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 شركة تابعة لـ                    

 بفضل مرونة اللوائح أمريكي دوالر مليون ٦٣٠ بقيمة مال رأس تاجمعالدولتان 

 العقارية االستثمار صناديق إدراج عملية مع تنظيميةال

 فيصناديق استثمار عقارية للتداول في األسواق المالية  إدراج خمسةمارمور: 

 أشهر 10السعودية واإلمارات خالل 

 

ة تابع، وهي شركة أبحاث مارمور مينا إنتليجنس""شركة ل تقريرقال  :2017 سبتمبر 13الكويت، 

صناديق استثمار عقارية للتداول في  إدراج خمسةأنه تم لمركز المالي الكويتي "المركز"، ا لشركة

دول مجلس التعاون الخليجي، منها أربعة في المملكة العربية السعودية وصندوق  فياألسواق المالية 

 ةاألّولي اتحويفوق عدد الطرل ت العربية المتحدة في غضون عشرة أشهر،اواحد في دولة اإلمار

ديد من الع تشمل فئة أصول بديلة هذه اإليجابية موجة اإلدراجات تمثلو لالكتتاب العام في المنطقة.

 رات المتداولة والمشتقات المالية وصناديق االستثمار العقارية.صناديق المؤشّ  مثلالمنتجات المتنّوعة 

 

 رةلذين يبحثون بصوا العمالء ذوي المالءة العاليةَتخدم  تلك المنتجاتوأشار تقرير مارمور إلى أن 

ُتشير العوائد التاريخية في الواليات المتحدة األمريكية حيث  ،عن منتجات استثمارية بديلة مستمرة

دراج إ أنكما  .التضّخم محاولة للحّد من مخاطركصناديق االستثمار العقارية ُيمكن استخدامها  إلى أنّ 

من مستويات الشفافية في قطاع األسواق يحسن صناديق االستثمار العقارية في األسواق المالية 

ما ُيشّجع شركات القطاع الخاص على االستثمار في المشاريع السكنية وأيًضا التجارية. وهو العقارية، 

لتنّوع اتحقيق إلى خلق مزيد من الوظائف و ومن المنتظر أن ُيترجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري

مًرا أ آليات تمويل بديلة ُيعدّ ب ة مدعمةمنّظم ةوجود سوق عقاري لذلك، فإنّ واالستثماري لالقتصاد. 

قارية تقديم صناديق االستثمار العكما سيساهم وسيّخفف الضغط على القطاع المصرفي.  ،بالغ األهمية

اطنين إسهامات المو وخاصة في ظل ارتفاعالتعاون الخليجي؛  توطين في دول مجلسال خطة في تعزيز

 في القطاع العقاري.
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ية أكثر األسواق العقار ألحددول مجلس التعاون الخليجي التقرير أنه على الرغم من احتضان  ضافوأ

بط ن أبرزها الضوام  ونمو صناديق االستثمار العقارية في المنطقة العديد من العقبات،  واجها، نشاطً 

 على امتالك ،جزئية أو ُكلية ا،قيود مجلس التعاون الخليجيتفرض معظم دول  حيثالتنظيمية؛ 

لكية على المستثمرين الدوليين  تسرياألجانب للعقارات. وبالمثل،  أسواق رأس يتعلّق ب فيماقيود الم 

ارية. صناديق االستثمار العق ضوابط تنظيمية تتعلّق بمعدالت الرفع المالي على كما ُتفرضالمال. 

ق صندود المملكة العربية السعودية معدل الرفع المالي لجهة إصدار أي على سبيل المثال، تحدّ و

 مثلفي دول أخرى ال ُتفَرض أي قيود على مستويات الدين ، بينما %٥٠استثمار عقاري عند نسبة 

ل تحرير القيود المفروضة على الملكية العقارية لألجانب يمثوف . وسلواليات المتحدة األمريكية وكنداا

أحد التدابير الرئيسة لتأهيل أسواق ثانوية أخرى لهذه المنتجات. وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي 

على تحسين البنية التحتية لألسواق من خالل تبّني دورة تسوية مشتركة مقبولة على  التركيزأيًضا إلى 

وير أنظمة التسليم مقابل الدفع إلى جانب تحسين آليات الشفافية واإلفصاح عن نطاق واسع، مع تط

 ا.التمويل الُمهملة حاليًّ 

 

من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية  ُيمكن اعتبار كلّ  أنه تقرير مارمور ذكرو

اديق لتأقلم مع عملية إدراج صنمت ضوابط تنظيمية تّتسم بقابليتها لمن أوائل دول المنطقة التي َقدّ 

ة ا رأس مال بقيموجمعت هاتان الدولتان مًعا حاليًّ  ،االستثمار العقارية للتداول في األسواق المالية

مليون دوالر أمريكي تقريًبا. وحذت دولة البحرين كذلك حذو اإلمارات العربية المتحدة والمملكة  ٦٣٠

ءات مستفيضة في سبيل إدراج صناديق االستثمار العقارية وفّرت مؤخًرا إجرا حيثالعربية السعودية؛ 

ق تخصيص وإطالق صناديق استثمار عقارية تّتف تمللتداول في األسواق المالية. وفي السياق نفسه، 

اديق أسواق صن القت استحسان المستثمرين. وعلى الرغم من أنّ والتي مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

كل الدالئل ُتشير دون شك إلى أنها ، إال أن ل في مرحلتها األّولية الوليدةزااالستثمار العقارية ال ت

 تتحرك في مسارها الصحيح.
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 ُنبذة عن مارمور

، شركة أبحاث تابعة إلى مؤسسة المركز المالي الكويتي 2010ُتعّد مارمور، التي تأّسست في عام 

"المركز"، إحدى المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالَي إدارة 

عاًما. وتخدم مارمور  ربعين، مع خبرة عريقة تزيد على األوالخدمات المالية والتمويليةاألصول 

االحتياجات المتزايدة المتعلّقة باألبحاث من خالل تقديم خدمات في البحث والتحليل المالي القتصادات 

 .ريقياأفوأسواق وشركات منطقة الشرق األوسط و

 

 :ُيرجى االتصال باآلتي ،للمزيد من المعلومات

 الرازي يوسف البديوي

 إدارة التسويق والعالقات العامة

 "كة المركز المالي الكويتي "المركزشر

 1800داخلي  8000 2224 965+هاتف: 

 7264 2246 965+فاكس: 

abudaiwi@markaz.com 

www.markaz.com 
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