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وجهة نظر المستثمرين في قطاع العقارات

المملكة العربية السعودية–2017استطالع عام 



دول الخليجمن المقيمين في 

والذين ينوون االستثمار في 

عقار أو شراء منزل في 
.المملكة

المملكةمنهم مقيمون في 

من شارك في الدراسة؟



29%

36%

25%

10%

لاير سعودي14,999يصل إلى 

لاير سعودي29,999إلى 15,000من 

لاير سعودي30,000أكثر من 

ال يمكنني القول/ ال أعرف

صافي الدخل الشهري لألسرة

.تجاري خالل العام القادم/ جميع المستطلعين يمتلكون أو ينوون شراء عقار سكني

88%

10%

2%

المملكة العربية السعودية

دولة اإلمارات

أخرى

بلد اإلقامة

54%

33%

13%

سعوديون

عرب

جنسيات أخرى

الجنسية

77%
ينوون اإلستثمار في 

المملكة خالل العام القادم 

أما الباقي فقد استثمروا 

سابقا  

تفاصيل المستطلعين



4

على سوق العقارات2030تأثير رؤية السعودية 

37%

42%

36%

الرياض

جدة

مكة

ت إنشاء عقارات تجارية أكثر لالستثمارا
األجنبية

37%

44%

جدة

مكة

زيادة في تطويرعقارات مجال السياحة
(الفنادق)والضيافة 

50%

43%

43%

الرياض

جدة

مكة

زيادة في مشاريع سوق العقارات

33% الرياض

كنيةزيادة نسبة العرض للعقارات الس

.المستثمرين المقيمين في المملكة والذين ينوون االستثمار في عقار أو شراء منزل في المملكةمن 100: العينة



المقدرة لالستثمار في العقارات في المملكة معدّل الميزانية 

حجم االستثمار في العقارات

31%

35%

14%

12%

8%

دوالر أمريكي200,000أقل من  

دوالر أمريكي500,000–200,001من 

مليون دوالر أمريكي–500,001من 

مليون دوالر أمريكي2أكثر من 

ال أعرف

دوالر أمريكي  733,000 : معدّل الميزانية المقدرة



15%14%
12%

11%11%
10%

األمن في السوق 
المحلي

حالة االقتصاد في طانخفاض أسعار النف
السوق المحلي

عدم الثقة في 
أو / السماسرة و

شركات التطوير 
العقاري

ير قوانين االستثمار غ
أو / مشجعة و

البيروقراطية 
الحكومية 

حالة االقتصاد 
العالمي

العقارات سوق  أبرز المخاوف المتعلقة عند االستثمار في



الستثمار التغيّر المتوقع في األسعار بالنسبة للمهتمين في ا

في المملكة

أسعار بيع العقارات السكنية

19%

14%

61%

6%

ستزيد 

لن تتغير

ستقل

ال أعرف

أسعار إيجار العقارات السكنية

%10: معدّل االنخفاض %10: معدّل االنخفاض

20%

14%

62%

4%

ستزيد 

لن تتغير

ستقل

ال أعرف



ة طلباً هي الفيال والشقأكثر أنواع العقارات السكنية 

 ً األكبر حجما

المملكةفي المقيمين في دول الخليج والذين ينوون االستثمار من % 

3%

8%

13%

26%
22%

28%

شقة بثالث غرف شقة بغرفتينشقة بغرفة واحدةستوديو
أو أكثر

4لغاية –فيال 

غرف

غرف أو 4فيال بها 
أكثر



يقع في وسط المدينة، وهي منطقة العقار السكني المثالي 
سكنية بالكامل

22%
مجّمعات سكنية أو كومباوند 

في ضواحي المدينة وتحتوي

على محالت تجارية

50%
مستقلّة عمارات سكنية 

مركز المدينة / في وسط 

وال توجد فيها محالت 

تجارية

19%
عمارات سكنية مستقلّة في 

توجد فيها وال ضواحي المدينة 

محالت تجارية

8%
ط مّسرة في وسسكنية مجّمعات 

مركز المدينة وتحتوي وعلى / 

تجارية محالت 



أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون والراغبون في شراء المنازل 

مقابل النقود السكنية والقيمة هي نوعية الوحدة عقار عند شراء 

القيمة مقابل 
النقود 

جودة /نوعية
الوحدة السكنية 

سهولة الوصول 
إلى الطريق السريع



ع تقفي شراء المنازل العقارات األمثل للمستثمرين والراغبين 

بالقرب من مكان العمل، دور العبادة والمؤسسات التعليمية

41%

38%38%

35%

منشآت الرعاية الصحية المؤسسات التعليمية دور العبادة النشاط التجاري/مكان العمل



توافر وحدات عقارية 

بأسعار مناسبة
ة أسعار فوائد تنافسي

على القروض

الوصول لبيانات 

تقارن بين مختلف 

العقارات المتوفرة

توافر عقارات ذكية أو 

عقارات موفرة للطاقة

ما يفقده مناسبة ال يزال من أبرز توافر وحدات عقارية بأسعار 

سوق العقارات حالياً  

سوق العقارات حاليا  ما يفقده 



حماية المشتري من خالل 

تقديم األموال في / استرجاع

حال تأخير المشروع

ة العوامل التي قد تُشجع المستثمرين على شراء عقار في المملك

العربية السعودية

–تغيّر قانون الرهن العقاري 
ليتقليل تكاليف التمويل المنز

ين توسيع فرصة الغير سعودي

المتالك عقارات في مناطق 

معينة في المملكة



التسوق مراكز قائمة الرياض جاليري يتصدر 

والماركات الترفيهية في المملكة العربية السعودية

15.514.7
12.612.011.4

السالم مول، جدةرد سي مول، جدةالمراكز العربية، جدةمجمع الراشدالرياض جاليري

2017المؤشر لمراكز التسوق والماركات الترفيهية  للنصف األول من 

والتوصيةاالنطباع، السمعة، الجودة، القيمة، االرتياح مؤلفة من هو نتيجة المؤشر 

3,690: 2017المجموع للنصف األول من 



13.112.3
10.710.410

السالم مول، جدةرد سي مول، جدةالمراكز العربية، جدةمجمع الراشدالرياض جاليري

نتائج الطنين

خبار، في األسلبياً عنها أو شيئاً إيجابياً ما هي العالمات التجارية التي سمعت 
.الحديث المتناقلخالل اإلعالن أو من 

شيئاً ايجابياً عن الطنين هو صافي نتيجة الذين سمعوا . 2017الطنين في النصف األول من العالمات التجارية التي حققت أعلى نسبة من 
العالمة التجارية مطروحا منها أولئك الذين لديهم أخبار سلبية عن العالمة التجارية في األسبوعين الماضيين 

3,690: 2017للنصف األول من المجموع 



شاهدت لها إعالناً في ما هي العالمات التجارية التي 
األسبوعين الماضيين؟

11.9
10.9

9.38.98.3

المراكز العربية، جدةرد سي مول، جدةالسالم مول، جدةالرياض جاليريمجمع الراشد

معرفة اإلعالن

الماضيينالعالمة التجارية في األسبوعين إعالناً عن هي النسبة المئوية للمجيبين الذين شاهدوا المعرفة باإلعالن 

3,690: من يناير إلى يونيو2017للنصف األول من المجموع 



أسئلة؟
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