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"ذي  عقار  على  االستحواذ 
ريزيدنس" في مدينة الرياض

13 يوليو

استثمار بقيمة 45 مليون 
ريال سعودي في مبنى 
مكتبي "المقر الرئيسي لـ 
الواليات  فيديكس" في 

المتحدة األمريكية

1 سبتمبر

توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
ريال سعودي  600 مليون  بقيمة 

من بنك الرياض

7 مارس

فندقية  فلل  على  االستحواذ 
من فئة 5 نجوم "فيفيندا" في 

مدينة الرياض

18 مايو
االستحواذ على مقر الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية 

بمدينة الرياض

19 مارس

2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020  2019  2019  2017

1.63
مليار

ريال سعودي

زيادة رأس المال إلى 1.63 مليار 
أكبر  ليصبح  سعودي  ريال 
صندوق استثمار عقاري متداول 

في المملكة العربية السعودية

2 مايو

مليون 600 

حصة  على  االستحواذ 
مكتب  عقار  من   %40
 1111 بنسلفانيا  نوعي 
العاصمة  في  الواقع 

واشنطن.

17 أبريل

 350.8 بقيمة  استثمار 
مليون ريال سعودي في 
محفظة عقارية متنوعة 
المتحدة  الواليات  في 
من  تتكون  األمريكية 
ثالثة أصول عقارية ذات 

فئة أ

8 ديسمبر

توقيع عقد إدارة وتشغيل مع 
فندق  إلدارة  هيلتون  شركة 
تـري - طريق  هــيــلــتــون دبـل 

الملك فهد

14 أبريل

إدراج صندوق الرياض ريت في 
تداول كأول صندوق ريت في 

السوق المالية السعودية

22 نوفمبر

لفندق  أولي  افتتاح 
كورنيش   – أسكوت 

الخبر

30 ديسمبر

إدارة  اتفاقية  توقيع 
فندقية مع "ماريوت 
لتشغيل  العالمية" 

فندق برج رافال

5 فبراير

الرياض ريت خمس سنوات
                   من النمو

   018

 92.5 بقيمة  استثمار 
مليون ريال سعودي في 
مبنى مكتبي "مقر شركة 
الواليات  في  برودكوم" 

المتحدة   األمريكية

13 ديسمبر
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ق
صندو

عن مدير ال
عن مدير الصندوق

إحدى الشركات االستثمارية الرائدة في المملكة العربية 
في  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  مرخصة  السعودية، 
أصيل  بصفة  التعامل  خدمات  لتقديم  ومخولة  المملكة 
وتقديم  واإلدارة،  والترتيب  بالتغطية  ومتعهد  ووكيل 

المشورة والحفظ لألوراق المالية.

تتمتع الرياض المالية بكل المزايا المضافة من بنك الرياض، 
العربية  المملكة  في  المالية  المؤسسات  أكبر  أحد 
مجال  في  النمو  على  وقدرة  انتشارًا  واألكثر  السعودية، 

الخدمات المصرفية لألفراد والشركات. 

ذو  قياديين  من  العقاري  المالية  الرياض  فريق  يتكون 
العقارات تشمل  خبرات في مجاالت متعددة داخل قطاع 
االستثمار والتطوير وإدارة األصول وإدارة الممتلكات وادارة 
بتطبيق  المالية  للرياض  يسمح  وهذا  المالية.  التقارير 
استراتيجيات متباينة في مجال االستثمار العقاري مع نظرة 
وقيمة  النقدي  التدفق  لتضخيم  األجل  طويلة  أساسية 

األصول العقارية.

التواجد الدولي

قيمة األصول المدارة
70 مليار ريال

ريال
سعودي

أكثر من 200 
موظف متخصص

مدراء محليين ودوليين

7التقرير السنوي 2020 | عن مدير الصندوق
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الملخ
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عقاري  استثمار  صندوق  هو  ريت  الرياض  صندوق 
تم  اإلسالمية  الشريعة  ضوابط  مع  متوافق  متداول 

إدراجه في السوق المالية السعودية "تداول".

صناديق  وأكبر  أول  ريت  الرياض  صندوق  يعد 
المملكة  في  الرائدة  المتداولة  العقارية  االستثمار 
التي تطبق نموذجًا استثماريًا فريدًا من نوعه حيث يتيح 
ومتنام  مستقر  دخل  على  الحصول  فرصة  للمستثمرين 
سواء  متنوعة  أصوًال  تضم  كبيرة  عقارية  محفظة  من 
كانت محلية أو دولية، ويتركز نشاط صندوق الرياض ريت 
على خلق تدفقات نقدية مستدامة ومتنوعة وتحسين 
متنامية  إجمالية  عوائد  تحقيق  بهدف  األصول  قيمة 

لمالكي الوحدات.

استطاع  الماضية،  الخمس  السنوات  مدى  على 
أساليب  إيجاد  خالل  من  الريادة  ريت  الرياض  صندوق 
جديدة ومبتكرة للحفاظ على موقعه الرائد في المجال، 
العقاري،  السوق  على  تؤثر  التي  التوجهات  وتوقع 
واالستفادة من خبرته للبقاء في صدارة المنافسة، مما 

مكنه من خلق قيمة مضافة لمساهميه.

قاعدة  وتنويع  توسيع  على  الصندوق  نشاط  يتركز 
أصوله وتوزيع أرباح نقدية متنامية لمالكي الوحدات من 
ومدرة  ومشغلة  مؤجرة  عقارات  في  االستثمار  خالل 
نقطتين  من  االستفادة  للمستثمر  يتيح  مما  للدخل 
أساسيتين: أ) تنوع االستثمارات في محفظة الصندوق 
العوائد  أفضل  لتوفير  تسعى  التي  الفعالة  اإلدارة  ب) 

لمالكي وحدات الصندوق. 

يهدف الصندوق أيضا لتعظيم قيمة أصول الصندوق 
من خالل رفع إيرادات األصول وزيادة توزيعات األرباح من 
خالل االستثمار في أفضل الفرص العقارية المتاحة بعد 
السنوية  األرباح  صافي  من   90% عن  يقل  ال  ما  توزيع 

للصندوق.

وتحديات  تطورات  عدة  الصندوق  شهد 
العام  هذا  تم مطلع  حيث   ،2020 عام  خالل 
مع  وتشغيل  فندقية  إدارة  عقد  توقيع 
رافال  برج  فندق  لتشغيل  العالمية"  "ماريوت 
المملكة،  في  سكني  برج  أطول  يعد  الذي 
مبنى  وتأهيل  تطوير  أعمال  واستكمال 
الفرسان والذي سوف يكون تشغيله وإدارته 
مدير  لحرص  ونظرًا  هيلتون،  شركة  قبل  من 
الصندوق لتنويع استثمارات المحفظة فقد تم 
الواليات  في  مكتبيين  مبنيين  في  االستثمار 
األمريكية تضم مستأجرين من ذوي  المتحدة 

المالءة المالية العالية.

وفي عام 2020 تأثر الصندوق من تداعيات 
انتشار فايروس كورونا الذي أثر بشكل مباشر 
وقطاع  والضيافة  السياحة  قطاعات  على 
العقار بشكل عام، حيث حرص مدير الصندوق 
قيمة  على  الحفاظ  على  العام  هذا  خالل 
الجائحة  آثار  من  الحد  على  والعمل  األصول 
تأثير  من  الرغم  وعلى  تداعياتها،  واحتواء 
الجائحة على القطاع فقد سجل الصندوق أداًء 
اإلجمالي  العائد  ارتفع  حيث  نسبيًا  جيدًا 
لصندوق الرياض ريت لعام 2020 ليفوق 186 

مليون ريال سعودي.

على  باالستحواذ  الصندوق  وسيستمر 
استثمارات متميزة ومتنوعة وزيادة أرباحه 
مع  وثيقة  عالقات  على  الحفاظ  خالل  من 
مع  الدائم  والتجاوب  المستأجرين  من  العديد 
مع  عالقات  ترسيخ  على  عالوة  احتياجاتهم، 
العقاري،  القطاع  في  االستراتيجيين  الشركاء 
ومعالجة المخاطر التشغيلية بشكل استباقي. 
جائحة  من  المتوقعة  التحديات  من  وبالرغم 
فايروس كورونا في عام 2021، إال ان التنوع 
لألصول  والدولي  المحلي  الجغرافي 
المستأجرين  مع  االستراتيجية  والشراكات 
التحديات  لتجاوز  قوي  موقف  في  يضعها 

ومواكبة مختلف الظروف االقتصادية.

ريت  الرياض  صندوق  يمتلك  الحالي،  الوقت  في 
من مشاريع  واحدًا  منها مشروعًا  عقارًا،   (20) عشرون 
التطوير والقيمة المضافة. كما استثمر في عدة محافظ 
تتكون في مجملها من ستة عقارات مكتبية من الفئة (أ) 

تقع في مدن مركزية بالواليات المتحدة األمريكية.



التقرير السنوي 2020 | ملخص أداء الصندوق

لم يتلق مدير الصندوق أي عمولة خاصة خالل السنة المالية 2020

أداء الصندوق

صافي قيمة أصول الصندوق

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

عدد الوحدات المصدرة 

التوزيعات النقدية 

توزيع الدخل لكل وحدة

إجمالي نسبة المصروفات

العائد اإلجمالي

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

 1,591,356,924 

 9.59 

 171,697,101 

 69,709,545 

 0.41 

1.35%

 186,020,615 

9.73

9.59

ديسمبر 2017 ديسمبر 2018 ديسمبر 2019  ديسمبر 2020

 1,641,962,795 

 9.94 

 171,697,101 

 77,209,437 

 0.45 

0.75%

 149,113,651 

10.25

9.56

 524,728,806 

 10.50 

 50,000,000 

 28,000,000 

 0.56 

1.47%

 38,521,973 

10.49

10.01

 1,623,564,872 

 9.66 

 171,697,101 

 92,864,569 

 0.54 

1.20%

 181,201,243 

9.84

9.46

عموالت ورسوم األطراف الخارجية  

رسوم إدارة الصندوق

رسوم الحفظ

رسوم التعامل

رسوم إدارة العقار

الصيانة، الخدمات، مصروفات األمن

المصاريف القانونية

عمولة المحاسب القانوني

أخرى

مجموع الرسوم والمصروفات

 20,099,677 

 100,000 

 -   

 853,659 

 1,196,137 

 1,139,671 

 132,435 

 172,758 

 78,462,468 

 18,604,840 

 100,000 

 650,000 

 1,189,877 

 1,266,797 

 634,871 

 73,524 

 123,087 

 53,579,718 

 11,934,459 

 100,000 

 9,825,960 

 1,860,395 

 1,401,972 

 331,842 

 30,000 

 85,041 

 43,569,253 

 7,181,616 

 100,000 

 1,776,207 

 714,102 

 968,886 

 406,887 

 30,000 

 267,925 

 28,409,516 

 186,020,615 العائد اإلجمالي

سنة

 516,335,509 

منذ التأسيس3 سنوات 

 578,526,316 

ديسمبر 2017 ديسمبر 2018 ديسمبر 2019  ديسمبر 2020

ق
صندو

ص أداء ال
ملخ
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جميع األرقام بالريال السعودي

جميع األرقام بالريال السعودي



اجتماعات | ملخص   2020 السنوي  التقرير 
مجلس إدارة الصندوق

December 2019

1
2

س اإلدارة
ت مجل

ص اجتماعا
ملخ

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة

الموافقة على القوائم
المالية 2019

الموافقة على ميزانية خطة 3
تحسين فندق برج رافال للمشغل 

جي دبليو ماريوت

الموافقة على تعيين المحاسب 
القانوني للصندوق المرشح من قبل 
مدير الصندوق

4 الموافقة على ميزانية تطوير 
وترميم مبنى الفرسان

5
6

آخر تطورات المحفظة العقارية 
وآثار أزمة كورونا

متابعة تحصيل االستحقاقات التأجيرية7

آخر تطورات مشاريع التطوير والتهيئة 
(فندق برج رافال والفرسان)

8 الموافقة على اتفاقية 
تمويل للصندوق

متابعة  في  يرغبون  الذين  الوحدات  لمالكي  الصندوق  إدارة  مجلس  اجتماعات  ملخص  تقديم  يتم 
قرارات المجلس، حيث ناقش أعضاء مجلس االدارة ومدير الصندوق المواضيع التالية:

10



التقرير السنوي 2020 | ســـعــــــر الـــوحــــدة
ومعلومات مالكي الوحدات

8.5
ريال سعودي

سعر الوحدة
(كما في 31 ديسمبر

2020م)

%60
أفراد

%40
شركات/مؤسسات  فئات

المستثمرين

سعر الوحدة ومعلومات مالكي الوحدات 
في 13 نوفمبر 2016 م، تم إدراج وحدات صندوق الرياض ريت في تداول برأس مال مدفوع قدره 

1,633,000,010  ريال سعودي.

رأس المال

11

ت 
ي الوحدا

ت مالك
سعر الوحدة ومعلوما

عدد الوحدات
المصدرة

171,697,101
وحدة

صافي قيمة
الوحدة

 9.59
ريال سعودي

1.633
مليار ريال سعودي

حجم الصندوق  2.5
مليار ريال سعودي
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إجمالي
20األصول 19

1

مليار
ريال سعودي

حجم الصندوق

2.5 4.5%
شواغر المحفظة

(من تأجير العقارات***)

الدين

رأس المال هيكلة
رأس المال

%35

%65

إجمالي اإليرادات

مليون
186ريال سعودي

ملخص المحفظة ولمحة عن صندوق الرياض ريت

الــعـــقــــارات
الـتــأجـيــريــــة
والتشغيلية

10.18
متوسط مدد اإليجارات المتبقية

سنوات

*تشمل المساحة اإلجمالية لعقارات المحفظة الدولية 
**نسبة المساحة المؤجرة إلى المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير 

***نسبة المساحة الغير مؤجرة إلى المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير 

عقارات التطوير
والقيمة المضافة

1,859
قيمة أصول المحفظة العقارية

مليون ريال سعودي
591

االستثمارات في العقارات الدولية

مليون ريال سعودي

132مستأجر
عدد المستأجرين 196,954

المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير*

متر مربع
95.5%

مستوى إشغال المحفظة التأجيرية**



التقرير السنوي 2020 | كلمة مـديــر صندوق
الرياض ريت 

13

ت 
ض ري

كلمة مـديــر صندوق الريا

قبل تفشي الجائحة، كان من المتوقع أن تدر فنادقنا العاملة إيرادات بقيمة 50 مليون ريال تقريبًا خالل عام 
2020. ولكن مع حظر السفر وإغالق الحدود وفرض اإلغالق في كثير من دول العالم، أدركنا الحاجة إلى تغيير 
السفر  حركة  على  تعتمد  التي  العاملة  التجارية  للمنشآت  المحتملة  الخسائر  تقليل  أجل  األعمال من  خطط 
والترفيه والتجارة. كما أطلق فندق برج رافال برنامج ”home away from home“ ، وفتح أبوابه للضيوف 
أثناء  األزمة  تجاوز  الذاتي". وقد ساعد هذا في  الصحي  "العزل  الصحة ونزالء  وزارة  برعاية  المعزولين صحيًا 
فترات إغالق الدول والمطارات (مصدر هام لتوليد اإليرادات في قطاع الضيافة). وما لبث فندق "أسكوت 
كورنيش الُخبر"، الذي ُافتتح في ديسمبر 2019، أن يبدأ فترة التشغيل التجريبي حتى داهمته عمليات اإلغالق 
بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن تصميم الشقق الخدمية لوحدات الفندق سمح له بتنشيط األعمال عن 
طريق توفير أماكن لنزالء العزل الصحي الذاتي والنزالء الذين تقطعت بهم السبل ولم يستطيعوا العودة إلى 
بالدهم. وقد سمح لنا نموذج أعمال اإلقامة الخدمية أيضًا بالتحكم في التكاليف وضبطها بكفاءة عالية. 
ومن جانب آخر، كان أداء منتجع وفلل بريرا (حطين) جيدًا بصورة خاصة بسبب تكوين الفلل ومالءمتها المماثلة 
الستيعاب النزالء الذين يخضعون للعزل الصحي الذاتي وأنواع أخرى من اإلقامة طويلة األجل. وقد ساعدتنا 
اإلجراءات التي اتخذناها بشأن األصول العقارية في قطاع الضيافة خالل الجائحة على تحقيق إيرادات بقيمة 
19 مليون ريال من الدخل الفندقي التشغيلي بدًال من إدارة تلك العقارات بخسارة. وال شك أن هذا كان إنجازًا 
كبيرًا عند مقارنته باألعمال الفندقية البحتة األخرى (محليًا وعالميًا) والتي تكبدت في الغالب خسائر كبيرة 

خالل عام 2020.  

ما زالت تطلعاتنا طويلة المدى إيجابية بشأن قطاع الضيافة والسياحة والترفيه في المملكة. وعلى الرغم من 
إلى  "بالعودة  التدريجي  اللقاحات والشعور  بتوزيع  المستجد مرهون  أن عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا 
السفر مجددًا. وفي ظل هذه  حركة  انتعاش  مع  السوق  على  يهيمن  التفاؤل  نرى  فإننا  الطبيعية"،  الحياة 
النظرة اإليجابية طويلة األجل، عكفنا خالل عام 2020 على إعادة تهيئة أصولنا الفندقية في الرياض: إعادة 
تسمية "فندق برج رافال" إلى "فندق جي دبليو ماريوت الرياض" وإعادة تطوير "فندق الفرسان" إلى "دبل تري 
شمال العليا". ومع خطط ولي العهد للرياض التي تهدف إلى أن تصبح مدينة الرياض واحدة من أكبر عشر 
مدن اقتصادية في العالم (ُأعلن عنها خالل قمة مبادرة مستقبل االستثمار 2020)، وهدف زيادة عدد سكان 
أن  المتوقع  2030، فمن  عام  بحلول  20 مليون نسمة  إلى   15 إلى حوالي  7.5 مليون نسمة  المدينة من 
يتصاعد حجم األنشطة التجارية وأنشطة الضيافة والترفيه والتسلية في الرياض بصورة كبيرة.  وهذا يبشر 
سكان  أعداد  تضاعف  من  ستستفيد  والتي  الرياض  في  جيدًا  المهيأة  الفندقية  للعقارات  بالنسبة  بالخير 
الطريق  على  المنتشرة في موقع متميز  الفندقية  أصولنا  تنظيم  إعادة  وبفضل  وزيادة حجمها.   العاصمة 
الرئيسي في مدينة الرياض، وهو طريق الملك فهد، فإن ثقتنا الكبيرة في خلق قيمة مستدامة تستند إلى 

أسس قوية ومتينة. 

                                                                       فـي عـام 2020، أظـهرنــا قدرتـنا على إدارة عقـاراتنـا وممتـلكـاتنـا 
اء جائحة                                                                        بـكفـاءة كبيـرة في وقت شهد اضطرابًا غير مسبوق جرَّ
                                                                        فيــروس كـورونــا المسـتــجـد (كـوفــيد 19).  وبـفـضـل الـمـبـادرات 
الحكومية التي خففت األعباء الناجمة عن هذه الجائحة، اتبعنا نهجًا استباقيًا للتعامل مع المستأجرين، وضبط 
توليد  على  للمساعدة  الضيافة  قطاع  في  العقارية  األصول  على  بديلة  خدمة  نماذج  وتطبيق  التكاليف، 
اإليرادات ضمن قطاع الضيافة والسفر. ونظرًا إلى أن عقاراتنا الفندقية العاملة تمثل ٪36 من أصول محفظة 
أعمالنا (٪39 بعد تضمين مشروع إعادة تطوير "فندق الفرسان" إلى "دبل تري شمال العليا")، وأن قطاع 
الضيافة والسياحة هو واحد من أكثر القطاعات االقتصادية التي تضررت من هذه الجائحة، فقد سعينا إلى 

إجراء تعديالت استثنائية على استراتيجياتنا المتعلقة بالفنادق العاملة.
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على صعيد العقارات المحلية المؤجرة، تمثل العقارات المؤجرة بنظام اإليجار الفردي وطويل األجل ٪21 من 
التنبؤ بها بفضل  الكبيرة تدفقات نقدية أقوى يمكن  محفظة أعمالنا. وتقدم هذه العقارات ذات األهمية 
المستأجرين المتميزين مثل الجامعة السعودية اإللكترونية وأكاديمية االتصاالت السعودية وفيفيندا للفلل 

الفندقية وبودل للشقق الفندقية وشركة "ثقة". 

أما العقارات المؤجرة بنظام اإليجار المتعدد (التي تمثل ٪16 من محفظة أعمالنا) فقد اقتصرت مبادرات 
المستأجرين  على  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  بشدة من  تأثروا  الذين  للمستأجرين  على  اإلغاثة 
المتميزين من المطاعم وبعض المستأجرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد ُأطلقت مبادرات اإلغاثة 
في الغالب خالل الربع الثاني من عام 2020 ، في ذروة حاالت اإلغالق الوبائي، وشملت فقط ٪2.6 من 

المساحة القابلة للتأجير التي تضمها محفظة األعمال.

وقد أتاح لنا تنويع استثماراتنا األمريكية التي تستهدف العقارات المؤجرة بعقود تأجير صافية طويلة األجل 
ضمن قائمة Fortune 500 والمستأجرين من الفئة االستثمارية، تخفيف بعض خسائرنا المحلية. وخالل عام 
2020، عملنا على زيادة استثماراتنا في العقارات عالية الجودة في المدن المركزية (gateway cities) في 
بوالية  إيرفين  في  برودكوم  شركة  مباني  مجموعة  ضمن  ريال  مليون   92.5 واستثمرنا  المتحدة.  الواليات 
كاليفورنيا (في موقع استراتيجي بالقرب من مركز إيرفين إسبيكتروم) و45 مليون ريال في المقر الرئيسي 
لشركة فيديكس في منطقة مترو داالس. وكال العقارين مؤجران لشركات عالمية كبيرة تعمل في صناعات 
حافظت  العام،  مدار  وعلى  اللوجستية.  والخدمات  الموصالت  أشباه  صناعات  وهي  وحيوية،  متنامية 
استثماراتنا العقارية الدولية على مستويات إشغال بنسبة ٪100 وأسهمت بنصيب كبير في إيراداتنا.  ويدعم 
المناطق  وانتقاء  اإليجار  عقود  خالل  من  دخلنا  موارد  لتنويع  الشاملة  استراتيجيتنا  بوضوح  التوجه  هذا 

الجغرافية التي نعمل فيها وزيادة مدد اإليجارات.  

حافظت عقاراتنا المؤجرة (المحلية والدولية) على نسبة إشغال بلغت %96 خالل عام 2020، ما ساعد على 
تخفيف اآلثار السلبية النخفاض معدالت اإلشغال في الفنادق العاملة. وقد حققت محفظة أعمالنا إيرادات 
بقيمة 186 مليون ريال خالل فترة حرجة شهدت وقوع االقتصاد العالمي في حالة من االضطراب جراء جائحة 
الفنادق،  من مشغلي  و4  130 مستأجرًا،  من  وأكثر  ريال،  مليار   2.5 بقيمة  عقارًا   20 بفضل  وذلك  كورونا، 
الواليات  في  الرئيسية  المدن  في  و4  المملكة  في  الرئيسية  الــمـدن  فــــي   4) أمــــاكــــن   8 فـــي  منتشرة 
المتحدة). ويعود سر هذا النجاح، في جوهره، إلى قوة المحفظة العقارية المتوازنة. ومن الجدير بالذكر أن 
وتحتل  التجارية  لألعمال  تشغيلية  نفقات  تمثل  ألنها  نظرًا  أمانًا"  "أكثر  نقديًا  تدفقًا  ُتعد  اإليجارات  إيرادات 
المرتبة األولى في توزيعات الدخل أو مدفوعات األرباح ألي شركة. وفي سوق العقارات التي تؤدي أداًء 
جيدًا، ُتدفع إيجارات الشركات قبل النفقات المتعلقة بالديون. ومن المحتمل أن تسهم أصول الفنادق العاملة 
في زيادة التدفقات النقدية لمحفظة أعمالنا ألنها تتماشى مع األنشطة االقتصادية والتجارية (يرتبط الطلب 

على الفنادق بالناتج المحلي اإلجمالي) وليست مرتبطة بجدول إيجار ثابت.      
     

زالت ملموسة في  ما  الجائحة  عن  الناجمة  السلبية  فالتأثيرات  2021؛  عام  الحذر مع دخول  نتوخى  زلنا  ما 
معظم القطاعات.  وعلى الرغم من أن توفر لقاحات (كوفيد 19) يعزز تفاؤلنا بالمستقبل، ما زالت الجهود 
المبذولة لتجاوز الحالة الراهنة والوصول إلى مرحلة ما بعد الجائحة مستمرة. ونعتقد بأن األسوأ قد مضى 
وكلنا ثقة بتحسن الظروف مع عودة دوران عجلة االقتصادات العالمية. وبالرغم من ذلك، يجب أن نبدأ عام 
2021 بالدرجة نفسها من الحذر واليقظة ألننا ما زلنا ندير محفظة أعمالنا في سوق راكدة، على الرغم من 

تحسنها الواضح.
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االستراتيجية

مدى  على  اإليرادات  نهج  ركز  وقد  استراتيجيتنا.  ركائز  من  المال  رأس  ونمو  اإليرادات  زيادة  كانت  لطالما 
جودتها، مثل تنويع مصادرها وجودة المستأجرين وجودة عقود اإليجار (معدالت اإليجار مقارنة بالمعدالت 
على مستوى السوق وقابلية تحقيق إيرادات اإليجارات على المدى الطويل). ومن ناحية أخرى، فإن نمو رأس 

المال على المدى الطويل أكثر تعقيدًا ويمكن تحقيقه من خالل ثالثة ُنهج:

1) زيادة اإليجارات (زيادة اإليرادات تحقق نموًا محدودًا لرأس المال)،
2) إعادة تنظيم األصول (اإليرادات + نمو معتدل لرأس المال)

3) تطوير محفظة األعمال (بال إيرادات + نمو مرتفع لرأس المال)

ركزت خططنا لتوليد القيمة على قطاع السياحة. وعلى الرغم من شلل القطاع الناجم عن الجائحة، فإننا نؤمن 
الرئيسية  القطاعات  من  واحدًا  سيكون  والذي  السعودية  في  السياحة  قطاع  تطوير  بأهمية  راسخًا  إيمانًا 
الناشئة في المملكة. كما أن تنمية األنشطة التجارية، وزيادة حصة السياحة الداخلية (الفعاليات والمهرجانات 
والمعارض، وما إلى ذلك)، وفتح المواقع التاريخية، وإطالق المواقع السياحية، والسعي لتحقيق األهداف 

الطموحة للسياحية الدينية، كلها أمور مبشرة بالخير لالستثمارات ذات الصلة بقطاع السياحة.  
وإذ نمضي قدمًا، سنواصل الجمع بين نموذج أعمال يحقق إيرادات ثابتة واستراتيجية نمو واضحة تركز على 
الضروري  فمن  ذلك،  ومع  والتعليم).  الصحية  والرعاية  اللوجستية  والخدمات  (السياحة  الناشئة  القطاعات 

استهداف األصول ضمن هذه القطاعات التي تحظى بآفاق إيجابية للمستقبل بدًال من األصول القديمة. 

ُتعد استراتيجيات زيادة رأس المال ضرورية لتنمية 
تتطلب  الوقت،  وبمرور  العقارية.  المحافظ 
أو  تجديدًا  أو  رأسماليًا  استثمار  العقارية  األصول 
نفقات  تتطلب  (وكلها  كاملة  تهيئة  إعادة 
الرأسمالية  النفقات  خطط  وبدون  رأسمالية). 
وستقل  قديمة  العقارات  ستصبح  هذه، 
قيم  خفض  في  الحقًا  سيتسبب  ما  اإليرادات، 
المحافظ  تستهدف  أن  يجب  لذا،  المال.  رأس 
أجل  من  القيمة  توليد  خطط  دائمًا  العقارية 
الحفاظ على قيمة رأس المال أو تعزيزها. وعلى 
الرغم من أن توليد القيمة هو استراتيجية طويلة 
األجل لالستثمار وإدارة األصول، فالعقارات هي 
الحال استثمار طويل األجل. واالستثمار  بطبيعة 
توليد  إلى  يؤدي  أن  يمكن  اليوم  المحفظة  في 
خطط  تبدأ  وعندما  المستقبل.  في  كبيرة  قيمة 
الطويل،  المدى  ثمارها على  تؤتي  القيمة  توليد 
من المحتمل أن تسهم األرباح الناتجة عن ارتفاع 
محفظة  إيرادات  تعزيز  في  المال  رأس  قيمة 

األعمال.  

اإليرادات

النمو
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• بلغ إجمالي الناتج المحلي السعودي 2,640 مليار ريال في عام 2019، بزيادة قدرها %0.3 عن العام السابق، ولكنه 
 (19 (كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  الكبيرة  السلبية  اآلثار  بسبب   2020 عام  في   4.8% بنسبة  تقلص 

والتداعيات الالحقة لها على االقتصاد الكلي. (شركة سي بي آر إي جروب)
• من المتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج المحلي انتعاشًا متزايدا في بدايًة عام 2021 الذي يشهد نموًا على المدى 

البعيد في معدل النمو السنوي المركب بنسبة %2.5 من 2020 إلى 2030. (شركة سي بي آر إي جروب)
• من المتوقع أن تؤثر الزيادة األخيرة في ضريبة القيمة المضافة إلى ٪15، باإلضافة الى اإلجراءات المالية األخرى 
وتداعيات جائحة فيروس كورونا على انتعاش الطلب المحلي في عامي 2020 و2021. (شركة سي بي آر إي جروب)

• بسبب الظروف االقتصادية العالمية الحالية، أطلقت الحكومة مجموعة من الحزم التحفيزية بلغ مجموعها أكثر من 
120 مليار ريال لدعم القطاع الخاص. (شركة سي بي آر إي جروب)

• وفرت الحكومة أكبر عدد من مرافق اإلقامة وأنفقت ماليين الدوالرات على العزل الصحي آلالف المسافرين في 
الالزمة لضمان  الرعاية  الوزارة  أيضا. وقدمت  المملكة  الفنادق داخل  العديد من  للمصابين في  الخارج والمخالطين 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، فضًال عن المواطنين العائدين من الخارج عن طريق استضافتهم في أفضل 

الفنادق والمرافق لتلقي الرعاية الالزمة وأعلى معايير الخدمة خالل فترة العزل الصحي.
التوسع  إلى تسريع وتيرة  التنويع االقتصادي ستؤدي  نوعية في مجال  نقلة  الراهن  الوقت  المملكة في  • تشهد 
الفئة  من  العقارات  على  الطلب  زيادة  إلى  حاليًا  الجارية  السياسة  تغييرات  وأدت  االقتصادي.  والنمو  المدني 
االستثمارية. ويحتل قطاع المكاتب مكان الصدارة في هذا النمو بفضل المشاريع الضخمة، سواء المخطط لها أو التي 

تعتبر قيد اإلنشاء في جميع أنحاء البالد. (شركة سافيلز لالستشارات العقارية)
• في أواخر سبتمبر، جمعت صفقة ممولة من صندوق التنمية السياحية في المملكة وبنك الرياض والبنك السعودي 
ريال للقيام باستثمارات رأسمالية في تنمية السياحة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق األهداف  160 مليار  الفرنسي 
السياحية التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030" من خالل المساعدة في بناء البنية التحتية للقطاع السياحي، ومناطق 

الجذب السياحي، وزيادة العرض في القطاع الفندقي. (شركة كوليرز)
العوامل  بسبب  منحدرا  اتجاهًا  المملكة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  اتخذت  األخيرة،  السنوات  في   •
التنويع  التدفقات تعافيا على نحو مطرد بفضل جهود  النفط. ومع ذلك، أظهرت هذه  السياسية وانخفاض أسعار 

االقتصادي التي شهدت إطالق مشاريع جديدة خارج قطاع البترول والغاز. (شركة كافنديش ماكسويل)
• تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في انهيار الطلب في سوق البترول نتيجة للقيود المفروضة على السفر 
والحركة. وكان لخفض أسعار البترول، الذي ُيعد محركًا رئيسيًا لالقتصاد السعودي، تأثيرا كبيرا على النشاط االقتصادي 
وعلى نمو فرص العمل في عام 2020. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البترول بنسبة تصل إلى ٪22 في عام 2021، 

بفضل زيادة الطلب، ثم تتبع ذلك زيادة ثابتة سنويًا. (شركة سي بي آر إي جروب)
• من المتوقع أن تستمر األسواق في االستفادة من المبادرات السياحية الجارية والمشاريع الضخمة القادمة، فضًال 

عن السياحة الداخلية. (شركة كوليرز)
• أعلنت وزارة السياحة السعودية في سبتمبر أن السياحة الداخلية شهدت زيادة كبيرة في أعداد المسافرين، متجاوزًة 

حتى التوقعات الرسمية.
• من المتوقع أن ينمو سوق الضيافة في المملكة بمقدار 17,000 وحدة بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي ثابت 

بنسبة ٪8. (شركة كوليرز)
• نفذت المملكة ثمانية إصالحات بنجاح، مما جعل تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي 
يمنحها صفة دولة رائدة في تحسين األداء. وصعدت المملكة لتحتل المرتبة 62 بعد أن كانت في المرتبة 92 في 
العام الماضي بفضل طرح نظام التعامالت المضمونة ونظام اإلعسار، وإطالق منصة جديدة على اإلنترنت للمصادقة 

على البضائع المستوردة، وتطوير البنية التحتية في ميناء جدة. (شركة كافنديش ماكسويل)
للعام  السنوي  بالمتوسط  مقارنة   2020 لعام   (1.0٪) بنسبة  العقارات  أسعار  لمؤشر  السنوي  المتوسط  ارتفع   •

السابق بسبب ارتفاع أسعار القطاع السكني. (الهيئة العامة لإلحصاء)
• أطلقت المملكة مبادرة ُتسمى Program HQ تهدف إلى تشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها اإلقليمية 
إلى الرياض. وتشمل الحوافز المقدمة ضمن هذه المبادرة إعفاء هذه الشركات من الضريبة لمدة 50 عامًا، وإعفائها 

من حصص التوطين، ومنحها ضمانات للحماية من اللوائح المستقبلية. (شركة نيومارك نايت فرانك)
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• ارتفع معدل الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة األولى بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الربع الرابع 
لعام 2019 ليصل إلى ٪7 في الربع الرابع من عام 2020. (شركة نيومارك نايت فرانك) 

• بفضل مبادرات "رؤية المملكة 2030" والنمو االقتصادي، من المتوقع أن تشهد مدينة الرياض نموًا متزايدًا 
في الوحدات المعروضة من المكاتب. ويزداد الطلب على المكاتب بفضل األنشطة التجارية المتنامية، فضًال 

عن دخول الشركات العالمية الرئيسية إلى السوق. (شركة سي بي آر إي جروب)
• مع دخول عام 2021، من المتوقع أن يشهد سوق المكاتب في الرياض ارتفاعا كبيرا الوحدات المعروضة 
بتسليم ما يقرب من 430 ألف متر مربع من مساحة المكاتب القابلة للتأجير، علمًا بأن غالبية هذه المساحات 

ذات جودة من الفئة األولى. (شركة جونز النج)
• عمدت العديد من الشركات والجهات الحكومية إلى نقل أو توسيع مقراتها في الرياض، ويعد ذلك محور 

المبادرات والبرامج التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030". (شركة سي بي آر إي جروب)
• أعلنت الحكومة السعودية عن إلزام الشركات األجنبية الراغبة في العمل مع الحكومة بفتح مقار إقليمية 
لها في المملكة اعتبارًا من عام 2024. وعلى الرغم من عدم معرفة تفاصيل التنفيذ، فمن المتوقع أن يتأثر 
طلب المكاتب بشكل إيجابي مع شروع الشركات في فتح مقارها الرئيسية أو مكاتبها في المملكة. (شركة 
سي بي آر إي جروب) كما أعلنت 24 شركة أجنبية في يناير نيتها عن فتح مكاتب إقليمية في المملكة، ومن 
وشلمبرجير  يونيون  وويسترن  كوبرز  هاوس  ووتر  وبرايس  وديلويت  بابا  وعلي  كالود  جوجل  شركات  بينها: 

وبيبسيكو وبكتل وبوش وتيم هورتونز.
الرياض، وتشكل ٪48 من إجمالي حجم  الفنادق في  الفنادق من فئة الخمس نجوم على سوق  • تهيمن 
المعروض من الفنادق. ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه خالل الفترة التي شملها التنبؤ. (شركة سي بي 

آر إي جروب)
• من المتوقع أن تعزز مبادرات توسع قطاع السياحة والترفيه، بما في ذلك استحداث فعاليات جديدة، مثل 
رالي داكار للسيارات وموسم الرياض وواحة الرياض، مكانة الرياض كوجهة سياحية. (شركة سي بي آر إي جروب)

• ما زال سوق المكاتب في جدة يواجه بعض الضغوط، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ النشاط التجاري بسبب 
جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والظروف االقتصادية ذات الصلة. (شركة سي بي آر إي جروب) وانخفضت 
في  األولى  الفئة  من  الوحدات  إيجارات  سعر  وسجل   .4.2% بنسبة  األولى  الفئة  من  الوحدات  إيجارات 

المتوسط 1000 ريال لكل متر مربع. (شركة نيومارك نايت فرانك)
• حظيت المشاريع التطويرية لقطاع البيع بالتجزئة التي تركز على منافذ بيع المأكوالت والمشروبات وتوفر 
بيئات فريدة، مثل المناطق المفتوحة المصممة جيدًا ومسارات المشي وأماكن تقديم الخدمات في الهواء 
الطلق، بإقبال أكبر وتمكنت من الصمود في وجه العاصفة بصورة أفضل من منافسيها. (شركة سي بي آر إي جروب)

الرياض

جدة
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• منذ الحظر المفروض على تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 
بتقديم  والصاالت  والمشروبات  والمقاهي في تحسين منتجاتها من األطعمة  المطاعم  بدأت بعض   ،(19
في  أعلى  وإقبال  جيدة  أداء  بمستويات  األفكار  هذه  تحظى  ما  وغالبًا  الطعام.  لتناول  مختلفة  تجارب 

المتوسط. (شركة سي بي آر إي جروب)
رياًال لكل متر مربع، ويرجع ذلك في   830 إيجار المكاتب في جدة بنسبة ٪5 لتسجل  • انخفضت معدالت 
الطلب هو في  أن مصدر  باألسعار، فضًال عن  يتأثرون  الذين  المدينة  المستأجرين في  إلى طبيعة  األساس 

الغالب مكاتب عائلية محلية. (شركة جونز النج)
• نظرًا للسهولة النسبية للسفر الداخلي، زادت معدالت اإلشغال زيادة طفيفة خالل فترات الذروة (العطالت 
الرسمية وعطالت نهاية األسبوع)، وساعد على ذلك أن عددًا من منظمي البرامج السياحية يقدمون أسعارًا 

وحوافز مغرية. (شركة سي بي آر إي جروب)
االستثمارات  فصندوق  المكاتب.  قطاع  دعم  في  أساسي  دور  الرئيسية  الحكومية  للمبادرات  سيكون   •
العامة، على سبيل المثال، أطلق شركة "كروز السعودية"، ومقرها في مدينة جدة، ومن المتوقع أن تجتذب 
مجموعة من شركات السياحة إلى مدينة جدة، مما يدعم الطلب المستقبلي على المكاتب. (شركة سي بي 

آر إي جروب)
• بعد إعالن المملكة عن استضافة سباق الفورموال 1 للسيارات في مدينة جدة، استأنفت بعض المشاريع 
الرئيسية خططها اإلنشائية، على أمل االستفادة من هذا الطلب المستقبلي المحتمل. (شركة سي بي آر إي 

جروب)
• من المتوقع أن تستمر زيادة المعروض من الوحدات اإليجارية في قطاع البيع التجزئة بمدينة جدة خالل 
العامين القادمين في ظل حجم الوحدات المتوقع تسليمه وُيقدر بنحو 189,000  وحدة بنهاية عام 2020، 
ومن المتوقع تسليم متنزه جدة بارك ومركز أبحر للتسوق بحلول الربع الرابع من عام 2020. (شركة سي بي 

آر إي جروب)

لجائحة  السلبية  التداعيات  مواجهة  في  أكبر  مرونة  الدمام/الُخبر  سوق  أظهرت   ،2020 عام  نهاية  في   •
فيروس كورونا (كوفيد 19) مقارنة بأسواق الفنادق الرئيسية في المملكة. واحتفظت سوق الدمام/الُخبر 
الزائرين إلى السوق الداخلية وإغالق جسر الملك  2020، مستفيدًة من تدفقات  بأكبر حصة منها في عام 

فهد. (شركة كوليرز)
• شهدت الفنادق في منطقة الدمام الحضرية أعلى معدالت اإلشغال بالنظر إلى مكانة المنطقة كوجهة 

شهيرة للسياحة الداخلية. (شركة جونز النج)
• واصل أداء سوق المكاتب في منطقة الدمام الحضرية في االنخفاض خالل العام حتى الربع الرابع من عام 
2020، وانخفضت قيمة اإليجارات من الفئة األولى بنسبة ٪4.8 لتصل إلى 906 ريال لكل متر مربع. (شركة 

نيومارك نايت فرانك)
• ارتفع معدل الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة األولى بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الربع الرابع 

لعام 2019 ليصل إلى %25 في الربع الرابع من عام 2020. (شركة نيومارك نايت فرانك)
• في الربع الرابع من عام 2020، شهدنا االنتهاء من مشروع تطوير رئيسي واحد، وهو برج الحقيط، الذي 
أضاف إلى السوق حوالي 45 ألف متر مربع من مساحة المكاتب القابلة للتأجير. وبهذه اإلضافة، يصل إجمالي 

مساحات المكاتب القابلة للتأجير إلى 1.23 مليون متر مربع. (شركة نيومارك نايت فرانك)
• وقد كان التركيز على السياحة الداخلية مفيدا بالنسبة سوق الدمام/الخبر، مما أسهم في انخفاض معدل 
التراجع في معدالت اإلشغال ومتوسط المعدل اليومي مقارنًة باألسواق األخرى في المملكة. (شركة كوليرز)

المنطقة الشرقية
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سوق المكاتب العقارية في الواليات المتحدة األمريكية 

ومواعيد  فاعليتها  ومدى  "كوفيد19-"  المستجد  كورونا  فيروس  لقاحات  إلى  التوصل  أخبار  أسهمت   •

طرحها في إعراب العديد من االقتصاديين عن تفاؤلهم بشأن االقتصاد األمريكي؛ ومن المتوقع أن تظل 

المؤشرات األساسية للسوق ثابتة خالل عام 2021.

"من  إنه  قائًال  العقارية  ايه"  آر  بي  "سي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  صرح  الراهن،  الوضع  على  تعقيبًا   •

المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 قدرًا أكبر من النشاط في العقارات المكتبية وذلك في ظل 

رجوع ٪80 أو أكثر من إشغال المكاتب إلى وضعها الطبيعي". 

• أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أنه سيسمح بارتفاع معدل التضخم ليتجاوز نسبة ٪2 على مدار 

أرباع عّدة من العام، وهذا ما سُيترجم في الغالب إلى ضغط انخفاضي أكبر على معّدالت الحد األقصى 

العقارية  الدوالر األمريكي، ما يجعل األصول  انخفاض قيمة  إلى  بدوره  طويلة األجل. كما سيؤدي ذلك 

األمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب.

• تتوقع مجموعة "سي بي آر ايه" أن يشهد الربعان الثاني والثالث لعام 2021 أقوى نمو إلجمالي الناتج 

المحلي – ليصل إلى ٪5.5 و٪5.6 على التوالي، على أساس سنوي – مما يسهم في رفع إجمالي الناتج 

المحلي للواليات المتحدة إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كوفيد19-" في الربع الثالث.

• على الرغم من أن معّدالت استخدام المساحات العقارية وإشغالها قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا طوال 

عام 2020، فقد استقرت معّدالت تحصيل اإليجارات عند مستويات ما قبل تفشي الجائحة؛ كما يحقق 

المستأجرون أرباحًا ملموسة، ومن ثّم، لديهم القدرة على دفع قيم اإليجار المحددة، ولذلك، فمن الخطأ 

رة للدخل. ("لي وشركاه") تمامًا النظر إلى العقارات المكتبية على أنها أداة استثمارية عاطلة وغير ُمدَّ

• كشفت البيانات عن عدم رغبة الموظفين في العمل عن ُبعد بدوام كامل وأن التواجد بالمكاتب أمٌر ال 

للتأجيل  الموظفين. ونظرًا  الفاعل والتوجيه واستبقاء  المؤسسات، كالتوظيف  غنى عنه لتحقيق أهداف 

المستمر فيما يتعلق باتخاذ القرارات العقارية طويلة األجل، فمن المحتمل تزايد منحنى الطلب المكبوت 

بمعّدالت هائلة. (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")

• ُيبدي المستثمرون قدرًا أكبر من التفاؤل بشأن قطاع العقارات المكتبية؛ إذ تضاعفت مستويات مبيعات 

االستثمار في الربع الرابع عما شهدناه في منتصف العام، كما جاءت مستويات حجم االستثمار في أكبر 15

سوقًا مكتبية مطابقة أو متجاوزة لمستوياتها على مدار العامين السابقين. ("لي وشركاه")
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• واصل اقتصاد مدينة داالس-فورت وورث انتعاشه في الربع الرابع من عام 2020، حيث وّفرت المدينة نحو 

جعل  ما   ،2020 عام  من  الثالث  بالربع  مقارنًة  العام  من  الربع  هذا  خالل  بالمنطقة  عمل  فرصة   47,949

بذلك  آند ويكفيلد")، مسجلًة  الجائحة (مجموعة "كوشمان  تقترب من مستويات ما قبل تفشي  المنطقة 

االحتياطي  البنك  أعلنه  ما  بحسب  وذلك  تعافيها،  بدء  منذ  التوالي  على  السابع  للشهر  وظيفية  مكاسب 

الفيدرالي في داالس. 

• وفقًا للبنك االحتياطي الفيدرالي في داالس، شهدت كشوف الرواتب زيادًة على نطاق واسع، عالوًة على 

النج  "جونز  (شركة  وورث.  وفورت  داالس  في  األعمال  دورة  مؤشرات  وارتفاع  البطالة  معّدالت  انخفاض 

السال")

إلى مقار عملهم عن معّدالت األسواق األخرى، مسجلًة  تزايدت معّدالت عودة الموظفين في داالس   •

عودة ما يقرب من ٪40 من العمال في ديسمبر مقارنة بنسبة 10 إلى ٪15 في األسواق الساحلية (شركة 

"جونز النج السال")

• ظلت معّدالت الوظائف الشاغرة مستقرة نسبيًا بمعّدل يتراوح حول ٪19، وهو نفس معدل الربع األخير 

تقريبًا. كما استحوذ التأجير المباشر على معظم أنشطة التأجير خالل الربع الرابع، إذ تّم تأجير قرابة 2,5 مليون 

قدم مربع (مجموعة "نيومارك نايت فرانك"(

• ظلت معّدالت اإليجار اإلجمالية ثابتة تقريبًا، حيث لم تنخفض سوى بنسبة ٪0.4 فحسب بصفة سنوية 

لتصل إلى 26.56 دوالرًا للقدم المربع استنادًا إلى الخدمة الكاملة السنوية. ومن المتوقع فور تسارع وتيرة 

االنتعاش في هذا القطاع في عام 2021 أن تشهد عقارات الفئة "أ" تحسنًا ملموسًا بدرجة أكبر فيما يتعلق 

السابقة.  االنتعاش  فترات  في  حدث  ما  غرار  على  وذلك  واإليجارات،  الشاغرة  والوظائف  الطلب  بتزايد 

(مجموعة "كوشمان آند يكفيلد")

وقد  هذا  مربع؛  قدم   100,000 عن  اإلجمالية  تزيد مساحتها  لعقارات  عشر صفقات  وإبرام  توقيع  جرى   •

استأجرت شركة "هاينز آند بون" نحو 125,000 قدم مربع، ووقعت شركة "بيلوتون" اتفاقية توسعة تأجيرية 

لنحو 100,000 قدم مربع – فيما استفادت أعمالها التجارية من بقاء المواطنين في منازلهم كأحد اإلجراءات 

التعاون.  وتشجيع  العاملة  قوتها  نطاق  لتوسعة  أكبر  مادية  مساحة  إلى  الشركة  احتاجت  فقد  االحترازية، 

(شركة "جونز النج السال")

• شهد الربع الثالث إبرام حوالي 508 معاملة عقارية في منطقة ميتروبلكس، بمساحة إجمالية بلغت 1.7 

مليون قدم مربع. وزاد عدد المعامالت في الربع الرابع إلى 562 معاملة عقارية بإجمالي مساحة 2.9 مليون 

قدم مربع (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")

مدينة داالس



• ارتفعت قيمة اإليجارات المطلوبة في الربع األخير لتصل إلى 57.49 دوالرًا للقدم المربع على أساس الخدمة الكاملة. 
(مجموعة "نيومارك نايت فرانك")؛ وقد ظهر هذا االرتفاع من بداية العام حيث كانت القيمة اإليجارية للقدم المربع تبلغ 

نحو 56.72 دوالر. (شركة "كوليرز")
• في عام 2020، سجلت مقاطعة كولومبيا نشاطًا ملحوظًا في اإليجارات العقارية بمساحة 3 مليون قدم مربع في 
نشاط التأجير الجديد و4.8 مليون قدم مربع في تجديدات وتمديدات عقود اإليجار – بمساحة إجمالية قدرها 7.8 مليون 

قدم مربع إلجمالي أنشطة التأجير. (مجموعة كوشمان آند ويكفيلد)
• نظرًا لقوة حضور القطاع القانوني في مقاطعة كولومبيا، فقد وّقعت شركات المحاماة على عقود إيجار عقارية بلغت 
مساحتها اإلجمالية نحو 362,000 قدم مربع من عقود اإليجار في الربع الثالث من عام 2020. وقد ذكرت مجموعة 
"نيومارك نايت فرانك" أنه تزامنًا مع بدء إعادة فتح المكاتب تدريجيًا وظهور بعض المؤشرات على زيادة نشاط الجوالت 

السياحية، فمن المحتمل أن يشهد نشاط التأجير في مقاطعة كولومبيا تحسنًا ملموسًا على مدار األرباع القادمة. 
المساحات  التأجير، بنسبة ٪56 من إجمالي  التي تمثل عادًة ٪30 من إجمالي نشاط  الفيدرالية،  الحكومة  • ساهمت 
المؤجرة في الربع الرابع من عام 2020. وسجل المستأجرون من القطاع الخاص نحو 582,000 قدم مربع من عقود 

اإليجار خالل هذا الربع من العام. (شركة "كوليرز")
• تظل شركات التقنية نقطة مضيئة على واجهة الخريطة العقارية، حيث ضاعفت حصتها النموذجية من مساحة التأجير 
خالل عام 2020 – متجاوزًة بذلك غيرها من القطاعات الصناعية األخرى. وبوجه عام، استأجر القطاع نحو 583,000 قدم 
مربع في عام 2020، بما في ذلك إبرام عقد إيجار شركة "مورنينج كونسلت" البالغ مساحته نحو 49,108 قدم مربع في 

الربع الرابع من العام ذاته. (شركة "كوليرز")
• ال يزال قطاع اإلنشاءات نشطًا في مقاطعة كولومبيا مع تأجير مساحة 2.4 مليون قدم مربع، حيث سعت شركات 
(مجموعة  األخيرة.  السنوات  في  الرابحة  للسوق  القوية  األساسية  المؤشرات  من  االستفادة  إلى  العقاري  التطوير 

"نيومارك نايت فرانك")
• نظرًا لطبيعة العمل المنجز في مقاطعة كولومبيا وحجم الوظائف "األساسية" المطلوبة، تتجه مقاطعة كولومبيا 
بوجه عام إلى مزيٍد من الثبات، وتعاود أسواق المنطقة الحضرية صحوتها بوتيرة أسرع مقارنًة باألسواق األخرى، عالوًة 
آند  "كوشمان  (مجموعة  النشاط.  هذا  تعزيز  ومواصلة  التأجير  سوق  في  الفيدرالية  الحكومة  نشاط  استمرار  على 

ويكفيلد")

• فقد قاطنو فرجينيا الشمالية نحو 77,400 وظيفة غير متصلة بقطاع الزراعة حتى نوفمبر 2020. ومع ذلك، عاد نحو 
84,900 شخص إلى عملهم. وبالمقارنة، كانت القطاعات المكتبية األقل تأثرًا، حيث فقدت هذه القطاعات نحو 20,700 

وظيفة فقط (أي ما يقل عن %2.3). (مجموعة "سي بي آر ايه")

واشنطن العاصمة (مقاطعة كولومبيا)

واشنطن العاصمة (فيرجينيا الشمالية)
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• زاد متوسط إجمالي اإليجار المعروض في الربع الرابع بنسبة ٪1.1 عن العام الماضي ليصل إلى 33.79 دوالرًا للقدم 
المربع (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")؛ وبلغ مقدار هذه الزيادة نحو 0.25 دوالرًا عن الربع السابق، ومن األرجح إرجاع 

ذلك إلى تدفق المساحات عالية الجودة على مستوى السوق العقاري. (شركة "كوليرز")
• بلغ إجمالي نشاط التأجير نحو 7.9 مليون قدم مربع من المساحات المؤجرة في عام 2020، وُيعزى ذلك في المقام 
األول إلى نشاط القطاع الخاص الذي أنجز ثمانية من أفضل عشر عقود إيجارية جرى توقيعها في الربع الرابع من العام. 
(شركة "لينكولن"). ومع ذلك، واصل قطاع التقنية نشاطه الملحوظ مساهمًا بنحو 2.8 مليون قدم مربع في نشاط 

التأجير. (مجموعة "سي بي ار ايه")
• على الرغم من أن الربع الثالث قد شهد تعامالت كبيرة قامت بها الحكومة الفيدرالية، فقد شهد الربع الرابع من العام 
ِقبل قطاعات غير حكومية (شركة "جونز النج السال")، وهي  ُمبرمة من  أكبر خمس صفقات  أربعة من  توقيع عقود 

فولكس فاجن ومايكروسوفت ورايثيون وجي دي آي تي. (شركة "كوليرز")
• توجد ثمانية مباني قيد اإلنشاء في فيرجينيا الشمالية بنهاية الربع الرابع مع تأجير نسبة ٪90.6 منها بشكل مسبق 
النقل. (مجموعة  أمن  وإدارة  المباني شركة فولكس فاجن وفاني ماي  بين مستأجري هذه  "لينكولن")، ومن  (شركة 
اإلنشاء في مدينة  المباني قيد  األكبر من  المساحة  أمازون  لشركة  الثاني  المقر  فرانك"). كما يشغل  نايت  "نيومارك 
البنتاغون، والتي من المقرر أن تصل إلى 1,050,000 قدم مربع في الربع األول من عام 2023. (مجموعة "كوشمان آند 

ويكفيلد")
• جرى إحراز تقدم كبير في غضون ما يزيد عن عامين عقب اتخاذ شركة أمازون قرارها بإنشاء "مقرها الرئيسي 2" في 
منطقة "ناشيونال الندينج" (بمدينة أرلينغتون). وإلى جانب التزام شركة أمازون بضّخ ما ال يقل عن 25 ألف فرصة عمل 
على مدى 10 سنوات، يجري أيضًا العمل على تنفيذ استثمارات كبيرة من قبل الحكومات المحلية وحكومات الواليات 

وكذلك الجامعات المحلية مثل جامعة فيرجينيا تيك وجامعة جورج ميسن. (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")
• شهدت أسواق رأس المال نشاطًا كبيرًا في الربع الرابع من عام 2020 في خمس صفقات إنشاء بقيمة إجمالية قدرها 

326 مليون دوالر، ليصل إجمالي حجم المبيعات لعام 2020 إلى 2.1 مليار دوالر. (مجموعة "سي بي ار ايه")

• بلغ معدل البطالة نسبة ٪6.6 في أكتوبر، أي أقل من ذروة المعدل خالل فترة الكساد العظيم. (مجموعة "نيومارك 
نايت فرانك")

• يحتل قطاع (I-270) لعلوم الحياة والتقنية الحيوية األولوية بالنسبة للبحث والتطوير في المعهد الوطني للصحة، 
العديد من  الحياة. وتشارك  الحيوية و2700 شركة في مجال علوم  التقنية  500 شركة في مجال  يزيد عن  ويضم ما 
الشركات المحلية في تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، وحصلت كل من شركتي (نوفافاكس) و(أسترا 
زينيكا) – وهما من الشركات صاحبة التواجد القوي في مدينة غايثرسبيرغ األمريكية – على تمويل فيدرالي قدره 1.6 

مليار دوالر و1.2 مليار دوالر على التوالي. (مجموعة "سي بي ار ايه")
• سّجل التأجير الحكومي عودًة قوية، مستحوذًا على مساحات ُتقدر بنحو 780 ألف قدم مربع من النشاط التأجيري في 
عام 2020، وهو ما يمثل ثلث إجمالي مساحة التأجير العقاري، وجاء ذلك إثر توقيع معاهد الصحة الوطنية خمسة عقود 

إيجار تجاوزت في مجموعها مساحة 500,000 قدم مربع. (مجموعة سي بي ار ايه)
• بلغ إجمالي معدل المساحات الشاغرة نحو ٪14.7 بنهاية الربع الرابع، بانخفاض قدره 10 نقاط أساس عن الربع السابق. 

(مجموعة "نيومارك نايت فرانك")
• زاد متوسط أسعار اإليجار المباشر بمقدار 0.06 دوالر أمريكي عن الربع األخير، ليصل إلى 28.64 دوالرًا أمريكيًا، مرتفعًا 

بذلك بمقدار 0.67 دوالر أمريكي (٪3.7) عن بداية العام. (شركة "كوليرز") (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")

واشنطن العاصمة (ضاحية ميريالند)
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إبرام  إلى  المقام األول  الطلب في  زيادة  ربع سنوي، وُتعزى  التأجير بنسبة ٪28 على أساس  ارتفع مستوى نشاط   •
العديد من عقود التجديد الكبيرة بالمنطقة الحضرية؛ كما ارتفعت مبيعات االستثمار أيضًا (بمقدار ٪80 على أساس ربع 

سنوي) بزيادة بلغت نحو 1.05 مليار دوالر في معامالت المبيعات. (شركة "لينكولن")
•  يتضمن قطاع البناء واإلنشاءات مساحات عالية الجودة بأسعار عرض تتوافق مع جودة العقار المعروض، مما يعزز من 
بنسبة  لها  المسبق  التأجير  زيادة في مستويات  المكتبية  الوحدات  المطلوبة، وقد شهدت  اإليجارية  القيمة  متوسط 

بلغت ٪77.1 (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")
• ال يزال معدل توافر اإليجارات من الباطن في المنطقة الحضرية بواشنطن هو ثاني أدنى معدل بين المناطق الحضرية 

الكبيرة، ويسبقها في هذا االنخفاض منطقة جنوب فلوريدا فقط.

• وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل األمريكي، فقد زاد عدد العمالة بأجر كامل في الوظائف غير الزراعية بنحو 379 

ألف وظيفة، وهو ما فاق كثيرًا التوقعات التي أوردها مؤشر "داو جونز" وجريدة "وول ستريت جورنال".

• شهد معّدل البطالة المحلي لشهر نوفمبر، والذي بلغ ٪6.4، تحسنًا ملحوظًا عن المعدل القياسي المسجل في مايو 

والذي بلغ نحو ٪14.7 وال يزال دون المعّدالت الحكومية والوطنية على حدٍّ سواء. (مجموعة "نيومارك نايت فرانك")

•  وقف المتوسط العام لإليجارات المطلوبة عند 3.03 دوالر للقدم المربع شهريًا بنهاية العام، محققًا زيادة قدرها 1.8

٪ عن العام الماضي (شركة "سافيلس")، فيما ظل متوسط المعّدالت اإلجمالية للفئة "أ" دون تغيير عن الربع األخير 

ليقف عند معدل 3.21 دوالر أمريكي للقدم المربع/الشهر. (مجموعة "كوشمان آند ويكفيلد")

العامل  المقاطعة، وسيظل بمثابة  ارتفاع اإليجارات في  البحث والتطوير في  الطلب على مساحات مكاتب  • ساهم 

التحفيزي لمرونة االقتصاد على مستوى المقاطعة (مجموعة "سي بي ار ايه"). كما شهدت شركات التقنية رواجًا كبيرًا 

الشركات بصمتها  تلك  توسع  أن  المتوقع  "كوفيد19-"، ومن  المستجد  لتداعيات فيروس كورونا  نظرًا  متزايدًا  وطلبًا 

وتواجدها العقاري في عام 2021. (شركة "سافيلس")

• أسهمت تجديدات العقود بالقدر األكبر من أنشطة التأجير خالل الربع الرابع وطوال عام 2020، وُيعزى ذلك إلى زيادة 

الطلب على الخدمات المالية والتقنية وخدمات األعمال. (شركة "جونز النج السال")

• على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المبيعات لكل من االستثمار المكتبي والمستخدمين المالكين مقارنة بالعام 

السابق، فقد جاء متوسط سعر القدم المربع المدفوع أعلى بكثير بقيمة بلغت نحو 390 دوالرًا للقدم المربع. (شركة 

"كوليرز")

• جرى تصنيف السوق المكتبي في محافظة لوس أنجلوس كثالث أكبر سوق مكتبي في الواليات المتحدة. عالوًة على 

ذلك، تواصل مقاطعة أورانج االستفادة من االقتصاد جيد التنوع والقوى العاملة المتميزة وموقعها االستراتيجي على 

أطراف المحيط الهادئ. 

• تشير التوقعات إلى أنه في مرحلة ما بعد الجائحة، ستتوافر فرص العمل الجديدة في هذه المنطقة بشكل أكبر من 

األسواق الثانوية وأسواق الخدمات، ال ِسّيما للعاملين في صناعات التقنيات الفائقة وقطاع البيع بالتجزئة واقتصاد 

الوظائف المؤقتة. (مجموعة "سي بي ار ايه")

مقاطعة أورانج، كاليفورنيا
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• بلغت آخر معّدالت البطالة في المنطقة الحضرية بوالية سان فرانسيسكو نحو ٪5.4، وهو معدل أقل كثيرًا 
(مجموعة   .6.7٪ البالغ  الحالي  الوطني  المعدل  ودون   11.2٪ البالغ   2020 لعام  الثاني  الربع  ذروة  من 

"كوشمان آند ويكفيلد")
• استمرت تكاليف اإلسكان لموظفي سان فرانسيسكو في االنخفاض؛ حيث سّجلت شركة زومبر انخفاضًا 
دوالرًا شهريًا.   3,495 إلى  ليصل  غرفتين  من  المكّونة  الشقق  أسعار  أساس سنوي في  على  بنسبة 24٪ 

(مجموعة "نيومارك نايت فرانك")
• استقر معدل الشواغر في السوق الفرعي للمقاطعة المركزية الذي تبلغ مساحته 22.3 مليون قدم مربع 
("لي  مربع.  قدم   166,816 حوالي  إلى  للعام  السلبية  االستيعابية  القدرة  إجمالي  ووصل   ،13.2٪ عند 

وشركاه")
• بلغ إجمالي االستيعاب السنوي لعام 2020 نحو 933,000 قدم مربع، ويعود السبب في هذا المستوى 
المستدام من النشاط إلى النمو القوي وتزايد الطلب من الشركات العاملة في مجال علوم الحياة، والتي 

قادت سوق البحث والتطوير طيلة عام 2020. (شركة "كوليرز"(
• على الرغم من انخفاض حجم التأجير، فقد جرى إتمام بعض المعامالت الكبرى من ِقبل عدٍد من الشركات 

والمؤسسات، مثل شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) للذكاء االصطناعي، وشركة "آي بي إم" (IBM)، وشركة 
سان  مدينة  ومجلس  وحكومة  أيدز  فرانسيسكو  سان  ومؤسسة  الحيوية  للتقنيات   (VIR) آر"  آي  "في 

فرانسيسكو. (شركة كوليرز) (شركة "جونز النج السال")
المساحات  استئجار  في  اهتمامها  وآبل،  وفيسبوك  وتويتر  جوجل  مثل  التقنية،  شركات  كبرى  استعادت   •

العقارية، مدفوعًة في ذلك بنمو اإليرادات الرقمية المحققة بسبب اندالع الجائحة، وأعلنت هذه الشركات 
عن نيتها في إتمام بعض الخطط التوسعية، وهو ما ظهر جليًا من خالل توقيع شركة جوجل على أكبر عقد 

إيجار خالل الربع الرابع. (شركة "سافيلز")
• تراجع الطلب على اإليجارات بصورة طفيفة بنهاية العام، ُمسّجًال نحو 80.98 دوالر للقدم المربع، بنسبة 
انخفاض بلغت نحو %4.0 عن الربع الثالث من عام 2020. الجدير بالذكر أن معّدالت الطلب تختلف بحسب 
إذ  الفئة "ب"،  بالمباني من  بزيادة قيمتها مقارنًة  "أ" قد احتفظت  الفئة  المباني من  نوعية األصول، إال أن 
انخفضت اإليجارات بنسبة ٪3.4 و ٪5.7 على التوالي. (مجموعة "سي بي ار ايه" ((مجموعة "نيومارك نايت 

فرانك")
• في ظل وجود مجموعة كبيرة من الكفاءات وتمويل رأس المال االستثماري بمستويات غير مسبوقة في 

سان فرانسيسكو، فمن المتوقع عودة شركات التقنيات "الكبيرة" و"الناشئة" إلى السوق في وقت الحق من 
عام 2021 وذلك بغرض االستفادة من المساحة الجيدة المتاحة والتي تقل كثيرًا عن األسعار المسّجلة في 

الفترة األخيرة. (مجموعة "كوشمان آند ويكفيلد"(

سان فرانسيسكو 
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ت المتنوعة
قاعدة اإليرادا

المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

الرياض
%41 

جدة
%15 

والية كاليفورنيا
%13

واشنطن
%7 

تكساس
%20

المنطقة
الشـرقـية

%5 
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المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

الرياض
%52 

جدة
%12 

والية كاليفورنيا
%7

واشنطن
%6 

تكساس
%11

المنطقة
الشـرقـية
%11 

صول المتنوعة
قاعدة األ



المحفظة المحلية

ظة المحلية
المحف

1. ذي ريزيدنس 
2. منتجع وفلل بريرا حطين

3. مقر الجامعة السعودية االلكترونية
4. فيفيندا

STC 5. أكاديمية
6. فندق برج رافال

7. برج العليا 1

8. مركز التميز
9. مركز االزدهار

10. أبراج الفرسان - دبل تري هيلتون
11. أبراج الشاطئ

12. فندق أسكوت الخبر
13. مركز أمنية

14. أسكوت التحلية
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ذي ريزيدنس 

عقار متنوع االستخدام،
6،500 م2 مساحة تجارية

حي حطين، طريق األمير
محمد بن سلمان

بن عبدالعزيز

2017

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

4.80 سنوات

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

6٫300 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
• فارزي كافيه

• شركة مرود لالستثمار
Luxury KSA •

• مطعم دنيا

نسبة اإلشغال
%100

%
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اتفاقية تشغيل مع بريرا

منتجع وفلل
بريرا حطين

عقار متنوع االستخدام،
يتضمن 33 فلة فندقية

حي حطين، طريق األمير
محمد بن سلمان

بن عبدالعزيز

2017

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

15٫000 م2

مساحة األرض

المشغل
شركة بودل (بريرا)
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0.37 سنة

مقر الجامعة الرئيسي حي الربيع، تقاطع طريق 
أبي بكر الصديق وطريق
األمير محمد بن سلمان

بن عبدالعزيز

2012

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

14٫210 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
الجامعة السعودية

اإللكترونية

نسبة اإلشغال
%100

%

الجامعة
السعودية

اإللكترونية
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فلل فندقية حي المعذر، شارع موسى
بن نصير

2015

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

2,800 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
شركة فرص

نسبة اإلشغال
%100

%

11.32 سنة

فيفيندا - موسى
بن النصير
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1.33 سنة

مركز تعليمي حي الصحافة، طريق
الملك فهد

2014

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

4,575 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
شركة االتصاالت السعودية

نسبة اإلشغال
%89

%

STC أكاديمية
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فندق برج رافال

مجمع فندق برج رافال الرياض، يتضمن 
فندق خمس نجوم (349 غرفة)، قاعة
احتفاالت، مركز تجاري، منتجع استجمام،

6 مطاعم، منافذ البيع بالتجزئة

حي الصحافة، طريق
الملك فهد

2014

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

إتفاقية تشغيل
مع ماريوت العالمية

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

21,106 م2

مساحة األرض

المشغل
فندق ماريوت
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برج العليا 1

مبنى مكتبي شارع العليا

2019

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

2,555 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

نسبة اإلشغال
%100

%

2.71 سنوات



عقار متنوع االستخدام حي قرطبة، تقاطع طريق
اإلمام عبد الله بن سعود

وشارع خالد بن الوليد

2015

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

7,149 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
• المغربي للبصريات

• شركة تدريس
• دومينوز بيتزا

نسبة اإلشغال
%44

%

0.51 سنة

مركز التميز
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عقار متنوع االستخدام حي االزدهار، طريق عثمان
بن عفان بالقرب من

النخيل مول

2015

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

2,515 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
• صيدلية النهدي

• مجمع عيادات بيرل

نسبة اإلشغال
%100

%

1.80 سنة

مركز االزدهار



147 غرفة، 8 غرف اجتماعات،
ومساحات تأجير تجارية على

طريق الملك فهد

طريق الملك فهد

2015

الرياض
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

1٫740 م2

مساحة األرض
هيلتون

المشغل

أبراج الفرسان 
(تحت اإلنشاء ليتم

ترقيتها إلى هيلتون
دبل تري)
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عقار متنوع االستخدام 
يتضمن مساحات لقطاعات
التجزئة والضيافة والمكاتب

حي الشاطئ، شارع األمير
محمد بن فهد

2015

الدمام
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

6٫300 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
بودل (فندق بريرا الشاطئ)

نسبة اإلشغال
%69

%

5.13 سنوات. تخضع مساحة 
الضيافة لعقد إيجار طويل 

المدى مبرم مع شركة 
لمدة 10 سنوات

أبراج الشاطئ
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فندق
أسكوت الخبر

148 شقة مفروشة
رئيسية وطابق أرضي

لقطاع التجزئة 

منطقة الكورنيش،
شارع األمير تركي

2019

الخبر
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

مدة إدارة الفندق

2٫784 م2

مساحة األرض

المشغل
شركة أسكوت العالمية

نسبة اإلشغال
للمساحة التأجيرية

%100

%

25 سنة
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مكاتب، متاجر البيع
بالتجزئة، شقق سكنية

حي الروضة، شارع األمير
سعود الفيصل

2009

جدة
الموقع

سنة البناء

الوصف المدينة

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

10,000 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
• البنك األهلي السعودي

•ميرو لألثاث
•عيادات جويل

نسبة اإلشغال
%99

%

1.28 سنة

مركز أمنية
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أسكوت التحلية

شقق مفروشة يشّغلها 
فندق أسكوت مع طابق

أرضي ومساحة تجارية
للميزانين

حي الروضة، شارع التحلية
أكبر شارع تجاري في جدة

2015

جدة
الموقعالمدينة

سنة البناء

الوصف

متوسط مدد
اإليجارات المتبقية

2٫025 م2

مساحة األرض

أهم المستأجرين
فندق أسكوت
(شركة أطياف)

نسبة اإلشغال
%93

%

8,31 سنوات



ظة الدولية
المحف

1. المقر الرئيسي لشركة بايونير
2. بنسلفانيا 1111

3. 350 رود آيالند (سان فرانسيسكو)
4. 2 واشنقتاينين

5. المقر الرئيسي لمكتب فيديكس
6. مقر شركة برودكوم

المحفظة الدولية

 التقرير السنوي 2020 | المحفظة المحلية44



مبنى مكتبي عالي الجودة
من الفئة أ

الس كوليناس،
ايرفينغ، داالس،
والية تكساس

محافظة داالس،
والية تكساس، الواليات

 المتحدة األمريكية

الوصفالموقعالمدينة

مدة اإليجار
104٫555 م2

مساحة األرض أهم المستأجرين
شركة بايونير للموارد 

الطبيعية (درجة استثمارية)

نسبة اإلشغال
%100

%

إيجار جديد لمدة 20 عامًا 
مع تصعيد سنوي

المقر الرئيسي
لشركة بايونير
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مبنى مكتبي عالي الجودة
من الفئة أ

1111 بنسيلفانيا أفينيو، 
واشنطن العاصمة

واشنطن العاصمة
الواليات المتحدة

األمريكية

الوصفالموقعالمدينة

مدة اإليجار
31٫350 م2

مساحة األرض أهم المستأجرين
مؤجر بشكل رئيسي 

لمدة 13 عامًا لمكتب 
مورجان لويس للمحاماة 

(مع تصعيد سنوي) 

نسبة اإلشغال
%100

%

تقريبًا 12،5 سنة 
مع تصعيد سنوي

بنسلفانيا 1111



مبنى مكتبي عالي الجودة
من الفئة أ

شارع350 رود آيالند، 
سان فرانسيسكو، 

والية كاليفورنيا

سان فرانسيسكو – والية
كاليفورنيا – الواليات 

المتحدة األمريكية

الوصفالموقعالمدينة

مدة اإليجار
11٫810 م2

مساحة األرض أهم المستأجرين
98% مؤجرة لبلدية مدينة
سان فرانسيسكو (درجة

استثمارية) 2% مؤجرة لمقهى
ستاربكس (درجة استثمارية)

نسبة اإلشغال
%100

%

14 سنة مع تصعيد سنوي

350 رود آيالند
(شمال)
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مبنى مكتبي عالي الجودة
من الفئة أ

واشنطن بوليفارد، 
غايثرسبيرغ، 

ضواحي ماريالند

منطقة واشنطن المركزية،
والية ماريالند، الواليات

المتحدة األمريكية

الوصفالموقعالمدينة

مدة اإليجار
27٫300 م2

مساحة األرض أهم المستأجرين
شركة ليدوس القابضة 

(درجة استثمارية)

نسبة اإلشغال
%100

%

13 سنة مع تصعيد سنوي

2 واشنقتاينين
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مبنى مكتبي من الفئة أ ليقاسي بزنس بارك،  
بالنو، تكساس

محافظة داالس،
والية تكساس، 

الواليات المتحدة
األمريكية

الوصفالموقعالمدينة

مدة اإليجار
24,491  م2

مساحة األرض أهم المستأجرين
مكاتب فيديكس 
(درجة استثمارية)

نسبة اإلشغال
%100

%

7 سنوات

المقر الرئيسي 
لمكتب فيديكس
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مبنى مكتبي من الفئة أ 
ومركز أبحاث وتطوير

ارفاين، مقاطعة أورنج، 
والية كاليفورنيا 

لوس انجلوس، 
والية كاليفورنيا، 
الواليات المتحدة

األمريكية

الوصفالموقعالمدينة

مدة اإليجار
61,400 م2

مساحة األرض أهم المستأجرين
شركة برودكوم 
(درجة استثمارية)

نسبة اإلشغال
%100

%

17 سنة

مقر شركة 
برودكوم
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تقويم المخاطر

كان  إذا  الصندوق بشكل سلبي  نتائج  تتأثر  قد 
قادرين  غير  المستأجرين  من  كبير  عدد  هناك 
وباإلضافة  االيجارية.  بالتزاماتهم  الوفاء  على 
إلى  ما  مستأجر  لجوء  حال  ففي  ذلك،  إلى 
أنظمة  أية  أو  اإلعسار  أو  اإلفالس  أنظمة 
الخاص  اإليجار  عقد  إنهاء  له  فيجوز  مماثلة، 
النقدي  التدفق  في  نقصان  ذلك  عن  وينتج 
للصندوق. وفي حال وجود عدد كبير من حاالت 
من  اإلفالس  حاالت  و/أو  بااللتزامات  اإلخالل 
الخاص  النقدي  التدفق  فإن  المستأجرين، 
بالصندوق وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ 

توزيعات لمالكي الوحدات قد تتأثر سلبًا.

تشغيل  من  المتولد  النقدي  التدفق  يمثل 
للسيولة  الرئيسي  المصدر  العقارية  المحفظة 
الناشئة  الدورية  العوائد  لتسديد  المستخدمة 
واإلدارية  العامة  والمصروفات  التمويل  من 
على  الصندوق  مدير  يحرص  ولذلك  للصندوق 
وجود أموال كافية لسداد جميع االلتزامات في 
حيث  من  فعالة  وبطريقة  المناسب  الوقت 
التكلفة إضافة إلى ذلك يقوم مدير الصندوق 
قصيرة  بودائع  الزائدة  المالية  المبالغ  بربط 
النقد  إدارة  وإجراءات  لسياسات  وفقًا  األجل 
وقد يؤثر انخفاض السيولة في سوق العقارات 

على التقييمات.
طريق  عن  المخاطر  هذه  تخفيف  يتم  إضافة، 
مزيج  في  والتنويع  الجغرافي  التنويع 
واجراء  المختلفة  األصول  وفئات  المستأجرين 
المستأجرين.  على  مستمرة  ائتمانية  تقييمات 
وفيما يتعلق بالعقود اإليجار الجديدة يتم اجراء 
تتم  كما  مستمر،  أساس  على  االئتمان  تقييم 
كثب  عن  والمتأخرات  المستأجر  ائتمان  مراقبة 

من قبل مدير الصندوق.

مخاطر عدم قدرة المستأجرين على 
الوفاء بالتزاماتهم االيجارية

مخاطر السوق

مخاطر عدم وجود ضمان ربحية 
االستثمار في الصندوق

على  خارجية  عوامل  من  السوق  مخاطر  تنشأ 
االقتصادية  الظروف  الحصر  ال  المثال  سبيل 
والتغييرات  والطلب  والعرض  والمنافسة 

السياسية.

العوامل  بمراقبة  الصندوق  مدير  يقوم 
من  والمنافسة  العقاري  والسوق  االقتصادية 
مختلفة  أخرى  وعوامل  المشابهة  األصول 
على  العوامل  هذه  تأثير  من  التخفيف  بهدف 
التي  األصول  فئات  تنويع  خالل  من  الصندوق 
مع  العقارية  المحفظة  إلى  االستقرار  تضيف 

الحد من التعرض للتقلبات االقتصادية.

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

عدم ضمان أن الصندوق سيتمكن من تحقيق 
ستكون  العوائد  أن  أو  لمستثمريه  عوائد 
الصندوق.  في  االستثمار  مخاطر  مع  متناسبة 
أن  أو  الوحدات  قيمة  تقل  أن  الممكن  ومن 
المال  رأس  أو جميع  بعض  المستثمرون  يخسر 
المستثمر. وال يمكن تقديم ضمان بأن العوائد 
سيتم  للصندوق  المستهدفة  أو  المتوقعة 

تحقيقها.

تقييم  على  بالحصول  الصندوق  مدير  يقوم 
ظروف  لتوضيح  السنة  في  مرتان  للعقارات 
لحماية  الالزمة  باالحتياطات  للقيام  السوق 

قيمة العقارات
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بنكي  تمويل  على  الصندوق  حصول  حالة  في 
زيادة  إلى  ذلك  سيؤدي  األصول،  رهن  مقابل 
أن  الوارد  من  يصبح  حيث  المخاطر،  مستوى 
يخسر الصندوق األصول المرهونة لصالح الجهة 
شروط  حسب  السداد  عن  تخلف  إذا  الممولة 
إن  الممول.  مع  التمويل  عقود  وأحكام 
كفاءة  لزيادة  فرصة  يخلق  التمويل  استخدام 
نفس  في  ولكنه  العوائد  وبالتالي  االعمال 
الوقت ينطوي درجة عالية من المخاطر المالية 
ويؤدي إلى تعريض الصندوق واستثماراته إلى 
التمويل  تكلفة  ارتفاع  مثل  أخرى  عوامل 
فإن  ذلك،  على  عالوة  االقتصادي.  والركود 
وعدم  الممولة  للجهة  الصندوق  أصول  رهن 
يتيح  قد  الممولة  للجهة  بالسداد  االلتزام 
المرهونة  باألصول  التصرف  للممول  المجال 
الستعادة المبالغ المستحقة، مما سيؤثر على 

أداء الصندوق وعوائده المرتقبة.

يستخدم مدير الصندوق التمويل البنكي بهدف 
إلى  واستنادًا  المستثمرين.  على  العوائد  تعزيز 
قد  التمويل،  تكلفة  السعار  المتوقع  االتجاه 
أخرى  مالية  أدوات  إلى  الصندوق  مدير  يلجأ 
إلدارة هذه المخاطر ويدرك مدير الصندوق أن 
رفع نسبة الرافعة  المالية قد تؤدي إلى خسائر 

غير متوقعة.

المخاطر المتعلقة باستخدام 
التمويل  البنكي

العقارية مخاطر  التطوير بالمشاريع  المرتبطة  التطوير  مخاطر 
االنتهاء  في  التأخير   (1) وتشمل  التطوير  تحت 
المناسب، و(2) تجاوز  الوقت  من األعمال في 
الـتـكـالـيـف الـمـحـددة، و(3) عــدم الـقــدرة عـلـى 
المستهدفة،  بالمستويات  إيجار  عقود  تحقيق 
و(4) القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خارج 
سيطرة الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد 
(بما في ذلك األحوال الجوية والظروف البيئية 
وهو  السوق)  في  البناء  مواد  ونقص  السيئة 
األمر الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير 
الجدوى  أو  و/  الربحية  على  تؤثر  قد  والتي 
الوفاء  على  القدرة  وعدم  للمشروع  المالية 
يؤدي  وقد  اإلنجاز.  عند  اإليرادات  بتوقعات 

التأخير إلى مخاطر قانونية.

ما  حد  إلى  مخفف  المخاطر  من  النوع  هذا 
وذلك استنادًا إلى حقيقة أنه يحق للصندوق أن 
يستثمر 25% كحد أعلى من قيمة أصوله في 
الصندوق  مدير  ويهدف  التطوير.  تحت  أصول 
أيضًا إلى التخفيف من هذه المخاطر من خالل 
بكافة  القيام  بعد  التطوير  بأعمال  القيام 

الدراسات الفنية والمالية والقانونية الالزمة.

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية
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وزكوية  وضريبية  قانونية  تغيرات  تطرأ  قد 
مدة  خالل  غيرها  أو  المملكة  في  وتنظيمية 
الصندوق، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 
مالكي  أو  استثماراته،  أو  الصندوق،  على 
الوحدات. وال توجد حاليًا ضرائب مفروضة على 
العربية  المملكة  داخل  االستثمارية  الصناديق 
بأن  ضمان  هناك  فليس  ذلك  ومع  السعودية 
داخل  به  المعمول  الحالي  الضرائب  نظام 

المملكة العربية السعودية لن يتغير.

اتباع مدير الصندوق نهجًا فعاًال لمراقبة ورصد 
المتطلبات التنظيمية و أي تعديالت عليها في 
مثل  الصندوق  بإدارة  المتعلقة  األنشطة  كل 
إلى  تهدف  والتي  المخاطر  وإدارة  االمتثال 
لتجنب  مناسبة  ضوابط  وجود  وتأكيد  ترسيخ 

عدم االمتثال.

المخاطر القانونية والتنظيمية 
والضريبية

لغايات تقدير قيمة عقار ما من ضمن المحفظة مخاطر تثمين العقارات
الصندوق   مدير  يقوم  للصندوق،  االستثمارية 
بعمليات تقييم داخلية في العديد من الحاالت 
التثمين  إلى  إضافة  للصندوق، و ذلك  بالنسبة 
وتكون  المستقلين.  المثمنين  قبل  من  المعد 
عمليات التقييم التي يقوم بها مدير الصندوق 
هي لغرض تقدير قيمة عقار ما فقط، وليست 
الحصول  يمكن  التي  للقيمة  دقيقًا  مقياسًا 
التحقق  أن  حيث  العقار.  ذلك  بيع  عند  عليها 
النهائي من القيمة السوقية للعقار يعتمد إلى 
حد كبير على المفاوضات بين البائع والمشتري 
وغيرها  االقتصادية،  بالظروف  تتأثر  قد  والتي 
مــن الـظـــروف األخـــرى الـخـــارجــة عــن سـيـطــرة 

الصندوق ومدير الصندوق.

العقارية  األصول  بتقييم  الصندوق  مدير  يقوم 
قبل  من  معد  تقييم  إلى  استنادًا  للصندوق 
مقيميين مستقليين معتمدين من قبل الهيئة 
الــســعـوديــة للـمـقـيـمـيــن الـمـعـتـمـديـن ويـؤخـذ 
بمتوسط قيمتي التقييمين أما في حال وجود 
اخـتـــالف كـبــيــر بـيــن الـتـقـيـيـمـيـن سـيـقـوم مدير 

الصندوق بتعيين مقيم ثالث.

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

العقارية مخاطر ضريبة التصرفات العقارية التصرفات  لضريبة  الصندوق  يخضع 
من   5% وبنسبة  2020م  أكتوبر   4 من  ابتداًء 
قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته من 
شكله،  أو  حالته  كانت  مهما  الصندوق  قبل 
أو  أو تشييده  إنشاؤه  يتم  األرض وما  وتشمل 
البائع  قبل  من  الضريبة  وتسدد  عليها.  بناؤه 
بيعه  حال  في  الصندوق  ذلك  في  (بما  للعقار 
في  الواردة  االستثناءات  تطبق  لم  ما  للعقار) 
العقارية  التصرفات  لضريبة  التنفيذية  الالئحة 
(أ/84)  رقم  الملكي  األمر  بموجب  الصادرة 
وتاريخ 14-2-1442هـ. وتسدد الضريبة  قبل أو 
وفي  العقود.  توثيق  أو  العقاري  اإلفراغ  أثناء 
حال تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على أي 
ضريبة  الصندوق  يدفع  الصندوق،  يبيعه  عقار 
بقيمة %5 من قيمة العقار إلى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل، وذلك مما قد يؤثر على العائد 

للصندوق ومالكي الوحدات.

اتباع مدير الصندوق نهجًا فعاًال لمراقبة ورصد 
الضريبية و أي تعديالت عليها في  المتطلبات 
مثل  الصندوق  بإدارة  المتعلقة  األنشطة  كل 
إلى  تهدف  والتي  المخاطر  وإدارة  االمتثال 
لتجنب  مناسبة  ضوابط  وجود  وتأكيد  ترسيخ 

عدم االمتثال.
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قد ال تتمكن العقارات التابعة للصندوق العمل 
نتيجة  للصندوق  المتوقع  الدخل  تحقيق  أو 
كورونا  فيروس  بانتشار  مرتبطة  عوامل  لعدة 
ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  المستجد، 
التي  المناطق  في  التجوال  حظر  فرض  الحصر 
حيث  للصندوق  التابعة  العقارات  فيها  تقع 
تؤدي مثل تلك الظروف إلى زيادة في نفقات 
السائدة،  الظروف  مع  تتأقلم  حيث  العقارات 
جوهري  سلبي  تأثير  له  يكون  قد  مما  وذلك 
مالكي  على  للتوزيع  المتاحة  المبالغ  على 

الوحدات.

الوبائي  الوضع  بمتابعة  الصندوق  مدير  يقوم 
التابعة  العقارات  فيها  تقع  التي  المناطق  في 
المتاحة  الخيارات  كافة  ودراسة  للصندوق 
المرض  انتشار  عن  الناتجة  األضرار  من  للتقليل 

على العقارات والتوزيعات لمالكي الوحدات.

مخاطر انتشار األوبئة

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

مخاطر االستثمار في عقارات 
واقعة خارج المملكة العربية 

السعودية

قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر مختلفة متعلقة 
المملكة،  خارج  واقعة  عقارات  في  باالستثمار 
تعرض  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها 
األسواق العقارية األجنبية إلى هبوط في النشاط 
تعرض  إلى  إضافًة  التأجير،  ومستويات  العام 
العقارات أو الشركات المالكة لهذه العقارات إلى 
بالمسؤولية  تتعلق  مطالبات  عن  ناتجة  خسائر 
البيئية أو السالمة المهنية أو التأمين أو الضريبة 
التنظيمية  أو  القانونية  أو غيرها من المطالبات 

المتعلقة بملكية األصول األجنبية.

التي  األسواق  بدراسة  الصندوق  مدير  يقوم 
إلى  يلجأ  حيث  بعناية  الصندوق  بها  يستثمر 
األسواق  في  متخصصين  مستشارين 
عام  بشكل  األسواق  لدراسة  المستهدفة 
والمخاطر المحتملة لالستثمار.  وبعد االستحواذ 
فعاًال  نهجًا  الصندوق  مدير  يتبع  العقار،  على 
األسواق  في  النشاط  مستوى  ورصد  لمراقبة 
إلى  الصندوق إضافة  بها  التي يستثمر  العقارية 
المتطلبات التنظيمية وأي تعديالت عليها، وذلك 
تتيح  مناسبة  ضوابط  ترسيخ  في  يساهم  مما 
التي  المناسبة  القرارات  اتخاذ  الصندوق  لمدير 

تكفل مصالح الصندوق ومالكي الوحدات.
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تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر مختلفة يعتقد 
بأنها موثوقة. وفي حين تم بذل القدر المعقول من العناية والحرص للتأكد من أن 
والتوقعات  واآلراء  التنبؤات  أن  ولضمان  دقيقة  التقرير  هذا  في  الواردة  الحقائق 
الواردة في هذا التقرير عادلة ومعقولة، فإن الرياض المالية ال تقدم أي تعهدات أو 
وبوجه  المقدمة،  والمعلومات  البيانات  بدقة  يتعلق  اإلطالق فيما  ضمانات على 
خاص فإن الرياض المالية ال تزعم بأن المعلومات الواردة في التقرير كاملة أو خالية 
من أي خطأ. ومن ثم فإن هذا التقرير ال يمثل وال ينبغي تأويله على أنه عرض لبيع 

أو استدراج لعرض شراء ألية أوراق مالية. 

وبناًء على ذلك، ال ينبغي االعتماد على دقة أو عدالة أو اكتمال المعلومات الواردة 
في هذا التقرير. ال تتحمل الرياض المالية بأي وجه من الوجوه أية مسؤولية عن أية 
الرياض  تتحمل  ال  كما  محتوياته.  أو  التقرير  لهذا  استخدام  أي  على  تترتب  خسارة 
األحوال،  من  حال  بأي  موظفيها،  أو  مسؤوليها  أو  مديريها  من  أي  وال  المالية 
أو  أو موظفيها  المالية  للرياض  يكون  التقرير. وقد  المسؤولية عن محتويات هذا 
واحد أو أكثر من الشركات التابعة لها أو عمالئها مصلحة مالية في األوراق المالية 

أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير.

تمثل اآلراء والتنبؤات والتقديرات الواردة في هذا التقرير وجهات نظر الرياض المالية 
في الوقت الراهن أو حكمها كما هو في تاريخ التقرير فقط، وبالتالي فإنها عرضة 
للتغيير دون إشعار. وليس ثمة ما يضمن تطابق النتائج أو الوقائع المستقبلية مع 
المحتملة.  النتائج  التقديرات والتي قد تمثل واحدة من  أو  التنبؤات  أو  اآلراء  تلك 
كذلك فإن تلك اآلراء والتنبؤات والتقديرات معرضة لمخاطر ومالبسات وافتراضات 
معينة لم يتم التثبت منها وقد تختلف النتائج أو الوقائع المستقبلية الفعلية عنها 

بصورة جوهرية. 

إن قيمة أو الدخل من أي استثمارات مشار إليها في هذا التقرير قد تتذبذب و/أو 
ثم  ومن  المستقبلي.  لألداء  مؤشرًا  بالضرورة  ليس  السابق  األداء  بالتغيرات.  تتأثر 

فقد يكون ما يسترده المستثمر أقل مما استثمره في األصل. 

يوفر هذا التقرير معلومات ذات طابع عام وال يتطرق للظروف واألهداف ومدى 
تحمل المخاطر ألي مستثمر معين. وبالتالي ال ُيقصد منه تقديم مشورة استثمارية 
استثمارية  أهداف  أية  أو  للقارئ  المالي  الوضع  االعتبار  بعين  يأخذ  وال  شخصية 
محددة أو احتياجات خاصة قد تكون لديه. ويتعين على القارئ قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري الحصول على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين وضريبيين مستقلين 
و/أو غيرهم من المستشارين حسب االقتضاء نسبة إلى أن االستثمار في هذا النوع 

من األوراق المالية قد ال يكون مالئمًا لجميع متلقي هذا التقرير.

جميع  أن  كما  جزئية،  أو  كلية  بصورة  توزيعه  إعادة  أو  التقرير  هذا  نسخ  يجوز  ال 
لوائح  بموجب  محمية  فيه  الواردة  والتقديرات  والتنبؤات  واآلراء  المعلومات 

وأنظمة التأليف والنشر.

55



استثمار  هو صندوق  ريت  الرياض  صندوق 
اإلسالمية.  الشريعة  ضوابط  مع  متوافق  متداول  عقاري 
العقاري  االستثمار  صناديق  لالئحة  وفقًا  الصندوق  ويعمل 
المتداولة  العقارية  االستثمار  بصناديق  الخاصة  والتعليمات 
هو  الصندوق  مال  رأس  المالية.  السوق  هيئة  من  الصادرة 
مليون  وثالثين  وثالثة  وستمائة  مليار   (1,633,000,010)
وعشرة رياالت سعودي، ومدته (99) تسعه وتسعون عامًا 
الموافقة  تمت  الصندوق.  مدير  يراه  للتمديد حسبما  قابلة 
قبل  من  ريت  الرياض  صندوق  وحدات  وإدراج  تسجيل  على 
الموافق  08/02/ 1438هـ  تاريخ  في  المالية  السوق  هيئة 

08/11/ 2016م.

المالية  والتقارير  واألحكام  الشروط  على  الحصول  يمكن 
للصندوق من الرابط التالي:
www.riyadcapital.com
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اإلدارة العامة:
الرياض المالية

واحة غرناطة 2414 – حي الشهداء 
وحدة رقم 21

ص.ب 7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

الرقم الموحد: 920012299

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع 500 مليون ريال سعودي- تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق 
المالية برقم (07070-37) وسجل تجاري رقم 1010239234.

يمكنك الحصول على الشروط واألحكام 
والتقارير المالية للصندوق من الرابط التالي:

 www.riyadcapital.com


