التقرير السنوي
ديسمبر 2017م

عن مدير صندوق الرياض ريـت

باعتبارها رائدة في مجال االستثمار العقاري في السوق السعودية ،فقد بذلت شركة الرياض املالية جهودا كبيرة ومتواصلة البتكار منتجات عقارية
جديدة .ومن خالل تطويرها ألطول برج سكني في اململكة إلى طرحها أول صندوق دخل عقاري مفتوح ملدة  20عاماَ ،ت َ
عت ٍبر شركة الرياض املالية
األصول العقارية من فئات األصول األساسية والواعدة .وبهذا الصدد ،يعتبر طرح صندوق الرياض ريت كأول صندوق استثمار عقاري متداول قد مهد
الطريق لبلورة املشهد لالستثمار املؤسس ي في السوق العقاري في اململكة.

الرياض املالية هي شركة سعودية مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السوق املالية بموجب الترخيص رقم (– 37
 )07070لتقديم خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية والترتيب واإلدارة ،وتقديم املشورة
والحفظ لألوراق املالية.
إيمانا بأهمية إدارة الثروات والتخطيط لالحتياجات املالية املستقبلية ،تقدم الرياض املالية خيارات واسعة من
املنتجات والحلول االستثمارية املتنوعة على أيدي فريق مؤهل من خبراء االستثمار والتخطيط املالي وإدارة
األصول واملصرفية االستثمارية للشركات.

إن صندوق الرياض ريت صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية .ويعمل
الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة
الصادرة من هيئة السوق املالية  .إن الصندوق مدرج في السوق املالية السعودي وسيتم التداول في وحداته بما
يتماش مع األنظمة واللوائح ذات الصلة .إن رأس مال الصندوق الحالي هو 500,000,000ريـال سعودي
)خمسمائة مليون ريـال سعودي ( ومدته تسعه وتسعون عاما قابلة للتمديد حسبما يراه مدير الصندوق مناسبا
بعد موافقة هيئة السوق املالية.
الهدف الرئيس ي للصندوق هو منح املستثمرين توزيعات نقدية مستقرة و متزايدة باعتدال من خالل األصول
العقارية املدرة للدخل التي يمتلكها الصندوق .ويعتزم الصندوق االستحواذ على والتطوير مع االحتفاظ بمحفظة
استثمار عقاري تتكون من عقارات متنوعة.
الرجاء الرجوع إلى اإلفصاح املذكور في مستند الشروط واألحكام ،املتعلق باملخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها
االستثمار في الصندوق.
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الملخص التنفيذي:
بنهاية السنة املالية لعام  ،2017يمتلك صندوق الرياض ريـت سبعة ( )7عقارات ويستثمر في تطوير عقار واحد
( )1حيث توفر العقارات بالصندوق محفظة متنوعة من األصول املدرة للدخل في الرياض وجدة والدمام .وقد
صيغت منهجية صندوق الرياض ريـت املتنوعة بحيث تستفيد محفظة الصندوق من مجموعة واسعة من
التدفقات النقدية واملواقع الجغرافية والقطاعات التجارية .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم صندوق الرياض ريـت
باالستثمار في كل من العقارات املؤجرة واملشغلة ،وذلك للحد من تأثير مخاطر التركيز في القطاع التأجيري فقط.
ومنذ إدراجه في 13نوفمبر  ،2016استحوذ صندوق الرياض ريـت على اثنين من األصول االستراتيجية :مشروع
ذي ريزدنس في حي حطين ،وفندق فيفيندا موس ى بن نصير .يعتبر مشروع ذي ريزدنس عقار متعدد
االستخدامات ويحتوي على جزء تجاري حيث يتألف من معارض تجارية وأجنحة مكتبة .والجزء التجاري
مؤجر بنسبة  %77بموجب اتفاقيات إيجار ملدد متوسطة وطويلة األجل .أما بالنسبة للجزء االخر الفندقي،
فسوف تديره شركة بودل للفنادق واملنتجعات تحت مسمى «فندق فلل بريرا حطين» .أما بالنسبة لفندق
فيفيندا ،فهو مؤجر بموجب عقد إيجار طويل األجل ملدة  15سنة بقيمة إيجاريه تزيد كل  5سنوات.

ويمتاز صندوق الرياض ريت بسجل حافل بتوزيعات األرباح منذ تأسيسة ،حيث وزع أرباحا نقدية تعادل
 0.26ريال للوحدة الواحدة في النصف األول من عام  ،2017ومن ثم وزع أرباح نقدية بقيمة  0.30ريال
للوحدة في النصف الثاني من عام  .2017وإن هذه الزيادة في األرباح بنسبة  ٪15هي انعكاس لإلشغال املستقر
ملختلف أصول محفظة الصندوق ولعمليات االستحواذ اإلضافية التي عززت أداء الصندوق.

التوزيعات النقدية
SAR 0.30
15%+
SAR 0.26

النصف الثاني 2017
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النصف األول 2017

أداء الصندوق:
ديسمبر 2017

ديسمبر 2016

حجم الصندوق

 719,986,000ريال سعودي

 500,283,000ريال سعودي

صافي قيمة أصول الصندوق

 525,062,630ريال سعودي

 500,282,998ريال سعودي

صافي قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة

 10.50ريال سعودي

 10.01ريال سعودي

عدد الوحدات املصدرة

50,000,000

50,000,000

توزيع الدخل لكل وحدة

 0.56ريال سعودي

 0.50ريال سعودي

نسبة املصروفات (الصندوق)

1.01%

1.27%

العائد اإلجمالي

 38,521,974ريال سعودي

 23,668,833ريال سعودي

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في عام  2017وهي 10.5ريال سعودي وأقل صافي قيمة أصول الصندوق في عام  2016وهي 10.01ريال سعودي

الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية:
ديسمبر 2017

ديسمبر 2016

رسوم اإلدارة

7,181,616

6,318,143

رسوم الحفظ

100,000

100,000

رسوم التعامل

1,776,207

2,830,000

رسوم إدارة العقار

624,503

1,044,854

الصيانة ،الخدمات ،مصروفات
األمن

955,040

470,889

املصاريف القانونية

406,885

372,275

أخرى

256,606

299,593

إجمالي نسبة املصروفات

1.41%

2.27%

األرقام تقريبية و بالريال السعودي
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ملخص اجتماعات مجلس إدارة الصندوق:
اجتمع مجلس ادارة الصندوق خالل عام  2017ثالث مرات وناقش املواضيع التالية:
•

التحديثات الدورية للعقارات اململوكة من قبل الصندوق

•

متابعة سير مشروع التطوير (أسكوت الخبر) بما في ذلك الجدول الزمني
وتاريخ االنتهاء املتوقع للمشروع

•

االلتزام والتقيد باللوائح لتحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين الفرص

•

املوافقة على القوائم املالية لعام 2016

•

متابعة أداء العقارات التي تم االستحواذ عليها حديثا (مشروع ذي رزيدنس
وفندق ففيندا موس ى بن نصير)

•

املوافقة على زيادة رأس مال الصندوق

•

آخر املستجدات حول عمليات االستحواذ املستقبلية طبقا ملذكرات التفاهم
مع فندق كمبينسكي بمدينة الرياض ومركز أمنية بمدينة جدة والجامعة
السعودية اإللكترونية بمدينة الرياض
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•

مناقشة بوليصات التأمين على العقارات من عدة شركات

•

آخر املستجدات حول التقييمات الدورية للعقارات

•

املوافقة على توزيع أرباح النصف األول من عام 2017
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التوزيع الجغرافي للمحفظة
كان التركيز األولي على املناطق الرئيسية الثالث الكبرى في اململكة العربية السعودية :الرياض ،جدة ،واملنطقة
الشرقية (الخبر والدمام)

38%

38%







 43%املنطقة الشرقية




الرياض
أبراج الفرسان ()%10
مركز التميز ()%8
مركز اإلزدهار ()%6
ذي ريزدنس ()%8
فيفندا موس ى بن نصير()%6

أبراج الشاطئ ()%18
أسكوت كورنيش الخبر ()%25

19%19%

43%



تم احتساب النسب أعاله من املساحة القابلة للتأجير بكل مدينة على املساحة االجمالية القابلة للتأجير في املحفظة.

5

التقرير السنوي  -صندوق الرياض ريت

أسكوت التحلية ()%19

جــدة

مؤشرات املحفظة*
إجمالي العقارات

عقارات تحت التطوير

عقارات قائمة

8

1
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إجمالي األصول

ما تم دفعه ملشاريع التطوير

التكلفة اإلجمالية لألصول

 690مليون ريال

 90مليون ريال

 600مليون ريال

املسطحات تحت التطوير

املساحة القابلة للتأجير

 25,000متر مربع

 53,000متر مربع

مستوى اإلشغال للمحفظة

عدد املستأجرين

94%

مستأجر 90

مجموع اإليرادات

متوسط مدد االيجارات املتبقية

 38.5مليون ريال

 7.3سنة

28%
تركية الصندوق

72%

قروض

وحدات

توزيع املساحة القابلة للتأجير

قطاع التجزئة
%10
 يشمل الرسم البياني توزيع املساحة القابلة للتأجير
 يستند قطاع الضيافة على التأجير التجاري ملشغلي الفنادق وعمليات التشغيل
املباشرة للفنادق
 تشمل املساحة القابلة للتأجير مشروع التطوير بالخبر

أرقام تقريبية
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الضيافة
%69

المكاتب
%21

تنوع املستأجرين
 يتكون صندوق الرياض ريـت من قاعدة تحتوي على مجموعة متنوعة من القطاعات ،مما يوفر للمستثمرين
استقرار التدفقات النقدية الناتجة عن تعدد القطاعات.
 يستهدف الصندوق قطاعات معينة من االقتصاد ومن ببينها قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،والتمويل
والخدمات املصرفية ومحالت التجزئة الواقعة على الشوارع الرئيسية .كذلك أخذت عمليات التأجير طويلة
املدى للشركات الكبرى بعين االعتبار وذلك لتجنب تأثر املحفظة باملخاطر التي ينطوي عليها التأجير
ملستأجرين أفراد.

العقار
%5
املأكوالت و املشروبات
%6
الصحة و البصريات
%4

شقق فندقية
%41

التعليم
%2
التجارة
%2
أخرى
%3
املواصالت
%1
االتصاالت
%3

البتروكيماويات
%1

الفنادق
%28

السياحة و السفر
%4
* تم احتساب النسب أعاله من املساحة القابلة للتأجير بكل مدينة على املساحة االجمالية القابلة للتأجير في املحفظة.
** شامل مشروع التطوير في الخبر
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تنوع املستأجرين والعالمات التجارية
 مع أكثر من  90مستأجر ،عمد الصندوق في بنائه لقاعدة املستأجرين إلى استقطاب تشكيلة من األسماء التجارية املرموقة.
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العقارات
العقارات الحالية و املستحوذة حديثا

فندق فيفيندا
املدينة

الرياض

املوقع

حي أم الحمام – شارع موس ى بن نصير

النوع

فلل فندقية

تاريخ البناء

2015

نسبة صافي العائد السنوي للعقار

*2017

العائد املستقر (املستهدف)

%5.94

%8.54

متوسط مدد االيجارات املتبقية

فلل فندقية مؤجرة ملدة  15سنة ،ابتداء من 2017

مساحة األرض

2,800م2

نسبة االشغال لعام 2017

العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة فرص ملدة  15سنة
(أجار صافي من جميع التكاليف و املصاريف اإلدارية)

أهم املستأجرين

شركة فرص

* تم شراء العقار في ابريل  2017والعوائد ال تعكس كامل السنة المالية.
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ذي رزدنس
املدينة

الرياض

املوقع

حي حطين – طريق األمير سعود بن محمد بن مقرن

النوع

عقار متنوع االستخدام ،يتضمن  33فلل فندقية و
6,500م 2مساحات تجارية

تاريخ البناء

2017

نسبة صافي العائد السنوي للعقار

*2017

العائد املستقر (املستهدف)

%2.29

%9.68

متوسط مدد االيجارات املتبقية

 الفلل الفندقية (تشغيلية ،شركة بريرا)
 قطاع التجزئة 10 -5 :سنين

مساحة األرض

15,000م2

نسبة االشغال لعام 2017

 الفلل الفندقية (تشغيلية ،شركة بريرا)
 قطاع التجزئة%77 :

* تم شراء العقار في مايو  2017والعوائد ال تعكس كامل السنة المالية.
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أبراج الشاطئ
املدينة

الدمام

املوقع

حي الشاطئ – شارع األمير محمد بن فهد

النوع

عقار متنوع االستخدام يتضمن قطاع التجزئة ،قطاع
الضيافة و املكاتب

تاريخ البناء

2015
2017

نسبة صافي العائد السنوي
للعقار

%7.44

متوسط مدد االيجارات املتبقية

 6.8سنوات.

مساحة األرض

6,300م2

نسبة االشغال لعام 2017

%91

أهم املستأجرين

 فندق بريرا الشاطئ
 معاهد الخليج للتدريب
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العائد املستقر

(املستهدف)
%8.11

أبراج الفرسان
املدينة

الرياض

املوقع

حي العليا ،طريق امللك فهد

النوع

عقار متنوع االستخدام

تاريخ البناء

2002
2017

نسبة صافي العائد السنوي
للعقار

%9.30

متوسط مدد االيجارات املتبقية

 1.2سنة

مساحة األرض

1,740م2

نسبة االشغال لعام 2017

%96

13

التقرير السنوي  -صندوق الرياض ريت

العائد املستقر

(املستهدف)
%9.30

مركز التميز
املدينة

الرياض

املوقع

حي قرطبة – تقاطع االمام عبدهللا بن سعود –
شارع األبراج

النوع

عقار متعدد االستخدام

تاريخ البناء

2015

نسبة صافي العائد السنوي
للعقار

2017

العائد املستقر
(املستهدف)

%7.41

%7.95

متوسط مدد االيجارات املتبقية

 5.3سنوات

مساحة األرض

4,630م2

نسبة االشغال لعام 2017

%85

أهم املستأجرين

 مغربي للبصريات
 دومينوز بيتزا
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مركز االزدهار
املدينة

الرياض

املوقع

حي االزدهار – طريق عثمان بن عفان بالقرب من النخيل
مول

النوع

عقار متنوع االستخدام

تاريخ البناء

2015

نسبة صافي العائد السنوي
للعقار

2017

العائد املستقر
(املستهدف)

%8.51

%8.69

متوسط مدد االيجارات ـ
املتبقية

 3.7سنوات

مساحة األرض

2,506م2

نسبة االشغال لعام 2017

%94

أهم املستأجرين

 صيدلية النهدي
 عيادات بيرل
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أسكوت التحلية
املدينة

جدة

املوقع

حي الروضة – شارع التحلية

النوع

شقق فندقية مشغلة من قبل أسكوت
قطاع االتصاالت (شركة االتصاالت السعودية)

تاريخ البناء

2015

نسبة صافي العائد السنوي
للعقار

*2017

العائد املستقر
(املستهدف)

6.81%

%8.44

متوسط مدد االيجارات املتبقية

 10.8سنة

مساحة األرض

2,025م2

نسبة االشغال لعام 2017

%100

أهم املستأجرين

 أسكوت (شركة أطياف
 شركة االتصاالت السعودية

* العائد السنوي ال يعكس ايرادات التأجير لكامل السنة.
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فندق أسكوت كورنيش الخبر
املدينة

الخبر

املوقع

منطقة الكورنيش – شارع األمير تركي

النوع

•  172شقة فندقية
• الطابق األرض ي يستهدف قطاع
التجزئة (مطاعم)

تاريخ البناء

تحت االنشاء – متوقع التشغيل في
منتصف الثاني من 2018

نسبة صافي العائد السنوي
املستهدف للعقار

13.10%

مدة عقد إدارة تشغيل الفندق

 25سنة

مساحة األرض

 2,784م2

مساحة البناء

25,000م2

نسبة االشغال املستهدفة عند
االستقرار التشغيلي

%70

العالمة التجارية

Ascott International

61%
39%
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مكتمل /تحت اإلنشاء

لم يبدأ بعد

1

2

أحداث متوقع حدوثها في 2018

3
(1

من املتوقع افتتاح "فارزي كافيه" – أحد املستأجرين في مشروع ذي ريزيدنس– وهي سلسلة مطاعم هندية متواجدة في لندن ودبي وعدة مواقع اخرى ،وسيتم افتتاحه خالل
النصف األول من عام . 2018

(2

من املتوقع افتتاح عقار "أسكوت كورنيش الخبر" في النصف األخير من .2018

(3

من املتوقع افتتاح فندق فلل برايرا حطين في النصف األول من عام .2018
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نظرة عامة على أداء السوق:
منذ إدراج صناديق العقارية املتداولة (ريت) في السوق ،شهدت اململكة العربية السعودية ازدهارا في
صناديق "ريت" املدرجة في السوق املالية السعودية (تداول) ،حيث هناك  9صناديق استثمار عقاري
مدرجة حاليا في السوق ،باإلضافة إلى أربعة صناديق ريت أخرى تمت املوافقة عليها مؤخرا من قبل هيئة
السوق املالية ،األمر الذي يعكس زيادة الطلب على املنتجات العقارية املدرة للدخل.
وتظهر املؤشرات األخيرة نموا في الطلب على االستثمار في القطاع العقاري من خالل صناديق االستثمار
العقاري ،حيث من املتوقع حدوث املزيد من اإلدراج في املستقبل .ومن املحتمل أن يساعد طرح صناديق
االستثمار العقاري على إضفاء الطابع املؤسس ي على سوق العقارات في اململكة العربية السعودية مما
يتيح املجال ملجموعة واسعة من املستثمرين باملشاركة في سوق االستثمار العقاري.
ووفقا شركة "لنايت فرانك«  -احد اكبر شركات االستشارات العقارية في العالم ،-في املقال بعنوان «من
منظور شامل» ،فإن دخول صناديق االستثمار العقاري للسوق ينسجم مع األهداف األوسع لرؤية
السعودية  2030وخطة التحول الوطني التي تهدف إلى تحفيز القطاع العقاري وزيادة مساهمته في إجمالي
الناتج املحلي اإلجمالي ،مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية.
ومع انخفاض أسعار النفط ،شرعت الحكومة السعودية في إعداد خطط لتنويع االقتصاد من خالل
تعزيز القطاع غير النفطي .ومن خالل مبادرات مفصلة في الرؤية السعودية  2030وخطة التحول
الوطني ،فإن من املتوقع أن تتوسع بيئة األعمال غير النفطية ،مما يوفر فرصا كبيرة لقطاعي العقارات
التجارية والضيافة .ومن أجل أن يستوعب االقتصاد التي تجري اعادة هيكلته هذه الخطط ،فمن
املتوقع أن يحدث تحول في املناخ العقاري على املدى الطويل ،حيث أن االقتصاد املتنوع ،جنبا إلى جنب
مع تغير التركيبة السكانية ،من شأنه أن يغير الطلب على العقارات في السوق .كما يتوقع أن يؤثر افتتاح
قطاعي السياحة والترفيه تأثيرا إيجابيا على قطاع العقارات كمجال ملبيعات التجزئة ،وعروض الضيافة
عالية الجودة ،واملساحات املكتبية املناسبة للشركات الناشئة حديثا .ومن املنتظر أن يدشن مشروع
"أفنيوز" الرياض افتتاح أول مركز تسوق فائق الجودة على مستوى املنطقة في الرياض التي تعتبر
إحدى عواصم مجموعة دول العشرين G20والتي تضم قاعدة سكانية قوية من املتسوقين املحتملين
ومن املتوقع أن تؤدي مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل مترو الرياض ومحطة قطار الحرمين إلى
تعزيز الحاجة إلى إيجاد مجاالت تطوير تركز على النقل وتساعد على دعم مرافق النقل العام .ومن
املتوقع أن يؤدي افتتاح مدينة امللك عبدهللا املالية بحلول عام  2020إلى إضفاء الطابع الرسمي على
املنطقة التجارية املركزية في مدينة الرياض ،مما يدفع مركز الثقل إلى املناطق الشمالية من املدينة .كما
ينتظر أن ترتفع األعداد املستهدفة من املعتمرين والزوار (وهو هدف رئيس ي من أهداف رؤية  )2030من
 8ماليين معتمر إلى  30مليون معتمر سنويا.
ومع تحول السوق نحو االقتصاد الحديث ،فإن من املنتظر أيضا حدوث عمليات احالل للعقارات
القديمة وانشاء عقارات جديدة محلها ،حيث تعج سوق العقارات في اململكة العربية السعودية بأعداد
كبيرة من العقارات القديمة.
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نظرة عامة على السوق:
على الرغم من أن قطاع التجزئة بدأ يشهد دخول عقارات جديدة ذات جودة عالية مثل بوليفارد
وروبين بالزا والرياض بارك (املتوقع افتتاحه في عام  ،)2018إال أن قطاع عقارات التجزئة ال يزال
متأخرا بشكل ملحوظ عندما يتعلق األمر بعروض مراكز التسوق الفائقة الجودة في املنطقة واملراكز
الحديثة املفتوحة التي تواكب نمط الحياة العصرية .أما على صعيد قطاع الضيافة ،فقد دخلت
السوق مؤخرا أعدادا كبيرة من الغرف الفندقية الجديدة .كما عززت العالمات التجارية الفندقية
العاملية وجودها  -وخاصة في قطاع فنادق األربعة نجوم .كما ركزت العالمات التجارية املحلية مثل
شركة بودل للفنادق واملنتجعات على التنوع الواسع من خالل فنادق نارسيسس ( 5نجوم) ،وبريرا (4
نجوم) ،وعابر ( 3نجوم) .وعلى الرغم من النمو الكبير في قطاع الضيافة – غير أنه ال تزال هناك
مجاالت تحتاج إلى تحسين في هذا القطاع .ففي الرياض وهي إحدى دول العشرين G20والتي يزيد
عدد سكانها عن  7ماليين نسمة ،هناك فقط  4فنادق فاخرة (فندق فور سيزونز –  311غرفة،
وفندق الفيصلية  201 -غرفة ،فندق كمبينسكي  349 -غرفة ،فندق نارسيسس  280 -غرفة ،وفندق
ريتز كارلتون  492 -غرفة) بمجموع  1633غرفة ،أو  ٪12من إجمالي عدد غرف الفنادق .ومن شأن
املباني الفندقية الجديدة مثل فندق فيرمونت الرياض البوابة االقتصادية ( 298غرفة) وفندق
هيلتون في مجمع غرناطة لألعمال ( 645غرفة) أن تزيد من العروض الفندقية الفاخرة في املدينة.
ومع افتتاح مدينة امللك عبدهللا املالية  -كمحرك مالي واقتصادي جديد في املدينة ،فمن املتوقع
تصاعد الطلب على القطاع الفندقي كمجال أعمال جديد في القطاع غير النفطي ،وبيئة نفطية
أفضل ،مع مواصلة الظروف االقتصادية تحسنها لدعم االنتعاش االقتصادي.

وبالنظر للمستقبل ،ينبغي لسوق العقارات أن يعالج الثغرات الكامنة في السوق نظرا ألن قطاع
العقارات يشهد اتجاها للتخلص من العقارات القديمة واحالل عقارات حديثة محلها .وهناك سوء
فهم لفائض املعروض في بعض القطاعات العقارية والذي يأخذ في الحسبان بشكل أساس ي أعداد
العقارات القديمة جدا ،التي ستحتاج إلى استبدالها بعقارات حديثة في ظل االقتصاد الحديث الذي
تغذيه االتجاهات والطلب الديمغرافي املتغير .ومع مرور الوقت ،سيتعين تغيير املخزون القديم من
العقارات أو تجديده أو استبداله من أجل املنافسة في السوق الجديدة.
األهداف املتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على
قطاع العقارات:
تحديد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية  2030وخطة التحول الوطني
زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي من  %20الى %35
زيادة مساهمة القطاع الخاص من  ٪40إلى  ٪65من إجمالي الناتج المحلي
زيادة زوار العمرة من  8مليون معتمر الى  30مليون معتمر
زيادة العائد الغير النفطي من  163مليار سعودي الى  1ترليون لاير سعودي
مضاعفة نسبة مساهمة العقارات في الناتج االقتصادي إلى  ٪10مع نمو سنوي بنسبة ٪7
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استراتيجية الرياض ري ـت« :نمو وتنوع وجودة»
كما هو معلوم فإن قيمة الصناديق تأتي استمرارية التوزيعات النقدية
والنمو .وبالتالي فإن النقد من عمليات التشغيل للصناديق سيكون هو املعيار الرئيس ي الذي

يقاس به اداء صناديق االستثمار العقاري وبناء على هذا املقياس فإن الصندوق الذي يعتمد على
مصادر متنوعة للتدفقات النقدية ،سيحقق استقرارا أقوى على املدى الطويل .كما سيستمد
إيراداته من تنوع متعدد بهدف تحييد مخاطر التقلبات االقتصادية .وسيكون التنويع عنصرا
اساسيا في قوة عمليات تشغيل الصناديق وقدرة صناديق االستثمار العقاري على مواصلة تحقيق
وتوزيع أرباح مستقرة.
ومع التركيز على تحقيق أرباح نقدية مستقرة ومتنامية ملالكي الوحدات في صندوق الرياض ريــت،
فسوف يواصل صندق الرياض ريـ ــت استراتيجيته استثمارية لتنويع محفظته من العقارات املدرة
للدخل من خالل خطة االستحواذ على العقارات ذات جودة عالية .حيث تمكن صندوق الرياض
ري ــت من خالل االدارة الفعالة للصندوق ،ومن خالل العديد من عمليات االستحواذ ،من زيادة
توزيعات أرباح النصف الثاني بنسبة  ٪15عن النصف األول لنفس السنة.
وتنسجم عمليات االستحواذ التي يستهدفها صندوق الرياض ريــت لعام  – 2018حسب ما أعلن
عنه الصندوق في شهر مايو  - 2017مع استراتيجية النمو املتواصل لألصول عالية الجودة ،وايجاد
مصادر إضافية للتدفقات النقدية ،والتوسع في القطاعات املختلفة ،وزيادة الحضور في ثاني أكبر
مدينة في اململكة العربية السعودية – مدينة جدة.
عمليات االستحواذ املستقبلية
التوسع في قطاع التعليم من خالل
االستحواذ على الجامعة السعودية
االلكترونية

21

التقرير السنوي  -صندوق الرياض ريت

استمرار التوسع في مدينة جدة باالستحواذ
على عقار يضم العديد من املستأجرين على
طريق تجاري رئيس ي

االستحواذ على عقار يعتبر معلم من معالم
مدينة الرياض"  -أول عملية استحواذ على
عقار نوعي يقوم بها صندوق عقاري "ريت".

إخالء مسؤولية

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 تضمنه التقرير من وقائع ولضمان عدالة ومعقولية التنبؤات واآلراء والتوقعات المضمنة فيه ،فإن الرياض المالية ال تنسب لنفسها أية تصريحات أو تعهدات أيا كانت فيما يخص دقة البيانات والمعلومات
المقدمة ،وبوجه خاص ،فإن الرياض المالية ال تزعم بأن المعلومات الواردة في التقرير كاملة وخالية من أي خطأ ،ومن ثم فإن هذا التقرير ال يمثل وال ينبغي 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 محتوياته ،كما ال تتحمل الرياض المالية وال أي من مدرائها أو مسؤوليها أو موظفيها ،بأي حال من األحوال ،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 كما هو في تاريخ التقرير فقط ،وبالتالي فإنها عرضة للتغيير دون إخطار ،وليس ثمة ما
يضمن تطابق النتائج أو الوقائع المستقبلية مع تلك اآلراء أو التنبؤات أو التقديرات والتي قد تمثل واحدة من النتائج المحتملة .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.
ان قيمة/دخل االستثمار في الصندوق يمكن أن تتغير و انها قد تخضع للزيادة او النقص و قد تتأثر قيمة 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 دليال على النتائج المستقبلية،
يوفر هذا التقرير معلومات ذات طابع عام وال يتطرق للظروف واألهداف ومدى تحمل المخاطر ألي مستثمر 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 الحصول على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين وضريبيين
مستقلين و /أو غيرهم من المستشارين حسب االقتضاء نسبة إلى أن االستثمار في هذا النوع من الصناديق قد ال يكون مالئما لجميع متلقي هذا التقرير.
ال بجوز نسخ هذا التقرير أو إعادة توزيعه بصورة كلية أو جزئية ،كما أن جميع المعلومات واآلراء والتنبؤات والتقديرات الواردة فيه محمية بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشر.

الرياض المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال مدفوع  200مليون لاير سعودي مرخصة
ومنظمة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودي بموجب الترخيص رقم ()07070-37
الصادر بتاريخ  19/6/2007وسجل تجاري رقم .1010239234
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الشروط واألحكام للصندوق
www.riyadcapital.com
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