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ورؤيــة   ،2020 الوطنــي  التحــول  برنامــج  إطــاق  جــاء 
لتنميــة  مســتقبلية  طريــق  خارطــة  ليشــكا   2030 المملكــة 
اإلنســان وبنــاء المــكان علــى هــذه األرض الطيبــة، وليقدمــان 

نموذًجــا يحتــذى فــي مختلف المجاالت  

لقــد ارتكــزت برامــج المســتقبل علــى أهميــة الموقــع والمكانــة 
ــتثمارية  ــدرات االس ــريفين، والق ــن الش ــود الحرمي ــة بوج الديني
قــارات  وســط  االســتراتيجي  الجغرافــي  والموقــع  الهائلــة، 
حيــوي  ومجتمــع  مزدهــر  اقتصــاد  نحــو  لتقودنــا  العالــم، 
الدخــل،  مصــادر  تنويــع  علــى  بالتركيــز  طمــوح،  ووطــن 
ــد، وبشــرف نباهــي  ــى النفــط كمــورد وحي وعــدم االعتمــاد عل
بــه فــي وطننــا وجــود مدينــة مكــة المكرمــة علــى خريطــة 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــلمون م ــة المس ــام وقبل ــز اإلس ــا كمرك وطنن
ــارة المســجد  ــه زي ــث يتوجــب في ــم, وركنهــم الخامــس حي العال
الحــرام فــي مكــة المكرمــة وأداء فريضــة الحــج التــي فرضــت 
ــذ مــا يقــارب 1,400 ســنة  ولهــذا ميــزة كبــرى ال تتوفــر  من
ــب  ــث اســتمرارية الطل ــم مــن حي ــي العال ــة ف ــة عالمي ألي مدين
ــار  ــن 1.8 ملي ــر م ــارة أكث ــة وزي ــذه المدين ــرور به ــى الم عل
هــي  والعمــرة  الحــج  انعكاســات  فــإن  ولذلــك  لهــا،  مســلم 
القطــاع  ومنــه  االقتصــادي  النشــاط  علــى  تأثيــرا  األكثــر 
ــات  ــن القطاع ــر م ــى كثي ــة إل ــة اضاف ــة المكرم ــاري لمك العق

)النقل، الضيافة، التســوق   ( 

وقــد تــم تســليط الضــوء علــى أهميــة مكــة كمركــز دينــي 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــتمر م ــاق المس ــن خــال اإلنف واقتصــادي م
ــى توســيع المســجد الحــرام والمشــاعر المقدســة  الســعودية عل

والبنيــة التحتيــة للمدينــة على مر الســنين 

ــنين  ــر الس ــى م ــعودي عل ــة لاقتصــاد الس ــة مك ــتمرت أهمي اس
نتيجــة  األخيــرة  اآلونــة  فــي  بــروزا  أكثــر  واخــذت موقعــا 
ــة 2030  ــة المملك ــزت رؤي ــد رك ــط وق ــدات النف ــع عائ لتراج
فــرص  توليــد  علــى   2020 الوطنــي  التحــول  وبرنامــج 
اســتثمارية نتيجــة للتوســعات التــي تمــت للطاقــة االســتيعابية 
للمســجد الحــرام والمشــاعر المقدســة ومشــاريع قطــار المشــاعر 

وقطــار الحرميــن ومطار الملــك عبد العزيز بجده 

ــه  ــى أن ــرة عل ــة لقطــاع الحــج والعم ــة التنموي ــد اخــذت الرؤي لق
ــات  ــر الخدم ــل عب ــوع مصــادر الدخ ــة لتن ــرص المتاح ــد الف أح
التــي تقــدم للحجــاج والمعتمريــن بحيــث تســهم فــي تحريــك 
عجلــة االقتصــاد لقطاعــات عديــدة علــى رأســها القطــاع العقــاري 
ــع  ــم وض ــد ت ــدار  وق ــذا اإلص ــع ه ــد مواضي ــو أح ــي وه الفندق
خطــة طموحــة ضمــن الرؤيــة وبرنامــج التحــول للوصــول بعــدد 
المعتمريــن إلــى 15 مليــون عــام 2020 وإلــى 30 مليــون 
ــي أعــداد  ــادة مطــردة ف ــى زي ــة إل معتمــر عــام 2030 باإلضاف
الحجــاج، مــن هنــا نجــد أننــا أمــام نســب نمــو تصــل إلــى 30% 
ســنوًيا بالنســبة للمعتمريــن وهــو مــا يعنــي نمــو فــي الطلــب مــع 
األخــذ فــي االعتبــار أن النمــو قــد ال يشــكل نســب اشــغال تتجــاوز 
ــة لقطــاع  ــة المكرم ــة بمك ــة االســتيعابية الحالي ــن الطاق %90 م

االســكان للحجاج والمعتمرين ســوى بموسم الحج 

التجاريــة  الغرفــة  التجــار  بيــت  مــن  أننــا  نؤكــد  ممــا ســبق 
ــة القادمــة  ــى المرحل ــاؤل إل ــة بمكــة المكرمــة ننظــر بتف الصناعي
ــاج  ــداد للحج ــي األع ــادة ف ــة الزي ــى خط ــير عل ــريطة أن نس ش
والمعتمريــن المذكــورة ضمــن برنامــج الرؤيــة، ونؤكــد علــى أن 
ــس  ــات ولي ــن القطاع ــر م ــي كثي ــرص ف ــن الف ــر م ــاك الكثي هن
ــد  ــد نج ــل ق ــب ب ــة فحس ــكنية والفندقي ــة الس ــرورة العقاري بالض
حاجــة لمزيــد مــن مراكــز التســوق والمتاحــف ومراكــز الترفيــه، 
المطاعــم الفاخــرة، اضافــة إلــى التوســع فــي مشــاريع البنــى 
ــذا  ــا  ول ــاء، الطــرق، المطــارات وغيره ــاء، الكهرب ــة الم التحتي
ــلطات  ــن الس ــاون بي ــن التع ــد م ــة لمزي ــة ماس ــاك حاج ــإن هن ف
العامــة لضمــان عــدم التأخيــر فــي أي قطــاع لكيــا يشــكل عنــق 

زجاجــة وعقبة أمام اســتمرارية تدفق المعتمرين والحجاج 

ــدا مــن  ــح مزي ــى خطــوات تتي ــدم عل ــا شــك أن المملكــة تق وب
ــوع  ــي تن ــة والمســاهمة ف ــي التنمي مشــاركة القطــاع الخــاص ف
الكفــاءة  ورفــع  الهــدر  لتقليــل  والتأســيس  الدخــل  مصــادر 
لتحقيــق  المــدى،  طويلــة  حلــول  وايجــاد  أكبــر،  ولشــفافية 

رفاهيــة مواطنيهــا وضيوف الرحمن 

التجاريــة  الغرفــة  ادارة  مجلــس  رئيــس  جمــال،  ماهــر 
الصناعيــة بمكــة المكرمة

تعليق من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
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رغــم أن مكــة ليســت أكبــر مــدن المملكــة العربيــة الســعودية،  ●
فإنهــا ُتعــد مــن أوجــه عديــدة المدينــة األهــم مــن الناحيــة 
ــر  ــة األكث ــد العالمــي، ألنهــا المدين ــى الصعي االســتراتيجية عل

قداسة في اإلسام 

ــار مســلم  ● ــغ عددهــم 1.8 ملي ــم البال ونظــراً ألن مســلمي العال
مطالبــون بالحــج إلــى مكــة المكرمــة مــرة واحــدة علــى األقــل 
ــى  ــاً عل ــر محــدود تقريب ــاً غي ــة طلب ــي العمــر، تشــهد المدين ف
الفنــادق والمرافــق الســياحية األخــرى  وينطبــق القــول المأثور 
"قــم بالبنــاء وهــم ســيأتون" علــى ســوق مكــة أكثــر مــن 

انطباقه على أية مدينة أخرى في المنطقة 

وتــدرك رؤيــة الســعودية 2030 الــدور المهــم الــذي يمكــن أن  ●
يلعبــه قطــاع الســياحة الدينيــة فــي تنويــع االقتصــاد بعيــداً عــن 
اعتمــاده الســابق علــى قطــاع النفــط والغــاز  وتضــع هــذه الرؤية 
الخطــوط العريضــة لخطــط تهــدف إلــى مضاعفــة القــدرة 
االســتيعابية ألعــداد المعتمريــن والحجــاج لتصــل إلــى حوالــي 

15 مليون معتمر و5 مايين حاج بحلول عام 2020.

ومــن شــأن زيــادة عــدد الحجــاج أن تخلــق فرصــاً هائلــة فــي  ●
قطاعــي متاجــر التجزئــة والفنــادق وقطــاع الســكن عمومــاً فــي 
مكــة  وســيوفر هــذا فرصــاً كبيــرة لــكل مــن المطوريــن 

والمستثمرين لتطوير العقارات الحالية وبناء أخرى جديدة 

وتتمثــل العقبــة الرئيســية الحاليــة أمــام زيــادة أعــداد الحجــاج  ●
فــي الحــد األقصــى المفــروض علــى أعــداد الحصــص المقررة 
لــكل بلــد، والتــي تــم تخفيضهــا اســتجابًة لمخــاوف تتعلــق 
ــر  ــك تأثي ــد كان لذل ــي عــام 2013  وق بالصحــة والســامة ف
ــن  ــة  وم ــي مك ــاج ف ــكن الحج ــادق وس ــى أداء الفن ــلبي عل س
المتوقــع أن تزيــد هــذه الحصــص عقــب االنتهــاء مــن أعمــال 

تطوير البنية التحتية األساسية في عامي 2017 و2018.

يفضــل العديــد مــن الحجــاج الســكن خــارج المناطــق الرئيســية  ●
مــن  لاســتفادة  النسيموالنســيم(  و  قريــش  بطحــاء  )مثــل 
أســعارها الرخيصــة  ومــن الضــروري أن ُتحــدد منطقــة 
مســاكن الحجــاج بشــكل أوضــح وأن يتــم منــح التراخيــص لهــا 
ــدم  ــذي يق ــر الســكن ال ــى جــودة ومعايي ــاظ عل مــن أجــل الحف

للحجاج 

بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتحســين البنيــة التحتيــة للمدينــة،  ●
فثمــة حاجــة لزيــادة الربــط بيــن محطــات القطــار والمشــاعر 
المقدســة، إذ تحتــاج محطــة قطــار الحرميــن، علــى وجــه 
ــم  ــد  5 3ك ــى بع ــة عل ــي الرصيف ــع ف ــي تق الخصــوص، والت
ــاً مــن المســجد الحــرام وحوالــي 8 كــم مــن منــى، إلــى  تقريب
وســائل نقــل بريــة مــن أجــل قطــع الشــوط األخيــر مــن الرحلــة 

للوصول الى الحرم أو المسكن 

البيــع  ● علــى  كبيــراً  اعتمــاداً  التجزئــة  قطــاع  يعتمــد  كمــا 
ــوة الشــرائية  ــاً للق ــرة تشــهد ضعف ــي فت للحجــاج، وال ســيما ف

بين السكان 

وال يــزال قطــاع الوحــدات الســكنية التقليــدي )لســكان المدينــة  ●
الدائميــن( يعانــي مــن نقــص المنــازل ميســورة التكلفــة ومــن 

ضعف جودة مشروعات البنية التحتية 

ــي  ● ــراً نســبياً ف ــة ســوقاً صغي ــد قطــاع المســاحات اإلداري وُيع
مكة مقارنة بالمدن الكبرى في السعودية 

النتائج والتحديات الرئيسية
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مليونــي  المكرمــة عــن  مكــة  فــي  الســكان  تعــداد  يزيــد  ال 
نســمة، ومكــة ليســت أكبــر مــدن المملكــة أو مركــزاً اقتصاديــاً 
كمدينــة  أو  منهــا  القريبــة  الســاحلية  جــدة  كمدينــة  مهمــاً 
ــا،  ــر حجمه ــن صغ ــم م ــة. وبالرغ ــة المملك ــاض، عاصم الري
اإلســام  فــي  مدينــة  أقــدس  باعتبارهــا  مكــة  منزلــة  فــإن 

تجعلهــا أبــرز مــدن المملكــة مكانًة على مســتوى العالم.

ــي عــام 2016 و5.9  ــون حــاج ف ــة 1.9 ملي اســتقبلت المملك
مليــون معتمــر فــي عــام 2015 ممــا يعنــي أن قطــاع الســياحة 
ــي  ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــاً %2–%3 م ــل حالي ــة يمث الديني

للسعودية 

وينقســم ســوق العقــارات فــي مكــة إلــى جزئيــن: المنطقــة 
ــري  ــق الدائ ــا الطري ــي يحده ــرام والت ــجد الح ــة بالمس المحيط
ــة التــي تعتمــد فــي  الثانــي )المنطقــة المركزيــة( وســائر المدين

الغالــب علــى الطلب من الســكان المحليين 

مقدمة

6        حقوق النشر محفوظة © لشركة جيه أل أل آي بي، إنك، 2016.
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مساهمة القطاع االقتصادي إلجمالي الناتج المحلي 2016

المصدر: أكسفورد إكنوميكس
يشمل قطاع الصناعة قطاعات التعدين والتصنيع والخدمات والبناء   *

توزيع الموظفين حسب النشاط االقتصادي 2016

المصدر: أكسفورد إكنوميكس

إجمالــي الناتــج المحلي 
يتركــز جــزء كبيــر مــن االقتصــاد فــي مكــة المكرمــة حــول تقديــم 
الخدمــات للحجــاج والمعتمريــن، إذ زادت عــدد الجهــات التــي 
كانــت تقــدم الخدمــات المرتبطــة بالعمــرة عــن 3,500 جهــة فــي 
لبيانــات وزارة الحــج والعمــرة(  وطبقــاً  عــام 2015 )طبقــاً 
القطــاع األكبــر  فــإن  إكنوميكــس،  أكســفورد  لتقاريــر شــركة 
ــي لمكــة هــو القطــاع  ــج المحل ــي النات مســاهمة فــي تحقيــق إجمال
ــل  ــج  وتدخ ــذا النات ــن ه ــو %60 م ــهم بنح ــذي يس ــي ال الصناع
ــة،  ــاع الصناع ــة قط ــات تحــت مظل ــم الخدم ــاء وتقدي ــال البن أعم

ويرتبط جزء كبير منها بقطاعي الحج والعمرة 

لتوظيف  ا
يعمــل معظــم الســكان )%45 منهــم( فــي القطــاع الحكومــي، 
وهــو األمــر الســائد فــي معظــم المــدن الســعودية الكبــرى  غيــر 
ــة لتخفيــض  ــي، تخطــط الدول ــاً لبرنامــج التحــول الوطن ــه ووفق أن
فاتــورة األجــور التــي تتحملهــا عــن طريــق تســريح خمــس عــدد 
ــادة االعتمــاد  ــول عــام 2020 مــع زي الموظفيــن الحكومييــن بحل

على القطاع الخاص في توفير فرص العمل 

نظرة عامة على االقتصاد الكلي

19%

القطاع
الحكومي

59%

الصناعة*

12%

خدمات
المستھلكین

3%

الخدمات المالیة
 والتجاریة

6%

خدمات النقل،
 والتخزین، والمعلومات

 واالتصاالت

1%

الزراعة

45%

القطاع
الحكومي

19%

الصناعة

26%

خدمات
المستھلكین

2%

الخدمات المالیة
 والتجاریة

5%

خدمات النقل،
 والتخزین، والمعلومات

 واالتصاالت

3%

الزراعة
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تعداد سكان مكة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

السكان 
تأتــي مدينــة مكــة المكرمــة فــي المرتبــة الثالثــة بيــن مــدن المملكــة 
مــن حيــث تعــداد الســكان والــذي يبلــغ فــي الوقــت الراهــن نحــو 
ــاض  ــي جــدة )%47( والري ــي نســمة  وكمــا هــو الحــال ف مليون
ــن  ــة م ــي مك ــكان ف ــي الس ــن إجمال ــد إن %47 م )%42(، نج
ــاء  ــة العامــة لإلحصــاء  وأثن ــات الهيئ ــاً لبيان ــك طبق ــن وذل الوافدي
موســم الحــج يتضخــم تعــداد الســكان فــي مكــة بشــكل كبيــر إذ بلــغ 
عــدد الحجــاج فــي موســم حــج 2016 نحــو 1.9 مليــون شــخص، 

مما ضاعف تقريباً تعداد سكان المدينة 

رســوم األرض البيضاء 
بغيــة المســاعدة فــي عــاج النقــص فــي المســاكن ميســورة 
ــوماً  ــوزراء رس ــس ال ــرض مجل ــة، ف ــاء المملك ــي أنح ــة ف التكلف
قدرهــا %2.5 علــى األراضــي الحضريــة غيــر المســتغلة  ومــن 
المقــرر أن تطبــق المرحلــة األولــى مــن هــذه الرســوم علــى قطــع 
ــر  ــع أو أكث ــر مرب ــغ مســاحتها 10 آالف مت ــي تبل األراضــي الت
فــي مــدن جــدة والريــاض والدمــام بــدءاً مــن مطلــع عــام 2017  
ولــن ُتطبــق هــذه الرســوم فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
لحيــن اإلعــان عــن الحــدود الحضريــة لهاتيــن المدينتيــن )وهــو 
وتشــير    )2017 عــام  مطلــع  فــي  يتــم  أن  المتوقــع  األمــر 
التوقعــات إلــى أن تأثيــر رســوم األراضــي البيضــاء علــى قيمــة 
األراضــي فــي مكــة ســيكون محــدوداً نوعــاً مــا نظــراً لقلــة عــدد 
ــرى  ــدن الكب ــة بالم ــة مقارن ــي مك ــتغلة ف ــر المس ــي غي األراض
األخــرى  وعــاوة علــى ذلــك، فمــن المتوقــع أن يكــون الطلــب 
علــى األراضــي والوحــدات الســكنية أكثــر مــن المعــروض الــذي 
ســيدخل إلــى الســوق  لكــن فــي المقابــل شــهدت بعــض المناطــق 
األكثــر قربــاً مــن حــدود المدينــة، وخــارج "نطــاق الحــرم"، 
قيمــة األراضــي، تحســبا  فــي   30% إلــى  انخفاضــاً وصــل 

لضريبة األراضي البيضاء 
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المصدر: ميد

50%
الصــادرات غيــر النفطيــة كنســبة مئويــة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام 

2030، مرتفعــاً مــن %16 في 2016

مليون  30
عــدد المعتمريــن خــال العام بحلول 2030،

مرتفعــاً مــن 8 مليون في 2016

ــع  ــن عنهــا فــي مطل ــة الســعودية 2030 التــي أُعل ــدرك رؤي ت
ــة أن  ــياحة الديني ــن للس ــذي يمك ــم ال ــدور المه ــام 2016 ال ع
تؤديــه فــي تنويــع االقتصــاد بعيــداً عــن اعتمــاده الســابق علــى 
قطــاع النفــط والغــاز  وتضــع هــذه الرؤيــة الخطــوط العريضــة 
ألعــداد  االســتيعابية  القــدرة  إلــى مضاعفــة  تهــدف  لخطــط 
ــون معتمــر  ــي 51 ملي ــى حوال ــن والحجــاج لتصــل إل المعتمري

و85 ماييــن حــاج بحلول عام 2020.

ومــن شــأن زيــادة عــدد الحجــاج أن يخلــق فرصــاً فــي قطــاع 
الفنــادق وقطــاع الســكن عمومــاً فــي مكــة، إضافــة إلــى قطــاع 
بيــن  التعــاون  توثيــق  هــذا  وســيتطلب  التجزئــة   متاجــر 
ــن  ــكل م ــرة ل ــاً كبي ــر فرص ــاص، ويوف ــام والخ ــن الع القطاعي
المطوريــن والمســتثمرين لتطويــر العقــارات الحاليــة وبنــاء 

جديدة  أخرى 

رؤية السعودية 2030 ومكة المكرمة



7%
معــدل البطالة في 2030،

منخفضــاً مــن %11.6 في 2016

30%
مشــاركة اإلنــاث في القــوى العاملة في 2030،

مرتفعــاً من %22 في 2016

75 جيجــا واط
قــدرة توليد الطاقــة بحلول عام 2020،
مرتفعــاً مــن 57 جيجا واط في 2016

أصول صندوق االســتثمارات 
لعامة ا

7,000 مليــار ريال
 سعودي

2030

600 مليــار ريال 
سعودي

2016

40%
2016

65%
2030

1,000 مليار ريال ســعودي
ــاع  ــام 2030 لقط ــول ع ــة بحل ــرادات الحكوم إي
غيــر النفــط والغــاز، مرتفعــاً مــن 163 مليــار 

ريال ســعودي في 2016

مســاهمة القطاع 
الخــاص في الناتج 
المحلــي اإلجمالي



عدد الحجاج

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

أكبر عشرة دول يقدم منها الحجاج: حج عام 2015*

المصدر: وكالة األنباء السعودية
لم تصدر بيانات عن اسواق الخارج لعام 2016 حتى وقت اعداد هذا التقرير  *

19%

إندونیسیا

16%

الباكستان

15%

الھند

12%

بنغالدیش

9%

نیجیریا

7%

مصر

7%

إیران

7%

تركیا

4%

الجزائر

4%

المغرب

اإلســام هــو ثانــي أكبــر الديانــات انتشــاراً فــي العالــم، إذ يبلــغ عــدد 
المســلمين نحــو 1.8 مليــار شخصمســلم، ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
هــذا العــدد ليصــل إلــى حوالــي 2.8 مليــار بحلــول عــام 2050  
ــفر،  ــادة وكاالت الس ــفر الجــوي وزي ــف الس ــاض تكالي ــع انخف وم
صــار أصبــح الحــج ميســوراً للمســلمين مــن جميــع أنحــاء العالــم 
ــي  ــو المســتقبلي ف ــد النم ــث يعتم ــت مضــى  حي ــن أي وق ــر م أكث
أعــداد الحجــاج والمعتمريــن المســافرين إلــى مكــة علــى معالجــة 
ــود  ــى قي ــة إل ــة، واالضطــراب السياســي، إضاف المخــاوف الصحي

الطاقة االستعابية بما فيها القيود تجاه عدد التأشيرات 

وتــراوح عــدد الحجــاج بيــن 1.8–2.5 مليــون حــاج للموســم 
الواحــد، وبلــغ ذروتــه فــي عــام 2012 بواقــع 3.2 مليــون حــاج  
وُيعــزى التراجــع الكبيــر فــي أعــداد الحجــاج فــي عــام 2013 إلى 
تفشــي فيــروس كورونــا المســبب لمــرض متازمــة الشــرق 
األوســط التنفســية، ممــا دفــع وزارة الصحــة الســعودية إلــى نصــح 
الحجــاج باالمتنــاع عــن أداء شــعيرة الحــج فــي ذلــك العــام  كمــا 
ــع  ــادة بواق ــدر ع ــي تص ــص )الت ــدد الحص ــوزارة ع ــت ال خفض
تأشــيرة واحــدة لــكل ألــف مســلم فــي كل بلــد( بمقــدار %20 مــع 

فرض قيود خاصة على كبار السن واألطفال والمرضى 

كمــا تــم تقليــص الحصص مــن أجل تخفيــف االزدحــام في الوقــت الذي 
ال تــزال فيــه أعمــال توســعة الحــرم المكــي جاريــة ممــا حافــظ علــى 
ــاً خــال  ــام 2013 تقريب ــتويات ع ــس مس ــد نف ــداد عن ــتقرار األع اس
الســنوات األخيــرة  وقــد أدى ذلــك إلــى ازديــاد أعداد الحجــاج على قوائم 
االنتظــار فــي البلــدان ذات الغالبيــة المســلمة مثل إندونيســيا  وقــد زادت 
حصــة إندونيســيا، وهــي أكبــر دولــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث 
ــى  ــارة رئيســها إل ــر عقــب زي ــع 10 آالف زائ تعــداد المســلمين، بواق
المملكــة فــي وقــت ســابق من العام الجــاري، غيــر أن العدد ال يــزال أقل 

بكثير من الحصة السابقة التي كانت تبلغ 211 ألف  حاج سنوياً 

ولحيــن االنتهــاء مــن أعمــال توســعة الحــرم المكــي الجاريــة ومــا 
ــة والتــي مــن المتوقــع أن تكتمــل فــي  ــة تحتي يرتبــط بهــا مــن بني
عــام 2018، ُيتوقــع أن تظــل أعــداد الحجاج في نفس المســتويات  
وبالرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة المتوقعــة فــي أعــداد الحجــاج عقــب 
االنتهــاء مــن أعمــال التوســعة، فــإن االضطــراب اإلقليمــي الــذي 
يؤثــر علــى االقتصاديــات المجــاورة ســيفرض قيــوداً علــى عــدد 

الحجاج القادمين من بعض البلدان 

الحجاج والمعتمرين
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عدد المعتمرين

المصدر: وزارة الحج والعمرة
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اإلمارات

مكــة  زار  فقــد  والعمــرة،  الحــج  وزارة  لبيانــات  وطبقــاً 
ــل  ــذ عــام 2001  ويمث ــر من ــون معتم ــة نحــو 54 ملي المكرم
مــن  كبيــرة  نســبة  العمــرة  لهــم  ســبقت  الذيــن  المعتمــرون 
ــى %70 مــن اإلشــغاالت  ــون نســبة تصــل إل ــن ويحتل الزائري

االشــغال السكنية 

التــي أُعلــن عنهــا  وســوف تؤثــر رســوم تأشــيرة الدخــول 
علــى  القــدرة  علــى  ريــال   2000 قيمتهــا  والبالــغ  مؤخــراً 
إن  وحيــث  المعتمريــن   علــى  وبخاصــة  التكاليــف،  تحمــل 
%23 مــن زوار مكــة يأتــون مــن إندونيســيا وباكســتان، فــإن 
ــة  وُيســتثنى  ــة تعــد مــن األمــور ذات األهمي االســتطاعة المالي
مــن هــذه الرســوم المعتمــرون والحجــاج الذيــن لــم يســبق لهــم 
الحــج  لهــم  يتعيــن علــى مــن ســبق  فيمــا  العمــرة والحــج، 
الرســوم  هــذه  تحــول  وقــد  الرســوم   هــذه  دفــع  والعمــرة 
الباهظــة دون تكــرار العمــرة، ممــا يؤثــر ســلباً علــى معــدالت 

اإلشــغال ومتوســط األســعار اليوميــة  وليــس واضحــاً بعــد مــا 
إذا كانــت هــذه الرســوم ســُتطبق علــى مــن يعــاود الزيــارة فــي 
ــا ســُتطبق ببســاطة  ــاً( أم إنه ــة )كســنة مث ــرة معين غضــون فت
ــة  ــى الحال ــة انطباقهــا عل ــى  وفــي حال ــارة األول مــن بعــد الزي

األخيرة، فســوف يتأثر الســوق تأثــراً كبيراً بذلك 

أكبر عشر دول يقدم منها المعتمرون: المعتمرون في عام 2015*

المصدر: معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، وزارة الحج والعمرة
لم تصدر بيانات عن اسواق الخارج لعام 2016 حتى وقت اعداد هذا التقرير  *
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المواصالت

ــدد  ــادة ع ــة لزي ــعودية الرامي ــة الس ــط الحكوم ــاح خط ــد نج يعتم
الحجــاج والمعتمريــن علــى قدرتهــا علــى مواجهــة القيــود الحاليــة 
ــذا،  ــدرة االســتيعابية لوســائل المواصــات  ول ــا الق ــي تفرضه الت
فقــد أُنفقــت اســتثمارات هائلــة لتحســين شــبكة المواصــات الجويــة 
والبريــة والســكك الحديديــة التــي تخــدم مكــة  غيــر أن العديــد مــن 
المشــروعات المخطــط لهــا والجــاري تنفيذهــا قــد تأثــرت بميزانيــة 
ــبة 14%  ــت بنس ــي تقلص ــفية والت ــة التقش ــام 2016 الصارم ع
مــن 975 مليــار ريــال فــي عــام 2015 لتصــل إلــى 840 مليــار 

ريال في عام 2016.

ولعــل أكثــر مــا يثيــر الدهشــة بالنســبة لمدينــة تســتقبل هــذا العــدد 
الكبيــر مــن الزائريــن الدولييــن علــى مــدار العــام، هــو افتقارهــا 
لمطــار دولــي أو حتــى مطــار محلــي كبيــر  ولــذا، تضطــر حاليــاً 
الغالبيــة العظمــى مــن نســبة الحجــاج والمعتمريــن الدولييــن البالغــة 
%96 والذيــن يدخلــون إلــى الســعودية جــواً عبــر مطــار الملــك 
ــى مخصصــاً  ــذي يضــم مبن ــي جــدة، وال ــي ف ــز الدول ــد العزي عب
للحجــاج بقــدرة اســتيعابية حاليــة تكفــي الســتقبال 80 ألــف حــاج 
فــي نفــس الوقــت  وقــد اســتقبل المطــار حوالــي 33 ألــف رحلــة 

طيران تنقلت المعتمرين خال شهر رمضان عام 2016.

المرحلة األولى (تحت األرض)

المرحلة األولى (مرتفع)

المرحلة األولى (خط اتصال تحت األرض)

المرحلة الثانیة (تحت األرض)

المرحلة الثانیة (مرتفع)

المرحلة الثالثة (تحت األرض)

المرحلة الثالثة (مرتفع)

تمدید محتمل
(مرحلة دراسة الجدوى)

خط المشاعر (موجود)

خط الحرمین السریع

محطة تبادل

منطقة تحت األرض
المرحلة الثالثة (الخط د)

خط المشاعر
(قائم وغیر مرتبط بالشبكة)

خط اتصال بین ج و ج

المرحلة الثانیة (الخط أ) تمدید مستقبلي محتمل (الخط أ)

المرحلة الثانیة (الخط أ)

المرحلة األولى من القسم الثاني المرتفع 

(الخط ج)

خط الحرمین السریع

مدید مستقبلي محتمل (الخط ب)
ت المرحلة األولى

المرحلة الثالثة (الخط د)

تمدید مستقبلي محتمل (الخط أ)

المرحلة األولى من الجزء األول

 تحت األرض (الخط ج)

المرحلة الثالثة (الخط ج)

ج

ج

ب

ب

د

د

أ

أ

القسم األول تحت

ض (الخط ب)
 األر

المرحلة األولى

ض 
القسم األول تحت األر

(الخط ج)

المسجد الحرام

ودع
مست

ودع
مست

دع
تو

مس

جدة السريع
 مكة-

طريق

طريق الملك فيصل

الطرق الدائرية في مكة
المصدر: جيه أل أل

مترو مكة
المصدر: شركة قطارات مكة للنقل العام 
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قطار الحرمين السريع
المصدر: جيه أل أل

مركز مدينة جدة مكة المكرمة

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

مدينة الملك عبدالله االقتصادية

55 دقيقة

25 دقيقة

30 دقيقة  مكة المكرمة

المدينة المنورة

ــي  ــز الدول ــد العزي ــك عب ــار المل ــهد مط ويش
بجــدة فــي الوقــت الحالــي أعمــال توســعة بقيمــة 
ــار دوالر(،  ــال )مــا يعــادل 7.1 ملي ــار ري 27 ملي
ــعة  ــغيل التوس ــات تش ــدأ عملي ــرر أن تب ــن المق وم
الجديــدة فــي 2018/2017  وعقــب االنتهــاء مــن 
القــدرة  تتضاعــف  ســوف  األعمــال،  هــذه 
مســافر  مليــون   30 إلــى  للمطــار  االســتيعابية 
ــى  ــة األول ــة المرحل ــعة الجاري ــر التوس ــنوياً  تعتب س
مــن خطــة أكثــر طموحــاً لزيــادة القــدرة االســتيعابية 

للمطــار إلــى 80 مليون مســافر ســنوياً بحلول عام 2035.

وســوف تتحســن تجربــة انتقــال الحجــاج والمعتمريــن إلــى 
ــد  ــن الســريع  ويمت ــاح مشــروع قطــار الحرمي مكــة عقــب افتت
خــط الســكة الحديــد البالغــة ميزانيتــه 76 مليــار ريــال )20.2 
مليــار دوالر( علــى طــول 453 كيلــو متــر ويربــط مكــة 
المكرمــة بالمدينــة المنــورة )ثانــي أقــدس مدينــة فــي اإلســام(، 
ــغ(   ــة )راب ــه االقتصادي ــك عبدالل ــة المل ــدة ومدين ــروراً بج م
 240 للقطــار  اليوميــة  االســتيعابية  القــدرة  تبلــغ  ومبدئيــاً، 
ألــف مســافر، ومــن المتوقــع أن يبــدأ العمــل فــي عــام 2018  
وينبغــي أن يكــون لقطــار الحرميــن الســريع تأثيــر إيجابــي 
ــي تخفيــف االزدحــام المــروري، إال أن محطــة قطــار مكــة  ف
قطــع  يتطلــب  ممــا  الحــرام،  المســجد  مــن  كــم   3.5 تبعــد 
ــة بوســيلة مواصــات بريــة وذلــك  الشــوط األخيــر مــن الرحل

حتــى االنتهــاء من مشــروع المترو الجديد 

وثمــة خطــط لربــط محطــة قطــار الحرميــن الســريع فــي مكــة 
ــن  ــد ب ــر محم ــد األمي ــي العه ــي ول ــد ول ــد أك ــة، وق ــرو مك بمت
ســلمان فــي أبريــل 2016 أن مشــروع المتــرو المرصــود لــه 
62 مليــار ريــال )16.5 مليــار دوالر( والــذي يحتــوي علــى 
ســيظل  متــر  كيلــو   182 طــول  علــى  ويمتــد  محطــة   88
ــى  ــة عل ــات الطارئ ــن التخفيض ــم م ــه بالرغ ــاً في ــل جاري العم
عــن  اإلعــان  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن  الحكومــي   اإلنفــاق 
المزيــد مــن التفاصيــل مــع اإلعــان عــن ميزانيــة 2017 فــي 

وقــت الحق مــن العام الجاري 

وفيمــا ُتبــذل جهــود الســتخدام وســائل نقــل أخــرى، تظــل 
شــبكة المواصــات البريــة وســيلة النقــل الحيويــة، إذ مــن 
المقــدر أن تقــوم 16 ألــف حافلــة، تضــم مجتمعــة 733 ألــف 
مقعــد، وتديرهــا 23 شــركة، بنقــل الحجــاج أثنــاء موســم حــج 
ــى شــبكة  ــرة عل ــال تحســين كبي ــد جــرت أعم ــذا، فق 2016  ل
ــة  ــة األربع ــرق الدائري ــل الط ــرر أن تكتم ــن المق ــرق وم الط

المحيطــة بالمدينــة بحلــول عام 2020.
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ومــن المتوقــع أن تــؤدي أعمــال التوســعة الثالثــة فــي المســجد 
الحــرام التــي أُعلــن عنهــا فــي عــام 2011 إلــى إضافــة 456 
ــف  ــة )365 أل ــجد الحالي ــاحة المس ــى مس ــع إل ــر مرب ــف مت أل
ريــال  مليــار   80 التوســعة  ميزانيــة  وتبلــغ  مربــع(   متــر 
 1.2 تســتوعب  أن  المقــرر  ومــن  دوالر(  مليــار   21.3(

مليــون شــخص فــي ذات الوقــت )مقارنــة بالقــدرة االســتيعابية 
الحاليــة البالغــة 770 ألــف شــخص(  وقــد اكتملــت حتــى اآلن 
المحيطــة  )المنطقــة  والمطــاف  المســعى  توســعة  أعمــال 
مباشــرة بالكعبــة( ومــن المتوقــع أن تكتمــل باقــي التوســعة 

.2018 في 

توسعة الحرم المكي الشريف

توســعة الملك فهد

األولى 1982–1988 المرحلة 
الثانية 1988–2005 المرحلة 

2018–2011

توســعة الملــك عبدالله

توســعة الملــك عبدالعزيز

1973–1955
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نمو  تباطؤ 
اإليجارات

تراجع
 اإليجارات

نمو  تسارع 
اإليجارات

وصول
  اإليجارات إلى

القاع

الثالث  الربع 
2016

اســتمرار القيــود علــى حصــص الحــج تؤثــر ســلباً علــى أداء  ●
قطاعي الفنادق ومساكن الحجاج 

ال يــزال التأخيــر فــي زيــادة الحصــص المقــررة للحجــاج  ●
ــادق ومســاكن الحجــاج، مــع تهــاوي معــدالت  ــق أداء الفن يعي

اإلشغال بنسبة %50 مقارنة بقيود الحصص السابقة 

وُتعــد خطــط الحكومــة لمضاعفــة عــدد كل مــن الحجــاج  ●
والمعتمريــن ضمــن رؤيــة الســعودية 2030 خبــراً ســاراً 

ألصحاب الفنادق ومساكن الحجاج 

غيــر أن ذلــك يتطلــب مشــاركة أكبــر مــن جانــب القطــاع العــام  ●
لضمــان تنفيــذ المشــروعات فــي الوقــت المحــدد وتطويــر 

الخدمات بما يواكب الزيادة في عدد الحجاج 

ــد أيضــاً  ● ــذي يعتم ــة، ال ــاع التجزئ ــاة قط ــن معان ــم م ــد فاق وق
بشكل كبير على الحجاج، ضعف القوة الشرائية للسكان 

ومــع ذلــك، فــإن أســعار إيجــار متاجــر التجزئــة فــي المنطقــة  ●
المركزيــة ال تــزال مرتفعــة كثيــراً عــن األســعار فــي المناطــق 
األخــرى مــن المدينــة، إذ حققــت الوحــدات والمتاجــر فــي 
المراكــز التجاريــة المحيطــة بالمســجد الحــرام أســعاراً بلغــت 

40,000 ريال سعودي للمتر المربع  

يعانــي القطــاع الســكني فــي مكة من نقص فــي الوحدات ميســورة  ●
التكلفة، ويعتبر ذلك مماثاً للمناطق األخرى في السعودية  

وقــد ضاعــف مــن الضغــط على هــذا القطــاع الطلب من الســكان  ●
الذين تمت نزع أماكهم من أجل توسعة المسجد الحرام  

 وُيعــد قطــاع المســاحات اإلداريــة الســوق األقــل أهميــة فــي  ●
مكــة  وينعكــس هــذا علــى أســعار اإليجــار التــي تكــون متدنيــة 
ــع  ــاض  وم ــدة والري ــي ج ــعار ف ــا باألس ــد مقارنته ــة عن للغاي
ذلــك، وفــي ظــل العــرض الحالــي المحــدود وقلــة المشــروعات 
الجــاري تنفيذهــا، فــإن معــدالت اإلشــغال فــي بعض المشــاريع 

الموجودة تتجاوز 90%  

المالمح الرئيسية للسوق )الربع الثالث من عام 
)2016

ســاعة اإليجار الرئيســية في مكة

* ساعة الفنادق تعكس حركة العائد لكلل غرفة متاحة
ملحوظة: ساعة العقارات هي أداة رسومية طورتها جيه أل أل لتبين مكانة كل سوق في إطار دورة اإليجار الخاصة به  وال تمثل هذه المواقف بالضرورة 
فرص االستثمار أو التطور في هذا السوق  ومن المهم معرفة أن األسواق تتحرك بسرعات متفاوتة بناًء على نضجها وحجمها وأوضاعها االقتصادية  

وال تتحرك األسواق دائماً في اتجاه عقارب الساعة، بل قد تتحرك في اتجاه عكسي أو قد تظل في نفس النقطة في الدائرة لفترات طويلة 
المصدر: جيه أل أل

شريحة مراكز التسوق الشريحة الفندقية*سكن الحجاجالشريحة السكنيةالشريحة المكتبية 
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حالة المشروع القطاع السكني الرقم

اكتمل إعمار رزيدنسز في فيرمونت مكة 1

اكتمل جوار ريسيدنس 2

اكتمل جبل عمر 3

اكتمل واحة مكة 4

متوقع واحة مكة 5

متوقع جبل عمر 6

متوقع باب مكة 7

حالة المشروع الفنادق الرقم

اكتمل فندق أنجم مكة 1

اكتمل فندق بولمان زمزم مكة 2

اكتمل فندق فيرمونت مكة الحرم 3

اكتمل فندق وريزيدنس موڤنبيك برج هاجر 4

اكتمل فندق سويس اوتيل مكة 5

اكتمل فندق كونراد مكة 6

اكتمل فندق دار التوحيد إنتركونتيننتال 7

متوقع هوليداي إن 8

متوقع أبراج كدي 9

متوقع فندق ويستن مكة 10

حالة المشروع سكن الحجاج الرقم

اكتمل أوقاف الراجحي 1

اكتمل أبراج الجوهرة 2

اكتمل أبراج تيسير 3

متوقع أبراج معاد 4

متوقع مشروع ذاخر 5

متوقع أوقاف الراجحي 6

مشاريع مكة

منى

مزدلفة

#

اكتمل

#

متوقع

جبل عرفة

8

5

4

3
21

16

6
2

3
1

1

10

9

6

32

7
45
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حالة المشروع مراكز التسوق الرقم

اكتمل مجمع أبراج البيت التجاري للتسوق 1

اكتمل جبل عمر 2

اكتمل مكة مول 3

اكتمل مكة ستي سنتر 4

اكتمل سوق الضيافة 5

اكتمل سوق الحجاز 6

اكتمل لتون( تعمير واالنشاء )هي ل مركز مكة ل 7

متوقع جبل عمر 8

متوقع معاد مول 9

حالة المشروع الشريحة المكتبية الرقم

اكتمل برج القمرية 1

اكتمل الشريف يحيى تايم تاور 2

اكتمل برج السلوى مكة 3

اكتمل مركز مكة لألعمال 4

اكتمل برج الصفا االداري 5

اكتمل مركز الجروشي 6

اكتمل مجمع األهلة التجاري 7

اكتمل برج مثمرة 8

اكتمل مبنى المطِوفين 9

متوقع مشروع شارع الملك عبدالعزيز 10

محطة قطار الحرمين بمكة

5

6

23

1

14

3

1 2

5

7

3

9

6

7

105

2
7

4 8
451 2

9

94
68

3

2

768

74 8

1 2
9
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قطاع الفنادق

نظــرة عامة على الســوق
إن الطابــع الموســمي الشــديد الــذي يتســم بــه الســوق 
يعنــي أن العديــد مــن الفنــادق فــي مكــة ال تعمــل إال فــي 
شــهور الــذروة  ومــع دخــول الكثيــر مــن الشــركات 
الدوليــة إلــى الســوق، يشــهد هــذا النمــط اآلن تغيــراً  
وتعمــل الكثيــر مــن الفنــادق علــى مــدار العــام  ومــن بيــن 
األســماء العالميــة التــي اجتذبتهــا مكــة مؤخــراً كارلســون 
ريزيــدور التــي تضــم شــبكة فنادقهــا فــي مكــة بــارك إن 
ــارك  ــاي راديســون مكــة المكرمــة النســيم )2016( وب ب
ــة )2017(   ــة العزيزي ــة المكرم ــون مك ــاي راديس إن ب
ــكلين   ــى ش ــعاً عل ــوت توس ــل ماري ــرون مث ــع آخ ويتوس
الشــكل االول عبــارة عــن رفــع اعــداد الفنــادق التــي هــي 
ــاح  ــن خــال افتت ــة م ــة المكرم ــي مك ــة ف ــة ومعروف قائم
ــادق  والشــكل الثانــي هــو  فــروع اخــرى لنفــس هــذه الفن
ــر ادخــال عامــات  ــادق المطروحــة عب ــوع الفن توســع بن
ــة ألول  ــة المكرم ــوق مك ــى س ــدة ال ــة جدي ــة فندقي تجاري

مرة فعلى ســبيل المثال طرح فندق كونراد الجديد 

نظــراً لألهميــة الفريدة التي تحظى بها مكة والطلب 
الامتناهي على الســكن من الحجاج والمعتمرين، فإن 
التوقعــات طويلــة المدى لقطاع الفنادق إيجابية للغاية، 

وُتعد المواقع المتاخمة للمســجد الحرام من أفضل الفرص 
تحقيقاً لألرباح على مســتوى العالم  

وتعتمد ســرعة تحقق هذه التوقعات على مدى القدرة على 
إزالــة المعوقــات الكبرى الحالية التي تواجه هذا القطاع 
والتي تشــمل القيود على حصص التأشــيرات ونقص 

العمالة، مما يتطلب اســتمرار الدعم الحكومي 

ماركــو فوســينيتش، نائــب الرئيس األول )قطاع 
الفنــادق(، منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا
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العرض
ــى  ــادق األعل ــي الجــودة )الفن ــي عال ــارب المعــروض الفندق ويق
مــن المتوســطة والفنــادق الفاخــرة( فــي مكــة المكرمــة مــن 
ــى 11 ألــف  ــة ال ــك بالمقارن ــة  وذل ــة فندقي نحــو 27 ألــف غرف
غرفــة فندقيــة فــي الريــاض و9,400 غرفــة فندقيــة فــي مدينــة 
جــدة  وبالتالــي فــإن مكــة المكرمــة هــي أكبــر ســوق فندقــي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بفــارق كبيــر  وتجــدر االشــارة 
الــى توفــر عــدد وافــر مــن الفنــادق ميســورة التكلفــة فــي مكــة 
العــام   طيلــة  تــدار  وال  الجــودة  منخفضــة  لكنهــا  المكرمــة 
ــل  ــد تمث ــارات منخفضــة الجــودة ق ــذه العق ــول ان ه ــن الق ويمك

مــا يزيــد عن 100 ألف غرفة متاحة في اوقات الموســم 

ــن خــال  ــاج والمعتمري ــداد الحج ــة أع ونظــراً لخطــط مضاعف
لتطويــر  كبيــرة  احتماليــة  فثمــة  القادمــة،  القليلــة  الســنوات 
المزيــد مــن الفنــادق فــي مكــة ويترتــب علــى ذلــك زيــادة كبيــرة 
المكــون  الفنــادق  وتشــكل  المســتقبل   فــي  المعــروض  فــي 
الرئيســي فــي العديــد مــن مشــروعات التطويــر األكثــر طموحــاً 
فــي المدينــة  وأكبــر هــذه المشــروعات الضخمــة هــو مشــروع 
إضافــة  علــى  قــادرة  برجــاً   38 يضــم  الــذي  عمــر  جبــل 
13,500 غرفــة إلــى الســوق عقــب إنجــاز المشــروع  وهنــاك 
مشــروع بــارز آخــر ســيضيف 7 آالف غرفــة إلــى الســوق 
وهــو مشــروع جبــل الكعبــة الــذي تــم افتتــاح الفنــدق الرئيســي 
ــى  ــا أضــاف إل ــي عــام 2014، مم ــة" ف ــدق أنجــم مك ــه "فن في
الســوق 1,700 غرفــة  ويوجــد فــي مكــة أطــول بــرج ســاعة 
فــي العالــم والــذي يســتضيف فنــدق فيرمونــت بــرج ســاعة 
مكــة الملكــي )1,500 غرفــة( ومــن المقــرر أن تضــم المدينــة 
ــذي ســيضم  ــدي، وال ــراج ك ــم، أب ــي العال ــدق ف ــر فن أيضــاً أكب
ــاً أن  ــرر حالي ــه )المق ــن بنائ ــاء م ــد االنته ــة عن 10 آالف غرف

يتــم إنجاز المشــروع في عام 2019(.

األداء
ــاء موســم  ــة نســبة إشــغال %100 أثن ــي مك ــادق ف ــق الفن تحق
رمضــان(   موســم  خــال  )أثنــاء  العمــرة  وموســم  الحــج 
نســبة  تهــاوي  فــي  للطلــب  الموســمية  الطبيعــة  وتتســبب 
اإلشــغال إلــى %30–%40 فقــط خــال األوقــات خــارج 
ــاء  ــج  وأثن ــم الح ــان وموس ــهر رمض ــد ش ــذروة بع ــم ال مواس
فتــرات الــذروة، ال تأخــذ الفنــادق المميــزة الحجــوزات إال 
ــة   ــرة اإلقام ــى لفت ــداً أدن ــرض ح ــياحة وتف ــركات الس ــن ش م
وأثنــاء موســم الحــج، تســتفيد جميــع الفنــادق الكبــرى مــن 

فتــرات إقامــة تصل إلى 20 يومــاً لكل نزيل 

مقارنــًة  كبيــراً  انخفاضــاً  األداء  مســتويات  انخفضــت  وقــد 
ــى  ــود عل ــادة القي ــل زي ــي شــهدها الســوق قب ــذروة الت ــرة ال بفت
ــتقرة  ــت مس ــا ظل ــام 2013 لكنه ــي ع ــيرات ف ــص التأش حص

نســبياً علــى مدار الســنة الماضية 

العائد لكل غرفة متاحة )بالريال 
السعودي( اإلشغال متوسط األسعار اليومية )بالريال 

السعودي(

518 66% 784
من بداية السنة وحتى أغسطس 

2015

529 68% 769
من بداية السنة وحتى أغسطس 

2016

توقعات 12 شهراً

أداء الفنادق

المصدر: أس تي آر
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سكن الحجاج

نظــرة عامة على الســوق
رغــم وجــود عــدد هائــل مــن الغــرف الفندقيــة فــي 
مكــة، فــإن هــذا العــرض ال يكفــي لتلبيــة كافــة الطلــب 
مــن جانــب الحجــاج والمعتمريــن  وقــد أدى ذلــك إلــى 
ــه فــي  ــد داخــل الســوق ال يمكــن رؤيت خلــق قطــاع فري
ــة  ويشــمل ســكن  ــي المنطق ــرى األخــرى ف ــدن الكب الم
الحجــاج الغــرف فــي الفنــادق والشــقق فــي المبانــي 
الذيــن  والمعتمريــن  للحجــاج  تأجيرهــا  يتــم  التــي 

يبحثــون عن ســكن أقــل تكلفة من الفنــادق المعروفة 

أقــل  بمســتوى  الغالــب  فــي  الحجــاج  ســكن  ويكــون 
توفيــر  ويتــم  بالفنــادق،  مقارنــة  محــدودة  وخدمــات 
الوجبــات غالبــاً لجهــة خارجيــة  وتقــع معظــم هــذه 
ــد  المســاكن خــارج المنطقــة المركزيــة، وال تفتــح العدي
مــن المشــروعات أبوابهــا إال أثنــاء موســم الــذروة  
ــاً  ــاج طبق ــن الحج ــدداً م ــرف ع ــم الغ ــتوعب معظ وتس
ــار  ــكل  4أمت ــداً ل ــخصاً واح ــغ ش ــوق البال ــار الس لمعي
مربعــة  وأثنــاء موســم الحــج، ُيفــرض الســعر اليومــي 
علــى كل حــاج بــدالً مــن كل غرفــة، غيــر أن هــذه 
وتؤجــر  رمضــان   شــهر  أثنــاء  تتبــدل  الممارســة 
لمشــغل  إمــا  الموســم  أثنــاء  عــادًة  بالكامــل  المبانــي 

محلــي أو مباشــرة للجان الحج 
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العرض
ــي  ــت الحال ــي الوق ــي مســاكن الحجــاج ف ــغ عــدد الغــرف ف يبل
358 ألــف غرفــة  وتتركــز معظــم مســاكن الحجــاج علــى 
)شــارع  الجنــوب  جهــة  الرئيســي،  الطريــق  محــور  طــول 
ابراهيــم الخليــل وشــارع أجيــاد( والشــرق )طريــق الملــك 
عبــد العزيــز( مــن المســجد الحــرام  وتتولــى إدارة العديــد مــن 
متوســطة  إلــى  صغيــرة  محليــة  شــركات  الحجــاج  مســاكن 
ــل إال  ــي وال تعم ــوق المحل ــي الس ــون متخصصــة ف ــم تك الحج
أثنــاء موســم الحــج لمــدة 60 يومــاً فــي الســنة  ومــن المتوقــع 
ــال عــدد مــن المشــاريع  ــد اكتم ــع هــذا المعــروض عن أن يرتف

اإلنشاء  قيد 

األداء
اثنيــن:  الحجــاج علــى عامليــن  تعتمــد عــادة أســعار ســكن 
المبنــى   عمــر   / وجــودة  الحــرام  المســجد  مــن  المســافة 
فالعقــارات الواقعــة داخــل المنطقــة المركزيــة تصــل أســعارها 
حاليــاً إلــى 5,000 ريــال للحــاج فــي الليلــة، حتــى للعقــارات 
القديمــة، فيمــا تكــون أســعار العقــارات األبعــد عــن الحــرم 

أقل من ذلك 

اإلشغال متوسط األسعار اليومية )ريال سعودي/ الحاج( موسم الحج

100%–70%

5,000–3,000 مرتفع

3,000–2,000 متوسط

2,000–1,000 منخفض

اإلشغال متوسط األسعار اليومية )ريال سعودي/ الحاج( رمضان*

70%–50%

1,000–600 مرتفع

600–400 متوسط

120–100 منخفض

توقعات 12 شهراً

أداء سكن الحجاج

المصدر: جيه أل أل
يشمل العشرة االيام االولى والعشرة األيام األخيرة من الشهر  *
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القطاع السكني

نظــرة عامة على الســوق
نظــراً لتوســعة المســجد الحــرام والحاجــة المتزايــدة 
لألراضــي،  الباهظــة  والقيمــة  الموســمي  للســكن 
تحولــت المنطقــة المركزيــة إلــى منطقــة تقــدم خدماتهــا 
فيمــا  والمعتمريــن،  للحجــاج  غالبــاً  بشــكل حصــري 
تعجيزيــة  أســعار  بســداد  الدائمــون  الســكان  ُيطالــب 
ــتمر  ــع أن يس ــن المتوق ــة  وم ــة المركزي ــارج المنطق خ
المناطــق  تطويــر  إعــادة  ظــل  فــي  التوجــه  هــذا 
المحيطــة بالمســجد الحــرام، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

أســعار األراضي المرتفعــة بالفعل 

ومــن شــأن توســعة شــبكة متــرو مكــة وبنــاء عــدد مــن 
المشــروعات الضخمــة علــى حــدود المدينــة )وبخاصــة 
ــع( أن يعــزز هــذا  ــى طــول الطريــق الدائــري الراب عل
إلــى مــا يشــبه  المنطقــة المركزيــة  التوجــه ويحــول 

"مدينــة داخل مدينة" 
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عرض القطاع السكني

المصدر: جيه أل أل
المعروض الحالي يعكس اجمالي المعروض مع نهاية السنة   *

أداء القطاع السكني

المصدر: جيه أل أل
نظراً لعدم وجود فلل في المنطقة المركزية، ال تتعلق بيانات األداء إال بالفلل خارج هذه المنطقة  *

يقل عدد الشقق السكنية المعروضة لإليجار في المنطقة المركزية، نظراً ألن أغلب هذه الوحدات للبيع  **
بعض الشقق السكنية في المنطقة المركزية تعرض لإليجار لمدة 25 سنة  ***

العرض
وتقــدر جيــه أل أل عــدد الوحــدات الســكنية فــي مكــة فــي 
معظــم  ويســكن  وحــدة   ألــف   362 بنحــو  الحالــي  الوقــت 
ســكان مكــة فــي مبــاٍن متوســطة االرتفــاع فــي مناطــق ســكنية 
عاليــة الكثافــة تقــع غالبــاً بيــن الطريقيــن الدائرييــن الثانــي 
والثالــث  ونظــراً للطبيعــة الجبليــة الخاصــة بالمدينــة وارتفــاع 
ــن  ــر ع ــل بكثي ــل أق ــبة الفل ــإن نس ــا، ف ــي فيه ــعار األراض أس

المدن الســعودية األخرى 

األداء
ــة  ــة المكرم ــه مك ــعودية، تواج ــي الس ــدن األخــرى ف ــاً للم وطبق
ــرزت هــذه  ــد ب ــة  وق ــي المســاكن ميســورة التكلف نقصــاً حــاداً ف
الوحــدات  ازالــة  تــم  الواجهــة عندمــا هدمــت  إلــى  القضيــة 
الســكنية الحاليــة منخفضــة التكلفــة نتيجــة لتنفيــذ لصالــح توســعة 
المســجد الحــرام ومشــروعات البنيــة التحتيــة الكبــرى األخــرى  
ــة  ــة المركزي ــي المنطق ــر مســتويات اإلشــغال واألســعار ف وتعتب

أعلــى بكثيــر منها فــي األجزاء األخرى من المدينة 

2018 )تقديرات( 2017 )تقديرات( 2016 )تقديرات( 2015 2014 2013

382,000 374,000 368,000 362,000 354,000 348,000
المعروض الحالي*

)وحدة(

8,000 6,000 6,000 — — —
المعروض 

المستقبلي)وحدة(

الطبقة المتوسطة في السوق )ريال سعودي / سنة( فلل للبيع*

5,500–3,500 مناطق أخرى في مكة

الطبقة المتوسطة في السوق )ريال سعودي / سنة( فلل لإليجار

110,000–70,000 مناطق أخرى في مكة

الطبقة المتوسطة في السوق )ريال سعودي / سنة( شقق للبيع

30,000–17,000 المنطقة المركزية**

6,500–4,500 مناطق أخرى في مكة

الطبقة المتوسطة في السوق )ريال سعودي / سنة( شقق لإليجار

70,000–50,000 المنطقة المركزية***

35,000–25,000 مناطق أخرى في مكة

توقعات 12 شهراً
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قطاع متاجر التجزئة

نظــرة عامة على الســوق
فــي  مكــة  فــي  المميــزة  التجزئــة  محــات  تتركــز 
المنطقــة المركزيــة وتســتهدف خدمــة الحجــاج أكثــر 
مــن اســتهدافها خدمــة ســكان المدينــة الدائميــن  ولذلــك 
يغلــب الطابــع الموســمي بشــدة علــى اإلنفــاق فــي هــذا 
ومــا  الحالــي  المنــاخ  مــن  الرغــم  وعلــى  القطــاع  
يصاحبــه مــن ضعــف فــي القــوة الشــرائية فــي المملكــة 
ــود المفروضــة علــى حصــص  ــة الســعودية والقي العربي
فــي  الحــج  مبيعــات  ســاهمت  الحجــاج،  تأشــيرات 
لنمــو  بمكــة  التجزئــة  تجــار  بعــض  مبيعــات  تحقيــق 
وفــق   20%–12% بيــن  نســبته  تتــراوح  إيجابــي 

مؤسســة يورومونيتور إنترناشــيونال  
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عرض قطاع التجزئة

المصدر: جيه أل أل
المعروض الحالي يعكس اجمالي المعروض مع نهاية السنة   *

العرض
تزيــد مســاحة متاجــر التجزئــة فــي مكــة بقليــل عــن 1,4 
مليــون متــر مربــع حســب تقديــرات جيــه أل أل، وتتنــوع 
ــة كبــرى  المحــات فــي هــذه المســاحة مــا بيــن مراكــز تجاري
ثانويــة  تجزئــة  ومحــات  الصغيــرة  للمحــات  وأســواق 
تركــز  ورغــم  الشــوارع   فــي  للبيــع  عشــوائية  ومســاحات 
المنطقــة  فــي  المســتوى  رفيعــة  التســوق  عمليــات  معظــم 
ــدد  ــاح ع ــرة افتت ــس األخي ــنوات الخم ــهدت الس ــة، ش المركزي
مــن مراكــز التســوق عاليــة الجــودة فــي ضواحــي المدينــة 

لتخدم باألســاس ســكان المدينــة المحليين 

ومــن المتوقــع أن يأتــي المعــروض المســتقبلي مــن متاجــر 
التجزئــة فــي المقــام األول مــن خــال المشــروعات المشــاريع 
عنــد  المتوقــع  المنتظــر  ومــن  النطــاق   واســعة  الكبــرى 
مناطــق  تشــهد  أن  المشــاريع  المشــروعات  هــذه  باكتمــال 
ــر  ــال متاج ــي إقب ــادة ف ــة زي ــة المركزي ــارج المنطق ــرى خ أخ

التجزئــة علــى التمركز فيها 

األداء
هيلتــون  ومركــز  عمــر  جبــل  مشــاريع  مشــروعات  تحقــق 
ــي  ــار ف ــعار اإليج ــى أس ــض أعل ــت بع ــراج البي ــاري وأب التج
ــن  ــا م ــك لقربه ــم وذل ــي العال ــى ف ــن األعل ــم تك ــة إن ل المنطق
المســجد الحــرام  وتســتفيد جميــع هــذه المراكــز التجاريــة مــن 

نســب اإلشــغال المرتفعــة التــي تتراوح بين %90 و100%.

أمــا مراكــز التســوق الفاخــرة خــارج المنطقــة المركزيــة فهــي 
تحقــق كذلــك أســعاراً ال بــأس بهــا وذلــك بســبب محدوديــة 
عــدد المراكــز الفاخــرة فــي المدينــة  لكــن أســعار اإليجــارات 
لهــا ســقف محــدد ال تتخطــاه فحينمــا تبــدأ اإليجــارات فــي 
ــنويا  ــع س ــر مرب ــعودي للمت ــال س ــز 8,000 ري ــي حاج تخط
فــي  للتأجيــر  اللجــوء  للمســتأجرين  األجــدى  مــن  يصبــح 

المنطقــة المركزية 

2018 )تقديرات( 2017 )تقديرات( 2016 )تقديرات( 2015 2014 2013

1,481,800 1,459,900 1,438,300 1,417,000 1,378,000 1,358,000
المعروض الحالي*

 )متر مربع(

21,900 21,600 21,300 — — —
المعروض المستقبلي 

)متر مربع(

عرض قطاع التجزئة

المصدر: جيه أل أل
غير األسعار في المنطقة المركزية يمكن أن تصل إلى أعلى من فهي ال تتبع معيار السوق   *

مرتفعة
)ريال سعودي / للمتر المربع سنويا(

متوسطة
)ريال سعودي / للمتر المربع سنويا(

منخفضة
)ريال سعودي / للمتر المربع سنويا(

40,000–25,000 25,000–10,000 10,000–7,000 المركزية*

8,000–6,000 6,000–3,500 3,500–2,500 مناطق أخرى في مكة

توقعات 12 شهراً
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قطاع المساحات اإلدارية

نظــرة عامة على الســوق
علــى عكــس مدينــة جــدة المجــاورة التــي تتميــز بوجــود 
ــة  ــي مك ــوع، تعان ــع تجــاري متن ــر ومجتم ــاء مزده مين
ــاحات  ــاع المس ــي قط ــبية ف ــة نس ــن محدودي ــة م المكرم
ــى  ــاً عل ــاحات عموم ــذه المس ــز ه ــث ترك ــة حي اإلداري
ورغــم  والمعتمريــن   بالحجــاج  المقترنــة  األعمــال 
الزيــادة المنتظــرة فــي طلــب مكاتــب الســفر وأصحــاب 
تراخيــص خدمــات الحــج والعمــرة علــى المســاحات 
ــي  ــرم المك ــعة الح ــن توس ــاء م ــرد االنته ــة بمج اإلداري
الشــريف وزيــادة قدرتــه علــى اســتيعاب عــدد أكبــر 
مــن الحجــاج، فمــن غيــر المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى 

زيــادة المعروض من المســاحات اإلدارية 
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عرض الشريحة المكتبية

المصدر: جيه أل أل
المعروض الحالي يعكس اجمالي المعروض مع نهاية السنة   *

العرض
أغلــب المعــروض مــن المســاحات اإلداريــة فــي مكــة المكرمــة 
ــاً مــن الوحــدات المنخفضــة والمتوســطة المســتوى  وتقــع  حالي
معظــم مشــروعات المســاحات اإلداريــة الجديــدة والفاخــرة 
ــة  ــة المركزي ــث إن المنطق ــث حي ــري الثال ــق الدائ حــول الطري
ــة   ــال التجاري ــزاً لألعم ــا مرك ــر منه ــة أكث ــة ديني ــر منطق تعتب
وبمجــرد انتهــاء محطــة قطــار الحرميــن يمكــن أن تتحــول 
مركــز  إلــى  المدينــة(  )غــرب  بهــا  المحيطــة  المنطقــة 

للمســاحات اإلداريــة في مكة 

األداء
تعانــي مكــة مــن قلــة فــي المعــروض مــن المســاحات اإلداريــة 
ــى  ــب عل ــي الطل ــة ف ــك محدودي ــل ذل ــرة ويقاب ــة والفاخ الحديث
هــذه المســاحات مقارنــة بالمراكــز التجاريــة األكبــر حجمــاً 
فــي المملكــة  وعلــى الرغــم مــن ذلــك تســجل الكثيــر مــن 
ــى 90%  ــد عل ــة نســب إشــغال تزي ــي المســاحات اإلداري مبان
الحالــي  المعــروض  قلــة  إلــى  ذلــك  فــي  الســبب  ويرجــع 
ــي  ــارات ف ــض اإليج ــدات  وتنخف ــذه الوح ــن ه ــتقبلي م والمس
مكــة نســبياً عنهــا فــي الريــاض وجــدة مــع تواضــع نمــو 
اإليجــارات فــي األعــوام األخيــرة  ومــن المرجــح أن تقتصــر 
فــي  اإلداريــة  المســاحات  مــن  المعــروض  فــي  الزيــادة 

المســتقبل علــى المشــروعات ذات الجــودة المرتفعة  

2018 )تقديرات( 2017 )تقديرات( 2016 )تقديرات( 2015 2014 2013

244,300 234,700 225,700 199,000 120,000 114,000 المعروض الحالي* 
)بالمتر المربع(

9,600 9,000 26,700 — — — المعروض المستقبلي 
)بالمتر المربع(

أداء الشريحة المكتبية

المصدر: جيه أل أل

مرتفعة متوسطة منخفضة

800–600 550–450 400–300 إيجارات المكاتب )بالريال السعودي/ 
للمتر المربع سنويا(

توقعات 12 شهراً
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المعروض المســتقبلي
تقــدر جيــه أل أل المعــروض المســتقبلي بنــاًء علــى المعاينــات الماديــة والمناقشــات مــع المطوريــن  وتتوخــى الشــركة 
الحــذر فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى إنجــاز بعــض المشــروعات فــي موعدهــا ومــا يصاحــب ذلــك مــن تأخيــر كبيــر فــي 

مواعيد تسليم المشروعات مما يؤدي إلى انخفاض معدل تجسيد توقعات الشركة على أرض الواقع 

الفنادق
يســتند المعــروض مــن الغــرف إلــى أرقــام المعــروض الحالــي المقدمــة مــن الهيئــة العامــة 
للســياحة واآلثــار ومشــروعات التطويــر الفندقيــة المســتقبلية والتــي يتابعهــا فريــق الفنــادق 

في شركة جونز النج السالجيه أل أل 

يشمل المعروض الغرف في الفنادق 3 و4 و5 نجوم 

تستند بيانات األداء إلى المسح الشهري للفنادق الذي تجريه إس تي آر جلوبال 

الوحدات الســكنية
تقــوم بيانــات المعــروض علــى تعــداد المســاكن القوميــة )2010( والمســح المنتظــم الــذي 
تجريــه الشــركة للمشــروعات الكبــرى وأعمــال التطويــر القائمــة بذاتهــا فــي مناطــق 

مختارة بمكة 

ويشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى المسلم الجاهز لإلشغال فوراً  

وتســتند بيانــات األداء فــي قطــاع الوحــدات الســكنية علــى دراســة ســوقية ألداء إيجــارات 
ــة  ــع للفئ ــار والبي ــام األداء متوســط أســعار اإليج ــس أرق ــا  وتعك ــل والشــقق ومبيعاته الفل
المتوســطة مــن الســوق للفيــات والشــقق المســتقلة فــي مكــة والتــي تشــمل الفيــات المكونــة 
مــن 4–3 غــرف نــوم والشــقق المكونــة مــن 3–2 غــرف نــوم )والشــقق مــن 2–1 غــرف 

نوم في المنطقة المركزية( 

أمــا بالنســبة إلــى البيانــات الخاصــة بالفئــة العاليــة والمنخفضــة، فنحتفــظ بهــا فــي قاعــدة 
البيانات لدينا ونقوم بتزويدها لدى عماء جيه أل أل  

ســكن الحجاج
يتألــف ســكن الحجــاج مــن عــدة عقــارات غيــر مصنفــة، ويقــدم خدمــات تقــل فــي مســتواها 
عمــا تقدمــه الفنــادق  وتتفــرد بهــذا النــوع مــن اإلســكان المــدن التــي تضــم المواقــع الدينيــة 
ــال  ــك خ ــام ألداء المناس ــن كل ع ــاج والمعتمري ــن الحج ــر م ــدد كبي ــا ع ــرى ويؤمه الكب
أوقــات معينــة مــن الســنة  ويخصــص ســكن الحجــاج فــي مكــة أساســاً إلســكان الحجــاج 
الذيــن يأتــون ألداء مناســك الحــج  وفــي ظــل اســتقبال مكــة لماييــن الحجــاج، فقــد بنيــت 

المساكن الستيعاب عدد كبير من األشخاص  

لتجزئة ا
تشــمل متاجــر التجزئــة فــي مكــة المســاحات الواقعــة فــي مراكــز تجــارة التجزئــة المغلقــة 
ويســتثنى مــن ذلــك باعــة التجزئــة فــي الســاحات العامــة  ويبنــى تصنيــف مراكــز التجزئــة 
علــى تعريــف معهــد األراضــي العمرانيــة وعلــى إجمالــي المســاحة المخصصــة لإليجــار 

فيها:

المراكــز التجاريــة اإلقليميــة الكبــرى إجمالــي المســاحة المخصصــة لإليجــار فيهــا فــوق 
90 ألف متر مربع

المراكــز التجاريــة اإلقليميــة إجمالــي المســاحة المخصصــة لإليجــار فيهــا بيــن 30 ألــف 
و90 ألف متر مربع

ــن 10 آالف  ــا بي ــي المســاحة المخصصــة لإليجــار فيه ــة إجمال ــة األهلي المراكــز التجاري
و30 ألف متر مربع

ــن 3 آالف  ــا بي ــار فيه ــي المســاحة المخصصــة لإليج ــاء إجمال ــة باألحي ــز التجاري المراك
و10 آالف متر مربع

ــن 3  ــل م ــا أق ــي المســاحة المخصصــة لإليجــار فيه ــة الرخيصــة إجمال ــز التجاري المراك
آالف متر مربع

ــي  ــار ف ــة لإليج ــاحة المخصص ــي المس ــة بإجمال ــر التجزئ ــن متاج ــروض م ــط المع يرتب
المراكز التجارية التي قامت بمتابعتها جونز النج السالجيه أل أل 

ــر  ــي أكب ــادة ف ــات المعت ــار للمح ــط اإليج ــل متوس ــوق ُيمث ــز التس ــار مراك ــط إيج متوس
ــل  ــواع المحــات األخــرى )مث ــك أن ــمل ذل ــة  وال يش ــي مك ــة ف ــز التســوق اإلقليمي مراك
محــات المأكــوالت والمشــروبات، والمحــات الكبــرى، واألكشــاك ومحــات الســلع 

الترفيهية( 

ويســتند معــدل الشــواغر علــى تقديــرات فريــق جونــز النــج الســالجيه أل أل ويمثــل 
المعدل المتوسط في المحات المعتادة 

المســاحات اإلدارية
ترتكــز بيانــات المعــروض علــى دراســة للمســاحات اإلداريــة مــن الدرجــة أ والدرجــة ب 
والتــي تقــع فــي مناطــق تجاريــة معينــة فــي مكــة وهــي: شــارع النزهــة، ومكــة القديمــة 

– شارع جدة القديم، وشارع أم القرى، وشارع الضيافة 

ويشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى المسلم الجاهز لإلشغال فوراً 

تســتند معــدالت المكاتــب الشــاغرة علــى تقديــرات فريــق وكالــة جونــز النــج الســالجيه أل 
أل والمباني التي تتم متابعتها في مكة 

تعريفات الساعة

ســاعة الثانيــة عشــر تشــير إلــى نقطــة 
تحــول إلــى قــوة / تباطــؤ الســوق  حيــث ال 
ــو  ــة أي نم ــذه النقط ــد ه ــوق عن ــل الس يقب
آخــر فــي اإليجــارات فــي الــدورة الحاليــة 

ويتجه إلى االنخفاض 

الســاعة الثالثــة تشــير إلــى وصــول الســوق 
إلــى نقطــة االنهيــار األســرع التــي ينتظــر 
أن يتباطــأ فيهــا معــدل االنخفــاض فــي 
اإليجــارات ويتجــه الســوق إلــى مرحلــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــتقرار وذل ــن االس م
لبعــض  االنخفــاض  تواصــل  احتمــال 

الوقت قبل وصوله لهذه المرحلة 

الســاعة السادســة تشــير إلــى نقطــة تحــول 
ناحيــة نمــو اإليجــارات حيــث نــرى أن 
ســوق اإليجــارات قــد بلــغ أدنــى مســتوياته 
عنــد هــذه النقطــة ممــا يتوقــع معــه اتجاهــه 

للصعود مستقباً 

الســاعة التاســعة تشــير إلــى وصــول ســوق 
ــو  اإليجــارات إلــى أعلــى مســتويات النم
ومــع إمكانيــة اســتمرار هــذا النمــو فــي 
الشــهور القادمــة فــإن الســوق غالبــاً يتجــه 

إلى فترة من االستقرار 

التعريفات والمنهجية
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jllvantagepoint.com

الرياض
الطابق 18، البرج الجنوبي

أبراج التعاونية
طريق الملك فهد
ص ب 13547 
الرياض 11414

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 0303 218 11 966+
الفاكس: 0308 218 11 966+

جدة
الطابق الثاني، جناح رقم 209

جميل سكوير
شارعي التحلية واألندلس

ص ب 2091
جدة 23326 – 8909
المملكة العربية السعودية

الهاتف: 2555 660 12 966+
الفاكس: 4030 669 12 966+

الُخبر
الطابق 21، برج بوابة الخبر

طريق الملك فهد
الُخبر 31952

ص ب 32348
المملكة العربية السعودية

الهاتف: 8401 330 13 966+
+966 13 330 8402
+966 13 330 8403

@JLLMENAyoutube.com/joneslanglasallelinkedin.com/companies/jones-lang-lasallejoneslanglasalleblog.com/EMEAResearch

المؤلف الرئيسي
أحمد المحضار
كبير المحللين

المملكة العربية السعودية 
ahmed.almihdar@eu.jll.com

المساهمون
جميل غزنوي
رئيس مكتب

المملكة العربية السعودية
jamil.ghaznawi@eu.jll.com

ماركو فوسينيتش
نائب الرئيس األول )قطاع الفنادق(

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
marko.vucinic@eu.jll.com

دانا ويليامسون
رئيس الوكالة

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
dana.williamson@eu.jll.com

لطرح األسئلة واالستفسارات حول سوق العقارات السعودية، يرجى التواصل مع:

أندرو ويليامسون
رئيس قطاع التجزئة

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
andrew.williamson@eu.jll.com

كريغ بامب
رئيس قسم األبحاث 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
craig.plumb@eu.jll.com

أسماء الدقاق
مدير أبحاث

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
asma.dakkak@eu.jll.com


