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INCREASED DEMAND FOR LUXURY AND BUDGET HOTELS TAKES SPOTLIGHT AT CITYSCAPE JEDDAH 2013

  INCREASED DEMAND FOR LUXURY AND BUDGET HOTELS TAKES SPOTLIGHT AT CITYSCAPE JEDDAH 2013

 والمشاركين فيه ..2013ارتفاع الطلب على الفنادق الفاخرة واMقتصادية يستقطب اھتمام زوار سيتي سكيب جدة 
مملكةاMستثمار في تطوير الفنادق لbستفادة من ارتفاع الطلب على جميع مناحي السياحة الدينية بال

 البbدتمويل المشاريع أحد العقبات الرئيسية أمام مطوري العقار والتي تعوق نمو ملكية المنازل في

 مدفوعاً بمعدل نمو قدرهبرز تطوير الفنادق كواحد من القطاعات اsكثر نشاطاً في المجال العقاري على مستوى المملكة،
 مليار لایر في مشاريع النقل والبنية100% سنوياً لزيارات العمل والسياحة، وباMستثمارات الحكومية التي بلغت قيمتھا 6

ي تعيشه السياحة الدينيةالتحتية، وكذلك بالفرص التي تتجسد في العائدات العالية للفنادق واMزدھار غير المسبوق الذ
 أمس، عقدت ورش العمل2013في مناطق مختلفة من المنطقة الغربية. وفي ثاني أيام معرض سيتي سكيب جدة 

يات التي من شأنھاالمرافقة للمعرض "اMستثمار والتطوير الفندقي " التي تنظم للمرة اsولى وتركز على استراتيج
يرة والمتوسطة، وتحديدا�سھام في تأمين مصادر تمويل لمشاريعك الفندقية والشرائح المتنامية في مجال الفنادق الصغ

 الحارثي، نائب الرئيسالفرص في قطاع السياحة الدينية ومضاعفة العائدات من استثمارات الفنادق. وصرح اsستاذ حسين
عل منصة مثالية يلتقيوالعضو المنتدب لشركة المعارض الوطنية "تم تصميم جدول أعمال ورش العمل بعناية لتكون بالف

ا اMستراتيجياتفيھا مطورو الفنادق والمستثمرون، والمسؤولون الحكوميون، وشركات الفندقة، ويشكلون من خbلھ
ون، وأكورد، ھي مجموعةالمطلوبة لمضاعفة نمو صناعة الضيافة السعودي ودعمھا". وأضاف اsستاذ الحارثي "حياة، وھيلت
لعbمات الوسائل التيمن بين العbمات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة وشاركت في القمة. وقد ناقش ممثلو ھذه ا

قطاعات التي تشھد نمواًيمكن من خbلھا تطوير فنادق منخفضة التكلفة وأخرى متوسطة التكلفة بھدف رفع العائدات في ال
 في سيتي سكيب جدةومضاعفة العائدات من استثمارات الفنادق. شركات الفنادق الرائدة التي شاركت في القمة وجدت

ميع اMستفادة من فرص اMستثمارمنبراً ھاماً واستثنائياً لتشارك معرفتھا وخبراتھا ونقلھا إلى جمھور القمة، مما يتيح للج
لى". ولدى افتتاح ورش العملالمستقبلية التي تزخر بھا السياحة الدينية في البbد واMرتقاء بھذا القطاع إلى مستويات أع

ة الفندقية لمنطقةفي صباح أمس بالحديث عن الفنادق، صرح فيليبو سونا، رئيس قطاع الفنادق والمنتجعات والضياف
الرئيسية التي تقود السياحةالشرق اsوسط وشمال أفريقيا بشركة كوليرز إنترناشونال با�مارات العربية المتحدة، العوامل 

يع البنية التحتية، مثل خطالدينية بطبيعة الحال ھي المشاريع الضخمة مثل مشاريع تطوير الفنادق، ومشاريع النقل ومشار
رئيسية بثbثةالحرمين الحديدي، ومشروع جبل عمر واسع النطاق، وھي جميعاً ستعمل على زيادة مساحات مكة ال

 من الفنادق اMقتصاديةأضعاف في أقل من عقدين اثنين". ووفقاً لتقرير أصدرته كوليرز إنترناشونال، ھناك عرض محدود
 مدن حالياً M تجد فيھا أي فندق من ھذه الفئة، مما7العالمية عالية الجودة بالمملكة. وتشير اMستقصاءات إلى أن ھناك 

دية العالمية سيكونيوضح الفجوة الكبيرة في السوق. على الرغم من ذلك، فإن العرض المستقبلي من الفنادق اMقتصا
م. وقد أجرت كوليرز إنترناشونال2015 غرفة فندقية بحلول العام 1182قوياً، حيث من المتوقع أن تضاف للسوق السعودي 
 غرفة فندقية إضافية، فضbً عن العرض المستقبلي على مدى34,882تحقيقاً توصلت فيه إلى أن السوق يمكنه استيعاب 

لفنادق اMقتصادية تتميزاsعوام الخمس القادمة، في مدن كبرى وأخرى صغيرة. فرص اMستثمار الجذابة ما تزال متاحة، وا
ً إلى نسب الربحية الحاليةببنية فعالة من حيث التكلفة للغاية تتميز Mستراتيجية تسعير مستدامة أقل تقلباً. واستنادا

ة يتراوح المدى المحتملللفنادق اMقتصادية الموجودة، يبدو جلياً أن الفنادق المقرر تطويرھا ستشكل استثمارات مربح
%. ومن بين المتحدثين الذين تحدثوا عن قطاع الفنادق، صرح شجاع زيدي، نائب21-18للمعدل الداخلي لعائداتھا بين 

ر الرئيسي لمشروع جبلالرئيس للمشاريع في السعودية، والمدير العام لفندق وأبراج ھيلتون مكة بالمملكة، والمستشا
المستثمرين ھو أن ھناكعمر بمكة المكرمة "النقطة الرئيسية التي تبرز في مناقشات السياحة الدينية بين المطورين و

نشطة، لكن مكة المكرمةمكة المكرمة واحدة فقط، مما يعني أنه في حين أن زيارة الوجھات السياحية اsخرى قد M تكون 
م كل منھم بزيارتھا مرةدائما ما تكون لھا وضعھا الخاص نظراً لمكانتھا الخاص في قلوب جميع المسلمين، والذين يلتز

نبيك، وأوركيد، وفيرمونتواحدة في العمر على اsقل". وأشار زيدي أن من المتوقع للعbمات الفندقية مثل جبل عمر، وموف
 غرفة لسوق الفنادق بمكة المكرمة. وأضاف زيدي "المشاريع اsخرى التي من8000وفنادق جبل الكعبة أن تقدم أكثر من 

دحول سوق مكة بسرعةشأنھا المساھمة بشكل كبير في قيادة السياحة الدينية وتحفيز من المطورين وأصحاب الفنادق ل
 كيلو مترات وسيتضمن عدداً من المشاريع الجديدة التي3ھو مشروع طريق الملك عبد العزيز السريع الذي سيبلغ طوله 

٪ من إيرادات الفنادق تأتي في شھرين فقط، ھما شھر رمضان60تؤدي إلى الحرم". وأكد زيدي وأكد أن ھذا مھم جداً sن 
الصحيح في جميع مراحلهالمبارك وموسم الحج. واختتم زيدي بالتأكيد على أن مشروع جبل عمر يسير حالياً على الطريق 

م.2014م، والبقية سيتم تشغيلھا بحلول عام 2013الخمس، وسيتم إطbق أول فنادق العbمة التجارية بحلول نھاية العام 
اريع الحاليةقدمت شركة ليمان إحدى الشركات العارضة في سيتي سكيب جدة والتي تعمل على اMستفادة من المش



ً لمشروعين يستھدفانوالمستقبلية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. ، والمتخصصة في إدارة المشاريع، شرحا
مشروع اsول وھو وادي أصbالحجاج والمعتمرين. ويقول ميشيل أبو جودة، الشريك ا�داري بشركة ليمان �دارة المشاريع "ال

 كم من جدة باتجاه20 كيلومتر مربع على بعد 120ما يزال في مرحلة التصميم، وسيكون بمثابة مدينة جدة على مساحة 
مدينة المعتزم تشييدھاالشرق على الطريق السريع، وھو مشروع مھم بالنسبة للسياحة الدينية". وأوضح أبو جودة أن ال
ية، ومدينة ترفيھية، ونادٍستحتضن أحياء سكنية وتجارية، با�ضافة إلى العديد من المزايا مثل ملعب جولف، ونادٍ للفروس

البصري الترفيھي. المشروع الثاني الذي تديره ليمان ھو s I-Maxنشطة السفاري إلى جانب مرفق خاص مجھزٍ بنظام
رمين الذي يربط جدة"قلب جدة"، وسيتم تطويره في منطقة المطار القديم، وھو يقع بالقرب من إحدى محطات قطار الح

النا بشكل مستدام بما فيھابالعاصمتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقول ھنا أبو جودة " لقد توسعت أعم
 الذي تمارسه كعاملھذين المشروعين الرئيسيين، وذلك بفضل موجة اMزدھار التي تعيشھا السياحة الدينية والتأثير

صصة " القطاع السكنيرئيسي في تعزيز وتنمية القطاع العقاري بمدينة جدة". على صعيد آخر، عرضت ورشة العمل المتخ
ديين في القطاعوا�سكان المُيسر" التي عقدت في أول أيام المعرض لبعض المعوقات التي تواجه المطورين السعو
طوير العقارات sھميةالسكني وا�سكان الميسر، أشار المھندس محمد العتيبي، مدير إدارة التطوير في شركة اsولى لت

مع تجاه العوامل السابقة، داعياًالترويج الجيد للتجارب الناجحة لشركات التطوير العقاري وتغيير الثقافة السائدة لدى المجت
 العتيبي بأن "نوعيةإلى وجود ھيئة تنظيمية عقارية تقوم على تسھيل وتنظيم مشاريع السكن الميسر. وأضاف المھندس

مرتفع الثمن والضار بالبيئةتكنولوجيا البناء المستخدمة ما زالت بالشكل التقليدي وتعتمد بالدرجة اsولى على اMسمنت ال
% من التكلفة50 قرابة والذي يحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ويكمن الحل في استخدام مواد بناء مسبقة الصنع توفر
ن مسؤوMً تجاه السوقا�جمالية للبناء مما يمكن اsفراد من اقتناء المسكن المناسب". وبين بأن المطور يجب أن يكو
زمنية قريبة، حيث يعانيالعقاري وأن يقوم ببيع اsراضي للمستثمرين اsكثر جدية في البدء بتنفيذ المشاريع خbل فترة 
لعمراني. وطالب المھندسقطاع العقار من تعطيل البناء لفترات زمنية طويلة للعديد من اsراضي المطورة داخل النطاق ا

يير الثقافة السائدة التيالعتيبي الشركات العقارية الناجحة بأن يشاركوا الشركات اsخرى خبراتھم وتجاربھم وطالب بتغ
ة. وحول تقييمتحد من معدMت نمو القطاع، واقترح إنشاء ھيئة متخصصة بتسھيل إجراءات مشاريع المساكن اليسر

تنفيذي لشركة أعياناMستراتيجيات الناجحة للحصول على تمويل المشروعات، أكد اsستاذ عبدالمجيد بنان، الرئيس ال
رية تستھدف شريحتي ذويالحديثة للتطوير العقاري أنه من الصعب إقناع البنوك التجارية بتقديم التمويل لمشاريع عقا

ل لمشاريع التطويرالدخل المتوسط والمتدني. وأوضح اsستاذ بنان أن العديد من البنوك من أحجم عن تقديم التموي
امنة ، أكد اsستاذالعقاري، لكن ھناك من وافق، ولكننا لم ننجح بعد في الحصول على التمويل". وخbل الجلسة الث
 العقاري ھو اsرض التيعبدالمجيد أن الحصول على التمويل يتطلب الضمانات، والضمان الوحيد الذي يكون بحوزة المطور
تقبلھا البنوك التجاريةسيتم البناء عليھا، لكن ھذه اsرض يتم تقسيمھا وبيع الوحدات المبنية عليھا، ومن الصعب أن 
ثل البيع على المخطط،كضمان للقرض. وأوضح اsستاذ عبدالمجيد "كان أمامنا العديد من الخيارات لتمويل مشاريعنا، م

تركة مع مقاولين يمتلكونوالبيع بالتقسيط، واMستعانة بصناديق العقار، وإصدار الصكوك، با�ضافة إلى تأسيس مشاريع مش
لى الكثير من العقبات،سجbً حافbً با�نجازات وخبرات طويلة في القطاع العقاري، لكن ھذه الخيارات ما زالت تنطوي ع
حصول على القرضويتوجب العمل على إزالتھا. ربما يكون الحل بتعيين مستشار مالي يتولى التفاوض مع البنك لل

كة البحرين، أنالمطلوب". من جھته، صرح ستيفن أتكينسون، عضو مجلس إدارة شركة أريت القابضة لbستثمار بممل
ديه الثقة الbزمة بقطاعالبنوك تقدم القروض للحصول على أرباح، والقطاع المصرفي ھو قطاع عالي التنظيم، وM يتوفر ل
ون "البنوك في المملكةالعقار لتقدم له التمويل الذي يحتاجه، فھي متحفظة بخصوص المشاريع العقارية. ويقول أتكينس

 بنكاً يمول مشروعاًمھتمة بتحقيق اsرباح، وM تجد ما يحفزھا لتنويع أنشطتھا بما في ذلك قطاع العقار. ربما تجد
دني. على الطرف ا®خر، Mللبتروكيماويات، لكنك لن تجد أي بنك مھتم بتمويل مشروع عقاري لذوي الدخل المتوسط أو المت
العقارية السكنية". وأكدنجد تحركاً كافياً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتحفيز البنوك على تمويل المشاريع 

والمتوسطة، والتيستيفن على أن المملكة بحاجة إلى بنوك عقارية متخصصة في تمويل المشاريع العقارية الصغيرة 
لمساكن الميسرة فيستكون الوسيلة المثالية لدفع ھذا القطاع نحو النمو ليتمكن من تلبية الطلب المتزايد على ا
bل كلمته عن (وجھات نظرالمملكة. في المقابل، أكد الدكتور رائد الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية، خ

ى ضرورة وجودالمطورين) في تنفيذ مشروعات ا�سكان الميسر من خbل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، عل
ارب الناجحة التي نفذتھاتشريعات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحمي كافة اsطراف، وقام باستعراض التج
والعام تتجسد في وجودأمانة مكة المكرمة في عدة مشاريع، وأضاف بأن أحد العقبات التي تواجه شراكة القطاع الخاص 

يقع على عاتق وزارةقيود في نقل ملكية اsراضي من القطاع الحكومي إلى الخاص، ومن جھة أخرى فأن ھناك دور كبير 
قيام بطرحھاا�سكان في ضرورة سعيھا لشراء وحدات سكنية من المطورين العقاريين بأسعار أقل من السوق وال

 ما من شك أن معرض جدةللمواطنين ذوي الدخل المنخفض. ومع المشاريع الفندقية المميزة الجاري تطويرھا في المملكة،
 يعد أحد اsحداث العقارية الرائدة على مستوى المملكة التي2013لتطوير المدن واMستثمار العقاري - سيتي سكيب جدة 

 التنموية والعمرانيةتسھم في دعم رؤية حكومة المملكة لتحقيق النمو في صناعة العقارات، وتسليط الضوء على معالم
ھي المملكة العربيةالمميزة والمبتكرة، وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر سوق عقاري في المنطقة – أM و

السعودية
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