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تقرير قطاع الضيافة يف اململكة العربية السعودية
يناير 2015

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

المواضيع الرئيسية: 
بانتشار 	  المتعلقة  المخاوف  تبدد  بعد  الشريفين، خاصة  الحرمين  التوسعة في  أعمال  استكمال  ازدهارا مع  المملكة  الدينية في  السياحة  أن تشهد  المنتظر  من 

فيروس كورونا الشرق األوسط. تتوقع شركة كوليرز إنترناشيونال االستشارية ان يصل عدد الزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة الى ما يقارب 

البنية  تطوير  في  كبير  بشكل  الحكومة  تستثمر  المتزايد،  الطلب  هذا  ولتلبية   ،2014 العام  في  زائر  مليون   17.5 مقابل   2025 العام  بحلول  زائر  مليون   25

التحتية المتعلقة بالنقل، مثل السكك الحديدية فائقة السرعة ومشاريع المترو في مكة، باإلضافة الى العمليات التوسعية في مطار االمير محمد بن عبد العزيز 

في المدينة.

إن ما يقارب 43% من المعروض من فنادق مكة المكرمة و46% من فنادق المدينة المنورة هي من فئة الثالثة نجوم وأكثر، حيث من الممكن ان يكون هنالك 	 

فائض في المعروض من الفنادق الفاخرة، االمر الذي قد يفسر التوجه المتزايد نحو انشاء فنادق اقتصادية في المنطقتين.

هنالك ما يقارب 250 شركة منظمة للرحالت السياحية في المملكة العربية السعودية لتلبي بصورة رئيسية احتياجات السياحة الدينية. نعتقد ان ترتفع أعداد 	 

هذه الشركات بالنظر إلى زيادة تدفق السياح باإلضافة الى تزايد أعمال السياحة والترفيه. وباإلضافة لما سبق، بما أن الحافلة هي الوسيلة األساسية المستخدمة 

في النقل، فإن هنالك حاجة ماسة الى توسعة المطار وتطوير السكك الحديدية ومما سيجذب المزيد من الزوار، خاصة وان المملكة العربية السعودية قد قامت 

بتوسعة المسجد الحرام ليستوعب 2.5 مليون مصلي.

تنمو سياحة االعمال بوتيرة سريعة على خلفية النمو القوي لالقتصاد، كما ان الحكومة تركز على تطوير نطاقات اقتصادية اخرى. حالياً تركز أعمال السياحة 	 

على المدن الثالثة الرئيسة السعودية، الرياض، جدة والخبر، حيث تستثمر الحكومة بشكل كبير في تحسين البنية التحتية لوسائل النقل في هذه المدن لجذب 

المزيد من أعمال السياحة وزيادة تدفق السياح المحليين.

المتوقع 	  من  المدن،  تلك  في  السياحة  أعمال  عدد  زيادة  إلى  وبالنظر  الفنادق،  من  المعروض  في  األكبر  النسبة  الثالثة  المدن  هذه  في  الفاخرة  الفنادق  تشكل 

األعداد  أن  االقتصادية، حيث  الفنادق  الى ذلك، فان هنالك فرصة كبيرة لقطاع  االزدهار. إضافة  الفاخرة في  التجارية  العالمات  الفنادق ذات  أعمال  ان تستمر 

المتنامية للسياح األسيويين هم أكثر حساسية للسعر. كما ان الشقق المخدومة ذات العالمة التجارية اكتسبت شعبية ضمن ذوي الدخل المرتفع.

المجاالت األخرى التي تكتسب اهتماماً في المملكة هي مراكز الترفيه التي تقع في مراكز التسوق او داخل المدن. بالنظر الى ارتفاع نسبة الفئة العمرية الشابة، 	 

فانه يوجد لدى الفنادق والمتنزهات فرص نمو كبيرة.
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عدد الغرف الفندقية متوسط السعر اليومي

التعاون الخليجي )بالدوالر االمريكي(  الشكل 1: متوسط سعر تأجري الغرفة اليومي حسب الدولة ملنطقة مجلس 

كابيتال البن  تقرير  املصدر: 

1 يمكن أن يعرف قطاع الضيافة بشكل عام باعتباره قطاع يتضمن السكن، الغذاء، الرتفيه والنقل 

2 نرشة اصدار رشكة الحكري

نظرة على قطاع الفنادق
اكتسب قطاع الفنادق1 أهمية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي. تاريخياً، اعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على النفط. على اية حال، شهدت المنطقة 
تغيرات اقتصادية مختلفة خالل العقد االخير حيث تحولت الحكومة من التركيز على القطاعات غير النفطية. تعتبر الس��ياحة المحرك الرئيس��ي لقطاع الفنادق، حيث أنه في العام 

2011، شًكل اإلنفاق على أماكن االقامة نسبة 33.0% من اجمالي اإلنفاق السياحي ليحتل بذلك الحصة األكبر2.

بلغ إجمالي عدد اماكن االقامة في المنطقة 458.045 غرفة كما في نهاية العام 2013، بينما احتلت المملكة العربية السعودية الحصة األكبر منها حيث بلغت 63.6%. قامت المملكة 
العربية السعودية خالل الفترة ما بين العام 2006 الى 2013 بإضافة أكبر عدد من الغرف الفندقية التي بلغت 95.627 غرفة، مسجلة بذلك نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ %9.5.

الدينية نمو واضح في السياحة 
تتمركز األنشطة السياحية في السعودية في المدن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، الواقعة في الجزء الغربي من المملكة، حيث يرتبط سوق الضيافة في المدينتين ارتباطا 

وثيقاً بأداء مناسك الحج والعمرة في مكة المكرمة من ثم السفر الى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي.

الدينية ارتفاع اعداد السياح يدعم السياحة 
في كل عام؛ يرتفع عدد الس��ياح في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. عموماً، ارتفع عدد الس��ياح خالل ش��هر رمضان المبارك الذي تزامن وقوعه في معظمه مع ش��هري 
س��بتمبر واكتوبر. ش��هد أعداد الزوار لممارسة شعائر الحج، وهي فريضة واجب أداءها لمرة واحدة في العمر، ارتفاعاً منذ عام 2012 ليصل الى 3.2 مليون حاج خالل الفترة من 
العام 2002-2012 بنسبة نمو مركبة سنوية 5.0%. في العامين 2013 و2014؛ تراجع عدد الحجاج ليصل الى 2.1 مليون بسبب القيود المفروضة على التأشيرة )نظراً لتوسعة 
الحرمين الش��ريفين – المس��جد الحرام والمس��جد النبوي( والخوف من فيروس متالزمة الشرق االوسط للجهاز التنفس��ي )ميرس(. نتوقع ان يرتفع عدد سياح موسم الحج في 

المستقبل المنظور. 

من المتوقع ان يرتفع عدد الزوار سنوياً الى مكة المكرمة خالل الفترة من 2014 إلى 2015 بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.0% ليصل الى ما يقارب 16 مليون زائر، في حين سيرتفع 
عدد زوار المدينة المنورة بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.0% ليصل الى ما يقارب 9 مليون زائر.
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 الشكل 2: الزيارات املتوقعة اىل مكة املكرمة  الشكل 3: الزيارات املتوقعة اىل املدينة املنورة

كولريز املصدر:  كولريز املصدر: 
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 الشكل 4: العائد للغرفة املتاحة للتأجري يف مكة املكرمة  الشكل 5: العائد للغرفة املتاحة للتأجري يف املدينة املنورة 
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قطاع أماكن اإلقامة مؤسس تأسيساً جيداً مع وجود فرصة للفنادق االقتصادية
هيمنة الفنادق الفاخرة في المدن المقدسة

يمكن ان يصنف قطاع الفنادق في مكة المكرمة الى قسمين؛ فنادق عالية الجودة بعالمات تجارية دولية فاخرة وفنادق بدون عالمات تجارية وغير مفروشة. بلغ اجمالي الغرف 
المعروضة في نهاية فبراير 2014 في مكة المكرمة 107.209، حيث شكلت الغرف في فنادق الخمسة نجوم نسبة 13% وفي فنادق األربعة النجوم 11%، وفي فنادق الثالثة نجوم 
19%، وبينما بلغت نسبة غرف الفنادق بغير عالمات تجارية 37%. تتميز العقارات التي تقع بالقرب من المسجد الحرام )المنطقة الوسطى( بانتشار الفنادق من فئة الخمس نجوم، 
مع ارتفاع متوسط سعر التأجير خالل موسم الحج، في حين ان العقارات التي تقع خارج المنطقة الوسطى تتميز بانخفاض متوسط سعر التأجير. من أهم فنادق الخمسة نجوم 
في مكة؛ فندق س��ويس اوتيل، فندق موفنبيك ومس��اكن برج هاجر مكة، فندق زمزم بولمان مكة، فندق رويال دار االيمان، فندق المروة ريحان، فندق مكة هيلتون، فندق المروة 
ريحان روتانا، فندق الشهداء، فندق قصر مكة رافلز، فندق مكارم ام القرى، فندق إيالف أجياد، فندق دار الغفران، فندق ساعة مكة فيرمونت وفندق دار التوحيد انتركونتيننتال. 
في العام 2014، تمكنت مكة من الحفاظ على مستوي أعلى من إيراد الغرفة )العائد للغرفة المتاحة للتأجير(، حيث بلغ عائد الغرفة المتاحة للتأجير ما يقارب 2.000 ريال سعودي 

في بداية موسم الحج.

بلغ اجمالي عدد الغرف في المدينة المنورة 46.536 كما في نهاية فبراير 2014، حيث ش��كلت الغرف في فنادق الخمس��ة نجوم نس��بة 17% وفي فنادق األربعة النجوم 6%، وفي 
فنادق الثالثة نجوم 23%. على اية حال، يوجد في المدينة ايضاً نسبة كبيرة من الفنادق من فئة النجمة والنجمتين، مشكلة بذلك ما نسبته 45% من اجمالي الفنادق. من أهم فنادق 
ذات العالمات التجارية في المدينة المنورة: شركة االنصار للفنادق ومجموعة مبارك الفندقية التي لها حضور قوي في المنطقة. كما حققت المدينة المنورة ايضاً في العام 2014 

مستويات عائد مرتفعة للغرف المتاحة للتأجير حيث بلغت 1.100 ريال سعودي.

تعد الفنادق من أهم أنواع أماكن اإلقامة في كل من المدينتين )حيث تشكل 96% في مكة(، بينما بدأت الشقق المفروشة تكتسب أهميتها كبديل للفنادق.

مقارنة األداء اليومي بموسمي الحج والعيد يف مكة واملدينة )من 10 اىل 19 أكتوبر 2013 مقابل من 2 اىل 11 أكتوبر 2014(
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الشكل 7: فرص الفنادق االقتصادية يف املدينة املنورة الشكل 6: فرص الفنادق االقتصادية يف مكة املكرمة

كولريز املصدر:  كولريز املصدر: 

الشكل 9: ابرز املتغريات املالية يف اململكة )2013-2003( الشكل 8: النمو االقتصادي 
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االيرادت املصاريف الناتج املحيل االجمايل رصيد الحساب الجاري كنسبة من 

مجاالت كبيرة لتوسع قطاع الفنادق االقتصادية
من المتوقع ان تستقبل مكة المكرمة ما يقارب 17 مليون زائر سنويا بحلول العام 2025. حيث ان هنالك احتمالية هائلة لنمو الفنادق االقتصادية ذات العالمة التجارية بالنظر إلى 
انتشارها القليل حالياً. تعد موقع بلدية أجياد موقعاً مثالياً بسبب قربها من الحرم. على نحو مشابه، فإن هنالك مجال لتطوير حي العزيزية، باإلضافة الى وجود احتمالية لتطوير 

حي الزهراء، بالرغم من بعد موقعها النسبي عن الحرم المكي اال انها تعمل على تلبية احتياجات التدفق الكبير للحجاج.

م��ن المتوق��ع ان يبل��غ عدد الحجاج في المدينة المنورة ما يقارب 10 مليون بحلول العام 2025. تم هدم ما يقارب 25 فندق )أكثر من 6.000 غرفة( بهدف إعادة تطوير المنطقة 
المركزية، مما نجم عنه نقص المعروض عن الطلب، والذي يمكن تلبية الطلب عن طريق بناء غرف فندقية حول الحرم. إن مدينة الحجاج هي حالياً قيد التطوير بهدف توفير اماكن 
إقامة لما يعادل 0.2 مليون حاج؛ على اية حال، ال يوجد اي إعالنات فيما يتعلق بالفنادق االقتصادية التي تمثل فرصة كبيرة لالستثمارات الجديدة. عالوة على ذلك، تحتل الفنادق 

االقتصادية مساحة أقل، مما يجعلها مثالية في مدينة مثل المدينة المنورة، حيث يسعى المطورون لالستغالل األقصى للمساحات.

تشير التقديرات الى وجود ما يقارب 577 غرفة في فنادق اقتصادية بعالمة تجارية في مكة المكرمة كما في نهاية العام 2013؛ حيث يتوقع ان يرتفع هذا العدد ليصل الى 7.848 
غرفة في نهاية العام 2018. كما انه من المتوقع ان يرتفع عدد الفنادق االقتصادية في المدينة المنورة الى 986 غرفة في نهاية العام 2018 من 80 غرفة في نهاية العام 2013.

استفادة أعمال السياحة من النمو االقتصادي في المملكة
دفع النمو االقتصادي والتنويع عجلة النمو في أعمال السياحة 

يعتبر االقتصاد الس��عودي احدى أكبر االقتصادات في الش��رق االوس��ط بدعم من االيرادات النفطية، قوة القطاع الخاص واإلنفاق الحكومي. هذا وتعتبر المملكة أكبر منتج للنفط 
في منظمة الدول المصدرة للنفط – اوبك، والثانية على مس��توى العالم بمعدل انتاج يقارب 11.5 مليون برميل يومياً )2013(، تس��اعد الوفورات المالية الحكومية الضخمة على 
تحمل االقتصاد الس��عودي لتقلبات اس��عار النفط. ارتفع االقتصاد في العام 2013 بما نس��بته 4%، وذلك اقل بكثير مما عليه في العام 2012 البالغة 5.8%، كما انه من المتوقع ان 

تعود معدالت النمو في العام 2014 الى ما يقارب %4.6.

للتخفيف من االثار المترتبة على الوضع المالي في المملكة الناجمة عن تذبذب اسعار النفط، فقد استثمرت الحكومة في تطوير القطاع غير النفطي. وفقاً لصندوق النقد الدولي، 
ستستمر مشاريع كثيرة للبنية التحتية واإلنفاق على المساكن في دعم النمو في القطاع غير النفطي. عالوة على ذلك، فمن المتوقع ان يستمر المعدل المنخفض للتضخم، حيث انها 

ستبقى تراقب اسعار الفائدة في المملكة وتحفز االستثمار.

مكة

منطقة 
العزيزية

بلدية أجياد

املدينة

مدينة املعرفة االقتصادية
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الشكل 10: عدد كيلومرتات السفر للركاب )باملليون( 

الدويل املدني  الطريان  املصدر: منظمة 
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 معدل نمو سنوي مركب ,  ١٢٫٢٪

الزيادة القوية ألعداد السياح في المملكة يساعد النمو القوي في )االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض( على 
نما قطاع االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دول منطقة التعاون الخليجي بش��كل ملحوظ خالل العامين الس��ابقين، نظراً لزيادة منش��آت )االجتماعات والحوافز 
والمؤتمرات والمعارض( وتش��جيع قطاع االعمال والسياسات الصديقة للس��ياحة. وفقاً للمؤتمر الدولي و اتفاقية الرابطة )ICCA(، تضاعف عدد االجتماعات الدولية في الشرق 
االوس��ط في كل عقد من الخمس��ون عاماً الماضية، وبأكثر من ثالثة اضعاف خالل الس��نوات العشر االخير. من المقرر أن يتم التوسع في قطاع االجتماعات والحوافز والمؤتمرات 
والمعارض في المنطقة في المس��تقبل القريب، نظراً الس��تمرار المنطقة في اس��تقطاب االحداث العالمية رفيعة المس��توى، باإلضافة إلى اس��تمرارها في االستثمار في بناء البنية 

التحتية.

باإلضافة الى حوالي 600 موقع للمؤتمرات او االجتماعات التي تستضيف 0.1 مليون اجتماع سنوياً، فقد بدأت المملكة العربية السعودية بتوسعة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض، كما اصدر مجلس الوزراء السعودي مرسوم وطني لتشكيل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات )SECB(. يعتبر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بمثابة 
االدارة العامة والمنظم ألعمال تطوير قطاع االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية. حيث بدأت بتطوير نطاق المعارض والمؤتمرات ليشمل 

القطاعات االقتصادية والثقافية واالجتماعية التي من شأنها تعزيز األعمال السياحية.

نظام نقل جوي سعودي جيد نسبيا لتعزيز أعمال السياحة
يعتبر قطاع الطيران الداخلي السعودي متطورا نسبيا، حيث يسيطر الناقل الجوي السعودي )الخطوط السعودية( على أكثر من 90% من السوق المحلي، الذي يعمل على تشغيل 
اس��طول يتألف من 115 طائرة لنقل ما يقارب 70،000 مس��افر يومياً )24 مليون مسافر سنوياً عبر 0.17 رحلة جوية(. كما أن الشركة خصصت 65%من الرحالت الجوية لتلبية 
الطلب المحلي وس��د الفجوة فيما بين المعروض والطلب على الرحالت الجوية محلياً. في عام 2011، س��محت الهيئة العامة للطيران المدني الس��عودي شركات الطيران األجنبية 
للعم��ل في قطاع الطيران الداخلي. بالتالي، فقد حصلت كل من ش��ركة الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج على رخص إنش��اء ش��ركات طي��ران جديدة في المملكة العربية 
السعودية. عالوة على ذلك، لمواكبة االرتفاع في اعداد الزوار، فقد وضعت الحكومة السعودية خطة الستثمار أكثر من 30 مليار دوالر امريكي في مطاراتها بحلول العام 2020.

ترتفع حركة المس��افرين جواً في المملكة العربية الس��عودية عن غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي )باس��تثناء االمارات(، حيث سجلت المملكة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 
16.9% في إجمالي عدد مس��افريها جواً خالل الفترة ما بين العام 2009 الى 2012 لتصل الى 50.3 مليون مس��افر. بالرغم من ان االمارات العربية المتحدة تش��هد حركة أكبر 
للمس��افرين، إال أن معدل النمو الس��نوي المركب إلجمالي عدد المس��افرين خالل نفس الفترة كان اقل مما سجلته السعودية، ليشير إلى أنه في حال قيام المملكة العربية السعودية 

بالتخطيط لزيادة معدل النمو في أعداد المسافرين إلى حد كبير، فأنها ستتمكن بذلك من الوصول الى مستوى االمارات في المستقبل القريب.
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20092010201120122013المدينة
معدل نمو سنوي مركب 

)12-2009(

-4.0%8.78.67.68.57.4البحرين
3.8%8.18.38.59.09.4الكويت
16.5%4.55.56.57.58.3عمان*
15.0%13.315.918.221.223.3قطر*

22.1%31.535.041.050.370.0السعودية*
13.8%49.557.763.472.483.0االمارات*

للعام 2014 املتوقع  الرئيسية فقط **  املدن  املسافرين عىل  العاملية، *حركة  الضيافة  املصدر: خدمات 

معدل نمو سنوي مركب 2014 متوقع )الرياض(
)جدة()2008 - 2014( متوقع  معدل نمو سنوي مركب 2014 

)2014 - 2008(

6.9%0.6903%939متوسط سعر التأجير )ريال سعودي(

8.5%703-2.7%543العائد للغرفة المتاحة للتأجير )متوسط( )ريال سعودي(

1.5%78%-3.3%58%معدل االشغال

برايس ووترهاوس كوبر املصدر: 

حركة املسافرين يف أهم املدن

معايري مهمة للفنادق السعودية 

بالرغم من هيمنة الفنادق الفاخرة، إال أن الفنادق االقتصادية تزداد شعبية
انتشار الفنادق الفاخرة في مدن األعمال

الرياض: تعد الرياض، عاصمة المملكة العربية الس��عودية، الوجهة الرئيس��ية لشركات الس��ياحة، حيث تشكل وجود منطقة األعمال المركزية إلى جانب طريق الملك فهد 	 
بؤرة رئيسية لتوليد الطلب على أعمال السياحة، نظراً لقربها من مقار العديد من المؤسسات المالية والوزارات. شكلت غرف فنادق الخمس نجوم واألربع نجوم ما يقارب 
نس��بة 66% من اجمالي الغرف المتاحة لإلقامة في نهاية العام 2012، لتش��ير بذلك الى ان الفنادق الفاخرة هي الخيار االول للمسافرين بغرض القيام باألعمال. تأثر أداء 
الس��وق نتيجة لألزمة العالمية في العام 2010. من حيث متوس��ط سعر التأجير والعائد على الغرفة المتاحة للتأجير. عموماً، فقد ارتفع الطلب في العام 2011 وما بعده، 

كما ان متوسط سعر التأجير والعائد على الغرفة المتاحة للتأجير ومعدل إشغال الغرف قد ارتفع.

جدة: تعتبر جدة س��وقاً مهماً لتطوير أعمال الس��ياحة، حيث تم إعادة تصنيف عدد كبير من الفنادق في جدة، باإلضافة الى جهود الهيئة العامة للس��ياحة واالثار لضمان 	 
اتباع المعايير الدولية. من الجدير بالذكر، فإن الفنادق من فئة االربعة نجوم والخمس نجوم تهيمن على سوق الفنادق في جدة ، حيث بلغت نسبتها المتوقعة إلى إجمالي 

الفنادق الموجودة 76.5% في العام 2012. تاريخياً، حصلت جدة على اعلى معدالت اشغال مقارنة بالرياض، حيث أنها تكتظ بالسياح المحليين. 

المنطقة الش��رقية: تعتبر المنطقة الش��رقية المحور الرئيس��ي للقطاع الصناعي في المملكة العربية الس��عودية، خاصة قطاع النفط الذي يسيطر على ما يقارب نسبة 	 
86.0% من قطاع الصناعات االساسية. تستفيد كل من الدمام والخبر من ارتفاع السياحة المحلية الموجهة للعمل في قطاع النفط. تاريخياً، تعد معدالت االشغال منخفضة 
في المنطقة الشرقية بالمقارنة مع الرياض وجدة. باإلضافة لما سبق، فقد أدت االزمة العالمية في العام 2010 الى تراجع معدالت االشغال إلى أقل من 50%. على اية حال، 
بدأ الس��وق بالتعافي اعتباراُ من عام 2011 فصاعداً ليش��هد نمواً. تس��يطر كل من الفنادق من فئة االربعة نجوم والخمسة نجوم على سوق الفنادق في المنطقة الشرقية، 

حيث بلغت نسبتها 67.4% في العام 2012.



7جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

تقرير قطاع الضيافة يف اململكة العربية السعودية
يناير 2015

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

الشكل 12: فرص الفنادق االقتصادية يف جدة  الشكل 11: فرص الفنادق االقتصادية يف الرياض 

كولريز املصدر:  كولريز املصدر: 

فرصة استثمارية في تطوير الفنادق االقتصادية
يرتفع الطلب على الفنادق االقتصادية في جميع مدن األعمال من قبل السياح الذي لديهم حساسية للسعر. ففي مدينة الرياض؛ تنتشر الشقق الرخيصة بدون عالمة تجارية في حي 
الفالح/ الش��هداء )ش��مال مدينة الرياض(. على نحو مشابه، يوجد فرصة لالستثمار في حي الملز الواقعة في جنوب القاعدة العسكرية، نظراً لموقعها المتوسط وسهولة الوصول 
إلى وس��ط مدينة الرياض ومحطة القطار. في جدة، يوجد في حي الحمراء فرصة كبيرة للفنادق االقتصادية ذات العالمة التجارية بالنظر إلى عدد س��كانها الكبير بجانب س��هولة 
الوصول إلى وس��ط المدينة، مكاتب الش��ركات، القنصليات والكورنيش. على نحو مشابه، توفر بوابة جدة )مشروع متعدد االستخدامات( فرصة ألصحاب الفنادق االقتصادية ذات 
العالمة التجارية، حيث س��يضم المش��روع 6،000 وحدة س��كنية 0.23 مليون متر مربع من المس��احة التجارية و0.075 مليون متر مربع من اجمالي المساحة للتأجير. في نهاية 
العام 2018، يتوقع أن يزود قطاع الفنادق الس��عودي بما يعادل 11.626 غرفة اقتصادية، منها 1،555 غرفة في الرياض )تش��كل نس��بة 13% من اجمالي الغرف( و1327 غرفة 

في المنطقة الشرقية )تشكل نسبة 11% من اجمالي الغرف(

فرص استثمارية في أماكن اإلقامة الفاخرة ذات العالمة التجارية 
تشبه أماكن اإلقامة ذات العالمة التجارية الشقق السكنية العادية، لكنها تنتسب للفنادق ذات العالمة التجارية وتوفر الخدمات للمستخدمين النهائيين والمستثمرين. ال زالت أماكن 
اإلقامة ذات العالمة التجارية في المراحل االولية من التطور، مع وجود فرصة كبيرة لها في مواقع معينة مثل الرياض وجدة، بينما حيث يتمركز فيها عدد كبير من األفراد أصحاب 
الثروات الكبيرة. وفقاً لموقع ويلث – ايكس وتقرير يو بي اس العالمي للثروات لعام 2013، فان هنالك ما يقارب 1.360 ش��خص من أصحاب المالءة المالية العالية في المملكة 
العربية السعودية الذين تفوق قيمة أصولهم 30 مليون دوالر امريكي وكما أن هنالك 110،000 شخص من أصحاب المالءة المالية العالية ممن تفوق قيمة اصولهم 1 مليون دوالر 

امريكي، األمر الذي يشير إلى وجود ما يكفي من أصحاب المالءة المالية العالية الذي يمكن للشركات المطورة ألماكن اإلقامة ذات العالمة التجارية أن تستقطبها.

من األمثلة على أماكن اإلقامة ذات العالمة التجارية: فنادق ومنتجعات ميلينيوم التي يتوقع أن تكون أول ش��قق فندقية بعالمة تجارية في جدة والتي يتوقع اس��تكمالها غي عام 
2017، حيث تضم 305 وحدات سكنية في المدينة تشمل خليطاً من الغرف الفندقية، شقق مخدومة وأماكن إقامة بعالمة تجارية. 

ال زال نطاق تطوير العالمات التجارية الفاخرة ايجابياً
بالرغم من انتش��ار الفنادق الفاخرة في المدن التجارية، اال ان هنالك مجاالً لتطوير الفنادق الفاخرة، فعلى س��بيل المثال، من المتوقع ان يفتتح فندق الكمبينس��كي اول فرع له في 

مدينة جدة )220 غرفة( في العام 2015. على صعيد آخر، من المتوقع ان يفتتح فندق لو ميريديان اول فرع له في الرياض في العام 2016 ليوفر 230 غرفة.
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التغيير من النصف االول 20132012 النصف االول 

الرياض
-3.4%74.6%معدالت االشغال

-1.5%366متوسط سعر التأجير )ريال سعودي(
4.8%273العائد للغرفة المتاحة للتأجير )ريال سعودي( -

جدة
2.1%70.9%معدالت االشغال -

11.0%379متوسط سعر التأجير )ريال سعودي( +
8.7%269العائد للغرفة المتاحة للتأجير )ريال سعودي( +

الخبر
4.6%68.1%معدالت االشغال +

2.7%386متوسط سعر التأجير )ريال سعودي( +
7.5%262العائد للغرفة المتاحة للتأجير )ريال سعودي( +

انرتناشونال 2013 املصدر: كولريز 

أداء املؤرشات الرئيسية للشقق املخدومة

فرصة للنمو ايضاً في الشقق المخدومة 
مصدر الطلب الحالي على الشقق المخدومة )الشقق المفروشة( هو من المواطنين السعوديين. وفقاً للهيئة العامة للسياحة واالثار، فإن نسبة 89% من اجمالي الطلب على الشقق 
المفروش��ة في المملكة العربية الس��عودية ينش��أ من الس��وق المحلي. على اية حال، فمع ارتفاع اعداد الزوار الدوليين، فان الحاجة الى شقق سكنية مخدومة ذات عالمات تجارية 

دولية سترتفع في المستقبل القريب.

الترفيهية – سوق غير مستغل السياحة 
 ال زالت الس��ياحة الترفيهية غير مس��تغلة الى حد كبير ويوجد هنالك فرص كبيرة لالس��تثمار فيها. في العام 2011، قام 54 مليون زائر بزيارة المملكة العربية السعودية، يوجد 
في المملكة 245 مركز ترفيه مسجلة في هيئة السياحة، بما في ذلك مراكز الترفيه العائلية، الحدائق الخارجية، الحدائق المائية وحدائق الحيوانات. هنالك العديد من مراكز الترفيه 

غير مسجلة في المملكة. حيث ان اغلب المتنزهات هي داخلية بسبب ظروف الطقس الحارة في المملكة. 

أدت النس��بة المرتفعة من الفئة الش��ابة من السكان )69% من التعداد السكاني هم ما دون س��ن 35( وارتفاع الدخل القابل لإلنفاق الى زيادة الطلب على البرامج الترفيهية، حيث 
ارتفع اإلنفاق االسمي على الترفيه بنسبة 37% خالل الفترة ما بين العام 2005 الى 2010 ليصل الى 40 مليار ريال سعودي.

تعتبر الرياض موطن لعدد كبير من مراكز الترفيه، ومعظمها داخلية، مثل مراكز التسوق )الموالت( وكما يوجد في الرياض ما يقارب 50 حديقة عامة. ارتفع عدد الزيارات لمراكز 
الترفي��ه ف��ي الرياض ليصل الى 11.3 مليون زيارة في العام 2012 مقابل 10.5 مليون في العام 2009 مع ارتفاع متوس��ط اإلنفاق على األلعاب، والعاب االطفال، واالكل خارج 
المنزل الى 65.7 ريال سعودي في العام 2012 مقابل 60.8 ريال سعودي في العام 2009. عالوة على ذلك، تفتخر الرياض بوجود االماكن التاريخية كقلعة المصمك التي يعود 

بناءها للقرن التاسع عشر باإلضافة الى مركز الفيصلية الذي يعد أول ناطحة سحاب وثاني أطول بناية في المملكة العربية السعودية. 

تعد مدينة جدة موطناً للكورنيش والمتنزهات على البحر األحمر تتخللها النوافير، الحدائق، البحيرات واالكشاك. إن موقع مدينة جدة الساحلي يجعلها مقصدا لممارسي الرياضات 
المائية مثل الغوص وركوب األمواج والقوارب الشراعية. حققت مدينة جدة اعلى عدد زوار لمراكز الترفيه في المملكة في العام 2012 حيث بلغ 11.6 مليون زائر، كما بلغ متوسط 

اإلنفاق على االلعاب والعاب االطفال والوجبة الغذائية لكل فرد ما يعادل 114.7 ريال سعودي.

تحقق مدينة الخبر التوازن ما بين النش��اطات الترفيهية الداخلية والخارجية. حيث تش��مل انش��طة الترفيه الداخلية العديد من مراكز التس��وق الحديثة، المطاعم وشوارع تكتنفها 
األشجار مع محالت تجارية تدار من قبل أصحاب االمتيازات الدولية. بينما تتضمن النشاطات الترفيهية الخارجية مدينة المالهي )حديقة القلعة( وحديقة الحيوانات.
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ستشهد مشاريع الضيافة الغير سكنية نمواً قوياً
الترفيهية )ثيم بارك( في المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة للفنادق 

يلقى مفهوم الفنادق الترفيهية )ثيم بارك( قبوالً كبيراً في الدول الغربية بأنماط متعددة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث يمكن تصنيفها الى فئتين رئيس��تين: فنادق 
ضم��ن الحدائ��ق الترفيهي��ة يكون لها حدائق خاصة فيها، وفنادق تقع بالقرب من الحدائق الترفيهية التي غالبا ال تتمتع بنمط معين أو توفر نمطا محدودا من الترفيه. الفنادق التي 
تقع ضمن حدائق ترفيهية عادة ما تحمل عالمات تجارية استهالكية أو عالمية مثل “فنادق ديزني” و فنادق “هارد روك”. أيضا، هناك فنادق مواقعها قريبة من الحدائق الترفيهية، 
يمكن أن تكون بعالمات تجارية معروفة أو بدون، وهي تس��تهدف النزالء بميزانيات محددة مثل العائالت من خالل توفير تجربة محدودة من الحدائق الترفيهية. يمكن للمس��تثمر 
استكشاف الفرص ضمن هذه الفئة الغير مستغلة بشكل كبير. أيضا، من الواجب اتخاذ استراتيجية الجتذاب العمالء ممن يسافرون لحضور المؤتمرات واالجتماعات وأداء مختلف 

األعمال مما يخفف من آثار المواسم المنخفضة.

فرصة في تطوير الرياضات الجديدة 
تستطيع المملكة العربية السعودية جذب المزيد من السياح من خالل استضافة االلعاب الدولية كسباق الفورميال 1 أو كأس العالم لكرة القدم، فعلى سبيل المثال، استضافت دول 
مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين واالمارات العربية المتحدة سباق الفورميال 1، في حين ستستضيف قطر كأس العالم في العام 2022. باإلضافة إلى جذب السياح العالمي، 

فان مثل هذه االحداث الرياضية تحقق ايرادات عالية وارباح للمستثمرين. 

النمو السريع لمطاعم الوجبات العادية يحقق فرصاً لالستثمار
تشهد مطاعم الوجبات العادية في المملكة العربية السعودية ذات العالمات تجارية الدولية تزايداً مثل: مطعم ابل بيز، أوتبك ستيك هاوس، تشيليز وتي جي آي فرايديز التي أثبتت 
وجوده��ا. وفقاً للهيئة العامة للس��ياحة واالثار، بلغ العدد المقدر للمطاعم في المملكة العربية الس��عودية في العام 2010 بحوال��ي 26.166 مطعم، بينما بلغ عدد المقاهي لنفس 
الفترة 2.244 مقهى. بلغت القيمة المقدرة للمواد الغذائية التي اشترتها هذه المطاعم والمقاهي بغرض انتاج وجبات غذائية ما يقارب 4.2 مليار دوالر امريكي. عالوة على ذلك، 
من المتوقع ان يبلغ عدد مطاعم الوجبات العادية بحدود 17،000 مطعم في نهاية العام 2014، بينما س��تبلغ القيمة اإلجمالية ألعمال المطاعم 28.9 مليار ريال س��عودي. ال زال 
هنالك فرصة كبيرة للمس��تثمر الجديد لالس��تثمار في قطاع المطاعم، نظراً لتأثره اإليجابي بثالثة عوامل رئيس��ية وهي: ارتفاع الدخل القابل لإلنفاق، االنفتاح العالمي ومحدودية 

وسائل الترفيه - باإلضافة إلى استمرار التزايد في عدد مراكز التسوق في البالد.

يمكن االستثمار التجاري في الرحالت اليومية 
تعد الرحالت اليومية شائعة بين سكان المملكة العربية السعودية، ولكنها غالباً ال تمثل قيمة اقتصادية عالية نظراً ألنها تنظم على أساس نزهات يتم فيها تناول الطعام والمرطبات 
التي يتم احضارها من المنزل بدون اللجوء إلى ش��راء تلك المواد من مواقع النزهات. من أجل فتح الس��وق أمام الرحالت اليومية، ال بد من االهتمام في تطوير المواقع الس��ياحية 

بحيث يكون لديها مرافق وتسهيالت جاذبة، ليمكن بذلك فرض رسوم لدخول هذه المواقع.
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المدينةالقطاعاسم المشروع
قيمة المشروع 

)مليار دوالر امريكي(
المرحلة 

تاريخ 

االستكمال

الربع الثاني 2016وثيقة العطاء- التنفيذ29.1مكة المكرمة البنية التحتيةالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية – قطار الحرمين السريع 

2024وثيقة العطاء- المناقصة والعطاء16.5مكة المكرمةالبنية التحتيةامانة العاصمة المقدسة – مترو مكة

2020وثيقة العطاء- التنفيذ2.4المدينةالبنية التحتيةالمؤسسة العامة للطيران المدني – توسعة مطار االمير محمد بن عبد العزيز

انرتناشونال 2013 املصدر: كولريز 

مش��اريع البينة التحتية الرئيس��ية لقطاع الضيافة – غري الفنادق يف املدن املقدس��ة

المدينةالقطاعاسم المشروع
قيمة المشروع )مليار 

دوالر امريكي(
تاريخ االستكمالالمرحلة 

الربع الثاني 2018وثيقة العطاء- التنفيذ22.5الرياضالبنية التحتيةالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - مترو الرياض 

2022المشورة – تقييم العطاء12.0جدةالبنية التحتيةشركة مترو جدة - مترو جدة

2018المشورة – التأهيل المسبق10.0جدةالبنية التحتيةصندوق االستثمارات العامة السعودي - الجسر البري السعودي

2015اإلنشاء – التنفيذ7.3جدةالبنية التحتيةالهيئة العامة للطيران المدني – مشروع تنمية مطار الملك عبد العزيز الدولي – المرحلة - 1

2017التصميم – التنفيذ7.0الرياضالبنية التحتيةالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية – برنامج توسعة سكك الحديد

غ/ماإلنشاء- المناقصة والعطاء3.7جدةالبنية التحتيةوزارة النقل السعودية - مونوريل جدة

غ/ماإلنشاء – التنفيذ3.6الرياضالبنية التحتيةالشركة السعودية للخطوط الحديدية – الخط الحديدي من الشمال الى الجنوب

2016المشورة – تقييم العطاء1.5الرياضالبنية التحتيةالهيئة العامة للطيران المدني – توسعة مطار الملك خالد الدولي

2024الدراسة – التنفيذ1.3الخبرالبنية التحتيةالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد – جسر الملك حمد

انرتناشونال 2013 املصدر: كولريز 

قائمة بمش��اريع البنية التحتية الرئيس��ية لقطاع الضيافة – غري الفنادق يف مدن األعمال

البنية التحتية لوسائل النقل دعم الحكومة للنمو من خالل بناء 
لتلبية المتطلبات للتدفق المتزايد للسياحة الدينية، تقوم المملكة باستثمارات كبيرة لبناء البنية التحتية.

توافر وسائل النقل الرخيصة يسهل من تحركات السياح
تتوفر وسائل نقل مختلفة )برية او جوية( إلتمام مراسم الحج الى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووسائل النقل العامة الشائعة هي الباص التي تقدمها الشركة السعودية للنقل 
الجماعي)س��ابتكو(. باإلضافة، تخطط الحكومة الس��عودية الى تشغيل قطار الحرمين السريع الذي يتضمن 7 قطارات رحالت بين مكة والمدينة؛ حيث تستغرق الرحلة مدة ساعة 
واحدة. سيربط قطار الحرمين بين المدن المقدسة -مكة والمدينة -عن طريق جدة ورابغ. سيكون هنالك رحالت يومية لقطارين بين مكة والمدينة وأربعة قطارات بين مكة ورابغ 

بقدرة استيعابية تصل الى 19،600 راكب في الساعة.

استفادة قطاع السياحة من توسعة المسجد الحرام 
تبلغ المس��احة االجمالية الحالية للمس��جد الحرام )المنطقة الوس��طى( 0.4 مليون متر مربع ليس��توعب 0.7 مليون مصلي. سترتفع المس��احة االجمالية بعد التوسعات )المتوقع 
اس��تكمالها بحلول العام 2020( لتصل الى 0.8 مليون متر مربع كما ستس��توعب بحدود 2.5 مليون مصلي. هذا وستش��مل التوس��عات ثالثة اجزاء: انشاء مباني جديدة؛ توسيع 

وتطوير الساحات حول المسجد، بما في ذلك الممرات، األنفاق، ودورات المياه؛ وتطوير المرافق الخدمية للمكيفات، والكهرباء، ومياه الشرب. 

تعتمد أعمال السياحة إلى حد كبير على األنشطة االقتصادية التي يجري تنفيذها في ثالث مدن: الرياض وجدة والخبر. حيث تشكل هذه المدن أكثر من ثلث إجمالي التعداد السكاني.
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فرصة استثمارية كبيرة في قطاع الخدمات المساندة والداعمة
هنالك نقص في المدارس التي تقدم دورات في مجال التدبير المنزلي والغسيل واصول الضيافة. عالوة على ذلك، فان السياح خاصة في مكة والمدينة الذين يؤدون مناسك الحج 
عادة ما يش��كون من عدم كفاية الخدمات المقدمة في الفنادق مقارنة مع تلك التي في الفنادق المماثلة العالمية. يمكن تطوير المدارس الفندقية التي توفر قوى عاملة مدربة في 

مجال قطاع الفنادق.

تعتبر المعاهد المختصة بتدريب المرأة فرصة إضافية لالستثمار
من المتوقع ان يوفر قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية ما يقارب 0.3 مليون وظيفة للشباب. يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( في المملكة العربية السعودية 
الدعم الكبير للشباب الساعيين للعمل في قطاع الضيافة. إضافة الى ذلك، بلغ متوسط توظيف المرأة في هذا القطاع 2%، وبما أن المرأة ذات خبرة عالية في تسويق المنتجات على 
مواقع التواصل االجتماعي، فإن هنالك فرصة لتأسيس معهد تدريبي للنساء فقط يتم فيها عقد دورات في اإلدارة، المبيعات ووظائف االستقبال. حيث أن العمل بمثل هذه الوظائف 

هي مجزية ويمكن أن تتراوح ما بين 5،000 ريال سعودي و25،000 ريال سعودي شهرياً. 

خيارات واسعة متاحة من منظمي الرحالت السياحية المحلية للحج
توفر شركات السياحة المنظمة لرحالت العمرة برامج مختلفة للمساعدة في إكمال مناسك الحج. على سبيل المثال، يوجد في الرياض ما يقارب 250 شركة سياحية منظمة لرحالت 
العمرة تقدم حزم س��نوية للعمرة. بعيداً عن مكة والمدينة، تقوم ش��ركات الس��ياحة المنظمة لرحالت العمرة بترتيب جوالت سياحية في المدينة الى المواقع التاريخية مثل مسجد 

قباء )اول مسجد قام ببنائه الرسول(، مسجد القبلتين والمقبرة التي تقع على سفوح جبل احد التي دفن بها اصحاب النبي. 

لكن هنالك عقبات تعيق فرص النمو األمثل
القضايا القانونية: تش��رف الهيئة العامة لالس��تثمار في المملكة العربية الس��عودية على شؤون االستثمار، بما في ذلك االس��تثمار االجنبي في المملكة. بالرغم من بذل 	 

الهيئة العامة لالس��تثمار في المملكة العربية الس��عودية والوكاالت االخرى الجهود لتس��هيل إجراءات دخول االستثمارات األجنبية الى المملكة، إال أن التنسيق بين الهيئات 
الحكومية ضعيف وغالبا ما تعاني من البيروقراطية. تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية من حيث سهولة ممارسة أنشطة األعمال من المركز 12 الى المركز 26 على 

مدى السنوات الخمس الماضية، في حين تحسن ترتيب كل من االمارات وعمان. 

برنامج نطاقات: وجدت الشركات االجنبية الصغيرة ان توظيف السعوديين امراً مكلفاً وان انتاجيتهم اقل مقارنة مع إنتاج العمالة الوافدة، وبالتالي، فان برنامج نطاقات 	 
ال��ذي يهدف الى اإلحالل التدريجي للموظفين الس��عوديين محل العمالة الوافدة وذلك من خالل اتباع اج��راءات تنطوي على نظام الحصص والتهديدات بإحالل العقوبة، 
أثر سلباً على قطاع الفنادق. أيضا، عدا تكاليف استخدام العمالة الوافدة، يحجم العديد من السعوديين عن العمل بعض الوظائف مثل تلك المتاحة في المطاعم أو الفنادق 

والتي تتطلب تقديم الخدمة مباشرة إلى العمالء.

القيود المفروضة على تأش��يرة الس��ياحة: ال تصدر المملكة العربية السعودية تأشيرات سياحية في الوقت الحالي، إال أن بعض التقارير اإلخبارية أشارت إلى احتمال 	 
اصدار وتفعيل نظام جديد خالل الشهور الستة القادمة يسمح بإصدار تأشيرات السياحة لكن مع بعض القيود. سيساعد هذا التطور في نظام تأشيرة السياحة على تطوير 

أعمال السياحة في المملكة، بالرغم من أن أثاره لن تكون ملموسة بشكل كبير خالل المديين القصير والمتوسط.

باإلضافة لما س��بق، فإن التأش��يرات الممنوحة ألداء مناس��ك الحج هي محدودة ولفترة قصيرة تقل عن شهر. وبالتالي، لن يتمكن السياح من زيارة المناطق المجاورة لها 
للترفيه وكما تحد من القيام ببعض األعمال في بعض المناطق مثل جدة. تخطط الحكومة لتمديد برنامج س��ياحة العمرة الصدار تأش��يرات الدخول )الفيزا( للقادمين من 

65 دولة لمدة شهر.

يوجد مجال لتحس��ن جودة الخدمات: التحس��ين في الخدمات ذو أهمية قصوى لجذب السياح إلى المملكة. يمكن تحسين مستوى الخدمات االساسية كأصول الضيافة، 	 
التدبير المنزلي والنظافة وفقاً للمعاير العالمية.

تزايد الس��ياحة الخارجية، إال أن الس��ياحة الداخلية آخذة في التراجع: تراجعت السياحة المحلية بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.4% خالل الفترة من العام 2004 الى 	 
2012 لتصل الى 19.0 مليون سائح، في حين ارتفعت السياحة الخارجية بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.0% خالل نفس الفترة، مما يدل ذلك على تفضيل السكان المحليين 

السفر لجهات أجنبية مقارنة مع المواقع المحلية.



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-01 فاكس: 01-2256068

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 أول

طلحة نزر
+966 11 2256115

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

سلطان القاضي
+966 11 2256374 

 s.alkadi@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


