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مقدمة
رغم حداثة عمر الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة "رٌت" فً المملكة العربٌة السعودٌة والمنطقة بشكل عام ،هناك عدد كبٌر من الدول التً أقرت لوائح
وأنظمة لعمل تلك الصنادٌق خاصة فً األسواق الناشئة ،ومع تزاٌد عدد الصنادٌق العاملة والمرخصة من قبل هٌئة سوق المال فً الفترة األخٌرة نسلط الضوء
فً هذا التقرٌر على نشأتها وتطورها فً المملكة إضافة إلى بعض التجارب المتوفرة والمساهمة لهذه الصنادٌق فً تطوٌر أسواق المال .شهد النصف الثانً من
العام الماضً تحقٌق تطور مهم فً األسواق المالٌة للمملكة العربٌة السعودٌة ،حٌث تم تدشٌن مجموعة من األنظمة والقوانٌن التً تسمح بإطالق صنادٌق
استثمارٌة عقارٌة متداولة فً السوق المالٌة السعودٌةٌ ،أتً هذا التطور تماشٌا مع الكثٌر من اإلصالحات اإلقتصادٌة التً انطلقت مؤخرا حٌث أنه تم ترخٌص
وتنظٌم العمل بالصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة والتً تتناغم مع األهداف الكلٌة لبرنامج التحول الوطنً  2222ورؤٌة المملكة  ،2232كما أن إضافة
مثل هذه األدوات المالٌة ٌتسق مع أهداف الخطط االستراتٌجٌة الخاصة بهٌئة السوق المالٌة والتطور المستمر الذي تشهدها أسواق المملكة واالنضمام إلى
مؤشرات األسواق الناشئة واالنفتاح أكثر على االستثمارات األجنبٌة.
عرفت السوق المالٌة السعودٌة "تداول" الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة "رٌت" بأنها صنادٌق استثمارٌة عقارٌة متاحة للجمهورٌ ،تم تداول وحداتها فً
السوق المالٌة و ُتعرف عالمٌا بمصطلح "رٌت أو  ،"REITوتهدف إلى تسهٌل االستثمار فً قطاع العقارات المطورة والجاهزة لالستخدام التً تدر دخال دورٌا
وتأجٌرٌا ،تتمٌز صنادٌق االستثمار العقارٌة المتداولة بانخفاض تكلفة االستثمار فٌها مقارنة بصنادٌق االستثمار العقارٌة األخرى والتزامها بتوزٌع  %92من
صافً أرباحها دورٌا (سنوٌا) كحد أدنى ،كما ٌمكن لهذه الصنادٌق االستثمار محلٌا و إقلٌمٌا وعالمٌا بشرط أن ال ٌزٌد إجمالً قٌمة أصول الصندوق من
العقارات خارج المملكة عن  %25وذلك وفقا لسٌاسات واضحة ومحددة من قبل هٌئة السوق المالٌة .صنادٌق االستثمار العقارٌة المتداولة كغٌرها من األدوات
االستثمارٌة بالسوق المالٌة تخضع إلى الرقابة واإلشراف من جانب هٌئة السوق المالٌة وتداول (كل بحسب اختصاصه) كما ُتلزم أنظمة السوق المالٌة صنادٌق
االستثمار العقارٌة المتداولة بمستوٌات عالٌة من الشفافٌة واإلفصاح تفوق تلك المفروضة على خٌارات االستثمار المتاحة فً سوق العقار التقلٌدي.
فالصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة "رٌت" هً وسٌلة للمستثمرٌن لكسب حصة من الدخل المتولد من خالل األصول العقارٌة المدرة للدخل من خالل
منصات التداول فً أسواق المال دون الحاجة للذهاب والشراء والبحث عن شركاء وغٌرها من تحدٌات االستثمار العقارٌة ،وتتمحمور أهداف الصنادٌق
االستثمارٌة العقارٌة المتداولة حول:
o
o

تولٌد أرباح دورٌة قابلة لالرتفاع لحاملً وحدات الصندوق.
زٌادة القٌمة السوقٌة للعقارات المدارة والتً بدورها ستسهم فً زٌادة قٌمة الوحدات للصندوق.

هناك كمٌة هائلة من البٌانات القائمة على التجربة متوفرة من خالل أسواق ومؤشرات مالٌة مختلفة ناشئة ومتطورة تؤكد مساهمة هذه الصنادٌق اإلٌجابٌة فً
تطوٌر أسواق المال ،باإلضافة إلى أن الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة "رٌت" دور فً توسٌع وتنوٌع فرص االستثمار ،كما برهنت األدلة التجرٌبٌة التً
توفرت مؤخرا أن الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة تتٌح كذلك نظام لموازنة المخاطر والعوائد ٌختلف عن المنتجات االستثمارٌة التقلٌدٌة كاألسهم ،من جهة أخرى
ونظرا لطبٌعة عمل قطاع العقارات المدر للدخل تتم مراجعة اإلٌجارات بصورة متكررة مع إمكانٌة ارتفاع قٌمة األصول بناء على العقود الموقعة ،حٌث من
الممكن أن تشكل الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة أداة تحوط ضد التضخم للمقٌمٌن بالمملكة ،وبالنظر إلى اإلطار التنظٌمً بالمملكة ،ستكون عائدات هذه
الصنادٌق أكثر جاذبٌة لالستثمارات األجنبٌة وذلك بسبب انخفاض الرسوم الضرٌبٌة مقارنة بالضرائب المفروضة على المنتجات االستثمارٌة األخرى ومقارنة
بالضرائب المفروضة فً الكثٌر من الدول المتقدمة والناشئة.
إلى جانب تأثٌرها على أسواق المال وتطوٌرهاٌ ،مكن للصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة أن تساهم أٌضا فً تحقٌق األهداف الرئٌسٌة لبرنامج التحول الوطنً
ورؤٌة المملكة  ،خاصة وأن هذه البرامج تتضمن العدٌد من المبادرات التً تهدف إلى زٌادة مساهمة قطاع العقارات فً الناتج المحلً اإلجمالً .حٌث من
الممكن للصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة أن تسهل مشاركة القطاع الخاص فً تطوٌر األراضً الحكومٌة البٌضاء من خالل تقدٌم مصادر تموٌل بدٌلة للقطاع
الخاص ،باإلضافة إلى أن الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة ستسهم فً تنوٌع فرص االستثمار المتاحة داخل المملكة ،فهً كذلك تتٌح للمستثمرٌن الوصول بطرٌقة
أسهل إلى العقارات المحلٌة ،والذي
مؤشر
المستهدف
القاعدة الحالٌة
بدوره سٌؤدي إلى زٌادة مشاركة مبادرة
عالمً
اقلٌمً
القطاع الخاص ،مما ٌنتج عنها تحفٌز
%22
%13
%12
%5
عملٌات تطوٌر األراضً البٌضاء مساهمة التطوٌر العقاري فً الناتج المحلً االجمالً
ورفع مساهمة قطاع العقارات فً نسبة الوحدات المبنٌة أو تم تنفٌذها من قبل المطورٌن
%32
%12
غٌر متاح غٌر متاح
الناتج المحلً اإلجمالً  ،وعلٌه فإن المرخصٌن
 3مرة
 6.7مرة
 5مرة
 12مرة
إطالق وبدء ترخٌص الرٌت فً مكرر متوسط سعر الوحدة إلى الدخل السنوي
المملكة لن تقتصر آثاره فقط على جلب
نسبة القروض العقارٌة إلى الناتج المحلً اإلجمالً
%75
%16
%15
%8
فوائد ألسواق المال فحسب انما سٌحقق غٌر النفطً
كذلك فوائد لالقتصاد السعودي ككل.
26
44
62
732
متوسط عدد األٌام إلصدار تراخٌص التطوٌر العقاري
المصدر :رؤٌة المملكة ، ٢٠٣٠االستثمار كابٌتال ،وزارة االسكان
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اإلطار التنظٌمً للصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة
عرفت هٌئة سوق المال صنادٌق الرٌت على أنها صندوق استثماري عقاري مطروح طرحا عاما تتداول وحداته فً السوق وٌتمثل هدفه االستثماري الرئٌس فً
االستثمار فً عقارات مطورة تطوٌرا إنشائٌا قابلة لتحقٌق دخل دوري وتأجٌري وتوزع نسبة محددة من صافً أرباح الصندوق نقدا على مالكً الوحدات فً
هذا الصندوق خالل فترة عمله وذلك بشكل سنوي بحد أدنى ،كما ٌحق لهذه الصنادٌق االستثمار فً العقارات السكنٌة والتجارٌة والصناعٌة والزراعٌة وخالفها،
سواء داخل المملكة أو خارجها وفق ضوابط محدده ،كما ٌسمح للمستثمرٌن األجانب المؤهلٌن بالمساهمة فً الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة بناء على
القواعد التً وضعتها هٌئة السوق المالٌة ،وتمثل أبرز المعالم التنظٌمٌة الرئٌسٌة للصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة كم ٌوضح الجدول التالً:
الهٌكل القانونً
عدد المساهمٌن
الحد األدنى لتأسٌس الصندوق
القٌمة األسمٌة

صندوق عقاري عام مغلق
 52مساهم على األقل
 122ملٌون لاير سعودي
 12لاير للوحدة
 %32من وحدات الصندوق االستثماري العقاري المتداول .وٌستثنى من الجمهور ،فً هذه الحالة ،األشخاص التالٌٌن:
 أي مالك وحدات ٌحوز على  %5أو أكثر من وحدات الصندوق االستثماري العقاري المتداول.
 مدٌر الصندوق وتابعٌه.
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ٌجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجٌل األوراق المالٌة و األصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم
أمٌن الحفظ لصالح ذلك الصندوق ،و تسجل األصول العقارٌة للصندوق باسم شركة تابعة ألمٌن الحفظ و تعد أصول
صندوق االستثمار العقاري المتداول مملوكة لمالكً الوحدات فً ذلك الصندوق مجتمعٌن.

األرباح

ٌجب أن ال تقل نسبة األرباح الموزعة على مالك الوحدات عن  %92سنوٌا من صافً أرباح الصندوق

نسبة القروض

ال ٌحق لصندوق االستثمار العقاري اقتراض أكثر من  %52من القٌمة اإلجمالٌة ألصوله.

االستثمارات

ٌجب أن ال تقل قٌمة استثمارات الصندوق فً عقارات مطورة تطوٌرا إنشائٌا قابلة لتحقٌق دخل تأجٌري و دوري عن ما
نسبته  %75من القٌمة اإلجمالٌة ألصول الصندوق و ذلك بحسب اخر قوائم مالٌة مدققة.

األراضً البٌضاء

ال ٌجوز لمدٌر الصندوق االستثمار فً األراضً البٌضاء

عقارات تحت التطوٌر

ٌسمح لمدٌر الصندوق باستثمار نسبة ال تتجاوز  %25من القٌمة اإلجمالٌة ألصول الصندوق و ذلك بحسب أخر قوائم مالٌة
مدققة فً التطوٌر العقاري ،سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن ،أو لتجدٌد أو إلعادة تطوٌر تلك العقارات.

العقارات خارج المملكة

ٌحظر على مدٌر الصندوق استثمار نسبة تزٌد على  %25من القٌمة اإلجمالٌة ألصول صندوق رٌت السعودي وذلك
بحسب أخر قوائم مالٌة مدققة فً عقارات خارج المملكة.

ملكٌة الجمهور

ملكٌة األصول

المصدر :هٌئة سوق المال ،االستثمار كابٌتال ،تداول

التجارب التارٌخٌة والقٌمة المضافة ألسواق المال السعودٌة
رغم حداثة عمر الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المتداولة فً المملكة
والمنطقة ككل ،كانت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة أول دولة خلٌجٌة
وعربٌة تشرع العمل وطرح هذه الصنادٌق فً عام  ، 2214تلتها العدٌد
من الدول فً األسواق الناشئة منذ تلك فترة ،أثبتت هذه التجارب السابقة
على المساهمة اإلٌجابٌة للصنادٌق العقارٌة المتداولة فً تطوٌر أسواق
المال ،فباإلضافة إلى توسٌع فرص االستثمار ،وجود أداة مالٌة مثل الرٌت
ٌساهم فً موازنة المخاطر والعوائد على األداوت المالٌة المتاحة فً
السوق المالٌة إضافة إلى طبٌعة قطاع العقارات ،التً تقتضً مراجعة
اإلٌجارات بصورة متكررة "بناء على العقد المبرم" مع إمكانٌة ارتفاع
قٌمة األصول ،فٌمكن أن تشكل صنادٌق الرٌت أداة تحوط ضد التضخم.

المصدر :روٌترز ،االستثمار كابٌتال.

تتٌح الصنادٌق العقارٌة المتداولة للمستثمرٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة مزاٌا تنوٌع على عدة مستوٌات مختلفة ،حٌث ونظرا لغٌاب سوق سندات أو أدوات
مالٌة للدخل الثابت بالمملكة بقٌت األسهم هً األداة االستثمارٌة الوحٌدة تقرٌبا ألصحاب رؤوس االموال المتوسطة والصغٌرة ،ونظرا لكون محركات سوق
العقارات مختلفة نسبٌا عنها بالمقارنة باالسهم ،فقد تشكل صنادٌق الرٌت وعاء للباحثٌن عن استثمارات ذات دخل ثابت وأقل تذبذبا مما هوا علٌه الحال فً
األسهم ،الجدٌر بالذكر أن الصنادٌق العقارٌة المتداولة تختلف فٌما بٌنها بناء على نوع العقارات المدرة للدخل لكل صندوق وتأثرها بالدورة االقتصادٌة ،حٌث
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كما ذكرنا سابقا أن الصنادٌق العقارٌة المتداولة ٌمكن لها االستثمار فً العقارات السكنٌة والتجارٌة والصناعٌة والزراعٌة وغٌرها .ولكل قطاع من تلك
القطاعات محركات سوقٌة مختلفة تمٌزه عن البقٌة ،فعلى سبٌل المثال :تعتبر الفنادق عقارات دورٌة ألنها أكثر عرضة للموسمٌة وأكثر حساسٌة للعوامل
االقتصادٌة فً حٌن نجد القطاع الصحً وقطاع التعلٌم على سبٌل المثال قطاعات متحفظة لضعف ارتباط الطلب على هذا النوع من الخدمات بالعوامل
االقتصادٌة وتأثره األكبر بالمعطٌات األساسٌة مثل نمو عدد السكان وغٌرها.
ٌعتبر سوق الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة
المتداولة "رٌت" فً الوالٌات المتحدة من
أقدم األسواق فً العالم وأكثرها تنوعا ،وظل
السوق األمرٌكً ٌتطور منذ نشأته عام
 1962حتى اآلن لٌتضمن على  12قطاعا
رئٌسٌا و  166قطاعا فرعٌا وتجاوزت
القٌمة السوقٌة ألسهمه  942ملٌار دوالر
بنهاٌة عام  .2216وتتنوع القطاعات فً هذا
السوق من عقارات تقلٌدٌة كالتجزئة
واالسكان ،إلى عقارات غٌر تقلٌدٌة،
كمستودعات الخشب ومراكز البٌانات
والتخزٌن الذاتً .ولكل قطاع من تلك
القطاعات محفزاته االقتصادٌة الخاصة به،
مما ٌؤدي إلى اختالف فً عائد االستثمار،
وٌعود االختالف فً حجم العائدات من
صندوق استثماري عقاري إلى آخر إلى عدة
عوامل تؤثر على أدائه ،كالعوامل
االقتصادٌة الخاصة بكل صندوق ،وتوفر
االئتمان ،وتباٌن مدة عقد اإلٌجار ،ومحركات
السوق اإلقلٌمٌة ككل.
على الرغم من عدم وجود أي ضمانات
بشأن العائدات المستقبلٌة من قبل صنادٌق
العقارٌة المتداولة "رٌت" ،إال أن البٌانات
التارٌخٌة لصنادٌق الرٌت فً األسواق
األمرٌكٌة تشٌر إلى تحقٌق هذه الصنادٌق
عوائدا أعلى مقارنة باألسهم وضمن مستوى
تذبذب أقل.
قمنا باختبار أداء مؤشر فاٌنانشٌال تاٌمز
األمرٌكً لجمٌع الصنادٌق العقارٌة المتداولة
على ثالث فترات مختلفة (منذ االنشاء ،من
عام  ،2222آخر خمس سنوات) ،حققت
الصنادٌق االستثمارٌة العقارٌة المدرجة فً
مؤشر فاٌنانشٌال تاٌمز األمرٌكً عائدات
أعلى من العائدات المحققة من مؤشر إس آند
بً  522وبفارق كبٌر خالل فترة االختبار
األولى والثانٌة (منذ االنشاء  ،منذ عام
 )2222فً حٌن حقق المؤشر أداء أضعف
خالل فترة االختبار األخٌرة (الخمس سنوات
السابقة)  ،من جهة أخرى حقق العائد النقدي
من توزٌعات األرباح خالل جمٌع الفترات
عائدا أعلى من متوسط االستثمار فً
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الشركات المدرجة فً السوق األمرٌكً وٌقارب من الضعف ،كما تجدر االشارة إلى أن الصورة مشابهة لها فً العدٌد من األسواق العالمٌة واألسواق الناشئة من
حٌث تفوق متوسط عائد التوزٌعات النقدٌة على متوسط التوزٌعات النقدٌة للشركات المدرجة فً تلك األسواق.
ٌعتبر سوق الصنادٌق العقارٌة المتداولة األمرٌكً األكبر واألكثر نضجا فً العالم حٌث تسٌطر على نسبة تفوق  %57من حجم سوق الصنادٌق العقارٌة
المتداولة فً العالم وٌتداول أكثر من  222رٌت بها ،وٌفوق حجم سوق صنادٌق الرٌت عالمٌا  1.7ترٌلٌون دوالر أمرٌكً كما فً نهاٌة عام  2216وذلك مقارنة
مع  734ملٌار دوالر نهاٌة عام  2212أتى هذا
االرتفاع الكبٌر فً الست سنوات األخٌرة
مدعوما بتدشٌن العدٌد من الدول الناشئة
والمتقدمة ألنظمة عمل الصنادٌق بأسواقها وعلى
رأسها كل من أسترالٌا والٌابان ،والتً تمكنت
من تجاوز نظٌراتها فً برٌطانٌا و فرنسا لتصبح
ثانً وثالث أكبر أسواق الصنادٌق االستثمار
العقارٌة العالمٌة على التوالً ،وخالل العقدٌن
الماضٌٌن ،شهدنا ارتفاعا كبٌرا فً عدد الدول
التً أنشأت التشرٌعات الخاصة بصنادٌق
االستثمار العقارٌة "رٌت" ،وبناء على
المعلومات الصادرة عن الرابطة الوطنٌة
لصنادٌق االستثمار العقارٌة ،تم سن تشرٌعات
تنسجم مع منهج صنادٌق الرٌت األمرٌكٌة فً
 37دولة.
المصدر :روٌترز ،االستثمار كابٌتال.

نشأة وتطور الصنادٌق العقارٌة المتداولة فً السوق المالً السعودي
كان صندوق الرٌاض رٌت أول صندوق ٌحصل على الموافقة الكاملة الدراج وحداته للتداول فً السوق الرئٌس وذلك بعد اعتماد اللوائح التنظٌمٌة من قبل هٌئة
السوق المالٌة فً شهر أكتوبر من عام  ، 2216لٌصل عدد الصنادٌق المدرجة فً السوق كما فً نهاٌة شهر نوفمبر  2217إلى سبعة صنادٌق مدرجة إضافة
إلى موافقة هٌئة سوق المال على سبعة صنادٌق اضافٌة متوقع ان ٌتم طرحها وادراجها فً السوق خالل األسابٌع القادمة والعدٌد من الصنادٌق االخرى التً ما
زالت تحت الدراسة ،كما وافقت هٌئة سوق المال على ترخٌص لعدد من الصنادٌق القابضة لالستثمار فً الصنادٌق العقارٌة االستثمارٌة المتداولة وهً صندوق
األهلً القابض لصنادٌق االستثمار العقارٌة المتداولة وصندوق بلوم القابض لصنادٌق الرٌت وفٌما ٌلً ملخص ألبرز معالم الصنادٌق المتداولة بالمملكة العربٌة
السعودٌة:

المصدر :تداول ،االستثمار كابٌتال
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اسم
الصندوق

تارٌخ االدراج

فئة األصول المملوكة

عدد العقارات
المملوكة

عدد
المستأجرٌن

حجم األصول

اجمالً
العائد من
االٌجارات

اجمالً
الرسوم

القٌمة
السوقٌة
للوحدة*

سٌاسة
التوزٌعات

العائد
الصافً
المتوقع**

الرٌاض رٌت

2216/11/13

مكاتب  +ضٌافة وفندقة +
محالت تجارٌة

 5عقارات قائمة
 1تحت التطوٌر

84

 522ملٌون

%6.38

%2.26

9.45

سنوي

%3.68

الجزٌرة
موطن رٌت

2217/22/15

مستودعات

 1عقار قائم

6

 118ملٌون

%8.39

%1.73

17.66

سنوي

%3.32

جدوى رٌت
الحرمٌن

2217/24/32

ضٌافة وفندقة  +محالت
تجارٌة

 2عقارات قائمة

1

 662ملٌون

%6.21

%1.14

12.34

نصف سنوي

%4.3

تعلٌم رٌت

2217/25/32

التعلٌم

 1عقار قائم

1

 285ملٌون

%7.37

%2.95

12.19

سنوي

%4.66

المعذر رٌت

2217/28/22

سكنً  +مكتب  +محالت
تجارٌة  +مستودعات

 11عقار قائم
 1تحت التطوٌر

213

 613.7ملٌون

%8.51

%2.26

9.34

سنوي

%5.99

مشاركة رٌت

2217/12/22

سكنً  +مستودعات +
ضٌافة وفندقة

 5عقارات قائمة

5

 882ملٌون

%8.58

%2.15

9.69

سنوي

%5.75

ملكٌة رٌت

2217/11/25

سكنً  +صناعً  +مكتب
 +محالت تجارٌة

 12عقار قائم

7

 622ملٌون

%7.72

%1.91

9.16

سنوي

%5.49

المشاعر
رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

ضٌافة وفندقة  +محالت
تجارٌة

 3عقارات قائمة

1

 572.4ملٌون

%6.75

%1.72

12.22

نصف سنوي

%4.36

األهلً رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

ضٌافة وفندقة  +محالت
تجارٌة

 2عقارات قائمة

224

 1,375ملٌون

%7.64

%1.67

12.22

نصف سنوي

%5.21

دراٌة رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

سكنً  +مكتب  +محالت
تجارٌة ومعارض +
مستودعات  +ضٌافة

 12عقار قائم
 2عقار حقوق منفعة
 1تحت التطوٌر

غٌر معلن

 1,172ملٌون

%7.84

%1.55

12.22

نصف سنوي

%5.51

وساطة رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

لم ٌتم نشر شروط وأحكام
الصندوق بعد

-

-

 1,282ملٌون

-

-

12.22

-

-

النفٌعً  -أم
القرى رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

لم ٌتم نشر شروط وأحكام
الصندوق بعد

-

-

 522ملٌون

-

-

12.22

-

-

سدكو كابٌتال
رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

لم ٌتم نشر شروط وأحكام
الصندوق بعد

-

-

-

-

-

12.22

-

-

الراجحً
رٌت

لم ٌتم االدراج
بعد

لم ٌتم نشر شروط وأحكام
الصندوق بعد

-

-

-

-

-

12.22

-

-

المجموع

 42عقار قائم
2عقار حقوق منفعة
 3تحت التطوٌر

 8,356.1ملٌون

المصدر :تداول ،شروط وأحكام ونشرات اصدار كل صندوق
*كما فً 2217/12/11
**بناء على القٌمة السوقٌة للوحدة فً 2217/12/11

األثر المتوقع على السوق المالً واالقتصاد السعودي
ما زال قطاع الصنادٌق العقارٌة المتداولة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً مراحله األولى وٌمر بمرحلة نمو حٌث ٌتداول حالٌا صندوقان عقارٌان فً أسواق
المال فً دولة االمارات العربٌة المتحدة ،كما قامت مملكة البحرٌن بإنشاء القوانٌن المنظمة والمتعلقة بالرٌت فً أواخر عام  2216وتم إدراج أول صندوق
عقاري متداول بمسمى إسكان رٌت ،فً حٌن لم ٌتم بعد وضع اإلطار القانونً واللوائح المتعلقة بتداول الرٌت فً أسواق األوراق المالٌة لكل من الكوٌت وقطر،
تتصدر المملكة العربٌة السعودٌة دول مجلس التعاون الخلٌجً من حٌث عدد الصنادٌق المدرجة بسبع صنادٌق حالٌا ،ومع نضج صنادٌق االســتثمار العقاري
المتداولة "رٌت" من حٌث الحجم وتغطٌة السوقٌ ،توقع أن ٌرتفع مستوى اإلفصاح والشفافٌة على مستوى السوق ككل والذي بدوره سٌنعكس إٌجابٌا لزٌادة
االستثمارات األجنبٌة فً أسواق المال السعودٌة ،كما نعتقد أن اللوائح الضرٌبٌة المطبقة فً المملكة مقارنة بالضرائب المفروضة فً دول أخرى ناشئة ومتطورة
ستزٌد من جاذبٌتها مما سٌدفع المستثمرٌن األجانب المؤهلٌن لالقبال علٌها.
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نشرت هٌئة السوق المالٌة السعودٌة فٌما ٌتعلق
بصنادٌق االستثمار العقارٌة المتداولة تعلٌمات
مفصلة فٌما ٌتعلق بمتطلبات الطرح والحد األدنى من
االفصاح والشفافٌة ،من جهة أخرى تلعب وزارة
االسكان دورا هاما فً تشجٌع االستثمارات العقارٌة
بالمملكة وجذب رؤوس أموال أجنبٌة لالستثمار
بالقطاع العقاري السكنً والذي بدوره سٌسهم أٌضا
بزٌادة مستوى االفصاح والشفافٌة بالقطاع العقاري
ككل إضافة إلى الجوانب الخاصة بتطوٌر قنوات
االستثمار بالمملكة العربٌة السعودٌة ودعمها لرؤٌة
المملكة ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع
الحكومً فً تطوٌر المشارٌع وزٌادة مساهمة
القطاع العقاري فً الناتج المحلً اإلجمالً واستغالل
األراضً البٌضاء ،ستسهم أٌضا هذه الصنادٌق بخلق
المصدر :كً بً ام جً ،االستثمار كابٌتال
وظائف جدٌدة لالقتصاد ومساهمتها فً تخفٌض
البطالة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،إضافة إلى دور هذه الصنادٌق فً جذب رؤوس األموال األجنبٌة الراغبة باالستثمار فً القطاع العقاري بالمملكة.
المعاٌٌر والعوامل التً ٌجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار االستثمار فً الرٌت
ال ٌمكن مقارنة العائد المتوقع على مختلف صنادٌق االستثمار العقاري المتداولة بمعزل عن العدٌد من العوامل األخرى التً قد تؤثر على هذه العوائد وتذبذب
أسعار وحدات الصنادٌق المتداولة ،حٌث أن كل رٌت ٌتكون من أصول مختلفة من حٌث الموقع والقطاع والجودة وبالتالً فإن مقارنة أدائها مع بعضها البعض
قد ال ٌعطً المستثمر القرار الصحٌح بناء على أهدافه االستثمارٌة .وفٌما ٌلً بعض أهم المعاٌٌر والعوامل التً ٌجب النظر الٌها قبل اتخاذ قرار االستثمار فً
الرٌت:

جودة العقارات

ٌجب النظر إلى جودة العقار المستحوذ علٌه وعمره والصٌانة الدورٌة للعقار للمحافظة علٌة من التهالك السرٌع
الذي قد ٌؤثر على العمر االفتراضً للعقار واالستثمار المرتبط به.

مدة عقود االٌجار

المدة الزمنٌة للعقد وطولها ٌعتبر أحد أهم العاومل التً تساهم فً استقرار أسعار وحدات الصنادٌق وارتفعها
تدرٌجٌا مع ارتفاع قٌمة االٌجارات والعوائد المتوقعه مستقبال.

قدرة المستأجر على االلتزام بدفع االٌجار
المستحق

اسم المستأجر وتارٌخه اإلتمانً ٌؤثر على قدرة الصندوق على االلتزام بمستوى التوزٌعات النقدٌة المتوقع

القطاع الذي ٌعمل به العقار المملوك
وتأثره بالدورة االقتصادٌة وتنوعها
العقارات بالصندوق

ٌتأثر العائد المتوقع من االستثمار بالقطاع الذي ٌنتمً إلٌه كل أصل كما ذكرنا فً هذا التقرٌر سابقا مثاال على
المقارنة بٌن قطاع الفنادق والقطاع الصحً وقطاع التعلٌم والعوامل المؤثرة علٌها بشكل عام.

(االنتشار  /التركز) الجغرافً للعقارات
المملوكة من قبل الصندوق

التنوٌع والتوزٌع القطاعً والجغرافً ٌخفف من المخاطر بشكل عام ولكن زٌادة االنتشار قد ٌرفع من تكالٌف
إدارة االمالك.

تكلفة شراء العقارات

ٌجب النظر إلى أسس تقٌٌم شراء العقارات وتكلفة االستحواذ ،حٌث أنها قد تكون نقطة مفصلٌة وحاسمة فً
وذلك لتأثٌرها على أداء الصندوق فً حال رغب مدٌر الصندوق ببٌع العقار والتخارج منه أو البحث على
مستأجرٌن أخرٌن فً حال خرج المستأجر الحالً.

صافً العائد المتوقع من االستثمار

ٌجب النظر إلى صافً العائد المتوقع لالستثمار قبل اتخاذ قرار باالستثمار ولٌس النظر إلى العائد التأجٌري
نظرا لتأثره بالرسوم المفروضة على الصندوق بشكل عام.

توقٌت االستثمار

ٌلعب توقٌت االستثمار أحد العوامل التً تساهم فً الحفاظ على رأس المال من خطر التذبذب فً أسعار
الوحدات.
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إخالء المسؤولٌة
هذه الوثٌقة أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالٌة والوساطة ( االستثمار كابٌتال) فً مدٌنة الرٌاض ،فً المملكة العربٌة
السعودٌة .وهً معده لالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابٌتال وال ٌجوز إعادة توزٌعها أو إعادة إرسالها أو نشرها ،جزئٌا
أو بالكامل ،بأي شكل أو طرٌقة ،دون موافقة خطٌة صرٌحة من شركة االستثمار كابٌتال.

خالد بن عبدالحفٌظ فــدا
مدٌر أول  -قسم األبحاث وتقدٌم المشورة
 +966 11 254-7666تحوٌلة 3455
kfeda@icap.com.sa

استالم ومراجعة وثٌقة البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزٌع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لألخرٌن عن المحتوٌات
واألراء ،واألستنتاجات أو المعلومات الواردة فً هذه الوثٌقة قبل الكشف العلنً عن مثل هذه المعلومات من قبل شركة االستثمار
كابٌتال.
كما أن المعلومات واألراء الوارده فً هذه الوثٌقة ال تشكل عرضا وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بٌع أٌة أوراق مالٌة أو منتجات
استثمارٌة أخرى متعلقة بتلك األوراق المالٌة أو االستثمارات.
أعدت هذه الوثٌقة باستخدام البٌانات والمعلومات التً تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي ضمانات (صرٌحة أو
ضمنٌة) أو وعود وال نتحمل أي مسؤولٌة أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة .كما أن شركة االستثمار كابٌتال ال
تقر بأن المعلومات التً تتضمنها هذه الوثٌقة غٌر مضللة أو خالٌه من األخطاء أو مناسبة ألي غرض معٌن.
إن األداء السابق لٌس بالضرورة دلٌال على األداء فً المستقبلٌ .جب على المستثمرٌن مالحظة أن الربح المتحقق من هذه
األوراق المالٌة أو غٌرها من االستثمارات ،إن وجدت ،قد تتقلب ،كما أن األسعار أو قٌمة تلك األوراق المالٌة واالستثمارات قد
ترتفع أو تنخفض .أن التقلبات فً أسعار الصرف لها آثار سلبٌة على القٌمة أو الثمن ،أو الربح الناتج من استثمارات معٌنة .وبناء
علٌهٌ ،مكن للمستثمرٌن أن ٌحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال .االستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة
باالستثمار فً األسواق المالٌة وعلى المستثمرٌن أن ٌدركوا أن قٌمة االستثمار ٌمكن أن تقل أو ترتفع فً أي وقت.
لٌس المقصود من هذه الوثٌقة تقدٌم المشورة فً مجال االستثمارات الشخصٌة ألنها ال تأخذ فً االعتبار األهداف االستثمارٌة أو
الوضع المالً أو االحتٌاجات المحددة ألي شخص معٌن قد ٌستلم هذه الوثٌقةٌ .جب على المستثمرٌن أخذ المشورة المالٌة،
والقانونٌة أو الضرٌبٌة بشأن االستراتٌجٌات االستثمارٌة أو مدى مالئمة االستثمار فً أوراق مالٌة ،أو استثمارٌة أخرى التً
ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثٌقة.
لمزٌد من المعلومات والتفاصٌل حول الصنادٌق التً ترغب فً االستثمار فٌهاٌ ،رجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصنادٌق
ذات الصلة وتقرأها بعناٌة ،بما فً ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدف .نسخة من الشروط واألحكام لجمٌع الصنادٌق متاح
على الموقع اإللكترونً لشركة االستثمار كابٌتال.
إن شركة االستثمار كابٌتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها وموظفٌها ،لٌست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعٌة أو
األضرار التً قد تنشأ بشكل مباشر أو غٌر مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة فً هذه الوثٌقة .هذه الوثٌقة والتوصٌات
الواردة بها غٌر قابلة للتغٌٌر دون إشعار مسبق.
شركة االستثمار كابٌتال ال تتحمل أٌة مسؤولٌة عن تحدٌث المعلومات الواردة فً هذه الوثٌقة .إن هذه الوثٌقة لٌست موجهه أو
معدة للتوزٌع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كٌان سواء مواطن أو مقٌم ٌقع فً أي مكان ،أو دولة ،أو بلد أو أٌة والٌة
قضائٌة أخرىٌ ،كون هذا التوزٌع أو النشر أو التوافر أو االستخدام مخالفا للقانون و ٌتطلب من شركة االستثمار كابٌتال أو أي من
فروعها القٌام بالتسجٌل أو إستٌفاء أي شرط من شروط الترخٌص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائٌة.
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