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 الرياض ريـت 2

 :مدير الصندوق

 

 

 

 

 

 
 بموجب المالية السوق هيئة قبل من ومنظمة مرخصة سعودية شركة هي المالية الرياض

 بالتغطية ومتعهد ووكيل أصيل بصفة التعامل خدمات لتقديم  (07070-37) رقم الترخيص

   .المالية لألوراق والحفظ المشورة وتقديم واإلدارة، والترتيب

 المالية الرياض تقدم المستقبلية، المالية لالحتياجات والتخطيط الثروات إدارة بأهمية إيمانا  

 خبراء من مؤهل فريق أيدي على المتنوعة االستثمارية والحلول المنتجات من واسعة خيارات

 .للشركات االستثمارية والمصرفية األصول وإدارة المالي والتخطيط االستثمار

 والثقة، االحترافية من مستوى بأعلى استثمارية منتجات تقديم إلى المالية الرياض تهدف كما

  المؤهلة، الكوادر من فريق خالل ومن متقدمة عصرية قنوات عبر العمالء خدمة في والتميز

 .والمساهمين العمالء عوائد لتنمية

 في المالية المؤسسات أكبر أحد الرياض، بنك من المضافة المزايا بكل المالية الرياض تتمتعو

 المصرفية الخدمات مجال في النمو على وقدرة انتشارا   واألكثر السعودية، العربية المملكة

 والمتراكمة الواسعة البنك خبرات من االستفادة على قادرين يجعلنا األمر هذا .والشركات لألفراد

 .قوي رأسمالي أساس يدعمه الذي المتميز وعمله السنين، عشرات عبر



 :سياسية االستثمار

ذات مستويات عقارية محفظة يسعى الرياض ريـت إلى تملك وإدارة 

الرئيسغغية المنغغاطق التجاريغغة اسغغتراتيجية فغغي مسغغتقرة ومواقغغع إشغغغال 

تتمتغغغع بهغغغا هغغغذ  تمكنهغغغا مغغغن االسغغغتفادة مغغغن المكانغغغة التنافسغغغية التغغغي 

 .المناطق

عغغغدد محغغغدود مغغغن فغغغرص التطغغغوير ذات فغغغي ويسغغغتثمر الصغغغندوق 

ذات الطغغابع المجزيغغة و تلبيغغة االحتياجغغات العقاريغغة احتمغغاالت النمغغو 

ويتوقغغع أن يغغتم توفيرهغغا فغغي بعغغض االمغغاكن، المتخصغغص والتغغي لغغم 

تعود االستثمارات في مثغل هغذ  األنغوان مغن مشغاريع التطغوير بقيمغة 
 .مضافة على المستثمرين فيها على المدى المتوسط

أمغغا علغغى المغغدى الطويغغل، فستواصغغل محفظغغة اسغغتثمارات الصغغندوق 

والمعارض التجاريغة تركيزها على االستثمارات الجذابة في المكاتب 

إنشغاء قاعغدة أصغول والمستودعات بغيغة ومنشآت الضيافة والمساكن 

و تحقيغغق متنغغون ومسغغتقر لمسغغتثمري الصغغندوق دخغغل عقاريغغة ذات 

 .زيادة معقولة في قيمة المحفظة
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 المركز المتميز، الرياض : أعاله

 الرياض ريـت



 :ملخص الصندوق

 
استحوذ الصندوق على ثغال  عقغارات فغي مدينغة  الريغاض وعقغار واحغد فغي مدينغة جغدة 

كغذلك اسغتثمر الصغندوق فغي مشغرون تطغوير بمدينغة الخبغر . وعقار اخر في مدينة الغدمام

وعغالوة علغى .  م 2018ويتوقغع ان يبغدأ التشغغيل التجغاري خغالل الربغع الثغاني مغن عغام 

 ”Ascott“ذلك، فقد وقع الصندوق اتفاقية إدارة واتفاقية استشارة فنية مع شركة اسغكوت 

 .  العالمية، لتكون المشغل للمشرون حال االنتهاء من تطوير 

 

مليغون   سغعودي فغي اسغتثمارات  485تم استثمار حتى تاريخ إعداد هذا التقرير نحغو 

وبهذا يضم الصندوق مجموعة متنوعة من العقارات المستأجرة من مغا . استحواذ وتطوير

سغنوات، وتغطغي مجموعغة واسغعة مغن 7.5مسغتأجر، بمتوسغط مغدة إيجغار  80يزيد على 

كالتسغويق والتغدريب والتمويغل والخغدمات )القطاعات التجارية بالمملكة العربية السغعودية 

المصغغغرفية والضغغغيافة والخغغغدمات الماليغغغة والصغغغحة والمستحضغغغرات الدوائيغغغة والسغغغياحة 

 ...( واالستشارات القانونية وما إلى ذلك

وسيساعد مشرون الخبر عند تشغغيله علغى تعزيغز التغدفقات النقديغة للمحفظغة وزيغادة قيمغة 

 .راس المال، ورفع مستوى تنون قاعدة المستأجرين

 يشمل عدد االصول عمليات االستحواذ ومشاريع التطوير  •

 .يشمل رأس المال المستخدم في مشروع الخبر شراء األرض وتمويل تكاليف التنفيذ•
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 الحالي عند إنشاء الصندوق

 (بماليين الرياالت)مستوى االستغالل الحالي لرأسمال الصندوق 

SAR 25 

SAR 485 
SAR 475 

SAR 15 

 السيولة النقدية  رأس المال المستخدم

100% 

 قروض رأس المال

 تركيبة التمويل 

 الرياض ريـت
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4 

 الشاطئأبراج أنسام 

5 

 المنطقة الوسطى

 مشرون الخبر

 أبراج الفرسان

 مركز االزدهار التجاري

 الرياض
 المنطقة الشرقية

 الدمام

 الخبر

 استحواذات على مشاريع قائمة

 مشاريع تحت التطوير

4 

5 

3 

2 

1 
2 

 1 المركز المتميز

3 

 خارطة المحفظة

6 

 الغربيةالمنطقة 

 جدة

 6 فندق أسكوت التحلية

 الرياض ريـت
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6 

 عقارات قائمة

5 

 عقارات تحت التطوير

1 

 لالستحواذاتالتكلفة اإلجمالية  

 لاير سعوديمليون 420 

 التطويرما تم دفعه لمشاريع  

 لاير سعوديمليون  65

 القابلة للتأجير المساحة 

 متر مربع 46,000

 المسطحات تحت التطوير والبناء

 مربعمتر  25,000

 عدد المستأجرين

 مستأجر 84

 مستوى اإلشغال للمحفظة

94 % 

 .للتأجير القابلة المساحة توزيع الجدول يشمل•

 الفنادق لمشغلي التجاري التأجير على الضيافة قطان يستند•

 .للفنادق المباشرة التشغيل عمليات يعكس وال

 الواقع التطوير مشرون للتأجير القابلة المساحة تشمل ال•

 .بالخبر تركي االمير شارن على

 فئة من مفروشة فندقية شققا يتضمن سوف الخبر عقار•

 نجوم (5) خمس

 مؤشرات المحفظة

 المعارض
21% 

 المكاتب
32% 

 الضيافه
46% 

 (حسب المساحة الصافية القابلة للتأجير)توزيع االستثمارات 

 مدة اإليجارات متوسط 

 سنة 7.5

 *  شهر الحالية  12إيجارات 

 لاير سعودي 34,000,000

 الرياض ريـت

 .العقارات في الشاغرة المساحات ايجارات قيمة احتساب يتم لم *
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 استراتيجية االستثمار

 العقاري والقطاع الصندوق عن عامة لمحة

 

ركزت المرحلة السابقة من األنشطة االستثمارية للصندوق على 

بنغغغاء محفظغغغة متنوعغغغة مغغغن العقغغغارات الواقعغغغة علغغغى الشغغغوارن 

التجارية الرئيسية والتغي تشغمل تشغكيلة واسغعة مغن المسغتأجرين 

وتتيح العقارات التجاريغة . وتتكون من مختلف قطاعات األعمال

الواقعة على الطرق الرئيسية إمكانيات إشغال أقوى على المغدى 

أمغا مغن حيغ  حجغم األصغول، . الطويل مقارنة بالمواقع الثانويغة

األصول العقارية متوسطة الحجم ومتعددة ( أ)فقد تم التنويع بين 

األصغغغول ( ب)و( كالعمغغغائر والمراكغغغز التجاريغغغة)المسغغغتأجرين 

متوسغغغطة الحجغغغم والمغغغؤجر غالغغغب مسغغغاحتها لمسغغغتأجر واحغغغد 

 .وذلك لتقليل نسبة المخاطر( كالفنادق)
 
 :المستأجرين متعددة التجارية والمراكز العمائر شريحة (أ)

 

 في شاسع نمو إلى المملكة شهدته الذي الحضري التوسع أدى

 معظم واجهت فقد مشاهد، هو وكما .الجديدة السكنية التجمعات

 نشر حضريا   زحفا   الرياض، مدينة سيما ال المملكة، مدن

 لتلك تاريخيا المعروفة المركزية المناطق وراء لما السكان

 بوتيرة المتنامية السكانية الكثافة احتياجات ولتلبية .المدن

 عبر توسعها بالمملكة الرئيسية الشوارن واصلت متسارعة

   .التجاري التطوير مشاريع

 التجارية المعارض اشكال تطورت السابقة، العقود وخالل

   التقليدية التسوق مواقع من الرئيسية الشوارن على الواقعة

 

 

 ذات المكتبية التجارية المراكز الى الحضرية   والمناطق بالمدن

 .(Strip Malls) الشريطية التسوق ومراكز المتعددة االدوار

 الماضية القليلة السنوات مدى على المراكز هذ  تزايدت وقد

 .المحليين للمستهلكين المقصودة الوجهات من لتصبح

 المطورين قدرة حول وشعبيتها المراكز تلك انتشار ويرتكز

 قصيرة، زمنية فترات خالل العقارية المشاريع هذ  تنفيذ على

   .اإلقليمية التجارية باألسواق مقارنة

 القطان هذا على طرأت التي المتواصلة المتغيرات من وبالرغم 

 التجارية األسواق من للعديد مدروسا   دخوال   سيشهد والذي

 من فإنه .القادمة  سنوات السبع إلى األربع مدى على اإلقليمية

 قدرة في االستمرار المراكز هذ  بعض تواصل أن المتوقع

 :التالية بالعوامل تتمتع التي خصوصا عالية تنافسية

 الموقع•

 للمستأجرين المتجانسة التركيبة•

 والتنفيذ التصميم جودة•

 والترميم الصيانة اعمال جود•

 السيارات مواقف•

 على الواقعة التجارية المراكز بعض تأخذ أن المتوقع من بينما 

   .الشعبية التجزئة تجارة شكل فرعية شوارن

 

 يمكننا التجارية، المراكز هذ  في المستأجرين لشريحه وبالنظر

 والمشروبات االغذية قطان (2) و التجزئة قطان (1) بأن القول

 المكونات تعد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات شريحه (3)و

   .التاجرية المساحات على والمستقبلي الحالي للطلب االساسية

 

 
 

 التجزئة تجارة قطان.1

تشغكل التركيبغة السغكانية فغي المملكغة والتغي يمثغل فيهغا الشغباب الغذين 

مغغن % 50سغغنة اكثغغر مغغن  39سغغنة و 15تتغغراوأ أعمغغارهم مغغا بغغين 

ويتوقغع مغع . مجمون السكان عامل دعم مهم لتجغارة التجزئغة المحليغة

مغغغرور الوقغغغت أن تسغغغتمر فئغغغة الشغغغباب فغغغي الهيمنغغغة علغغغى التركيبغغغة 

االجتماعية مما يوفر قاعدة كبيرة من المستهلكين خصوصا  مع تطور 

  .عادات التسوق

كما التزال المساحة  المتاحة للفرد الواحغد فغي قطغان تجغارة التجزئغة 

علغغغى مسغغغتوى المنغغغاطق بالمملكغغغة العربيغغغة السغغغعودية أقغغغل منهغغغا فغغغي 

األسغغواق اإلقليميغغة األخغغرى، األمغغر الغغذي يعكغغس قابليغغة هغغذا القطغغان 

 .  لتحقيق المزيد من النمو

 التجزئة تجارة قطان بها يحظى التي القوية النمو آفاق من وبالرغم

 التشبع التجزئة لتجارة التحتية البنية على يغلب أنه إال بالمملكة،

 يولد وهذا المنظمة، غير واألسواق القديمة الثانوية التسوق بمراكز

 تراعي والتي المميزة التصاميم ذات العقارية للمنتجات عالية فرصة

 .الخضراء والمناطق الفسيحة الجلوس واماكن المفتوحة المساحات

 

 معدل المساحة القابلة للتأجير للفرد في منطقة الشرق األوسط

 تحليل كولييرز انترناشينال: المصدر

 الرياض ريـت



 :والمشروبات األغذية قطان .2

 

  على تزيد بحصة الخليجي التعاون مجلس دول في والمشروبات لألغذية سوق اكبر السعودية العربية المملكة تعتبر

 األغذية من سنويا   تستورد  ما قيمة تقدر حي  اقتصادية طفرة القطان هذا ويشهد . االستهالك اجمالي من 60%

 مدى على ملموس بشكل الواردات تلك تنمو أن المتوقع ومن سعودي،   مليار 50 على يربو بما والمشروبات

 السعودية العربية المملكة تزال ال ، (BMI)انترناشينال مونيتور بزنس مجلة تقرير وحسب .القادمة سنوات الخمس

 بحثية مجلة وهي  - الخليج تجارة مجلة أكدت كما .المنطقة في والمشروبات، لألغذية جاذبية االكثر السوق تمثل

 على تنطوي التي القطاعات من القليل هناك" أن إلى مشيرة السعودية في والمشروبات األغذية قطان قوة -  خليجية

 للسكان الجغرافي للتوزيع القوية األساسيات جعلت وقد ."والمشروبات األغذية قطان عليه ينطوي مما أكثر فرص

 ."العالم في المستغلة غير األسواق اكثر أحد" بالمملكة والمشروبات األغذية قطان من

 

 سعودي   مليار 17 لبلوغ طريقه في القطان حجم أن إلى التوقعات فتشير السريعة، الوجبات لقطان بالنسبة اما

 مع وعيا   تزداد المملكة سكان من نسبيا   المتعلم الشباب فئة بأن التنويه هنا يفوتنا وال .القادمة سنوات الثال  خالل

 بأن علما   والسريعة، الصحية والمشروبات المأكوالت إلى بالفعل التوجه بدأت وقد الصحية باالعتبارات الوقت مرور

 انتعاش إلى الطويل المدى على المتغيرة والخيارات األذواق تفضي وسوف .سنويا %12 حاليا   القطان هذ  نمو معدل

 بين والمشروبات األغذية على المتزايد اإلقبال من لالستفادة المطاعم وتنون بالمملكة والمشروبات المأكوالت قطان

 .المملكة سكان

8 

 .مركز التميز، مستأجرين في قطاع المأكوالت والمشروبات: أعاله

 

 الرياض ريـت



 

 :والصغيرة المتوسطة األعمال مؤسسات قطان .3
 

وتهغدف المملكغة . الغنفطذلغك جليغا  مغع انخفغاض أسغعار المتوسغطة والصغغيرة، ويبغدو  تولي المملكة العربية السعودية اهتماما  متزايدا  بالمشاريع 

المشغاريع الصغغيرة والمتوسغطة فغي معظغم للغبالد، حيغ  تعتبغر للقطان الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلغي اإلجمغالي لى إسناد دور أكبر إ

المهمغة باإلضغافة الغى المسغاهمة . الوظائفمن مجمل % 70و% 60أهمية كبيرة لنمو االقتصاد إذ تتراوأ حصتها ما بين الدول المتقدمة ذات 

ونشغير هنغا إلغى أن . كبيغر فغي النغاتج المحلغي اإلجمغاليبشغكل للمشاريع الصغيرة والمتوسغطة فغي إيجغاد فغرص العمغل، فغإن هغذا القطغان يسغاهم 

فغغي اليابغغان % 55فغغي ألمانيغغا و% 57فغغي الصغغين و% 60بلغغغت المحلغغي النسغغبة التغغي سغغاهمت بهغغا المشغغاريع الصغغغيرة والمتوسغغطة فغغي النغغاتج 

فغي % 33ويالحغظ عغدم انطبغاق ذلغك علغى المملكغة العربيغة السغعودية حيغ  تسغاهم المشغاريع الصغغيرة والمتوسغطة بنسغبة . في كوريا% 50و

المشغاريع الصغغيرة والمتوسغطة الحجغم تشغكل الشغريحة األكبغر أن الوظغائف، وذلغك بغالرغم مغن من حجم % 25الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة 

المشغغاريع الصغغغيرة "لتقريغغر صغغادر عغغن البنغغك الغغدولي، فغغإن قطغغان ووفقغغا  (. مقارنغغة بعغغدد مؤسسغغات األعمغغال)لمؤسسغغات األعمغغال بالمملكغغة 

 ".من مجمل الشركات السعودية% 90والمتوسطة يشكل حاليا  نحو 

 

شغأنها ولتعزيز قطان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنويع بعيدا عن هيمنة النفط على االقتصاد، تواصغل المملكغة دعغم المبغادرات التغي مغن 

ومغن هغذ  المبغادرات برنغامج ضغمان قغروض المشغاريع . التجاريغة الصغغيرة والمتوسغطةتمويغل المشغاريع تخدم بالشكل المناسغب احتياجغات ن أ

وبوجغه عغام، أبغدت المصغارف اهتمامهغا  متزايغد بقطغان المشغاريع الصغغيرة والمتوسغطة مغن خغالل تطغوير البنيغة التحتيغة والمهغارات  .الصغيرة

 .  الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ا تأسغيس الهيئغة العامغة للمشغاريع الصغغيرة والمتوسغغطة إلغى وباإلضغافة  برنغامج ضغمان القغروض للمشغاريع الصغغيرة والمتوسغطة، فقغغد تغم حغديث 

وعغغالوة علغغى تلبيغغة احتياجغغات التمويغغل للمشغغاريع الصغغغيرة والمتوسغغطة، تعنغغى الهيئغغة كغغذلك بتغغذليل العديغغد مغغن . لتسغغهيل تمويغغل تلغغك المشغغاريع

 .المملكةالعقبات التي تواجهها تلك المشاريع والتي تعد على قدر عاٍل من األهمية لنمو اقتصاد 

 

 

9 

 أبراج أنسام الشاطئ، ويشمل مستأجرين من قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة: أعاله

 

 الرياض ريـت



 :واحد لمستأجر مساحتها غالب المؤجر العقارية األصول (ب)

   

 في لالستثمار مهم عامل واحد لطرف بالكامل المؤجرة العقارات تشكل

 عالية، مالية مالئة ذو المستأجر كان إن السيما العقاري القطان شريحه

 مستقرة نقدية تدفقات يوفر الغالب في االيجارات من انون هذا أن حي 

 هذا في بالتملك  المستثمرين رغبه في يعزز مما سنوات، عدة مدى على

 يوجد فإنه المحلي، العقاري السوق إلى وبالنظر .العقارات من النون

 .بالكامل لعقار المستأجرين من رئيسية أنوان ثالثة هناك

 

 الحكومية الجهات.1

 طلب عامل السابق العقد خالل الدولة ألجهزة الضخم التوسع شكل 

 اكبر الحكومية الجهات اصبحت حي  التجارية للمساحات رئيس

 العقارات أن إال .الرياض مدينة في خصوصا   للعقارات مستأجر

 المخاطر ببعض تتصف حكومية جهة قبل من بالكامل المستأجرة

 فعلى .االيجار ودفعات الحكومية االيجار عقود طبيعة بسبب الخاصة

 ويجوز سنوات ثال   على تزيد ال االيجار عقود مدة المثال، سبيل

 في حكومية لجهة الكلية المدة تتعدى ال أن بشرط قصيرة لفترات تمديدها

 للتدفقات ضبابية يولد التجارية العقود من النون وهذ .سنة عشر اثنا مبنى

 .للمستثمرين المستقبلية النقدية

 

 التجاري االستثمار بغرض الشركات.2

 القطعات من كثير نمو الى التجاري االيجار عقود من النون هذا ساعد

 والخدمات والضيافة التعليم قطان خصوصا المملكة في الحيوية

 األموال رؤوس استهالك المشغلين جنبت العقود هذ  أن حي  .اللوجستية

 .أسرن بوتيرة أعمالهم نمو في استغاللها من ومكنتهم العقارات شراء في

 وقد .سنة 25 الى 15  بين ما التجارية العقود مدة تتراوأ الغالب وفي

 الدورية الصيانة اعباء جميع المستأجر تحمل العقود هذ  بعض يشمل

 من النون لهذا المستثمرين رغبه في يزيد مما االحترازية والصيانة

 .التشغيلية التكاليف النخفاض العقارات

 

 الخاص االستخدام بغرض الشركات.3

 االستخدام بغرض لشركات بالكامل المؤجرة العقارات حجم اليزال

 التطوير اسلوب الى جزئي بشكل ذلك ويعزى .نسبيا   محدود الذاتي

 التأجير اسلوب على يعتمد للتطوير الحالي النمط أن حي  العقاري

 ال االسلوب وهذا البناء أعمال من االنتهاء بعد المستأجرين وايجاد

 بعض من المطلوبة والمزايا االحتياجات في الفروقات الغالب في يراعي

 ايجاد في صعوبة الشركات من كثير تواجه المثال سبيل فعلى الشركات،

   . السيارات لمواقف احتياجاتها يستوفي مكتمل مبنى

 على الطلب وازدياد المجال هذا في العقارية الفرص نمو المتوقع ومن

 قبل المستأجر‘ ثقافة المطورين تبني مع خصوصا   المتخصصة المباني

       المستأجر واشتراطات لمواصفات وفقا   البناء يكون بحي  البناء،

(built to suit). 

 

 الرياض ريـت 10

 برج أسكوت التحلية، جدة: أعاله

 .والعقار يمثل بشكل رئيسي عقد لمستأجر واحد بغرض االستثمار التجاري
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 والخدمات والتمويل والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات قطان بينها ومن االقتصاد من معينة قطاعات باستهداف الصندوق يعنى

 االعتبار بعين للشركات المدى طويلة التأجير عمليات أخذت كذلك  .الرئيسية الشوارن على الواقعة التجزئة ومحالت المصرفية

     .أفراد لمستأجرين التأجير عليها ينطوي التي بالمخاطر سلبا   المحفظة تأثر لتجنب وذلك

 

 من النون هذا يوفر  ما المرموقة، التجارية األسماء من تشكيلة تجميع إلى الكبيرة المستأجرين لقاعدة بنائه في الصندوق عمد

   .للعقارات  مضافة قيمة و النقدية للتدفقات  استقرار من التجارية األسماء
 

 األسماء التجارية 

 الرياض ريـت
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 :التأجير اهداف

 

 التجارية المناطق على موزعه عقارات محفظة إلنشاء الصندوق هدف مع تماشيا  

 قد فإنه .المستأجرين من واسعة مجموعة تضم والتي المملكة مدن في الرئيسية

 .االستثمارية االستراتيجية هذ  تنفيذ في رئيسي دور اإليجاري المتر لسعر كان

 انوان على و معقولة ايجار اسعار ذات عقارات على الصندوق ركز وقد

 عالية بأسعار المؤجرة فالعقارات .االقتصادية للظروف أقل حساسية ذو مستأجرين

 .العقارات اختيار عملية خالل اولوية تأخذ لم

 

 باستثناء) الصندوق عقارات في التجارية المعارض ايجار سعر متوسط كان ولقد

  بين ما اإليجاري السعر ويتراوأ .المربع للمتر   1,260 (الشاغرة المساحات

 في المعقولة االيجارات اسعار ان ونعتقد المربع، للمتر   1,600 و 727

 اليه يطمح ما وهذا المستأجرين واستمرارية استقرار من يعزز الجذابة المواقع

 .الصندوق

 

 المكاتب على ممتلكاته معظم في الصندوق ركز فقد المكاتب، قطان الى بالنسبة أما

 المملوكة للعقارات  المكتبية المساحات ايجار سعر متوسط أن حي   .(ب) فئة من

  إلى   486 من االيجار سعر ويتراوأ المربع، للمتر   677 الصندوق في

 المتوسطة للشركات جدا   مالئم األسعار من المدى وهذا . المربع للمتر   930

 ينتقل حينما الطلب من لمزيد المكتبية (ب) فئة تقبل قدرة الى باإلضافة .والصغيرة

 االقتصادية التقلبات لمواجهات وذلك (ب) فئة الى (أ) فئة من المستأجرين

 .المالية االعباء ولتخفيف

 (  المربعللمتر )والمعارض التجارية متوسط أسعار التأجير للمكاتب 

 مركز التميز

 الرياض، المنطقة الوسطى

SAR 
1,260 

SAR 
677 SAR 

592 

 تأجير -الضيافه  المكاتب المعارض

 الرياض ريـت

 .منظر بانورامي من داخل فندق أسكوت التحلية، جدة: أعاله



 للتأجير على العقاراتتوزيع المساحة الصافية القابلة 
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يتكون الصندوق من قاعدة متنوعة وواسعة من العقارات وكذلك من قطاعات أعمال 

 تجارية مختلفة توفر للمستثمرين تدفقات نقدية مستقرة

 .استناداً على المساحة الصافية القابلة للتأجير؛ وال تشمل المساحات الجاري تطويرها 

 .تشمل المساحة الصافية القابلة للتأجير لجميع اصول الصندوق، بما في ذلك مشاريع التطوير

 العقاري
3% 

 السفر والسياحه
8% 

 االعالم واالتصاالت
5% 

 األغذية والمشروبات
8% 

 التجارة
3% 

 الصحه
9% 

 التعليم
5% 

 النقل 
2% 

 الضيافه
45% 

 النفط والغاز
4% 

 أخرى
8% 

 المتميز
9% 

 االزدهار
6% 

 الشاطي
19% 

 الفرسان
11% 

 أسكوت كورنيش الخبر 
35% 

 جدة -أسكوت التحلية 
20% 

 على القطاعاتتوزيع المساحة الصافية القابلة للتأجير 

 الرياض ريـت



 :التشغيل

 

، مغغا يزيغغد عغغن 2015يونيغغو  9اسغغتثمر الصغغندوق منغغذ إنشغغائه فغغي 

وقغغغد .   فغغي االسغغغتحواذ علغغغى خمسغغغة عقغغغارات 420,000,000

توسغغع الصغغندوق فغغي نطاقغغه الجغرافغغي مغغن خغغالل اسغغتحواذ  ألبغغراج 

ونغغتج عغغن هغغذ  . أنسغغام الشغغاطئ فغغي مدينغغة الغغدمام بالمنطقغغة الشغغرقية

الصفقة توسع قاعدة التغأجير بشغكل كبيغر، وكغذلك زيغادة متوسغط مغدة 

 .بسبب عقد إيجار طويل المدى لفندق بريرا -اإليجارالمتبقية 

( 3)عغغزز الصغغندوق تركيغغز  علغغى الطغغرق الرئيسغغية بإضغغافة ثالثغغة 

عقغغارات تجاريغغة بمدينغغة الريغغاض ضغغمت أبغغراج الفرسغغان، وهغغي مغغن 

العقغغارات التجاريغغة التغغي تمثغغل منفغغذا رئيسغغيا لتجغغارة التجزئغغة ومقغغرا  

كمغا . رئيسيا  لشركة الفرسان للسفر والسياحة؛ ومقغرا  لفنغدق الحمغراء

ركز الصندوق بشكل خغاص اسغتثمار  فغي قطغان الضغيافة فغي مدينغة 

جدة باستحواذ  على مبنى فندق أسكوت والذي يعد أول  فندق لشركة 

وفيمغا يلغي نبغذة عغن . أسكوت العالمية فغي المملكغة العربيغة السغعودية

 :العقارات المستحوذة

 

بمسغغاحة ، يجمغغع بغغين المعغغارض التجاريغغة والمكاتغغب المركززز المتميززز

يمتغاز العقغار و. متر مربع 6,500صافية قابلة للتأجير تقدر بحوالي 

: بموقعغغه االسغغتراتيجي علغغى تقغغاطع طغغريقين تجغغاريين رئيسغغيين همغغا

طريق اإلمام عبدهللا بن سعود بن عبدالعزيز و طريق خالد ابن الوليد 

 .بحي قرطبة الذي يعد شريان رئيسي في المطقة

 

 

 

 

 

 

 

مغن مسغاحته الصغافية % 86وتصل نسبة اإلشغغال لهغذا العقغار إلغى  

 .القابلة للتأجير
 

، هو عقار تجاري يقع على طريق عثمان بن مركز االزدهار التجاري

عفان الذي يعد ممرا  تجاريا  رئيسيا  يمتاز بكثافة الحركة المرورية ما 

. يجعله موقعا  مثاليا  للمعارض التجارية والنشاط التجاري بشغكل عغام

والعقغار مشغغول . متغر مربغع 4,500وتبلغ المساحة القابلة للتغأجير  

 .بالكامل من عدة مستأجرين
 

عبغغارة عغن عقغار حغغدي  البنغاء تقغدر المسغغاحة أبزراج أنسزام الشزاطئ 

متغغر مربغغع وهغغو مغغن  13,300الصغغافية القابلغغة للتغغأجير فيغغه حغغوالي 

العقارات التجارية الواقعة على طريق األمير محمد بغن فهغد فغي حغي 

٪ 88وقغغد صغغل مسغغتوى إشغغغال هغغذا العقغغار إلغغى . الشغغاطئ بالغغدمام

مغن المسغاحة القابلغة % 45وقد تم تغأجير . مستأجر 25يشغلها  نحو 

بموجب عقد إيجار  -أربع نجوم –للتأجير بالعقار لشركة لفندق بريرا 

ونشغغير هنغغا إلغغى أن حغغي الشغغاطئ أصغغبح مغغن المواقغغع . طويغغل األجغغل

المستهدفة لبناء المساكن الفاخرة بالدمام واألنشطة الترفيهية والتسوق 

وتنغغاول الوجبغغات، كمغغا يعغغد مغغن المواقغغع الواعغغدة فغغي المسغغتقبل لبنغغاء 

 (.أ)العديد من مكاتب الفئة 
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 أبراج أنسام الشاطئ، الدمام: أعاله

 لمحة عامة عن المحفظة

 الرياض ريـت



بمسغغاحة صغغافية قابلغغة للتغغأجير قغغدرها أبززراج الفرسززان أنشغغئت 

متغغر مربغغع وهغغي عبغغارة عغغن عقغغار تجغغاري يقغغع علغغى  8,000

ويمتغغغاز العقغغغار بموقعغغغه . طريغغغق الملغغغك فهغغغد فغغغي حغغغي العليغغغا

االسغغتراتيجي بغغين بغغرج المملكغغة وبغغرج الفيصغغلية فغغي المنطقغغة 

ويقع العقغار بغالقرب . المعروفة تقليديا بمنطقة األعمال المركزية

وعلغغغى مسغغغافة قريبغغغة مغغغن ( نوفوتيغغغلفنغغغدق )مغغغن أبغغغراج العنغغغود 

. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، والعقار مشغول بالكامل حاليا  

وبشكل عام يعغد الموقغع مالئغم جغدا لفنغادق االعمغال ذات االربغع 

 . والثال  نجوم

 

دور يقغع  22عبغارة عغن بغرج مكغون مغن فندق أسكوت التحلية 

والغذي ( شارن االمير محمغد بغن عبغدالعزيز)على شارن التحلية 

يعغغد احغغد اهغغم الشغغوارن التجاريغغة فغغي مدينغغة جغغدة ويعتبغغر الفنغغدق 

ويحتغوي البغرج علغغى . اطغول مبنغى تجغاري علغى شغغارن التحليغة

شغغقة فندقيغة ومنطقغغة  125معغارض تجاريغغة وفنغدق مكغغون مغن  

والعقار مؤجر بالكامل لشركة االتصغاالت . اعمال ونادي صحي

تحغغت عقغغد ( المشغغغل الفنغدقي)وشغغركة اطيغاف ( STC)السغعودية 

 .سنه 15ايجار مدته 

 

 

 

 

 

 

 :التطوير

يواصل الصندوق استثمار  في مشرون فنغدق أسغكوت كغورنيش 

ويقغع . 1متغر مربغع  25,000الخبر البالغ مسغاحة بنائغه حغوالي 

 18المبنغغى علغغى طريغغق األميغغر تركغغي فغغي الخبغغر ويتكغغون مغغن 

 5وسيتم تطوير العقار فغي صغورة شغقق فندقيغة مغن فئغة  . طابقا

نجوم لالستفادة من نقص الشقق الفندقية عالية الجغودة فغي مدينغة 

 .الخبر

ويهيمن على قطان الضيافة في مدينة الخبر حاليا شقق مفروشة  

٪ مغن 84قديمة من الدرجة الثانية وال تحمل اسما  تجاريا ، تمثغل 

ويقغع العقغار بغالقرب . 2مجمل المعروض مغن الشغقق المفروشغة 

 .مغغن مراكغغز التسغغوق الكبغغرى، وهغغو قريغغب لمنطقغغة الكغغورنيش

و قد تم التوقيع على اتفاقية إدارة الفندق واتفاقية استشارات فنيغة 

، ويعتمغغغد 2016فبرايغغر  24مغغع شغغركة أسغغكوت العالميغغة فغغي 

. للعقغغار  كأسغغم ”Ascott“ ”اسغغكوت“االتفغغاق االسغغم التجغغاري 

التجاري والمشغغل الغدولي عغامال  معغززا لتوقعغات  األسمويعتبر 

 .ارتفان القيمة اإلجمالية للعقار
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 .  مشروع  أسكوت شاطئ الخبر الواقع على شارع االمير تركي بالخبر: أعاله

 . حسب جدول المساحات من قبل المطور1.

 م 2016دراسة الجدوى المعدة من شركة كولييرز، يناير 2.

 الرياض ريـت
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 نبذة عن األصول

نبذة عن األصول         

 الرياض ريـت



 المركز المتميز

عقار تجاري  يقع على تقاطع  طريق اإلمام عبدهللا بن 

 سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد ابن الوليد

 لمحة عامة عن العقار

 تاريخ التملك م 2015أغسطس 

 الموقع (غرناطة)الرياض 

 المساحة الصافية القابلة للتأجير متر مربع 6.400

 مستوى اإلشغال 86%

 عدد المستأجرين 17

 مزايا العقار

 موقع العقار

عقار تجاري جديد بمستوى إشغال جيد و موقع على تقاطع •

 تجاري رئيسي

مستأجرون متنوعون من بينهم  شركة مغربي و شركة •

 تدريس وشركة سنان للسيارات

عقود ايجار طويلة األجل توفر إمكانية تحقيق تدفقات نقدية •

 .مستقرة
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 مركز االزدهار التجاري

 لمحة عامة عن العقار

 تاريخ التملك م 2015ديسمبر 

 الموقع (االزدهار)الرياض 

 المساحة الصافية القابلة للتأجير متر مربع 4.400

 مستوى اإلشغال 100%

 عدد المستأجرين 19

 مزايا العقار

عقار تجاري حدي  البناء تصل نسبة إشغاله الفعلية إلى •

100.% 

 موقع على طريق تجاري ذو كثافه مرورية عالية•

 .يقع بالقرب من النخيل مول•

عقار تجاري يقع على تقاطع  طريق عثمان بن عفان مع شارن 

 اسلمة األنصاري 

 موقع العقار

 صندوق الرياض للدخل العقاري



 أبراج الفرسان

 لمحة عامة عن العقار

 تاريخ التملك م 2016مارس 

 الموقع (العليا)الرياض 

 المساحة الصافية القابلة للتأجير متر مربع 8.000

 مستوى اإلشغال 100%

 عدد المستأجرين 14

 مزايا العقار

 أبراج أنسام الشاطئ

 لمحة عامة عن العقار

 تاريخ التملك م 2016فبراير 

 الموقع (الشاطئ)الدمام 

 المساحة الصافية القابلة للتأجير متر مربع 13.300

 مستوى اإلشغال 88%

 عدد المستأجرين 25

 مزايا العقار

 موقع العقار

 مؤجر بالكامل•

يقع على مسافة  قريبة من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الذي •

 .يعد مصدرا  تجاريا  لعنصر الضيافة بالعقار

 .  يقع في منطقة تجارية مركزية•

 .العقار حدي  البناء  وهو في مرحلة التأجير حاليا  •

من المساحة القابلة للتأجير مؤجرة لفندق بريرا % 45نسبة •

 .سنة 15بموجب عقد ايجار مدته 

طريق االمير محمد   -يقع على الطريق الرئيسي لحي الشاطئ •

 .بن فهد

 .يعتبر العقار مركز رئيسي للمؤسسات في حي الشاطئ•

 موقع العقار

عقار تجاري يقع على طريق الملك فهد بالقرب من برج  

 .المملكة وأبراج العنود

مجمع حدي  البناء مكون من معارض تجارية و مكاتب و 

 . أربعه نجوم -فندق 

 الرياض ريـت 18



 برج اسكوت التحلية جدة 

 لمحة عامة عن العقار

 مزايا العقار

 .العقار حدي  البناء•

المشغل لفندق ) من البنى مؤجر على شركة أطياف % 85•

 .سنة 15بموجب عقد ايجار مدته ( أسكوت

طريق االمير محمد   -يقع على الطريق الرئيسي لحي االندلس•

 .التحلية -بن عبدالعزيز 

 .يعتبر العقار أطول مبنى على شارن التحلية في جدة •

برج حدي  البناء مكون من معارض تجارية وفندق 

 .تم تأجير المبنى بالكامل. خمسة نجوم
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 تاريخ التملك م 2016أغسطس 

 الموقع جدة

 المساحة الصافية القابلة للتأجير متر مربع 14.300

 مستوى اإلشغال 100%

 عدد المستأجرين 2

 موقع العقار

 الرياض ريـت



 كورنيش الخبر -مشرون اسكوت 

 لمحة عامة عن العقار

 تاريخ التملك 2015يونيو 

 الموقع (الكورنيش)الخبر 

 مساحة البناء متر مربع 25,000

 عدد المفاتيح 172

 التاريخ المتوقع لبدء التشغيل .م 2018الربع الثاني 

 مزايا العقار

 موقع العقار

المعترف " اسكوت كورنيش الخبر"سيتم تشغيله تحت االسم التجاري •

 .به دوليا  في مجال تشغيل الشقق الفندقية المفروشة

موقع ممتاز على شارن األمير تركي بالقرب من الكورنيش ومراكز •

 .التسوق  ومؤسسات األعمال

سد فجوة العرض المتمثلة في افتقار المنطقة الشرقية إلى شقق فندقية •

 .مفروشة  تحمل اسما  تجاريا  عالمي
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طابقا   وسيتولى تشغيله  18مشرون الخبر مكون من 

شركة عالمية  متخصصة في تشغيل الشقق الفندقية 

 .”اسكوت“المفروشة هي شركة 

 نبذة عن مشاريع التطوير

 آخر مستجدات المشرون

 .تم االنتهاء من تنفيذ أعمال الدور التاسع•

 .ويجري العمل على أعمدة الدور العاشر•

 م 2016ابريل 

 م 2016سبتمبر 

 الرياض ريـت



 إخالء مسئولية

 

 عدالة ولضمان وقائع من التقرير تضمنه ما دقة لضمان والحرص العناية من المعقول القدر بذل من وبالرغم .موثوقة بأنها يعتقد مختلفة مصادر من نية بحسن المعلومات هذ  تجميع تم

 فإن خاص، وبوجه المقدمة، والمعلومات البيانات دقة يخص فيما كانت أيا   تعهدات أو تصريحات أية لنفسها تنسب ال المالية الرياض فإن فيه، المضمنة والتوقعات واآلراء التنبؤات ومعقولية

 ألية شراء لعرض استدراج أو لبيع عرض أنه على .تأويله ينبغي وال يمثل ال التقرير هذا فإن ثم ومن خطأ، أي من وخالية كاملة التقرير في الواردة المعلومات بأن تزعم ال المالية الرياض

 .مالية أوراق

 

 أي على تترتب خسارة أية عن مسؤولية أية الوجو ، من وجه بأي المالية، الرياض تقبل وال .التقرير هذا يتضمنها التي المعلومات اكتمال أو عدالة أو دقة على االعتماد ينبغي ال فإنه لذا،

 للرياض يكون وقد .التقرير هذا محتويات عن المسؤولية األحوال، من حال بأي موظفيها، أو مسؤوليها أو مدرائها من أي وال المالية الرياض تتحمل ال كما محتوياته، أو التقرير لهذا استخدام

 .التقرير هذا في إليها المشار األخرى األصول أو المالية األوراق في مالية مصلحة عمالئها أو توابعها من أكثر أو واحد أو موظفيها أو المالية

 

 دون للتغيير عرضة فإنها وبالتالي فقط، التقرير تاريخ في هو كما حكمها أو الراهن الوقت في المالية الرياض نظر وجهات التقرير هذا يحتويها التي والتقديرات والتنبؤات اآلراء تمثل

 والتقديرات والتنبؤات اآلراء تلك فإن كذلك .المحتملة النتائج من واحدة تمثل قد والتي التقديرات أو التنبؤات أو اآلراء تلك مع المستقبلية الوقائع أو النتائج تطابق يضمن ما ثمة وليس إخطار،

 .جوهرية بصورة عنها الفعلية المستقبلية الوقائع أو النتائج تختلف وقد منها التثبت يتم لم معينة وافتراضات ومالبسات لمخاطر معرضة

 

 يقبضه ما يكون فقد ثم ومن المستقبلية، النتائج على دليال   بالضرورة السابق األداء يعتبر وال المتغيرات، أو/و بالتقلبات عائدها يتأثر أو التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات قيمة تتأثر قد

 .األصل في استثمر  مما أقل المستثمر

 

 بعين فيه يؤخذ ولم شخصية استثمارية مشورة تقديم به يقصد لم وبالتالي محدد، مستثمر ألي المخاطر تحمل ومدى واألهداف للظروف يتطرق وال عام طابع ذات معلومات التقرير هذا يوفر

 ماليين مستشارين مشورة على الحصول استثماري قرار أي اتخاذ قبل القارئ على ويتعين .لديه تكون قد خاصة احتياجات أو محددة استثمارية أهداف أية أو للقارئ المالي الوضع االعتبار

 .التقرير هذا متلقي لجميع مالئما   يكون ال قد المالية األوراق من النون ذلك في االستثمار أن إلى نسبة االقتضاء حسب المستشارين من غيرهم أو /و مستقلين وضريبيين وقانونيين

 

 .والنشر التأليف وأنظمة لوائح بموجب محمية فيه الواردة والتقديرات والتنبؤات واآلراء المعلومات جميع أن كما جزئية، أو كلية بصورة توزيعه إعادة أو التقرير هذا نسخ بجوز ال
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