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إعالن توزيع األرباح بقيمة 
0.30 ريال لكل وحدة عن 

النصف الثاني لعام 2017 

إغالق الطرح الثانوي العام بنجاح 
لزيادة رأس المال من 500 مليون 

ريال سعودي إلى 1.633 مليار 
ريال بعدد مشتركين بلغ 18 ألف 

مشترك

%
200

موافقة مالكي الوحدات وهيئة 
السوق المالية على زيادة رأس 

مال صندوق الرياض ريت بنسبة 
تزيد عن 200%،وتعتبر أول آلية 

يتم العمل عليها لزيادة رأس 
مال صندوق عقاري متداول 

بالسوق السعودي 

افتتاح فندق فلل 
بريرا حّطين – 

الرياض

1.633
مليار
ريال

2018م في سطور: 
النصف األول من 2018: 

النصف الثاني من 2018: 

100
مليون
ريال

إعالن الرياض المالية، مدير 
الصندوق، المشاركة بـ 100 

مليون ريال سعودي

تجديد عقد إيجار الجامعة 
السعودية اإللكترونية

0.30 
ريال
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عن مدير صندوق الرياض ريت

عن مدير صندوق الرياض ريت:

المالية جهوًدا كبيرة البتكار منتجات عقارية.  الرياض  بذلت شركة  العقاري،  رائدة في مجال االستثمار  باعتبارها 
ومن خالل تطويرها ألطول برج سكني في المملكة إلى طرحها أول صندوق دخل عقاري مفتوح لمدة 20 عاًما، 
َتعتبر شركة الرياض المالية رائدة في  صناعة قطاع االستثمار العقاري. وبهذا الصدد، ُيعتبر طرح صندوق الرياض 
بسوق  المؤسسي  االستثمار  شريحه  لبلورة  الطريق  مهد  قد  متداول  عقاري  استثمار  صندوق  كأول  ريت 

المملكة. العقارات في 

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

أصيل  بصفة  المالية  الخدمات  لتقديم   (07070  –  37)
وتقديم  واإلدارة،  والترتيب  بالتغطية  ومتعهد  ووكيل 

المشورة، والحفظ لألوراق المالية.

لالحتياجات  والتخطيط  الثروات  إدارة  بأهمية  إيماًنا 
المالية المستقبلية، تقدم الرياض المالية خيارات واسعة 
من المنتجات والحلول االستثمارية المتنوعة على أيدي 
فريق مؤهل في التخطيط االستثماري والمالي وإدارة 

األصول والتعامالت المصرفية االستثمارية للشركات.

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

مجال الخدمات المصرفية لألفراد والشركات. هذا األمر 
يجعلنا قادرين على االستفادة من خبرات البنك الواسعة 
الذي  المتميز  وعمله  السنين،  عشرات  عبر  والمتراكمة 

يدعمه أساس رأسمالي قوي.

منذ  الرياض  بنك  في  االستثمارية  الخدمات  نشاط  بدأ 
أوائل التسعينات، وها هي الرياض المالية تواصل التقدم 
وإدارة  المشورة  تقديم  أداء الفت في  والنمو محققة 
االكتتابات، كما حازت على العديد من جوائز التميز في 
إدارة األصول، مما مّكن الشركة من تحقيق الريادة في 

القطاع المالي.
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الملخص التنفيذي

رأس مال الصندوق

 533 مليون ريال

ل 
ما

 ال
س

رأ
ي

ول
األ

 1,633 مليون ريال

ال
لم

س ا
 رأ

دة
زيا

د 
بع

الملخص التنفيذي:
يعتبر صندوق الرياض ريت أحد الصناديق العقارية الرائدة 
التي توفر للمستثمرين فرصة الحصول على دخل متنوع 
ومستقر من محفظة عقارية تتألف في الغالب من األصول 
المؤسساتية في مواقع استراتيجية في عدة مدن في 
االستثماري  الهدف  إن  السعودية.  العربية  المملكة 
الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري لمالكي الوحدات 
كما  للدخل.  ُمِدرة  عقارية  أصول  في  االستثمار  عبر 
ويستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية سنوية على 
أرباح  صافي  من   %90 عن  تقل  ال  الوحدات  مالكي 
الصندوق التشغيلية. ومن المتوقع أن تتزايد مبالغ األرباح 
السنوية خالل مدة التعاقد مع الصندوق مع ازدياد عدد 

العقارات المدرة للدخل المملوكة لدى الصندوق.

ريت  الرياض  صندوق  استحوذ  التقرير،  هذا  تاريخ  وحتى 
على عشرة (10) عقارات واستثمر في تطوير عقار واحد 
متنوعة  المستحوذة محفظة  العقارات  توفر  حيث   ،(1)

من األصول المدرة للدخل في الرياض وجدة والدمام. 

شقق  مشروع  بتطوير  المحفظة  هذه  تستكمل  كما 
الخبر  مدينة  في  عالمية  تجارية  عالمة  ذات  فندقية 
وقد  م.   2019 عام  خالل  تنتهي  أن  ُيتوقع  والتي 
بحيث  المتنوعة  ريت  الرياض  صندوق  منهجية  صيغت 
من  واسعة  مجموعة  من  الصندوق  محفظة  تستفيد 

والقطاعات  الجغرافية  والمواقع  اإليجار  مواقع 
الرياض  صندوق  يحقق  ذلك،  إلى  باإلضافة  التجارية. 
المؤجرة  العقارات  من  كل  في  إيرادات  ريت 
المستأجرين  كبار  مع  التعامل  يقلل  مما  والمشغلة، 

النقدية. التدفقات  يعيقوا  الذين قد 

بعملية  يقوم  أول صندوق  ريت  الرياض  ويعتبر صندوق 
الطرح الثانوي ورفع رأس ماله من خالل آلية تطبق ألول 
نجح  وقد  التخصيص.  أحقية  أسلوب  باستخدام  مرة 
رأس  لزيادة  العام  الثانوي  الطرح  إغالق  في  الصندوق 
مال صندوق الرياض ريت من 500 مليون ريال سعودي 
ألف   18 يبلغ  مشتركين  بعدد  ريال  مليار   1.633 إلى 
عقاري  استثمار  صندوق  أكبر  يجعله  مما  مشترك، 

متداول في المملكة العربية السعودية حتى تاريخه. 

بتحسين  ريت  الرياض  للتقدم، سيستمر صندوق  وسعًيا 
قيمة األرباح المحققة من العمليات التشغيلية من خالل 
مشروع  وافتتاح  االستحواذ،  عمليات  من  مزيد  إجراء 
أسكوت كورنيش الخبر، والمحافظة على االستقرار في 
العقارات الحالية. ومن المتوقع أن يؤدي افتتاح الفندق 
العمليات  من  المحققة  األرباح  مستوى  رفع  إلى 
التشغيلية من خالل تحقيق إيرادات تشغيلية متأتية من 

أصول الضيافة.

 التوزيعات النقدية

ول
األ

ف 
ص

الن
20

18

  0.17 ريال

ي
ثان

 ال
ف

ص
الن

20
18

  0.28 ريال

• األرقام بالمليون ريال سعودي



• جميع األرقام بالريال السعودي 

*تمت زيادة راس مال الصندوق في يونيو 2018م من 500 مليون إلى 1,633 مليون ريال سعودي.
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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

ديسمبر 2017

524,728,806

10.50

50,000,000

28,000,000

0.56

%1.47

38,521,973

10.50

10.23

• جميع األرقام بالريال السعودي 

أداء الصندوق:

1,706,723,499

9.94

171,697,101

77,263,695

0.45

%0.73

149,113,651

9.94

9.80

ديسمبر 2018*

500,282,998

10.01

50,000,000

25,000,000

0.5

1.69%

23,668,833

10.05

10.01

ديسمبر 2016

رسوم إدارة الصندوق

رسوم الحفظ

رسوم التعامل

رسوم إدارة العقار

الصيانة، الخدمات، مصروفات األمن

المصاريف القانونية

عمولة المحاسب القانوني

أخرى

ديسمبر 2016ديسمبر 2017

11,934,459 

100,000

9,825,960

1,860,395 

1,401,972 

331,842

30,000

85,041

7,181,616

100,000

1,776,207

714,102

968,886

406,887

30,000

267,925

عموالت ورسوم األطراف خارجية:
ديسمبر 2018*

6,318,936

100,000

2,830,000

1,044,854

470,889

372,275

30,000

299,593



متابعة أداء
العقارات التي تم

االستحواذ عليها حديًثا
(الجامعة اإللكترونية

السعودية، مركز أمنية،
مجمع فندق

برج رافال)

متابعة سير
مشروع تطوير عقار

(أسكوت الخبر)
بما في ذلك الجدول
الزمني وتاريخ االنتهاء

المتوقع

آخر المستجدات
حول زيادة رأس مال
الصندوق وإحصائيات

الطرح الثانوي

الموافقة على
توزيع أرباح

عام 2018م 

الموافقة على
تعيين المقّيمين

المستقلين
للمحفظة
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ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة:
يتم تقديم ملخص اجتماعات مجلس إدارة الصندوق لمالكي الوحدات الذين يرغبون في متابعة قرارت المجلس، 

حيث ناقش أعضاء المجلس اإلداري ومدير الصندوق المواضيع التالية: 

التحديثات الدورية
للعقارات التي

يملكها الصندوق 

االلتزام والتقيد
باللوائح التنظيمية
لتحقيق األهداف

االستراتيجية
وتحسين الفرص

الموافقة على
القوائم المالية
لعام 2017م

الموافقة على
تعيين المراجع

الخارجي للحسابات
لعام 2018م



فئات
المستثمرين 

45%
أفراد

 %55
شركات/ مؤسسات

عدد الوحدات
المصدرة

171,697,101

رأس المال

1,633,000,010
ريال

سعر الوحدة
(كما في 31 ديسمبر 2018م)

7.85 ريال

صافي قيمة الوحدة

9.75 ريال

سعر الوحدة ومعلومات مالكي الوحدات: 
في 13 نوفمبر 2016 م، تم إدراج وحدات صندوق الرياض ريت في تداول برأس مال مدفوع قدره 500،000،000 
ريال سعودي. وفي يوليو 2018 م، تم رفع رأس مال الصندوق إلى 1.6 مليار ريال سعودي، مما جعل الرياض ريت 

أكبر صندوق استثماري عقاري في المملكة.
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سعر الوحدة ومعلومات
مالكي الوحدات
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كلمة رئيس مجلس إدارة
صندوق الرياض ريت

في عام 2018م، تم العمل على زيادة رأس مال صندوق الرياض ريت بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي، مما أتاح لنا 
الفرصة بأن نصبح أحد أكبر صناديق االستثمار العقاري وأكثرها تنوًعا في السوق السعودي. فقد توّسعت محفظة 
أعمالنا لتشمل 11 عقاًرا تضم اكثر من 125 مستأجًرا ومواقع في أربع مدن رئيسية في المملكة. وارتفع إجمالي 
إيرادات الرياض ريــت إلى 149 مليون ريال سعودي (مقارنة بـ 38.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م) مدعومة 
بمزيج متنوع من التدفقات النقدية. وقد ساهمت عقود المستأجرين على المدى الطويل والممتلكات متعددة 

المستأجرين وعمليات التشغيل بالفنادق في رفع نسبة إيراداتنا.

ريــت لتعزيز  الرياض  التي يركز عليها  الرئيسية  المجاالت  الفّعالة لألصول واالستحواذ االستراتيجي من  تعد اإلدارة 
التدفقات النقدية وقيمة االصول. ويعّد االستحواذ على مشروع ذا ريزيدنس في حطين (الرياض) مثاًال لتعزيز القيمة 
االستثمارية باإلضافة إلى رفع العوائد. كان ذا ريزدنس عقارًا يعكس صورة العقارات النوعية في المستقبل (عقار 
متعدد االستخدامات بمساحات مفتوحة توفر محاًال للمأكوالت والمشروبات ومكاتب فاخرة وفلل فندقية). تم 
شراء العقار مباشرة عند اكتمال البناء حيث كانت نسبة التأجير في تلك الفترة 30%. وكذلك كان توجه الرياض ريـت 
بالفلل  الضيافة  قطاع  على  متزايد  طلب  بوجود  الصندوق  مدير  لنظرة  نتيجة  الفندقية  الفلل  هيكلة  إعادة  في 
الفندقية خصوصًا في المناطق الراقية كحي حطين النموذجي. اليوم، تم تأجير 90% من ذا ريزدنس لمزيج فريد من 
العالمة  الفلل فندقية تحت  الراقية كما تم تشغيل  التجارية والمطاعم  المرموقة والمحالت  المكاتب  مستأجري 
التجارية (فندق فلل بريرا حطين) حيث كان متوسط نسبة االشغال في شهر ديسمبر من عام 2018م أكثر من %75. 
وبالنسبة لسعر االستحواذ، فمن المتوقع أن يحقق العقار عائد يقارب 11% نظًرا لجودته وموقعه الرئيسي بعد 

إعادته هيكلته مما يعزز قيمة محفظة الرياض ريت.

كما يقدم برج الفرسان، الواقع على طريق الملك فهد، نموذجًا آخرًا لإلدارة الفعالة. سيمثل العقار فرصة ذات قيمة 
مضافة مع إعادة هيكلته تفوق إلى حد كبير قيمة العقار الراهنة من دخل اإليجارات الحالي. حيث يقع العقار في 
منطقة حيوية بين العديد من الشركات التجارية ومجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي. نظًرا لقوة المنطقة تجاريًا، 
3 نجوم يحمل  Class C - إلى فندق ذي  استنتجنا عمل استراتيجية استبدال طبيعة المشروع من مكاتب - فئة 
عالمة تجارية قوية سينتج عنها تدفقات نقدية بشكل اكبر بعد االنتهاء من الفندق. ونعمل حاليًا على التفاوض في 
ونقوم  للضيوف.  الوالء  برامج  أكبر  بأحد  عالمية شهيرة ومدعومة  المستقبلي مع شركة  الفندق  إدارة وتشغيل 
بوضع اللمسات األخيرة على اتفاقيات التشغيل وعلى تخطيط وتصميم المشروع الجديد وسيتم اإلعالن عن أي 

معلومات إضافية حول هذا التطوير في الوقت المناسب.

أما فيما يخص خططنا نحو النمو المتواصل للصندوق، من المتوقع أن يشهد فندق أسكوت كورنيش الخبر، الواقع 
الشقق  أكبر  أحد  يعّد  والذي  2019م،  عام  من  الثاني  النصف  مطلع  مع  تدريجًا  افتتاًحا  تركي،  األمير  شارع  على 
الفندقية التي تدار من قبل مشغل عالمي في مدينة الخبر باإلضافة إلى توجهنا في جلب عالمة تجارية مرموقة 

في مجال األغذية والمشروبات ستكون مكمل تشغيلي مهم للشقق الفندقية.
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كلمة رئيس
مجلس إدارة صندوق الرياض ريت:



ومع االستقرار التشغيلي للمشروع، من المتوقع أن يولد العقار عائًدا بنسبة 12% ينتج عنه قيمة لالصل تفوق 
تكون معيارا  الجودة  عالية  أصول مؤسسية  إنتاج  نهدف في  عام،  الله. وبشكل  بعون من  العقار  تطوير  تكلفة 
يستهدف  الحالي،  العقاري  للسوق  وبالنظر  السعودية.  العربية  بالمملكة  العقار  بسوق  المؤسساتية  لألصول 
  ،%8 إلى   %7 بين  تتراوح  بعوائد  حيوية   مواقع  وفي  البناء  حديثة  المؤسساتية  العقارات  شراء  المستثمرين 
الصندوق  على  إيجابي  األثر  له  ذلك سيكون  فإن  المثال،  12% على سبيل  بنسبة  عوائد  تولد  عقارات  وبإنشاء 

عند تشغيل العقار أو بيعه الحقًا.

تختلف التحديات من مكان آلخر- خاصة في المناطق التي عاشت نموًا سريعًا وشهدت هبوًطا في االشغال وفي 
أسعار اإليجارات بعد ذلك. تأثر المستأجرين من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بظروف السوق على الرغم من 
أن نسبة تمثيلهم بالمحفظة ال تتعدى 15%. وقد قمنا بعدد خطوات لتعاون مع المستأجرين بشكل مستمر من 
الشركات  أن قطاع  نؤمن  نحن  والمتوسطة.  الصغيرة  الشركات  المستأجرين من  النوع من  على هذا  الحفاظ  أجل 
الصغيرة والمتوسطة جزء مهم من االقتصاد المتنوع، وعلى الرغم من التحديات التي قد يواجهها هذا القطاع، فإنه 

يوفر قاعدة إيجار واسعة ألسواق العقارات والتي يجب عدم تجاهلها.

تستمر عقاراتنا التجارية المؤجرة في العمل بمستويات تشغيلية جيدة بنسبة اشغال إجمالية قدرها 90 ٪. كما نعمل 
بشكل متواصل على  مبادرات تحسين أداء ونمو االيرادات للعقارات الفندقية المشغلة .  إلى بجانب  توجهنا لتنمية 
الدخل على المدى الطويل من خالل تطوير وإعادة هيكلة االصول، نخطط لتنويع المحفظة العقارية للرياض ريــت 
عبر تخصيص جزء من رأس المال  لالستثمار والمساهمة في عقارات مؤسساتية  خارج المملكة العربية السعودية. 
ستمثل استراتيجيتنا للتوسع في أسواق مثل الواليات المتحدة ما نسبته 20% من المحفظة على المدى الطويل، 
جديدة  أسواق  الى  اإليجابي  بالتعرض  بالصندوق  للمستثمرين  وسيسمح  الدخل  تنويع  في   ذلك  وسيساهم 
وأساسيات اقتصادية مختلفة ومستأجرين بمالئة مالية عالية من شأن ذلك ان يكون عامًال في تخفيف المخاطر 

االستثمارية االجمالية للصندوق وسببًا  للمزيد من التدفقات النقدية المستدامة.

من المتوقع أن يكون عام 2019م عاًما حافًال بالتوسعات. فقد وقع الرياض ريـــت مؤخًرا تسهيالت متوافقة مع 
الشريعه االسالمية بقيمة 600 مليون ريال سعودي لتمويل عمليات االستحواذ الجديدة واالستثمار على المستوى 
الدولي. بمجرد استخدام التمويل بالكامل، ستسهم األصول الجديدة من رفع معدل نمو المحفظة بنسبة %30. 
باإلضافة إلى زيادة العائد على رأس مال الصندوق. نهدف من هذا التوسع إلى توفير مزيج متوازن من ارتفاع الدخل 

وفرص نمو قيمة األصول والحفاظ على عوائد قوية ومستدامة لمالكي الوحدات.
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كلمة رئيس مجلس إدارة
صندوق الرياض ريت

كلمة رئيس
مجلس إدارة صندوق الرياض ريت:

(تتمة)

عادل ابراهيم العتيق 
رئيس مجلس ادارة صندوق الرياض ريت 



أبراج الفرسان 

أسكوت
الكورنيش 

مركز أمنية

مركز التميز

مركز االزدهار التجاري

فندق فيفيندا

الجامعة السعودية
اإللكترونية

أبراج الشاطئ 

فندق أسكوت
التحلية

ذي ريزدنس

مجمع
برج رافال 

جدة

الرياض

الدمام

الخبر

التوزيع الجغرافي للمحفظة:
يوضح الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لرياض ريت استناًدا إلى صافي المساحة التأجيرية. وتعرض المحفظة 

توزيًعا جغرافًيا متوازًنا بين المناطق الحيوية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

التقرير السنوي
2018

التوزيع الجغرافي للمحفظة
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صافي المساحة القابلة للتأجير (بالمتر المربع)
عبر 3 استراتيجيات استثمارية

62,656 متر2
(2 عقارات*)

89,369 متر2
(9 عقارات)

32,506 متر2
(2 عقارات*)

18
% 48

%

34
%

تحت التطويروحدات تشغيلية
+ ذات قيمة مضافة

وحدات تأجيرية

االستراتيجية االستثمارية للصندوق:
الصندوق  حجم  ويساعد  السعودية،  السوق  المدرجة في  العقاري  االستثمار  أكبر صناديق  حالًيا  ريت  الرياض  يعد 
وتنوع استثماراته االستمرار بمزيد من التنوع من خالل االستحواذ على عقارات مدية والتطوير والعمل إعادة هيكلة 

العقارات لخلق قيمة مضافة لمالكي الوحدات.

على الرغم من أن صناديق االستثمار العقاري تستهدف في الغالب أصول العقارات المؤجرة المدرة للدخل، فإننا 
التنمية  تبني استراتيجيات  توليده من خالل  يتم  للنجاح،  رئيسي  المستدام طويل األجل هو عامل  النمو  أن  نؤمن 

وخلق القيمة المضافة. 

تمثل العقارات المؤجرة، والتي تشكل 48% من المحفظة، أصوًال مدرة للدخل. وسيكون النمو ضمن هذه األصول 
ويتمثل  الوقت.  مرور  اإليجارات مع  اسعار  وارتفاع   ،(%10 حوالي  حالًيا  تبلغ  (والتي  الشاغرة  المساحات  تأجير  من 
العقارات التشغيلية في فندقين  (يمثالن 34% من المحفظة) – فندق فلل بريرا الفندقية (بنسبة إشغال %100 
حاليًا) وفندق برج رافال (بنسبة إشغال 47.5%). وتشكل عقارات التطوير والقيمة المضافة 18% من محفظتنا التي 
سيكون لها األثر في زيادة العوائد بمجرد اكتمال تطويرها واستقرار تشغيلها. على الرغم من أن هذه األصول ال تولد 
أي عائد حالي، إال أنه بمجرد اكتمالها، سيكون متاح لدى مدير الصندوق فرصة بيعها وتحقيق عائد استثماري (على 
تكاليف التطوير) بين 25% إلى 35%، وفي توزيعات إضافية على مالكي الوحدات باإلضافة إلى استغالل المبالغ 

المحصلة من البيع في دعم عمليات االستحواذ على عقارات جديدة.
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االستراتيجية االستثمارية
للصندوق

*يجب مالحظة أن مجمع برج رافال يتكون من قسمين؛ فندق تشغيلي وقسم تأجيري. كما يجب مالحظة أن ذا ريزدنس 
  يتكون من جزئين؛ فلل فندقية ومساحات تأجيرية.



عقارات التطويراالستثمارات المدرة للدخل
والقيمة المضافة

• يستهدف الرياض ريت 
المملكة  خارج  االستثمار 
لدعم  السعودية  العربية 

التوسعات  مزيد من 
العقارية في عام 2019 م 

وتنويع المحفظة بشكل أكبر.

• من المتوقع أن يضيف 
التعرض  لألسواق الدولية 

مزيًدا  األجانب  والمستأجرين 
التدفقات  من االستقرار إلى 

النقدية لدى الرياض ريت.

• الغرض هو استهداف 
عوائد تزيد عن 8% من 

االستثمارية  الفرص 
المتوفرة.

االستثمارات الدولية

2019
عقارات التطوير

والقيمة المضافة

• من المخطط افتتاح 
الخبر في  أسكوت كورنيش 

النصف الثاني من عام 
2019م. بعد أخذ قيمة 

العقار التشغيلي في االعتبار، 
استثمارًيا  عائًدا  نتوقع  فإننا 

بتكاليف  مقارنة  قوًيا 
التطوير

• نحن نقوم حالًيا بإعادة 
أبراج  هيكلة مشروع 

ليكون مشروع  الفرسان 
فندقي يدار من قبل شركة 

لمية عا

استثمارات تحت التطوير
وذات قيمة مضافة

2
العقارات
التشغيلية

2
• فندق فلل بريرا مؤجر 

بالكامل حالًيا 

• نمو كبير في الدخل 
وزيادة رأس المال 

استمرار  مع  المحتملة 
تأجير فندق برج رافال 
استقرار  نحو  باالتجاه 

السوق

2017

صافي الدخل
اإلشغال

32.96 مليون ريال 37.56 مليون ريال 

%47.5%44.5

2018

العقارات
التأجيرية

9

العقارات التأجيرية
مؤجرة (متر مربع)
شاغرة (متر مربع)

• العقار المدر للدخل

• زيادة الدخل عبر تأجير 
الشاغرة المساحات 

شاغرة
9,307
%10

مؤجرة
80,063

%90

لإليجار

ما يقارب 184,000 متر مربع متنوعة ضمن 11 عقار في
4 مدن رئيسية واستراتيجيات استثمارية مختلفة

استهداف 25% إلى %35
من العوائد االستثمارية
العائد المستقر+ %12 

التقرير السنوي
2018

االستراتيجية االستثمارية
للصندوق
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االستثمارات الدولية



توافق استراتيجة الرياض ريت مع االتجاهات التنموية
في الرياض:

قمنا بتصنيف استراتيجية التوسع في محفظة الرياض ريت في الرياض إلى منطقتين:
1) طريق األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو عبارة عن طريق بطول 30 كم يربط جانبي الرياض الغربي 
للدراجات، ومساحة خضراء  للمشاة ومسارات  ممر  يتألف من  نموذجي"  رياضي  "ممر  بمثابة  والشرقي. وسيكون 
مفتوحة. ويتخلله بوابة الدرعية ومركز رياضي متطور، تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق يمتلك عقارين على طريق األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مبنى الجامعه السعودية االلكترونية ومبنى ذا ريزدينس يمثال حوالي نسبه %18 

من المحفظة.

2) الجزء الشمالي لطريق الملك فهد وما جاوره (ما بعد طريق الدائري الشمالي) والذي سيكون بمثابة قلب 
مراكز  أكبر  أحد  سيكون  الذي  األفينيوز  ومول  المالي  الله  عبد  الملك  مركز  منطقة  ضمن  الجديد  الرياض  مدينة 
مثابة  ليكون  لها  جديده  مقار  المصرفية  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  حاليًا  وتطور  المنطقة.  في  التسوق 
المدى  ريت على  الرياض  يستفيد  أن  المتوقع  المنطقة. ومن  التجارية في هذه  والحركة  اضافه حقيقية لألصول 

المتوسط إلى المدى الطويل لوجود عدد من عقاراتها في تلك المناطق.
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توافق استراتيجة الرياض ريت
مع االتجاهات التنموية في الرياض

مجمع
برج رافال 

طريق األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ك فهد
ق المل

طري

DIRIYAH GATE

ذي ريزدنس

الجامعة السعودية
اإللكترونية

الرياض



2.2% على مدى السنوات الخمس  الناتج المحلي اإلجمالي على مسار إيجابي بمتوسط  من المقرر أن يسير نمو 
القادمة وفًقا ألحدث تقديرات صندوق النقد الدولي.

- استمر سوق الصناديق العقارية المتداولة  في التوسع في عام 2018 م حيث تتجاوز القيمة السوقية اآلن قيمة 
12 مليار ريال سعودي.

- رغم الضغوط على أداء قطاع الضيافة داخل المملكة في اآلونة األخيرة، نتوقع أن نشهد انتعاًشا على المدى 
القصير إلى المتوسط، لجهود التنويع ومشاريع البنية التحتية والمبادرات السياحية.

- سيصبح السفر المحلي خياًرا شائًعا بشكل متزايد في ضوء مجموعة من مشاريع المنتجعات الفاخرة القائمة، إلى 
جانب مشاريع الترفيه المختلفة المخطط لها في جميع أنحاء البالد.

- من المتوقع أن تسجل المملكة زواًرا بعدد 22 مليون بحلول عام 2025م.
- يواصل توسع الشركات في جميع أنحاء المملكة في توفير فرصه جذابه لمشغلي الشقق الفندقية.

نمًوا في سوق  أن نشهد  المحتمل  السعوديين مرتفعة، من  المواطنين  بين  البطالة  تزال معدالت  - في حين ال 
العمل على المدى المتوسط إلى الطويل بعد القيام في عدة إصالحات تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف، وخاصة 

في قطاع  التجزئة.
- عصر جديد من الضيافة والترفيه - يمثل عام 2018 م عاًما من التغيير في المملكة، مدفوًعا برؤية 2030 لزيادة 

وتنويع الترفيه في المملكة.
- بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يكون هناك ضغطا في أسعار الوحدات المكتبية، ال سيما فيما يتعلق بمساحات 
المكاتب من الفئة "ب " خصوصًا التي تعاني من ضعف في الخدمات التي تحتويها مثل قلة مواقف السيارات. على 
نمو  لتشجيع  متنوعة  استراتيجيات  وتنفيذ  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  على  الطلب  يرتفع  أن  نتوقع  الطويل،  المدى 

القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية البالد 2030.
- نظرًا ألهمية مدينة الرياض كعاصمة للمملكة، سيساهم  تطورات البنية التحتية الجديدة والمشاريع الترفيهية في 

تنويع قاعدة المدينة السياحية، ال سيما في الطلب المتزايد على األنشطة الترفيهية.
- تعتبر المنطقة الشرقية المركز الصناعي واللوجيستي للمملكة، ومن المتوقع أن تشهد طفرة في النشاط التجاري 

على المدى الطويل على خطى رؤية 2030 والتزام الحكومة بتوسيع القطاعات.

لمحة عن السوق
؟ماتقوله شركات األبـحاث

التقرير السنوي
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لمحة عن السوق
ماتقوله شركات األبـحاث
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ملخص المحفظة لمحة
عن صندوق الرياض ريت

حجم الصندوق
هيكل

رأس المال

%5

%95

الدين

القيمة المالية

مليون ريال188
سعودي

التكلفة اإلجمالية لعقارات التطوير والقيمة المضافة

1,581
التكلفة اإلجمالية لعقارات االستحواذ

مليون ريال
سعودي

مليون ريال
سعودي

125مستأجر
عدد المستأجرين

%90
مستوى إشغال المحفظة التأجيرية

4.75 سنة
متوسط مدد اإليجارات المتبقية

149 

مجموع اإليرادات

العقارات التأجيرية 
عقارات التطوير 9والتشغيلية 

والقيمة المضافة  11إجمالي األصول2

قام الصندوق بتوقيع اتفاقية تسهيالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة 600 مليون ريال سعودي مع بنك 
الرياض في 7 مارس 2019 م، وسيتم االستفادة من التسهيالت للحصول على عقارات جديدة واالستثمار دولًيا.

ملخص المحفظة لمحة عن صندوق الرياض ريت:

المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير (عقارات االستحواذ)

32,506 متر مربع152,025متر مربع
المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير (عقارات التطوير)

مليون ريال
سعودي

1,721
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المزيج التجاري
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 المزيج التجاري:
• أسس صندوق الرياض ريت قاعدة متنوعة من المستأجرين تضم مجموعة واسعة من القطاعات التجارية، مما 

يوفر للمستثمرين تدفقات نقدية مستقرة ناتجة عن تعدد القطاعات. 

• يمثل شريحه التأجير والتشغيل بقطاع الضيافة مزيًجا من عقود إيجارات طويلة األمد وعقود التشغيل الفندقية، 
محققتًا  إيرادات متنوعة ناتجة من قطاع الغرف واألطعمة والمشروبات وغيرها من اإليرادات.

• تتسم الشقق الفندقية بكونها أصوًال مرنة توفر وحدات سكنية على المدى القصير أوالطويل، والهدف الرئيسي 
منها هو توليد 40% من إيرادات اإلقامات القصيرة، بينما تتولد الـ 60% المتبقية من اإلقامات الطويلة. 

التجارة
%8

المأكوالت والمشروبات
%3

اإلعالم
%2

االتصاالت
%3

الشقق الفندقية
%15

 التعليم
%12 الضيافة - تأجير

%40

الصحة
%4

الضيافة – تشغيل
%13



Annual Report
December-2018

Select Tenancy 
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العقارات 

المدينة

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

فلل فندقية

2015م

الرياض

حي المعذر،
شارع موسى بن النصير

• شركة فرص

9.24 سنوات

2,800 م2

فيفيندا



المدينة

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

عقار متنوع االستخدام، يتضمن
33 فلة فندقية و 6,500 م2

مساحة تجارية

2017م

الرياض

حي حطين، طريق األمير محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز

22

التقرير السنويالعقارات 
2018

• فندق بريرا
• فارزي كافيه

• شركة مورود لالستثمار

• فلل فندقية (المشغل السكني: بريرا)
• المدة التجارية: 5 - 15 سنة

15,000 م2

ذي رزدنس
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التقرير السنوي
2018

العقارات 

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2015م

الدمام

حي الشاطئ،
شارع األمير محمد بن فهد

• فندق بريرا الشاطئ

6-7 سنوات. تخضع مساحة
الضيافة لعقد إيجار طويل المدى

مبرم مع شركة لمدة 15 سنة 

6,300 م2

المدينة

عقار متنوع االستخدام يتضمن
مساحات لقطاعات التجزئة

والضيافة والمكاتب

أبراج الشاطئ
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التقرير السنويالعقارات 
2018

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2015م

الرياض

حي قرطبة، تقاطع طريق
اإلمام عبد الله بن سعود

وشارع خالد بن الوليد

• المغربي للبصريات
• دوميز بيتزا

3 سنوات 

 7,149 م2

المدينة

عقار متنوع االستخدام

مركز التميز
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التقرير السنوي
2018

العقارات 

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2015م

الدمام

حي االزدهار، طريق عثمان بن
عفان بالقرب من النخيل مول

• صيدلية النهدي
• مجمع عيادات بيرل

2.93 سنوات

2,506 م2

المدينة

عقار متنوع االستخدام

مركز االزدهار
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التقرير السنويالعقارات 
2018

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2015م

جدة

حي الروضة، شارع التحلية 
أكبر شارع تجاري في جدة

• فندق أسكوت / (شركة أطياف)
• شركة االتصاالت السعودية

9.24 سنوات

 2,025 م2

المدينة

شقق مفروشة يشّغلها فندق أسكوت، 
ومساحة لقطاع التجزئة في الطابق 

األرضي مستأجرة من قبل شركة 
االتصاالت السعودية

أسكوت التحلية
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التقرير السنوي
2018

العقارات 

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2009م

جدة

حي الروضة،
شارع األمير سعود الفيصل

• السعودية لألبحاث والنشر
• مالذ للتأمين

1.46 سنة

 10,000 م2

المدينة

مكاتب، متاجر البيع بالتجزئة،
شقق سكنية

مركز أمنية  
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التقرير السنويالعقارات 
2018

المدينة

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2012م

الرياض

حي الربيع، تقاطع طريق أبي
بكر الصديق وطريق األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

• الجامعة السعودية اإللكترونية

2.93 سنة

 2,506 م2

مقر الجامعة الرئيسي

الجامعة السعودية اإللكترونية
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التقرير السنوي
2018

العقارات 

المدينة

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

أهم المستأجرين

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

2014م

الرياض

طريق الملك فهد،
حي الصحافة

• شركة االتصاالت السعودية

3.32 سنة

 21,106 م2

مجمع فندق برج رافال الرياض، يتضمن
فندق خمس نجوم (349 غرفة)، قاعة

احتفاالت، مركز تجاري، منتجع استجمام،
6 مطاعم، شقق سكنية، منافذ البيع بالتجزئة

مجمع فندق برج رافال
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التقرير السنويالعقارات 
2018

أسكوت كورنيش الخبر

المدينة

 الموقع

الوصف

تاريخ البناء

العالمة التجارية

متوسط مدد
االيجارات المتبقية

مساحة األرض

مساحة البناء

تحت اإلنشاء؛
االفتتاح المتوقع

 في النصف الثاني من عام2019م

الخبر

منطقة الكورنيش،
شارع األمير تركي

شركة أسكوت العالمية

 24453 م2

25 سنة

 2,784 م2

172 شقة مفروشة رئيسية
وطابق أرضي لقطاع التجزئة
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التقرير السنوي
2018

العقارات 

• تحت التطوير 

المدينة

 الموقع

الوصف

مساحة األرض

الرياض

 1740 م2العليا، طريق الملك فهد

عقار متنوع االستخدام

الفرسان بالزا

2002م
تاريخ البناء
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التقرير السنوي
2018

"بشكل عام، يفتقر سوق العقارات في المملكة العربية السعودية لألصول المؤسساتية عند مقارنتها بالقطاعات   
  العقارية في األسواق العالمية الناشئة او المتطورة" 



33

التقرير السنوي
2018

مخاطر عدم قدرة المستأجرين
على الوفاء بالتزاماتهم 

االيجارية

مخاطر السوق

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

تتأثر سلبًا.

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

وفقًا لسياسات وإجراءات إدارة النقد.

عن  المخاطر  هذه  تخفيف  يتم  إضافة، 
في  والتنويع  الجغرافي  التنويع  طريق 
األصول  وفئات  المستأجرين  مزيج 
من  كثب  عن  تقييمات  واجراء  المختلفة 
قبل مدير الصندوق على الوضع االئتماني 

للمستأجرين والمتأخرات.

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

والتغييرات السياسية.

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

للتقلبات االقتصادية.

مخاطر عدم وجود ضمان 
ربحية االستثمار في 

الصندوق

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

المستهدفة للصندوق سيتم تحقيقها.

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

قيمة العقارات.

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

تقويم المخاطر

تقويم المخاطر 
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التقرير السنوي
2018

المخاطر المتعلقة 
باستخدام التمويل  البنكي

مخاطر التطوير

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

الصندوق وعوائده المرتقبة. 

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

المالية قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة.

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

والمالية والقانونية الالزمة.

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

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

بتوقعات اإليرادات عند اإلنجاز. 

تقويم المخاطر (تتمة)

تقويم المخاطر 
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التقرير السنوي
2018

المخاطر القانونية 
والتنظيمية والضريبية

مخاطر تثمين العقارات

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

السعودية لن يتغير.

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

ضوابط مناسبة لتجنب عدم االمتثال.

األصول  بتقييم  الصندوق  مدير  يقوم 
العقارية للصندوق استنادًا إلى تقييم معد 
من قبل مقيميين مستقليين معتمدين من 
للمقيمين  السعودية  الهيئة  قبل 
قيمتي  بمتوسط  ويؤخذ  المعتمدين 
كبير  اختالف  أما في حال وجود  التقيميين 
الصندق  مدير  سيقوم  المقيميين  بين 

بتعيين مقيم ثالث.

التقييمالوصفالمخاطر الرئيسية

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

الصندوق.

تقويم المخاطر (تتمة)

تقويم المخاطر 



إخالء المسؤولية:
تم تجميع هذه المعلومات بحسن نية من مصادر مختلفة منها (القوائم المالية، الشروط واألحكام والصحف، الخ)، 
والتي يعتقد بأنها موثوقة. وبالرغم من بذل القدر المعقول من العناية والحرص لضمان دقة ما تضّمنه التقرير من 
وقائع ولضمان عدالة ومعقولية التنبؤات واآلراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية ال تنسب لنفسها أية 
تصريحات أو تعهدات أيًا كانت فيما يخص دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وبوجه خاص، فإن الرياض المالية ال 
ينبغي  التقرير ال يمثل وال  التقرير كاملة وخالية من أي خطأ، ومن ثم فإن هذا  الواردة في  المعلومات  بأن  تزعم 
تأويله. على أنه عرض لبيع أو استدراج لعرض شراء ألية أوراق مالية. لذا، فإنه ال ينبغي االعتماد على دقة أو عدالة 

أو اكتمال المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير.

وال تتحمل الرياض المالية، بأي وجه من الوجوه، أية مسؤولية عن أية خسارة تترتب على أي استخدام لهذا التقرير أو 
األحوال،  من  حال  بأي  موظفيها،  أو  مسؤوليها  أو  مدرائها  من  أي  وال  المالية  الرياض  تتحمل  ال  كما  محتوياته، 
المسؤولية عن محتويات هذا التقرير. وقد يكون للرياض المالية أو موظفيها أو واحد أو أكثر من توابعها أو عمالئها 

مصلحة مالية في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير.

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

النتائج أو الوقائع المستقبلية الفعلية عنها بصورة جوهرية.

قيمة  تتأثر  وقد  النقص  أو  للزيادة  تخضع  قد  أنها  و  تتغير  أن  يمكن  الصندوق  في  االستثمار  قيمة/دخل  إن 
االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عائدها بالتقلبات و/أو المتغيرات، من ثم فقد يكون ما يقبضه 
المستثمر أقل مما استثمره في األصل. كما أنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. وال 

يعتبر األداء السابق بالضرورة دليًال على النتائج المستقبلية،

المخاطر ألي مستثمر  تحمل  واألهداف ومدى  للظروف  يتطرق  عام وال  ذات طابع  التقرير معلومات  يوفر هذا 
محدد، وبالتالي لم يقصد به تقديم مشورة استثمارية شخصية ولم يؤخذ فيه بعين االعتبار الوضع المالي للقارئ أو 
أية أهداف استثمارية محددة أو احتياجات خاصة قد تكون لديه. ويتعين على القارئ قبل اتخاذ أي قرار استثماري 
حسب  المستشارين  من  غيرهم  و/أو  مستقلين  وضريبيين  وقانونيين  ماليين  مستشارين  مشورة  على  الحصول 

االقتضاء نسبة إلى أن االستثمار في هذا النوع من الصناديق قد ال يكون مالئمًا لجميع متلقي هذا التقرير.

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