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امللخص التنفيذي
الوضع اإلقتصادي الكلي
شهد عام  2017العديد من اإليجابيات التى نفذتها اململكة العربية السعودية ،حيث نفذت الحكومة العديد من املبادرات و اإلصالحات الرئيسية .و على
ً
ً
الرغم من التوقعات اإلقتصادية بحدوث إنكماش بنسبة  %0.7في عام  ،2017متأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام عامليا ،إال أن عام  2017أثبت
ً
ً
التحول الذى تصبوا اليه الحكومة ،حيث حققت تقدما كبيرا في تنفيذ اإلصالحات في ظل رؤية  .2030أعلنت حكومة اململكة العربية السعودية عن
موازنة تدريجية و توسعية لعام  ،2018تهدف إلى تعزيز النمو االقتصادي من خالل مشروعات البنية التحتية الكبيرة ،مثل مشروع مدينة نيوم و
ً
مشروعات البحر األحمر .كما تهدف امليزانية إلى تنويع إقتصاد البالد تحوال من إقتصاد قائم على النفط .هذا و قد قدمت الحكومة حزمة تحفيزية
ناحية أخرى ،من
بقيمة  72مليار ريال سعودي ،متخلية عن الرسوم املفروضة على الشركات الصغيرة و املستثمرين ،و التي تدعم بناء املساكن .و من
ٍ
ً
ً
املتوقع أن يحقق اإلقتصاد نموا بنسبة  %1.6و  %2.2فى عام  2018و  ،2019على التوالي ،و ذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ،فى ظل
اإلصالحات الجديدة و إرتفاع أسعار النفط.
سوق العقارات :وال تزال التوقعات طويلة األجل للسوق العقاري في اململكة العربية السعودية إيجابية على الرغم من األداء الخافت في عام  2016و
ً
ً
تدريجيا ،في حين بقيت مستويات
منخفضا في عام  ،2017وسط تراجع سوق اإليجارات
عام  .2017و بقي سوق العقارات في اململكة العربية السعودية
اإلشغال منخفضة بسبب ضيق السيولة في السوق ،بالتوازي مع إنخفاض أسعار النفط .و تفاقم األداء الضعيف من هذا القطاع بسبب عوامل
ناحية أخرى ،من املعتقد أن األداء الضعيف لسوق العقارات قد بدأ
مختلفة مثل ظروف التمويل القاسية و عدم القدرة على تحمل التكاليف .و من
ٍ
ً
فى التردي ،و نتوقع أن يشهد القطاع نموا فى اململكة العربية السعودية بقيادة االجراءات الحكومية و حل التحديات الرئيسية في القطاع )1 :التطورات
التنظيمية :تستهدف فرض ضريبة األراض ي البيضاء و اإلعالن عن مشاريع اإلسكان الكبيرة في معالجة النقص في الوحدات السكنية في اململكة العربية
السعودية و تحفيز النمو في قطاع العقارات السكنية )2 .زيادة نسبة القروض إلى القيمة :قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة القروض
إلى القيمة إلى  %90في شهر يناير من عام  ،2018بهدف تعزيز سوق العقارات السكنية )3 .السياحة الدينية فرصة كبيرة للقطاع العقاري :فى ظل
رؤية  ،2030تهدف اململكة العربية السعودية إلى مضاعفة عدد زوار العمرة األجانب من  8مليون في عام  2015إلى أكثر من  15مليون في العام في عام
 2020من خالل زيادة قدرتها .و سوف تستمر املشاريع الكبرى الجارية فى شمال الحرم املكي في مكة و دار الهجرة في املدينة املنورة ،و من املقرر إنجازهما
فى الربع الثالث من عام  2020و الربع الثاني من عام  ،2019على التوالي )4 .مشاريع البنية التحتية الكبيرة قيد التنفيذ :من شأن اإلعالن عن املدن
الذكية مثل مدينة نيوم و مدينة امللك عبد هللا االقتصادية أن يدفع الطلب على املساحات التجارية عالية الجودة ،في حين أن مشروع البحر األحمر
سيزيد من تدفق السياح ،مما يؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات )5 .إرتفاع املشروعات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص:
تعمل الحكومة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في اإلقتصاد .و من املرجح أن تكفل مشاركة القطاع الخاص في املشاريع السكنية و التجارية
واسعة النطاق التسليم في الوقت املناسب و تسوية أوجه القصور التشغيلية )6 .ظهور اإلصالحات االجتماعية :سمحت اململكة العربية السعودية
الترخيص لدور السينما ،و رفع الحظر الذى دام  35عاما على عرض األفالم .و قد يساعد هذا في إحياء مراكز التسوق ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة
الطلب على العقارات بالتجزئة )7 .تنفيذ العديد من مبادرات التنمية الحضرية :على سبيل املثال ،من املرجح أن تدفع تنمية البنية التحتية و املراكز
املجتمعية متعددة اإلستخدامات النمو في قطاع العقارات.
توقعات أداء القطاع العقاري
إيجابي

محايد

التوقعات االقتصادية
اإلصالحات الحكومية
الطلب الديموغرافي
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امللخص اإلستثماري
إرتفاع معدالت اإلنفاق ،و إنتعاش أسعار النفط لدفع النمو في مجال العقارات
ً
تماشيا مع رؤية  ،2030زادت اململكة العربية السعودية من إنفاق املوازنة لعام  2018إلى  978مليار ريال سعودي مقابل  926مليار ريال سعودي في
عام  .2017و يهدف قرار زيادة اإلنفاق إلى دعم النمو في القطاعات غير النفطية بهدف الحد من إعتماد البالد على النفط .كما أن زيادة اإلنفاق على تركيز الحكومة على
البنية التحتية ملشروعات النقل و املشروعات السياحية من املتوقع أن يدفع النمو في قطاع الضيافة العقاري .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلعالن عن
القطاعات غير
ً
النفطية لتحفيز
مركز مدينة نيوم و الذي تبلغ تكلفته  500مليار دوالر سوف يجذب كل من التدفقات النقدية الداخلية و الخارجية في مجال العقارات .و عالوة على
النمو في العقارات
ذلك ،في محاولة لدعم معدالت النمو اإلقتصادي ،أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة  72مليار ريال سعودي تشتمل على قروض مدعومة
ملشتري املنازل ألول مرة ،و إعفاء من الرسوم للشركات الصغيرة ،و املساعدات املالية للشركات املتعثرة .و من املرجح أن يخلف هذا باألثر اإليجابي
ً
على العقارات السكنية و التجارية .و في اآلونة األخيرة ،تجاوزت أسعار النفط أيضا مستوى  70دوالر للبرميل .و بالتالي ،إن إستعادة أسعار النفط
ملستوياتها السعرية من شأنه أن يعيد السيولة في السوق في اململكة العربية السعودية ،مما سيعزز بدوره الطلب على مختلف فئات العقارات.
سعر خام برنت (دوالر  /برميل)

مخصصات امليزانية القطاعية (مليار ريال)
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مصدر املعلومات :وزارة املالية IQ ،كابيتال

الشراكة بين وزارة اإلسكان و صندوق االستثمارات العامة لتسهيل خيارات التمويل املنزلي
في عام  ،2017دخل صندوق االستثمارات العامة و وزارة اإلسكان في شراكة إلنشاء صندوق التنمية العقارية ،بهدف تزويد املشترين املحتملين من
البيوت بخيارات تمويلية سهلة .كما يهدف الصندوق إلى زيادة ملكية املنازل في اململكة العربية السعودية إلى نسبة  %52بحلول عام  2020مقابل
ً
ً
منتجا ملشتري املنازل .و عالوة على ذلك ،فإن قرار مؤسسة النقد العربي
املستوى الحالي البالغ  .%47و في عام  ،2017قدم الصندوق  283ألف
السعودي بخفض املدفوعات على القروض العقارية إلى نسبة  %10من شأنه تخفيف العبء املالي ملشتري املنازل املحتملين .كما أن يتوقع صندوق
االستثمارات العامة بارتفاع الطلب على خيارات التمويل العقاري بنسبة  %79بحلول عام  2026عن املستويات الحالية .و لذا نتوقع أن يؤدي توفر
خيارات التمويل املنزلي السهلة في إطار صندوق التنمية العقارية إلى زيادة حادة في الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة.
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مصدر املعلومات :مؤسسة النقد العربي السعودي

قد تعمل الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص على تغيير قواعد السوق

ً
ً
يتميز سوق العقارات في اململكة العربية السعودية حاليا بتأخير تسليم املشروعات و عدم الكفاءة التشغيلية .و قد أدى إنخفاض أسعار النفط عامليا

منذ عام  2014إلى زيادة تفاقم املشكلة حيث خفضت مستوى اإلنفاق الحكومي املتاح .و أدى التأخر في العديد من مشاريع اإلسكان الواسعة النطاق
ً
اهتماما ً
كبيرا بالقطاع العقاري في
إلى زيادة كبيرة في قوائم االنتظار ،مما أجبر الحكومة على إيجاد حل مستدام .كما أبدت شركات القطاع الخاص
اململكة العربية السعودية ألنها تتيح لها الوصول إلى األراض ي الغير متاحة .كما قامت وزارة الصحة بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع مطورين من
القطاع الخاص للتعاون في مشاريع واسعة النطاق من شأنها املساعدة في حل التحديات .كما تهدف خطة التحول الوطنية لعام  2020إلى تبسيط
نشاط الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية من خالل تقليل وقت املوافقة على الحصول على التراخيص .بينما يعتبر
ً
فصاعدا،
مشروع تطوير ضاحية الفرسان في الرياض من أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة  75مليار ريال سعودي .ومن اآلن
ً ً
قد تكون الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص نظاما فعاال في توسيع مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج املحلي للمملكة العربية السعودية.
قيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص حسب الدولة (منطقة الشرق األوسط
و شمال أفريقيا) (مليار دوالر)
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يعتبر إرتفاع تعداد السكان و الديموغرافية املواتية حافزا رئيسيا
من املرجح أن يؤدي تزايد عدد السكان في اململكة ،إلى جانب إرتفاع الدخل الفائض عن اإلنفاق ،إلى ضمان إستدامة معدالت الطلب على الوحدات
السكنية في البالد على املدى الطويل .والسيما أن إرتفاع عدد سكان البالد بمعدل سنوي مركب بلغ  %2.8خالل العقد املاض ي ( ،)17-2007في حين
من املتوقع أن يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته  %1.6خالل الفترة ما بين ً .2025 – 2017
وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء فى
ً
ديسمبر  ،2017فقد بلغ تعداد السكان دون عمر  34عاما ما يقرب من  %58.4من إجمالي سكان البالد ،وهو العمر األساس ي للدخل .كما أن التشكيل
ً
الديموغرافي للشباب يبشر بشكل جيد بنمو القطاع العقاري في اململكة العربية السعودية .و عالوة على ذلك ،من املتوقع أن يؤدي إرتفاع الدخل ،و
التحضر ،و األسر املتنامية إلى دعم معدالت الطلب على املدى الطويل.
النمو السكاني و الديموغرافي  -اململكة العربية السعودية
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مصدر املعلومات :البنك الدولي

قيد صناديق اإلستثمار العقاري يرفع من مستويات الطلب على صناديق الدخل

ً
سمحت هيئة سوق املال السعودية بإدراج صناديق اإلستثمار العقاري في شهر نوفمبر عام  .2016فيما تم إدراج اثني عشر صندوقا في البورصة .و تعد
صناديق ريت العقارية مفيدة لكل من املستثمر و املصدر .حيث أنها توفر عامل الوصول إلى األصول العقارية منخفضة املخاطر ،و املولدة للدخل ،و
كذلك من خالل توسيع قاعدة اإلستثمار للمصدرين .و من املتوقع أن يزداد تدفق األموال في صناديق االستثمار العقارية في اململكة العربية السعودية
بعد اإلدراج املحتمل ملؤشر سوق املال السعودي ضمن األسواق الناشئة.
صناديق اإلستثمار العقارية املقيدة فى سوق املال السعودي
أسماء الصنايق العقارية املقيدة
رياض ريت
الجزيرة ريت
جدوى ريت الحرمين
تعليم ريت
املعذر ريت
املشاركة ريت
ملكيا ريت
املشاعر ريت
األهلي ريت 1
جدوى ريت السعودية
دراية ريت
الراجحي ريت
مصدر املعلومات :تداول 6 ،مايو 2018

خاص
5

تاريخ
القيد
نوفمبر 2016
فبراير 2017
أبريل 2017
مايو 2017
أغسطس 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
يناير 2018
يناير 2018
فبراير 2018
مارس 2018
مارس 2018

صافي قيمة األصول
لكل وحدة
10.23
10
10.63
10
10
10
10
10
10
10
10
13.27

إرتفاع تعداد
السكان والتركيبة
السكانية املواتية
ينعكس بشكل
إيجابي على رفع
الطلب على
العقارات
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ضريبة األراض ي البيضاء للتحقق من االحتفاظ باألراض ي بغير إستثمار
إبتداء من شهر إبريل من عام  ،2017بدأت اململكة بفرض ضريبة بنسبة  %2.5على األراض ي غير املطورة في مدن الرياض و جدة و دائرة الشؤون
البلدية و فى مكة ،بهدف تحقيق االستقرار في أسعار العقارات و زيادة املعروض من الوحدات السكنية بأسعار معقولة .وفقا لوزارة اإلسكان ،فإن
ً
إجمالي مساحة األراض ي الخاضعة لضريبة األراض ي البيضاء في هذه املدن األربع تبلغ  400مليون متر مربع .و وفقا لوزارة العدل ،تمكنت الضريبة من
تخفيض أسعار العقارات بنسبة  %18.5في املتوسط بعد تنفيذها ،وأن اإلصالح الضريبي حقق حتى اآلن التأثير املرغوب حيث كانت هناك زيادة بارزة في
تطوير األراض ي في املدن األربعة .و على الرغم من أن الضريبة أثرت ً
سلبا على أسعار العقارات ،إال أننا نعتقد أنه من املرجح أن يدفع عجلة النمو فى
قطاع التطوير العقاري السكني على املدى الطويل ،وبالتالي حل النقص في الوحدات السكنية في اململكة العربية السعودية .و يقارن الجدول التالي
أسعار العقارات في عام  2016باألسعار في عام ( 2017بعد تنفيذ ضريبة األراض ي البيضاء).
قيم مؤشر أسعار العقارات ( 2017مقابل )2016
سكني

تجاري

زراعي

عام

96.8

90.8

95.2

94.8

نسبة التغير%
الربع الثاني 2016

87.6
-9.50%
95.3

80.2
-11.70%
88.0

94.0
-1.30%
94.8

85.5
-9.80%
92.9

الربع الثاني 2017
نسبة التغير%
الربع الثالث 2016

87.8
-7.90%
93.2

78.4
-10.90%
85.2

93.8
-1.10%
94.6

84.9
-8.60%
90.7

الربع الثالث 2017
نسبة التغير%
الربع الرابع 2016

88.2
-5.40%
90.0

77.6
-8.90%
81.7

93.8
-0.80%
94.3

84.9
-6.40%
97.5

الربع الرابع 2017
نسبة التغير%

88.0
-2.20%

77.1
-5.60%

93.7
-0.60%

84.6
-13.20%

الربع األول 2016
الربع األول 2017
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من املتوقع أن
تساهم ضريبة
األراض ي البيضاء في
حل مشكلة نقص
العقارات السكنية
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نظرة عامة على القطاع العقاري فى عام 2017
إتسمت األسواق بالضعف وسط تراجع مستويات السيولة

ً
تباطأ سوق العقارات في اململكة العربية السعودية في عام  ،2016و يرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض النمو اإلقتصادي عقب إنخفاض أسعار النفط
ً
الخام عامليا .و قد إستمر هذا اإلتجاه في عام  2017حيث تعرضت أسعار البيع وأحجام الصفقات لضغوط بسبب نقص السيولة في السوق .وزاد من
تفاقم الوضع نقص اإلمدادات في القطاعات املتوسطة إلى األدنى وغياب حلول التمويل العقارية السهلة .كما تسبب تباطؤ القطاع فى تأخير تسليم
املشروعات بسبب التأخير في املدفوعات للمقاولين العقاريين.
و مع ذلك ،ﯾبدو أن إنتعاش أسعار النفط منذ شهر نوفمبر عام  2017و سلسلة من المبادرات الحﮐومﯾة ،بما في ذلك إدخال صندوق التنمﯾة الصناعﯾة و
ضرﯾبة األراضي البﯾضاء ،و التى أثرت بشﮐل إﯾجابي علﯽ القطاع .كما أن قيمة املعامالت العقارية للسنة الهجرية ( 1438من شهر سبتمبر عام  2016إلى
شهر سبتمبر عام  )2017و السنة الهجرية ( 1439من شهر سبتمبر عام  2017إلى شهر فبراير  2018عام) موضحة أدناه.
قيمة املعامالت العقارية (مليار ريال)
120%

99%

2016/2017

100%

40
35

2017/2018

80%

التغير

60%
40%
7%

20%
0%

5%

-25%

-20%

-29%

-40%

Aug.- Sept.

Jul.-Aug.

Jun.-Jul.

May- Jun.

Apr.-May

Mar.-Apr

Feb.- Mar.

Jan.-Feb.

Dec.-Jan.

Nov.- Dec.

Oct.- Nov.

وضعت حكومة اململكة العربية السعودية عام  2017قطاعها العقاري
كوسيلة إستثمارية جذابة .فقد تم وضع العقارات متعددة االستخدامات
على نطاق واسع كجزء ال يتجزأ من خطة اململكة االقتصادية األوسع .و
تشمل هذه املشاريع "املدن االقتصادية" مثل مدينة نيوم و الخطط
السياحية الفاخرة في إطار مشروع البحر األحمر .كما أطلق صندوق
اإلستثمارات العامة شركة تمويل عقاري لتعزيز النشاط من خالل توفير
خيارات تمويلية سهلة .كما سيكون هذا الكيان حلقة وصل بين رأس
املال اإلستثماري و فرص التمويل املحتملة.

Sept.-Oct.

تقدم املشروعات الضخمة فرصة إستثمارية جذابة

7

25

العقارات خالل الفترة

20

من  2017إلى 2018

15

فبراير إلى  106.2مليار

10

ريال ،بارتفاع سنوي

5

بنسبة %14.0

0
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إطالق العديد من املخططات الداعمة للقطاع العقاري
خالل عام  ،2017نفذت الحكومة مبادرات مختلفة لتحفيز النشاط العقاري في اململكة.
املبادرات الحكومية األخيرة املتعلقة بقطاع العقارات ()2017

فبراير 2017

برنامج سكني

يخطط البرنامج لتقديم  280ألف منتج سكني في عام  .2017و قد حققت
الوزارة هدفها لعام  .2017و تم إطالق املرحلة الثانية من برنامج سكني في شهر
يناير من عام .2018

مايو 2017

برنامج وفي

يهدف هذا البرنامج إلى بيع وحدات عقارية قبل اكتمالها مع تأكيد املطورين على
وفقا للمواصفات املعلنة ً
أن الوحدة سيتم تسليمها ً
سابقا.

أكتوبر 2017

إطالق الشركة السعودية للتمويل العقاري

تم إطالق هذا الكيان لتسهيل التمويل العقاري في اململكة العربية السعودية.

يناير 2018

زيادة نسبة القروض إلى القيمة ملالكي املنازل ألول مرة

قام البنك املركزي بزيادة نسبة القرض إلى القيمة إلى  ، ٪90لذلك على مشتري
املنازل ألول مرة دفع  ٪10فقط من قيمة العقار للحصول على قرض سكني.

إستعراض لقطاع اإلسكان فى عام 2017

ً
في عام  ،2017شهدت العقارات السكنية في اململكة العربية السعودية تراجعا في مستوى األسعار و اإليجارات في املدن الرئيسية مثل مدينة الرياض و
جدة و املنطقة الشرقية ،وسط تراجع مستويات السيولة فى السوق .كما ساهم النقص في الوحدات السكنية في الشرائح املتوسطة و السفلى و إدخال
ضريبة األراض ي البيضاء على إنخفاض املستوى العام لألسعار .باإلضافة الى فرض الحكومة ضريبة على العائالت األجنبية (الوافدة) من منتصف عام
 ،2017و الذى بدوره أدى إلى قيام العديد من املغتربين بنقل عائالتهم إلى بلدانهم األصلية ،مما أثر بشكل أكبر على الطلب على الوحدات السكنية.
أسعار بيع العقارات السكنية و التغير في اإليجارات إعتبارا من الربع الرابع من عام 2017
الرياض

جدة
إنخفاض إيجارات الشقق السكنية بنسبة  %10.9على

إنخفاض إيجارات الشقق السكنية بنسبة  %5على أساس

أساس سنوي

سنوي

إنخفاض أسعار بيع الشقق السكنية بنسبة %8.1

إنخفاض أسعار بيع الشقق السكنية بنسبة %4

مصدر املعلومات :وزراة العدل ،شركة جونز النغ السال

ً
من حيث الحجم ،إرتفعت عدد الشقق املباعة في مدينة الرياض بنسبة  %12على أساس سنوي ،مدفوعة بانخفاض األسعار و القوة التفاوضية
العالية للمشترين في أعقاب ظروف السوق الصعبة .و في مدينة جدة ،إنخفض حجم المعامالت بنسبة  %1.0مدفوعة بالضرﯾبة علﯽ المغتربﯾن .و فى
املجمل ،إرتفع عدد املعامالت في عام  2017بنسبة  %6.4على أساس سنوي.
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تراجعت أسعار
العقارات السكنية
خالل عام 2017
بسبب ظروف السوق
الصعبة.
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إجمالي عدد املعامالت السكنية (باأللف)  -اململكة العربية السعودية
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0
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تغير حجم املعامالت العقارية في الرياض وجدة اعتبارا من 2017
جدة
إنخفاض إجمالي عدد املعامالت بنسبة  %1على أساس
سنوي

الرياض
إرتفاع إجمالي عدد الصفقات بنسبة ٪12

ظل حجم التداول
ً
متباينا فى املدن الكبرى.

مصدر املعلومات :وزارة العدل ،شركة جونز النغ السال

إستعراض لقطاع املكاتب فى عام 2017
حافظت حكومة اململكة العربية السعودية على اإلستحواذ على النصيب األكبر من قطاع املكاتب في مدينة الرياض في عام  .2017بينما كان هناك
نقص في توفير املساحات املكتبية في الرياض في السنوات األخيرة ،و لذا بقيت نسبة اإلشغال فى املساحات املكتبية الرئيسية مثل برج الفيصلية و برج
اململكة بنسبة  .%100بينما إرتفع معدل املساحات الشاغرة في الرياض إلى  %15في عام  2017مقابل  %13في العام املاض ي ،في حين إرتفع املعدل في
ً
بشكل عام ،تراجعت اإليجارات في جميع املدن
مدينة جدة بمقدار  13نقطة أساس إلى  %20في عام  ،2017مدفوعا بعدم تطابق قوى العرض .و
ٍ
الرئيسية بسبب حالة عدم اليقين االقتصادي الناتجة عن إنخفاض أسعار النفط الخام عامليا
معدل شغور املكاتب و نسبة التغيير في اإليجار خالل الربع الرابع من عام 2017
جدة
20%

الرياض
15%

تراجعت إيجارات
العقارات التجارية في
جميع املدن الكبرى.
بينما شغلت الحكومة

ً
سنويا
انخفض اإليجار بنسبة ٪12
مصدر املعلومات :وزارة العدل ،شركة جونز النغ السال
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ً
سنويا
انخفض اإليجار بنسبة ٪1

غالبية املساحات في
الرياض.
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إستعراض لقطاع الضيافة فى عام 2017

ً
كان أداء قطاع الضيافة مخيبا لآلمال في عام  2017وسط إنخفاض متوسط إيجارات الغرف في املدن الكبرى .كما إنخفض متوسط السعر في الرﯾاض
بنسبة  %9علﯽ أساس سنوي إلﯽ  190دوالر أمرﯾﮐي في عام  ،2017في حﯾن إنخفض بمعدل  %1.5علﯽ أساس سنوي .أما من حيث معدالت اإلشغال،
بقى سوق الفنادق في الرياض دون تغيير عند معدل  ،%54بينما إنخفضت معدالت اإلشغال في جدة بمقدار  7نقطة أساس الى  %61في عام  .2017و
قد ساهم انخفاض الطلب من قطاع الشركات إلى جانب العرض اإلضافي في ضعف األداء العقاري في عام .2017
مستوى اإلشغال والتغير في اإليجار خالل الربع الرابع من عام 2017
الرياض

جدة

تراجعت اإليجارات

54%

61%

العقارية فى قطاع
الضيافة وسط
إنخفاض مستويات
اإلشغال في جميع املدن
الكبرى.

ً
سنويا
انخفض اإليجار بنسبة ٪1.5

ً
انخفض اإليجار بنسبة  ٪ 9سنويا
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إستعراض لقطاع التجزئة فى عام 2017
ظلت ظروف السوق لقطاع التجزئة قاسية في عام  2017بسبب الزيادة في قوة املساومة للمستأجرين .في مدينة الرياض ،بقي متوسط إيجارات املراكز
اإلقليمية الرئيسية دون تغيير ،في حين إنخفض متوسط اإليجار للمراكز املجتمعية بنسبة  %3على أساس سنوي .أما فى مدينة جدة ،إنخفضت النسبة
فى قطاع التجزئة بنسبة  %0.8علﯽ أساس سنوي و بنسبة  %5.4علﯽ أساس سنوي للمراﮐز اإلقلﯾمﯾة و اإلقلﯾمﯾة الفائقة ،علﯽ التوالي ،و بقى معدل
ً
الشغور في الرياض ثابتا عند مستوى  ،%9بينما إنخفض في جدة إلى  %7مع إقتراب نهاية عام  ،2017مقابل  %10في العام السابق.
املعدالت الشاغرة ونسبة التغير في اإليجار فى الربع الرابع من عام 2017
الرياض

جدة
7%

إنخفضت اإليجارات فى املراكز اإلقليمية بنسبة  %0.8على أساس
سنوي
إنخفضت اإلﯾجارات فى المراﮐز اإلقلﯾمية الرئيسية بنسبة %5.4
علﯽ أساس سنوي

مصدر املعلومات :وزارة العدل ،شركة جونز النغ السال
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9%

بقيت املعدالت اإلقليمية دون تغيير
انخفاض اإليجار فى مراكز اإليجار املجتمعي بنسبة %3
على أساس سنوي
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الرؤية لقطاع العقارات لعام 2018
سنة التحول في قطاع العقارات2018 :
خالل عام  ،2017أعلنت حكومة اململكة العربية السعودية عدة مبادرات لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في االقتصاد ،و ركز العديد منها على
النهوض بقطاع العقارات .بينما تبحث الشركات و املستثمرين عن طرق جديدة لدفع عجلة النمو في القطاع العقاري في اململكة .باإلضافة إلى ذلك ،
ً
مدفوعا باإلعالن عن مشاريع اإلسكان الضخمة .و لذا ،النزال إيجابيين بشكل كبير حول مستقبل
يشعر املواطنون بالتفاؤل بشأن مستقبل القطاع،
العقارات في اململكة العربية السعودية في عام  2018حيث تتخذ الحكومة خطوات ثابتة تجاه تنويع االقتصاد في ظل رؤية :2030
 زيادة اإلنفاق العام لتحفيز النشاط العقاري  -في امليزانية املعلنة لعام  ،2018قامت الحكومة بزيادة إنفاقها إلى  978مليار ريال مقابل  926مليار
ً
ريال سعودي في عام  ،2017و هو ما يمثل إرتفاعا بنسبة  %5.6على أساس سنوي .و هذا من شأنه أن يركز على التنويع االقتصادي .باإلضافة إلى
ذلك ،أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية لإلقتصاد بقيمة  72مليار ريال سعودي تشتمل على قروض مدعومة ملشتري املنازل ألول مرة ،و اإلعفاء من
الرسوم للشركات الصغيرة ،و املساعدات املالية للشركات املتعثرة .و هذا ما يدفعنا نحو اإلعتقاد أن زيادة مستويات اإلنفاق و املبادرات األخرى
مثل صندوق التنمية العقارية سوف تعمل على تغذية النشاط العقاري في المملكة في عام .2018
مستويات اإلنفاق الحكومي (مليار ريال)
2016

936

زيادة اإلنفاق
ملضاعفة مساهمة

2017

926

القطاع العقاري في
االقتصاد بحلول عام

2018F

978

مصدر املعلومات :وزارة املالية

 توفر الشركات الحكومية مع القطاع الخاص خيارات تمويل بديلة  -تهدف اململكة العربية السعودية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج
املحلي اإلجمالي إلى  %40بحلول عام  .2020باإلضافة إلى ذلك ،تسعى خطة التحول الوطني إلى زيادة حصة الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في القطاع العقاري إلى  %10بحلول عام  2020مقابل  %5الحالية .يتم اآلن إستخدام الشركات الحكومية مع القطاع الخاص بشكل
متزايد لجذب مشاركة القطاع الخاص في قطاع العقارات .و في عام  ،2017قامت وزارة الصحة بتسليم  50ألف وحدة سكنية في إطار خطة
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص .و في عام  ،2018من املتوقع أن تزداد قيمة املشاريع في إطار مخطط الشراكة بين القطاعين العام و
الخاص ،مع التركيز على قطاع اإلسكان .و على الرغم من أن إطار العمل التنظيمي في اململكة العربية السعودية بحاجة إلى التطوير لتسهيل املزيد
ً
تقدما ً
كبيرا في هذا الجانب ،و ستساعد الشركات
من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ،فإننا نعتقد أن اململكة قد حققت
الحكومية مع القطاع الخاص في التخفيف من حدة النقص في املساكن في اململكة العربية السعودية.
املشروعات املشتركة بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص القائمة
تاريخ اإلعالن

املشروع

وضع املشروع

إبريل 2017

مطار الطائف الدولي

تم منح املشروع

إبريل 2017

مطار حائل اإلقليمي

تم منح املشروع

إبريل 2017

مطار القصيم الدولي

تم منح املشروع

يناير 2018

مشروع مدارس جدة ومكة

تم منح املشروع

مصدر املعلومات :قاعدة البيانات املشروعات املشتركة بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص
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اإلصالحات االجتماعية ملساعدة قطاعي الضيافة و التجزئة – أصدرت اململكة العربية السعودية أول تأشيرة سياحية لها في
ً
شهر إبريل من عام  .2018وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع إستراتيجية البالد لتعزيز قطاعاتها غير النفطية مثل السياحة .و ستكون البالد اآلن
مفتوحة أمام السياح غير املسلمين الذين يرغبون في زيارة أماكن مثل جدة و الرياض و مدائن صالح في الصحراء العربية .و ستكون لهذه
ً
ً
الخطوة آثار إيجابية على قطاع الضيافة في البلد الذي يعاني حاليا من إنخفاض مستويات الطلب .و عالوة على ذلك ،فقد سمحت اململكة
العربية السعودية إصدار تراخيص لدور السينما ،و رفع الحظر املفروض على األفالم ملدة  35سنة .و قد يساعد هذا في إحياء مراكز
التسوق ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على قطاع العقارات بالتجزئة.

 التوسع عبر الحدود  -يسعى كبار مطوري العقارات في اململكة العربية السعودية إلى فرص إستثمارية مغرية عبر الحدود .و في اآلونة األخيرة،
دخلت شركة دار األركان العقارية سوق اإلمارات العربية املتحدة من خالل إطالق أول مشروع دولي لها بقيمة  800مليون درهم .و سيكون
املشروع عبارة عن عقار سكني مصمم من قبل روبرتو-كافالي في دبي .و من هذا املنطلق ،وسط تزايد أنشطة البناء في دول مجلس التعاون
الخليجي و منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا ،يمكننا أن نتوقع املزيد من شركات التطوير العقاري في اململكة العربية السعودية إختراق
أسواق البلدان األخرى في عام .2018

العوامل التي تحكم التوقعات لعام  2018عبر فئات األصول الحقيقية الكبرى
اإليجابيات:
 السياحة الدينية
 إطالق مشاريع سياحية ضخمة مثل
مشروع البحر األحمر
ً
 إصدار تأشيرات سياحية إبتداء من
شهر إبريل 2018

 بناء مدن ذكية مثل مدينة نيوم ،
مدينة امللك عبد هللا االقتصادية
 تنازل عن رسوم للشركات الصغيرة
 خيارات تمويل سهلة بموجب صندوق
التنمية االقتصادية

الفندقة
 قواعد ولوائح صارمة
 تنفيذ ضريبة القيمة املضافة

تجاري





ضريبة املغتربين
إزالة الدعم
تقليص بعض الشركات
تنفيذ ضريبة القيمة املضافة

السلبيات:
خاص
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إطالق مشاريع سكنية مختلفة
توافر خيارات تمويل سهلة في إطار
صندوق التنمية االقتصادية  ،زيادة في
قيمة القروض الى القيمة
زيادة السكان والدخل
ضريبة األراض ي البيضاء

سكني
 ضريبة املغتربين
 إزالة الدعم
 تنفيذ ضريبة القيمة املضافة
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نظرة عامة حول صناديق اإلستثمار العقارية لعام 2017
إدراج صناديق اإلستثمار العقارية في عام 2017
تعد صناديق اإلستثمار العقاري إحدى أنواع أدوات االستثمار و التي تستثمر مباشرة في العقارات املدرة للدخل من خالل الرهون العقارية أو العقارات
الكامنة .و في االختصاص القضائي للمملكة العربية السعودي ،تعد صناديق اإلستثمار هي شركة استثمار مغلقة تستثمر في األصول العقارية املدرة
للدخل .بينما تخضع صناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية لقوانين و لوائح هيئة سوق املال السعودية.
املتطلبات األساسية لهيئة سوق املال املنظمة لصناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية
الحد األدنى لرأس املال

يبلغ الحد األدنى لرأس املال لصندوق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية  100مليون ريال سعودي ؛ يجب أن تكون القيمة االسمية
للوحدة  10ريال سعودي.

التمويل

ال يمكن أن يتجاوز إجمالي القروض من قبل صندوق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية نسبة  % 50من إجمالي قيمة أصول
الصندوق.

توزيع االرباح

يجب توزيع ما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق السنوية على حاملي الوحدات.

سياسة االستثمار

يجب استثمار ما ال يقل عن  %75من إجمالي قيمة أصول الصندوق في العقارات العقارية الناضجة التي تحقق إيرادات دورية من اإليجار.
ً
على الرغم من أن صناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية يمكن أن تستثمر ً
حد سواء  ،إال أن إجمالي تعرضها
محليا
ودوليا على ٍ

التعرض الجغرافي
املساهمين

خارج اململكة العربية السعودية ال يتعدى نسبة  %25من قيمته اإلجمالية.
ً
يجب أن يكون لدى صناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية ما ال يقل عن  50مساهما .يجب أن يكون  %30على األقل من حاملي
الوحدات كيانات عمومية.

مصدر املعلومات :هيئة سوق املال ،لوائح صناديق اإلستثمار العقاري

عقب قرار اململكة العربية السعودية األخير بالسماح بادراج صناديق اإلستثمار العقاري في بورصة تداول ،شهدنا ستة صناديق لالستثمار العقاري يتم
إدارجها فى البورصة في عام  ،2017مما يعكس زيادة فى الطلب على األصول العقارية املدرة للدخل .و حتى اآلن ،تم إدراج  12صندوق إستثمار عقاري فى
سوق األوراق املالية باململكة العربية السعودية.
الوضع الحالي ،حجم الصندوق ،و عدد العقارات اململوكة
صندوق اإلستثمار العقاري
الراجحي ريت
جدوى ريت السعودية
االهلي ريت ()1
دراية ريت
وساطة ريت
مشاركة ريت
النفيعي  -صندوق أم القرى العقاري
ملكيا ريت
جدوى ريت الحرمين
سدكو كابيتال ريت
املعذر ريت
مشاعر ريت
الرياض ريت
تعليم ريت
الجزيرة ريت
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الوضع الحالي
مفتوح لإلكتتاب
مفتوح لإلكتتاب
 8يناير 2018
أغلق اإلكتتاب
لم يتم الطرح بعد
 2أكتوبر 2017
لم يتم الطرح بعد
 5نوفمبر 2017
 30إبريل 2017
لم يتم الطرح بعد
 22أغسطس 2017
لم يتم الطرح بعد
 13نوفمبر 2016
 30مايو 2017
 15فبراير 2017

حجم الصندوق (مليون ريال)
1622
1580
1375
1172
1080
880
692
677
660
650
614
572
500
285
118

عدد العقارات اململوكة
13
5
2
15
2
5
4
5
5
7
12
3
7
1
1
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إستهدفت صناديق اإلستثمار العقاري األصول مختلفة الفئات في عام 2017

ً
بالنظر إلى منظور أوسع نطاقا ،فإن إدراج صناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية يتماش ى مع رؤية الحكومة  2030لتحفيز نشاط
قطاع العقارات .و مع طرح صناديق اإلستثمار العقاري ،يتم منح املستثمرين فرصة للتعرض الى فرص تتمتع بالسيولة داخل القطاع العقاري .و حتى
تاريخه ،تم دمج إستراتيجية االستثمار الخاصة بالصناديق املدرجة في اململكة العربية السعودية بسبب غياب األصول العقارية عالية الجودة .ومع
ذلك ،مع نضوج سوق العقارات في اململكة ،سنشهد ظهور صناديق اإلستثمار العقاري الخاصة بالقطاعات التي يمكن أن توفر ً
فرصا استثمارية جذابة
ألولئك الذين يسعون إلى اإلستثمار في القطاعات الدفاعية مثل قطاع التعليم و الرعاية الصحية.
التعرض القطاعي لصناديق االستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية
صندوق اإلستثمار العقاري

سكني

الراجحي ريت

تجاري

تعليمي

مكاتب







مخازن

املستودعات


دراية ريت









املعذر ريت









سدكو كابيتال ريت







رياض ريت
ملكيا ريت



مشاركة ريت



جدوى ريت السعودية



النفيعي  -صندوق أم القرى العقاري



















الفنادق و الضيافة










مشاعر ريت





واسطة ريت



جدوى ريت الحرامين





األهلي ريت ()1





الجزيرة موطن ريت
تعليم ريت

مصدراملعلومات :أرقام

خاص
14




صناعي

توزيع إستثمارات
صناديق اإلستثمار
العقاري في اململكة
العربية السعودية عبر
مختلف القطاعات.
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بقى األداء ضعيفا في عام 2017
فى عام  ،2017تم اإلكتتاب فى صناديق اإلستثمار العقاري بمعدالت فاقت املعروض .و مع ذلك ،بقي أداء أسهم صناديق اإلستثمار العقاري في 2017
ً
ضعيفا .بينما عرض صندوقين فقط هما؛ صندوق الجزيرة و صندوق تعليم عائدات إيجابية بنسبة  %59.5و  ،%9.9على التوالي .بينما حقق صندوق
الرياض أعلى عائد على توزيعات األرباح وسط جميع الصناديق املقيدة بنسبة بلغت .%6.2
عوائد سوق األسهم ،معدل العائد على توزيعات األرباح و رأس املال السوقي لسبعة صناديق للستثمار العقاري فى عام 2017
80%

تمثل حجم الفقاعة رأس املال السوقي

60%

الجزيرة ريت

العائد على األسهم

40%
مشاركة ريت

20%

تعليم ريت
0%

جدوى ريت

ملكيا ريت
-20%

رياض ريت

املعذر ريت

-40%
-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

معدل العائد على توزيعات األرباح

مصدر املعلومات :بلومبرج ،تداول

كان أداء مؤشر تداول لصناديق اإلستثمار العقارية أقل من أداء املؤشر العام لسوق األسهم "تداول" خالل عام  .2017و قد أظهر مؤشر صناديق
اإلستثمار العقاري ً
ً
سلبيا بنسبة  %7.3خالل عام  2017مقابل عوائد إيجابية بنسبة  %0.2للمؤشر العام "تداول" .و بعدما حققت صناديق
عائدا
اإلستثمار العقاري عائد  %19على اإلستثمار حتى شهر أغسطس من عام  ،2017بدأت العوائد في التراجع.
مؤشر تداول و مؤشر أداء صناديق اإلستثمار العقاري
مؤشر صناديق اإلستثمار العقاري %7.3- :2017
مؤشر تداول %0.2 :2017

160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0

مؤشر تداول
مصدر املعلومات :بلومبرج ،تداول
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رؤية صناديق اإلستثمار العقاري لعام 2018
تحقق صناديق اإلستثمار العقاري الشفافية في قطاع العقارات
قدمت صناديق االستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية وسائل إستثمارية جديدة للمستثمرين الذين إستثمروا رؤوس أموالهم في سوق األسهم
أو فى األصول العقارية غير السائلة.
من املنظور الواسع لرؤية  ،2030ستساعد صناديق اإلستثمار العقاري الحكومة على تحقيق هدفها املتمثل في زيادة النشاط العقاري في البالد
بمساعدة القطاع الخاص .باإلضافة إلى ذلك ،فإن صناديق اإلستثمار العقاري ستجلب الشفافية إلى القطاع العقاري الحالي حيث ستتداول صناديق
ً
اإلستثمار العقاري ذات الجودة الرديئة بخصم مقارنة مع أقرانها من األصول عالية الجودة .على الرغم من أنه من السابق ألوانه الحكم على أداء قطاع
صناديق اإلستثمار العقاري ،إال أن توقعاتنا ال تزال إيجابية إلى حد كبير مع نمو القطاع بسرعة .و نتيجة لذلك ،يصبح السوق أكثر سيولة وشفافية .و
ناحية اخرى ،تعد أهم االتجاهات املتوقعة لقطاع صناديق اإلستثمار العقاري السعودي في عام  2018هي كما يلي:
من
ٍ
 تعمل صناديق اإلستثمار العقاري كأدوات بديلة لالستثمار  -إن اإلدراج الناجح لعدد  12من صناديق اإلستثمار العقاري في البورصة يظهر أن
الطلب على األصول العقارية املدرة للدخل في إرتفاع .حيث تعتبر صناديق اإلستثمار العقاري وسيلة توفر للمستثمرين سهولة الوصول إلى
االستثمارات العقارية التي يمكن املتاجرة بها مثل األسهم .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمستثمرين التنويع في مختلف فئات األصول العقارية .لذا
نتوقع أن تكتسب صناديق اإلستثمار العقاري قوة دافعة في عام  2018مع زيادة وعي املستثمرين باملزايا التي يقدمونها.
 التركيز على التحول إلى صناديق صناديق اإلستثمار العقاري الخاصة بالقطاع  -تم دمج إستراتيجية اإلستثمار في صناديق اإلستثمار العقاري التي
تعمل ً
حاليا في اململكة العربية السعودية ،بحيث ال تكون مقتصرة بأي فئة معينة من القطاع العقاري .و مع ذلك  ،بينما يجتذب السوق ً
زخما
ً
ونضوجا في عام  ،2018نتوقع ظهور صناديق صناديق اإلستثمار العقاري الخاصة بالقطاعات ،حيث سيكون املستثمرون قادرين على االستثمار في
قطاعات محددة مثل التعليم والضيافة والرعاية الصحية.
 تعكس أسعار الوحدات جودة األصول األساسية  -في عام  ،2017تم تداول صناديق اإلستثمار العقاري على عالوة إصدار مقارنة بصافي قيمة
األصول ،بينما إعتدلت األسعار في النصف األخير من العام .و في عام  ،2018نتوقع أن تتداول وحدات صناديق اإلستثمار العقاري بالتوافق مع
صافي قيمة األصول مع دخول املزيد من الصناديق إلى السوق .و بسبب دخول املزيد من الصناديق في السوق  ،فإن عمق السوق سوف يزداد و
سيفضل املستثمرون األصول العقارية عالية الجودة .و بالتالي ،فإن صناديق االستثمار العقاري ذات األصول منخفضة الجودة ستبدأ بالتداول
بأسعار مخفضة لألقران.
 اإلدراج فى مؤشر األسواق الناشئة لجذب األموال األجنبية في سوق صناديق اإلستثمار العقاري  -من املقرر أن يتم إدراج مؤشر اململكة العربية
السعودية ضمن مؤشر "إم.س ي.أي" لألسواق الناشئة هذا العام .و مع هذا ،فإن تدفق األموال األجنبية في قطاع صناديق اإلستثمار العقاري سيزيد
بشكل كبير.
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة األصول األساسية  -تفتقر اململكة العربية السعودية إلى وفرة األصول العقارية عالية
ً
الجودة مقارنة بأسواق صناديق اإلستثمار العقاري الناضجة و الناشئة .ومع ذلك ،تمشيا مع رؤية  ،2030تسعى الحكومة إلى إصالح قطاع
العقارات من خالل مخطط الشراكة بين القطاعين العام و الخاص .و في عام  ،2018نتوقع أن تتحسن جودة األصول في صناديق اإلستثمار
العقاري بسبب مشاركة القطاع الخاص.
ً
 دخول صناديق اإلستثمار العقاري الى األسواق العاملية  -حاليا ،معظم صناديق االستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية لديها التعرض
لألسواق املحلية أو اإلقليمية .ومع ذلك ،في  ،2018نتوقع أن تزيد صناديق اإلستثمار العقاري من تعرضها لألسواق الدولية التي تقدم أصول
إستثمارية عالية الجودة ،الذى من شأنه أن يعزز الطلب على وحدات صناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية.
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صناديق اإلستثمار العقاري و الشركات الرائدة لعام 2018
نظرة عامة على الشركات العقارية في اململكة العربية السعودية
العائد على
حقوق
امللكية

2017
العائد
على
األصول

العائد على
توزيعات
األرباح

مضاعف
الربحية
الحالي (*)

مضاعف
القيمة
الدفترية
(*)

العائد
على 12
شهر

تطوير الرياض

10.75%

8.94%

4.32%

11.8

1.1

-9.17%

األندلس امللكية

9.64%

7.07%

8.52%

13.9

1.0

15.10%

شركة طيبة
القابضة

5.52%

4.68%

5.02%

23.9

1.1

-27.73%

3.82%

1.92%

4.49%

20.2

0.4

9.66%

3.49%

3.29%

3.07%

50.5

1.7

-23.22%

شركة دار االركان
العقارية

2.97%

2.12%

غير متوفر

24.8

0.5

111.26%

إعمار املدينة
االقتصادية

2.78%

1.29%

غير متوفر

51.8

0.7

-18.19%

مدينة املعرفة
االقتصادية

-0.69%

-0.66%

غير متوفر

غير مطابق

1.2

-28.68%

جبل عمر
للتطوير

-6.27%

-2.18%

غير متوفر

غير مطابق

1.6

-29.87%

شركة البحر
االحمر الدولية

-7.99%

-5.01%

غير متوفر

غير مطابق

0.8

-27.27%

3.23%

2.02%

4.49%

23.9

الشركة

الشركة
السعودية
العقارية
مكة للنشاء
والتعمير

وسيط القطاع

مصدر املعلومات :تداول ،البيانات فى 2018مايو6
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1.0

التعريف
تأسست شركة الرياض للتعمير في  1414/2/9هـ كشركة مساهمة
سعودية .تعمل الشركة في بناء العقارات السكنية و بالتجزئة ،و
املكاتب بغض النظر عن تطوير البنية التحتية.
تأسست شركة األندلس العقارية في عام  2006و تعمل بشكل رئيس ي
في قطاع العقارات التجارية .كما تملك و تدير مراكز التسوق و املراكز
التجارية.
تأسست شركة طيبة القابضة في عام  1988وتعمل وتدير وتستثمر في
العقارات في اململكة العربية السعودية .كما تدير الفنادق
واملستشفيات باإلضافة إلى العقارات السكنية والتجارية.
الشركة السعودية العقارية تم تأسيسها في عام  1976بموجب
مرسوم ملكي .و تقوم الشركة بتطوير و إدارة املشاريع السكنية و
املكتبية و التجارية مثل مراكز التسوق.
تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير في  1408/11/13هـ وتطور
مشاريع البناء بالقرب من الجامع الكبير بمكة املكرمة.
شركة دار األركان العقارية في عام  1994هي شركة مساهمة عامة .و
تعمل الشركة و تدير و تطور املساحات التجارية و املعيشية و
املساحات متعددة االستخدامات.
تأسست شركة إعمار املدينة االقتصادية في عام  2006وتعمل
كشركة تطوير وإدارة عقارية في اململكة العربية السعودية .و تقوم
الشركة في املقام األول بتطوير مدينة امللك عبد هللا االقتصادية .كما
تطور البنية التحتية ،كما تروج وتسوق وتبيع األراض ي في مناطق
التنمية.
تأسست مدينة املعرفة االقتصادية في عام  2010و تشارك في تطوير
املنطقة اقتصادية في املدينة املنورة.
تم تأسيس شركة جبل عمر للتطوير في عام  2006وهي تعمل في
تطوير وإدارة وبيع وتأجير مشروع جبل عمر في مكة املكرمة .كما تدير
الشركة العديد من الفنادق ،بما في ذلك ماريوت.
تأسست شركة البحر األحمر الدولية في عام  1967بموجب مرسوم
ملكي .كما تعمل الشركة في بيع وتصنيع املباني التجارية والسكنية غير
امللموسة في اململكة العربية السعودية وخارجها.
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الشركات العقارية الرائدة لعام 2018




شركة الرياض للتعمير  -من بين جميع الشركات العقارية املدرجة في اململكة العربية السعودية ،قدمت شركة الرياض للتعمير على عائد على
حقوق املساهمين بنسبة  %10.8في عام ( 2017معدل العائد لنظرائها .)%3.2 :باإلضافة إلى ذلك ،عرضت الشركة عائد على األصول و عائد على
ً
توزيعات أرباح األسهم بنسب بلغت  %8.9و  ،%4.3على التوالي .و يبدو أن الشركة تتداول بسعر منخفض مقارنة بمتوسط القطاع من حيث
مضاعف الربحية و مضاعف القيمة الدفترية ،مما يوفر طمأنينة من الجانب اإلستثماري .و بالرغم من إنخفاض سهم شركة الرياض بنسبة 9.2
ً
خالل االثني عشرة شهرا املاضية ،إال أننا نعتقد أن السهم لديه إمكانات تصاعدية ،بالنظر إلى التوقعات اإليجابية لقطاع العقارات في عام .2018
و تشمل املشاريع الرئيسية القادمة لشركة الرياض للتعمير تطوير منطقة الظهيرة و تالل تعمير (سكني).
ً
شركة األندلس العقارية  -قامت بتقديم عائد جذاب على حقوق املساهمين بنسبة  %9.6في عام  .2017و عالوة على ذلك ،أعلنت إدارة الشركة
عن توزيع أرباح نقدية بقيمة  140مليون ريال سعودي لعام  ،2017و بذلك حققت عائد على توزيعات األرباح بنسبة ( %8.5األعلى على مستوى
ً
القطاع) ،في حين أن بلغ العائد على األصول  %7.1في عام  .2017كما يتم تداول سهم شركة األندلس حاليا بخصم قدره  %42عن أقرانه من حيث
مضاعف الربحية ،في حين إرتفع سعر السهم بنسبة  %15.1خالل االثني عشر ً
شهرا املاضية .نعتقد أن شركة األندلس تعتبر فرصة إستثمارية
جيدة ،بسبب التقييم املنخفض و العوائد الجذابة .بينما تشتمل مشروعات األندلس القادمة فندق ستاي بريدج سويتس و ساحة األندلس ،و التي
تقع في مدينة جدة.



شركة طيبة القابضة -حققت الشركة عائد على حقوق املساهمين بنسبة  %5.5و  ،%4.7على التوالي ،خالل عام  ،2017و بلغ معدل توزيع األرباح
بنسبة  .%5.0بينما تراجع سهم الشركة بنسبة  %27.7خالل العام املاض ي .كما نعتقد أن سعر السﮭم قد إنخفض إلﯽ أدنﯽ مستوى ،و أن ھناك
ً
إمﮐانﯾة كبيرة إلرتفاع السهم ،نظرا ملؤشراتها الجيدة.



الشركة العقارية السعودية  -قامت بتحقيق عائد على حقوق املساهمين و عائد على األصول بنسبة  %3.8و  ،%1.9على التوالي ،في عام  ،2017و
بلغ معدل توزيعات أرباح األسهم  .%4.5أما من حيث مضاعف الربحية و مضاعف القيمة الدفترية ،يتداول سهم الشركة على خصم بنسبة %15.5
ً
و  ،%60.0على التوالي ،مما يوفر فرصة إستثمارية جيدة للمستثمرين .كما إرتفع سهم الشركة بنسبة  %9.7خالل اإلثنى عشر شهرا املاضية .بينما
تشتمل مشروعات الحالية شركة الرمال (سكني) و نيو سيتن (ضيافة) ،كالهما سيقع في مدينة الرياض.
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نظرة عامة على صناديق اإلستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية

إسم الصندوق
رياض ريت
تعليم ريت
ملكيا ريت
معذر ريت
جدوى ريت الحرمين
الجزيرة ريت
دراية ريت
مشاركة ريت
مشاعر ريت
األهلي ريت 1
الراجحي ريت
جدوى ريت السعودية
سيدكو ريت

توزيعات أرباح
صافى القيمة
مضاعف القيمة
السنة املاضية
الحالية  /الوحدة
الدفترية
(ريال)
(ريال)

معدل توزيعات
األرباح ()%

العائد اإلجمالي
للتأجير

10.23

0.88

0.56

6.22

7.01%

10.00

1.06

0.47

4.44

7.37%

10.00

0.8

0.28

3.42

8.05%

9.82

0.81

0.26

3.25

8.65%

10.63

0.82

0.26

2.97

6.52%

10.00

1.46

0.25

1.71

8.43%

10.00

0.82

0.10

1.25

NA

10.00

0.87

0.00

0.00

8.84%

10.00

0.8

0.00

0.00

6.20%

10.00

0.86

0.00

0.00

غير متوفر

13.27

0.68

0.00

0.00

غير متوفر

10.00

0.98

0.00

0.00

غير متوفر

0.00

0.00

0.00

0.00

غير متوفر

مصدر املعلومات :تداول ،تقرير صناديق اإلستثمار العقاري شركة سنشري  ،21البيانات فى  6مايو 2018
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التداول بعالوة
أو خصم إلى
التعرض القطاعي
صافي قيمة
األصول
مكاتب ،مخازن ،فنادق
خصم
عالوة

تعليم

خصم

سكني ،مكاتب ،مخازن،
صناعي
سكني ،مكاتب ،مخازن،
مستودعات
متاجر ،فنادق

عالوة

املستودعات

خصم

سكني ،مكاتب ،مخازن،
مستودعات
سكني ،مستودعات،
فنادق
متاجر ،فنادق

خصم

متاجر ،فنادق

خصم

تجاري ،تعليمي ،مكاتب،
مستودعات
سكني ،تجاري ،تعليمي،
مستودعات

خصم
خصم

خصم
خصم

خصم
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صناديق اإلستثمار العقاري الرائدة  -عام 2018


رياض ريت – يتمتع رياض ريت بأعلى معدل توزيع لألرباح حيث بلغ  %6.2بين جميع الصناديق العقارية املدرجة في اململكة العربية السعودية .و
باإلضافة إلى ذلك ،يبلغ إجمالي عائد اإليجار  .%7.0و من حيث مضاعف القيمة الدفترية ،يتم تداول صندوق ريت العقاري بعالوة بنسبة %7.3
ً
لوسيط القطاع .كما يتم تداول الصندوق حاليا بسعر مخفض إلى صافى قيمة األصول .يعمل صندوق رياض ريت فى عدة قطاعات منها قطاع
املكاتب و املخازن و الفنادق .و بشكل عام ،يوفر صندوق رياض ريت بفرصة استثمارية جيدة بسبب العائد املرتفع و عائد اإليجارات.



تعليم ريت  -بلغ معدل توزيعات األرباح و مجمل عائد اإليجار  %4.4و ،%7.4على التوالي .و بالرغم من أن صندوق تعليم ريت يتم تداوله ً
حاليا
بعالوة على صافي قيمة األصول و متوسط مضاعف القيمة الدفترية ،فإننا نعتقد أن العالوة لها ما يبررهاً ،
نظرا لعوائد الصندوق املرتفعة و العائد
على اإليجار ،و كذلك التعرض للقطاعات الدفاعية مثل التعليم.



ملكيا ريت – يبلغ عائد توزيعات األرباح لصندوق ملكيا ( %3.4يحتل املرتبة الثالثة في القطاع) .إلى جانب ذلك ،تتمتع بعائد على اإليجار جذاب
ً
بنسبة  .%8.0و من حيث مضاعف القيمة الدفترية ،يتم تداوله في الوقت الحالي بخصم قدره  %2.4عن نظرائه فى القطاع .و عالوة على ذلك ،يتم
تداول وحداتها بسعر مخفض لصافي قيمة األصول ،مما يمنح هذا األمر إحتمالية صعود للسهم ،حاملا يستقر سوق صناديق اإلستثمار العقاري في
عام  .2018بينما يعمل صندوق ملكيا فى القطاعات السكنية و املكاتب و املتاجر و القطاعات الصناعية .و بالنظر إلى هذه العوامل ،نعتقد أن
مالكيا ريت فرصة إستثمارية جيدة.



املعذر ريت – بلغ معدل توزيع األرباح لصندوق املعذر و مجمل العائد على اإليجارات  %3.3و  ،%8.7على التوالي .بينما يتم تداوله بخصم بنسبة
 %1.2إلى نظرائه من حيث مضاعف القيمة الدفترية .و يتعرض الصندوق للقطاعات الدفاعية مثل املستودعات ،التي تضمن الدخل الثابت من
ً
اإليجار .و بالتالي ،نتوقع أن يكون أداء الصندوق جيدا في عام .2018
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املخاطر و املجهول  -قطاع العقارات


قد يؤدي تنفيذ ضريبة القيمة املضافة إلى تأخير فى تسليم املشروعات  -طبقت اململكة العربية السعودية ضريبة القيمة املضافة بنسبة %5
ً
على السلع والخدمات إعتبارا من شهر يناير عام  ،2018وبالتالي زيادة تكلفة السلع و الخدمات .و من املرجح أن يؤدي التنفيذ إلى زيادة في تكلفة
ً
الوقود و مواد البناء ،األمر الذي قد يؤثر سلبا على التدفق النقدي ملطوري العقارات .و قد يؤدي هذا بدوره إلى تأخير فى تسليم املشروعات على
ً
عالوة على ذلك ،فإن ضريبة القيمة املضافة ستزيد من تكلفة شراء املساحات التجارية أو السكنية؛ يتم إعفاء مشتري
املدى القصير و املتوسط .و
املنازل ألول مرة فقط من خالل شراء وحدات بقيمة تصل إلى  850ألف ريال سعودي من ضريبة القيمة املضافة.



إرتفاع أسعار الفائدة قد ﯾؤذي القروض العقارﯾة  -في شهر مارس عام  ،2018رفعت المملﮐة العربﯾة السعودﯾة معدالت إعادة الشراء و إعادة
الشراء العكس ي بمقدار  25نقطة أساس إلﯽ  %2.25و  ،%1.75علﯽ التوالي .كما تتبع اململكة العربية السعودية عادة رفع سعر الفائدة من قبل
البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي بسبب ربط عملتها بالدوالر األمريكي ،حيث قد يؤدي رفع سعر الفائدة إلى هروب رؤوس األموال .و مع ذلك ،فإن
موجة أخرى من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية (املتوقعة من  2إلى  3مرات في عام  )2018سوف تؤثر على السعودية بزيادة أسعار الفائدة .و هذا
ً
بشكل عام ،قد تؤثر زيادة أسعار
من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف القروض للمشترين ،و بالتالي يؤثر سلبا على الطلب على القروض العقارية .و
ٍ
الفائدة على الطلب على الوحدات العقارية.





ً
ضريبة املغتربين للحد من الطلب على الوحدات السكنية  -إعتبارا من يوليو عام  ،2017طبقت اململكة العربية السعودية على املغتربين فرض
ً
رسوم على املغتربين .في شهر يناير عام  ،2018أعلنت وزارة املالية السعودية أنها ستفرض رسوما شهرية بقيمة  400 - 300ريال سعودي على
ً
الشركات الخاصة التي تستأجر العمالة الوافدة .و قد تسبب ذلك في خروج األجانب من اململكة ،مما أثر سلبا على الطلب على العقارات السكنية
في اململكة العربية السعودية.
قد يؤدي التقلب في أسعار النفط إلى كبح التمويل الحكومي  -تباطأ النشاط في القطاع العقاري في اململكة العربية السعودية في عام  2015و
عام  2016عقب إنخفاض أسعار النفط .و بالتالي ،فان أي تقلب من هذا القبيل في املستقبل قد يؤثر على اإلنفاق الحكومي ،و بالتالي يضعف
ً
النشاط في قطاع العقارات .و عالوة على ذلك ،بسبب تراجع أسعار النفط ،يمكن للحكومة إعتماد تدابير التقشف مثل إزالة الدعم ،و التي تؤثر
على معدل إنفاق املستهلك و قد تضر بالطلب على العقارات.
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شرح منهجية التصنيف لدى فالكم للخدمات المالية

ً
تعتمد شركة “فالكم للخدمات املالية” على منهجية للتقييم املالي يختص بها ،كما تستند توصياتها اإلستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين .وعالوة على
ً
ذلك ،يضع نظام التقييم املتبع األسهم التى يتغطيتها بحثيا تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق ،و كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو
اإلنخفاض.
زيادة املراكز:

القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من .%10

محايد:

القيمة العادلة إما أكثر أو أقل من سعر السهم الحالي بنسبة .٪10

تخفيض املراكز:

القيمة العادلة أقل من سعر السهم الحالي بنسبة .٪10

تحت املراجعة:

لم يتم تحديد سعر مستهدف لسبب أو أكثر من األسباب التالية )1( :إنتظار املزيد من املعلومات )2(،إنتظار البيانات املالية التفصيلية )3( ،إنتظار
تحديث املزيد من البيانات )4( ،تغيير في أداء الشركة )5( ،تغيير في ظروف السوق أو ( )6أي سبب آخر من شركة فالكم للخدمات املالية ،قسم ادارة البحوث.

فالكم للخدمات املالية
اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

خدمة العمالء8004298888 :
لخدمات األسهم920004711 :

الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

مراسلتنا على العنوان التالي:

فاكس+966 11 2032546:

صندوق بريد 884

اإليميلaddingvalue@falcom.com.sa:

الرياض 11421
اململكة العربية السعودية

إخالء مسؤولية وتحذير من املخاطر :لقد تم جمع املعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة ُيعتقد بأنه موثوق بها ،وعلى الرغم من أن فالكم اتخذت كل العناية املعقولة لضمان أن
الوقائع الواردة في هذا التقرير دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذا التقرير هي عادلة ومعقولة إال أن فالكم ال تضمن دقة البيانات أو األسعار أواملعلومات املقدمة ،وال تتعهد بأن املعلومات أو
األسعار الواردة في هذا التقرير هي صحيحة أو خالية من أي خطأ ،كما أن هذا التقرير ليس املقصود منه أن ُيفسر على أنه عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية وب ً
ناء عليه فإنه يجب عدم
ُ
االعتماد على دقة و/أو عدالة و/أو اكتمال املعلومات أو األسعار التي يحتوي عليها هذا التقرير ،كما أن فالكم تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو أي من
محتوياته ،ولن تكون فالكم مسؤولة في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير ،واآلراء والتنبؤات وتوقعات األسعار الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة فالكم كما في تاريخ هذا التقرير
ُ
فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار ،وال تقدم فالكم أي ضمان بأن األسعار أو النتائج أو األحداث املستقبلية سوف تكون متوافقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات أسعار واردة في هذا التقرير ،وما
ً
نهائيا ،كما أن هذه اآل اء والتنبؤات وتوقعات األسعار تخضع لبعض املخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم ُ
التحقق
ورد في التقرير من أسعار متوقعة ُيمثل نتيجة ُمحتملة فقط ويمكن أن ال تتحقق
ر
منها والنتائج أو األحداث الفعلية في املستقبل قد تختلف بشكل كلي .وإضافة إلى ما سبق فإن أي قيمة أو سعر مذكور أو أي دخل من أي من اإلستثمارات املشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر
بالتغييرات دون أي اشعار سابق واآلداء السابق ليس بالضرورة مؤش ًرا لألداء املستقبليً .
وبناء على كل ما سبق بيانه فإن املستثمرين قد يحصلون على ناتج أقل من املبلغ املستثمر في األصل .إن هذا التقرير
يقدم معلومات ذات طابع عام فقط وال يأخذ في الحسبان ظروف وأهداف ومستوى املخاطرة ألي مستثمر معين ،ولذلك فإن هذا التقرير ال يستهدف تقديم مشورة في مجال اإلستثمار وال يأخذ بعين اإلعتبار
الوضع املالي الخاص و/أو األهداف اإلستثمارية الخاصة و/أو اإلحتياجات الخاصة ملن يحصل على هذا التقرير ،ولذلك ينبغي علي املستثمر قبل اتخاذ أي قرار بخصوص اإلستثمار أن يحصل على املشورة
ً
ً
املستقلة من ذوي الخبرة في املجاالت املالية واالستثمارية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا ألن اإلستثمار في هذا النوع من األوراق املالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص .ال يحق نسخ أو
ً
ً
توزيع هذا التقرير البحثي ،كليا أو جزئيا ،وجميع املعلومات واآلراء والتنبؤات وتوقعات األسعارالواردة فيه محمية بموجب أنظمة وقوانين حقوق امللكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر في اململكة العربية
السعودية .جميع الحقوق محفوظة .حصلت شركة فالكم على ترخيص من هيئة سوق املال السعودي رقم ( )37-06020بتاريخ  2006/05/27و بدأت بتقديم خدماتها للمستثمرين في السوق املالية السعودية
بتاريخ  2007/02/19برقم  1010226584الصادر بتاريخ  1427/12/04هجري.
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