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 تعتبر هذه فرصة لصغار المستثمرين للمشارآة في المشاريع العقارية الضخمة: عايض القحطاني

 تعتزم إطالق صناديق استثمارية عقارية إسالمية" سمو القابضة"
 

 
 جانب من توقيع العقد

اري                                 شرآة صناديق لالستثمار العق شاء أول  اري لسمو القابضة عن إن تز (أعلنت شرآة سمو الذراع العق ، في    )ري
ى هامش                 وم عل م الي ذي أقي ر الصحفي ال ك خالل المؤتم اء ذل ور منجمنت السويسرية، ج ع شرآة أنك السعودية م

. معرض سيتي سكيب العقاري في دبي الذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي

ناديق                               ذه الص ل ه اد مث ن إيج ي م دف الرئيس ة إن اله مو القابض رآة س ك ش اني مال ان القحط ايض فرح ال ع وق
صغار المستثمرين للمشارآة في إنشاء وشراء المشاريع                            االستثمارية اإلسالمية في السعودية هو إتاحة الفرصة ل
اء                      ل إنش ة مث واق العقاري ي األس ة ف تثمارية متنوع وات اس اد قن ي إيج ه ف ى أهميت افة إل ة الضخمة، باإلض العقاري
ى مستثمرين                               ا عل ا أو بيعه م تأجيره ا ث صناديق ريتز إلقامة وشراء الفنادق، والمستودعات، والمستشفيات وغيره
وم                          ر المفه ة، وتطوي بة البطال ل نس ي تقلي اعد ف د يس ا ق ة مم يرة ومتنوع ل آث رص عم اد ف ب إيج رين، بجان آخ
دا                                               ة، مؤآ ها للدول شاء مشاريع وتأجير خالل إن ة من  االستثماري العقاري وزيادة مشارآة القطاع الخاص في التنمي

 . على أن مشاريع ريتز تسهل دخول المستثمرين األجانب وبمبالغ ضخمة

ة                           وأضاف القحطاني أن هذا النوع من االستثمارات يتميز بارتفاع عوائده وقلة تعرضه لألخطار والشفافية في منهجي
ذه األصول                   ع ه ة بي ع إمكاني تثمرين وم ى المس ًا عل ا أرباح ي توزيعه د ف ة للعوائ دفقات النقدي ادة الت تثمار وزي االس

بر                   ث يعت رى، حي تثمارات األخ ة ببعض االس عارها مقارن اع أس ن ارتف تفادة م ة لالس تز (العقاري ناديق   ) ري ن ص م
  ). Closed - end Fund(االستثمار المغلقة 

ن                  اة م ا معف دول، آونه تي تشرعها بعض ال وانين ال ي الق ذه الصناديق هي ف ا ه م مزاي ن أه اني أن م ن القحط وبي
ع        ا من                         % 90الضرائب، ويلزم هذا النظام توزي شترط عددًا معين ى المستثمرين، وبعضها ي باح عل ثر من األر أو أآ

من دخلها من االستثمارات       % 75المستثمرين وتقيد نسب الملكية لكل مستثمر، ولذلك تشترط بعض الدول أن يكون                  
ى        ) 450(في العالم أآثر من    ) RITs(العقارية أو ما شابهها، حيث يبلغ عدد صناديق          المدرجة فقط وبقيمة تصل إل

ي  ن          800حوال د م وق مؤشر العوائ د تف ي، وق ون دوالر أمريك تز (بلي تثمارات         ) ري ن االس ع المؤشرات م ى جمي عل
 . األخرى

اإلسالمية في ماليزيا واإلمارات قال إن شرآة سمو         ) ريتز(وعن سبب اتخاذ مثل هذه الخطوة بعد سنوات من تطبيق          
ة عام                    500القابضة والتي تبلغ استثماراتها الحالية ما يقارب             اد استثماراتها مع نهاي مليون ريال ومن المتوقع ازدي
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ا                        )مليون ريال  1000( إلى أآثر من    2008 ية أثبتت نجاحه ، لها باع طويل في البحث عن مصادر استثمارية عقار
اد فرص                         من خالل التجربة، هذا من جانب أما الجانب األهم في تطلعات الشرآة لمساعدة صغار المستثمرين في إيج
 . لهم للمشارآة في إنشاء وشراء المشاريع العقارية الضخمة، وهذا جزء من الخدمات التي تقدمها الشرآة للمجتمع

ية مع شرآة                                           ع االتفاق ور منجمنت السويسرية، إن توقي شرآة أنك ذي ل دير التنفي جون ساندويك الم ومن جانبه قال 
يل في الفضاء                              اع طو ا ب ور له شرآة أنك سمو القابضة يمثل فرصة استثمارية حقيقة بالنسبة لشرآتنا، السيما وان 
ريعة                           ندات الش ر س ي تطوي اهمت ف تي س ة ال رآات المهم ن الش دة م ا واح ى أنه افة إل المي، باإلض رفي اإلس المص
وع من الصناديق                             ذا الن اإلسالمية في الخارج، والتي تمتلك حقائب مالية إسالمية، وهذا بحد ذاته ساهم في إطالق ه

 .اإلسالمية االستثمارية مع شرآة سمو القابضة
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