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* ساعة الفنادق تعكس حركة العائد لكل غرفة متاحة.

ملحوظة: ساعة العقارات هي أداة رسومية طورتها جونز النج السال لتبني مكانة كل سوق يف إطار دورة اإليجار الخاصة به. وال متثل هذه املواقف بالرضورة فرص االستثامر أو التطور يف هذا السوق. ومن املهم معرفة أن األسواق تتحرك برسعات متفاوتة بناًء 

عىل نضجها وحجمها وأوضاعها االقتصادية. وال تتحرك األسواق دامئاً يف اتجاه عقارب الساعة، بل قد تتحرك يف اتجاه عكيس أو قد تظل يف نفس النقطة يف الدائرة لفرتات طويلة.

املصدر: جيه إل إل

الربع الثالث ٢٠١٧

تباطؤ نمو 
اإليجارات

تسارع نمو 
اإليجارات

تراجع 
اإليجارات

وصول اإليجارات 
إلي أدني 

مستوياتها

الربع الثالث ٢٠١٨

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

ملخص السوق 

االستثامرات الجارية يف البنية التحتية والصناعات غري النفطية من املتوقع أن تعادل حالة التباطؤ يف أداء 

السوق عىل املدى الطويل.

على الرغم من موجة التأخير في إنجاز 
المشاريع في قطاع المكاتب خالل الربع 
الثالث من العام الجاري، شهد هذا الربع 

إنجاز مشروعين رئيسيين أضافا إلى السوق 
مساحة تأجيرية إجمالية قدرها ١.٠5 مليون 

متر مربع. ومن المتوقع أن يشهد الربع األخير 
من العام إنجاز المزيد من المشاريع، غير 
أن احتمالية تأخير تسليم هذه المشاريع 

في المواعيد المحددة لها ال تزال قائمة. 
وفيما يخص األداء، استمرت موجة التراجع 

في اإليجارات مع استمرار الزيادة في معدالت 
الوحدات الشاغرة.

وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، لم 
يشهد الربع الثالث إنجاز أية مشاريع كبرى 

ليبقى إجمالي المعروض من الوحدات 
السكنية مستقرًا نسبيًا عند ٨١٧ ألف وحدة. 

ومن المحتمل أن يؤدي التأخير في إنجاز 
المجمعات السكنية الكبرى إلى محدودية 
الوحدات السكنية المنجزة في الربع األخير 

من العام. وقد تراجعت أسعار البيع واإليجار 
عبر مختلف الشرائح.

ولم تشهد جدة إنجاز أي مشاريع جديدة في 
قطاع التجزئة خالل الربع الثالث من العام، 

مما أدى إلى استقرار نسبي في معدالت 
اإليجار والشواغر خالل الربع. ومن المالحظ أن 
دور السينما ومنافذ المأكوالت والمشروبات 

وخيارات الترفيه أصبحت من العناصر 
المتزايدة األهمية التي يلزم توفيرها في 

مراكز التسوق، ومن المنتظر أن تلعب دورًا 
أكبر في أداء مراكز التسوق في المرحلة 

المقبلة.

وتواصل المنافسة في قطاع الفنادق مع 
تسليم فندقين جديدين ودخولهما إلى 

السوق في الوقت الذي شهد متوسط 
األسعار اليومية ومعدالت اإلشغال في الفترة 
من بداية العام وحتى شهر أغسطس تراجع 
ضئيل. وعلى الرغم من الهدوء المتوقع في 

األداء على المدى القصير، ال تزال التوقعات 
بعيدة المدى إيجابية في ظل التطور 

المستمر في قطاع الترفيه بالمملكة.

ساعة اإليجار الرئيسية في جدة 

جدة

تباطؤ نمو 
اإليجارات

تسارع نمو 
اإليجارات

تراجع 
اإليجارات

وصول اإليجارات 
إلي أدني 

مستوياتها
المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق
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أبزر الموضوعات

قطاع المكاتب

شهد الربع الثالث من العام تشغيل أول رحلة لقطار 

الحرمني الرسيع من محطة السليامنية بجدة. ويأيت 

إنجاز هذا املرشوع، وهو أكرب قطار كهربايئ يف الرشق 

األوسط، ليوفر وسيلة نقل فائقة الرسعة تربط بني 

جدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة. وباالقرتان مع 

مرتو جدة، سوف يكون لهذا املرشوع تأثري إيجايب كبري 

يف معدل الطلب عىل املساحات اإلدارية والسيام يف 

األماكن القريبة من املحطات االنتقالية الرئيسية يف 

مكة وجدة ومطار امللك عبد العزيز الدويل ومدينة 

امللك عبدالله االقتصادية واملدينة املنورة. 

ومن املقرر افتتاح محطة مطار امللك عبد العزيز 

الدويل ودخولها رسمياً إىل الخدمة يف منتصف عام 

2019. ويعترب إنجاز هذا املرشوع الضخم مؤرشاً 

إيجابياً لقطاع املساحات اإلدارية يف جدة، إذ من 

املتوقع أن يستقطب املزيد من االستثامرات، مام 

سوف يؤدي بدوره إىل زيادة طلب الرشكات عىل 

املساحات اإلدارية عىل املدى البعيد.

شهد  قطاع المكاتب  في جدة إنجاز 
مشروعين رئيسيين خالل الربع الثالث وهما 

برج راندا ومركز إبراهيم على شارع الملك 
عبد العزيز. وقد أضاف المشروعان الجديدان 
مساحة تأجيرية قدرها ٨9٠٠ متر مربع و١٠٧٠٠ 

متر مربع على التوالي، وبهذا يصل إجمالي 
المخزون من المساحات اإلدارية عالية الجودة 
إلى ١.٠5 مليون متر مربع اعتبارًا من هذا الربع.

ومن المنتظر إنجاز مساحات تأجيرية جديدة 
تصل إلى 5٧٠٠٠ متر مربع  بحلول نهاية العام. 

وعلى الرغم من أن أغلب هذه المشاريع 
في المراحل النهائية من التشييد، ال يزال 

من الممكن حدوث تأخير في تسليم بعض 
المشاريع. 

ومن المالحظ وجود عدد متزايد من مشاريع 
المساحات اإلدارية على شارع الملك عبد 

العزيز حيث يستمر هذا الموقع الحيوي في 
تطوير وتوسيع المعروض من أجل تلبية 

احتياجات قطاع التجارة واألعمال. وهناك أيضًا 
عدد من مشاريع الفنادق والتسوق التي 

تدعم هذا التوجه.

المعروض

املصدر: جيه إل إل

قطاع المكاتب



سوق العقارات في جدة - الربع الثالث عام ٢٠١٨ 06  

قطاع المكاتب

استمرت موجة التراجع في إيجارات المكاتب 
والمساحات اإلدارية لتصل نسبة االنخفاض 

مقارنًة بالعام الماضي إلى ١٢%، بينما زاد معدل 
الشواغر في الربع الثالث إلى ٢٠%. ويأتي هذا 

التراجع في ظل حالة الهدوء وضعف األداء 

المسيطرة على الظروف االقتصادية في 
المملكة. وفي ظل توقعات زيادة المعروض 

خالل االثني عشر شهرًا القادمة، من المتوقع 
أن نشهد المزيد من الضغوط االنكماشية. 

ومن المحتمل أن يدفع هذا المالك إلى تقديم 

المزيد من الحوافز للحفاظ على المستأجرين. 
ونتوقع أن يبدأ سوق المساحات اإلدارية في 

التعافي اعتبارًا من عام ٢٠١9 مع االنتهاء من 
مشاريع البنية التحتية الكبرى وإحراز المزيد 

من التقدم في أجندة اإلصالحات الوطنية.

األداء

٢٠% ١٧%

معدل الشواغر

الربع الثالث من 
٢٠١٨

الربع الثالث من 
٢٠١٧

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

اإليجارات )ريال سعودي / مرت مربع(

٪١٢-
مقارنة بالعام 

السابق
١،١٧٦١،٠٣٣

الربع الثالث 

٢٠١٧

الربع الثالث 

٢٠١٨

املصدر: جيه إل إل
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قطاع الوحدات السكنية

شهد الربع الثالث من العام اإلعالن عن الدفعة 

التاسعة من برنامج »سكني« وذلك يف إطار جهود 

وزارة اإلسكان لزيادة نسبة امتالك السعوديني للمنازل 

إىل 60% بحلول عام 2020. وتستهدف هذه الدفعة 

تسليم 33000 منتجاً سكنياً ومتويلياً ملواطني اململكة. 

وكانت وزارة اإلسكان قد أعلنت عن تقدميها لعدد 

8300 قرض سكني وحوايل 11200 قطعة أرض سكنية 

جاهزة للتطوير يف إطار هذه الدفعة، بينام يجري 

العمل حالياً عىل بناء 5900 وحدة سكنية بالتعاون 

مع عدد من املطورين العقاريني.

استمرت موجة تـأخير تسليم مشاريع 
الوحدات السكنية في الربع الثالث من العام، 

بل إن بعض المشاريع قد تم تعليقها نظرًا 
لظروف السوق الحالية. ومن ثم، لم يتم 

تسليم أية مشاريع سكنية جديدة خالل الربع 
الثالث ليبقى إجمالي المعروض من الوحدات 

السكنية مستقرًا دون تغيير عند حوالي 
٨١٧٠٠ وحدة.

ومن المنتظر تسليم ١٠٠٠ وحدة جديدة مع 
نهاية العام أغلبها من الوحدات المتوسطة 

والفاخرة. وتتضمن هذه المشاريع أبراج الهالل 
3 ضمن مشروع باب جدة من تطوير إعمار 

ريزيدنس، وأبراج بيات بالزا وبرج التوحيد على 
الكورنيش.

ومن المتوقع أن تمثل مشاريع تطوير 
المجمعات السكنية جزءًا كبيرًا من 

المعروض المنتظر خالل الفترة من االثني 
عشر إلى األربعة عشرين شهرًا التالية مع 

استمرار تفضيل السوق للمشاريع السكنية 
المتكاملة. وتتضمن أبرز المشاريع المنتظرة 
المرحلة األولى من مجمع المكرونة السكني 

والمشروع السكني بخليج سلمان. 

المعروض

املصدر: جيه إل إل

قطاع الوحدات 
السكنية
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قطاع الوحدات السكنية

واصل متوسط اإليجارات تراجعه في الربع 
الثالث من العام حيث تراجعت إيجارات الشقق 

والفلل بواقع 4% و3% على الترتيب مقارنًة 
بالربع السابق. وعند المقارنة بالعام الماضي، 

نجد أن االنخفاض يصبح أكثر حدة بواقع ١١% 
للشقق السكنية و9% للفلل. بينما حافظت 
أسعار بيع الوحدات السكنية على استقرارها 

نسبيًا مقارنًة بالربع الماضي، إذ لم تسجل 
سوى انخفاضات هامشية طفيفة. ولكن عند 

المقارنة بالعام الماضي، نجد أن أسعار بيع 
الشقق السكنية والفلل انخفضت بنحو ٧%.

ويعكس هذا التراجع في األداء ظروف السوق 
الراهنة والسيما التباطؤ في سوق الوظائف 

حيث أثرت هذه سلبًا في معدل الطلب على 
الوحدات السكنية في جدة. ومن المحتمل 

أن يستمر هذا االتجاه خالل االثني عشر شهرًا 
القادمة قبل أن نرى تحسنًا في األداء على 

خلفية اإلصالحات االقتصادية.

األداء

الفيالت )نسبة التغيري ٪(

الشقق )نسبة التغيري ٪(

املصدر: جيه إل إل
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املبيعات املبيعات

-٦.٨٪
مقارنة بالعام السابق

-٠.٢٪
مقارنة بالربع السابق

اإليجارات اإليجارات

-١١.٢٪
مقارنة بالعام السابق

-٣.٦٪
مقارنة بالربع السابق

املبيعات املبيعات

-٦.٩٪
مقارنة بالعام السابق

-٠.١٪
مقارنة بالربع السابق

اإليجارات اإليجارات

-٨.٦٪
مقارنة بالعام السابق

-٣.٤٪
مقارنة بالربع السابق

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً
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أبزر الموضوعات

قطاع التجزئة

يف إطار رؤية 2030 وجهود الحكومة الرامية نحو 

توفري مليون فرصة عمل إضافية للسعوديني، أعلنت 

الحكومة قرص العمل يف إجاميل 43 نشاطاً من أنشطة 

التجزئة عىل السعوديني والسعوديات. ومبوجب هذه 

القواعد الجديدة، سوف تتاح الوظائف يف أنشطة 

التجزئة الفرعية أمام السعوديني والسعوديات عىل 

ثالث مراحل تبدأ يف سبتمرب ونوفمرب 2018 و يناير 

2019. وتتضمن األنشطة املشمولة يف املرحلة األوىل 

من هذه القرارات معارض السيارات وقطع الغيار 

ومحالت املالبس الجاهزة ومحالت األثاث املنزيل 

واملكتبي والسلع املنزلية.

لم يشهد الربع الثالث من العام إنجاز أية 
مشاريع في قطاع التجزئة ليبقى إجمالي 

المعروض مستقرًا دون تغيير عند ١.4 مليون 
متر مربع. وبافتراض إنجاز جميع المشاريع 

الجاري العمل عليها حاليًا في المواعيد 
المحددة، يتوقع أن نشهد مع نهاية العام 

إنجاز التوسعة الثانية لرد سي مول ومشروع 

المروة بالزا الذي تطوره األندلس العقارية 
والواحة مول في الحمدانية.

ومن المنتظر أن تضيف المشاريع المقرر 
إنجازها خالل العامين القادمين نحو 334 

ألف متر مربع و١4٠ ألف متر مربع في عامي 
٢٠١9 و٢٠٢٠ على الترتيب، علمًا بأن المراكز 

اإلقليمية واإلقليمية الكبرى سوف يكون لها 
النصيب األكثر من هذه المشاريع المنتظرة. 
غير أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد السوق 

عددًا من مشاريع مراكز األحياء السكنية 
والمراكز المحلية في ظل استمرار سعي 
المطورين العقاريين وراء تلبية احتياجات 

سكان مدينة جدة.

المعروض

املصدر: جيه إل إل

قطاع التجزئة
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قطاع التجزئة

حافظ أداء سوق التجزئة على االستقرار النسب  
خالل الربع الثالث ٢٠١٨ مع عدم وجود تغيرات 

ملحوظة في معدالت االجار. كما ارتفعت 
معدالت الشواغر بشكل هامشي لتسجل١١% 
خالل الفترة نفسها. وفي ظل توقعات دخول 
المزيد من المعروض إلى السوق خالل األشهر 

المتبقية من العام، نتوقع مزيدًا من التراجع 

في اإليجارات وزيادة نسبة الشواغر وال سيما 
في المراكز التجارية األقل جودة. 

وتوضح البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد 
العربي السعودي أن عدد معامالت البيع في 

جدة قد زاد في شهر أغسطس ٢٠١٨ بنحو 
36% مقارنًة بالعام الماضي، بينما زادت قيمة 

المعامالت بواقع 6% فقط خالل نفس الفترة. 
وتشير هذه البيانات إلى تزايد ميل األسر في 
جدة إلى اعتماد المنهج االنتقائي في اإلنفاق 

وتفضيل السلع التي تقدم قيمة جيدة مقابل 
ثمنها.

األداء

١١% ١٠%

التغري يف متوسط اإليجارات

معدل الشواغر

الربع الثالث من 
٢٠١٨

الربع الثالث من 
٢٠١٧

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

املصدر: جيه إل إل

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

 ٪٠
مقارنة بالربع السابق

٪١.٨-
مقارنة بالعام السابق

املراكز التجارية 

اإلقليمية

املراكز التجارية 

اإلقليمية

٪٠
مقارنة بالربع السابق

٪٠
مقارنة بالعام السابق

املراكز التجارية 

اإلقليمية الكربي

املراكز التجارية 

اإلقليمية الكربي
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 ١٦،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ١٣،٠٠٠  ١٢،٠٠٠ ١١،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٩،٠٠٠ ٨،٠٠٠ ٧،٠٠٠

عدد الغرف

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٩توقعات

٢٠٢٠توقعات
ون

خز
امل

ية
نو

س
 ال

دة
زيا

 ال

الربع الثالث ٢٠١٨

٢٠١٨توقعات

١٢،٢٠٠

١٥،٠٠٠

١١،٥٠٠

١١،٥٠٠

١٠،٧٠٠

٩،٦٠٠

٨،٤٠٠

٢،٨٠٠

٧٠٠

٧٠٠

قطاع الفنادق
أبزر الموضوعات

قطاع الفنادق 

أعلن صندوق االستثامرات العامة خططاً لتطوير 

وجهة سياحية فائقة الفخامة عىل الساحل الشاميل 

الغريب للبحر األحمر داخل محمية األمري محمد بن 

سلامن الطبيعية. وسوف ميتد املرشوع الجديد »أماال« 

عىل مساحة تصل إىل ما يزيد عن 3800 كيلو مرت 

مربع، وسوف يضم ما يزيد عن 2500 غرفة فندقية 

وفيال خاصة وقرية للتسوق إىل جانب أكادميية للفنون 

وعدد من نوادي اليخوت. ومن املنتظر االنتهاء من 

املرحلة األوىل يف عام 2020 عىل أن ينتهي العمل 

يف املرشوع بالكامل بحلول عام 2028. ويأيت هذا 

املرشوع الجديد يف الوقت الذي تعمل فيه الحكومة 

بكل عزم عىل تنفيذ رؤية 2030 وتنويع قطاع الرتفيه 

والسياحة يف اململكة. ومن املتوقع أن يؤدي هذا إىل 

زيادة الطلب عىل الفنادق عىل املدى الطويل وأن 

يساعد يف تنويع قاعدة زوار جدة.

شهد الربع الثالث من العام افتتاح فندقين 
دوليين جديدين وهما سنترو سالمة على 

شارع المدينة ومنتجع تايم بيتش فيال 
القريب من الكورنيش، وبهذا يرتفع إجمالي 
عدد الغرف الفندقية عالية الجودة في جدة 

إلى ١١5٠٠ غرفة. ومن المتوقع تسليم ٧٠٠ غرفة 
جديدة خالل الربع األخير من العام. 

ويتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في المعروض 
خالل السنوات القليلة القادمة بفضل 

تسليم عدد من الفنادق الجديدة والتي 
تتضمن فندق بارك إن باي راديسون على 

شارع المدينة المنورة وهو الفندق األول 
للعالمة التجارية بجدة، وفندق إيبيس على 

طريق الملك عبد العزيز وفي العيسائي 
بالزا، وفندق ماريوت جدة الجديد، وفندق فور 

بوينتس باي شيراتون في أبحر الجنوبية

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد شريحة الشقق 
الفندقية العاملة تحت عالمات تجارية 

نموًا جديدًا في جدة، إذ يجري العمل حاليًا 
على عدد من هذه المشاريع بما في ذلك 

سومرست الكورنيش وأديجو في شارع 
الملك عبد العزيز. 

المعروض

املصدر: جيه إل إل
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٦٢%٦٦%

قطاع الفنادق 

حافظ أداء قطاع الفنادق على االستقرار 
النسبي من بداية عام ٢٠١٨ حتى شهر 

أغسطس. . وعلى الرغم من انتعاش األداء 
خالل موسم الحج، انخفضت معدالت اإلشغال 

بواقع 4 نقاط أساس لتصل إلى 6٢% في 
الفترة من بداية العام وحتى شهر أغسطس 

)مقارنًة بنسبة 66% في الفترة من بداية العام 
حتى أغسطس ٢٠١٧(. وسجل متوسط األسعار 

اليومية زيادة ليصل إلى ٢96 دوالرًا أمريكيًا في 
الفترة من بداية العام وحتى شهر أغسطس، 

وهو ما يعادل ا زيادة بنسبة ٠.١% مقارنًة بالفترة 
نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من تراجع إيرادات الغرف المتاحة 
بنسبة ١٨% لتصل إلى ١٨4 دوالرًا أمريكيًا في 

الفترة من بداية العام وحتى شهر أغسطس، 

فإن هذه المعدالت تعتبر معدالت مقبولة 
وصحية. وفي حين يتوقع أن يتعرض السوق 

لبعض الضغوط االنكماشية على المدى 
القصير، ال نزال متفائلين تجاه التوقعات 

طويلة المدى لسوق الفنادق والضيافة في 
جدة نظرًا لموقع المدينة االستراتيجي بين 

مكة المكرمة والمدينة المنورة والتوسع 
الجاري في قطاع الترفيه بالمدينة. 

األداء

متوسط السعر اليومي )بالدوالر(

معدل اإلشغال 

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

مقارنة بالعام 
السابق

-٤نقاط أساس 

من بداية عام 
 ٢٠١٨

حتى شهر أغسطس

من بداية عام 
٢٠١٧

حتى شهر أغسطس

من بداية عام 
 ٢٠١٨

حتى شهر أغسطس

من بداية عام 
٢٠١٧

حتى شهر أغسطس

٢٩٦ ٢٦٥

املصدر: إس يت إر

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

مقارنة بالعام 
السابق

٪٠.١
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قطاع المكاتب

التعريفات 

· ترتكز بيانات المعروض على دراسة المساحات 
اإلدارية من الدرجة أ والدرجة ب،والتي تقع في 

منطقة األعمال المركزية بجدة وتشمل شارع األمير 
سلطان، وشارع التحلية وشارع المالك وشارع 
إبراهيم الجفالي وشارع أمانة، وشارع المدينة، 

وشارع الملك عبد اهلل، وشارع األمير سعود 
الفيصل )الروضة(.

· يشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى 
الُمسّلم الجاهز لإلشغال فورًا.

· يمثل إيجار المساحات اإلدارية المميزة أعلى إيجار 
في السوق المفتوح يمكن توقعه لوحدة مكتبية 
على أعلى مستوى من حيث الجودة والمواصفات، 

وفي أفضل مكان في السوق، وذلك حتى تاريخ 
إجراء الدراسة )في نهاية كل ربع سنة عادًة(.  

·يعكس اإليجار المميز عقد إيجار لمؤسسة مهنية 
وهو النموذج القياسي في السوق المحلي. وهذا 

اإليجار هو اإليجار االسمي وال يعكس األثر المالي 
لحوافز المستأجرين كما يستثني رسوم الخدمات 

والضرائب المحلية.
· يعتمد معدل الوحدات الشاغرة على تقديرات 
فريق جونز النج السال لسلة من المباني والتي 

تمثل 6٠% تقريبًا من الوحدات المعروضة.

قطاع الوحدات 
السكنية

قطاع التجزئة
· يرتبط معروض منافذ التجزئة بإجمالي المساحة 

التأجيرية داخل المراكز التجارية ومشاريع البالزا 
عالية الجودة. ويمثل متوسط اإليجارات المرجح 

لمراكز التسوق متوسط سعر إيجار المتاجر 
المعتادة لمراكز التسوق الكبرى. ويعتمد معدل 

الشواغر على تقديرات فريق منافذ التجزئة في 
شركة جيه أل أل، والمناقشات مع وكالء التأجير، 

ويمثل متوسط الوحدات الشاغرة بين مراكز 
التسوق.

 ULI يستند تصنيف مراكز التجزئة إلى تعريف
وإلى مجمل المنطقة القابلة للتأجير الخاصة بها: 

·   توفر المراكز فوق اإلقليمية مساحة إجمالية 
قابلة للتأجير تزيد عن 9٠,٠٠٠ متر مربع

·   توفر المراكز اإلقليمية مساحة إجمالية قابلة 
للتأجير ما بين 3٠,٠٠٠ – 9٠,٠٠٠ متر مربع

·   توفر المراكز المجتمعية مساحة إجمالية قابلة 
للتأجير ما بين ١٠,٠٠٠ – 3٠,٠٠٠ متر مربع

·   تتراوح المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير لمراكز 
األحياء ما بين 3,٠٠٠ – ١٠,٠٠٠ متر مربع

·   توفر المراكز الصغيرة مساحة إجمالية قابلة 
للتأجير دون 3,٠٠٠ متر مربع

· تقوم بيانات المعروض على تعداد المساكن 
القومية )٢٠١٠( والمسح المنتظم الذي تجريه 

الشركة للمشاريع الكبرى وأعمال التطوير القائمة 
بذاتها في مناطق مختارة.

· يشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى 
المسلم الجاهز لإلشغال فورًا.

· تستند بيانات أداء القطاع السكني على 
سلتين منفصلتين إحداهما لإليجارات في الفيالت 

والشقق واألخرى ألداء المبيعات لكٍل من الفيالت 
والشقق في مناطق مختارة في جدة.

قطاع الفنادق
· ترصد جونز النج السال المعروض من الغرف في 
الفنادق 3 و4 و5 نجوم مع استثناء الشقق التي 

ُتقدم لها الخدمات الفندقية.
· تستند بيانات األداء إلى مسح شهري للفنادق 

تجريه إس تي آر جلوبال.

ساعات اإليجارات

الساعة ١٢

الساعة ٣

الساعة ٦

الساعة ٩

تشير إلى نقطة تحول إلى توحيد/ تباطؤ السوق. 
حيث ال يقبل السوق عند هذه النقطة أي نمو 
آخر في اإليجارات في الدورة الحالية ويتجه إلى 

االنخفاض.

تشير إلى وصول السوق إلى نقطة االنهيار األسرع 
التي ينتظر أن يتباطأ فيها معدل االنخفاض في 
اإليجارات، ويتجه السوق إلى مرحلة من االستقرار 

وذلك على الرغم 
من احتمال تواصل االنخفاض لبعض الوقت 

قبل وصوله إلى هذه المرحلة.

تشير إلى نقطة تحول ناحية نمو اإليجارات 
حيث نرى أن سوق اإليجارات قد بلغ أدنى مستوياته 
عند هذه النقطة مما يتوقع معه اتجاهه للصعود 

مستقباًل.

وتشير إلى وصول سوق اإليجارات إلى أعلى 
مستويات النمو ومع إمكانية استمرار هذا النمو 

في الشهور القادمة فإن السوق 
غالبًا سيتجه إلى فترة من االستقرار.
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جدة
جميل سكوير

الطابق الثاني، الجناح ٢٠9
تقاطع شارع التحلية مع شارع األندلس

ص ب ٢٠9١
جدة ٨9٠9 - ٢33٢6

المملكة العربية السعودية
الهاتف: ٢555 66٠ ١٢ 966+

الفاكس: 4٠3٠ 669 ١٢ 966+

تييري ديلفو
رئيس تنفيذي

منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
thierry.delvaux@eu.jll.com

كريغ بالمب
رئيس قسم األبحاث 

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

دانا ويليامسون
رئيس قسم حلول الشركات و تمثيل 

المستأجرين
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

dana.williamson@eu.jll.com

عمرو النادي
رئيس قسم الفنادق و الضيافة

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
نائب رئيس أول، مجموعة  الفنادق 

والضيافة العالمية
amr.elnady@eu.jll.com

أندرو روتوفيل 
رئيس قسم خدمات المشاريع 

والتطوير
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

andrew.rotteveel@eu.jll.com

جون فيكيتي
رئيس قسم خدمات اإلستشارات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
john.fekete@eu.jll.com

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

مع مكاتبنا االقليمية األخرى في:

دبي، أبوظبي، القاهرة، الرياض، الخبر، جوهانسبرغ، 
نيروبي، الغوس والدار البيضاء.

©2018 جونز النج السال آي يب، إنك. جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة يف هذا املستند هي ملكية خاصة لرشكة جونز النج السال، وال تُستخدم إال ألغراض تقييم هذا العرض بشكل حرصي. وتظل تلك املستندات واملعلومات جميعها ملك جونز النج 

السال، ويلزم أن تبقى رسية. وال ُيرصح باستنساخ أي جزء من هذا املستند إال إىل الحد الالزم لتقييمه. وال ُيسمح بعرض هذا املستند عىل أي جهة خارجية دون الحصول عىل ترصيح كتايب مسبق من جونز النج السال. وجميع املعلومات الواردة يف هذا املستند 

من مصادر تعترب موثوقة، غري أنه ليس هناك أي إقرار أو تعهد فيام يتعلق بدقتها

دانا سلباق
مدير أول، قسم األبحاث

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
dana.salbak@eu.jll.com

شهد المحدار
محلل أول، قسم األبحاث

المملكة العربية السعودية
shahd.almehdar@eu.jll.com


