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الصندوقمديركلمة

التقريرالوحداتمالكيالسادةإلىنقدمأنسرورنادواعيلمنإنه
اطاتالنشأهميتضمنوالذيريتكابيتالسدكولصندوقالسنوي

الصندوقمحفظةعنعامةوصورةالتشغيليةوالنتائجواإلنجازات
.2020ديسمبر31فيالمنتهيةللفترةالماليةوالقوائمالعقارية

أصل11منريتكابيتالسدكولصندوقالحاليةالمحفظةتتكون
وجدة%45الشرقيةالمنطقةبينجغرافيتنوعذاتللدخلمدرعقاري

نبيمتنوعقطاعيبمزيجالمحفظةتتمتعكما.%18والرياض37%
و%20التجزئةوقطاع٪،33المكتبيالقطاع،%37الترفيهيالقطاع

.التواليعلى%4و%6بـوالضيافةالسكنقطاع

هافيبماالعام،خاللالمحفظةواجهتالتيالتحدياتمنالرغمعلى
لتصلارتفاعاً اإلشغالنسبةشهدتالمستجد،كورونافيروسجائحة

ويعزى،%92البالغةالسابقللعاماإلشغالبنسبةمقارنة%94إلى
فاءةبكالسوقلمتغيراتاالستجابةعلىالصندوقمديرلقدرةذلك

من%67نسبةالمستأجرينأحاديةالعقاراتتمثل.وعاليةومهنية
%33ور،االستقرالتحقيقومتزايدةاألجلطويلةإيجاربعقودالمحفظة

لغبكما.النمولتحقيقوالمددالمستأجرينمتعددةبعقودمؤجرة
.أعوام4.2اإليجارعقودالنتهاءالوزنيالمتوسط

اثنينبلقمنالصندوقألصولالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت
فيكماسعوديريالمليون1,032بقيمةالمستقلينالمقيمينمن
لمالكيالعائدةالموجوداتصافيسجلتكما.2020ديسمبر31

ريال9.4169إلىلتصلطفيفاً انخفاضاً العادلةبقيمتهاالوحدات
وذلك2019ديسمبرفيسعوديريال9.8173بـمقارنةسعودي

بسياسةللصندوقالمدينةاإليجاراتتأثرأهمهاأسبابلعدة
ازيةاالحتراإلجراءاتمنالمتضررينللمستأجرينالمعتمدةالخصومات

.كورونالجائحة

0.555قدرهاأرباحتوزيعاتعناإلعالنتمفقدالتوزيعاتوبخصوص
للفترةسعوديريال33,300,000قدرهبإجماليللوحدةسعوديريال
على%5.55يعادلماأي2020ديسمبر31إلى2020يناير1من

العائدعنانخفاضاً 2020العامتوزيعاتلتسجلسنوي،أساس
رمديمنحهاالتيالخصوماتإثرعلىسنويًا،%6.1وهوالمستهدف

روناكوفيروسجائحةبتداعياتالمتأثرينللمستأجرينالصندوق
.المستجد

مركزبنىمعلىالتحسيناتأعمالتجريالصندوق،الستراتيجيةوفقاً 
معلمركزلتابعمواقفمبنىإنشاءفيامتثلتوالتيلألعمالالخالدية

ةوجاذبيقيمةتضيفأنشأنهامنجديدةتأجيريةمساحاتإضافة
.سعوديريالمليون18بلغتإجماليةبتكلفةللمبنى

قبلمنالطلباتمنعدداً الصندوقمديراستلم،2020العامخالل
أويقتعلأوخصمفيالنظربغرضالصندوقعقاراتببعضمستأجرين

تداعياتبتأثرهمنتيجةاإليجاريةالتعاقديةاللتزاماتهممؤقتتأجيل
مترتبالاألثربتقييمالصندوقمديروقامالمستجد،كورونافيروس
سياسةعلىمستنداً حدة،علىحالةلكلالفعليالضررومقدار

جهوديتزالوما.الصندوقإدارةمجلسمععليهاالمتفقالخصومات
رصاً حالعقاريللسوقالعامالمناخمراقبةفيمستمرةالصندوقمدير
يفجاءماوفقمستقربشكلالنقديةالتوزيعاتاستمراريةعلى

.الصندوقوأحكامشروطمذكرة

يواصلدوقالصنمديربأنلكمونؤكدثقتكمعلىنشكركمأننودختاماً 
لنشطةااإلدارةخاللمنالعقاريةللمحفظةمضافةقيمةلتوليدسعيه

منفادةواالستاستباقي،بشكلالتشغيليةالمخاطرومعالجةلألصول
.للنموفرصأي

المملكةفيالعقاريالقطاعتأثرمنبالرغم
أجرينالمستجودةاثبتتكورونا،فايروسبجائحة

اقياالستبالنهججانبالىالعقاريةبالمحفظة
كبيربشكلالمساهمةفيالصندوقلمدير

فالظروهذهمثلفيالمحتملالضرربتخفيف
يمرالعقاريالقطاعأنباعتقادنا.مسبوقةالغير

كسلوفيتغّيريصاحبهاانتقاليةبمرحلة
لةهيكعلىالتأثيرشأنهمنوالذيالمستهلك

جيتنااستراتيستظل.التقليديةاألصولفئات
لوالعمالعقاريالقطاعفيالمتغيراتتواكب

محستسالتيالمرونةمعالمخاطر،تخفيفعلى
لمنتجاتناقيمةاضافةفيباالستمرارلنا

الطويلالمدىعلىاالستثمارية

عبد الوهاب عابد
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال وعضو مجلس إدارة الصندوق

”

”
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الصندوقاسم

فلمقعاممتداولعقارياستثمارصندوقهو،"ريتكابيتالسدكوصندوق"
وائحواللاألنظمــةبموجبإنشاؤهتماإلسالمية،الشريعةأحكاممعومتوافق
هيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمول

.الماليةالسوق

فيهااالستثمارالصندوقيهدفالتياألصول

:طريقعنالمساهمينمالرأسقيمةوتعزيزأهدافهتحقيقالصندوقيعتزم
يريتأجدخللتحقيققابلةإنشائياً اً تطويرمطورةعقاراتفياالستثمار•

.ودوري
الدخلإجمالي%10(بهالمحتفظالسنويالدخلصافياستثمارعادةإ•

أصولفيالعقاريةاألصولبيععنالناتجةسماليةالرأواألرباح)السنوي
وذلك،ودوريتأجيريدخللتحقيققابلةنشائيًاإتطويرًامطورةعقارية

علىالسنويةالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقلالماتوزيعبعد
.الوحداتمالكي

الصندوقاستراتيجية

التوزيعاتوسياسةالصندوقأهداف

أجيريتدخللتحقيققابلةإنشائياً تطويراً مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
من%90عنيقلالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودورٍي،

منعمليوم90مدةخاللوذلكالصندوقمدةخاللالصندوقأرباحصافي
عننباإلعالالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عناإلعالنتاريخ

شهرنهايةمنعمليوم40خاللتوزيعهاوتاريخاستحقاقهاوتاريخاألرباح
الناتجةاليةمالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيو

خدميبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتيالعقاريةاألصولبيععن
.الوحداتمالكيمصالح

حقائق أساسية عن الصندوق

مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

الريال السعوديعملة الصندوق

المملكة العربية السعوديةالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

تاريخ إدراج الصندوق في السوق 
2018مايو1المالية

عامًا من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

%6.10التوزيعات المستهدفة

التقرير التوزيعات الفعلية كما في تاريخ
%5.55)على أساس سنوي(

مديرهايراكماواعدةولكناألداءمتدنيةعقاراتفياالستثمار•
وذلكوالتصميميةاإلنشائيةخصائصهاوأمواقعهاباعتبارالصندوق

عليهكانتعماعوائدهامعدالتورفعالتشغيليةكفاءتهازيادةبهدف
،التصميممثلالخصائصبعضوأأحدتعديلطريقعناالستحواذعند

ودواعي،التأجيروسعرالمستأجرينبخليطالمرتبطةالتأجيرواستراتيجيات
.االستخدام

وذلكالصندوقألصولاإلجماليةالقيمةمن%25عنيزيدالمااستثمار•
كانتسواءً،العقاريالتطويرأنشطةفيمدققةماليةقوائمآخربحسب

تلكتطويرإلعادةأولتجديدأو،تكنلمأمقبلهمنمملوكةلعقاراتا
.العقارات

ومستجداتالفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة
الصندوق

%94نسبة2020العامبنهايةالعقاريةللمحفظةاإلشغالمعدلبلغ•
.السابقالعاممنالفترةبنفسمقارنة%2بنسبةمرتفعاً 

)”كيوبزوايت“(البيضاءالمكعباتشركتيمنكلقامت•
")WhiteCubes("التثمينخبيرومكتب)“ستراتفاليو”(ValuStart”)("

حيث2020ديسمبر31فيريتكابيتالسدكوصندوقعقاراتبتقييم
ريالمليون1,032بقيمةالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت

.الدفتريةبالقيمةمقارنة٪0.1بمقدارطفيفاً ارتفاعاً لتسجلسعودي

ديسمبر31فيريالمليون20.6للصندوقالنقديالرصيدقيمةبلغت•
يدالرصمنجزءاستخداموسيتمالمحصلة،اإليجاراتذلكيشمل2020

.األرباحلتوزيعات

الخالديةزمركمبنىتحسيناتأعمالتجريالصندوقالستراتيجيةوفقاً •
افةوإضللمركزيتبعمواقفمبنىإنشاءفيتتمثلوالتيلألعمال

18بــتقدربتكلفةالمبنىجاذبيةرفعشأنهامنإضافيةتأجيريةمساحات
مناألولالنصفخاللاكتمالهاالمتوقعومنسعودي،ريالمليون
.2021العام
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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•

ةالفندقيبرج الحياة للشقق •
الرياضهايبر بنده•
الجزيرة السكنيمجمع•

مبنى البنك الفرنسي•
بنده الريانهايبر•
حكير تايم•
ووكأجدان •

%45

%18

%37

أصول الصندوق

التنوع الجغرافي
%.45والمنطقة الشرقية بنسبة % 37ومدينة جدة بنسبة % 18أصول الصندوق موزعة ما بين مدينة الرياض بنسبة 

21%
التجزئة

4%
الضيافة

32%
المكاتب

7%
السكني

36%
الترفيه
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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 سعودي3,600,000السنويالدخل
شركة دار المسارات العربية المحدودةالرئيسيالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنوات4.0عقد االيجار 

فرع حي اشبيلية-هايبر ماركت في الرياضالوصف
التجزئةقطاعالقطاع

223,604مساحة األرض م
210,784مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
ريال سعودي5,822,670السنويالدخل

شركة العزيزية بنده المتحدةالمستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
سنوات7.5عقد االيجار 
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ه
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ض
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الرياض-أصول الصندوق 

مجمع سكني يقع في وسط الرياض على شارع مشاجع بن سعود، حيالوصف
السليمانية

القطاع السكنيالقطاع
220,758مساحة األرض م

212,696مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي7,108,500السنويالدخل
متعدد المستأجريننالمستأجرين  الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
سنة0.5عقود االيجار 

ي
كن

س
 ال

رة
جزي

 ال
مع

مج

من قبل الجهات المختصة قطار الرياض وإقفال الطرق المحيطة بالعقار، ما تزال القضية قيد النظروع قام المستأجر برفع دعوى قضائية لفسخ عقد اإليجار الخاص بفندق برج الحياة مدعيًا تضرره من نقص منافع العين المؤجرة نتيجة أعمال مشر
.حتى تاريخ هذا التقرير، ويعمل مدير الصندوق على دراسة الخيارات المتاحة لتحقيق ما فيه مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات
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هايبر ماركت يقع على شارع الحمدانية، حي الحمدانيةالوصف

التجزئةقطاعالقطاع
213,686مساحة األرض م

25,858مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي2,845,151السنويالدخل
شركة العزيزية بنده المتحدةالمستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني 

سنوات 7.1النتهاء عقود االيجار 

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

القطاع المكتبيالقطاع
22,463مساحة األرض م

217,526مءمساحة البنا
%75نسبة االشغال

ريال سعودي6,864,670السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

المتوسط الوزني 
سنة1.6النتهاء عقود االيجار 

مركز إداري وتجاري يقع على شارع األمير سلطان، حي الخالديةالوصف

المكتبيالقطاعالقطاع
27,903مساحة األرض م

224,876مءمساحة البنا
%77نسبة االشغال

ريال سعودي9,068,618السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنة2.5عقود االيجار 
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جدة–أصول الصندوق 

مبنى النيابة العامة، يقع على طريق الرحمانية، حي الريانالوصف
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 
سنة0.2النتهاء عقد االيجار 
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ى
مبن
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المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 

على شارع اإلمام علي بن أبي طالب بحي الريان فيهايبر ماركت يقعالوصف
مدينة الدمام

التجزئةقطاعالقطاع
218,145مساحة األرض م

29,800مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

ريال سعودي5,228,170السنويالدخل
شركة العزيزية بنده المتحدةالرئيسيالمستأجر

المتوسط الوزني 
سنوات 4.1النتهاء عقد االيجار 

ه 
ند

ر ب
ايب

ه
-

ام
دم

ال

تايم يقع في الشاطئ الشرقي في مدينة الدمامالحكيرالوصف

الترفيهيالقطاعالقطاع
25,156مساحة األرض م

23,326مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

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

هاء المتوسط الوزني النت
سنة16.4عقد 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
سنوات 8.1عقد 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 سعودي2,000,000السنويالدخل
البنك السعودي الفرنسيالمستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني 

سنوات4.9النتهاء عقد االيجار 

س
فرن

 ال
ي

ود
سع

 ال
ك

لبن
ى ا

مبن
ي
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2020تقرير ديسمبر 

القيمة العادلة مقابل تكلفة الشراء والقيمة الدفترية

متوسطحسبوذلك,سعوديريالمليون1,032لتبلغ%0.1بنسبة2020ديسمبر31فيكماالصندوقألصولالعادلةالقيمةارتفعت
White(كيوبزوايتوهماالمعتمدينالعقارينالمقيمينمناثنينتقييم Cubes(فاليوستراتو)Valustrat(األصولشراءبتكلفةمقارنة

.)االستحواذمصاريفشاملةغير(

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

)WALE(الوزني النتهاء عقود اإليجار المتوسطنسبة اإلشغالالحالةالعقار

سنوات4.0%100مؤجرللشقق الفندقيةبرج الحياة

سنوات7.5%100مؤجرالرياض–بنده هايبر

سنة0.5%100مؤجرمجمع الجزيرة السكني

سنة0.2%100مؤجرالنيابة العامةمبنى

سنة2.5%77مؤجرلألعمالمركز الخالدية

سنوات7.1%100مؤجرجدة–هايبر بنده 

سنة1.6%75مؤجرمركز الروضة لألعمال

سنوات4.9%100مؤجرسيالمؤجر للبنك السعودي الفرنالمبنى

سنوات4.1%100مؤجرالدمام–بنده هايبر

سنة16.4%100مؤجرالحكير تايم

سنوات8.1%100مؤجرووكأجدان

متوسط نسبة إشغال من عقارات الصندوق مؤجرة ومدرة للدخل % 100
%94المحفظة 

ظة المتوسط الوزني النتهاء عقود االيجار للمحف
سنوات4.2

سعر الشراء غير شامل تكاليف االستحواذ *

149

67
39

79
63

126

41 33
61

27

345

141

66
39

77
60

111

39 33
61

27

344

141

68
40

82
66

111

41 34
65

28

357

مركز الخالدية 
لألعمال

مجمع الجزيرة 
السكني

جدة-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 القيمة الدفترية 2020القيمة العادلة بنهاية 

ي
ود

سع
ل 

ريا
ن 

يو
مل
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2020تقرير ديسمبر 

أرباح الفترة
2020أكتوبر 1

إلى
ديسمبر 31

2020

أرباح الفترة
2020يوليو 1

إلى
سبتمبر 30

2020

أرباح الفترة
2020أبريل 1

إلى
2020يونيو 30

أرباح الفترة
إلى2020يناير 1

2020مارس 31

أرباح الفترة
2019اكتوبر 1

ديسمبر 31إلى 
2019

أرباح الفترة 
2019يوليو 1

إلى
سبتمبر 30

2019

أرباح الفترة
إلى2019ابريل 1

2019يونيو 30

أرباح الفترة
إلى2019يناير 1

2019مارس 31

أرباح الفترة
2018اكتوبر 1

إلى
ديسمبر 31

2018

أرباح الفترة 
إلى 2018يوليو 1

2018سبتمبر 30

أرباح الفترة 
إلى2018أبريل 1

2018يونيو 30

بدء التداول
2018مايو 1

النقديةالتوزيعات

90مدةخاللالصندوقأرباحصافيمن%90عنتقلالبنسبةالمستثمرينعلىسنويةنصفأرباحبتوزيعيقومبأنالصندوقمديريهدف
والتيالعقاريةولاألصبيععنالناتجةالماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنتقويمييوم
.الوحداتمالكييخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعاد

:التاليةالنقديةالتوزيعاتعنباإلعالنالصندوققاماالدراج،منذ

العالقةذاتجهاتمعتعامالت

:يليفيماتتمثلالصندوقبمديرعالقةذاتجهاتمعتعامالتالصندوقمديرلدى

.لألعمالالخالديةمركزفيوحداتتأجير•
.لألعمالالروضةومركزلألعمالالخالديةومركزالسكنيالجزيرةمجمعوهيالصندوقعقاراتمنلثالثةوتشغيلصيانةعقود•
مصاريفإجماليمن%10الصيانةعقودوتمثلالصندوقإيراداتإجماليمن%1.3العالقةذاتاألطرافمعاإليجاراتتمثل•

ودونءالعمالجميعبينالمساواةمبدأعلىتمتقدالمبرمةوالعقودالتعامالتهذهجميعأنالصندوقمديرويؤكد.الصندوق
.العمالءباقيعنتفضيلأي

:همالعالقةذوياألطراف
المرافقلخدماتالمحملشركة•
المهاراتتزويدشركة•

على أساس سنوي* 

مستوى اإلشغال للمحفظة

.2019عامبنهايةاإلشغالبنسبةمقارنة٪2بنسبةارتفاعاً تمثلوالتي،2020ديسمبر31بنهاية%94المحفظةإشغالنسبةبلغت

94%
معدل اإلشغال

6.1%*6.1%*6.1%* *%5.0*%5.0*%6.1*%6.1*%6.6*%6.6*%6.6%*6.6إدراج
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2020تقرير ديسمبر 

الصندوقأداءملخص
مع،2020العامخاللالمحققةالماليةوالنتائجاإلنجازاتإلىاستناداً 

العقار،سوقعلىالمستجدكورونافيروسجائحةأثراالعتبارفياألخذ
بالذكرالجدير.سنويأساسعلى%5.55الصندوقتوزيعاتعائدبلغ
عمليةاستمرارلضمانمستمرةتزالماالصندوقمديرجهودأن

النهوضوإعادةمنتظمبشكلالوحداتلمالكياألرباحتوزيعات
.سنوياً %6.1البالغالمستهدفللمستوىبالعوائد

الوحدة/السهمأداء
أعلىمسجًال العامخاللالتذبذبمنمختلفةمستوياتالسهمشهد
سجلهسعرأدنىوكانسعودي،ريال10.50مستوىعندلهسعر

31فيتداولجلسةآخرلينهيسعودي،ريال8.00الفترةخاللالسهم
.سعوديريال9.35مستوىعند2020ديسمبر

الفترةخاللالصندوقمستنداتعلىحدثتتغييرات
نلتتضمالصندوقملخصفياالستثماريةاألهدافتعديلتم•

.المحدثةاألرباحتوزيعسياسة
.وقالصندملخصفياألرباحتوزيعوتوقيتسياسةتعديلتم•
احاألربتوزيعسياسةليتضمنالصندوقأهدافبندتعديلتم•

.المحدثة
االستثماريةوأهدافهالصندوقألغراضوصفبندتعديلتم•

.المحدثةاألرباحتوزيعسياسةليتضمن
.األخرىوالتوزيعاتاألرباحتوزيعاتبندتعديلتم•
.لواحدةاالوحدةأصولصافيقيمةعناإلعالنكيفيةبندتعديلتم•
ومجمجنوافالعضوالستقالةوذلكاإلدارةمجلسبندتعديلتم•

.عنهبديًال مستقلغيركعضوعابدعبدالوهابالعضووتعيين
.الماليةالقوائمبندتعديلتم•
إدارةمجلسرئيسالستقالةوذلكاإلدارةمجلسبندتعديل•

عنه،بديًال لنجاويطارق.أوتعيينباناجهالرؤوفعبد.دالصندوق
.مستقًال عضواً العقيلزياد.أتعيينإلىباإلضافة

الصناديقجدولتحديثتم-الصندوقإدارةمجلسبندتعديل•
.الصندوقإدارةمجلسأعضاءقبلمنالمدارةاألخرى

الفترةخاللجوهريةأحداث
عنتداولوموقعااللكترونيموقعهعلىالصندوقمديرأعلن•

الالزمةاإلجراءاتاتخاذعلىالصندوقإدارةمجلسموافقةصدور
علىالحصوليتطلبوالذيالصندوقمالرأسزيادةفيللبدء

الماليةالسوقشركةالمالية،السوقهيئةمنكلموافقة
يستهدفحيث.الوحداتمالكيوأغلبية،)تداول(السعودية
مليون900تفوقبقيمةعقاريةمحفظةعلىاالستحواذالصندوق

للدخلومدرةإنشائياً تطويراً مطورةعقاراتعشرةمنتتألفريال،
.الشرقيةوالمنطقةالرياضبينموزّعةمختلفةبقطاعات

تأجرينالمسبعضقبلمنالطلباتمنعدداً الصندوقمديراستلم•
ديةالتعاقاللتزاماتهممؤقتتأجيلأوتعليقأوخصمفيللنظر

ومن،المستجدكورونافايروسبتداعياتتأثرهمنتيجةاإليجارية
الوحداتمالكيمصالحعلىالصندوقمديرحرصمنطلق

المترتباألثربتقييمالصندوقمديرشرعالمشتركة،والمستأجرين
ةسياسبوضعقامكماحدة،علىحالةلكلالفعليالضررومقدار

لضمانالمتضررينالمستأجرينمعللتعاملواضحةخصومات
مذكرةفيجاءماوفقمستقربشكلالنقديةالتوزيعاتاستمرارية

.الصندوقوأحكامشروط
ببعضالعامهذامنالثانيالربعفيالصندوقمديرقامكما•

مالكيمصالحوحفظللصندوقالتشغيلياألداءلتحسينالمبادرات
التسهيالتإلجماليالتمويلرسومخفضتمحيثالوحدات،

ش

الحقةأحداث
حكمأييدتتمأنهالتقريرهذالتاريخالحقةفترةفيالصندوقمديرأعلن

.الحياةرجببفندقالخاصاالستئنافمحكمةِقبلمناإليجارعقدفسخ
الخياراتجميعدراسةعلىجاهداً يعملالصندوقمديرأنإال

للعقارةالمضافالقيمةزيادةشأنهامنالتيوالتحسينيةالتشغيلية
علىحالياً يعملحيثالحدث،هذاعنالمترتبالمالياألثروتقليل

الفندقيالقطاعفيمتخصصينمشغلينمععروضعدةمناقشة
مقارنةارللعقالتشغيليةالكفاءةرفعإلىتؤديأنالمرّجحمنوالتي

.بالسابق

أساسنقطة45بمقدارالراجحيمصرفمنللصندوقالممنوحة
مديرقامكما.سنوينصفإلىسنويسايبورمنالتحولمع

الميةاإلسالشريعةضوابطمعمتوافقتحوطعقدبإبرامالصندوق
قلباتتمخاطروتقليلالسايبورسعرلتثبيتالراجحيمصرفمع

تمحيث،الحاليسعرهانخفاضمنواالستفادةالفائدةأسعار
الممنوحةالتسهيالتإجماليمن%49لـالسايبورسعرتثبيت

سعرتثبيتوتمسنوياً %1.69مقدارهاثابتةبنسبةللصندوق
بةبنسللصندوقالممنوحةالتسهيالتإجماليمن%51لـالسايبور

توبرأكشهرفيالتحوطعقدوينتهيسنويًا،%1.43مقدارهاثابتة
.2023عاممن

عقدبفسخبجدةالعامةالمحكمةمنحكماً الصندوقمديرتلقى•
وىدعبرفعالمستأجرقامحيثالحياة،برجبفندقالخاصاإليجار

عينالمنافعنقصمنتضررهمدعياً اإليجارعقدلفسخقضائية
ةالمؤديالطرقوإقفالالرياضقطارمشروعأعمالنتيجةالمؤجرة

.للعقار

7

9

11

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢٠١نوفمبر ٢٠٢٠١أكتوبر ٢٠٢٠١سبتمبر ٢٠٢٠١أغسطس ٢٠٢٠١يوليو ٢٠٢٠١يونيو ٢٠٢٠١مايو ٢٠٢٠١أبريل ٢٠٢٠١مارس ٢٠٢٠١فبراير ٢٠٢٠١يناير ١

القيمة السوقية للسهم
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2020تقرير ديسمبر 

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

القراراتالموضوعاتالتاريخ

واف تنفيذًا لما تنص عليه قواعد اإلدراج، تمت الموافقة على تعيين كل من المهندس ن•تعيين ممثلي المصدر•2020فبراير 10
واعد جمجوم والسيد سلطان سكر لتمثيل المصدر لدى تداول لجميع األغراض المتعلقة بق

.  اإلدراج

2020فبراير 26
االجتماع السادس (

)لمجلس إدارة الصندوق

.الموافقة على زيادة رأس مال الصندوق وإتمام صفقة االستحواذ•زيادة رأس مال الصندوق•
.الموافقة على تعيين المستشار القانوني المشرف على إجراءات صفقة االستحواذ•
، على التواصل مع موّفري الخدمات مثل التعهد بالتغطية، )إن دعت الحاجة(الموافقة •

.المستشار المالي، مستشار الزكاة والضريبة، والمقيمين العقاريين المعتمدين

محاسب على مسودة القوائم المالية المدققة للصندوق والمعّدة من قبل التمت الموافقة•القوائم المالية المدققة•2020مارس 19
. 2019ديسمبر 31إلى 2019يناير 1القانوني للصندوق عن الفترة من 

نوي الموافقة على تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي والذي تم نشره ضمن التقرير الس•تقرير مجلس إدارة الصندوق•2020مارس 24
.للصندوق

.الموافقة على رفع حد التسهيالت البنكية•رفع حد التسهيالت البنكية•2020مارس 31
.  الموافقة على الرسوم اإلدارية المتعلقة بعملية رفع حد التسهيالت البنكية•
.الموافقة على تعيين المستشار القانوني المشرف على العملية•

تاريخ أرباح على حاملي وحدات الصندوق عن الربع األول المنتهي بتمت الموافقة على توزيع•قمالكي وحدات الصندوتوزيع أرباح على•2020أبريل 6
.2020مارس 31

طلبات الخصومات من المستأجرين •2020أبريل 13
المتأثرين بتداعيات فايروس كورونا

الموافقة على وضع الحدود القصوى للخصومات التي قد يمنحها مدير الصندوق لبعض•
.المستأجرين المتأثرين بتداعيات جائحة فيروس كورونا

.الموافقة على النسخة المحّدثة من مذكرة شروط وأحكام الصندوق•تحديث مذكرة شروط وأحكام الصندوق•2020مايو 12

2020مايو 12
االجتماع السابع لمجلس(

)إدارة الصندوق

رسوم التمويل الموافقة على توقيع اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة وذلك لتثبيت•اتفاقية التحوط•
.  السنوية لجزء من التسهيالت الممنوحة للصندوق

د الوهاب عابد تنفيذًا لما تنص عليه قواعد اإلدراج، تمت الموافقة على تعيين كل من السيد عب•تعيين ممثلي المصدر•2020مايو 31
.  دراجوالسيد سلطان سكر لتمثيل المصدر لدى تداول لجميع األغراض المتعلقة بقواعد اإل

رسوم التمويل الموافقة على توقيع اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة وذلك لتثبيت•اتفاقية التحوط •2020يونيو 17
.السنوية للجزء المتبقي من التسهيالت الممنوحة للصندوق

بتاريخ أرباح على حاملي وحدات الصندوق عن الربع الثاني المنتهيتمت الموافقة على توزيع•قمالكي وحدات الصندوتوزيع أرباح على•2020يوليو 1
.2020يونيو 30

.الموافقة على تعيين مستشار قانوني للتعامل مع قضايا المستأجرين المتعثرين•تعيين مستشار قانوني•2020يوليو 2

.حة كوروناالموافقة على سياسة الخصومات المتعلقة بالمستأجرين المتأثرين بتداعيات جائ•سياسة الخصومات للمستأجرين•2020يوليو 15

حاسب على مسودة القوائم المالية األولية للصندوق والمعّدة من قبل المتمت الموافقة•القوائم المالية األولية•2020أغسطس 5
.  2020يونيو30إلى 2020يناير 1القانوني للفترة من 

بتاريخ أرباح على حاملي وحدات الصندوق عن الربع الثالث المنتهيتمت الموافقة على توزيع•قمالكي وحدات الصندوتوزيع أرباح على•2020أكتوبر 11
.2020سبتمبر 30

.الموافقة على النسخة المحّدثة من مذكرة شروط وأحكام الصندوق•تحديث مذكرة شروط وأحكام الصندوق•2020أكتوبر 14

نى مركز الموافقة على طلب مدير الصندوق لزيادة الكلفة التقديرية لمشروع تحسينات مب•ديةمركز الخال–زيادة الكلفة التقديرية •2020ديسمبر 6
.الخالية لألعمال

تاريخ أرباح على حاملي وحدات الصندوق عن الربع الرابع المنتهي بتمت الموافقة على توزيع•قمالكي وحدات الصندوتوزيع أرباح على•2020ديسمبر 23
.2020ديسمبر31

. الرياض–الموافقة على تعيين مستشار قانوني لمتابعة إجراءات قضية برج الحياة •تعيين مستشار قانوني•2020ديسمبر 29
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األداء المالي

الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق

كما فيالوصف
2019ديسمبر 31

كما في
2020ديسمبر 31

7,640,6837,509,250مصاريف تشغيلية

5,981,5915,845,879أتعاب اإلدارة 

26,963,65418,495,689تكاليف التمويل

452,8731,199,362أتعاب مهنية 

1,828,0873,615,774مصاريف أخرى 

16,122,40818,264,914واإلطفاءاتاالستهالكات

58,989,29654,930,868إجمالي المصروفات

سجل األداء

العائد اإلجماليالفترة

على أساس سنوي% 6.08منذ التأسيس

على أساس سنوي% 5.55سنة واحدة

ال ينطبقسنواتثالث

ال ينطبقخمس سنوات

201820192020

العائد اإلجمالي
السنوي

06.1%
على أساس سنوي

06.6%
على أساس سنوي

5.55%
على أساس سنوي

استثمار مدير الصندوق

نسبةوتمثلوحدة2,318,434عددالصندوقمديراستثماريبلغ
.%3.86ملكيته

الرفع المالي

.%50التمويلونسبةريال،مليون490الممنوحالتمويلقيمةتبلغ

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

.لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

2020ديسمبر 31كما في 2019ديسمبر 31كما في 2018ديسمبر 31كما في الوصف

602,081,783589,037,823565,014,116)القيمة العادلة(في نهاية السنة المالية الصندوقصافي القيمة السوقية ألصول

ة القيم(الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية صافي القيمة السوقية ألصول
10.03479.81739.4169)العادلة

578,983,917561,523,849537,948,379)القيمة الدفترية(في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول

9.64979.35878.9658)يةالقيمة الدفتر(لكل وحدة في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول

10.03479.90399.6297)القيمة العادلة(أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

9.82819.81739.4169)القيمة العادلة(أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

0.461.301.14توزيع الدخل لكل وحدة

%9.72%10.01%3.54إجمالي نسبة المصروفات

6,433,91722,139,9329,721,346صافي الدخل 

%6.635.94%6.10%التوزيع وفقًا للقيمة السوقية لكل وحدةعائد

60,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات المصدرة
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ظروفمثلخارجيةعواملمنالسوقمخاطرتنشأمخاطر السوق
يراتوالتغوالطلب،والعرضوالمنافسة،الكلي،االقتصاد

.الخاألجنبية،والعمالتالسياسية،

وأسواقلعامة،ااالقتصاديةالبيئةفيوالتغيراتالتقلباتبانتظامالصندوقمديريراقب
يمات،والتقيوالضرائب،التضخم،ومعدلالرسملة،معدلذلكفيبماالمحليةالعقارات

رىيالعوامل،هذهإلىبالنظر.مختلفةأخرىوعواملالمشابهةاألصولمنوالمنافسة
فئاتيعتنوخاللمنالحاليةالسوقعواملتأثيرمنالتخفيفيمكنأنهالصندوقمدير

لباتللتقالتعرضمنالحدمعالعقاريةالمحفظةإلىاالستقرارتضيفالتياألصول
.ولاألصإلدارةاستباقينهجخاللمنالشواغرمخاطرتدارذلك،إلىإضافة.االقتصادية

.اإلمكانقدراقتصاديةقيودأيلتجنبالسوقبحوثوتجري

يل المخاطر المتعلقة بالتمو
البنكي

لفائدة،اسعرمثلمتعددةبمخاطرالبنكيالتمويليرتبط
تمثلوت.التمويلإعادةبمخاطرالمتصلةالماليةوالرافعة

اليةالمالخسارةاحتماليةفيالفائدةأسعارارتفاعمخاطر
تمويلشروطعلىسلباً المطافنهايةفيتؤثرقدوالتي

.الصندوق

واستنادا.رينالمستثمعلىالعوائدتعزيزبهدفالبنكيالتمويلالصندوقمديريستخدم
إلدارهأخرىماليةأدواتإلىالصندوقمديريلجأقدالفائدة،ألسعارالمتوقعاالتجاهإلى

ائرخسإلىتؤديقدالماليةالرافعةنسبةرفعأنالصندوقمديرويدرك.المخاطرهذه
.متوقعةغير

نالمستأجريتعرضاحتماليةمناالئتمانمخاطرتنشامخاطر االئتمان
مبالتزاماتهالوفاءعلىقدرتهموعدمماليةلصعوبات
.باإليجارالمتعلقة

مستأجرينالمزيجفيوالتنويعالجغرافيالتنويعطريقعناالئتمانمخاطرتخفيفيتم
بالنسبة.المستأجرينعلىمستمرةائتمانيةتقييماتوإجراءالمختلفةاألصولوفئات
مراقبةتتمكمامستمر،أساسوعلىاالئتمانتقييمإجراءيتمالجديدة،اإليجارلعقود
.الصندوقمديرقبلمنكثبعنوالمتأخراتالمستأجرائتمان

تطويرالتحتالعقاريةبالمشاريعالمرتبطةالتطويرمخاطرمخاطر التطوير
داءاألعلىوأثرهاوالبناءالتشييدفيالتأخير:وتشمل
تؤثردقوالتيلهاالمخططةالقيمالتكاليفوتجاوزالمالي،

رةالقدوعدمللمشروع،الماليةالجدوىأو/والربحيةعلى
يؤديوقد.االنجازعنداإليراداتبتوقعاتالوفاءعلى

.قانونيةمخاطرإلىالتأخير

أندوقللصنيحقأنهحقيقةإلىاستناداً وذلكماحدإلىمخففالمخاطرمنالنوعهذا
قالصندومديرويهدف.العقاريالتطويرفيأصولهقيمةمنأعلىكحد%25يستثمر

.للعقاراتالتعاقدياإلطارإدارةخاللمنالمخاطرهذهمنالتخفيفإلىأيضا

المخاطر البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، وال

سيما المخاطر المناخية

إلىةالحوكمومخاطرواالجتماعيةالبيئيةالمخاطروتشير
وأثرهاالستثماراستدامةقياسفيالثالثةالعوامل

.المجتمعي
المالياألداءتحديدعلىتساعدأن(ESG)لمعاييرويمكن

.)والمخاطرالعائد(المستقبلفيللشركات
الموادخداماستمثلبالممتلكات،تتعلقبيئيةمسائلوأي

.قيمتهاعلىسلباتؤثرأنيمكنالخطرة،
المخاطرتؤديقدالبيئية،المبادئمخاطرمنوكجزء

ولاألصتصبحعندماللخسارةالتعرضزيادةإلىالمناخية
.البيئيللتنظيمتخضعقدأوأقل،دخًال تدرأوسيولة،أقل

كلفاً مالتأمينيجعلقدالمناختغيرفإنذلك،إلىإضافة
.للغاية

فرصتحليلفيالحوكمةومخاطرواالجتماعيةالبيئيةمخاطرالصندوقمديريقّيم
المدير،رةخبواقعومن.المسؤولةاالستثماريةلسياستهاوفقاً رصدهاوفياالستثمار

.الواجبةوالعنايةالتقليديالماليالتحليلالهيئةتقييميكملأنيمكن
دةحمنالتخفيففيللمساعدةوضوابطوإجراءاتعملياتالصندوقمديرنفذوقد
ةالبيئيالمبادئبمخاطروعيهازيادةعنفضًال التدابير،هذهأنغير.المخاطرهذه

.بيلالقهذامنحدثأيبوقوعسلباً الماليةنتائجهاتتأثرأالتضمنالوالمالية،

ث المخاطر المتصلة باألحدا
الجيوسياسية والكوارث 

ئة الطبيعية واإلرهاب واألوب
الصحية

ابواإلرهاالستقراروعدمالجيوسياسيةاألحداثتؤثرقد
لباً سالصحيةاألوبئةمثلواألحداثالطبيعيةوالكوارث

.الدخلوكذلكالتقييمناحيةمناألصولعلى

ندوقالصومديرالصندوقفإنبها،التنبؤيمكنوالمؤكدةغيراألحداثهذهألنونظراً 
تخريبالعلىتأمينالصندوقولدى.القبيلهذامنحدثأيبوقوعسلباً يتأثرانقد

.المخاطرهذهمنجزئياً تخففأنيمكنالتيالممتلكاتلجميعواإلرهاب

المخاطرتقويمتقرير

ماناالئتمخاطرالسوق،مخاطرمثلالخارجيةالمختلفةالمخاطرعواملمنمتنوعةمجموعهعلىالصندوقبهاقامالتياألنشطةتنطوي
.ذاتهاحدفياألصولبفئةتتعلقمخاطرهناكذلك،علىوعالوة.التشغيليةبالعمليةالمتعلقةالمخاطرالسيولة،مخاطر

األداءعلىلمحتملةاالسلبيةاآلثارمنالتقليلإلىويسعىالماليةباألسواقالتنبؤامكانيةعلىالصندوقلمخاطرالشاملةاإلدارةبرنامجويركز
:يليامالحصرالالمثالسبيلعلىتشملالتيالمخاطر،عواملأهمعليالمخاطرتقييمعمليةتركزذلك،علىوبناء.للصندوقالمالي
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العملياتفشلعنالناجمةالخسارةمخاطرالتشغيليةالمخاطر
واالحداثالتشغيلية،واإلجراءاتالداخلية،
،الرئيسيينالموظفينوفقدانالخارجية،

مخاطرعنفضًال الخدمات،ومقدمي
.االعمالاستمرارية

.يليةالتشغالمخاطرمنللتخفيفاليوميةاألنشطةومراقبةلرصداطاراً الصندوقمديروضع
ائلالمسواستعراضالمحتملة،التشغيليةالمخاطرلتحديددوريةاجتماعاتعقدذلكويشمل

المخاطرةوإدارورصدوتحديدلمراقبةمدروساً نهجاً الصندوقمديريتبعكما.وحلهاالتشغيلية
المراجعةلياتعموتجري.العقاريةالصندوقلمحفظةوالصيانةاليوميةباإلدارةالمرتبطةالتشغيلية

فيغراتثايوتصحيحوتحديدللعمليات،االمتثالالستعراضدوريةبصورةللحساباتالداخلية
نعالناجمةاالعمالاستمرارمخاطرمنللتخفيفاالعمالالستمراريةخطةوضعتوقد.اإلجراءات
.الكارثيةالخسائرأواالنقطاع

أيرالمديلدييكنلمبالموظفين،المتعلقةالرئيسيةالمخاطرمنظورومنذلك،إلىإضافة
أداءمراقبةببانتظامالصندوقمديريقومكما.العامخاللالتنظيميالهيكلفيجوهريةتغييرات
.الخدماتمقدمي

عدممثلكثيرةأبعادلهاالسيولةمخاطرالسيولةمخاطر
أواإليجاريةبااللتزاماتالوفاءعلىالقدرة
.ديالتعاقلالتفاقوفقاً العقاراتمنالخروج

المستخدمةلةللسيوالرئيسيالمصدرالعقاريةالمحفظةتشغيلمنالمتولدالنقديالتدفقيمثل
يحرصلذلك،و.للصندوقواإلداريةالعامةوالمصروفاتالتمويلمنالناشئةالدوريةالفوائدلتسديد

قةوبطريالمناسبالوقتفيااللتزاماتجميعلسدادكافيةأموالوجودعلىالصندوقمدير
بودائعائدةالزالماليةالمبالغبربطالصندوقمديريقومذلك،إلىإضافة.التكلفةحيثمنفعالة

العقاراتسوقفيالسيولةانخفاضيؤثروقد.النقدإدارةوإجراءاتلسياساتوفقاً األجلقصيرة
.التقييماتعلى

قد)تحواذاالسمنالناشئةالتكلفةشاملة(االستحواذتكلفةمنبأقلالعقاراتاحدىمنالتخارج
.المستثمرينعلىالمتوقعةالعوائديخفض

التوجيهيةالمبادئضمنالصندوقيعملالتنظيميةالمخاطر
ماتالتعلي"فيالمبينالنحوعلىوالضوابط

داولةالمتالعقارياالستثماربصناديقالخاصة
أننويمك.الماليةالسوقهيئةمنوالصادرة"

التنظيميةالمخاطرمنمزيدهناكيكون
.امةالعالسياسةأوالعقاراتبسوقالمتعلقة

المتعلقةطةاألنشكلفيالتنظيميةالمتطلباتورصدلمراقبةفعاًال نهجاً الصندوقمديراتبع
مناسبةطضوابوجودتأكيدوترسيخإلىتهدفوالتيالمخاطروإدارةاالمتثالمثلالصندوقبإدارة

.االمتثالعدملتجنب

قانونيةالالترتيباتعليهاتنطويالتيالمخاطرالقانونيةالمخاطر
.وااللتزاماتواالتفاقاتوالعقود

اإلداراتوهذهواالمتثال،القانونيةالشؤونفيمتخصصةوأقسامإداراتالصندوقمديرلدي
المتعلقةائلوالمسالتنظيميةالمسائلبجميعالتقيدلضمانواالرشادالتوجيهمسؤوليةتتولى

.الصندوقعلىبياً سلتأثيراً قضائيحكمألييكونقدالقانونية،بالدعاوىيتعلقوفيما.باالمتثال

األمنحوادثمثلاإللكترونيةالجرائمةمخاطر الجرائم المعلوماتي
أوباً سليؤثرقدحدثأيويتضمنالسيبراني

مواردتوافرأو/ووسالمةسريةيهدد
وقدلكابيتاسدكوبشركةالخاصةالمعلومات

.بيرةكبخسائراإللكترونيةالجرائمتتسبب

نعفضًال ولكنالمخاطر،هذهمنوالحدللرصدالالزمةوالتدابيراإلجراءاتالصندوقمديراتخذ
أيحدوثالحفيسلبيةبصورةالماليةالنتائجتأثرعدمتضمنالأنهااالالتدابير،هذهشمولية

.اللهسمحالوالحساباتلألنظمةاالختراقاتأواالنتهاكاتمن

مقّيمينقبلمنمعدتقييمإلىاستناداً للصندوقالعقاريةاألصولبتقييمالصندوقمديريقوم.نظيميةالتالمعاييرالتقييمجودةتستوفيالالتقييممخاطر
قيمتيوسطبمتويؤخذالمعتمدين،للمقّيمينالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدينمستقلّين

.ثالثمقًيمعيينبتالصندوقمديرسيقومالقيمتين،بينكبيراختالفوجودحالفيأماالتقييمين،

األموالتوظيفمخاطر
االستثماروإعادة

لاألصوفياألموالتوظيففيالتأخرمخاطر
الجيدة

.الصندوقيةالستراتيجوفقاً بالكاملالصندوقموارداستثمارطريقعنالخطرهذامنالتخفيفتم

المتعلقةالعامةالمخاطر
العقارصناديقبفئة

)ريت(المتداولة

ملوتشاألصول،لفئةالعامةالمخاطرتتضمن
السهم،سعرتقلبالمثالسبيلعلى

ولاألصقيمةصافيبينالمحتملوالتفاوت
واالنخفاضالسوق،فيالسهموسعر

.السيولةومخاطرالسهمسعرفيالمحتمل

األوراققأسوافيوالتقلباتالعامة،السوقظروففيبالتغيراتللوحداتالسوقسعريتأثرقد
.الصندوقمديرسيطرةعنالخارجةاألخرىالعواملمنوالعديدالمالية
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شملتوالتيالصحيبالحجرالمرتبطةالقيودبئةباألوالمرتبطةالقيود
واإلغالقاالجتماعيوالتباعدالطيرانحظر

ةالناتجالمخاطرتشملقد.األخرىواللوائح
فيوتغيراتتقلباتكوروناجائحةعن

وقد.التأجيريوالدخلاإلشغالمعدالت
ىإللهاالتابعةالسلبيةالتطوراتتؤدي

.يفالتكالفيزيادةأواإليراداتفيانخفاض

وتأثرتواإلقليميةالعالميةاالقتصاداتعلىبشدةكورونافايروستفشيأثر،2020عامخالل
التباعديودقأدت.البناءوأعمالالنقلووسائلبالتجزئةالبيعمثلالقطاعاتبعضكبيربشكل

بالتجزئةوالبيعالمكاتبمثلالتجاريةالعقاريةالمساحاتاستغاللعدمإلىواإلغالقاالجتماعي
.والضيافة

ستأجرينالممناإليجارمناإلعفاء/الخصمطلباتإدارةيجبالتجارية،األعمالفيالتباطؤبسبب
.التأجيريالدخلعلىكبيرتأثيرأيلتجنب

.اإلغالققيودبسببالبناءأعمالتتأخرقد

منلذلكجةونتي.الوبائيةبالقيودتأثرهامدىفيوالقطاعاتوالمناطقاألصولأنواعتختلفقد
حينيف.مهمةتظلالمرنةاإلدارةأنإالكورونافيروسجائحةمنككلالسوقيتأثرأنالمحتمل

.مؤكدةغيرالقائمةالقيودوشدةمدةفإنالقيود،منالعديدرفعتم

اتمدفوعسدادفيالمستأجرينفشلخطرالمدينةالذمم
يتضمنقد.المناسبالوقتفياإليجار
ذلكيفبمامختلفةأسباًباالتأخيرسبب

.اإليجارشروطفيالتعديالتطلبات

اإليجارمدفوعاتاستالمفيالتأخيراتبعضحدثت،2020لعاماالقتصادياالنكماشبسبب
.المستحقة

الفحصيسهمعام،بشكل.المستحقاتتحصيلمنالصندوقلمديراالستباقيةاإلدارةحسنت
درتهموقالمستأجرينجودةعنالمحتملينالمستأجرينعنالصندوقمديريجريهالذيالشامل

.المستحقاتسدادعلى

علىالعائدأي(الدخلانخفاضمخاطرالعقاراتإدارةمخاطر
ريقةبطالممتلكاتإدارةبسبب)االستثمار

لىإيؤديقدممافّعالة،غيرأومالئمةغير
لالتشغيونفقاتالشغورمعدالتارتفاع

.إلخ,اإليجارمناإليراداتوانخفاض

هذهمنفللتخفيوبالتاليالعقاري،االستثمارفيللنجاحضروريةاإلدارةأنالصندوقمديريدرك
دواراألتحديديجبالصدد،وبهذا.خبرةوذويمؤهلينعقاراتبمديرياالستعانةيجبالمخاطر،

ومالعقودوااالتفاقياتمثلالقانونية،الوثائقخاللمنعليهاواالتفاقبوضوحوالمسؤوليات
دارةبإالمتعلقةالقصورأوجهمنللتخفيفالالزمةالعملياتالمديرنفذأيضًا،.ذلكإلى

.الممتلكات
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السعوديةالعربيةالمملكةاقتصاد
صيرةقزمنيةفترةفيملحوظةتغييراتالسعوديةالعربيةالمملكةاقتصادشهد

كانلطالما.ةقويتحتيةببنيةمدعوماً وعالميةإقليميةقوةإلىتطورحيثنسبًيا،
النفط،علىركبيبشكلواالستهالك،علىمعتمداً السعوديةالعربيةالمملكةاقتصاد

زيادةواالقتصادية،قاعدتهتنويعإلىاآلنيتطلعأنهوإال–محدودصناعيإنتاجمع
اإلجراءاتبالسوقتأثرمنوبالرغم.المعرفةعلىقائماقتصادإلىمتحوًال الفرددخل

أنوقعالمتمنأنهإالالعالمي،الوباءعلىللسيطرةالحكومةوضعتهاالتياالحترازية
ويعد.2030رؤيةبرامجخلفيةعلىالقادمةالسنواتفيقوياً نمواً السوقيشهد

.النمولهذااالستراتيجيةالمحركاتمنوالسياحةالعقارقطاعي

المحلياإلجماليالناتج
المحليناتجالمنالفردنصيبمستوياتأعلىبأحدالسعوديةالعربيةالمملكةتتمتع

ييؤدأنالمتوقعومن.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةدولبيناإلجمالي
كبيرةبيةأجناستثماراتجذبإلىوالمناجمالتعدينوصناعةالنفطيغيرالقطاعتطوير
ناتجالإجماليارتفع.اإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصيبزيادةشأنهمنوالذي

مقارنة،2020عامفيسعوديريالمليار2،554إلىملحوظبشكلاالسميالمحلي
بينما.٪0.8بنسبةسنوينموبمعدلأي،2015عامفيسعوديريالمليار2،454بـ

مع،2020و2015عاميبينأبطأبشكلالحقيقياإلجماليالمحليالناتجنما
منقدمًا،وبالمضي.السابقبالعاممقارنة2020عامفي٪4.1-بنسبةانكماش
بين٪5.6بنسبةمركبسنوينموبمعدلاإلجماليالمحليالناتجينموأنالمتوقع

الحكوميةالجهودخلفيةعلىريال،مليار3,357إلىليصل2025و2020عامي
.النفطيغيراالقتصادلتنميةالكبيرة

التضخم
يةالعربالمملكةفيالمستهلكينألسعارالسنويالتضخممعدلمتوسطبلغ

يمةالقضريبةارتفاعبآثاركبيرحدإلىمتأثراً ،2020عامفي٪3.4بنسبةالسعودية
المأكوالتقطاعوشهد.الماضييوليوشهرفي٪15إلى٪5منالمضافة

على%3.8بنحوالنقلوقطاع%9.0بنحوالتضخممستوياتفيزيادةوالمشروبات
.الماضيةشهراً عشراالثنيمدار

الخاصاالستهالك
المحليالناتجمن٪44.3نسبةالسعوديةالعربيةللمملكةالخاصاالستهالكشكل

حصةونمت.سنويربعأساسعلى٪43.2مقارنةسبتمبرفياالسمياإلجمالي
ثحياألخيرة،السنواتفياالسمياإلجماليالمحليالناتجمنالخاصاالستهالك

.2020سبتمبرإلى2003مارسمن٪32.1بلغت

االستهالك العام
المحليالناتجمن%26.9نسبةالسعوديةالعربيةللمملكةالعاماالستهالكشكل

أنعلماً .السابقالربعفي%30.0بــمقارنة2020سبتمبرفياالسمياإلجمالي
حليالمالناتجمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعاماالستهالكحصةمتوسط

.2020سبتمبرإلى2003مارسمن%22.2االسمياإلجمالي

المستهلكأسعارمؤشر
.سنويأساسعلى2020ديسمبرفي%5.3بنسبةالمستهلكأسعارمؤشرارتفع
أنحاءجميعفيالمستهلكأسعارعلىعاماً تأثيراً المضافةالقيمةضريبةالرتفاعوكان

والنقل%12.7والمشروباتالغذائيةالموادأسعارمؤشرارتفاعأدى.المملكة
.المستهلكأسعارمؤشرارتفاعإلى6.9%

2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية
للمملكةاألجلطويلاقتصاديمخططهي"2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية"

رأسفيارواالستثمالمرتفع،واإلنتاجالمتنوع،االقتصادأنيدركالسعودية،العربية
نموفرصخلقإلى2030رؤيةوتهدف.النمولتحقيقضروريةأمورهيالبشريالمال

.لفةمختومبادراتبرامجبمساعدةلالقتصادالرئيسيةالقطاعاتمنالعديدفي
.2025-2021الرؤيةتحقيقبرنامجالعامةاالستثماراتصندوقبرنامجاطلق

سنوًيا،أمريكيدوالرمليار40عنيقلالماالعامةاالستثماراتصندوقسيستثمر
ي،النفطغيراإلجماليالمحليالناتجفيأمريكيدوالرمليار320بمبلغوسيساهم

1.8ليتيحأمريكي،دوالرتريليون1.07منأكثرإلىاإلدارةتحتاألصولحجموسيزيد
صندوقسيركز.2025العامنهايةبحلولمباشرةوغيرمباشرةوظيفةمليون

:ألساسيةاالمحليةاستراتيجيتهمنكجزءالتاليةالقطاعاتعلىالعامةاالستثمارات

الرعاية الصحية الخدمات 
اللوجستية

المعدات الصناعية الزراعةالسياحة

المواد 
الكيميائية النفط والغاز

لثروة ا
المعدنية

العقارات

السيارات الطاقة 
المتجددة

التعليم الخدمات 
المالية

المشاريع 
الخاصة

الخدمات 
الهندسية

39.6%
39.1% 39.1%

37.9%

41.5%

43.2%
44.3%

Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20

نسبة االستهالك الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي

21.1%

23.4% 23.3%

27.4%

24.1%

30.0%

26.9%

2019-03-01 2019-07-01 2019-11-01 2020-03-01 2020-07-01

نسبة االستهالك العام من الناتج المحلي اإلجمالي
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نظرة عامة على قطاع العقارات
الدمام, جدة, الرياض
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التجزئةقطاع
فرضهامتالتياالغالقاتخلفيةعلىكبيربشكلالتجزئةقطاعتأثر

مّالكغالبيةوقدم.المستجدكورونافيروستفشيعلىللسيطرة
علىخصوماتأو/ومجانيةإيجارفتراتمنحمثلحوافزاً العقارات

الحفاظوالحاليينالمستأجرينعلىالحفاظأجلمناإليجاريةااللتزامات
.مناسبةإشغالمستوياتعلى

جميععلىالرياضفيالتجزئةسوقأداءتراجع،2020عاممناعتباًرا
ميةاإلقليالتسوقمراكزفياإليجاراتانخفضتحيث.المستويات

بلغإيجاراتبمتوسط%3.4و%2.3بنسبةالمحليةالتسوقومراكز
مربعمترلكلسعوديريال1،975والمربعللمترسعوديريال2،680

بالعاممقارنة%4بنسبةبالسوقالشغورمعدلارتفع.التواليعلى
.%19إلىليصلالماضي

يعالبلقطاعللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمنالمعروضبلغ
إلىيصلأنالمتوقعومنمربع،مترمليون2.86بالتجزئة

.2023عامبحلولمربعمترمليون3.63

السكنيالقطاع
%1.6بنحوالسكنيةالشققمبيعاتأسعارارتفعت،2020عامفي

للالفأسعارانخفضتبينماالمربع،للمترسعوديريال3,317بمتوسط
فيما.المربعللمترسعوديريال3,700إلىلتصل%2.0بنحوالسكنية

حينفي،%11بنسبةاإلجماليالحجمارتفعالمعامالت،بحجميتعلق
حجمفياالرتفاعذلكويعزى.%6بنحواإلجماليةالقيمةانخفضت

ملدعالمملكةحكومةتقدمهاالتيالكبيرةللتسهيالتالمعامالت
.التمّلك

ريبةضمنالسكنيةالعقاراتصفقاتإعفاءقرارساهمالمثال،سبيلعلى
نسبةبالعقاريةالتصرفاتبضريبةواستبدالها%15بنسبةالمضافةالقيمة

.السكنيالقطاعنشاطزيادةفي5%

وحدةمليون1.37إلىالرياضفيالسكنيالمخزونيرتفعأنالمتوقعمن
.2023نهايةبحلول

الضيافةقطاع
على٪11.1و٪8.9بنسبةاإلشغالومعدلاليوميالسعرمتوسطانخفض
ةغرفلكلاإليراداتمستوىانخفض.سنويأساسعلى2020للعامالتوالي
.2020عاممنالرابعالربعخالل٪25.8بنسبةمتاحة

الرياضسجلت،2020سبتمبرشهرمنتصففيالسفرقيودرفعبدءمع
مع.غالاإلشومعدالتاليوميةاالسعارمتوسطمنكلفيهامشًياتحسًنا
الجودةعاليةالفنادقمنالمعروضإجماليبلغ،2020ديسمبرشهرحلول

زداديأنالمتوقعمناإلنشاء،قيدبالعقاراتيتعلقفيماأماغرفة،17،427
.2023عامبنهاية٪24بنسبةالفندقيالمعروض

السوق العقاري في الرياض  الفئات

27%

10%

24%

25%

13% الراقية

المتوسطة

فوق المتوسطة

فوق الراقية

الفارهة

تقييم التوريد

ارتفاع في التوريد 
بحلول % 24بنسبة 

2023عام 

مفتاح العرض الحالي 
17,427

اإليرادات لكل 
غرفة متاحة

-25.8%

االشغال
-11.1 PP

متوسط السعر 
اليومي
-8.9%

ديسمبر20تغيير مؤشر األداء الرئيسي مقارنة بالعام الماضي حتى تاريخ 

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء قطاع التجزئة 

15%

الربع الرابع
2019

19%

الربع الرابع
2020

مراكز التسوق اإلقليمي
على أساس سنوي 2.3%-

متر مربع/ريال 2,680

مراكز التسوق المحلية
على أساس سنوي 3.4%-

متر مربع/ريال1,975

اداء القطاع السكني

الشقق السكنية
على أساس سنوي 1.6%

متر مربع/ريال 3,317

الفلل السكنية
على أساس  2.0%-

سنوي
متر مربع/ريال 3,700

الحجم والقيمة

الحجم
11%

القيمة
-6%
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10% 17%
التجزئةقطاع

كينالمستهللتشجيعجديدةمفاهيمتطويرعلىالعقاراتمطورويركز
بينماسيالاإلنفاق،وزيادةالتسوقمراكزفيأطولفتراتالمكوثعلى
فياميالمتناإللكترونيةالتجارةسوقمعالتنافسبغرضالشبابفئة

التجاريةالمراكزإيجاراتمتوسطانخفض،2020العامخالل.المملكة
سعوديريال2,669إلىلتصل%3.1و%2.7بنسبةوالمحليةاإلقليمية

ىعلالشغورمعدالتارتفعت.التواليعلىمربعمترلكلريال1,735و
أساسيبشكلتتقدمها%17إلىلتصل%7بنسبةالسوقمستوى
يفالصمودمنتتمكنلمالتيالحجموالمتوسطةالصغيرةالشركات

.الحاليةالسوقظروف

ةالتجزئقطاعوسجل.جديدةمحليةتجاريةعالماتدخولالقطاعورصد
ومن.لإليجارالمعروضةالمساحاتمنمربعمترمليون1.95توفر

المساحةمنمربعمترمليون2.69إلىليصلالمخزونيرتفعأنالمتوقع
.2023عامبحلوللإليجارالمعروضة

السوق العقاري في جدة

المكتبيالقطاع
العامخاللطفيفاً هبوطاً جدةفيالمكتبيةالعقاراتسوقشهد

األولىالدرجتينمنللمكاتبالشغورمعدلارتفعحيث،2020
.التواليعلى%30و%16بنسبةوالثانية

،%4.2ةبنسباالولىالدرجةمنالمكتبيةالعقاراتايجاراتوانخفضت
اراتإيجانخفضتبينمامربع،مترلكلسعوديريال1،000إلىلتصل

ريال688إلىلتصل،%8.0بنسبةالثانيةالدرجةمنالمكتبيةالعقارات
.المربعللمترسعودي

جدةمدينةفيلإليجارالمكتبيةالعقاراتمنالمعروضإجماليبلغ
بيين،مكتمشروعينتطويرالستكمالنتيجةمربعمترمليون1.26

يرتفعأنويقدر.للمعروضمربعمتر27,000حواليأضافمما
لإليجارالمتاحةالمساحةمنمربعمترمليون1.75إلىالمعروض

.2023عامبحلول

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء قطاع التجزئة 

الربع الرابع
2019

الربع الرابع
2020

-7.0 
على أساس سنوي

ةالمراكز التجارية اإلقليمي
على أساس سنوي 2.7%-

متر مربع/ريال 2,669

المراكز التجارية المحلية
على أساس سنوي 3.1%-

متر مربع/ريال 1,735

30%16%

على أساس سنوي 2.0- على أساس سنوي 4.0-

الدرجة 
االولى

الدرجة 
الثانية

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء القطاع المكتبي 

الدرجة األولى
على أساس سنوي 4.2%-

متر مربع/ريال 1,000

الدرجة الثانية
على أساس سنوي 8.0%-

متر مربع/ريال 688

التجزئةقطاع
ضتانخفحيث.المستوياتجميععلىالدمامفيالتجزئةسوقأداءتراجع

بلغإيجاربمتوسط%2.6بنسبةاإلقليميةالتسوقمراكزفياإليجارات
محليةالالتسوقمراكزإيجاراتانخفضتحينفيمربع،مترلكلريال2,299
.مربعمترلكلريال1,640بلغإيجاربمتوسط%3.0بنسبة

.%11إلىليصلمئويةنقاط6بنسبةالتجزئةسوقفيالشغورمعدلارتفع
واغر،الشمعدالتفيالزيادةبهذهاألولالمتسببهيالتسوقمراكزكانت
تأثيرمنللتخفيفاإليجارفيتخفيضاتأيالمستأجرينمنحيتملمحيث

منمربعمترمليون1.14التجزئةمعروضبلغ.كورونافيروستداعيات
إلىليصلارتفاعاً يشهدأنالمتوقعومن.للتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحة

امعبحلولللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمترمليون1.54
2023.

السوق العقاري في الدمام
5%

الربع 
الرابع
2019

11%
الربع 
الرابع
2020

-6.0
على أساس سنوي

مراكز التسوق اإلقليمية
على أساس سنوي 2.6%-

متر مربع/ريال2,299

مراكز التسوق المحلية
على أساس سنوي 3.0%-

متر مربع/ريال1,640

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء قطاع التجزئة 
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2020تقرير ديسمبر 

الترفيهيالقطاع
القاعدةلتنويع"2030رؤية"السعوديةالعربيةالمملكةقيادةوضعت

اراتخيتشكل.النفطعلىاالعتمادعنبعيًداوالتحولاالقتصادية
.الرؤيةهذهمنكجزءتحديدهاتمالتيللتنويعأساسيةركيزةالترفيه

ندماع,المملكةأنحاءجميعفيقوياً نمواً الترفيهقطاعشهدحيث
قطاعنموصاحبكما.2030رؤيةعنالسعوديةالعربيةالمملكةأعلنت
ظهرتو.والبيئيالعقاريالقطاعصعيدعلىكبيرةتحوالتالترفيه

جاربالتعلىالمتزايدللطلبكاستجابةالترفيهأماكنمنأخرىأنواع
.والمائيةالترفيهيةالمتنزهاتإلىباإلضافةالمبتكرة،

المجمعاتبينماالمملكةأنحاءجميعفيالجديدةالعروضتتنوع
إطاريفجديدةمفاهيمإلىباإلضافةالترفيهيةوالمتنزهاتالرياضية

العربيةالمملكةتسعى.النباتيةوالحدائقوالمشروباتالمأكوالت
صوالخصائالفريدالمظهرحيثمنمحافظاتهاتطويرإلىالسعودية
المعالموالوجهاتأمامتميزهاالتيبهويتهامحافظةلتحظىالطبيعية
ضلبعالجغرافيالتباعدمنوبالرغم.البالدفياألخرىالترفيهية
جميعِقبلنممتزايًداإقباًال القتأنهاإالالرئيسية،الترفيهيةالوجهات

والترفيهالعائليةالترفيهومراكزالسينمامثلالمملكةالمجتمعفئات
.ائمةالقهذهعلىاألوائلالمتسابقينبينالدماملتأتيالتعليمي،
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منظور سدكو كابيتال
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*العقاريللقطاعكابيتالسدكومنظور
التيباتالصعومنوبالرغم.االقتصادتنميةفيمهًمادوًراالعقارقطاعيلعب

اضيالمالعامفيوالضيافةالتجزئةقطاعيسيماوالالعقارات،سوقبهامر
لسيطرةلاالحترازيةاإلجراءاتتنفيذنتيجةالتجاريالنشاطإيقافخلفيةعلى
ظرةالنعلىمحافظاً يزالماالعقاراتسوقأنإال.كورونافيروسجائحةعلى

منلخاصاالقطاعدعمفيالحكوميةالمبادراتبفضلالمستقبليةاإليجابية
يةالمصرفالسيولةلتعزيزالمصرفيالقطاعفيدوالرمليار13.3ضخخالل

منتباًرااع.االئتمانيةالتسهيالتتقديمفياالستمرارمنالبنوكوتمكين
سنويأساسعلى%0.85أشهر3لـمدةسايبورمؤشرسجل،2020أكتوبر

لفائدةاأسعارتشهدأنكابيتالسدكوتتوقعوال.للسنةنقطة138بـمنخفضاً 
اإلقراضقدرةبدورهسيعززالذياألمروهو،المتوسطالمدىعلىزيادةأي

والقطاعرادلألفاالئتمانيةالتسهيالتتقديمفيواالستمرارالمصرفيللنظام
.الخاص

والنمبينالتوازنتحقيقعلىجهودهاالسعوديةالعربيةالمملكةتركز
990ميزانيةمنذلكويتضح.واألسرةالفردحياةنمطوتحسينواالستقرار

علىالتركيزمع،2021لعام)أمريكيدوالرمليار264(سعوديريالمليار
.التعليمعلىواإلنفاقاالجتماعيةوالتنميةالصحة

لخطةةأساسيكركيزةاألجنبياالستثمارمنالمزيدجذبفيالمملكةساهمت
رفعبعدجديدةأجنبيةتراخيص306االستثماروزارةأصدرت.2030رؤية

يصالتراخهذهوتمثل.االقتصاديالنشاطعجلةودفعالحظرلقيودالمملكة
بنسبةوزيادة2020عاممنالثانيالربعمنبدءاً ٪96بنسبةزيادةالجديدة

ادرةالمبهذهتساهمأنالمتوقعومن.الماضيالعاممنالفترةنفسعن21٪
صناعةىعلاعتمادهاوتقليلللمملكةاالقتصاديالتنويعفيإيجابيبشكل
.النفط

يةسياحووجهةعالميأعمالكمركزمكانتهاترسيخفيالدولةجهودتساهم
ألحداثامنعددباستضافةالدولةبدأتحيثالفنادقلقطاعمبشرةرئيسية

ياتتحديواجهيزالالالسياحةقطاعأنحينفي.الكبرىالعالميةالرياضية
فيمارواالستثدعمهامواصلةإلىالبالدتتطلعكورونا،فيروسجائحةنتيجة

وتحقيقةوالدوليالمحليةالسياحةلدعمالمبذولةالجهودفيالضيافةمشاريع
ةالتاريخيالمواقععلىللحفاظكبرىمشاريعتحديدتم.2030رؤيةأهداف

منالمزيدواكتسابالسياحةلتعزيزالسعودية،العربيةالمملكةفيوالتراثية
حيفيقصراً 15الرئيسية،السياحيالجذبمناطقبعضوتشمل.الجاذبية
والعالالحجاز،حديدوسكة،)الرياضوسطفيالتاريخيةالمناطق(الفوطة
دينةمإلىباإلضافةالعالمي،التراثلمواقعاليونسكوقائمةضمنالمدرجة

األساسالمبادراتهذهترسيأنالمتوقعومن.األحساءوواحةالتاريخيةجدة
.األجلطويللنمو

لخارجافيوالترفيهالطعامتناولعلىالتقديرياإلنفاقيواجهأنالمرجحمن
.واعدةمرحلةفيمازالالترفيهسوقأنحين،فيالقصيرالمدىعلىضغوًطا

.دالبعيإلىالمتوسطالمدىعلىتحسناً القطاعيشهدأنالمتوقعومن

ةجائحقبلمامستوىإلىالتجاريالنشاطيصلالقدفصاعًدا،اآلنمن
فيربتومدعوماً تدريجيانتعاشحدوثالمتوقعمنولكنكورونافايروس

هذاقليديةتالغيروالترفيهبالتجزئةالبيعمنافذتدعمأنالمتوقعومن.اللقاح
غيرةالصالغذاءومتاجرالصغيرةاألحياءستستفيدذاته،الوقتوفي.القطاع

لمرونتهانظرً القطاعإلىالمستثمرونيتطلعحيثالتجزئة،قطاعفيالنمومن
.واإلنترنتااللكترونيةالتجارةبفضلدعممنيتلقاهوما

منالثالثالربعفي%14.9إلىليصلالسعوديةفيالبطالةمعدلانخفض
ويعزى.2020عاممنالثانيالربعفي%15.4بـنسبةمقارنة2020عام

رونا،كوفيروسبجائحةالمتعلقةالقيودرفعإلىأساسيبشكلالتحسن
للقاحاتامنمجموعةتوفيرخلفيةعلىالمكاتبمنالعملالشركاتاستأنفت

طاعقأنحاءجميعفيالطلبفيانتعاشحدوثالمتوقعمنلذلك،.المعتمدة
.2021عامخاللالمكاتب

138منأكثرووفرتسكنياً مشروًعا82اإلسكانوزارةأنجزت،2020عامخالل
ريالألف250(دوالًرا66,670بينتتراوحبأسعارللتمّلك،سكنيةوحدةألف

سكنيةبيئةضمن)سعوديريالألف750(أمريكيدوالرألف200و)سعودي
لبناءامنمختلفةمراحلفيسكنًيامشروًعا58منأكثرتطويرويجري.متكاملة

لسكنياالسوقفيالصفقاتنشاطسيظل.المملكةحولمختلفةمناطقفي
ريبةضمنالسكنيةالمعامالتإعفاءقرارإلىأساسيبشكلذلكويعزىمرًنا

بتهاونسالعقاريةالتصرفاتبضريبةواستبدالها%15بنسبةالمضافةالقيمة
عنافةالمضالقيمةضريبةقيمةلتحملاإلسكانوزارةإعالنإلىباإلضافة5%

.أقلأوسعوديريالألف850بقيمةللوحداتاألولالمسكن

لتشغيلانفقاتمازالتالمدرجة،السعوديةالريتصناديقبمؤشريتعلقفيما
يقالصنادمعظممنحتحيث.األرباحفيكبيرانخفاضإلىأدىممامرتفعة

روسفيبتفشيالمرتبطةاإلغالقاتمنالمتضررينللمستأجرينخصومات
إلى2020مبرسبتمناعتباًراانخفاضاً الصناديقتوزيعاتعوائدوسجلت.كورونا

عوائدمعبالمقارنةذلك،ومع.2019الماليللعام%6.2بنسبةمقارنة5.8%
فيالريتصناديقمؤشرتفوقالعالمية،الريتصناديقمؤشراتتوزيعات

عوائدسجلتفقداألرباح،توزيعاتعائدحيثمننظرائهعلىالسعودية
ريتورزبآندوستاندردالعالميللريتستانليمورجانلمؤشراتاألرباحتوزيعات
يتللرستانليمورغانسجلبينما.التواليعلى%4.46و%3.47بنحوالعالمي

و%3.79ةبنسبأرباحتوزيعاتعوائداألوروبيللريتفوتسيومؤشراألمريكي
ديةالسعوالريتصناديقفيمستمرةثقتناتزالوماالتوالي،على4.13%
.منتظمابتثدخلعنالباحثينللمستثمرينمستدامةاستثمارقناةتمثلكونها
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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

ومرخصة4030194994رقمتجاريسجلبموجبمسجلةمقفلةمساهمةشركةهي)كابيتالسدكو(الماليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركة
التعاملنشاطلمزاولة)م2009/04/19الموافق(هـ1430/04/23بتاريخ11157-37رقمالماليةالسوقهيئةترخيصبموجب"ماليةسوقمؤسسة"كـ

.المشورةوتقديموالترتيباالستثماراتإدارة/الصناديقوتشغيلاالستثماراتوإدارةوالحفظ

أمين الحفظ

شركة اإلنماء لالستثمار
20، الطابق 2: برج العنود

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

المملكة العربية السعودية

أمينقبلمنهاتأسيستمخاصغرضذاتشركةباسماألصولملكيةتسجيلوتمالصندوق،أصولبملكيةلالحتفاظالحفظأمينبتعيينالصندوققام
.الحفظأمينقبلمنالمملوكةوتلكالصندوققبلمنالمملوكةاألصولملكيةبينالفصلألجلالحفظ

:الحفظأمينمسؤوليات
الصندوقمديريديرهاالتيالصندوقأصولحفظ•
الحسابفيللصندوقالعائدةالنقديةالمبالغجميعوايداعالصندوقباسممحليبنكلدىمنفصلحسابفتح•
.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 لالستشارات المهنية
مركز زهران لألعمال
شارع األمير سلطان

21534جدة 55078ب .ص
المملكة العربية السعودية

مدير("لكابيتاسدكوشركةقبلمنالمدار")الصندوق("ريتكابيتالسدكولصندوقالماليةالقوائمراجعنالقد":القانونيالمحاسبرأيحولبيان
مالكيإلىالعائدةالملكيةحقوقفيوالتغيراتاآلخر،الشاملالدخلوقوائمم،2020ديسمبر31فيكماالماليالمركزقائمةتشملوالتي،")الصندوق
الهامةةالمحاسبيللسياساتملخصمنالمكونةالمالية،القوائمحولواإليضاحاتالتاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالنقديةوالتدفقاتالوحدات،

.األخرىالتفسيريةوالمعلومات
الماليوأدائهام،2020ديسمبر31فيكماللصندوقالماليالمركزالجوهرية،النواحيجميعمنعادلة،بصورةتعرضالمرفقةالماليةالقوائمإنرأينا،وفي

واإلصداراتوالمعاييرية،السعودالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقريرالدوليةللمعاييروفقاً التاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالنقديةوتدفقاتها
."القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةاألخرى
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الـقـوائـم الــمــالــيـــة

2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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+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•
.الصندوق ال يستثمر في صناديق أخرى•
.باستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير، ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام الصندوق•
.ال توجد بيانات أو معلومات أخرى تتطلبها الئحة صناديق االستثمار•
.باستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير، ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة وأثرت على أداء الصندوق•
.لم يقم مدير الصندوق باإلعفاء عن أي رسوم أو تخفيضها•
ال ينطبق: أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء عن الرسوم أو تخفيضها•

إشعارات هامة

االهتمامدرجاتأعلىب")كابيتالسدكو"بعدفيماتعرف(الماليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةللشركةالتجارياالسمكابيتال،سدكوقبلمناعدادهاتمالوثيقةهذا
قدخسارةأيعنالمسؤوليةبتحملتقبلالأنهاكماواكتمالهالمحتوىبخصوصضماناتأيتقدمالكابيتالسدكوفإنذلكمنالرغمعلىولكنالمعرفةدرجاتوبأقصى

وما.انذارسابقوندوقتأيفيللتغييرقابلةوهيكتابتهاوقتفيكابيتاللسدكوهيالوثيقةهذهفيعنهاالمعبراآلراء.فيهالواردةالمعلوماتاستخداممننجمتتكون
عرضاتمثلالهاأنكما.للمتلقيالخاصولالستخدامفقطالمعلوماتإتاحةبغرضالوثيقةهذهتقديمتم.مدققةغيرهيالوثيقةهذهفياألرقامكلفإنذلكخالفيذكرلم
كانتاذامابمراجعةقوميبأنخاصبشكلالمتلقيينصح.الخاصلحكمهالمتلقياستخدامعنتغنيالأنهاكمامصرفيةبعملياتالقيامأوالماليةاألوراقبيعأوبشراءتوصيةأو

هذهانتاجبإعادةيسمحال.)الحاجةعند(خبيراستشارةمعأخرىعواقبأيأوضريبيأوتنظيميأوقانونيجانباييخصفيماالخاصةظروفهمعتتوافقالواردةالمعلومات
.كابيتالسدكومنخطيةموافقةبغيركلياأوجزئياالوثيقة

ياعقدأيإبرامأساس)منهجزءأيأو(كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيمشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال أوبذلكيتصلمافيعليهيعتمدأنأو.كانأًّ
بموجبمطالبفأنت.طأالخطريقعنالمستندهذاتسلمتقدكنتإذاالمختارين،المتقدمينبالمستثمرينإالويعنيبطبيعتهسريالمستندهذاويعتبر.لذلكحافًزايكونأن

وأسعاراألرباح،توزيعاتوالوحدات،قيمةتنخفضفقد.المستقبليةللنتائجضمًاناالسابقاألداءيعتبروالإتالفه،أوكابيتاللسدكووإعادتهمحتوياتهبتجاهلالمالحظةهذه
العمالتأسعارعلىتطرأالتيالتغيراتتؤثروقد.األصلفياستثمروهاالتيتلكمنأقلمبالغعلىالمستثمرونيحصلوقدأيًضا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتهاالصناديق

أرباحتحقيقأوماليةالالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمةعلىبالسلب
قدكمااحاألربتوزيعاتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتيالمخاطرمدىأوقيمتهاحولموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنها

.األرباحتوزيعاتدخللدفعالمستثمرالمالرأسمنجزءيستخدم
فيالصندوقولحالمعلوماتمنالمزيدويتوافر.خبيراستثماريمستشارباستشارةننصحكلديك،المخاطرلدرجةوفًقالكمناسبتهومدىللصندوقالجيدفهمكولضمان

.االستثمارقبلبعنايةقراءتهاينبغيوالتيبهاالمعمولالخاصاالكتتابطرحمذكرة
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