كأمين حفظ الصندوق لعام 2018م .

الموافقة على تعيين (Ideal Ratings ) كمراجع شرعي للصندوق لعام 2018م .

الموافقة على تعيين (شركة إسكان للتنمية وا´ستثمار ) كمدير أمالك لعام 2018م.

كما اجتمع مجلس ادارة الصندوق بتاريخ 23 أكتوبر 2018م وناقش المواضيع التالية : 

التحديثات الدورية للعقارات المملوكة من قبل الصندوق .

االلتزام والتقيد باللوائح لتحقيق ا�هداف االستراتيجية وتحسين الفرص.

متابعة سير أداء الصندوق .

الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للصندوق مكتب البسام والنمر محاسبون قانونيون لعام 2019.

الموافقة على تعيين مسقط المالية كمدير إداري لصندوق المشاعر ريت لعام 2019م.

الموافقة على تعيين شركة الرياض المالية كأمين حفظ الصندوق لعام 2019م .

الموافقة على تعيين (Ideal Ratings ) كمراجع شرعي للصندوق لعام 2019م .

الموافقة على تعيين (شركة إسكان للتنمية وا´ستثمار ) كمدير أمالك لعام 2019م.

الموافقة على القوائم المالية النصف سنوية للصندوق .

الموافقة على دفع االرباح للنصف ا�ول من عام 2018م .

الموافقة على إجراء تغييرات أساسية في احكام وشروط صندوق المشاعر ريت .

وكانت القرارات التي تم موافقة أعضاء مجلس إدارة الصندوق عليها كالتالي : 

الموافقة على توزيع أرباح عن النصف ا�ول لعام 2018م لمالكي وحدات الصندوق ،وذلك بتاريخ ٢٦ يونيو 2018م.

2018م (إستقالة السيد / فواز بن  يوليو   11 بتاريخ  إدارة الصندوق  الموافقة على تغييرات في إعضاء مجلس 
سعد المالك وتعيين السيد / أحمد بشري حسين كعضو مجلس إدارة غير مستقل.

الصنودوق  لمدير  الرسمي  الموقع  في  ونشرها  2018م  لعام  سنوي  النصف  المالية  القوائم  على  الموافقة 
وموقع السوق السعودي تداول بتاريخ 29 يوليو 2018م .

 . 2018م  نوفمبر   04 بتاريخ  ريت  المشاعر  صندوق  وشروط  أحكام  في  أساسية  تغييرات  إجراء  على  الموافقة 
أحكام  في  أساسية  تغييرات  إجراء  على  للتصويت  الوحدات  لمالكي  عادية  غير  جمعية  إجراء  على  والموافقة 

وشورط الصندوق.

حيث قام مدير الصندوق بدعوة مالكي وحدات الصندوق لجمعية غير عادية بتاريخ 23 ديسمبر 2018م للتصويت 
على إجراء تغييرات أساسية للصندوق والتي تعني بسياسة تركز االستثمار  حيث كانت كما في الجدول التالي : 

استثمارات عقارية في مدينتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة 

من    %100 إلى   %75 من 
إجمالي قيمة الصندوق.

من    %100 إلى   %55 من 
إجمالي قيمة الصندوق.

استثمارات عقارية في أي مدينة داخل 
المملكة العربية السعودية (بإستثناء 

مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)

إجمالي %0.00 من   %45 أقصى  بحد 
قيمة أصول الصندوق .

استثمارات عقارية خارج المملكة العربية 
السعودية

إجمالي %0.00 من   %25 أقصى  بحد 
قيمة أصول الصندوق .

نسبة التخصيص المقترحةنسبة التخصيص السابقةنوع االستثمار

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨
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وكانت نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق المشاعر ريت على النحو التالي : 

يفيد مدير الصندوق بأنه ال يوجد هناك أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة .

١- التطوير العقاري، سواء أكانت 
لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن.

٢- تجديد وإعادة تطوير العقارات.

٣- إتفاقيات إعادة شراء العقار.

٤- النقد وما في حكمه، وحدات 
صناديق االستثمار المرخصة من الهيئة، 

أسهم شركات عقارية متوافقة مع 
ضوابط الشريعة ا´سالمية مدرجة في 

السوق المالية السعودية (تداول) .

بحد أقصى 25% من إجمالي 
قيمة اصول الصندوق .

بحد أقصى 25% من إجمالي 
قيمة اصول الصندوق .

لم تذكر٥- حقوق المنفعة.

باالستثمار االستثمار في ا�راضي البيضاء  الصندوق  يقوم  لن 
في االراضي البيضاء

باالستثمار  الصندوق  يقوم  لن 
في االراضي البيضاء

إجمالي  من   %25 أقصى  بحد 
قيمة أصول الصندوق

نسبة التخصيص السابقةنوع االستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

نسبة التخصيص المقترحة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

وقت انعقاد الجمعية العامة

نسبة الحضور

فندق الفيصلية بمدينة الرياض

1440-04-16 الموافق 23-12-2018

PM 6:30

%54.45

البنود 

١-الموافقة على إجراء تعديل أهداف استثمار الصندوق "تغييرات أساسية"

٢-الموافقة على الشروط وا�حكام المعدلة للصندوق 

نسبة التصويت من الحضور

%100

%100

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر ٢٠١٨



القسم الخامس

تقرير تقويم المخاطر  



عوامل المخاطرة

تركز  مخاطر  من  لمزيد  تتعرض  الصندوق  أصول  يجعل  مما  المكرمة؛  مكة  في  الصندوق  عقارات  جميع  تقع 
العقارات في مدينة واحدة .

تمثل حصة الفاندق و إسكان الحجاج والمعتمرين غالبية العقارات التي يمتلكها الصندوق. مما يعرض الصندوق 
للمخاطر المصاحبة لقطاع الضيافة.

أن جميع  للتنمية واالستثمار، وحيث  العقارات من قبل مستأجر واحد، وهي شركة إسكان  تم إستئجار جميع 
تقديم  تم  حالة  وفي  المستأجر،  نفس  من  سعودي  ريال   38,637,000 والبالغة  للصندوق  التأجيري  الدخل 
إشعار من قبل المستأجر للصندوق خالل السنوات القادمة. فإن ذلك قد يعرض الصندوق إلى مخاطر نقص في 

التدفق النقدي.

ضريبة  فرض  يتضمن  وهذا  النظامية  واللوائح  الضريبة  في  التغيرات  على  ا�خرى  المحتملة  المخاطر  تشتمل 
القيمة المضافة بنسبة ٥٪. والتي قد يتم تطبيقها على أتعاب الصندوق وتكاليف الخدمات.

الناتجة لتكلفة التمويلن وقد تقلل بصورة ملموسة من جاذبية صندوق الريت كأداة استثمارية قابلة للنمو.

إدارة المخاطر

تتم إدارة الصندوق من فريق متمكن يمتلك سجًال حافًال في إدارة ا�صول والصناديق االستثمارية.

يستهدف الصندوق على االستحواذ على عقارات مدرة للدخل وتكون في المدن الرئيسية في المملكة العربية 
السعودية .

الفندقي  القطاع  مثل  التجارية  القطاعات  جيمع  تشمل  بحيث  االستثمارات  تنويع  إلى  الصندوق  يستهدف 
والتجاري و التعليمي والصحي .

يسعى الصندوق إلى تحسين أداء ا�صول لمستوى معين من المخاطر.

دفع  في  للتخلف  قليلة  مخاطر  ولديهم  عالية.  مالية  مالءة  ذوي  للمستأجرين  الصندوق  أصول  تأجير  يتم 
ا´يجارات. كما أن الصندوق قد حصل على سندات �مر كضمان لتحصيل ا´يجارات .

صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر 21٢٠١٨
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نظرة عامة على سوق العقار في مكة المكرمة
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لمحة عامة على االقتصاد السعودي 

نظرة عامه على 2018

الناتج  إجمالي  تنامي  مع  السعودية  العربية  المملكة  في  االقتصادي  للنمو  انتعاش�  2018م   عام  مطلع  شهد 
المحلي وتوقع وصوله إلى 2.2% في عام 2018 و 2.30% في عام ٢٠١٩م وفق� للتقديرات ا�خيرة لصندوق النقد 

الدولي.

العوامل  إلى مجموعة من  النمو  إلى  العودة  ، ويمكن عزو هذه  2017م  الذي حصل في عام  التباطؤ  بعد  وذلك 
المواتية شملت ارتفاع أسعار النفط والتسارع التدريجي في نمو االقتصاد غير النفطي وتحول الحكومة بعيد¢ عن 

السياسة المالية التقييدية حسبما تم إعالنه في موازنة عامي 2018م  و 2019م . 

سوق الفنادق في مكة المكرمة

يعتبر سوق مكة المكرمة من أكثر المدن أستقرار¢ وجاذبية في االستثمارات العقاراية على مستنى المنطقة ، ويعد 
من  الدولي  عبدالعزيز  الملك  بمطار  التحسين  أعمال  في  المحرز  الكبير  والتقدم  السريع  الحرمين  قطار  تشغيل 
معظم  أن  حين  في  للمدينة.  الحكومية  بالتطلعات  ل·يفاء  طريقها  في  التحتية  البنية  أن  على  القوية  المؤشرات 
أسواق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعه بآليات العرض والطلب التقليدية، تعمل مكة المكرمة 
التي تشكل فيها الزيارات الدينية معظم الطلب، بشكل مختلف قليًال، في ظل القيود ذات الصلة با�عداد والطاقة 
االستيعابية المفروضة من الحكومة التي تحدد تدفقات الزوارـ  وبالنسبة إلى زيارات الحج ، وكان العامان ا�خيران أكثر 
إيجابية بشكل كبير، فخالل هذه المدة، تجاوز عدد الحجاج حاجز 2.3 مليون في عامين متتاليين �ول مرة منذ عام 

2012م.

العمرة على مدار معظم السنة (بإستثناء أشهر معينة)  الذي يمتد لفترة زمنية قصيرة، تكون  الحج،  وعلى عكس 
ونتيجة لذلك ال تتأثر زيارات العمرة بقيود الطاقة االستيعابية والبنية التحتية مثل زيارات الحج. ويتضح ذلك من واقع 

زيادة تدفقات المعتمرين من خمس أعوام متتالية في حين كانت أعداد الحجاج أكثر تغير¢.

وبغية تسهيل تدفقات السياحة الدينية، توافرت عدة خطط طويلة المدى لتحسين البنية التحتية الحالية. وفيما أن 
معظم هذه الخطط ال يزال قيد التطوير، ٌيعد قطار الحرمين السريع أحدثها في الدخول إلى السوق إذ تم إفتتاحه 
في سبتمبر 2018م. ومن المتوقع أن يحسن الخط، الذي يمتد بطول ٤٥٠ كيلومتر¢ ويربط بين مكة المكرمة وجدة 
ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالعزيز االقتصادية والمدينة، أوقات السفر ضمن المنطقة الغربية 
بمجرد تشغيله بشكل كامل وسيساعد في تخفيف قيود االستيعاب المفروضة على مكة المكرمة، تشكل مثل 
هذه المبادرات دالئل إيجابية على أن الحكومة تستثمر في البنية التحتية المطلوبة لزيادة القدرة االستيعابية من ١٠ 

ماليين زائر في الوقت الحالي إلى 15 مليون زائر في 2020م و 30 مليون زائر في 2030م.

الحج في العام 2018م

كانت زيارات الحج في عام 2018م مماثلة بشكل كبير إلى السنوات السابقة من حيث بلدان المنشأ للزوار إذ يمثل 
الحجاج من أسيا النسبة ا�كبر من الطلب. وفيما تشكل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغالدش بلدان المنشأ ا�كبر 
من إجمالي الحجاج،   %26 حجم�، فإن الحجاج من هذه الدول هم ا�كثر تأثر¢ با�سعار. بلغت نسبة حجاج الداخل 
كان منهم 35% مواطنون سعوديون. بينما كان أغلب حجاج الداخل الغير سعوديين من مصر وباكستان والهند 

واليمن.

نظر¢ لعدم توافر مطار دولي في مكة، فإن قاصديها يفدون إليها في معظم ا�حيان، من مطار الملك عبدالعزيز 
رحالت  تسهيل  في  مهم�  دور¢  يؤدي  المطار  فإن  ولهذا،  بر¢.  الرحلة  من  المتبقي  الجزء  ويكملون  جدة  في  الدولي 

السفر الدينية القادمة وخاصة بالنظر إلى الطبيعة الموسمية لزيارات الحج الذي تقام على مدى فترة خمسة أيام.
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إن أداء الفنادق في مكة المكرمة خالل العام حتى أغسطس يشير إلى توقف االنخافض في ا�داء، إال أن ا�مر ليس 
التقويمين الميالدي والهجري. ففي العام الماضي،  الواقع ٌيعزى إلى االختالفات بين  بهذه الصورة. فالتحسن في 
كان موسم الحج في الفترة بين ٣٠ أغسطس و ٤ سبتمبر، ونتيجة لذلك، حدث االرتفاع في ا�داء في شهر سبتمبر 
بشكل أساسي. في عام 2018م، كان موسم الحج بأكمله في شهر أغسطس وبالتالي تحسن ا�داء الشهري في 
هذا العام بشكل كبير عن سابقه. وفي سبتمبر، عادت ا�عداد إلى طبيعتها، وشهدت ا°يرادات لكل غرفة متاحة 
غرفة  لكل  ا°يرادات  في  االنخفاض  هذا  ويعود  السابق.  العام  في  عليه  كانت  بما  مقارنٌة   %9.6 بنسبة  انخفاض 

متاحة إلى عامل السعر وليس ا°شغال بما يعكس ظروف السوق ا�وسع عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
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إخالء المسؤولية

شركاتها  أو  موظفوها  أو  مدراءها  أو  المالية  مسقط  شركة  التقدم 

. وال  التزامات صريحة كانت أو ضمنية  أو  التابعة أي ضمانات أو تعهدات 

عن  المسئولية  أو  مباشرة  غير  أو  مباشرة  قانونية  مسئولية  أي  تتحمل 

دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها أو الفائدة المرجوه 

 Øمنها. وال يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختيار

�ي نشاط قد يحدث مستقبًال. وما لم يتم النص عليه خالف ذلك. فإنه 

جزئي³.  أو  كلي³  المادة  هذه  في  الواردة  المعلومات  نسخ  عدم  يتوجب 

فحوى  �ن  المالية،  مسقط  لشركة  المحددة  الخطية  الموافقة  بدون 

هذه الوثيقة هو لغرض االطالع فقط. وال تعتبر الشركة نفسها مقدمة 

هذه  خالل  من  أخرى  استشارات  أية  أو  المالية  أو  القانونية  لالستشارات 

وفق³  لكم  ومالءمته  للصندوق  الواضح  الفهم  ولغرض  الوثيقة. 

المخاطرة. نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة.  لرغبتكم في 

�ن االستثمار في المنتجارت االستثمارية رهن بشروطها وأحكامها التي 

نأمل منكم الرجوع إلى المخاطر الرئيسية لالستثمار في المنتج ، ويمكن 

إشعار  بدون  وقت  أي  في  الوثيقة  هذه  في  الواردة  المعلومات  تغيير 

عوائد  أية  على   Øمؤشر المالية  لمسقط  السابق  ا�داء  يعد  وال  مسبق. 

مستقبلية . هذا وإن مسقط المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.



صندوق المشاعر ريت     التقرير السنوي ديسمبر 28٢٠١٨

المصادر : 
المؤشرات المالية لÐداء المالي / مؤسسة النقد العربي السعودي.

الناتج المحلي ا´جمالي / الهيئة العامة لالحصاء.
وزارة الحج والعمرة 

نظرة عامة على قطاع الضيافة في مكة المكرمة أبحاث نايت فرانك
سوق العقارات في المملكة العربية السعودية حصاد عام ٢٠١٨/ تقرير صادر من جي أل أل.
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