
فرص االستثمار العقاري 
في المباني التعليمية



المحتويات

ارتفاع حجم الطلب
علىىىىىىىن المبىىىىىىىاني 

فىىرص االسىىتثمار فىىيالتعليمية
علىىيم البنيىىة التحتيىىة للت

األهلىىىىىي للم ىىىىىاهمة 
فىىىىي تحقيىىىى   هىىىى ا  

وزارة التعليم  حاجىىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىىو  
االسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمار 
التعليمىىىىىىىي  لىىىىىىىن 

دور شىىر ة تطىىوير للمبىىانيالمطور العقاري
مىىىال  ىىىير تىىىوفير األدوات 
ال اعمىىىىة ليسىىىىتثمار فىىىىي 

المباني التعليمية 
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ارتفاع حجم الطلب علن المباني التعليمية

2020حجم الفرص المتوقع في 

مليار سعودي تقريبا  20ضخها للمباني االستثمارات المطلوب الم ته   هو رفع الن بة مال                                    حجم 

4629

تراطات تأتي  همية  يجاد مباٍن تعليمية ج ي ة نتيجة لتغطية الطلب الحالي  و المتوقع مال  ير النمو ال كاني،  ما  ن االش
، الج ي ة لوزارة التعليم فرضت علن الم ارس األهلية توفير بيئة تعليمية مناسبة، و ح   هم  ر انها  ن يكون المبنن تعليميا 
. ما  ن الع ي  مال الم ارس المشغلة في مباٍن غير تعليمية يتعيال عليها االنتقار  لن مباٍن تعليمية  و اإلغي 

17%25%

78079

التعليم العام

فرصة استثمارية 
الفتتاح مدارس 

أهلية
10011962

التعليم الخاص

1000225000

رياض األطفال

فرصة استثمارية 
الفتتاح مدارس 
التعليم الخاص

فرصة استثمارية 
الفتتاح مدارس 

رياض أطفال



ارتفاع حجم الطلب علن المباني التعليمية

 شهر7 ع اد الطيب بناء علن احصائية مال 

تراطات تأتي  همية  يجاد مباٍن تعليمية ج ي ة نتيجة لتغطية الطلب الحالي  و المتوقع مال  ير النمو ال كاني،  ما  ن االش
، الج ي ة لوزارة التعليم فرضت علن الم ارس األهلية توفير بيئة تعليمية مناسبة، و ح   هم  ر انها  ن يكون المبنن تعليميا 
. ما  ن الع ي  مال الم ارس المشغلة في مباٍن غير تعليمية يتعيال عليها االنتقار  لن مباٍن تعليمية  و اإلغي 

6,500,000
سنوات5بعد 

900,000
الوضع الحالي

1,625,000
المستهدف

ن بة الطلبة في التعليم األهلي بالمملكة

17%

التعليم األهلي بالمملكةفي ن بة الطلبة 

25%

سعودي تقريبا  مليار 20حجم االستثمارات المطلوب ضخها للمباني 

450,000

في مباني 
5,200,000تعليمية



هلي األفرص االستثمار في البنية التحتية للتعليم 
للم اهمة في تحقي   ه ا  وزارة التعليم 

م تقبلي المحرك ال افع في االستثمار يكمال في تهيئة البنية التحتية الميئمة لتغطية النمو ال
وزيادة الطاقات االستيعابية للمباني التعليمية

المبادرات

:مبادرة الطفولة المبكرة•
ر1. نموذج المطوِّ
تأجير المراف  للمشغليال2.
ةرياض  طفار ج ي ة حكوميبناء 3.
ترميم و عادة تأهيل رياض 4.

 طفار بم ارس قائمة 
في افتتاح رياض التوسع 5.

األطفار في مقر العمل

 دارة 
األصور

برنىىامت تىىأجير األراضىىي •
التعليمية

برنىىىامت تىىىأجير المبىىىاني•
التعليمية

برنىىىىىىىىىىامت اسىىىىىىىىىىتكمار •
المبىىىىىىىاني التعليميىىىىىىىة 

المتعثرة
ني برنامت تشغيل المبا•

التعليمية المخية

  مات 
االستثمار 
التعليمي

 شراك القطاع 
الخاص

برنىىىامت تىىى رج رفىىىع  فىىىاءة مبىىىاني التعلىىىيم•
األهلي غير التعليمية

برنىىىامت اسىىىتفادة المىىى ارس األهليىىىة مىىىال •
اع المرافىى  التعليميىىة التىىىي يملكهىىا القطىىى

الخاص
برنىىامت اعتمىىاد تصىىاميم المىى ارس األهليىىة•

عليميةللم تثمريال الراغبيال بإنشاء مباٍن ت
ات برنامت تر يص لتق يم الع ي  مال الخ م•

ال اعمىىىىىة والجاذبىىىىىة لم ىىىىىتثمري التعلىىىىىيم 
ألهلي وت هيل  جراءات الترا يص

(م رسة300)المرحلة األولن •
60: طرح  راضي المجموعة األولن1.

م رسة في ج ة و مكة المكرمة 
م ارس ع ة : طرح المجموعة الثانية2.

في جميع  نحاء المملكة 
(BMT)نقل –صيانة -بناء 3.
(م رسة1200)المرحلة الثانية •

مراحل ع ة في  نحاء المملكة 1.
(مجموعة مناط )

BMT))نقل –صيانة -بناء 2.

استكشا  النماذج المحتملة 3.
البناء , نظام الق يمة: األ رى

(الملكية)والتشغيل ونقل 



هلي األم فرص االستثمار في البنية التحتية للتعلي
للم اهمة في تحقي   ه ا  وزارة التعليم 

حات تتم الموازنة بيال العرض والطلب عال طري  المبادرات الحكومية وزيادة التر يز، مال  ير اإلصي
.واالستثمارات المختلفة في هذا القطاع

خاص ويشه  القطاع فرَص نمو،  ما يجذب الم تثمريال ومشروعات الشرا ة بيال القطاعيال العام وال
.  في قطاع التعليم

االستثماريةالفرص 

تأجير  راضي 
مراف  
تعليمية

تأجير مباٍن 
لتشغيل 
مراف  
تعليمية

تأجير  راٍض 
لبناء رياض 
 طفار

تأجير مباٍن  
لتشغيل 
رياض  طفار



هلي األم فرص االستثمار في البنية التحتية للتعلي
للم اهمة في تحقي   ه ا  وزارة التعليم 

نموذج

ر المطوِّ

نموذج 
م تثمري التعليم 

األهلي

ي ته   النموذج طرح مجموعة •
 راٍض يتم تأجيرها علن مطوريال 
تأجير  حزمة لبنائها مباني تعليمية و
علن مشغلي م ارس  هلية

نماذج

نموذج

الصن و  

االستثماري

نموذج

الشرا ة مع 

المطوريال

ي ته   النموذج تأجير  راٍض •
يال لم تثمري التعليم األهلي اللذ

ل يهم الق رة علن التطوير 
والتشغيل معا  

ي ته   النموذج طرح مجموعة •
 راض يتم تأجيرها علن صنادي  
ر االستثمارية تكون قاع ة لتوفي

التمويل مال  ير 
مموليال والتعاق  مع/م تثمريال

مطور لتطوير المبنن الم رسي 
ومال ثم التأجير علن مشغل مال 

ذوي الخبرة

ي ته   النموذج توقيع عق  •
وتكون ( JDA)شرا ة مع مطوريال 

الشرا ة بالعائ   ير فترة مح دة
ره وذلك لبناء مبنن تعليمي وتأجي
علن مشغليال مال ذوي الخبرة

تأجيرتأجير

مشار ة بالتطويرتأجير

قي  ال راسة* 



المطور العقاريلن حاجة سو  االستثمار التعليمي 

لعقاري، نظرا  لكون الخبرة االستثمارية والتطويرية عناصر مهمة يتميز بها المطور ا
بناء مباٍن وهو ما يجعل له دورا   بيرا  في المشار ة بتح يال بيئة التعليم، مال  ير

.يتعليمية مناسبة للتأجير علن  ح  المشغليال المر صيال في التعليم األهل

ة  يجابيات االستعان
بمطور عقاري

دراسة وتحليل ال و  
تح ي  منطقة التطوير، )

تح ي  م توى الطلب 
الحالي والم تقبلي، 

(دراسة الج وى

ال راسات 
المالية

التخطيط وتوفير 
التصاميم 

ت هيل الحصور 
علن التمويل



دوات ال اعمة ليستثمار األدور شر ة تطوير للمباني مال  ير توفير 
التعليميةفي المباني 

سناد ال عم الفني والهن سي  
لخ مات القطاع الخاص

1437/06/01

1437/12/20

التكليف بإدارة وتشغيل واستثمار 
األصور التي تملكها وزارة التعليم

الالم تثمريطلباتباستقبارالتكليف
مالباالستفادةالراغبيالوالم تثمرات

لهمالمملو ةالتعليميةالمراف  راضي

1438/07/13

1438/04/13

التكليىىىىىىىف بتقيىىىىىىىيم المبىىىىىىىاني
ير الم رسية األهلية واألجنبية غ

التعليمية




