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الصندوقمديركلمة

يونيو30تقريرالوحداتمالكيالسادةإلىنقدمأنلنالشرفإنه
النشاطاتأهميتضمنوالذيريتكابيتالسدكولصندوق2020

الصندوقمحفظةعنعامةوصورةالتشغيليةوالنتائجواإلنجازات
.2020يونيو30فيالمنتهيةللفترةالماليةوالقوائمالعقارية

أصل11منريتكابيتالسدكولصندوقالحاليةالمحفظةتتكون
وجدة%45الشرقيةالمنطقةبينجغرافيتنوعذاتللدخلمدرعقاري

نبيمتنوعقطاعيبمزيجالمحفظةتتمتعكما.%18والرياض37%
و٪20التجزئةوقطاع٪،33المكتبيالقطاع،%37الترفيهيالقطاع
.التواليعلى٪4و٪6إلىوالضيافةالسكنقطاع

يا  حالالمحفظةتواجهالتياألجلالقصيرةالتحدياتمنالرغمعلى
علىيطرةللسالرشيدةحكومتنااتخذتهاالتياالحترازيةاإلجراءاتنتيجة
منمقاربةنسبةوهي%91اإلشغالنسبةبلغتكورونا،جائحةتفشي
الصندوقمديرلقدرةوذلك%92البالغةالسابقالعامإشغالنسبة
لتمث.وعاليةومهنيةبكفاءةالسوقلمتغيراتاالستجابةعلى

إيجاربعقودالمحفظةمن%67نسبةالمستأجرينأحاديةالعقارات
بعقودمؤجرة%33واالستقرار،لتحقيقومتزايدةاألجلطويلة

الوزنيالمتوسطبلغكما.النمولتحقيقوالمددالمستأجرينمتعددة
.عاما  4.74اإليجارعقودالنتهاء

اثنينبلقمنالصندوقألصولالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت
بانخفاضسعودي،ريالمليون1,031بقيمةالمستقلينالمقيمينمن

دةللوحالملكيةحقوقسجلتكما.األصولشراءبسعرمقارنة0.06٪
مقارنةسعوديريال9.6297إلىلتصلطفيفا  انخفاضا  العادلةبقيمتها

.2019ديسمبرفيسعوديريال9.8173بـ

يجاريةاإلالقيمةتشهداإليجارية،للقيمالزياداتبأبرزيتعلقوفيما
المؤجرالمبنىمنهاتعاقدية،زيادات2020عامفيالعقودلبعض
%5.9بنسبةالحياةوبرج%33.3بـنسبةالفرنسيالسعوديللبنك
يساهمأنالمتوقعمنوالذي%5.3بـنسبةبالدمامالريانحيوبندة
.الوحداتلمالكيمستدامةعوائدتوزيعفيإيجابيةبطريقة

0.305قدرهاأرباحتوزيعاتعناإلعالنتمفقدالتوزيعاتوبخصوص
1منللفترةسعوديريال18,300,000بمبلغللوحدةسعوديريال
الجديرسنوي،أساسعلى%6.1لتبلغ2020يونيو30إلى2020يناير

فيالمستهدفالعائدمعمتوافقةجاءت2020عامتوزيعاتأنبالذكر
.سنويا  ٪6.1والبالغالصندوقوأحكامشروط

مبنىلىعالتحسيناتأعمالاستكملتالصندوق،الستراتيجيةوفقا  
تبعيمواقفمبنىإنشاءفيامتثلتوالتيلألعمالالخالديةمركز

يفتضأنالمتوقعمنوالتيجديدةتأجيريةمساحاتوإضافةللمركز
لتحسيناتاألعمالاإلجماليةالتكلفةوبلغت.المبنىوجاذبيةقيمةإلى
هايةنالتحسيناتأعمالاكتمالالمتوقعومنسعوديريالمليون16
.2020عام

مالكيحمصاليحققلماالنقدإدارةفيالصندوقالستراتيجيةووفقا  
فيرةالمتوفالنقديةالمبالغباستثمارالصندوققامفقدالوحدات،
نهعنتجممااإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقةمرابحةعمليات

30إلى2020يناير1منالفترةخاللسعوديريال1,167بقيمةأرباح
.2020يونيو

عددينمتمستأجرينقبلمنالطلباتمنعددا  الصندوقمديراستلم
ةالتعاقدياللتزاماتهممؤقتتأجيلأوتعليقأوخصمفيللنظر

رمديويقومالمستجد،كورونافايروستداعياتنتيجةاإليجارية
علىةحاللكلالفعليالضررومقدارالمترتباألثربتقييمالصندوق

الشأنبهذاالمستجداتبمتابعةالصندوقمديروسيستمرحدة،
مستقركلبشالنقديةالتوزيعاتاستمراريةعلىللحفاظجاهدا  ويسعى
.الصندوقوأحكامشروطمذكرةفيجاءماوفق

ادراتالمبببعضالعامهذامنالثانيالربعفيالصندوقمديرقامكما
دات،الوحمالكيمصالحوحفظللصندوقالتشغيلياألداءلتحسين

صندوقللالممنوحةالتسهيالتإلجماليالتمويلرسومخفضتمحيث
سايبورمنالتحولمعأساسنقطة45بمقدارالراجحيمصرفمن

تحوطعقدبإبرامالصندوقمديرقامكم.سنوينصفإلىسنوي
يتلتثبالراجحيمصرفمعاإلسالميةالشريعةضوابطمعمتوافق

منادةواالستفالفائدةأسعارتقلباتمخاطروتقليلالسايبورسعر
إجماليمن%49لـالسايبورسعرتثبيتتمحيثالحالي،سعرهانخفاض

سنويا  %1.69مقدارهاثابتةبنسبةللصندوقالممنوحةالتسهيالت
الممنوحةالتسهيالتإجماليمن%51لـالسايبورسعرتثبيتوتم

يفالتحوطعقدوينتهيسنويا  %1.43مقدارهاثابتةبنسبةللصندوق
.2023عاممنأكتوبرشهر

يواصلدوقالصنمديربأنلكمونؤكدثقتكمعلىنشكركمأننودختاما  
لنشطةااإلدارةخاللمنالعقاريةللمحفظةمضافةقيمةلتوليدسعيه

منفادةواالستاستباقي،بشكلالتشغيليةالمخاطرومعالجةلألصول
.للنموفرصأي

ى جائحة كورونا سيكون لها أثرها علأن ال شك 
عوائد المحفظة بسبب ضغطها على 

المستأجرين من مجمل القطاعات، ولكننا 
علىاالستثماري الذي يركز نتوقع أن نهجنا 

التنويع القطاعي والجغرافي والموازنة بين
من خالل عقود اإليجار القصيرة والطويلة 

بين عقارات أحادية ومتعددة التنويع 
رفع المستأجرين، وكذلك مبادراتنا حيال إدارة ال

التحوط وتوظيفخالل المالي والسيولة من 
في سيثبت فاعليته وقدرتهالنقد الفائض، 

الدخلاستقرار صافي تحجيم هذا األثر ودعم 
المدى المتوسطعلىللمحفظةالتشغيلي 

الساسيياسر 
رئيس العقارات اإلقليمية

”

”
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الصندوقاسم

فلمقعاممتداولعقارياستثمارصندوقهو،"ريتكابيتالسدكوصندوق"
وائحواللاألنظمــةبموجبإنشاؤهتماإلسالمية،الشريعةأحكاممعومتوافق
هيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمول

.الماليةالسوق

فيهااالستثمارالصندوقيهدفالتياألصول

:طريقعنالمساهمينمالرأسقيمةوتعزيزأهدافهتحقيقالصندوقيعتزم
يريتأجدخللتحقيققابلةإنشائيا  ا  تطويرمطورةعقاراتفياالستثمار•

.ودوري
الدخلإجمالي%10)بهالمحتفظالسنويالدخلصافياستثمارعادةإ•

أصولفيالعقاريةاألصولبيععنالناتجةسماليةالرأواألرباح(السنوي
وذلك،ودوريتأجيريدخللتحقيققابلةنشائيًاإتطويرًامطورةعقارية

علىالسنويةالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقلالماتوزيعبعد
.الوحداتمالكي

الصندوقاستراتيجية

التوزيعاتوسياسةالصندوقأهداف

أجيريتدخللتحقيققابلةإنشائيا  تطويرا  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 
المالية

2018مايو1

عاما  من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

%6.1التوزيعات المستهدفة

التقرير التوزيعات الفعلية كما في تاريخ
(على أساس سنوي)

6.1%

مديرهايراكماواعدةولكناألداءمتدنيةعقاراتفياالستثمار•
وذلكوالتصميميةاإلنشائيةخصائصهاوأمواقعهاباعتبارالصندوق

عليهكانتعماعوائدهامعدالتورفعالتشغيليةكفاءتهازيادةبهدف
،التصميممثلالخصائصبعضوأأحدتعديلطريقعناالستحواذعند

ودواعي،التأجيروسعرالمستأجرينبخليطالمرتبطةالتأجيرواستراتيجيات
.االستخدام

وذلكالصندوقألصولاإلجماليةالقيمةمن%25عنيزيدالمااستثمار•
كانتسواءً،العقاريالتطويرأنشطةفيمدققةماليةقوائمآخربحسب

تلكتطويرإلعادةأولتجديدأو،تكنلمأمقبلهمنمملوكةلعقاراتا
.العقارات

ومستجداتالفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة
الصندوق

نهايةوحتى2020عامبدايةمنذالعقاريةللمحفظةاإلشغالمعدلبلغ•
الفترةبنفسمقارنة%1بانخفاض%91نسبةالعامنفسمنيونيوشهر
.السابقالعاممن

(”كيوبزوايت“)البيضاءالمكعباتشركتيمنكلقامت•
"(WhiteCubes)"(”ستراتفاليو“)التثمينخبيرومكتبValuStart”))"

حيث2020يونيو30فيريتكابيتالسدكوصندوقعقاراتبتقييم
ريالمليون1,031بقيمةالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت

.األصولشراءبسعرمقارنة٪0.06بانخفاضسعودي
يونيو30فيريال26,114,423للصندوقالنقديالرصيدقيمةبلغت•

الرصيدمنجزءاستخداموسيتمالمحصلة،اإليجاراتيشمل2020
.األرباحلتوزيعات

رابحةمعملياتفيالمتوفرةالنقديةالمبالغباستثمارالصندوققام•
1,167بقيمةأرباحعنهنتجممااإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقة

.2020يونيو30إلى2020يناير1منالفترةخاللسعوديريال
مركزمبنىتحسيناتأعمالاستكملتالصندوقالستراتيجيةوفقا  •

لمركزليتبعمواقفمبنىإنشاءفيأمتثلتوالتيلألعمالالخالدية
افةمضقيمةتضيفأنالمتوقعمنإضافيةتأجيريةمساحاتوإضافة
المتوقعومنسعودي،ريالمليون16إلىتصلوبتكلفةللمبنى
.2020عامنهايةاكتمالها

ددينمتعمستأجرينقبلمنالطلباتمنعددا  الصندوقمديراستلم•
اإليجاريةالتعاقديةاللتزاماتهممؤقتتأجيلأوتعليقأوخصمفيللنظر
تقييمبالصندوقمديرويقومالمستجد،كورونافايروستداعياتنتيجة
مديرروسيستمحدة،علىحالةلكلالفعليالضررومقدارالمترتباألثر

علىظللحفاجاهدا  ويسعىالشأنبهذاالمستجداتبمتابعةالصندوق
رةمذكفيجاءماوفقمستقربشكلالنقديةالتوزيعاتاستمرارية

.الصندوقوأحكامشروط
دراتالمباببعضالعامهذامنالثانيالربعفيالصندوقمديرقامكما•

حيث،الوحداتمالكيمصالحوحفظللصندوقالتشغيلياألداءلتحسين
منللصندوقالممنوحةالتسهيالتإلجماليالتمويلرسومخفضتم

سنويسايبورمنالتحولمعأساسنقطة45بمقدارالراجحيمصرف
معقمتوافتحوطعقدبإبرامالصندوقمديرقامكما.سنوينصفإلى

يبورالساسعرلتثبيتالراجحيمصرفمعاإلسالميةالشريعةضوابط
عرهسانخفاضمنواالستفادةالفائدةأسعارتقلباتمخاطروتقليل
التسهيالتإجماليمن%49لـالسايبورسعرتثبيتتمحيث،الحالي

رسعتثبيتوتمسنويا  %1.69مقدارهاثابتةبنسبةللصندوقالممنوحة
ابتةثبنسبةللصندوقالممنوحةالتسهيالتإجماليمن%51لـالسايبور
،%1.43مقدارها امعمنأكتوبرشهرفيالتحوطعقدوينتهيسنويا 

2023.
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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 على 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 سعودي3,400,000السنويالدخل

شركة دار المسارات العربية المحدودةالرئيسيالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنة4.5عقد 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
عقد االيجار 

سنة8.0
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الرياض-أصول الصندوق 

الوصف
مجمع سكني يقع في وسط الرياض على شارع مشاجع بن سعود، حي

السليمانية

القطاع السكنيالقطاع

220,758مساحة األرض م

212,696مءمساحة البنا

%98نسبة االشغال

ريال سعودي6,897,000السنويالدخل

متعدد المستأجريننالمستأجرين  الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة0.5
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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 
النتهاء عقود االيجار 

سنة 7.6

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

القطاع المكتبيالقطاع

22,463مساحة األرض م

217,526مءمساحة البنا

%62نسبة االشغال

ريال سعودي6,253,076السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

المتوسط الوزني 
النتهاء عقود االيجار 

سنة1.0

مركز إداري وتجاري يقع على شارع األمير سلطان، حي الخالديةالوصف

المكتبيالقطاعالقطاع

27,903مساحة األرض م

224,876.51مءمساحة البنا

72%نسبة االشغال

ريال سعودي9,386,282السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة2.2

ل
ما
ع
أل
 ل
ة
دي
ال
خ
 ال
كز
مر

ل
ما
ع
أل
 ل
ة
ض
رو
 ال
كز
مر

ه 
د
بن
ر 
يب
ها

-
دة
ج

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 
النتهاء عقد االيجار 

سنة0.7

ة
م
عا
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ة
اب
ني
 ال
ى
بن
م
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2020تقرير يونيو 

المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 

الوصف
على شارع اإلمام علي بن أبي طالب بحي الريان فيهايبر ماركت يقع

مدينة الدمام

التجزئةقطاعالقطاع

218,145مساحة األرض م

29,800مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال

ريال سعودي5,228,170السنويالدخل

شركة العزيزية بنده المتحدةالرئيسيالمستأجر

المتوسط الوزني 
النتهاء عقد االيجار 

سنة 4.6

ه 
د
بن
ر 
يب
ها

-
م
ما
د
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
عقد االيجار 

سنة16.9

م
اي
 ت
ير
ك
ح
 ال
كز
مر

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
عقد االيجار 

سنة 8.6

ن 
دا
ج
أ

ك
وو

الوصف
ن أبي على شارع اإلمام علي بمبنى مؤجر للبنك السعودي الفرنسي يقع

طالب بحي الريان في مدينة الدمام

التجزئةقطاعالقطاع

25,191مساحة األرض  م

2879مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال

ريال سعودي1,500,000السنويالدخل

البنك السعودي الفرنسيالمستأجر الرئيسي

المتوسط الوزني 
النتهاء عقد االيجار 

سنة5.4

س
رن
ف
 ال
ي
ود
ع
س
 ال
ك
بن
 ال
ى
بن
م

ي
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2020تقرير يونيو 

القيمة العادلة مقابل تكلفة الشراء

مناثنينمتوسطحسبسعوديمليون1,031لتبلغ%0.06بنسبة2020يونيو30فيكماالصندوقألصولالعادلةالقيمةانخفضت
White)كيوبزوايتوهماالمعتمدينالعقارينالمقيمين Cubes)فاليوستراتو(Valustrat)شاملةغير(األصولشراءبتكلفةمقارنة
.)االستحواذمصاريف

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

(WALE)الوزني النتهاء عقود اإليجار المتوسطنسبة اإلشغالالحالةالعقار

سنوات4.5%100مؤجرللشقق الفندقيةبرج الحياة

سنوات8.0%100مؤجرالرياض–بنده هايبر

سنة0.5%98مؤجرمجمع الجزيرة السكني

سنة0.7%100مؤجرالنيابة العامةمبنى

سنة2.2%72مؤجرلألعمالمركز الخالدية

سنوات7.6%100مؤجرجدة–هايبر بنده 

سنة1.0%62مؤجرمركز الروضة لألعمال

سنوات5.4%100مؤجرسيالمؤجر للبنك السعودي الفرنالمبنى

سنوات4.6%100مؤجرالدمام–بنده هايبر

سنة 16.9%100مؤجرالحكير تايم

سنوات8.6%100مؤجرووكأجدان

من عقارات الصندوق مؤجرة ومدرة للدخل % 100
متوسط نسبة إشغال 

%91المحفظة 
ظة المتوسط الوزني النتهاء عقود االيجار للمحف

سنوات4.74

سعر الشراء غير شامل تكاليف االستحواذ *

149

67
39

79
63

126

41 33
61

27

345

141

68
40

82
66

111

40 34
65

28

357

مركز الخالدية 
لألعمال

مجمع الجزيرة 
السكني

-هايبر بنده 
جدة

-هايبر بنده 
الرياض

مبنى النيابة
العامة

مركز الروضة 
لألعمال

بـــرج الحياة  الحكير تايم -هايبر بنده 
الدمام

مبنى البنك 
السعودي 
الفرنسي

أجدان ووك

*سعر الشراء السعر السوقي 

مليون ريال سعودي
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2020تقرير يونيو 

أرباح الفترة
إلى2020يناير 1

2020مارس 31

أرباح الفترة
2019اكتوبر 1

ديسمبر 31إلى 
2019

أرباح الفترة 
إلى2019يوليو 1

2019سبتمبر 30

أرباح الفترة
إلى2019ابريل 1

2019يونيو 30

أرباح الفترة
إلى2019يناير 1

2019مارس 31

أرباح الفترة
إلى2018اكتوبر 1

2018ديسمبر 31

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%13الصيانةعقودوتمثلالصندوقإيراداتإجماليمن%1العالقةذاتاألطرافمعاإليجاراتتمثل•

ودونءالعمالجميعبينالمساواةمبدأعلىتمتقدالمبرمةوالعقودالتعامالتهذهجميعأنالصندوقمديرويؤكد.الصندوق
.العمالءباقيعنتفضيلأي

:همالعالقةذوياألطراف
المحدودةالعربيةترفيهشركة•
المرافقلخدماتالمحملشركة•
المهاراتتزويدشركة•

على أساس سنوي* 

مستوى اإلشغال للمحفظة

اتمثلوالتي2020يونيو30وحتىالعامبدايةمنذ%91المحفظةإشغالنسبةبلغت .2019عاماإلشغالبنسبةمقارنة٪1بنسبةانخفاض 

91%
معدل اإلشغال

6.1%*6.1%*6.1%* *%6.1*%6.6*%6.6*%6.6%*6.6إدراج
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2020تقرير يونيو 

الوحدة/السهمأداء

سعرأدنىوكانسعودي،ريال9.94مستوىعندلهسعرأعلىمسجال  السنةمناألولالنصفخاللالتذبذبمنمختلفةمستوياتالسهمشهد
.سعوديريال8.22مستوىعند2020يونيو30فيتداولجلسةآخرلينهيسعودي،ريال8.01الفترةخاللالسهمسجله

الفترةخاللالصندوقمستنداتعلىحدثتتغييرات

نلتتضمالصندوقملخصفياالستثماريةاألهدافتعديلتم•
.المحدثةاألرباحتوزيعسياسة

.وقالصندملخصفياألرباحتوزيعوتوقيتسياسةتعديلتم•
احاألربتوزيعسياسةليتضمنالصندوقأهدافبندتعديلتم•

.المحدثة
االستثماريةوأهدافهالصندوقألغراضوصفبندتعديلتم•

.المحدثةاألرباحتوزيعسياسةليتضمن
.األخرىوالتوزيعاتاألرباحتوزيعاتبندتعديلتم•
.لواحدةاالوحدةأصولصافيقيمةعناإلعالنكيفيةبندتعديلتم•
ومجمجنوافالعضوالستقالةوذلكاإلدارةمجلسبندتعديلتم•

.عنهبديال  مستقلغيركعضوعابدعبدالوهابالعضووتعيين
الصناديقجدولتحديثتم-الصندوقإدارةمجلسبندتعديل•

.الصندوقإدارةمجلسأعضاءقبلمنالمدارةاألخرى
.الماليةالقوائمبندتعديلتم•

الصندوقأداءملخص

لفترة،اخاللالمحققةالماليةوالنتائجالصندوقإنجازاتإلىاستنادا  
2020يونيو30إلى2020يناير1منللفترةالتوزيعاتنسبةبلغت

جاءت2020عامتوزيعاتأنبالذكروالجديرسنوي،أساسعلى6.1%
الغوالبالصندوقوأحكامشروطفيالمستهدفالعائدمعمتوافقة

.سنويا  6.1٪

الحقةأحداث

مالكيعلىنقديةأرباح2020أغسطس11يومالصندوقوزع
بقيمةم2020يونيو30الىم2020ابريل1منالفترةعنالوحدات

ريال0.1525الموزعالربحقيمةبلغتحيثسعوديريال9,150,000
%1.525هوللوحدةاألوليالسعرإلىونسبتهاوحدة،لكلسعودي

.سنويأساسعلى%6.10يعادلماأي

11

7.5

8

8.5

9

9.5

10

2020يوليو 2020يونيو 2020مايو 2020أبريل 2020مارس 2020فبراير 2020يناير 

القيمة السوقية

الفترةخاللجوهريةأحداث

عنتداولوموقعااللكترونيموقعهعلىالصندوقمديرأعلن•
الالزمةاإلجراءاتاتخاذعلىالصندوقإدارةمجلسموافقةصدور
علىالحصوليتطلبوالذيالصندوقمالرأسزيادةفيللبدء

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

للدخلومدرةإنشائيا  تطويرا  مطورةعقاراتعشرةمنتتألفريال،
.الشرقيةوالمنطقةالرياضبينموزّعةمختلفةبقطاعات

مستأجرينقبلمنالطلباتمنعددا  الصندوقمديراستلم•
هماللتزاماتمؤقتتأجيلأوتعليقأوخصمفيللنظرمتعددين
جد،المستكورونافايروستداعياتنتيجةاإليجاريةالتعاقدية
لفعلياالضررومقدارالمترتباألثربتقييمالصندوقمديرويقوم
تجداتالمسبمتابعةالصندوقمديروسيستمرحدة،علىحالةلكل
التوزيعاتاستمراريةعلىللحفاظجاهدا  ويسعىالشأنبهذا

وأحكامشروطمذكرةفيجاءماوفقمستقربشكلالنقدية
.الصندوق

ببعضالعامهذامنالثانيالربعفيالصندوقمديرقامكما•
مالكيحمصالوحفظللصندوقالتشغيلياألداءلتحسينالمبادرات
التسهيالتإلجماليالتمويلرسومخفضتمحيثالوحدات،
أساسنقطة45بمقدارالراجحيمصرفمنللصندوقالممنوحة

مديرقامكما.سنوينصفإلىسنويسايبورمنالتحولمع
الميةاإلسالشريعةضوابطمعمتوافقتحوطعقدبإبرامالصندوق

قلباتتمخاطروتقليلالسايبورسعرلتثبيتالراجحيمصرفمع
تمحيث،الحاليسعرهانخفاضمنواالستفادةالفائدةأسعار
الممنوحةالتسهيالتإجماليمن%49لـالسايبورسعرتثبيت

سعرتثبيتوتمسنويا  %1.69مقدارهاثابتةبنسبةللصندوق
بةبنسللصندوقالممنوحةالتسهيالتإجماليمن%51لـالسايبور

،%1.43مقدارهاثابتة توبرأكشهرفيالتحوطعقدوينتهيسنويا 
.2023عاممن



2020تقرير يونيو 

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

القراراتالموضوعاتالتاريخ

واف تنفيذا  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 فايروس كورونا المستجد

.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 تنفيذا  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
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األداء المالي

الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق

الوصف
كما في

2019ديسمبر 31
كما في

2020يونيو 30

7,640,6832,813,535مصاريف تشغيلية

5,981,5912,945,189أتعاب اإلدارة 

26,963,65411,523,500تكاليف التمويل

452,873329,463أتعاب مهنية 

1,828,0872,206,650مصاريف أخرى 

16,122,40815,908,489واإلطفاءاتاالستهالكات

58,989,29635,726,825إجمالي المصروفات

سجل األداء

العائد اإلجماليالفترة

على أساس سنوي% 6.35منذ التأسيس

على أساس سنوي% 6.43سنة واحدة

ال ينطبقسنواتثالث

ال ينطبقخمس سنوات

2020يونيو 20182019

العائد اإلجمالي
السنوي

6.10%
على أساس سنوي

6.60%
على أساس سنوي

6.43%
على أساس سنوي

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

.لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

استثمار مدير الصندوق

نسبةوتمثلوحدة2,474,341عددالصندوقمديراستثماريبلغ
.%4.12ملكيته

الرفع المالي

.%49التمويلونسبةريال،مليون490الممنوحالتمويلقيمةتبلغ•

بلغتIFRSالماليةالقوائمإلعدادالدوليةالمعاييرعلىاستنادا  •
نسبةبلغتوعليةسعوديريالمليون487.9التمويلقيمة

.%49الماليةالرافعة

2020يونيو 30كما في 2019ديسمبر 31كما في 2018ديسمبر 31كما في الوصف

577,781,541 602,081,783589,037,823(القيمة العادلة)في نهاية السنة المالية الصندوقصافي القيمة السوقية ألصول

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

10.03479.8173 9.6297

554,151,762 578,983,917561,523,849(القيمة الدفترية)في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول

9.2359 9.64979.3587(القيمة الدفترية)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 

9.82819.81739.6297(القيمة العادلة)أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

0.461.300.63توزيع الدخل لكل وحدة

%4.84%10.01%3.54إجمالي نسبة المصروفات

6,433,91722,139,9321,776,596صافي الدخل 

%6.635.87%6.10%التوزيع وفقا  للقيمة السوقية لكل وحدةعائد

60,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات المصدرة
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*الرياضفيالعقاريالسوق

الضيافةقطاع
.غرفة16,476مقدارهما2020مارسفيالفاخرةالفنادقمنالمعروضإجماليبلغ

الرقمذاهيرتفعأنالمتوقعمناستهاللها،تمالتيالمشاريعإلىبالنظروباالكتفاء
فياألداءفيالحاداالنخفاضمنالرغموعلى.2022عامنهايةبحلول٪33بنسبة
على٪8.6بنسبةتاريخهحتىالمتاحةالغرفإيراداتمستوياتارتفعتفقدمارس،
األداءمؤشراتتدهورتالحين،ذلكومنذ.2020عاممناألولالربعفيسنويأساس

إلىذلكوُيعزىالعام،مناألولالنصفخاللواإليراداتاإلشغالحيثمنالرئيسية
وتجلىالمدرسية،اإلجازاتفتراتفيالطفيفوالتباينالرياضموسممبادرةتمديد
٪39.3ةبنسبالسوقمستوىعلىالمتاحةالغرفإيراداتمستوياتانخفاضفيذلك
اسنويأساسعلى الرئيسيةالمؤشراتتشهدأنالمتوقعومن.2020مارسمناعتبار 
ا .الحاليةالسوقظروفبسببالمقبلةاألشهرفياالنخفاضموجاتمنمزيد 

التجزئةقطاع
ما2020عاممناألولالربعفيالرياضفيبالتجزئةللبيعالمعروضإجماليبلغ

أنقعالمتوومنللتأجير،القابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمترمليون2.78مقداره
.2022عامبحلولللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمترمليون3.51إلىيصل
اأداء  بالتجزئةالبيعسوقأظهر متوسطظلحيث،2020عاممناألولالربعفيضعيف 

االكبرىاإلقليمية/اإلقليميةالتجاريةللمراكزاإليجارات سعوديريال2,764عندمستقر 
إلى٪3سبةبنالمحليةالتجاريةللمراكزاإليجاراتمتوسطانخفضحينفيمربع،مترلكل

السوقمستوىعلىالشغورمعدالتوارتفعت.مربعمترلكلسعوديريال2،040
معدلمتوسطأنحينوفي.2020عاممناألولالربعفي٪17إلىلتصل٪2بنسبة
اظلالكبرىاإلقليمية/اإلقليميةالتجاريةالمراكزفيالشغور ا،نسمستقر  سجلتبي 
االثانيةالدرجةمنبالتجزئةالبيعومراكزالمحليةالتجاريةالمراكز معدالتيفارتفاع 
البيعاطنقفيبالتجزئةالبيعلمعامالتاإلجماليالعددارتفعالمقابل،وفي.الشغور
مليون176.02إلىسنويربعأساسعلى٪0.44بنسبة2020عاممناألولللربع

ا143,578عددهابلغأجهزةعبرإجراؤهاتممعاملة .جهاز 

السكنيالقطاع
االرياضفيالمساكنمنالمعروضُقّدر 1.25بنحو2020عاممناألولالربعمناعتبار 

.2022عامنهايةبحلولوحدةمليون1.34إلىيصلأنالمتوقعومنوحدةمليون
ااإلضافيالمعروضمناألكبرالجزءوسيشمل تغييراتالمعيتماشىبماومنازل،شقق 

لشققابيعأسعارارتفعت.العاصمةفيالتصميمومتطلباتالدفععلىالقدرةفي
وُيعزى،2020مناألولالربعفيالتواليعلى٪6.3و٪4.2بنسبةالسكنيةوالفلل
لتمويلاسوقفيالتوسعمثلالمختلفةالحكوميةالمبادراتإلىكبيربشكلذلك

ضانخفذاته،الوقتوفي.اإلسكانسوقفيالخاصالقطاعمشاركةوزيادةالعقاري
.الفترةنفسخالل٪22بنسبةبالتساويالسكنيةالمعامالتوقيمةحجمإجمالي

*الدمامفيالعقاريالسوق

المكتبيالقطاع
حيث،2020عاممناألولالربعفيتراجعهالدمامفيالمكتبيةالعقاراتسوقواصل

مترلكلسعوديريال933إلى٪3بنسبةاألولىالدرجةمنالعقاراتإيجاراتانخفضت
ريال624إلى٪6بنسبةالثانيةالدرجةمنالعقاراتإيجاراتانخفضتكمامربع،

األولىالدرجةمنالعقاراتفيالشغورمعدالتوارتفعت.مربعمترلكلسعودي
العقاراتفيالشغورمعدالتكذلكزادتكما٪،28إلىسنويأساسعلى٪3بنسبة
المشاريعأحدإنجازوبعد.٪37إلىسنويأساسعلى٪4بنسبةالثانيةالدرجةمن

بعالرفيللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمتر37,800أضافالذيالكبرى
مليون1.16المدينةفيالمكتبيةالعقاراتمعروضإجماليبلغ،2020عاممناألول
رللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمتر مربعمترمليون1.47إلىيصلأنوُيقدَّ
.2022عامبحلولللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمن

الترفيهقطاع
داعياتتمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالترفيهقطاعواجههماضوءفيالمتوقعمن

تعودأنالمستجدكورونافيروسوجائحةالنفطأسعارصدماتإثرعلىاقتصادية
ا.التعافيبعدمافترةفيأدراجها2020لعامللقطاعالمتوخاةالتطلعات منوانطالق 
اإلنفاقعاد،الترفيهيةاألنشطةالستئنافللترفيهالعامةالهيئةأعلنتهاالتياإلرشادات

2030رؤيةهدفتحقيقسبيلفيالصحيحمسارهإلىوالترفيهالسياحةقطاعيعلى
هذهوبموجب.القطاعينهذينفياألسرياإلنفاقمنالفردنصيبزيادةفيالمتمثل

معيتوافقمابالمستجدكورونابفيروسُتعنىبروتوكوالتسُتطبقالصحية،اإلرشادات
ذلككلية،والوقائالتنظيميةواألبعاداالجتماعيالتباعدعلىتركزالتي"بحذرنعود"حملة
عناألفرادديتباعأنعلىتنصالتيالجلوسوترتيباتالحشودتدفقمعدلضبطخاللمن

ابعضهم بفعلأخرتتالتيالمشاريعتشملذلك،منالنقيضوعلى.مترينمسافةبعض 
نمائيسيمهرجانأولوهوالدولي،السينمائياألحمرالبحرمهرجانافتتاحالجائحةاستمرار

منكان.مارس12فيعقدهالمقررمنوكانالسعودية،العربيةالمملكةفيتدشينهيتم
اجدةفياستضافتهوالمقررأيام10مدتهالبالغالمهرجانيضمأنالمتوقع منعدد 
جائزةعلىالحائزاألمريكيالمخرجذلكفيبماوالضيوف،والدوليةاإلقليميةاألفالم
فياإقامتهالمقررالرياضيةالفعالياتتأثرتذلك،علىعالوة."ليسبايك"األوسكار
إلىالسريعةللزوارق1للفورموالالعالمبطولةسباقتأجلالمثال،سبيلعلىالمملكة؛

.مسمىغيرأجل

*جدةفيالعقاريالسوق

المكتبيالقطاع
اأداء  جدةفيالمكتبيةالعقاراتسوقأظهر حيث،2020عاممناألولالربعفيضعيف 

مترلكلسعوديريال1,038إلى%6بنسبةاألولىالدرجةمنالعقاراتإيجاراتانخفضت
لكلسعوديريال714إلى%7بنسبةالثانيةالدرجةعقاراتإيجاراتانخفضتكمامربع،
لىاألوالدرجةمنالعقاراتفيالشغورمعدلارتفعالعام،منذاتهالربعوفي.مربعمتر

منالعقاراتفيالشغورمعدلارتفعوكذا٪،16إلىليصلسنويأساسعلى٪4بنسبة
19,000حواليتسليموبعد.٪28إلىليصلسنويأساسعلى٪7بنسبةالثانيةالدرجة
،2020امعمناألولالربعفيللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمكتبيةالمساحاتمنمربعمتر
منمربعمترمليون1.23جدةمدينةفيالمكتبيةالعقاراتمنالمعروضإجماليبلغ

رللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحة منمربعمترمليون1.68إلىليصليرتفعأنوُيقدَّ
.2022عامبحلولللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحة

التجزئةقطاع
حيث،2020عاممناألولالربعفيتراجعهاجدةفيبالتجزئةالبيعسوقإيجاراتواصلت
إلى٪3ةبنسبالكبرىاإلقليمية/اإلقليميةالتجاريةللمراكزاإليجاراتمتوسطانخفض
لمحليةاالتجاريةللمراكزاإليجاراتمتوسطانخفضكمامربع،مترلكلسعوديريال2,870
مستوىعلىالشغورمعدلوشهد.مربعمترلكلسعوديريال1,785إلى٪4بنسبة
االسوق التجاريةالمراكزفيأساسيبشكللوحظاتجاهوهو٪،10إلى٪3بنسبةانخفاض 
اتتبنىالتي بغيةبالمرونةتتسمالتيالتأجيرخياراتجانبإلىبالتجزئة،للبيعجديدةمفاهيم 

ا.بالمستأجريناالحتفاظ المساحةمنالمعروضبلغ،2020عاممناألولالربعمنواعتبار 
إلىيصلأنالمتوقعومنمربع،مترمليون1.86بالتجزئةللبيعللتأجيرالقابلةاإلجمالية

بسببالمشاريعبعضتتأخرأنالمتوقعمنذلك،ومع.2022عامبحلولمترمليون2.77
نقاطفيبالتجزئةالبيعلمعامالتاإلجماليالعددارتفع.واألعمالالسوقظروفضعف
أجهزةعبرإجراؤهاتممعاملةمليون75.15إلىسنويربعأساسعلى٪7.86بنسبةالبيع
ا73,543عددهابلغ .جهاز 

14



2020تقرير يونيو 

هةجمنالنفطقطاعفيالتقلباتنتيجةالتباطؤمنالسعودياالقتصاديعاني
واستمرتهذا.أخرىجهةمنالنفطيغيرالقطاعفيالجائحةعنالناجمواالضطراب

أدنىإلىالنفطأسعاروصلتحيثباالنخفاض،المملكةفيالنفطقطاعإيرادات
ستوىمأدنىإلىالوسيطتكساسغربخامعقودوصلت)تاريخهامدارعلىمستوياتها

ا37.6-بواقعأبريلفياإلطالقعلىلها ادوالر  نمموجةذلكوأعقب،(للبرميلأمريكي 
ا41إلىلتصلاألسعارارتفعتحيثيونيوفيالتعافي ادوالر  ضوءفيللبرميلأمريكي 

وحثتطالنفإنتاجتخفيضاتتمديدعلىوروسياالسعوديةمنكلبيناالتفاقنجاح
فييةالسعودالنفطصادراتعائداتتراجعت.بتعهداتهمالوفاءعلىاآلخرينالمنتجين

مليار149.95إلىلتصلسنوي،ربعأساسعلى٪21.9بنسبة2020عاممناألولالربع
ا.سعوديريال كورونافيروسجائحةعنفضاُل النفطبأسعارالمتعلقللغموضونظر 

الناتجمن٪9قدرهانسبةالعامةالميزانيةعجزيبلغأنالماليةوزارةتتوقعالمستجد،
االمتوقعبالعجزمقارنة2020عامفياإلجماليالمحلي ريالمليار187والبالغسابق 
هومابكلتفيبأنوتتعهد،2019لعامسعوديريالمليار131و2020لعامسعودي
.األزمةهذهمنللخروجمطلوب

على٪17.0بنسبة2020عاممناألولللربعالنفطيةغيرالقطاعاتإيراداتانخفضت
غيرالخاصالقطاعإنتاجوسجل.سعوديريالمليار63.6إلىلتصلسنويربعأساس
التجولرحظعملياتبسببعامبانخفاضذلكواقترنلهقياسيمستوىأدنىالنفطي
أنوقعالمتومن.المستجدكورونافيروستداعياتإثرواإلغالقالتجاريةاألعمالوتوقف
االنفطيغيرالقطاعيشهد انمو  فيالمحليالطلبانخفاضجّراء2020عامفيضعيف 
وروناكفيروسجائحةبسببالرئيسيةاالقتصادقطاعاتفياألعمالتوقفأعقاب

.المستجد

كمايونيو،فيسعوديريالمليارات9قيمتهابلغتأموالجمعمنالمملكةتمكنت
سقفارتفاعبعدوذلك2020أبريلفيسعوديريالمليار26بقيمةسنداتأصدرت
فيالمسجلةالسابقة٪30بنسبةمقارنةاإلجماليالمحليالناتجمن٪50إلىديونها
االحكومةتصدرأنالمتوقعومن.2020مارس ريالمليار100بقيمةإضافيةديون 

120بواقعاالحتياطياتمنسحبهامعدالتعلىالحفاظمع،2020عامفيسعودي
االقتراض/اإلقراضصافيويبلغ.الميزانيةفيأصال  المقررالنحوعلىسعوديريالمليار

٪12.6-مقدارهما(اإلجماليالمحليالناتجمنمئويةكنسبة)المقدرالعامالحكومي
ابذلكمسجال  ،2020عامفي ض  والبالغة2019عامفيالمسجلةالنسبةعنانخفا 

.2021عامفي٪9-نسبتهماإلىيصلأنالمتوقعومن٪،4.5-

إلىووصل،2020مايوفيسنويأساسعلى٪2.1بنسبةالجملةأسعارمؤشرانخفض
ا،15طيلةلهمستوىأدنى ،2020أبريلفي٪0.6نسبتهابلغتبزيادةمقارنةشهر 
رةالمكرالبتروليةالمنتجاتأسعارتراجعإلىاألولالمقامفياالنخفاضهذاويرجع

اقابلهالذياألمر،(سنويأساسعلى20.9٪-) زراعيةالالمنتجاتأسعارفيزيادةجزئي 
أساسعلى٪22.5)الحيوانيةوالمنتجاتالحيةوالحيوانات،(سنويأساسعلى9.9٪)

المعهدعنالصادر2020لعامالعالميةللتنافسيةالسنويالكتابتقريركشف.(سنوي
أسعارمؤشروفقدولة63بينمن24المرتبةفيالمملكةحلوللإلدارةالدولي

.26بالمرتبةفيهحلتالذي2019عامعنمرتبتينبذلكمتقدمة  العالميالمستهلك
روناكوفيروسجائحةأزمةعلىترتبتالتياالقتصاديةلآلثاراالستجابةإطارفي

ا٪5.0من٪15.0إلىالمضافةالقيمةضريبةزيادةالحكومةأعلنتالمستجد، مناعتبار 
االحكومةلموظفيالمعيشةغالءبدلوقفإلىباإلضافةيوليو1 .ونيويمناعتبار 

الربعفياانخفاض  شهدالعالممستوىعلىالمباشراألجنبياالستثمارأنمنالرغمعلى
فقد،(٪40إلىليصلتراجعحيث)عقدينمنذلهمستوىأدنىإلى2020عاممناألول

*منظور سدكو كابيتال لالقتصاد الكلي

القطاععلىنظرة،فرانكنايت-2019عاممنالرابعالربعفيالسعوديةفيالمتداولةالعقاريةالصناديقعلىنظرة،السعوديةفياستثمر-2020شتاءالسعوديةفياالستثمارات،الماليةوزارة–2020للدولةالعامةالميزانيةبيان:المصادر*
العربيالنقدمؤسسة–2020ينايرالشهريالماليالتقرير،الالجي،2019عامحصادالسعوديةالعربيةالمملكةالعقاراتسوق،سكني–2020يناير15اصدارسكنيبرنامجتقرير،فرانكنايت-2019عاممنالرابعالربعفيالسعوديالعقاري

.إيأربيسي–المملكةفيالترفيهيالقطاع،لإلحصاءالعامةالهيئة-العاملةالقوىمسح،السعودي
أذربيجانهم+أوبكفيأوبكخارجمنالمنتجون.النفطأسعاردعموبالتاليالنفط،أسواقفياإلمداداتعلىللسيطرةمحاولةفي2016عامفيأوبكخارجمنوالمنتجين(للبترولالمصدرةالبلدانمنظمة)أوبكبينتشكلتحالفهو+أوبك**

.والسودانالسودانوجنوبوروسياوعمانوالمكسيكوماليزياوكازاخستانوبرونايوالبحرين

عقدمنذهلوتيرةبأسرعالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمباشراألجنبياالستثمارنما
على٪19.0بنسبةالربعهذاخاللالناشئةاألجنبيةالشركاتعددزادحيثالزمان،من

استثماريةتراخيصعلىالشركاتهذهمن٪70منأكثروحصلسنوي،ربعأساس
معتركةمشمشاريعشراكاتعنعبارةالمتبقيةالنسبةوكانتكاملة،أجنبيةبملكية
هذهخاللأجنبيةشركة348منيقربلمااستثماريةتراخيصإصدارتم.محليينشركاء
التيالدولطليعةفي(شركة37)المتحدةوالواليات(شركة41)الهندوكانتالفترة،
كمامصر،والمتحدةوالمملكةلبنانمثلدولتليهماالقبيل،هذامنتراخيصعلىحصلت
ئةالناشالقطاعاتعلىالشركاتهذهتركيزوتمحور.بالمملكةشركة11الصينأطلقت
.والحجوالسياحةوالتعليمالتمويلمثل

أساسعلى٪6.8-بنسبةالحقيقياإلجماليالمحليالناتجنموينخفضأنالمتوقعمن
النشاطنعوتوقفهااألعمالإلغالقالشديدالتأثيربسبب2020عامفيسنوي

مقارنة2021عامفيسنويأساسعلى٪3.1إلىليصلسيرتفعأنهبيداالقتصادي،
.2019عامفيسنويأساسعلى٪0.3نسبتهاالبالغبالزيادة

1.2بنحويقدرمامغادرةتوقعمعللوافدينالخارجيالتدفقاستمرذلك،علىعالوة
البطالةمعدلواستقر،2020عامبنهايةالسعوديةالعربيةالمملكةوافدعاململيون
.2019عاممنذاتهبالربعمقارنة2020عاممناألولالربعفي٪5.7بنسبة

مقارنة2020مايوفيسنويأساسعلى٪1.1نسبتهماإلىبالمملكةالتضخمتراجع
هووالمشروباتاألطعمةقطاعوكان.2020أبريلفيسنويأساسعلى٪1.3بنسبة

.سنويأساسعلى٪7.4نسبتهبلغتزيادةبمتوسطالصددهذافياألكبرالمساهم
إلىليصليرتفعوأن2020عامفي٪0.9إلىالتضخممعدليصلأنالمتوقعومن
.2019عامفي٪1.2بنسبةالمسجلباالنخفاضمقارنة2021عامفي2.0٪

اكاملبشكلاإلغالقالسعوديةالعربيةالمملكةألغت االنتهاءبعديونيو21مناعتبار 
28يفتنفيذهافيالمملكةشرعتالتياالفتتاحإعادةخطةمنالثالثةالمرحلةمن
.مايو

كورونايروسفجائحةتفشيإثرعلىُفرضتالتيوالكليالجزئياإلغالققيودتسببت
اعاتالقطكاملفيالتجاريةواألنشطةاألعمالفيكبيراضطرابحدوثفيالمستجد
بهدفتوالمحفزاالسياسيةاإلجراءاتوالتدابيرمنٍحزمعنالحكومةوأعلنت.بالمملكة
دةالفائأسعارالمركزيالبنكخفضذلك،إلىباإلضافة.األعمالودعمالسوقإنعاش

العربيالنقدمؤسسةخفضتكمامارس،فيأساسنقطة50بمقدارالرئيسية
معدلوكذا٪1.75إلىأساسنقطة50بواقعالشراءإعادةاتفاقياتمعدلالسعودي
تدعيمإطاروفي.٪1.25إلىأساسنقطة50بواقعالمعاكسالشراءإعادةاتفاقيات
فائدةالأسعارالسعوديالعربيالنقدمؤسسةخفضتالنقدي،االستقرارعلىالحفاظ
٪1.00إلىالشراءإعادةاتفاقياتمعدلخفضتحيث،(٪0.75)أساسنقطة75بمقدار
.٪0.5إلىالمعاكسالشراءإعادةاتفاقياتمعدلوكذا

الخاصالقطاعلدعمالدعمحزممنمجموعةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةأطلقت
ةالمتضررالخاصالقطاعمؤسساتمساعدةبهدفأمريكيدوالرمليار61منيقرببما
حفيزتحزمةالدولةأطلقتيونيو،وفي.الجائحةعنالناجمةاالقتصاديةاالضطراباتمن

فيالعاملةوالمتوسطةالصغيرةالشركاتلدعمسعوديريالمليار36بقيمةجديدة
.البناءقطاع
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*العقاريللقطاعكابيتالسدكومنظور

اوالعقاراتالعقارياالستثمارصناديقمؤشراتشهدت منلاألوالنصففيانخفاض 
ا17إدراجوتم.للسوقالعاماألداءمعتماشيا  ،2020عام فيالعقاريلالستثمارصندوق 

،2020يونيوفيسعوديريالمليار13.6بلغتإجماليةسوقيةبقيمةاآلنحتىتداول
انخفض.2019ديسمبرفيسعوديريالمليار13.9بواقعالمسجلةبالقيمةمقارنة
مقدارهبمامقارنة2020يونيوفينقطة3,682إلىالعقارياالستثمارصناديقمؤشر

اذلكوجاء،2019ديسمبرفينقطة4,198 الذيالعقاراتمؤشرتراجعمعتماشي 
ديسمبرفينقطة3,132مقدارهبمامقارنة2020يونيوفينقطة2,486إلىانخفض

اذلك،ومع.2019 صناديقةقيمارتفعتفقداألسواق،بهاُمنيتالتيللتقلباتنظر 
على٪43.7و٪11.0و٪1.5بنسبةالمتداولةومعامالتهاوحجمهاالعقارياالستثمار
عاممنالثانيوالربع2019عاممناألخيرالربعبينالممتدةالفترةمدارعلىالتوالي
ةبنسبالمتداولةومعامالتهوحجمهالعقاراتمؤشرقيمةكذلكارتفعتكما،2020
باحاألرتوزيعاتعوائدتراوحت.الفترةلنفسالتواليعلى٪122.4و٪260.0و128.5٪
االعائدمتوسطوبلغ٪،9.8و٪5.3بينالعقارياالستثمارلصناديقالسنوية مناعتبار 
عامةاكتتاباتخمسةالسعوديةالعربيةالمملكةشهدت.٪7.2نسبتهما2020يوليو
العقارية،سموشركةوهيعقاريةشركةإدراجذلكفيبمااآلن،حتى2020عامفي

أوقعهالذيأثيرالتنتيجةالعامبدايةفيالمقررةاألوليةاالكتتاباتتأجيليتمأنونتوقع
.السوقفيالنفطأسعاروتقلبالمستجدكورونافيروسمنكل

فيلكةالممنجحتالسعوديين،بينالمنازلملكيةزيادةعلىالحكومةتركيزضوءفي
اوتسعى،2020لعام٪60قدرهاالبالغالمستهدفةالنسبةتحقيق اسعي  دةزياإلىحثيث 
مّكن.2030عامفي٪70إلىالمنازلملكية يةرؤإطارضمنيندرجالذيسكنيبرنامجت 
مناألولالربعفيجدةفيوحدة1800والرياضفيوحدة7500نحوتسليممن2030
7خاللمنأرضقطعة2,300سكنيبرنامجقدمذلك،جانبإلى.2020عام

اأطلقكمامخططات، امشروع  عاممنالثانيالربعفيللمواطنينفيال115يضمسكني 
.مايو31مناعتبارا  سكنيبرنامجإطارفيالدعمطلباتاإلسكانوزارةوأوقفت.2020
2020امعمنالثانيالربعفيلألفرادالسكنيالعقاريالتمويلعقودقيمةإجماليبلغ
ا،128،498عددهاوبلغمليون58،836مقدراهما ٪102قدرهازيادةيمثلماوهوعقد 
أنعونتوق.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةالعددحيثمن٪99والقيمةحيثمن
األجلوطويلةقصيرةاالضطراباتبسببالتنفيذأواإلنشاءقيدالسكنيةالمشاريعتتأخر

الذياألمرالمضافة،القيمةضريبةزيادةعنفضال  المستجد،كورونافيروسعنالناجمة
علىيترتبنأُيرجحكماالبيع،وأسعارالسكنيةالتطويرأعمالتكلفةارتفاعإلىسيؤدي

.االستيعابوتباطؤالطلبانخفاضذلك

٪3.5بنسبة2020عاممنالثانيالربعفيالسكنيةالوحداتبيعأسعارمتوسطارتفع
.جدةفيسنويأساسعلى٪6بنسبةانخفضبينماالرياض،فيسنويأساسعلى

على٪5و٪1بنسبةوجدةالرياضفيالفترةلنفساإليجاراتأسعارمتوسطوانخفض
.المعامالتحجمتراجعفياإلغالقتأثيرمدىويتجلىهذا.التوالي

ابالتجزئةالبيععقاراتتأثرت علىاإليجار،معدالتعلىالضغطبسبب2020عامفيسلب 
البيععقاراتقطاعيشهدأنالمتوقعومن.الماضيالعامفيالقوياألداءعكس

ابالتجزئة اانخفاض  بالتجزئةلبيعلالمخصصةاألماكنمنالمستهلكينتسوقفيكبير 
جيالتدريالتخفيفبعدحتىالعام،نهايةحتىالترفيهمراكزأوللمطاعموزيارتهم
األماكنأداءيكونأنالمزمعمنلذلك،ونتيجة.الصحيةالمخاوفبسببلإلغالق،
ذلك،ومع.والمتوسطالقريباألمدينعلىالمستوىدونبالتجزئةللبيعالمخصصة
اكبيربشكلالتخزينأماكنعلىالطلبسيرتفع االتجزئة،بالبيعقطاعفيوتحديد  انطالق 

.اإلغالقأثناءاإلنترنتعبرالتسوقإلىالمستهلكينمنالمزيدتوجهمن

السفر،لىعالمفروضةالقيودبسببالمملكةفيالضيافةقطاعتأثرالجائحة،بدايةمع
إلىالوافدينالحجاجعددوتقليصالعمرةوموسمالجويةالرحالتتعليقأثرحيث

علىبالسلببدورهأثرمماالسياحة،على2020عامفيالحجفريضةألداءالمملكة
بدايةمنذ٪41إلىالمكرمةمكةفيالسنوياإلشغالمعدلانخفض.الضيافةقطاع
المتوقعمنذلك،ومع.2019عاممنالفترةلنفس٪70نسبتهبمامقارنة2020مايو
رؤيةمبادراتبقيادةالطويلالمدىعلىللمملكةالسياحيةالسكانيةالتركيبةتتطورأن

ترونيةاإللكالتأشيراتإطالقمثل)السياحةتعزيزبهدفالحكومةدشنتهاالتي2030
.(2019عامفيدولة49لمواطنيالدوليةالسياحية

فيبيةالمكتالعقاراتقطاعفيوالثانيةاألولىالدرجتينمنالعقاراتإيجاراتانخفضت
جديدةإجماليةمساحاتأيُتسلمولم.التواليعلى٪3.5و٪1بنسبةوجدةالرياض
علىالوةع.الرئيسيةاألربعالسعوديةالمدنفيالمكتبيةالعقاراتمنللتأجيرقابلة
ماالحكوميةللجهاتاإليجارلعقودتجديداتأيبمنعقرارهاالماليةوزارةأصدرتذلك،
.٪20بنسبةاإليجاراتأسعارُتخّفضلم

السياحةةحصلزيادةاالستثماريةمساعيهاالسعوديةالعربيةالمملكةواصلتذلك،ومع
يتراوحماوإضافة2030عامبحلول٪10إلى٪2مناإلجماليالمحليالناتجمنالحالية

ةرؤي"مستهدفاتإطارفيالقطاعفيللسعوديينوظيفة500,000إلى400,000بين
ةالسياحيالتنميةصندوقالمملكةإطالق2020يونيوفيالسياحةوزارةوأعلنت."2030
،اإلعالنهذاويعد.السياحةقطاعلتطويرأمريكيدوالرمليارات4قدرهأوليمالبرأس
العالم،ىمستوعلىالقطاعتواجهالتيبالتحدياتالمحفوفالحاليالسيناريوظلفي

المملكةيفالسياحةقطاعمستقبلفيالخاصوالقطاعالمستثمرينثقةعلىشهادة  
لهفوف،انخيلواحةالرئيسيةالسياحيالجذبمناطقبعضوتشمل.الطويلالمدىعلى

صروقالعالمي،التراثلمواقعاليونسكوقائمةضمنالمدرجةوالعالالدرعيةومواقع
مزاينووالجمالالخيللسباقالمملكةتروجذلك،إلىباإلضافة.مكةوبوابةالمصمك

المناخي،بالتنوعتتسمسياحيةوجهات10يتضمنالذي"السعوديةصيفموسم"اإلبل
.السياحلجذبالمحليةللمجتمعاتاليدويةالحرفبإحياءالحكومةتقومكما

www.reuters.com-الدوليالنقدصندوق-لإلحصاءالعامةالهيئةالمالية؛وزارة-2020لعامالسعوديةالعربيةالمملكةميزانية:المصدر* – www.zawya.com-صناديقرؤى؛«السعوديةفياستثمر»مبادرة-السعوديالعربيالنقدمؤسسة
سوقعلىعامةنظرةسكني؛برنامج-2020يناير15بتاريخسكنيبرنامجتقريرفرانك؛نايت-السعوديةالعربيةالمملكةفيالعقاراتسوقعلىعامةنظرةفرانك؛نايت-2019عاممناألخيرللربعالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعقارياالستثمار
.2020لعامالسعوديةالعربيةبالمملكةالترفيهقطاعلإلحصاء؛العامةالهيئة-العاملةالقوىمسحالسعودي؛العربيالنقدمؤسسة-2020ينايربتاريخالشهريةالنشرةتقرير؛إلإلجيهشركة-2019لعامالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعقارات
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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
إدارةنشاطلمزاولة(م2009/04/19الموافق)هـ1430/04/23بتاريخ11157-37رقمالماليةالسوقهيئةترخيصبموجب"لهمرخصشخص"كـ

لالقتصاديةالسعودالشركةتوفر.العمالءمحافظوإدارةبالتغطيةوالتعهدأصيلبصفةوالترتيبالمشورةوتقديمالحفظخدماتوتقديمالصناديق،
الخدماتمنةمتنوعمجموعةالثرواتأصحاباألفرادإلىإضافة  الشركاتمنوالدولييناإلقليميينلعمالئها(كابيتالسدكو)الماليةلألوراقوالتنمية
.األصولوإدارةوالتعاملوالحفظ،الترتيب،وخدماتالمالية،االستشاراتذلكفيبماالماليةوالحلول

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 الفوزان وشركاه
مبنى كي بي إم جي

شارع صالح الدين
11663الرياض 92876ب .ص

المملكة العربية السعودية

يونيو30فيكماقةالمرفالمختصرةاألوليةالماليةالقوائمبأننعتقديجعلناشيءعلمناإلىينمفلمفحصنا،إلىاستنادا":القانونيالمحاسبرأيحولبيان
المملكةفيالمعتمد"األوليالماليالتقرير"34الدوليالمحاسبةلمعياروفقا  الجوهرية،النواحيجميعمنمعدة،غيرريتكابيتالسدكولصندوقم2020
."السعوديةالعربية
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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
ايكونأن بموجبمطالبفأنت.طأالخطريقعنالمستندهذاتسلمتقدكنتإذاالمختارين،المتقدمينبالمستثمرينإالويعنيبطبيعتهسريالمستندهذاويعتبر.لذلكحافز 

ناالسابقاألداءيعتبروالإتالفه،أوكابيتاللسدكووإعادتهمحتوياتهبتجاهلالمالحظةهذه وأسعاراألرباح،توزيعاتوالوحدات،قيمةتنخفضفقد.المستقبليةللنتائجضما 
ا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتهاالصناديق العمالتأسعارعلىتطرأالتيالتغيراتتؤثروقد.األصلفياستثمروهاالتيتلكمنأقلمبالغعلىالمستثمرونيحصلوقدأيض 
أرباحتحقيقأوماليةالالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمةعلىبالسلب
قدكمااحاألربتوزيعاتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتيالمخاطرمدىأوقيمتهاحولموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنها

.األرباحتوزيعاتدخللدفعالمستثمرالمالرأسمنجزءيستخدم
الكمناسبتهومدىللصندوقالجيدفهمكولضمان فيالصندوقولحالمعلوماتمنالمزيدويتوافر.خبيراستثماريمستشارباستشارةننصحكلديك،المخاطرلدرجةوفق 
.االستثمارقبلبعنايةقراءتهاينبغيوالتيبهاالمعمولالخاصاالكتتابطرحمذكرة
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