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2019التقرير السنوي 

الصندوقمديركلمة

ديسمبر31تقريرالوحداتمالكيالسادةإلىنقدمأنلنالشرفإنه
اتالنشاطأهميتضمنوالذيريتكابيتالسدكولصندوق2019

وقالصندمحفظةعنعامةوصورةالتشغيليةوالنتائجواإلنجازات
فينتهيةالمللفترةالماليةوالقوائمالمخاطرتقويموتقريرالعقارية

.2019ديسمبر31

فيالسعوديةالمتداولةالعقاريةاالستثمارصناديقإدراججاء
ستثمريينالمرغبةتزايدمعمتزامنا  العقاريةجلوبالناريتمؤشرايبرا
ونجحتالسعودي،العقاريالقطاعفياالستثمارفياألجانب
شأنهنماالنضمام.المؤشرمكوناتضمنلتكونريتكابيتالسدكو
منالمتدفقةالسيولةأحجاموزيادةالمستثمرينقاعدةتوسيع

.يةالشفافمستوىورفعوالمتقدمةالناشئةالعالميةاألسواق

أصل11منريتكابيتالسدكولصندوقالحاليةالمحفظةتتكون
%45الشرقيةالمنطقةبينجغرافيتنوعذاتللدخلمدرعقاري
قطاعيبمزيجالمحفظةتتمتعكما.%18والرياض%37وجدة
وقطاع٪،33المكتبيالقطاع،%37الترفيهيالقطاعبينمتنوع
.التواليعلى٪4و٪6إلىوالضيافةالسكنقطاعو٪20التجزئة

اريةالعقاألصولتواجهالتياألجلالقصيرةالتحدياتمنالرغمعلى
هذهعلىالتحسيناتأعمالتشملوالتيالمستأجرينمتعددي
%92تشغيلنسبةعلىحافظتالحاليةالمحفظةأنإالاألصول
االستجابةعلىالصندوقمديرلمقدرةوذلك2019عامخالل

عقود%67بـالمحفظةوتنشغل.ومهنيةبكفاءةالسوقلمتغيرات
بعقودمؤجرة%33واالستقرار،لتحقيقومتزايدةاألجلطويلةإيجار

الوزنيطالمتوسبلغكما.النمولتحقيقوالمددالمستأجرينمتنوعة
.عاما  5.12اإليجارعقودالنتهاء

قبلمنالصندوقألصولالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت
سعودي،ريالمليون1,047بقيمةالمستقلينالمقيمينمناثنين

حقوقسجلتكما.األصولشراءبسعرمقارنة٪1.55بارتفاع
9.8173إلىللتصطفيفا  انخفاضا  العادلةبقيمتهاللوحدةالملكية

.2019يونيوفيسعوديريال9.9039بـمقارنةسعوديريال

جاريةاإليالعقودفياإليجاريةللقيمالزياداتبأبرزيتعلقوفيما
2020عامفيالعقودلبعضاإليجاريةالقيمةتشهدللمحفظة،

يالفرنسالسعوديللبنكالمؤجرالمبنىمنهاتعاقدية،زيادات
بالدمامالريانحيوبندة%5.9بنسبةالحياةوبرج%33.3بـنسبة
فيإيجابيةبطريقةيساهمأنالمتوقعمنوالذي%5.3بـنسبة
.الوحداتلحامليمستدامةعوائدتوزيع

0.660قدرهاأرباحتوزيعاتعناإلعالنتمفقدالتوزيعاتوبخصوص
1منللفترةسعوديريال39,600,000بمبلغللوحدةسعوديريال
سنوي،أساسعلى%6.6لتبلغ2019ديسمبر31إلى2019يناير

العائدعنتحسنا  أظهرت2019عامتوزيعاتأنبالذكروالجدير
.سنويا  ٪6.1البالغالمستهدف

ركزممبنىتحسيناتأعمالبدأتالصندوقالستراتيجيةوفقا  
للمركزعيتبمواقفمبنىإنشاءفيتتمحوروالتيلألعمالالخالدية
افةمضقيمةإضافةالمتوقعمنإضافيةتأجيريةمساحاتوإضافة
المتوقعومنسعوديريالمليون16إلىتصلوبتكلفةللمبنى
.2020عامخاللاألنشاءاتأعمالاكتمال

الحمصيحققلماالنقدإدارةفيالصندوقالستراتيجيةووفقا  
ةالنقديالمبالغباستثمارالصندوققامفقدالوحدات،مالكي

معمتوافقةمرابحةعملياتفيالمتوفرة
ريال1,251,053بقيمةأرباحعنهنتجممااإلسالميةالشريعةأحكام

.2019ديسمبر31إلى2019يناير1منالفترةخاللسعودي
منسعوديريالمليون15.9مبلغاستردادمنالصندوقتمكنكما

فةالمضاالقيمةمنجزءيمثلوالذيوالدخلللزكاةالعامةالهيئة
تخدماسالصندوقمديرانعلما  العقاراتعلىلالستحواذالمدفوعة

ماليأثرلهكانوالذيالتمويلقيمةموازنةإلعادةالمبلغهذا
.الصندوقنتائجعلىإيجابي

ندوقالصمديربأنلكمونؤكدثقتكمعلىنشكركمأننودختاما  
خاللمنالعقاريةللمحفظةمضافةقيمةتوليدفيسعيهيواصل
شكلبالتشغيليةالمخاطرمعالجةخاللومنلألصولالنشطةاإلدارة

.للنموفرصأيمنواالستفادةاستباقي،

في ضوء طبيعة دورية األسواق العقارية 
نا مع فإننا مؤمنين في تكييف إدارة محفظت

االستمرار في سعينا تجاه إنماء القيمة 
المضافة على جودتها، وذلك لضمان مرونة

التفاعل مع الظروف اآلنية للدورة 
.  االقتصادية واالستغالل األفضل لها

لى أطروحتنا االستثمارية تواصل التركيز ع
التنويع وتحسين جودة المحفظة من خالل

زيادة صافي دخلها التشغيلي

شريف سليم
رئيس العقارات اإلقليمية والعالمية 

”

”
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2019التقرير السنوي 

الصندوقاسم

اولمتدعقارياستثمارصندوقهو،"ريتكابيتالسدكوصندوق"
إنشاؤهتماإلسالمية،الشريعةأحكاممعومتوافقمقفلعام

العربيةالمملكةفيبهاالمعمولواللوائحاألنظمــةبموجب
.الماليةالسوقهيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعودية

إجمالي%10)بهالمحتفظالسنويالدخلصافياستثمارعادةإ�
األصولبيععنالناتجةسماليةالرأواألرباح(السنويالدخل

لتحقيققابلةنشائيًاإتطويرًامطورةعقاريةأصولفيالعقارية
من%90عنيقلالماتوزيعبعدوذلك،ودوريتأجيريدخل

.الوحداتمالكيعلىالسنويةالصندوقأرباحصافي

مديرهايراكماواعدةولكناألداءمتدنيةعقاراتفياالستثمار�
والتصميميةاإلنشائيةخصائصهاوأمواقعهاباعتبارالصندوق

عوائدهامعدالتورفعالتشغيليةكفاءتهازيادةبهدفوذلك
بعضوأأحدتعديلطريقعناالستحواذعندعليهكانتعما

بخليطالمرتبطةالتأجيرواستراتيجيات،التصميممثلالخصائص
.االستخدامودواعي،التأجيروسعرالمستأجرين

ألصولاإلجماليةالقيمةمن%25عنيزيدالمااستثمار�
أنشطةفيمدققةماليةقوائمآخربحسبوذلكالصندوق

لمأمقبلهمنمملوكةلعقاراتاكانتسواءً،العقاريالتطوير
.العقاراتتلكتطويرإلعادةأولتجديدأو،تكن

ومستجداتالفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة
الصندوق

على2019عامخاللالعقاريةللمحفظةاإلشغالمعدلاستقر�
92%.

(”كيوبزوايت“)البيضاءالمكعباتشركتيمنكلقامت�
"(WhiteCubes)"(”ستراتفاليو“)التثمينخبيرومكتب

ValuStart”))"فيتريكابيتالسدكوصندوقعقاراتبتقييم
السوقيةالقيمةمتوسطقّدرتحيث2019ديسمبر31

٪1.55بارتفاعسعوديريالمليون1,047بقيمةالعادلة
.األصولشراءبسعرمقارنة

فيريال34,534,020للصندوقالنقديالرصيدقيمةبلغت�
اماستخدوسيتمالمحصلة،اإليجاراتيشمل2019ديسمبر31
.األرباحلتوزيعاتالرصيدمنجزء

فيالمتوفرةالنقديةالمبالغباستثمارالصندوققامفقد�
امماإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقةمرابحةعمليات

منالفترةخاللسعوديريال1,251,053بقيمةأرباحعنهنتج
2019ديسمبر31إلى2019يناير1

مركزنىمبتحسيناتأعمالبدأتالصندوقالستراتيجيةوفقا  �
تبعيمواقفمبنىإنشاءفيتتمحوروالتيلألعمالالخالدية
ضيفتأنالمتوقعمنإضافيةتأجيريةمساحاتوإضافةللمركز
ريالمليون16إلىتصلوبتكلفةللمبنىمضافةقيمة

.2020عامخاللاكتمالهاالمتوقعسعودي

الصندوقاستراتيجية

التوزيعاتوسياسةالصندوقأهداف

دخليقلتحققابلةإنشائيا  تطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
ليقالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودوري،تأجيري

خاللوذلكالصندوقمدةخاللالصندوقأرباحصافيمن%90عن
ية،ميالدسنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنعمليوم30

عقاريةالاألصولبيععنالناتجةماليةالرأساألرباحباستثناءوذلك
كيمالمصالحيخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتي

.الوحدات

فيهااالستثمارالصندوقيهدفالتياألصول

المساهمينمالرأسقيمةوتعزيزأهدافهتحقيقالصندوقيعتزم
:طريقعن

دخللتحقيققابلةإنشائيا  ا  تطويرمطورةعقاراتفياالستثمار�
.ودوريتأجيري

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)

6.6%

2019التقرير السنوي 
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2019التقرير السنوي 

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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2019التقرير السنوي 

شقق فندقية تقع على شارع كعب بن مالك، حي المعذرالوصف

قطاع الضيافةالقطاع

21,495مساحة األرض م

26,574مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال

ريال سعودي3,400,000السنويالدخل

شركة دار المسارات العربية المحدودةالرئيسيالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
سنة5.0عقد 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
عقد االيجار 

سنة8.5

ة
قي
د
فن
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ق
ق
ش
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ة 
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ح
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ج
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ه 
د
بن
ر 
يب
ها

-
ض
يا
لر
ا

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

%100نسبة االشغال

ريال سعودي7,020,000السنويالدخل

متعدد المستأجريننالمستأجرين  الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة0.5
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ع
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م
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2019التقرير السنوي 

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 8.1

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

القطاع المكتبيالقطاع

22,463مساحة األرض م

217,526.74مءمساحة البنا

%63نسبة االشغال

ريال سعودي6,423,117السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

المتوسط الوزني 
النتهاء عقود االيجار 

سنة1.1

مركز إداري وتجاري يقع على شارع األمير سلطان، حي الخالديةالوصف

المكتبيالقطاعالقطاع

27,903مساحة األرض م

224,876.51مءمساحة البنا

75%نسبة االشغال

ريال سعودي10,459,770السنويالدخل

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة2.5
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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 
النتهاء عقد االيجار 

سنة1.2
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2019التقرير السنوي 

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 سعودي4,966,761السنويالدخل

شركة العزيزية بنده المتحدةالرئيسيالمستأجر

المتوسط الوزني 
النتهاء عقد االيجار 

سنة 5.1

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 

سنة17.4

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 9.1

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 

سنة5.9

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

ي
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2019التقرير السنوي 

القيمة العادلة مقابل تكلفة الشراء

مناثنينمتوسطحسبسعوديمليون1,047لتبلغ%1.55بنسبة2019ديسمبر31فيكماالصندوقألصولالعادلةالقيمةارتفعت
White)كيوبزوايتوهماالمعتمدينالعقارينالمقيمين Cubes)فاليوستراتو(Valustrat)1,031البالغةاألصولشراءبتكلفةمقارنة
.االستحواذمصاريفشاملغيرسعوديريالمليون

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

(WALE)الوزني النتهاء عقود االيجار المتوسطنسبة اإلشغالالحالةالعقار

سنوات5.0%100مؤجرللشقق الفندقيةبرج الحياة

سنوات8.5%100مؤجرالرياض–بنده هايبر

سنة0.5%100مؤجرمجمع الجزيرة السكني

سنة1.2%100مؤجرالنيابة العامةمبنى

سنة2.5%75مؤجرلألعمالمركز الخالدية

سنوات8.1%100مؤجرجدة–هايبر بنده 

سنة1.1%63مؤجرمركز الروضة لألعمال

سنوات5.9%100مؤجرالمؤجر للبنك السعودي الفرنسيالمبنى

سنوات5.1%100مؤجرالدمام–بنده هايبر

سنوات17.4%100مؤجرالحكير تايم

سنوات9.1%100مؤجرووكأجدان

سنوات5.12%92متوسط جميع العقارات مؤجرة ومدرة للدخل

سعر الشراء غير شامل تكاليف االستحواذ *

149

67
39

79
63

126

41 33
61

27

345

151

70
40

82
67

115

40 34
64

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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2019التقرير السنوي 

األداء المالي

ى الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق عل
مدار العام

الوصف
كما في

2018ديسمبر 31
كما في

2019ديسمبر 31

6,132,6197,640,683مصاريف تشغيلية

4,464,0195,981,591اتعاب اإلدارة 

1,379,77126,963,654تكاليف التمويل

762,607452,873اتعاب مهنية 

635,5671,828,087مصاريف أخرى 

7,948,74816,122,408واإلطفاءاتاالستهالكات

21,323,33158,989,296إجمالي المصروفات

سجل األداء

العائد اإلجماليالفترة

على أساس سنوي% 6.39منذ التأسيس

على أساس سنوي% 6.60سنة واحدة

ال ينطبقسنواتثالث

ال ينطبقخمس سنوات

20182019

يالسنوالعائد اإلجمالي
6.10%

على أساس سنوي
6.60%

على أساس سنوي

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

.لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

استثمار مدير الصندوق

وحدة وتمثل نسبة 2,474,341يبلغ استثمار مدير الصندوق عدد 
%.4.12ملكيته 

الرفع المالي

حيثريالمليون490الىالممنوحالتمويلمبلغتخفيضتم�
.%49التمويلنسبةبلغت

IFRSالماليةالقوائمإلعدادالدوليةالمعاييرعلىاستنادا  �
بلغتوعليةسعوديريالمليون484.6التمويلقيمةبلغت
.%48الماليةالرافعةنسبة

2019ديسمبر 31كما في 2018ديسمبر 31كما في الوصف

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

 10.03479.8173(القيمة العادلة)الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية صافي القيمة السوقية ألصول

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

 9.64979.3587(القيمة الدفترية)لكل وحدة في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول

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

9.82819.8173(القيمة العادلة)أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

0.45751.30توزيع الدخل لكل وحدة

%10.01%3.54إجمالي نسبة المصروفات

6,433,91722,139,932صافي الدخل 

6.63%5.72%التوزيع وفقا  للقيمة السوقية لكل وحدةعائد

60,000,00060,000,000عدد الوحدات المصدرة
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2019التقرير السنوي 

أرباح الفترة
إلى 2019اكتوبر 1

2019ديسمبر 31

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

30مدةخاللالصندوقأرباحصافيمن%90عنتقلالبنسبةالمستثمرينعلىسنويةنصفأرباحبتوزيعيقومبأنالصندوقمديريهدف
والتيالعقاريةولاألصبيععنالناتجةالماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنتقويمييوم
.الوحداتمالكييخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعاد

%6.1بلغتالتي2018عامخاللالسنويةبالتوزيعاتمقارنةسنويأساسعلى%6.6إلىلتصل2019عامخاللالنقديةالتوزيعاتارتفعت
.سنويأساسعلى

:التاليةالنقديةالتوزيعاتعنباإلعالنالصندوققاماالدراج،منذ

العالقةذاتجهاتمعتعامالت

:يليفيماتتمثلالصندوقبمديرعالقةذاتجهاتمعتعامالتالصندوقمديرلدى

لألعمالالخالديةمركزفيوحداتتأجير�
لألعمالالروضةومركزلألعمالالخالديةومركزالسكنيالجزيرةمجمعوهيالصندوقعقاراتمنلثالثةوتشغيلصيانةعقود�
مصاريفإجماليمن%13الصيانةعقودوتمثلالصندوقإيراداتإجماليمن%1العالقةذاتاألطرافمعاإليجاراتتمثل�

ودونءالعمالجميعبينالمساواةمبدأعلىتمتقدالمبرمةوالعقودالتعامالتهذهجميعأنالصندوقمديرويؤكد.الصندوق
.العمالءباقيعنتفضيلأي

:همالعالقةذوياألطراف
المحدودةالعربيةترفيهشركة�
المرافقلخدماتالمحملشركة�
المهاراتتزويدشركة�

على أساس سنوي* 

مستوى اإلشغال للمحفظة

اتمثلوالتي2019عامخالل%92إشغالنسبةعلىالمحفظةحافظت 31فيكما%94اإلشغالبنسبةمقارنة٪2بنسبةانخفاض 
.2018ديسمبر

92%
معدل اإلشغال

6.1%*6.1%*6.1%* *%6.6*%6.6*%6.6%*6.6إدراج
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2019التقرير السنوي 

الوحدة/السهمأداء

سجلهسعرأدنىوكانسعودي،ريال10.16مستوىعندلهسعرأعلىمسجال  العامخاللالتذبذبمنمختلفةمستوياتالسهمشهد
.سعوديريال9.96مستوىعند2019ديسمبر31فيتداولجلسةآخرلينهيسعودي،ريال7.38العامخاللالسهم

ةالفترخاللالصندوقمستنداتعلىحدثتتغييرات

اموأحكشروطفي"الصندوقأصولتقييم"فقرةتحديثتم�
.الصندوق

.ندوقالصأصوللتقييممعتمدينعقاريينمثمنين3إضافةتم�

الصندوقأداءملخص

الفترة،اللخالمحققةالماليةوالنتائجالصندوقإنجازاتإلىاستنادا  
ديسمبر31الى2019يناير1منللفترةالتوزيعاتنسبةتجاوزت

سنويأساسعلى%6.1وهوللصندوقالمستهدفالعائد2019
.سنويأساسعلى%6.6نسبةإلىلتصل

الحقةأحداث

أعمالتنفيذاتفاقيةتوقيع2020عاممنينايرشهرفيتم�
مساكنمؤسسةمعلألعمالالروضةمركزمواقفتعديل
ضريبةشامالريال73,500وقدرهبمبلغللمقاوالتالعطاء
اإلصالحاتأعمالمناالنتهاءيتمأنعلىالمضافةالقيمة
.2020عاممناألولالربعخالل

تداولوموقعااللكترونيموقعهعلىالصندوقمديرأعلن�
اإلجراءاتاتخاذعلىالصندوقإدارةمجلسموافقةصدورعن

يتطلبوالذيالصندوقمالرأسزيادةفيللبدءالالزمة
شركةالمالية،السوقهيئةمنكلموافقةعلىالحصول
.اتالوحدمالكيوأغلبية،(تداول)السعوديةالماليةالسوق
عقاريةمحفظةعلىاالستحواذالصندوقيستهدفحيث
مطورةعقاراتعشرةمنتتألفريال،مليون900تفوقبقيمة
بينةموزعمختلفةبقطاعاتللدخلومدرةانشائيا  تطويرا  
.الشرقيةوالمنطقةالرياض

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

القيمة السوقية
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2019التقرير السنوي 

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

القراراتالموضوعاتالتاريخ

ار تحسينات على عقإجراء اقتراح�2019يناير 15

الخالدية لألعمالمركز

ريالمليون16قدرهاإجماليةبتكلفةلألعمالالخالديةمركزلعقارالمقترحةالتحسيناتعلىالموافقة�

:وتشملسعودي

كاملبشكلللمبنىمركزيغازنظامتنفيذ▪

المشروعمقاوليتعيين▪

أعمالانتهاءلحينمؤقتبشكلسياراتكمواقفواستخدمهاالمجاورةاألرضاستئجار▪

التحسينات

للصندوقالقانونيالمحاسبقبلمنوالمعدةللصندوقالمدققةالماليةالقوائمعلىالموافقةتمت�القوائم المالية المدققة�2019مارس 20

.2018ديسمبر31إلى2018أبريل1منالفترةعن

مالكي وحداتتوزيع أرباح على�2019مارس26

الصندوق

مارس31بتاريخالمنتهياألولالربععنالصندوقوحداتحامليعلىأرباحتوزيععلىالموافقةتمت�

2019.

2019أبريل 1

االجتماع الرابع لمجلس)

(إدارة الصندوق

اجتماع مع المحاسب القانوني�

جولة ميدانية�

.يةالمالالقوائملعرضسنويا  واحدةمرةالقانونيالمحاسبمعاجتماععقدعلىالموافقةتمت�

علىللتعرفالمستقلينالصندوقإدارةمجلسألعضاءميدانيةجولةترتيبعلىالموافقةتمت�

.مؤخرا  الصندوقعليهااستحوذالتيالعقارات

لدىالصندوقعقاراتصكوكرهنإجراءاتإلنهاءوكيلتعيينعلىالصندوقإدارةمجلسوافق�عقارات الصندوق رهن صكوك�2019أبريل 2

.الراجحيمصرف

الصندوقتقرير مجلس إدارة�2019مايو 16

القوائم المالية للصندوق�

السنويقريرالتضمنمسبقا  نشرهتموالذيالصندوقإدارةمجلستقريرمحتوياتعلىالموافقةتمت�

.للصندوق

الماليةمالقوائعلىللتوقيعالمجلسعنكوكيلعكرأبوسامراألستاذتفويضعلىالمجلسوافق�

.2018ديسمبر31إلى2018أبريل1منالفترةعنللصندوقالمدققة

مالكي وحداتتوزيع أرباح على�2019يونيو24

الصندوق

يونيو30خبتاريالمنتهيالثانيالربععنالصندوقوحداتحامليعلىأرباحتوزيععلىالموافقةتمت�

2019.

قرار الهيئة العامة للزكاة �2019يوليو23

والدخل

عنالصادرالقرارالستئنافالمستشاركمصاريفريالألف100مبلغتخصيصعلىالموافقةتمت�

.والدخلللزكاةالعامةالهيئة

لصندوقلالقانونيالمحاسبقبلمنوالمعدةللصندوقاألوليةالماليةالقوائمعلىالموافقةتمت�القوائم المالية األولية�2019أغسطس 7

.2019يونيو30فيالمنتهيةللفترة

2019سبتمبر 4

االجتماع الخامس )

(لمجلس إدارة الصندوق

الصفافةسقيمنلألعمالالخالديةومركزلألعمالالروضةمركزعقارّي مديرتغييرعلىالموافقةتمت�تغيير مدير عقار�

.لينكستارإلى

مالكي وحداتتوزيع أرباح على�2019سبتمبر 30

الصندوق

30خبتاريالمنتهيالثالثالربععنالصندوقوحداتحامليعلىأرباحتوزيععلىالموافقةتمت�

.2019سبتمبر

مالكي وحداتتوزيع أرباح على�2019ديسمبر 29

الصندوق

ديسمبر31بتاريخالمنتهيالرابعالربععنالصندوقوحداتحامليعلىأرباحتوزيععلىالموافقةتمت�

2019.
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2019التقرير السنوي 

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

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

تمويلشروطعلىسلبا  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

أندوقللصنيحقأنهحقيقةإلىاستنادا  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،دخال  تدرأوسيولة،أقل

كلفا  مالتأمينيجعلقدالمناختغيرفإنذلك،إلىإضافة

.للغاية

فرصتحليلفيالحوكمةومخاطرواالجتماعيةالبيئيةمخاطرالصندوقمديريقّيم

المدير،رةخبواقعومن.المسؤولةاالستثماريةلسياستهاوفقا  رصدهاوفياالستثمار

.الواجبةوالعنايةالتقليديالماليالتحليلالهيئةتقييميكملأنيمكن

دةحمنالتخفيففيللمساعدةوضوابطوإجراءاتعملياتالصندوقمديرنفذوقد

ةالبيئيالمبادئبمخاطروعيهازيادةعنفضال  التدابير،هذهأنغير.المخاطرهذه

.بيلالقهذامنحدثأيبوقوعسلبا  الماليةنتائجهاتتأثرأالتضمنالوالمالية،

ث المخاطر المتصلة باألحدا

الجيوسياسية والكوارث 

ئة الطبيعية واإلرهاب واألوب

الصحية

ابواإلرهاالستقراروعدمالجيوسياسيةاألحداثتؤثرقد

لبا  سالصحيةاألوبئةمثلواألحداثالطبيعيةوالكوارث

.الدخلوكذلكالتقييمناحيةمناألصولعلى

ندوقالصومديرالصندوقفإنبها،التنبؤيمكنوالمؤكدةغيراألحداثهذهألنونظرا  
تخريبالعلىتأمينالصندوقولدى.القبيلهذامنحدثأيبوقوعسلبا  يتأثرانقد

.المخاطرهذهمنجزئيا  تخففأنيمكنالتيالممتلكاتلجميعواإلرهاب

المخاطرتقويمتقرير

ماناالئتمخاطرالسوق،مخاطرمثلالخارجيةالمختلفةالمخاطرعواملمنمتنوعةمجموعهعلىالصندوقبهاقامالتياألنشطةتنطوي
.ذاتهاحدفياألصولبفئةتتعلقمخاطرهناكذلك،علىوعالوة.التشغيليةبالعمليةالمتعلقةالمخاطرالسيولة،مخاطر

األداءعلىلمحتملةاالسلبيةاآلثارمنالتقليلإلىويسعىالماليةباألسواقالتنبؤامكانيةعلىالصندوقلمخاطرالشاملةاإلدارةبرنامجويركز
:يليامالحصرالالمثالسبيلعلىتشملالتيالمخاطر،عواملأهمعليالمخاطرتقييمعمليةتركزذلك،علىوبناء.للصندوقالمالي
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التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

العملياتفشلعنالناجمةالخسارةمخاطرالتشغيليةالمخاطر

واالحداثالتشغيلية،واإلجراءاتالداخلية،

،الرئيسيينالموظفينوفقدانالخارجية،

مخاطرعنفضال  الخدمات،ومقدمي

.االعمالاستمرارية

.يليةالتشغالمخاطرمنللتخفيفاليوميةاألنشطةومراقبةلرصداطارا  الصندوقمديروضع

ائلالمسواستعراضالمحتملة،التشغيليةالمخاطرلتحديددوريةاجتماعاتعقدذلكويشمل

المخاطرةوإدارورصدوتحديدلمراقبةمدروسا  نهجا  الصندوقمديريتبعكما.وحلهاالتشغيلية

المراجعةلياتعموتجري.العقاريةالصندوقلمحفظةوالصيانةاليوميةباإلدارةالمرتبطةالتشغيلية

فيغراتثايوتصحيحوتحديدللعمليات،االمتثالالستعراضدوريةبصورةللحساباتالداخلية

نعالناجمةاالعمالاستمرارمخاطرمنللتخفيفاالعمالالستمراريةخطةوضعتوقد.اإلجراءات

.الكارثيةالخسائرأواالنقطاع

أيرالمديلدييكنلمبالموظفين،المتعلقةالرئيسيةالمخاطرمنظورومنذلك،إلىإضافة

أداءمراقبةببانتظامالصندوقمديريقومكما.العامخاللالتنظيميالهيكلفيجوهريةتغييرات

.الخدماتمقدمي

عدممثلكثيرةأبعادلهاالسيولةمخاطرالسيولةمخاطر

أواإليجاريةبااللتزاماتالوفاءعلىالقدرة

.ديالتعاقلالتفاقوفقا  العقاراتمنالخروج

المستخدمةلةللسيوالرئيسيالمصدرالعقاريةالمحفظةتشغيلمنالمتولدالنقديالتدفقيمثل
يحرصلذلك،و.للصندوقواإلداريةالعامةوالمصروفاتالتمويلمنالناشئةالدوريةالفوائدلتسديد
قةوبطريالمناسبالوقتفيااللتزاماتجميعلسدادكافيةأموالوجودعلىالصندوقمدير
بودائعائدةالزالماليةالمبالغبربطالصندوقمديريقومذلك،إلىإضافة.التكلفةحيثمنفعالة
العقاراتسوقفيالسيولةانخفاضيؤثروقد.النقدإدارةوإجراءاتلسياساتوفقا  األجلقصيرة
.التقييماتعلى

قد(تحواذاالسمنالناشئةالتكلفةشاملة)االستحواذتكلفةمنبأقلالعقاراتاحدىمنالتخارج
.المستثمرينعلىالمتوقعةالعوائديخفض

التوجيهيةالمبادئضمنالصندوقيعملالتنظيميةالمخاطر

ماتالتعلي"فيالمبينالنحوعلىوالضوابط

داولةالمتالعقارياالستثماربصناديقالخاصة

أننويمك.الماليةالسوقهيئةمنوالصادرة"

التنظيميةالمخاطرمنمزيدهناكيكون

.امةالعالسياسةأوالعقاراتبسوقالمتعلقة

المتعلقةطةاألنشكلفيالتنظيميةالمتطلباتورصدلمراقبةفعاال  نهجا  الصندوقمديراتبع

مناسبةطضوابوجودتأكيدوترسيخإلىتهدفوالتيالمخاطروإدارةاالمتثالمثلالصندوقبإدارة

.االمتثالعدملتجنب

قانونيةالالترتيباتعليهاتنطويالتيالمخاطرالقانونيةالمخاطر

.وااللتزاماتواالتفاقاتوالعقود

اإلداراتوهذهواالمتثال،القانونيةالشؤونفيمتخصصةوأقسامإداراتالصندوقمديرلدي

المتعلقةائلوالمسالتنظيميةالمسائلبجميعالتقيدلضمانواالرشادالتوجيهمسؤوليةتتولى

.باالمتثال

األمنحوادثمثلاإللكترونيةالجرائمةمخاطر الجرائم المعلوماتي

أوبا  سليؤثرقدحدثأيويتضمنالسيبراني

مواردتوافرأو/ووسالمةسريةيهدد

وقدلكابيتاسدكوبشركةالخاصةالمعلومات

بيرةكبخسائراإللكترونيةالجرائمتتسبب

نعفضال  ولكنالمخاطر،هذهمنوالحدللرصدالالزمةوالتدابيراإلجراءاتالصندوقمديراتخذ

أيحدوثالحفيسلبيةبصورةالماليةالنتائجتأثرعدمتضمنالأنهااالالتدابير،هذهشمولية

.اللهسمحالوالحساباتلألنظمةاالختراقاتأواالنتهاكاتمن

مقّيمينقبلمنمعدتقييمإلىاستنادا  للصندوقالعقاريةاألصولبتقييمالصندوقمديريقوم.تنظيميةالالمعاييرالتقييمنوعيةتستوفيالالتقييممخاطر

قيمتيوسطبمتويؤخذالمعتمدين،للمقّيمينالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدينمستقلّين

معيينبتالصندوقمديرسيقومالقيمتين،بينكبيراختالفوجودحالفيأماالتقييمين، .ثالثمقي 

األموالتوظيفمخاطر

االستثماروإعادة

لاألصوفياألموالتوظيففيالتأخرمخاطر

الجيدة

الجيدةثماراالستفرصلمصدرالسوقفياالستباقيالبحثطريقعنالخطرهذامنالتخفيفيتم

مليون600أصلمنسعوديريالمليون490الصندوقاستخدم,التقريرتاريخمناعتبارا.المحتملة

.صندوقالالستراتيجيةوفقا  بالكاملالصندوقاستثمارفيهايتموالتيمتاحة،رافعةريال

المتعلقةالعامةالمخاطر

العقارصناديقبفئة

(ريت)المتداولة

ملوتشاألصول،لفئةالعامةالمخاطرتتضمن

السهم،سعرتقلبالمثالسبيلعلى

ولاألصقيمةصافيبينالمحتملوالتفاوت

واالنخفاضالسوق،فيالسهموسعر

.السيولةومخاطرالسهمسعرفيالمحتمل

األوراققأسوافيوالتقلباتالعامة،السوقظروففيبالتغيراتللوحداتالسوقسعريتأثرقد

.الصندوقمديرسيطرةعنالخارجةاألخرىالعواملمنوالعديدالمالية
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*الرياضفيالعقاريالسوق

الضيافةقطاع

2019نوفمبرشهرخاللالرياضفيذروتهاالفنادقإشغالمعدلوصل
ويعتبر2018عاممننفسهاالفترةفي%55بنسبةمقارنة%59لتبلغ
ذلكويعود,عاما  12الـخاللالرياضمدينةاليهوصلتاشغالمعدلأعلى
وسمموتنظيمالتأشيراتعلىللحصولالمفروضةالقيودتخفيفإلى

.المحليينوالسكانللسياحكثافيا  تدفقا  شهدالذيالرياض

بواقعريال608إلىاليوميةاألسعارمتوسطتراجعنفسه،الوقتوفي
فعتارتالمقابلوفي.السابقالعاممنالفترةبنفسمقارنة%5انخفاض
مقارنة  %3بنسبةالفترةنفسخاللالمملكةفيالمتاحةالغرفإيرادات
المتوقعمنذلك،ومع.سعوديريال361إلىلتصلالماضيبالعام
بيرالكالغرفلعددنظرا  القصيرالمدىعلىالفنادقأداءضغطاستمرار
.2020عامفيالسوقإلىدخولهالمنتظر

بزيادة2019عامبنهايةغرفةألف15الرياضفيالفندقيةالغرفعددبلغ
%39نجومالخمسةفئةمنالفنادقشكلت،2018عامبنهايةمقارنة7%

رياضالشذاوريزيدنسزفندقفيالعامخاللاإلضافاتأبرزوتمثلت.منها
،(غرفة80)ماريوتوفندق،(غرفة66)بلوراديسونوفندق(غرفة225)

.(غرفة268)كريستالأماكنوفندق

السوقإلىغرفة3000حواليدخول2020عاميشهدأنالمتوقعومن
للتوسعالمملكةخططمعتماشيا  وذلك2019بعاممقارنة%20بزيادة
اخرةففنادقالمنتظرةالفندقيةالمشاريعوتشمل.السياحةقطاعفي

سعود،الملكجامعةالرياضهلتونمثلالمستوىمتوسطةوأخرى
الملكطريقعلىالرياضمريديانلووفندقالرياض،قلبفينوبووفندق

.الماليهاللعبدالملكمركزأمامالجديدالرياضموفنبيكوفندقالله،عبد

الترفيهيةاألنشطةمنمزيدا  2020عامفيالرياضتشهدأنيتوقع
يرها،وغداكارراليوبطولةالسنويالرياضموسممثلالدوليةوالرياضية
نوعهامنقمةأولوهيالسنويةالعشرينمجموعةقمةإلىإضافة

قطاععلىواسعطلبخلقشأنهامنوالتيعربيبلدفيتستضاف
.العامخاللالفنادق

التجزئةقطاع

أسعاراستقرتحيثمتذبذبا  أداء2019عامخاللالتجزئةقطاعسجل
فيالماضيبالعاممقارنةالمربعللمترريال2,764بمتوسطاإليجارات
الترفيهخياراتتوفرالتيالجودةفائقةالكبرىاإلقليميةالتجاريةالمراكز
المراكزفياإليجاراتتراجعتبينماوالمشروباتالمأكوالتومنافذ

المربع،للمترريال2,046بلغتحيث%5بواقعالمحليةوالمراكزاإلقليمية
نسبةوهي،%17إلىليصل%2بنسبةالشواغرزيادةالتراجعهذاوصاحب
فيالقادمالعامإنجازهاالمقررالمشاريعاكتملتإذاللزيادةمرشحة
يالذالقرارأنكما.السوقإلىجددمنافسينلدخولنظرا  وذلكموعدها
ابتداء  ساعة24بالعملالتجاريةلألنشطةبالسماح2019يوليوأصدرفي

ةالتجزئقطاعفيالوظائفمنالعديدخلقفيسيساهم،2020ينايرمن
علىبالطلزيادةعلىيساعدوقداالستهالكي،االنفاقفيسيساهمكما

.الرياضفيالحياةجودةوتعزيزوالخدماتالبضائع

مربعمترمليون2.44إلىالتجزئةمنافذمنالسوقمخزونإجماليوصل
العاممدارعلىالسوقدخلتالتيالمشاريعأهم.2019عامبنهاية
مولحمدالمطار،طريقعلىالواقعالرياضواجهةزون،ذامشروع

بستريوميركاتوللتسوق،وودجاردنومركزالخير،وشرفات،(الڤالي)
.مول

منافذمساحاتمنمربعمترألف230إنجازعلىحاليا  العملويجري
مليون2.67إلىالمخزونيصلأنويتوقعالقادمالعاملتسليمهاالتجزئة

إلىدخولهاالمنتظرالمشاريعأبرزومن.2020عامنهايةمعمربعمتر
مولةالفيصليوتوسعةقرطبةوواديالندىباركشرفاتمشروعالسوق
مأحجاتنويعخاللمنعروضهمتنويعإلىالمطورونيسعىكما.وغيرها

تيالالمدينةفيالعاملةالقوىونموالسكانيالنمولخدمةمشاريعهم
.ائحينالسعددفيالمتوقعةالزيادةواستيعابعاليةشرائيةقوةتمتلك

السكنيالقطاع

تضموالتيالرياض،فيسكنيةوحدة30,000تسليمتم،2019عامفي
عروضمإجماليرفعمماسكنية،شققومبانيمستقلةفللمعظمهافي

بزيادةوحدةمليون1.32إلى2019بنهايةالسكنيةالوحداتمنالسوق
مماثلةزيادة2020عاميشهدأنالمتوقعومن.الماضيبالعاممقارنة2%

بماة،الكبيرالمجتمعاتمنالعديدتطويربسببالمعروضفي%2قدرها
طورالم(مغلقشبهسكنيمجمع)الضاحيةومشروعالرياض،درةذلكفي
560منيقربمالتقديمتخططالتيالسعودية،العقاريةالشركةقبلمن
منالمطور(مغلقسكنيمجمع)النايفةومشروع2020عامفيفيال
.2020فيفيال137تسليمإلىتسعىوالتيرفالشركةقبل

لوزارةالكبرىالمشاريعفياألساسيةاألعمالبدء2019عامشهدكما
ليفينغاشراقمشروعوتشملالخاصالقطاعمعبالشراكةاإلسكان

(فيال1,294وشقة690)قيرانالنرجسسراياوإسكان(فيال2,227)
منوالتيالمشاريعمنوغيرها(سكنيةوحدة5,590)مرسيةومشروع
أصحابتستهدفالمساحةومتوسطةصغيرةوحداتتوفرأنالمنتظر
.والمحدودالمتوسطالدخل

للفلل٪1بنسبةسنويربعانخفاضمعبالتراجع،اإليجاراتمتوسطواصل
معأكبر،سنويأساسعلىاالنخفاضاتوكانت.للشققواالستقرار
.التواليعلىوالفللللشقق٪2و٪1بنسبةانخفاض

منهالكل٪1بنسبةوالفللالشققأسعارانخفضتالبيع،أسعارحيثمن
ضاتانخفاالشققمبيعاتأسعارسجلتحينفيسنوي،ربعأساسعلى
.التواليعلى٪6و٪7بنسبةبالفلل،مقارنةسنويأساسعلىأكبر
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*جدةفيالعقاريالسوق

المكتبيالقطاع

المساحةمنمربعمترألف38منيقربماإضافةتمت،2019عامفي
٪38نسبةبأقلأيالمكتبية،القطاعاتسوقإلىللتأجيرالقابلةاإلجمالية

لىعالمسلمةاإلداريةللمساحاتالتأجيريةالمساحةإجماليمتوسطمن
عننالمطوريمنالعديدعدولبسببوذلكالماضية،الثالثالسنواتمدار

فيبيةالمكتالمساحاتإجماليوصلوبذلك.مشاريعهموتسليماستكمال
القابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمترمليون1.1إلى2019عامنهاية

.الماضيبالعاممقارنة٪3بزيادةللتأجير،

ا73,900إضافة2020عاميشهدأنيتوقع امتر  المساحةمنمربع 
فائقةالمبانيعلىالمعروضيرتكزأنويتوقعللتأجير،القابلةاإلجمالية
ددةمتعتطويرمشاريعضمنتقعالتيأوالمتوسطةالسعةذاتالجودة

.االستخدامات

مربعمترلكلريال881جدةفيالتجاريةالمكاتبإيجاراتمتوسطبلغ
إيجاراتانخفضتحيثالماضيبالعاممقارنة%6.9بنسبةمتراجعا  

1,024إلىلتصل%7بنسبةأالفئةمنالجودةعاليةاإلداريةالمساحات
المساحاتمبانيإيجاراتانخفضتبينمامربع،مترلكلسعوديريال

إلىلتصل%9بنسبةالفرعيةاألماكنفيالواقعةبالفئةمناإلدارية
بتعديلالمالكقياممعمربع،مترلكلسعوديريال694متوسط
.السوقمستوياتمعيتماشىبمااإليجارات

تحسنإلىأدىمماالتجاريالنشاطفيزيادةالمكاتبقطاعوشهد
2019عاممنالرابعالربعفي%18إلىانخفضتحيثالشواغرمعدالت
ارأسعمنالمالكعدلحيثالماضيالعاممنالفترةلنفس%21بـمقارنة

مرجحالمنذلك،منوبالرغم.السوقمستوياتمعيتماشىبماإيجاراتهم
مندالمزيلدخولنظرا  المكاتبلقطاعالعاماألداءعلىالضغطيستمرأن

.السوقإلىالمعروض

منالعمل،سوقإلىالسعوديالشبابمنكبيرعددانضمامومع
اإلداريةالمساحاتإلىأكثرليتجهنوعيا  تغيرا  الطلبيشهدأنالمتوقع
ممااألفرادبينالتعاونوتعزيزالمرونةعنصرفيهايتحققالتيحجما  األصغر
.للشركاتالرأسماليةالنفقاتانخفاضإلىبدورهسيؤدي

التجزئةقطاع

عاميفحادةبصورةالتجزئةلمنافذالمنجزةالتأجيريةالمساحاتانخفضت
ثليمالذياألمرالتأجيرية،المساحةمنمربعمترألف9.7فقطليبلغ2019

منالمنجزةالتأجيريةالمساحةإجماليمتوسطعن%84بنسبةانخفاضا  
ساحةالمإجماليظلوعليه.الماضيةالثالثالسنواتخاللالتجزئةمنافذ

أيمربع،مترمليون1.43حواليعندالتجزئةمنافذمنالمعروضةالتأجيرية
.السابقالعامعن%1قدرهطفيفارتفاععلى

ربعالخاللجدةفياإلقليميةالتجاريةالمراكزمنافذإيجاراتشهدتكما
بينما.الماضيبالعاممقارنة%10بنسبةانخفاضأ2019عاممنالرابع

مقارنة  ٪4ةبنسبانخفاضا  الكبرىاإلقليميةالتجاريةالمراكزإيجاراتشهدت
.السابقبالعام

حوافزمتقديفيالمالكاستمرارخلفيةعلىهامشيا  الشواغرمعدلارتفع
عاممنالرابعالربعفي%9إلىليصلبالمستأجرينلالحتفاظسنويةتأجيرية
احتفاظيتوقعكما.الماضيالعاممنالربعلنفس%7بـمقارنة2019
مالنظرا  شواغرهاومعدلإيجاراتهابأسعارالجودةعاليةالتجاريةالمراكز
.أفضلترفيهيةخياراتمنتقدمه

المملكةفياإللكترونيةالتجارةلنمونتيجةالضغوطتتصاعدأنالمرجحومن
زمراكمشغليلجوءإلىذلكيؤديأنالمتوقعومنالسعودية،العربية
منافذلالمجالإلفساحمخططاتهمتغييرفيالتفكيرإعادةإلىالتسوق
األطعمةقطاعفيالعالميةالمفاهيممنأكبرعددوتقديمالترفيه

أذواقعلىطرأتالتيالتغيراتمعيتناسببمااألزياءوقطاعوالمشروبات
.جدةمدينةفيالشباب

نمتجاريةمساحاتدخولالقادمالعامخاللالسوقيشهدأنيتوقعكما
يرتفعلالمحليةالتجاريةوالمراكزالكبرىاإلقليميةالتجاريةالمراكزفئة

المساحةمنمربعمترمليون1.67إلىليصل%17بنسبةالمعروض
.التأجيرية
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*الدمامفيالعقاريالسوق

الترفيهقطاع

ؤيةرفيالمتزايدةأهميتهمعالترفيهقطاعيتحسنأنالمرجحمن
األسرةإنفاقزيادةفياألهدافأحديتمثلحيث،2030السعودية

240بتخصيصالدولةالتزاممعذلكويتماشىالترفيه،قطاععلى
القطاعلتنشيط2019فيعنهاأعلنتالتيسعوديريالمليار

االناشئ تزايدعممتزاما  القطاعتوسعنفسه،الوقتوفي.سابق 
رصفنشوءإلىأدىمماومبتكرة،جديدةأنشطةتوفيرعلىالطلب
اأكثروبشكلالخاص،للقطاعواعدةجديدة عقاريالالتطويرتحديد 

.للمملكةالواسعةالجغرافيةالمناطقعبروتحسينه

الشرقيةةالمنطقفيالسعوديةالترفيهمشاريعمنحزمةتدّشينتم
يهالترفمشاريعشركةعنهاأعلنتالتي2019عاممنأبريلشهرفي

يةبميزانالعامة،االستثماراتلصندوقالتابعة(SEVEN)السعودية
اعلقطجديدةتحتيةبنيةلتكونريالمليار10حواليقدرهاأولية

فيألولىاالترفيهيةالوجهةمنهاستجعلالتيالشرقيةفيالترفيه
ترفيهيةمالهيمدينةمشروعأولعناإلعالنويشمل.الخليج
لتميزر،القمنصفشاطئعلىمربعمترمليونمساحتهاتبلغضخمة

مجمعاتءبناالشركةتعتزمكما.استراتيجيسياحيبموقعالمنطقة
عتقاالحساء،ومدينةالدمامومدينةالخبرمدينةفيترفيهية
تهاءانيتمأنالمتوقعومنللمنطقةالبحريةالواجهةعلىجميعها
دور6إنشاءعناإلعالنتمكم.2020عامفيبالمشروعاألعمال
.الباطنوحفروالدمامالخبرفيللسنيما

ثقافةالشرقية)شعارتحتأقيمالذي"2019الشرقيةموسم"تميز
بتنوعالجاريالعاممنمارس30-14منالفترةخالل(وطاقة

بتهاومناسوالفنيالمعرفيالثراءجانبإلىوالتشويقالفعاليات
عيا  سالسعوديالمجتمعوشرائحالعمريةوالفئاتاألذواقلجميع
منالعديدالفعالياتوتضمنت.واالقتصاديالترفيهيالقطاعلتنمية

دمهاقضخمة،مسارحعلىأقيمتالتيالعالميةالغنائيةالحفالت
.دولعدةمنعالميونفنانون

المكتبيالقطاع

٪10بنسبةالدمامفياإلداريةالمساحاتإيجاراتمتوسطتراجع
العاممنالفترةبنفسمقارنة2019عاممنالثانيالنصفخالل

اإلداريةالمساحاتواصلتكما.سعوديريال893إلىليصلالسابق
لفئةامساحاتمنأفضلألداءتسجيلهاالجودةالعالية،"أ"الفئةمن

فعتارتكمااإليجارات،متوسطفيأكبرانخفاضاتسجلتالتي"ب"
أسواقاألربعبيناألعلىوهي%32إلىلتصلالشواغرمعدالت
وقوسالتجزئةوسوقالسكنيالسوق)المملكةفيالرئيسية
.(المكتبيوالسوقالضيافة

المساحاتمنمربعمترألف23حواليدخول2019عامشهد
ةاإلداريالمساحاتمنالمخزونإجماليرفعمماالسوق،إلىاإلدارية

وتضمنت.مربعمترألف894حواليإلىالدماممنطقةفي
ريقطعلىاإلداريالجبيلمبنىالفترةهذهخاللالمنجزةالمشاريع
ىعلالمركزيةالمنطقةفيالخفرةوبرجالسريع،الجبيلالظهران
خادمطريقعلىالخالديوبرجبالدمامالسريعفهدالملكطريق

.الشريفينالحرمين

المساحاتمنمربعمترألف66منأكثربتسليمتوقعاتظلوفي
علىالضغطيستمرأنيتوقعالمقبل،العاممدارعلىاإلدارية

ظلفيالدمامعلىالخصوصوجهعلىهذاوينطبق.اإليجارات
المدىوعلى.الهيدروكربوناتقطاععلىاالعتمادفياستمرارها
بادراتالمخلفيةعلىالشركاتمنالطلبيرتفعأننتوقعالطويل،

لملكامدينةمثلالدمام،اقتصادتنويعإلىتهدفالتيواإلعالنات
إيجاراتعلىإيجابا  سينعكسمما،(سبارك)للطاقةسلمان

.اإلداريةالمساحات

التجزئةقطاع

اريةالتجالمراكزعبراإليجاراتفيالتراجعمنمزيدا  2019عامشهد
منطقةفيالتواليعلى%3و%5بنسبةوالمحليةاإلقليمية
التجاريةالمراكزفياإليجاراتارتفعتبينماالحضارية،الدمام

حيث،2018بعاممقارنة  2019خالل٪6بنسبةالكبرىاإلقليمية
ةمميزتسويقمفاهيمتقديممنالتسوقمراكزأصحابتمكن
واغرالشمعدالتارتفعتوعليه.بهمواالحتفاظالمستأجرينلجذب
.%1بـقدرت2019عاممنالثانيالنصففيطفيفةبنسبة

عقطافيالتأجيريةالمساحةمنمربعمتر83,000إجماليتسليمتم
بنسبةزيادة  يمثلماوهو،2019عاممنالثانيالنصفخاللالتجزئة

اريعالمشوتشملالماضي،العاممننفسهابالفترةمقارنة  37%
علىوكووأجدانالخبر،وبافيليونباتيو،مشروعالفترةخاللالمنجزة
جزئةالتمنافذمنالمعروضإجماليارتفعوعليهتركي،األميرطريق
.مربعمترمليون1,18إلىللعام

لمنافذالتأجيريةالمساحةمنمربعمتر63,000تسليمالمقررومن
زالمراكفئةتحتمعظمهاتندرجالقادمالعامفترةخاللالتجزئة
كاملةمتمجموعةتقدمالتيالمكشوفةوالعصريةالجديدةالتجارية

األطعمةومنافذالتجزئةمنافذذلكفيبماالخدمات،من
ازهاإنجالمتوقعالمشاريعوتشمل.الترفيهووسائلوالمشروبات

وعبدأفنيو،وأطيافالخبر،باركوكورنيشووك،ليزوانمشروع
.فهدبنفيصلاألميرطريقعلىالخبروممشىأفنيو،الوهاب
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امجبرنأبرزهااالقتصاديةالقطاعاتمنالعديدتوطينوخططبرامج
خفض،2030المستقبليةرؤيتهافيالمملكةوتستهدف.نطاقات
.%7إلىلتصلمواطنيهابينالبطالةمعدل

في%0.2تضخمنسبةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةسجلت
فيالواردة2019عامتوقعاتحسب%1-بـمقارنة2019ديسمبر

تصلسالتضخمنسبةانتشيراألوليةالتقديرات.2020ميزانيةبيان
.2020عامفي%2الى

ياحدثا  السعوديةالعربيةالمملكةحققتلقد معديسمبر5فيتاريخ 
السعودية،أرامكوطرحتحيثالعالم،فيأوليعامطرحأكبر

96يعادلماأيرأسمالها،من٪1.5العالمفيربحيةاألعلىالشركة
لكةالممبورصةأصبحتوعليه.العاملالكتتابسعوديريالمليار

قةمنطفيالسوقيةالقيمةناحيةمناألعلىالسعوديةالعربية
.العالمفيسوقأكبروسابعإفريقياوشمالاألوسطالشرق

، (COVID-19)المستجدكورونالفيروسالسريعالتفشيأدىوأخيرا 
دتأفاحيثملحوظ،بشكلالعالمياالقتصاديالنشاطتراجعإلى

اليإلجماالقتصاديالنموأنوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمة
فيالنصفإلىينخفضقد2020عامفيالعالميالمحليالناتج
واليحالعالميالنموبلغأنبعدكورونافيروسانتشاراستمرارحال
تهحاالأسوأإلىالعالمياالقتصاديدفعقدماالماضي،العام2.9%
الناتجإجمالينموبتوقعات،2009فيالعالميةالماليةاألزمةمنذ

ركودبحدوثينذرقدالذياألمرفقط،%1.5بنسبةالعالميالمحلي
هايشهدالتياعتياديةالغيرالظروفظلوفي.محتملاقتصادي

أكبرحدياتوتالفائدةلمعدالتانخفاضا  أكثرمستوياتنتوقعالعالم
ومن.نالمستهلكيانفاقودعمالتحفيزيةالنقديةالسياسةتجاه

الطاقةرأسهاعلىوالقطاعاتالماليةاألسواقتشهدأنالمرجح
ماوياتوالبتروكياألساسيةوالموادوالعمرةوالحجوالسفروالسياحة
تصاداالقيعودالوقدالطلبعلىالنموتراجعبسببحاّداهبوطا  

.األزمةهذهنهايةأعقابفيأخرىمرةالتعافيإلىبالضرورة
ا2020عاميشهدأنويتوقع مامالرابع،أوالثالثربعهخاللاستقرار 
جنيلاالقتصاديةلألنشطةتدريجيانتعاشلحدوثالمجاليفسح
.مستوياتهأدنىعندالسوقفيالدخولأرباح

بشـكلوتحسـن2018عـاممنـذبالتعافـيالمملكةاقتصــادبــدأ
النفطـيغيـرالمحلـيالناتـجأداءفـيخاصـة2019عـامخـاللملحـوظ
نمـوتراجـعمـعذلـكتزامـنمـنالرغـمعلـى%2.5بنحونمىالذي

الخامالنفطإنتاجسياساتبسبب%1-بنسبةالنفطـيالقطـاع
التجاريةالنزاعاتمنوبالرغم.**+أوبـكاتفاقيـةفيعليهاالمنصوص

جالناتـنمىالدولية،واألسواقالعالمياالقتصاديشهدهاالتي
مدعومـا  2019عـامفـي%0.33بنسبةالسنوياإلجمالـيالمحلـي
الناتجولنماألوليةالتقديراتبلغتكما.النفطـيغيـرالناتـجبنمـو

.٪2.3نسبة2020لعاماإلجماليالمحلي

على2003العاممنذاإلنفاقلتراجعمستوىأكبر2019عامشهد
دارةاإلفـيالهيكليـةاإلصالحـاتمـنالعديـدتنفيـذبسبباألقل،
فــياإلنفــاقإجمالــيوقــدر.اإلنفـاقكفـاءةلرفـعالعامـةالماليـة
مللعـاالمتوقـععـنمنخفضـا  ريـالمليـار1,020بنحــو2020ميزانيــة

راألكبالحصةالتعليمقطاعمخصصاتوتشكل،%3-بنسـبة2019
إيراداتتوقعاتعلىوبناء  .%19بنسبةالتقديريةالمصروفاتمن

أساسعلىالعجز،فيزيادةسنرى،2020فيريالمليار388بمبلغ
(ريالمليار187قيمتهما)اإلجماليالناتجمن%6.4لتبلغسنوي
.2019لعاماإلجماليالمحليالناتجمن%4.7بنسبةبعجزمقارنة

.(ريالمليار131ماقيمته)

وتنميـةاالقتصاديــةالقاعــدةتنويــععلىالحكومةاستراتيجيةترتكز
قتصاداالعلىالسلبياألثرلتخفيفوذلكوتمكينـهالخـاصالقطـاع

احالحكومةتستثمر.النفطأسعارانخفاضعنالناتجالسعودي فيالي 
اعالقطلتحفيزالخصخصةوبرامجالضخمةالمشاريعمنسلسلة
يـنوالتعدالصناعـةمثـلالواعـدةالقطاعـاتفـيلالسـتثمارالخاص

واالتصــاالتالتقنيــةوقطـاعالماليـةوالخدمـاتالمالـيوالقطـاع
المملكةالدوليالبنكصنفكما.والرياضــةوالترفيــهوالســياحة

رهتقريفياإلصالحيةالدولأكبرمنكواحدةالسعوديةالعربية
،30المملكةقفزتحيث"2020األعمالأنشطةممارسة" منمركزا 

فيقياسهاتممناطق10أصلمن9فيوتحسنت،62إلى92
ادية،واالقتصاالجتماعيةاإلصالحاتمنالمملكةتشهدهلماالتقرير

.2030رؤيةظلفياالقتصاديةاإلمكاناتتحقيقإلىالهادفة

عـاملخـالنمـوا  المباشـرةاألجنبيـةاالسـتثماريةالتدفقـاتشهدت
مقارنـة%10بزيادةسبتمبرفيريالمليار13بلغتحيث2019
.الســابقالعـاممـنذاتهابالفتـرة

حيث2019عامبدايةمنذانخفاضا  للسعوديينالبطالةمعدلشهد
عاممنالربعنفسفي%12.8بـمقارنةالثالثالربعفي%12بلغ

نفيذتظلفيالمواطنينبينالبطالةنسبةانخفاضويأتي،2018

*منظور سدكو كابيتال لالقتصاد الكلي

علىنظرة،فرانكنايت-2019عاممنالرابعالربعفيالسعوديةفيالمتداولةالعقاريةالصناديقعلىنظرة،السعوديةفياستثمر-2020شتاءالسعوديةفياالستثمارات،الماليةوزارة–2020للدولةالعامةالميزانيةبيان:المصادر*
مؤسسة–2020ينايرالشهريالماليالتقرير،الالجي،2019عامحصادالسعوديةالعربيةالمملكةالعقاراتسوق،سكني–2020يناير15اصدارسكنيبرنامجتقرير،فرانكنايت-2019عاممنالرابعالربعفيالسعوديالعقاريالقطاع

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

.والسودانالسودانوجنوبوروسياوعمانوالمكسيكوماليزياوكازاخستانوبرونايوالبحرينأذربيجان
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*العقاريللقطاعكابيالسدكومنظور

ا2019عامشهد ادةالزيضمنهامنكانعدةمستوياتعلىبارزا  نجاح 
1,131تبلغوالتيبالمملكةاألجنبياالستثمارتراخيصفيالكبيرة
كانوالتشييدالبناءقطاع.2018بعاممقارنة%54بزيادةجديدا  ترخيصا  
الهنددولةحظيت.المصدرةالتراخيصعددمن%17بنسبةحظا  األوفر

%12ةبنسبالمصدرةالتراخيصمننسبأعلىعلىالمتحدةوالمملكة
400منأكثرمن%57نسبتهماالمملكةأنجزتكما.التواليعلى%9و

.اقتصاديإصالح

على٪56.5بنسبةالبيعنقاطعملياتقيمةارتفعت،2019عامفي
أساسعلى٪22.8بنسبةالمبيعاتزادتحينفيسنوي،أساس
ريال177حواليإلىمعاملةلكلالمبلغانخفضوبالتالي،.سنوي

أنإلىيشيرمما،2018عامفيسعوديريال225مقابلسعودي
يمةقبقيتحيثالمالمقابلالقيمةنحويميليزالالالمستهلك
عقاريةاللألسواقسدكووتنظر.العملياتعددمنبكثيرأقلالعمليات
البعيد،ىالمدعلىتفاؤلبنظرةالترفيهقطاععلىالتركيزمعالتجارية
بالعملالتجاريةلألنشطةيسمح2019يوليوفيقرارصدوربعدخاصة

الذياألمر،2020ينايرمنابتداء  التنفيذحيزيدخلأنعلىساعة24
كماالتجزئةقطاعفيالوظائفمنالعديدخلقفيسيساهم
أعمالحجمزيادةإلىوسيؤدياالستهالكي،االنفاقفيسيساهم

.ريالمليار64بنحوالمطاعمقطاع

الوزراءمجلسأقرهالذي"المميزةاإلقامة"نظامعلىالموافقةجاءت
والتجاريةالسكنيةلألغراضالعقاراتامتالكمنهاعديدةبمزايا

مكةمدينتيفيالواقعةبالممتلكاتاالنتفاعوحقوقوالصناعية،
فعدمقابلالمزايا،منالعديدمنذلكوغيرالمنورةوالمدينةالمكرمة
.التنفيذيةالالئحةحددتهاخاصةرسوم

عربيةالالمملكةأتاحتالرؤية،وتحقيقاالقتصادتنويعخططوكأبرز
العالمحولجنسية49لـالزيارةتأشيرةعلىالحصولفرصةالسعودية

اممالسعودية،األراضيإلىالوصولعندأوااللكترونيالموقععبر
فيغلةمستالغيرالتجاريةالفرصمنكبيرةمجموعةعلىالضوءسّلط
تراثوالللسياحةالعامةالهيئةاطلقتكما.بالمملكةالسياحةقطاع

يضمالمملكةومدنمناطقمنلعددسياحيا  موسما  11الوطني
جاءت.يخيةوالتاروالسياحيةوالثقافيةالترفيهيةالفعالياتمنالعديد

جتمعموبناءللمواطنين،الحياةجودةمستوىرفعإطارفيالفعاليات
الريالمليارالرياضلموسماالقتصاديةالعوائدحجمتخطى.حيوي

ألف200منأكثروإصدارزائرمليون10منأكثرقدوممعسعودي
.زيارةتأشيرة

تركزتيالالمشاريعمنالعديدتصميمتمالمملكةمكانةتعزيزوبهدف
في.ملكةالمفينسبيا  مستكشفوالغيرالغنيالثقافيالتراثعلى

وييحتترفيهيكمجمعالدرعيةبوابةالمملكةأطلقت،2019نوفمبر
باقالسومضاميروالمتاحفوالمطاعمالفاخرةالفنادقمنالعديدعلى

العالعنالستارالمملكةكشفتذلك،علىعالوة.للغولفوملعب
،.عامألف200لنحويمتدعريقتراثاستكشاففرصةللزائرلتتيح أيضا 
فيلتتمثعدةوترميماتإصالحاتجدةفيالتاريخيةالمنطقةتشهد
رعيةالدأنبالذكرالجدير.بوتيكفنادقإلىالقديمةالمنازلتحويل
العالميالتراثمواقعكأحدتصنفالتاريخيةجدةومنطقةوالعال
.اليونسكولمنظمةالتابعة

اتالجهمعالتعاونخاللمن"للتنافسيةالوطنيالمركز"تمكينتم
لرفعالمملكةفياألعماللبيئاتومتكاملشامللتحسينالحكومية
لمعالجةمبادرة300منأكثرالمركزأطلقولقد.عالميا  تنافسيتها
إجراءاتاإلصالحاتأبرزشملت.الخاصالقطاعتواجهالتيالتحديات
"بلدي"صةمنطريقعنالكترونيا  الترخيصوطلبالبناءتراخيصاستخراج
لةمتكامرقميةبياناتقاعدةإنشاءطريقعنالصكوكجميعورقمنه
.الملكيةلصكوك

رؤيةلاإلصالحلبرنامجاألساسيةالركائزأحدالمنازلملكيةكانتولما
اإلسكانوزارةبياناتأظهرت،2030عامبحلول%70إلىلتصلالمملكة

التـيالتمويليـةوالحلـولالســـكنيةالخيـاراتمنالمستفيدينعددأن
مستفيد،ألف300بلغقد2019عامنهايةحتىسـكنيبرنامـجقدمهـا

قفزتكما.2018عامخاللالمستفدينبعددمقارنة%91بزيادةأي
فزةقالمحليةالبنوكقبلمنلألفرادالمقدمةالعقاريةالقروضأعداد

بلغتحيثالماضي،بالعاممقارنة%236بنسبةالنمومعدلفيقياسية
اريالمليار74حواليإجماليةبقيمةعقدألف170 ةمؤسسلتقريروفق 
.السعوديالعربيالنقد

عددهابلغقدفلالمتداولة،العقاريةاالستثماريةبالصناديقيتعلقوفيما
القيمةوارتفعت2019ديسمبرشهرنهايةفيكمامتداوال  صندوقا  17

%74بارتفاعسعودي،ريالمليار15إلىلتصللهااإلجماليةالسوقية
وأغلق.2018عاممناألولالربعفيسعوديريالمليار8.6بـمقارنة
عامفينقطة4,198علىالمتداولةالعقاريةللصناديقتاسيمؤشر
ارتفعت.%16بـمرتفعا  أي2018عامنهاية3,623بـمقارنة2019
بزيادةسنويأساسعلى%19بنسبةأيضا  المتداولةاإلجماليةالقيمة

علىالمتداولةاألسهموقيمةالمتداولةاألسهمعددفي٪25و33٪
متداولةالالعقاريةاالستثمارصناديقسوقفياإليجابياألداء.التوالي

سوقالكفاءةتعزيزمنالسعوديةالماليةالسوقحققتهمانتيجةجاء
داولةالمتالعقاريةللصناديقالمتنامياالتجاهسيوفر.مستواهورفع
ماراالستثنهجاعتمادفيالراغبينللمستثمرينمالءمةأكثرمنصة
،.والقطاعيالجغرافيالتنويعمزايامناالستفادةمعاألجلالطويل أخيرا 
إلى%4منمتفاوتةالمتداولةالعقاريةللصناديقالنقديةالعوائدجاءت

أسعارحسب%6.6صندوق17للـالنقديةالعوائدمتوسطوبلغ9.6%
.2019ديسمبرنهاية

%15.85بنسبةملحوظةزيادةالمتداولةالعقاريةالصناديقمؤشرسجل
سعارألالعامالقياسيالرقممتوسطبانخفاضمقارنةسنويأساسعلى

انخفضحيثالسابق،العاممنبنظيرهمقارنة%2.7بنسبةالعقارات
والزراعيالتجاريالقطاعمنكلوانخفض%3.4بنسبةالسكنيالقطاع
.التواليعلى%0.3و%1.5بنسبة

ايبرارمؤشفيالسعوديةالمتداولةالعقارياالستثمارصناديقإدراججاء
الستثمارافياألجانبالمستثمرينرغبةتزايدمعمتزامنا  جلوبالناريت
ريتكابيتالسدكوصندوقونجحالسعودي،العقاريالقطاعفي

وزيادةنالمستثمريقاعدةتوسيعشأنهمناالنضمام.للمؤشرباالنضمام
ورفعةوالمتقدمالناشئةالعالميةاألسواقمنالمتدفقةالسيولةحجم

.الشفافيةمستوى
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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

مدير)"لكابيتاسدكوشركةقبلمنالمدار"(الصندوق)"ريتكابيتالسدكولصندوقالماليةالقوائمراجعنالقد":القانونيالمحاسبرأيحولبيان
مالكيإلىالعائدةالملكيةحقوقفيوالتغيراتاآلخرالشاملالدخلوقوائمم2019ديسمبر31فيكماالماليالمركزقائمةتشملالتي،"(الصندوق
الهامةةالمحاسبيللسياساتملخصمنالمكونةالمالية،القوائمحولواإليضاحاتالتاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالنقديةوالتدفقاتالوحدات

.األخرىالتفسيريةوالمعلومات

الماليوأدائهام،2019ديسمبر31فيكماللصندوقالماليالمركزالجوهرية،النواحيجميعمنعادلة،بصورةتعرضالمرفقةالماليةالقوائمإنرأينا،وفي
واإلصداراتوالمعاييرة،السعوديالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقريرالدوليةللمعاييروفقاالتاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالنقديةوتدفقاتها

."القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةاألخرى
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الـقـوائـم الــمــالــيـــة
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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�
لم تحدث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق�
لم يقم مدير الصندوق باإلعفاء من أي رسوم 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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