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نظرة عىل الصناديق العقارية
ديسمرب 2014

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

النصف 20112012
االول 2013

النصف 
الثاني 2013

النصف 
االول 2014

4,5654,5654,7065,0126,127العامة 
7481,1901,3551,5612,811الخاصة

5,3135,7556,0616,5738,938المجموع 
املالية السوق  املصدر: هيئة 

توزيع عدد مشرتكي الصناديق العقارية

توزيع الصناديق العامة )النصف األول 2014(:

توزيع الصناديق الخاصة )النصف األول 2014(:

كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 

كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 
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حقوق امللكية أدوات الدين سوق املال التطوير العقاري
السلع االصول املتعددة

التحوط وأخرى

كان س��وق العقارات خياراً اس��تثمارياً جاذباً لمديري الصناديق ف��ي المملكة، حيث 
ش��هدت الصنادي��ق العقارية نمواً كبي��راً في عددها وحجمها خالل الس��نوات القليلة 
الماضي��ة. ه��ذا التقرير يبحث ف��ي توزيع الصنادي��ق العقارية مع الق��اء نظرة على 

الديناميكية الحالية المتعلقة بسوق العقارات في المملكة العربية السعودية.

نظرة إحصائية:
ارتف��ع عدد الصناديق العقارية من 78 صندوق في نهاية عام 2013 إلى 90 صندوق 
ف��ي نهاي��ة النصف األول 2014، وذلك بنس��بة نم��و 15%. تتراوح ه��ذه الصناديق 
العقارية ما بين صناديق خاصة وعامة، إال أن الغالبية العظمى من الصناديق العقارية 
في المملكة العربية الس��عودية هي صناديق خاصة مغلقة برأس مال ثابت. يبلغ عدد 
الصنادي��ق الخاص��ة ،77 في حين بقي ع��دد الصناديق العام��ة دون تغيير عند 13 

صندوق.

ارتفع عدد المشتركين في الصناديق العقارية العامة بنسبة 30% خالل الفترة الممتدة 
من نهاي��ة النصف األول 2013 إلى نهاية النصف األول 2014. في خالل نفس فترة 
المقارنة؛ ارتفع عدد مش��تركي الصناديق الخاصة بنس��بة 107%، بينما بلغت نس��بة 

الزيادة في مشتركي صناديق األسهم السعودية %12.3.

ارتفعت القيمة اإلجمالية ألصول الصناديق العقارية العامة الخاضعة لإلدارة بنس��بة 
63% من 3.08 مليار ريال سعودي إلى 5.04 مليار ريال سعودي في الفترة الممتدة 
من نهاية النصف األول 2013 إلى نهاية النصف األول 2014، بينما تضاعفت تقريباً 
قيم��ة أصول الصناديق العقارية الخاصة لترتفع بنس��بة تبلغ 75%، خالل نفس فترة 
المقارن��ة، من 17.73 مليار ريال س��عودي إلى 30.91 مليار ريال س��عودي. بلغت 
القيم��ة اإلجمالية ألص��ول الصناديق العقارية الخاضعة ل��إلدارة 35.95 مليار ريال 

سعودي.

مما يجدر ذكره، تش��كل الصناديق العقارية العامة ما نس��بته 4.3% من اجمالي قيمة 
األصول المدارة من قبل الصناديق العامة في المملكة، بينما تمثل الصناديق العقارية 
الخاصة نس��بة تق��ارب 64% من اجمالي قيم��ة األصول المدارة م��ن قبل الصناديق 
الخاص��ة. ومثل هذا الف��ارق الكبير فيما بي��ن الصناديق العقاري��ة الخاصة والعامة 

يستحق اإلشارة اليه.

م��ن المهم اإلش��ارة إلى أنه بالنظر إلى الطبيعة الهيكلي��ة للصناديق، التي تنتهي بعد 
إطار زمني معين أو عند االستحقاق وما تقدمه من عوائد دقيقة وحجم البيانات على 
أس��اس تاريخي، فإنها تنطوي على تحديات وهي أنه��ا عرضة ألن تكون غير دقيقة 
نظراً لتحيز المش��رفين، حيث تنتهي الصناديق الخاسرة بينما تستمر الرابحة وتتجه 
األخي��رة إلى تحقيق أرباح إيجابية. ال يتم اتاح��ة البيانات المتعلقة بعوائد الصناديق 

الخاصة للجمهور عامة.
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نظرة عىل الصناديق العقارية
ديسمرب 2014

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

النصف 20112012
االول 2013

النصف 
الثاني 2013

النصف 
االول 2014

30,917 21,437 17,733 16,506 7,359 الخاصة
5,044 4,131 3,082 2,587 2,550 العامة

35,961 25,568 20,815 19,093 9,909 المجموع
كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 

النصف 20112012
االول 2013

النصف 
الثاني 2013

النصف 
االول 2014

204.4305.6260.7297.7401.5الخاصة
255.0258.7308.2317.7388.0العامة

215.4298.3266.8355.1399.5المجموع
كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 

اجمايل أصول الصناديق العقارية الخاضعة لالستثمار )مليون ريال سعودي(

اجمايل أصول الصناديق العقارية الخاضعة لالستثمار )مليون ريال سعودي(

إجمايل عدد الصناديق العقارية

اجمايل قيمة أصول الصناديق العقارية الخاضعة لإلدارة )مليون ريال سعودي(

كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 

كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 
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العامة الخاصة اجمايل النمو

اتجاهات النمو
خالل الس��نوات القليلة الماضية، كانت نس��بة النمو في الصناديق العقارية العامة تقريباً 
ثابتة وفي حين كانت نس��بة النمو في قيمة األصول الخاضعة لإلدارة جيدة. كانت نسبة 
النم��و في ع��دد الصناديق العقارية الخاصة مس��تقرة وبينما كان��ت كبيرة في األصول 

الخاضعة لإلدارة. 

بش��كل تفصيلي، اس��تقر عدد الصناديق العقارية العامة البالغ��ة 10 صناديق منذ بداية 
الع��ام 2011 لغاية النصف األول 2013. في النصف الثاني 2013 ارتفع عدد الصناديق 
العامة بنس��بة 30% ليصل إلى 13 صندوق، ولم يرتفع منذ ذلك الحين لغاية اآلن. بينما 
أظهرت الصناديق الخاصة نمواً مس��تمراً خالل السنوات الثالثة الماضية في كل من عدد 
الصناديق واألصول الخاضعة لإلدارة. يجب أن نس��لط الضوء إلى أن الصناديق العقارية 
الخاصة تحتل النس��بة األكبر من الصناديق الخاصة في المملكة منذ عام 2012، لتشكل 
نس��بة 57% من اجمالي األصول الخاضعة لإلدارة، وكما ش��هدت نمواً بنسبة 124% في 
عام 2012 مقارنة مع العام الس��ابق، مقارنة مع نس��بة النمو 44% منذ بداية العام حتى 

نهاية النصف األول 2014.

بالنظر إلى متوسط األصول الخاضعة لإلدارة، أظهرت الصناديق العقارية نمواً كبيراَ في 
نهاية العام 2013 والنصف األول لعام 2014. ارتفع متوسط األصول الخاضعة لإلدارة 
من 266.8 مليون ريال سعودي إلى حوالي 400 مليون ريال سعودي. هنالك انخفاض 
في متوسط األصول الخاضعة لإلدارة في بداية العام 2013؛ وذلك نتيجة أساسية للنمو 

الكبير في عدد الصناديق بالمقارنة مع عدد األصول الخاضعة لإلدارة في تلك الفترة.

من أكثر األمور مدعاة للمالحظة، هو الزيادة الكبيرة في األصول الخاضعة لإلدارة خالل 
النصف األول من عام 2014، حيث ارتفع متوسط األصول الخاضعة لإلدارة من 297.7 
مليون ريال س��عودي إلى 401.5 مليون ريال س��عودي في كل صندوق من الصناديق 

الخاصة لفترة 6 أشهر؛ لينمو بذلك بمعدل 35% وبمعدل نمو سنوي يبلغ %70. 

تع��د األرقام المذكورة أعاله عوامل مش��جعة إلى حد كبي��ر؛ حيث يمكن تحقيق معدالت 
النمو المرتفعة فقط في حال توقع الحصول على عوائد مجزية لالستثمار في الصناديق 
مقارن��ة م��ع غيرها من االس��تثمارات أما خالل حي��اة الصندوق و /أوف��ي نهاية حياة 

الصندوق.

يتوقع أن تس��تمر الصنادي��ق الخاصة على نفس وتيرة النمو م��ن حيث العدد واألصول 
الخاضعة لإلدارة على المديين القصير والمتوسط.

كان التوج��ه العام للصناديق العامة نحو االس��تثمار ف��ي األوراق المالية وأدوات الدخل 
الثابت في العام 2014. تش��كل عوائد الس��وق الجاذبة في عام 2013 بجانب التوقعات 
المرتفع��ة لع��ام 2015 من حيث ع��دد الطروحات لالكتتاب العام وتدفق االس��تثمارات 
األجنبية، عوامل لتحويل االهتمام نحو صناديق األوراق المالية س��واء كانت على ش��كل 
صناديق أوراق مالية عادية أو صناديق طرح األسهم لالكتتاب العام يشير طرح أسهم ما 
ال يقل عن ست صناديق للطروحات االولية خالل 52 أسبوع االخيرة الى التوجه الحالي 

للصناديق العامة.

بالنظ��ر إلى االتجاهات المذكورة أعاله، أصبحت الصنادي��ق العقارية العامة أقل جاذبية 
للمس��تثمر المتوس��ط، حي��ث أن وجود حال��ة من عدم التأك��د فيما يتعل��ق بالتطورات 
القادمة في س��وق العقارات بجانب ارتفاع عوائد االستثمار في األسهم، عمل على تقليل 
االس��تثمارات في الصناديق العقارية خالل العام الماضي. الحظنا أن المستثمر المتوسط 
غالباً ما تجذبه االس��تثمارات ذات العوائد المرتفعة والس��ريعة، مما يجعل االستثمار في 
األس��هم أكثر جاذبية من االستثمار في األصول. نتيجة لما سبق، انخفضت معدالت النمو 

في الصناديق العقارية العامة.
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فرص نمو الصناديق العقارية
يمك��ن للوضع الحالي لس��وق العق��ارات أن يوفر فرصاً قيمة ل��كل من الصناديق 

العقاري��ة الخاصة والعامة، حيث تتراوح الفرص من انخفاض محتمل في أس��عار 

العق��ارات للوافدين الج��دد وزيادة تدفق الس��يولة نتيجة لنظ��ام الرهن العقاري 

والقروض العقارية. يمكن للصناديق أيضاً االس��تفادة م��ن النظام العقاري؛ حيث 

أن هنالك أنواع من الصناديق تس��تثمر فقط ف��ي المنتجات المالية المتعلقة بالرهن 

العقاري )بالرغم من التحدي الذي يواجه الفرص التي يوفرها نظام الرهن العقاري 

والمتمثل في وجوب دفع ما ال يقل عن نسبة 30% من قيمة العقار(.

يتعرض س��وق العقارات حالياً إل��ى ضغوط ناجمة عن عوام��ل مفروضة مختلفة 

نتيج��ة لتغير التنظيمات واللوائ��ح لتفرض بذلك حالة من ع��دم التأكد فيما يتعلق 

بمس��تقبل هذا القطاع: وأول هذه العوامل ه��ي الموافقة على نظام الرهن العقاري 

في المملكة باإلضافة لمنح التراخيص لمؤسس��ات إدارة الرهن العقاري واإلقراض، 

إال أن التدفق الكبير للس��يولة في وقت قصير في س��وق العقارات يمكن أن يخفض 

من أس��عار العقارات؛ بينما س��يرتفع الطلب على المعروض الحالي من العقارات، 

وفي مثل هذا الوضع سترتفع أسعار الوحدات السكنية الجاهزة. على أي حال، فإن 

التغيرات الحالية في اإلطار التنظيمي للرهن العقاري الذي يلزم بدفع 30% من قيمة 

العقار س��يقلل من الطلب على الرهن العقاري والقروض العقارية، إال في حال أن 

يكون للمؤسسات المالية حرية التصرف في فرض نسبة الدفع مقدماً. واال لن يكون 

للضغط الناجم عن تزايد الطلب على شكل تدفقات السيولة األثر الجوهري المتوقع 

سابقاً من قبل محللي العقارات. 

م��ن منظور اقتصادي فان القرار الحكومي االخي��ر لرفع الحد االدنى الذي يتحمله 

طالب��ي التموي��ل العقاري ال��ى 30% م��ن قيمة العق��ار  من ش��أنه أن يؤثر على 

المستهلكين محدودي أو متوسطي الدخل، وباألخص الفئة الشابة منهم. 

تتميز التركيبة الديمغرافية لس��كان المملكة بارتفاع نسبة الفئة الشابة ومتوسطي 

الدخل من المواطنين؛ كون أن نسبة الشباب السعوديين إلى إجمالي التعداد السكاني 

عالية بحس��ب المعايير الموضوعة، حيث أن ما نس��بته 65% من اجمالي الس��كان 

تتراوح عمرها ما بين 15 إلى 64 سنة وبينما ما نسبته 32% في الفئة العمرية األقل 

من 15 عاماً. ال يتمكن األفراد والعائالت الشابة لحداثة سنهم من تجميع رأس المال 

الكافي لدفعة الدفعة مقدماً الكبيرة للحصول على التمويل. يؤدي ارتفاع متوس��ط 

مضاعف سعر المس��كن إلى دخل األسرة )من حيث المساحة بالمتر المربع وحجم 

الس��كن المفضل من قبل الس��عوديين( ف��ي المملكة العربية الس��عودية إلى زيادة 

قيمة الدفعة مقدماً التي تش��كل عبئاً على مش��ترى المنزل المتوس��ط بالمقارنة مع 

الدول األخرى. أكد تقرير من قبل تي دي االقتصادي يفحص السياس��ات اإلسكانية 

في س��وق اإلس��كان الكندي وكيف يمكن أن تؤثر على الطلب وتقلب األس��عار، أن 

ارتفاع نس��بة الدفع مقدماً إلى سعر المسكن سيكون له أثر سلبي كبير على الطلب 

واألسعار. كما توصلت دراس��ة أجرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن كل 

زيادة بمعدل 10% في نسبة القروض إلى القيمة، تقابلها زيادة بنسبة 4.4% )مجلة 

منظم��ة التعاون االقتصادي والتنمية: دراس��ات اقتصادي��ة - المجلد 2011(. من 

منظور كلي، فإننا نتوقع أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية سيتم أساساً بدفع 

من توفر التس��هيالت االئتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية واإلقراضية التي تم 

ترخيصها مؤخراً.

على أي حال، فإن إلزام الدفع بنس��بة 30% س��يحد من الطلب على العقار، لتصبح 

النظرة حذرة فيما يتعلق بتدفق السيولة التي كانت بحسب التوقعات السابقة كبيرة. 

القروض 

عل��ى أي حال، فإن القروض التي يمنحها صن��دوق التنمية العقارية بجانب إطالق 

برنام��ج ” القرض اإلضافي” مؤخراً سيس��اهم أيضاً في التدفق المحتمل للس��يولة 

إلى السوق. 
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القيود التنظيمية لنسبة القرض إلى القيمةالدولة 
الفترة 
الزمنية 
للقرض

نسبة الملكية

1002569.8% إن كانت مضمونةأستراليا
2068ال يوجدبلجيكا

952568% إن كانت مضمونةكندا
0.83049الدنمارك

1759.2ال يوجدفنلندا
601557% لتكون مؤهلة لرهن مقابل أوراق ماليةفرنسا
602543% لتكون مؤهلة لرهن مقابل أوراق ماليةألمانيا
902079.5% فقط لجمعيات البناءإيرلندا
801571.4% و100% إن كانت مضمونة إيطاليا
2535.8ال يوجداليابان
-403:20-60%كوريا

3057ال يوجدهولندا
802080% لتكون مؤهلة لرهن مقابل أوراق ماليةإسبانيا
2556ال يوجدالسويد

يوجدسويسرا -15 - 20ال 
البناءبريطانيا لجمعيات  فقط   %1002570
مضمونة أمريكا كانت  إن   %903068

--70%السعودية
والتنمية االقتصادي  التعاون  منظمة  املصدر: 

النسبة النظامية للقروض إىل القيمة ونسبة امللكية 

نسبة السعر إلى الدخلالدولة

2.43الواليات المتحدة
2.95ُعمان

5.26اإلمارات العربية المتحدة
5.57كندا

5.60ألمانيا
5.72قطر

5.74إيرلندا
5.98بلجيكا

7.74المملكة المتحدة
6.86تركيا

8.04ماليزيا
نومبيو بيانات  املصدر: 

نسبة سعر الوحدة السكنية إىل الدخل 1 )بافرتاض أن الوحدة السكنية 
هي عبارة عن شقة بمساحة 90 مرت مربع(1

قادت وزارة اإلسكان الجهود الحكومية في تخفيف ما يعتبره الكثيرون أزمات إسكانية 
في المملكة، حيث عملت الوزارة على توزيع الوحدات الس��كنية بناء على معايير تعطي 
األولوي��ة للمواطني��ن األقل حظاً باس��تخدام نظام النقاط لترتيب طلبات اإلس��كان بناء 
على ش��روط متعددة، حيث يتم في النهاية تقديم طلبات األس��ر التي هي بأمس الحاجة 
للوح��دات اإلس��كانية على غيرها م��ن الطلبات. أعلنت وزارة اإلس��كان عن وصول عدد 
طلبات اإلس��كان المقبولة ف��ي نهاية أكتوبر إلى 690 ألف طل��ب، بالنظر إلى ان تقديم 
الطلب��ات كان مفتوحاً فق��ط للعائالت، فإنه يجب افتراض أن العدد الس��ابق يمثل فقط 
عدد المنازل. يتوقع لجهود وزارة اإلس��كان في سوق اإلس��كان المستمرة أن يكون لها 
أثر على أس��عار كل من األراضي والمنازل بجانب معدالت اإليجار في المملكة، حيث أن 
قيام الوزارة بتوزيع الوحدات الس��كنية، األراضي، القروض أو تقديم مزيج من األرض 
والقرض، س��يكون له دور في إزالة عدد من المستهلكين ضمن منحنى الطب، أال أن هذا 
ال��رأي هو على جانب جزئي م��ن الصواب؛ حيث أنه بقراءة المعلومات المتاحة يمكن أن 

تظهر رأياً مخالفاً.

بالنظ��ر إلى إطار العمل المقترح لدى وزارة اإلس��كان، فإننا نعتقد أن الش��رائح األولى 
من األراضي والوحدات السكنية الممنوحة ستكون للمستهلكين الذين لم يتواجدوا فعلياً 
في الس��وق بحثا عن س��كن جديد أو أرض فعليا. بالتالي، لن يتأثر الطلب على الوحدات 
الس��كنية بالمس��تويات المتوسطة والكبيرة واألراضي في الس��وق السعودي، حيث من 
المتوقع أن تس��تمر األسعار حول مستوياتها الحالية ولن تتأثر بالضغوط الواقعة عليها 
لتنخفض. كما ستقوم الوزارة بمنح القروض، األمر الذي من شأنه أن يرفع الطلب على 
الوح��دات الس��كنية. إذا أخذنا بعي��ن االعتبار عدد العائالت التي ت��م قبولها في برنامج 
اإلس��كان، مع افتراض أن هنالك نس��بة منهم تقطن في وحدات س��كنية مس��تأجرة في 
مختلف أنحاء المملكة، يمكننا التوصل إلى اس��تنتاج مبدئي إلى أن األثر األولي س��يكون 
على الوحدات الس��كنية المستأجرة من المس��توى المنخفض إلى المتوسط، حيث سيتم 
إخالء نس��بة معينة من ه��ذه الوحدات، مما س��ينخفض الطلب عليها وتتراجع أس��عار 

تأجيرها في المحصلة.

حافز آخر يؤثر حاليا على معنويات س��وق العقار، أال وهو وجود احتمال فرض ضريبة 
على األراضي الغير مستخدمة ضمن حدود البلديات في المملكة. النقاش حول ذلك قائم 
حي��ث تتداول األجه��زة الحكومية حول فائدة القرار للعامة م��ن عدمه. إذا ما انخفضت 
أسعار األراضي فإن ذلك سيفتح بابا للمطورين ولصناديق االستثمار العقاري كقادمين 
جدد للحصول على أراضي بأسعار منخفضة لتنفيذ مشاريع متوسطة إلى كبيرة الحجم 

مما يحقق هوامش ربحية أعلى.

مع أخذ العوامل أعاله بعين االعتبار، نحن نعتقد أن األسعار والطلب لبعض فئات السكن 
ستستمر جاذبة لصناديق االستثمار العقاري لالستفادة منها على المدى المتوسط. 

1 تعد نسبة السعر إىل الدخل مقياس أسايس لدرجة القدرة عىل رشاء الشقق، وهي عبارى عن نسبة سعر الشقة املتوسطة إىل الدخل العائيل املتوسط القابل لإلنفاق، عىل أساس سنوي
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فرص صناديق االستثمار في العقارات الفندقية
تعمل صناديق االس��تثمار في العقارات الفندقية منذ فترة في أوروبا وفي الواليات 
المتحدة األمريكية، حيث تس��تثمر بشكل رئيس��ي في عقارات الضيافة بما في ذلك 
الفنادق ومراكز المؤتمرات والعقارات السكنية التي توفر الخدمات الفندقية ومرافق 

السكن المؤقت. 

نح��ن نعتقد بوجود فرصة كبيرة لصناديق االس��تثمار في العق��ارات الفندقية في 
سوق المملكة العربية السعودية وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يجدر 
اإلش��ارة هنا إلى أن القان��ون األوروبي يمنع هذه الصناديق م��ن االحتفاظ بملكية 
في تش��غيل الفنادق بينما يسمح بملكية العقار الذي يتم تشغيله كفندق فقط، بينما 

يسمح القانون األمريكي بملكية العقار وتشغيله.

لدى العديد من المؤسسات المالية التي تتمتع بسمعة جيدة، مثل مجموعة بالكستون 
وكريدي سويس ومجموعة كاراليل، صناديق استثمار كبيرة في العقارات الفندقية 
وهي متخصصة في االس��تثمار في العقارات واألعمال ذات العالقة بالضيافة. هناك 
فئة جديدة نس��بيا من صناديق االس��تثمار في الس��نوات األخيرة اال وهي صناديق 
االس��تحواذ على الفنادق، حيث تقوم هذه الصناديق بجمع مبالغ مالية كبيرة ضمن 
س��عيها لالستحواذ على الفنادق الغير مس��تغلة بهدف تدعيم العمليات فيها ثم بيع 

حصة الصندوق فيها بعد االحتفاظ بها لفترة معينة.

المبادرات الحكومية:
نح��ن نعتقد بوج��ود فرصة نمو جيدة في قطاع الفنادق ف��ي المملكة، حيث يوجد 
العديد من الف��رص القائمة مع نقص في الخدمات ذات العالقة. لقد تغيرت عوامل 
القطاع، هناك مبادرات حكومية تدعم الطلب باإلضافة إلى التركيبة السكانية الشابة 
وغيرها مما يوفر حوافز إيجابية جيدة لنمو القطاع. من المتوقع أن تؤدي المبادرات 

الحكومية إلى تحفيز القطاع، والتي تشمل تغيرات في طريقة منح التأشيرات 

للس��ياحة االعتيادية وللحج والعمرة، باإلضافة إلى مشاريع البنية التحتية للسياحة 
وتطوير 

الخدمات والترويج لألعمال والسياحة العالجية، من خالل تطوير المدن االقتصادية 
والعالجية في المملكة.

وجود فرصة في الفنادق االقتصادية التي تحمل عالمات 
تجارية:

إن النمو القادم في العرض من الغرف الفندقية في المملكة هو مؤشر للنمو المتوقع 
في الطلب وللفجوات في السوق. من المتوقع ازدياد أعداد الفنادق االقتصادية التي 
تحمل عالمات تجارية بش��كل متسارع في المملكة، ليزداد عدد الغرف من 1.320 
غرف��ة خالل الرب��ع األول 2014 إل��ى 11.626 غرفة مع نهاية الع��ام 2018. من 
المتوقع تغير تفضيل الفئة العمرية الش��ابة للش��قق المفروش��ة حاليا إلى الفنادق 
االقتصادي��ة الت��ي تحمل عالمات تجاري��ة مع مرور الوق��ت. إن القدرة على تحمل 

التكلفة هو أهم عامل يؤخذ بعين االعتبار للسياحة الداخلية.

ينظر إل��ى ضعف تغطية الفن��ادق ذات العالم��ات التجارية العالمي��ة في المملكة 
كفرصة، حيث تش��ير التوقعات إلى نمو قوي في الس��ياحة القادمة خالل السنوات 
الخمس القادمة لترتفع من 17.2 مليون ش��خص في العام 2013 إلى 25.7 مليون 
ش��خص في الع��ام 2018، أي بنمو 49% بمعدل س��نوي مركب خ��الل الفترة من 

2013 إلى 2018.

هن��اك العديد من الجهود الملموس��ة لتطوير عالمات تجاري��ة فندقية وإدارتها في 
المملك��ة وخارجه��ا، منها مجموعة الحكي��ر ومجموعة الطيار الس��ياحية ثم أعلن 
مؤخرا كل من الش��ركة العقارية ومجموعة دور للضيافة عن خططهم المس��تقبلية 
والمشاريع المشتركة مع عالمات تجارية عالمية لتطوير وإدارة فنادق في المملكة.
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النمو املتوقع يف الغرف لفنادق الدرجة االقتصادية

الفئات العمرية للسكان يف اململكة العربية السعودية 

كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 

كابيتال الجزيرة  أبحاث  املالية،  السوق  املصدر: هيئة 

العقارية بالكستون  املصدر: 

 ٩٧٧   ٥٧٧   ١,٥٥٥   ١,٥٥٥   ١,٥٥٥   ٩٧٠   ٧٤٠   ٦٥٨  
 ٣,١١٦  

 ٦,٠٤٨   ٤,٥٤٨  
 ٧,٨٤٨  

 -    
 ١٥٣  

 ١٩٦  

 ٥٨٦  
 ٩٨٨  

 ٩٨٨  

 ٨٦  
 ١٩٦  

 ٦٠٣  

 ٨٣٧  
 ٨٣٧  

 ١,٢٣٧  

 -    

 ٢,٠٠٠  

 ٤,٠٠٠  

 ٦,٠٠٠  

 ٨,٠٠٠  

 ١٠,٠٠٠  

 ١٢,٠٠٠  

 ١٤,٠٠٠  

 ٢٠١٨متوقع ٢٠١٧ متوقع ٢٠١٦ متوقع ٢٠١٥ متوقع ٢٠١٤ متوقع ٢٠١٣
الرياض مكة املدينة اسمنت الرشقية

٪٦٥٪ ٣٢ 

٪٣ 

من ٠ اىل ١٤ من ١٥ اىل ٦٤ فوق ٦٥

أسلوب استثماري بديل:

لم نشهد حتى اآلن تحرك تجاه تأسيس صناديق لالستثمار الفندقي بعيد المدى، بحيث 

تس��عى لالستحواذ وإدارة العقارات الفندقية غير المستغلة بشكل جيد وتطويرها في 

المملكة العربية السعودية. نحن نعتقد أن هناك العديد من الفرص في هذا المجال في 

المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

تس��مى الصناديق االس��تثمارية التي تتبع هذه المنهجية صناديق االس��تثمار النتهاز 

الف��رص في العقارات الفندقي��ة، يتميز منها صندوق مجموعة بالكس��تون للفنادق. 

شهدت الواليات المتحدة األمريكية نموا كبيرا في الطلب على مثل هذه الصناديق، كما 

أفادت التقارير بسعي 59% من المستثمرين لتحديد صناديق االستثمار العقاري التي 

تستهدف صناديق انتهاز الفرص العقارية.

إن ارتفاع مع��دالت المخاطرة/العائد لصناديق االس��تثمار النتهاز الفرص العقارية 

يضعفه��م ف��ي فئة بعيدة عن تل��ك الصناديق االس��تثمارية التي تعتم��د على انتهاج 

اس��تراتيجيات اس��تثمارية منخفضة المخاطر. وفقا لدراسة قام بها المجلس الوطني 

لصناديق االس��تثمار العقاري )NCREIF(، فإن صناديق االستثمار النتهاز الفرص 

العقارية حققت أعلى العوائد االجمالية والصافية مقارنة بصناديق االستثمار العقارية 

االستراتيجية خالل فترة الدراسة التي شملت 17 عاما.

إن جاذبية صناديق االستثمار النتهاز الفرص العقارية تتمثل في معدل النمو لألصول 

الت��ي تق��وم بإدارتها باإلضافة إل��ى عدد م��ن الصناديق االخرى مقارن��ة بصناديق 

االس��تثمار االستراتيجية المتخصصة. بحس��ب البيانات االقتصادية من شركة بريكن، 

اعتبارا من األول من ش��هر أبريل 2014 هناك 142 صندوق استثمار النتهاز الفرص 

العقاري��ة عاملة برأس��مال إجمالي 49 مليار دوالر أمريك��ي مقابل 117 صندوق في 

نفس الوقت من العام الماضي.

تسعى صناديق االستثمار النتهاز الفرص العقارية إلى االستفادة من الفرص المتاحة 

خارج قطاع الفنادق. عموما، بسبب العيوب التشغيلية المتكررة في العقارات الفندقية 

باإلضافة إلى تفاوت الفرص حسب المناطق الجغرافية، يمثل القطاع فرصة استثمارية 

مناسبة مقارنة بقطاعات اخرى.

منهجية مجموعة Blackstone  لالس��تثمار  االنتهازي
الشراء – االس��تحواذ على أصول عالية الجودة تولد الدخل بقيمة مخصومة عن 	 

تكلفة االستبدال

الترميم / اإلصالح – المعالجة الفورية ألي أمور متعلقة باالستثمار سواء كانت 	 
في هيكل رأس المال أو في نفس األصل.

البيع – فور معالجة جميع األمور ذات العالقة، يتم بيع االس��تثمار الذي عادة ما 	 
يشتريه المستثمرين األساسيين. 

متوسط فترة االحتفاظ أطول من ثالث سنوات بقليل؛ ما بيع العام 2005 والعام 	 
2007 تمكنت بالكس��تون من تحقيق مبيع��ات أصول بأكثر من 60 مليار دوالر 

أمريكي.
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فرص صناديق عقارات الرعاية الصحية: 
يتمتع القط��اع بعوامل ديموغرافية ونظرة اقتصادية مواتية تس��هم في 

زي��ادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة. إن تطور صناعة 

الرعاية الصحية في المملكة كانت نتيجة للزيادة السكانية بشكل أساسي. 

عموم��ا، ال يمكننا تجاهل دور االزده��ار االقتصادي في المملكة على مر 

السنين، األمر الذي ساعد الحكومة في زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية 

كنس��بة من النات��ج المحلي اإلجمالي من 3.8% ف��ي العام 2007 )54.8 

مليار ريال سعودي( إلى 4% )86.5 مليار ريال سعودي(.

وفق��ا لوحدة معلومات مجلة اإلكونومس��ت، م��ن المتوقع أن يمثل حجم 

اإلنفاق في قطاع الرعاي��ة الصحية في المملكة ما يعادل %4.9 )135.2 

مليار ريال سعودي( من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 2016، ليكون النمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى 9.3% خالل الفترة من 2011 إلى 2016.

كان معظ��م اإلنف��اق على الرعاية الصحية في المملك��ة ممول عن طريق الحكومة لفترة طويلة. يزداد تركيز األجهزة الحكومية حاليا على الش��راكة بين القطاعين العام 

والخاص في الرعاية الصحية، حيث تم تحديد قطاع الرعاية الصحية كأحد أهم القطاعات المستهدفة في برنامج الخصخصة المتعدد المجاالت في المملكة. من المتوقع 

أن يؤدي زيادة االهتمام الرسمي باالستثمار مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية مع تشجيع السياحة العالجية إلى تحفيز الطلب المحلي غلى 

الخدمات الطبية. إن التوجه إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص يفتح العديد من الفرص داخل القطاع لدخول الصناديق االستثمارية إلى عقارات الرعاية الصحية 

من خالل التطوير، االستحواذ وإدارة هذه األصول في هذا القطاع المتنامي غير مكتمل التقييم.

هناك العديد من اس��تراتيجيات االس��تثمار التي تتبعها صناديق الرعاية الصحية العقارية، أغلبها تستثمر في االس��تحواذ، الملكية الكاملة، اإلدارة وتأجير أصول الرعاية 

الصحية العقارية. تشمل هذه األصول مباني المكاتب الطبية، المستشفيات المتخصصة، دور رعاية المسنين / دور التمريض، العيادات الخارجية، صعوبات التعلم ودور 

الرعاية المتخصصة والمستشفيات الخاصة.

الناتج المحلي اإلجمالي: اإلنفاق على الرعاية الصحية في المملكة ونسبته إلى 

السعودية 2012 العربية  اململكة  الصحية يف  الرعاية  تقرير  إكونومست –  املصدر: وحدة معلومات مجلة 
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االنفاق عىل قطاع الرعاية الصحية (مليار يال سعودي) االنفاق عىل قطاع الرعاية الصحية   - بمعدل سنوي مركب



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

اإدارة الأ�شول  الو�شاطة  متويل ال�شركات  خدمات احلفظ  امل�شورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 9999

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
صني

ت الت
صطلحا

شرح م

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغاي�ة م�ن إع�داد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، ولي�س الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أص�ول أخ�رى. بناًء عىل ما س�بق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مس�تثمر وم�دى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالس�تثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالت�ايل ق�د ال يكون مناس�باً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املس�تثمر بأخذ املش�ورة من عدة جه�ات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االس�تثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االس�تثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أس�واق األسهم والسندات واملتغريات 
االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تش�هد تقلبات مفاجئة بدون س�ابق إنذار، لذلك قد يتعرض املس�تثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 
واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األس�عار املس�تهدفة الواردة يف التقرير مس�تقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألس�واق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألس�واق املالية بتفنيد هذه 
املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 
الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مس�ؤولية عن أية خس�ارة مادية أو معنوية قد تحدث بس�بب اس�تخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األس�عار العادلة أو األس�عار املس�تهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اس�تثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املس�تقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 
املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 
قد تطبق رس�وم عىل االس�تثمارات يف األس�هم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألس�واق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أس�هماً أو أوراق 
مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 
األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بش�كل منفصل ومس�تقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألس�واق املالية ولم 
يت�م إط�الع أي أط�راف داخلي�ة أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يس�مح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 
الذي�ن التزم�وا باتفاقي�ة الحفاظ عىل رسي�ة املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بش�كل مبارش، أو بش�كل 
غري مبارش عن طريق صناديق اس�تثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق اس�تثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االس�تثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 
فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 
يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يس�مح بنس�خ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة س�واًء داخل أو خارج اململكة العربية 
السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

مساعد املدير العام - األبحاث

عبد اهلل عالوي
+966 11 2256250

a.alawi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول 

سيد تيمور أختر 
+966 11 2256146

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa

محلل

سلطان القاضي
+966 11 2256374 

  s.alkadi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

طلحة نزر
+966 11 2256115

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

صالح القعيطي
+966 11 2256046

s.alquati@aljaziracapital.com.sa

محلل

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

املدير العام خلدمات الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف
+966 11 2256000

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 11 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات باملنطقة الوسطى

سلطان ابراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس املراكز االستثمارية 
للمنطقة الغربية واجلنوبية واخلدمات املساندة البديلة 

عبد اهلل قايد املصباحي 
 6618400 12 966+

 a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس الوساطة املؤسساتية 
وساطة املؤسسات

سامر اجلاعوني
+966 12256352

s.alJoauni@aljaziracapital.com.sa


