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لمحة عامة
نظرة عامة على االقتصاد الكلي
والتوقعات
ساعدت الزيادة في عائدات النفط والتقدم المنجز
في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية في
دفع عجلة االقتصاد السعودي خالل عام ،2018
وتتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن
يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى %2.4
بعدما كان  %0.9-في عام .2017
وحافظت معدالت التضخم على استقرارها
نسبيًا حيث استقرت عند متوسط سنوي قدره
 %3بعد ما سجلت زيادة كبيرة في بداية العام
على خلفية رفع الدعم الحكومي وفرض ضريبة
القيمة المضافة بواقع  .%5ومن المتوقع أن
يتراجع التضخم في عام  2019مع تالشي تأثير هذه
اإلجراءات.
وعلى الرغم من أن معدالت البطالة بين
السعوديين ال تزال مرتفعة ،من المرجح أن يشهد
سوق العمل نموًا على المدى المتوسط إلي
الطويل وذلك على خلفية اإلصالحات المتعددة
التي تهدف إلى زيادة نسبة السعودة وال سيما
في قطاعات التجزئة وإلى تشجيع المزيد من
النساء على المشاركة في القوى العاملة.
ويتوقع أن يشهد عام  2019نشاطًا مستمرًا بفضل
الزخم القوى للجهود اإلصالحية والزيادة الكبيرة
في حجم اإلنفاق الحكومي حسبما أوضحه اإلعالن
عن ميزانية العام الجديد .وتأتي هذه الميزانية
التوسعية لتؤكد عزم الحكومة والتزامها نحو دفع
النمو االقتصادي وتدعيم بيئة ممارسة األعمال
والتجارة في المملكة.

ونتوقع أن يكون لهذا انعكاس إيجابي على قطاع
العقارات مع تعافي النشاط التجاري وزيادة حجم
االستثمارات األجنبية .وتعتبر المملكة العربية
السعودية أكبر اقتصاد في الشرق األوسط ،ولذا
نتوقع أن يلعب الطلب من القطاع الخاص دورًا
كبيرًا في قطاع العقارات والمقاوالت ،ولكن هناك
بعض التخوف من أن يؤدي آي تراجع في أسعار
النفط إلى تباطؤ معدالت النمو خالل االثني عشر
شهرًا القادمة.
مرحلة جديد من الضيافة والترفيه
لقد كان عام  2018هو عام التغيير بالنسبة
للمملكة العربية السعودية ،وجاء هذا التغيير
مدفوعًا بهدف رؤية  2030المتمثل في زيادة وتنويع
خدمات الترفيه داخل المملكة .وكانت البداية
مع اإلعالن عن خطة إصدار تأشيرات السياحة عبر
اإلنترنت واستضافة سباقات الفورموال أي في
الدرعية وتنظيم حفالت موسيقية عقب السباق،
ويتوقع أن تنعكس جهود ترويج قطاع الترفيه
إيجابًا على قطاعي السياحة والضيافة.
وتتضمن المشاريع الجديدة التي ُأعلن عنها في
قطاع السياحة مشروع أماال الذي يتمحور حول
مفهوم السياحة الفاخرة والصحة واالستشفاء.
ويقع هذا المشروع على الساحل الشمالي الغربي
للبحر األحمر وهو أحد المشاريع العمالقة (إلى
جانب مشروع نيوم ومشروع البحر األحمر) التي
ينفذها صندوق االستثمارات العامة .وفي الرياض،
دشن صندوق االستثمارات العامة مشروع القدية.
وسوف يتضمن المشروع الجديد  6مدن مالهي
ومراكز ترفيه ومنشآت رياضية ومجموعة من
األنشطة التاريخية والثقافية والتعليمية.

ونرى أن هذه اإلضافات الجديدة والكبيرة لقطاع
الترفيه والسياحة سوف تسهم بشكل كبير في
النمو اآلقتصادي غير النفطي للمملكة ،ونتوقع
أن تخلق المزيد من فرص العمل .ومن المحتمل
أن تحفز هذه المشاريع عددًا من مشاريع التطوير
العقاري الكبيرة التي ينفذها القطاعان العام
والخاص.
تطوير صناعات جديدة
دشنت المملكة في ديسمبر  2018مشروع مدينة
الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة
الشرقية ،و الذي تتولى شركة أرامكو تطويره
وتنفيذه بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية .وتضم سبارك
خمس مناطق رئيسية تركز على التصنيع العام
 ،والسوائل والكيمائيات ،وتشكيل المعادن،
والخدمات الصناعية
ومن المتوقع أن تصل مساهمة سبارك في
إجمالي الناتج المحلي إلى  22مليار ريال بحلول
عام  ،2035ولذا نرى أن تدشين هذه المدينة خطوة
إيجابية نحو تطوير الصناعات القادرة على النمو
وتوفير فرص العمل في المنطقة الشرقية،
وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على
العقارات التجارية والصناعية .ومن المنتظر أن
تؤدي المنظومة الفريدة للمدينة (والمكونة
من بنية تحتية عالمية الطراز وأحدث تقنيات
سالسل التوريد) إلى تحفيز الطلب على المدينة
واستقطاب االستثمارات األجنبية وتشجيع مشاركة
القطاع الخاص.

االقتصاد الكلي في المملكة العربية االسعودية

عودة دور السينما إلى الساحة

زيادة نسبة تملك المنازل

الربط بين المدن :النقل والبنية التحتية

دشنت شركة الترفيه للتطوير واالستثمار
بالتعاون مع شركة إيه أم سي للترفيه أول دار
سينما في المملكة العربية في عام  2018بعد
غياب دام أكثر من ثالثة عقود .وقد شجعت هذه
الخطوة العديد من شركات التطوير العقاري
المحلية على توقيع اتفاقيات مع مشغلي دور
السينما من مختلف أنحاء المنطقة من أجل
افتتاح دور السينما وتقديم مجموعة متنوعة من
خيارات الترفيه للعمالء .وتمهد هذه التطورات
الطريق نحو فرص كبيرة في قطاع التجزئة
والسيما مع أنتشار مفهوم "التسوق الترفيهي".

شهد عام  ٢٠١٨إطالق عدد من المبادرات الرامية
إلى زيادة تملك المواطنين السعوديين للمنازل،
إذ دشنت وزارة اإلسكان بالتعاون مع صندوق
التطوير العقاري برنامج "سكني  "2والذي
يستهدف توزيع حوالي  300ألف منتج سكني.

شهد عام  2018تدشين قطار الحرمين السريع
والذي يمتد على مسافة  448كيلو متر ويربط
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ،مما
يدعم الزيادة في عدد الحجاج والمعتمرين .ويربط
القطار أيضًا بين مطار جدة ومدينة الملك عبداهلل
االقتصادية ،مما يسهل رحالت األعمال.

ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان المملكة
العربية السعودية إلى  39.5مليون نسمة بحلول
 2030وذلك بحسب تقديرات مؤسسة أكسفورد
إيكونوميكس .وعلى الرغم من تأثير اإلصالحات
االقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا ،والسيما
تطبيق ضريبة القيمة المضافة و رفع الدعم
الحكومي و فرض رسوم علي الوافدين ،على
القدرة الشرائية لسكان المملكة ،ال تزال لدينا
نظرة إيجابية تجاه إمكانات نمو قطاع التجزئة على
المدى الطويل ،ونتوقع أن يتأقلم تجار التجزئة مع
التحول في عادات التسوق لدى المستهلكين
الناتجة عن رؤية .2030

وتخطط الحكومة السعودية إلنفاق  120مليار ريال
سعودي على القروض العقارية المدعومة بهدف
زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى %60
بحلول عام  2020و %70بحلول عام  .2030وتضمن
هذه الخطة برنامج ضمان قروض بقيمة  18مليار
ريال وبرنامج بقيمة  12.5مليار ريال لدعم مقدمات
الشراء.
ونرى أن هذه البرامج خطوات إيجابية من شأنها
مساعدة المواطنين على امتالك منازلهم
الخاصة وتدعيم سوق الوحدات السكنية .غير
أنه ال يزال من الضروري تشجيع القطاع الخاص
على المشاركة في تطوير المشاريع السكنية.
وقد بادرت الحكومة إلى تشجيع التطوير العقاري
من خالل تطبيقها لرسوم األراضي البيضاء في
عام  2017والتي تهدف إلى تحفيز تطوير األراضي
الخاصة وتعزيز نشاط التشييد والبناء .وتتضمن
الحوافز األخرى توفير األراضي الحكومية بتكلفة
هامشية وتعديل اللوائح من أجل السماح بزيادة
نسبة المساحة الطابقية ،وبالتالي زيادة الكثافة
السكانية.

ومن المشاريع الكبرى األخرى التي شهدها قطاع
النقل التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز
الدولي الجديد في جدة ،ويأتي تشغيل هذا المطار
في إطار خطط المملكة الستقبال  30مليون
مسافر سنويًا ،ويتضمن المطار منطقة تجارية
على مساحة  28ألف متر مربع و 175غرفة فندقية.
هذه  ،وغيرها من مشاريع النقل العام
المستقبلية مثل مترو الرياض ،في شأنها
تُسهيل الحركة و تأهيل المملكة ألن تصبح
مركزًا عالميًا للنقل وتحسين القدرة التنافسية
للبنى التحتية للمملكة وتوفير المزيد من الفرص
للمستثمرين من القطاع الخاص واألجانب.

ميزانية المملكة العربية السعودية

2017

" 2018تقديرات"

2017

" 2019تقديرات"

" 2018تقديرات"

" 2019تقديرات"

نمو إجمالي الناتج المحلي ()%

-0.9

2.4

2.9

اإليرادات الحكومية (بالمليار ريال)

692

895

975

معدل التضخم ()%

-0.8

3.2

2.0

اإلنفاق الحكومي (بالمليار ريال)

930

1,030

1,106

معدل البطالة ()%

6.0

6.5

6.6

الرصيد المالي (بالمليار ريال)

-238

-136

-131

المصدر :أكسفورد إيكونوميكس

المصدر :وزارة المالية
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ساعة اإليجار الرئيسية في الرياض

في حين ال تزال جميع القطاعات بالرياض في آخر مرحلة من مراحل االنكماش
في دورتها العقارية ،يبدو أن سوق الوحدات السكنية هو األقرب للوصول إلى
القعاع ،حيث قد يشهد السوق تراجعًا هامشيًا في اإليجارات خالل بقية عام
 .2019وأدى تباطؤ النشاط االقتصادي إلى تحجيم مستويات النمو في سوق
المساحات اإلدارية وزيادة عدد الشواغر في عام  .2018وال يزال مستوى النمو في
قطاع منافذ التجزئة محدودًا في جميع أنواع المراكز التجارية على خلفية وجود
الكثير من معروض .وعلى الرغم من استقرار معدالت اإلشغال في قطاع
الفنادق ،ال تزال هناك ضغوط هبوطية على متوسط األسعار اليومية مما أثر
سلبًا على اإليرادات.

تراجع
اإليجارات

تباطؤ نمو
اإليجارات

تراجع
اإليجارات

تباطؤ نمو
اإليجارات

منافذ التجزئة
منافذ التجزئة

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

تسارع نمو
اإليجارات

المساحات اإلدارية

المساحات اإلدارية

تسارع نمو
اإليجارات

الوحدات السكنية

الفنادق
الوحدات السكنية

نهاية عام ٢٠١٨

الفنادق

نهاية عام ٢٠١٧

* 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 بنا ًء
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

06

سوق العقارات في المملكة العربية السعودية  -نهاية عام ٢٠١٨

سوق العقارات في المملكة العربية السعودية  -نهاية عام ٢٠١٨

القطاع السكني في الرياض

قطاع المكاتب في الرياض
المعروض

5

190,000

4

3

2

4.45

4.26

4.26

4.07

3.75

3.47

2020F

2019F

2018

2017

2016

2015

1

Million
املساحةsq m
of GLA
املربع (مليون)
التأجريية باملرت
إجاميل

ومن المتوقع أن تشهد األشهر االثني عشر المقبلة إنجاز  190ألف
متر مربع من المساحات اإلدارية ،مما سيزيد إجمالي المساحات
اإلدارية إلى  ٤،٣مليون متر مربع بحلول نهاية عام  .2019ومن
المتوقع أن يحفز ارتفاع مستوى جودة المشاريع المنتظر إنجازها
موجة من "السعي نحو الجودة" مع انتقال المستأجرين من
الوحدات اإلدارية األدنى جودة إلى الفئات األعلى.

100,000

المعروض

0

Stock
املعروض

Annual
addition
السنوية
الزيادة

املصدر :جيه إل إل

األداء
استمر أداء سوق المساحات اإلدارية في عام  2018بالتأثر
بمحدودية الطلب وتباطؤ النشاط االقتصادي .وتراجع متوسط
اإليجارات بنسبة  ٪4مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى  1248ريال
سعودي للمتر المربع .وفي ظل تطلع عدد قليل من الشركات
إلى توسيع عملياتها ،استقرت معدالت الشواغر عند  ٪8خالل
الربع الرابع من عام .2018
وبالنظر للمرحلة القادمة ،نتوقع أن يستمر الضغط على
اإليجارات ،السيما بالنسبة للمساحات اإلدارية من الفئة ب التي
تقع في أماكن يصعب الوصول إليها وتعاني من قلة مواقف
انتظار السيارات .ومن المتوقع أن ترتفع معدالت الشواغر مع
دخول معروض جديد إلى السوق.
وعلى المدى الطويل ،نتوقع أن يرتفع الطلب على خلفية اإلنفاق
الحكومي المتزايد وتطبيق استراتيجيات متنوعة لتشجيع نمو
القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية  .2030ومن المحتمل أيضًا
أن نرى تغيرًا في طبيعة الطلب على خلفية تغيير المشهد
التجاري في الرياض متأثرًا بمزيج من التوجهات المحلية
والعالمية ،والسيما انتشار تصاميم المساحات اإلدارية المرنة،
ودخول جيل األلفية إلى القوى العاملة وتنامي عدد رواد األعمال
السعوديين.

8%

الربع الرابع من عام
2017

8%

الربع الرابع من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (ريال سعودي  /مرت مربع)

الربع الرابع من عام
2017

وبينما استمر بعض المطورين في زيادة المعروض من الوحدات
عالية الجودة ،ال يزال أغلب المطورين ملتزمين بتوفير الوحدات
ميسورة التكلفة تماشيًا مع مبادرة الحكومة .وبالنظر إلى المرحلة
المقبلة ،نتوقع أن يستمر قطاع اإلسكان ميسور التكلفة في دفع
نشاط البناء والتشييد وسوق العقارات بشكل عام.
وفي ظل التركيبة السكانية واالجتماعية سريعة التغير وتزايد
االهتمام باعتبارات التكلفة الميسورة ،بدأ المطورون باالبتعاد
عن الفلل التقليدية المنفصلة والشقق الفسيحة التي تلبي
احتياجات العائالت الكبيرة .وبدالً من ذلك ،من المرجح أن تتضمن
مشاريع التطوير المستقبلية مزيجًا من مساحات ومخططات
الوحدات سعيًا لتلبية احتياجات أعداد الشباب المتنامية.

30,000

30,000

1

1.32

1.29

1.29

1.24

1.26

1.19

0
2020F

2019F

2018

الزيادة السنوية
Annual addition

2016

2017

2015

املعروض
Stock
املصدر :جيه إل إل

األداء

معدالت الشواغر

1,298

شهد عام  2018تسليم  29000وحدة سكنية بدعم من مبادرة
الحكومة لزيادة تملك السعوديين للمنازل .وشهد الربع األخير من
عام  2018تسليم  7000وحدة سكنية ،ليصل إجمالي المعروض من
الشقق السكنية والفلل في الرياض إلى  1.3مليون وحدة .ومن
المتوقع تسليم  30000وحدة إضافية أخرى على مدار عامي  2019و
.2020

2

-4%
مقارنة بالعام
السابق

1,248
الربع الرابع من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :جيه إل إل

استمر أداء سوق الوحدات السكنية بالرياض في التراجع مقارنةً
بالعام الماضي ،حيث تراجع متوسط إيجارات الشقق والفلل
تراجعًا طفيفًا بنسبة  ٪1و  ٪2على الترتيب خالل الربع األخير
من عام  2018مقارنةً بالربع نفسه من عام  ،2017وبينما تراجعت
أيضًا أسعار بيع الشقق بواقع  %1والفلل بواقع  ٪ .3خالل الفترة
نفسها .ومقارنةً بالربع السابق ،لم يتم تسجيل أي تراجع
ملحوظ في أسعار البيع أو اإليجارات ،مما يشير إلى أن السوق
يصل ببطء إلى القاع في دورته.
ومن المتوقع أن يواصل سوق الوحدات السكنية بالرياض
تراجعه في االثني عشر شهرًا المقبلة ،وإن كان بمعدل أبطأ،
مع تسليم المزيد من المعروض .ولكن وفي ظل إنجاز مشروع
مترو الرياض ،من المتوقع أن يتغير الوضع العام لسوق الوحدات
السكنية بشكل كبير حيث من المتوقع أن تزيد قيمة العقارات
القريبة من شبكة النقل.

الشقق (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

0%
مقارنة بالربع
السابق

-1%
مقارنة بالعام
السابق

0%
مقارنة بالربع
السابق

-1%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

الفلل (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

0%
مقارنة بالربع
السابق

-3%
مقارنة بالعام
السابق

0%
مقارنة بالربع
السابق

-2%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

املصدر :جيه إل إل

الوحدادت (باملليون)
إجاميل عدد
Million
number
of units

تراجع نشاط التشييد والبناء في سوق المساحات اإلدارية
بالرياض خالل عام  ،2018حيث وصل إجمالي ما تم تسليمه من
المساحات اإلدارية إلى  188ألف متر مربع؛ وهو أقل مساحة تم
تسليمها على مدار السنوات الثالثية الماضية .وشهد الربع
األخير من عام  2018تسليم  131ألف متر مربع من المساحة
التأجيرية في قطاع المساحات اإلدارية ،ليصل إجمالي مخزون
المساحات اإلدارية في الرياض في نهاية عام  2018إلى  4.3مليون
متر مربع.
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قطاع الفنادق في الرياض

قطاع التجزئة في الرياض
المعروض

ومن المتوقع أيضًا تطور طبيعة مخزون منافذ التجزئة في الرياض بما
يتماشى مع نمو القوى العاملة في المدينة التي تمتلك قوة شرائية
عالية .ولجذب هذه القاعدة من المستهلكين ،نتوقع أن تقدم مشاريع
مراكز التسوق الجديدة المزيد من خيارات الترفيه ومنافذ المأكوالت
والمشروبات ،وأن تتبنى تصاميم فريدة وتقنيات تفاعلية ،وأن توسع
مزيج المستأجرين لديها ليشمل العالمات التجارية العالمية.

األداء
تراجعت إيجارات منافذ التجزئة في جميع فئات مراكز التسوق
في عام  . 2018سجلت المراكز التجارية المحلية انخفاض %10
مقارنة بالعام الماضى األكثر ما بين المراكز التجارية .وفى
الوقت نفسه تراجعت اإليجارات فى كل من المراكز التجارية
اإلقليمية الكبرى و المراكز التجارية اإلقليمية بمعدل انخفاض
أقل نظرآ لوجود معروض محدود .فى المقابل إرتفعة معدالت
الشواغر عبر كافة المراكز التجارية لتصل  %15بنهاية العام.
وبالنظر إلى مستوى المعروض المنتظر والمنافسة المتزايدة،
نتوقع أن تستمر الضغوط على اإليجارات على مدى االثني عشر
شهرًا المقبلة.
وعلى المدى الطويل ،نتوقع أن يؤدي التوسع في قطاع الترفيه
إلى تعزيز سوق منافذ التجزئة بالرياض .ومن المرجح أن تؤثر
زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة تأثيرًا إيجابيًا على اإلنفاق
على منتجات التجزئة ،وعلى أداء مراكز منافذ التجزئة ،وال سيما
تلك المراكز التي تقدم عروضًا متنوعة لروادها.
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ومن المقرر إنجاز حوالي  470ألف متر مربع من مساحات منافذ التجزئة
في عام  .2019وتضم المشاريع البارزة المنتظر إنجازها مشروع جادة
الجامعة ،المجاور لجامعة الملك سعود ،باإلضافة إلى مشاريع جديدة
تقع بالقرب من المطار ومن المنطقة الجذابة في الشمال الشرقي
للمدينة ،وأبرز هذه المشاريع هي مشروع قرطبة بوليفارد ،ومشروع
واجهة التسوق ،ومشروع توسعة مركز غرناطة.

المعروض

0

املعروض
Stock

السنوية
الزيادة
Annual
addition

املصدر :جيه إل إل

شهد سوق الفنادق في الرياض تسليم حوالي  1700غرفة
فندقية جديدة في الربع األخير من عام  ،2018ليصل إجمالي
المخزون في نهاية عام  2018إلى  13700غرفة .وتتضمن المشاريع
الجديدة المنجزة فندق فيرمونت الرياض  -بوابة ألعمال وفندق
هيلتون الرياض اللذين طال انتظارهما.
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15%

الربع الرابع من عام
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2017

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (نسبة التغيري)
املراكز التجارية اإلقليمية الكربى
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1,400
2,600

15,000

ومن المتوقع أن يشهد عامي  2019و  2020إنجاز  2 600و  1 400غرفة
إضافية على الترتيب .وبافتراض تسليم جميع المشاريع خالل
اإلطار الزمني المحدد ،فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي المعروض
إلى  17700غرفة بحلول نهاية عام .2020
وعلى الرغم من أن الرياض لطالما كانت في طليعة أسواق
المعارض والمؤتمرات نظرًا ألهميتها كعاصمة للمملكة ،من
المنتظر أن يساعد تطوير البنية التحتية الجديدة والخيارات
الترفيهية والمهرجانات في تنويع القاعدة السياحية للمدينة،
خاصة زيادة الطلب على قطاع الترفيه .وفي المقابل ،من
المحتمل أن يعمل أصحاب الفنادق على تنويع عروضهم
والتركيز على تحسين خدماتهم وتحديث تصاميمهم الداخلية
وإدخال تقنيات جديدة لتلبية متطلبات النزالء أصحاب الذوق
الرفيع.

األداء

معدالت الشواغر

20,000

ارتفعت معدالت إشغال الفنادق بواقع نقطة أساس واحدة لتصل
إلى  ٪55خالل الفترة من بداية عام  2018حتى شهر نوفمبر
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .وفي الوقت نفسه،
انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة  ٪10مقارنةً بالعام
الماضي ليسجل  170دوالرًا أمريكيًا .ويرجع هذا بشكل كبير
إلى استمرار زيادة المعروض .وقد أدى ذلك إلى حدوث انخفاض
بنسبة  ٪8في اإليرادات لكل غرفة متاحة لتصل إلى  93دوالرًا
أمريكيًا خالل الفترة نفسها.
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط على أداء سوق الفنادق خالل
االثني عشر شهرًا المقبلة مع استمرار زيادة المعروض .ومع
ذلك ،وعلى المدى الطويل ،نتوقع أن يقود قطاع الضيافة (مع
سوق منافذ بالتجزئة) موجة انتعاش قطاع العقارات في الرياض،
مدفوعًا باالستثمارات الكبيرة في خيارات التسلية والترفيه.

10,000

Number
 ofالغرف
roomsعدد

شهد عام  2018إنجاز ما يقرب من  98ألف متر مربع من إجمالي
المساحة التأجيرية في سوق منافذ التجزئة ،وهي مساحة أقل بكثير
من متوسط المساحات المنجزة في السنوات الثالث الماضية والبالغ
 150ألف متر مربع .ولم يتم تسليم سوى  14ألف متر مربع فقط من
مساحات التجزئة خالل الربع األخير من عام  ،2018ويندرج معظم هذه
المساحات تحت فئة المراكز التجارية الصغيرة ،وبهذا زاد إجمالي
مخزون منافذ التجزئة بمراكز التسوق في الرياض إلى  2.15مليون متر
مربع.

09

5,000
16,300

13,700

13,700

12,000

11,300

10,400

2020F

2019F

2018

2017

2016

2015

0

Stockاملعروض

Annual
addition
السنوية
الزيادة

املصدر :جيه إل إل

اإلشغال (بالنسبة املئوية)
54%

الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

55%

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

1 bp

مقارنة بالعام السابق

متوسط السعر اليومي (بالدوالر األمرييك)
190
الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

170
-10%

مقارنة بالعام
السابق

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :مؤسسة إس يت آر جلوبال
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ساعة اإليجار الرئيسية في جدة

واصل سوق العقارات في جدة تراجعه عبر كافة فئات القطاعات في عام .2018
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية ،شهد المزيد من التراجع في اإليجارات
وأسعار البيع .وال يزال أداء سوق منافذ التجزئة مقيدًا نتيجة تراجع اإلنفاق ،مما
يقيد مستويات النمو اإلجمالية .وعلى صعيد آخر ،أدى تراجع حجم النشاط
التجاري إلى محدودية نمو اإليجارات في قطاع الوحدات اإلدارية .سجلت الفنادق
أداء أفضل من بقية الفنادق في المملكة ،حيث زادت أسعار غرف
في جدة ً
ً
مقارنة بالعام الماضي في الفترة
الفنادق (متوسط األسعار اليومية) بنسبة ٪11
من بداية العام حتى شهر نوفمبر.

تراجع
اإليجارات

المساحات اإلدارية

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

تباطؤ نمو
اإليجارات

تراجع
اإليجارات

تسارع نمو
اإليجارات
المساحات اإلدارية

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

تباطؤ نمو
اإليجارات

تسارع نمو
اإليجارات

الفنادق

منافذ التجزئة

منافذ التجزئة

الوحدات السكنية
الفنادق

نهاية عام ٢٠١٨

الوحدات السكنية

نهاية عام ٢٠١٧

* 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 بنا ًء
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
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القطاع السكني في جدة

قطاع المكاتب في جدة
المعروض

وعلى الرغم من هيمنة المباني منخفضة الجودة المنتشرة
على طول الممرات التجارية الرئيسية على مخزون المساحات
اإلدارية في جدة  ،من المرجح أن يكون المعروض المنتظر من فئة
الجودة أ الموجودة في مجمعات األعمال وفي المشاريع متعددة
االستخدامات.

األداء
تراجعت إيجارات المكاتب التجارية في جدة بنسبة  ٪19في عام
 ،2018بينما انخفضت إيجارات المساحات اإلدارية عالية الجودة من
الفئة أ انخفاضًا بنسبة  ٪14لتصل إلى  1015ريال سعودي لكل
متر مربع ،مع قيام المالك بتعديل اإليجارات بما يتماشى مع
مستويات السوق .وفي الوقت نفسه ،انخفضت إيجارات مباني
المساحات اإلدارية من الفئة ب الواقعة في األماكن الفرعية بنسبة
 %22لتصل إلى متوسط  548ريال سعودي لكل متر مربع .وفي
المقابل ،ارتفعت معدالت الشواغر خالل الربع لتصل إلى .٪ 21
وفي ظل ظروف السوق المؤاتية للمستأجرين ،نتوقع أن تتراجع
إيجارات المساحات اإلدارية خالل االثني عشر شهرًا المقبلة ،وأن
ترتفع معدالت الشواغر على خلفية المعروض اإلضافي والمنافسة
القوية.
وعلى المدى الطويل ،من المتوقع أن تؤدي الجهود الرامية إلى
زيادة مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في النشاط االقتصادي،
باإلضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة الذي
سيشارك فى دعم النشاط التجاري.
ويتوقع أن يستفيد القطاع من االستثمارات في مشاريع البنية
التحتية الضخمة مثل مشروع قطار الحرمين الذي تم تشغيله
مؤخرًا والذي يربط مدينة جدة بمطار جدة ومدينة الملك عبد اهلل
االقتصادية .ومن المتوقع أيضًا أن تجذب توسعة مطار الملك عبد
العزيز الدولي مزيدًا من االهتمام  ،حيث أنها تساعد في ترسيخ
مكانة المدينة كمركز تجاري إقليمي رائد.
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ومن المتوقع أن تشهد األشهر االثني عشر القادمة تسليم 106
ألف متر مربع إضافية من المساحات اإلدارية ،غير أنه من الممكن
توقع بعض التأخير في تسليم هذه المشاريع .وعلى هذا النحو،
سوف يظل سوق المكاتب في جدة يرجح كفة المستأجرين ومن
المحتمل أن نرى أصحاب العقارات يقدمون حوافز إضافية لجذب
المستأجرين.

المعروض

0.88

شهد عام  2018إنجاز حوالي  4260وحدة سكنية في جدة ،وهو
عدد أقل من متوسط الوحدات المنجزة خالل السنوات الثالثة
الماضية .وشهد الربع األخير من عام  2018إنجاز مشروع واحد هو
برج " غولدن تاور " على طريق الكورنيش ،والذي أضاف  71وحدة
سكنية إلى إجمالي المعروض ليصل إجمالي المعروض المتاح
من الشقق السكنية والفلل في نهاية عام  2018إلى 817000
وحدة.
ومن المتوقع تسليم  7000و 16000وحدة إضافية خالل عامي 2019
و  2020على الترتيب .وتشمل هذه الوحدات مشروع "أبراج الهالل
 "3في بوابة جدة ،ومشروع منازل الصفا ،باإلضافة إلى المرحلة
األولى من المشروع السكني بخليج سلمان ومجمع المكرونة.
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األداء

معدالت الشواغر
16%

الربع الرابع من عام
2017

استمرت حالة الضعف في السيطرة على األداء العام
لسوق الوحدات السكنية مع تراجع أسعار البيع واإليجار
مقارنةً بالعام الماضي ،إذ تراجعت أسعار البيع للشقق
والفلل بنسبة  ٪7مقارنةً بالعام الماضي ،وتراجعت
اإليجارات بنسبة  ٪13للشقق و  ٪12للفلل خالل نفس
الفترة.

21%

الربع الرابع من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (ريال سعودي  /مرت مربع)

947

1,164
الربع الرابع من عام
2017

2015

-19%
مقارنة بالعام
السابق

الربع الرابع من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :جيه إل إل

ويعزى ضعف األداء هذا بشكل كبير إلى تباطؤ النشاط
االقتصادي وانخفاض الطلب على الوحدات السكنية في
جدة على خلفية الرسوم المفروضة على الوافدين والتي
أدت إلى رحيل العديد من العائالت.
ومع توقع إنجاز المزيد من المشاريع ،من المتوقع أن يرتفع
معدل الوحدات السكنية الشاغرة ،مما سوف يؤدي إلى
زيادة الضغوط على أسعار اإليجارات والبيع ،وهو ما قد
يدفع المالك إلى تقليل أسعارهم لجذب الطلب .وخالل
االثني عشر شهرًا المقبلة ،من المتوقع أن يصبح مشتري
ومستأجري المنازل في موقف أكثر قوة عند التفاوض
على شروط اإليجار والبيع.

الشقق (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

-3%
مقارنة بالربع
السابق

-7%
مقارنة بالعام
السابق

-4%
مقارنة بالربع
السابق

-13%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

الفلل (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

-3%
مقارنة بالربع
السابق

-7%
مقارنة بالعام
السابق

-4%
مقارنة بالربع
السابق

-12%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

املصدر :جيه إل إل

Thousands
number
الوحدادت (باأللف)
of unitsإجاميل عدد

دفع تراجع الطلب المطورين إلى تأخير تسليم مشاريع المساحات
اإلدارية في عام  .2018وشهد الربع األخير من عام  2018إنجاز برج
روفان اإلداري على شارع األمير سعود الفيصل والذي أضاف 8500
متر مربع من المساحة التأجيرية إلى السوق .وبذلك وصل
إجمالي المخزون من المساحات اإلدارية عالية الجودة في نهاية
عام  2018إلى  1.1مليون متر مربع.
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قطاع الفنادق في جدة

قطاع التجزئة في جدة
المعروض

وفي ظل التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة التي
تشهدها المملكة ،أصبحت دور السينما ومنافذ المأكوالت
والمشروبات وخيارات الترفيه من السمات الحيوية للمراكز
التجارية ،ومن المتوقع أن تلعب دورًا هامًا في المزيج المرتقب
من المعروض ،حيث سيستفيد مشغلو مراكز التسوق من
الفرص الجديدة.

األداء
استمرت إيجارات منافذ التجزئة بالمراكز التجارية اإلقليمية
في التراجع خالل الربع األخير من عام  ،2018مسجلةً انخفاضًا
بنسبة  ٪5مقارنةً بالعام الماضي .و فى المقابل ظلت اإليجارات
فى األسواق التجارية األقليمية الكبرى مستقرة على خلفية
المعروض المحدود .وظلت معدالت الشواغر مستقرة نسبيًا
حيث واصل المالك تقديم حوافز لإلبقاء على المستأجرين
والحفاظ على معدالت إشغال جيدة.
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط على األداء مع زيادة
المعروض المنتظر إنجازه خالل االثني عشر شهرًا المقبلة.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى قيام مشغلي مراكز التسوق
بتعديل توقعاتهم فيما يتعلق باإليجارات من أجل اإلبقاء على
المستأجرين والحفاظ على مستويات إقبال جيدة.

2.0
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ومن المتوقع أن يشهد العامين القادمين تسليم مستويات
أعلى بكثير من المعروض الجديد ،حيث من المقرر إنجاز 108
ألف متر مربع  280و ألف متر مربع خالل عامي  2019و  2020على
الترتيب.

المعروض

1.24

1,100
2,700

شهد عام  2018دخول  772غرفة فندقية جديدة إلى سوق
الفنادق في جدة ،وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن متوسط
عدد الغرف التي دخلت السوق على مدار السنوات الثالثة
الماضية .ولم يشهد الربع الرابع من عام  2018إنجاز أي فنادق
كبرى ليبقى إجمالي المعروض من الغرفة الفندقية عالية
الجودة في جدة مستقرًا عند  11500غرفة.
ومن المتوقع أن يدخل إلى السوق حوالي  2700و 1100غرفة خالل
عامي  2019و  2020على الترتيب ،ومعظم هذه المشاريع في
مرحلة متقدمة من البناء .وتشمل الفنادق المقرر إنجازها خالل
الربع األول من عام  2019فندقيين من شريحة الفنادق الفاخرة
وهما :فندق وشقق موفنبيك التحلية جدة ( 164غرفة) وفندق
حياة هاوس جدة – شارع صاري ( 102غرفة).
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األداء

معدالت الشواغر
11%

الربع الرابع من عام
2017

11%

الربع الرابع من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
التغيري)  /مرت مربع)
(نسبة سعودي
اإليجارات (ريال
متوسط اإليجارات
املراكز التجارية اإلقليمية الكربى

املراكز التجارية اإلقليمية
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االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :جيه إل إل

ofالغرف
roomsعدد
Number

شهد سوق منافذ التجزئة في جدة خالل عام  2018تسليم 32000
متر مربع من مساحات التجزئة ،وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا
عن متوسط المساحات التأجيرية المنجزة خالل السنوات الثالث
الماضية .وشهد الربع األخير من عام  2018إنجاز مركز محلي
واحد ،وهو المروة بالزا ،والذي أضاف  15000متر مربع من إجمالي
المساحة التأجيرية إلى المعروض المستقبلي من منافذ
التجزئة ليصل إجمالي المخزون من منافذ التجزئة في نهاية
عام  2018إلى  1.4مليون متر مربع.

15

سجل سوق الفنادق في جدة ارتفاعًا في األداء خالل الفترة من
بداية عام  2018حتى شهر نوفمبر .ولقد ارتفع متوسط األسعار
اليومية بنسبة  ٪11ليصل إلى  293دوالرًا أمريكيًا خالل نفس
الفترة ،مدفوعًا بزيادة في عدد المسافرين لغرض الترفيه خالل
أشهر الصيف .وفي الوقت نفسه ،وصلت معدالت اإلشغال إلى
 ،٪59منخفضةً نقطة أساس واحدة عن األرقام المسجلة خالل
وبناء على ذلك،
الفترة من بداية عام  2017حتى شهر نوفمبر.
ً
ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة  ٪9لتصل إلى  172دوالرًا
أمريكيًا خالل الفترة من بداية عام  2018حتى شهر نوفمبر.
ومن المتوقع أن تشهد االثني عشر شهرًا المقبلة تراجعًا في
األداء العام لسوق الفنادق ،مع تعرض متوسط األسعار اليومية
لمزيد من الضغط نظرًا لتسليم المزيد من الغرف الفندقية إلى
السوق.
ولكن على المدى الطويل ،من المتوقع أن يكون التوسع في
العروض والخيارات الترفيهية والثقافية في جدة بشارة خير
لقطاع الفنادق ،حيث أن هناك سلسلة من المبادرات تمهد
الطريق للمطورين والمستثمرين للدخول إلى هذه القطاعات
الحديثة .وتهدف هذه المشاريع إلى تنويع القاعدة السياحية
في جدة ،مما يولد المزيد من الطلب على العقارات الفندقية
وبالتالي تعزيز مستوى األداء العام.

اإلشغال (بالنسبة املئوية)
60%

59%

الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب
-1 -bp

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

مقارنة بالعام السابق

متوسط السعر اليومي (بالدوالر األمرييك)
262
الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

293
11%

مقارنة بالعام
السابق

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :مؤسسة إس يت آر جلوبال
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ساعة اإليجار الرئيسية في الدمام

واصلت إيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية بحاضرة الدمام تراجعها في عام
 2018مع توقع مزيد من االنخفاض نتيجة لزيادة المعروض .أما إيجارات المساحات
اإلدارية فتعرضت لضغوط نظرًا لمحدودية الطلب على إشغالها في ظل
استمرار اعتماد حاضرة الدمام في اقتصادها على قطاع النفط ومشتقاته.
وعلى الرغم من استمرار تراجع األداء العام لقطاع التجزئة ،تفوقت مراكز
التسوق اإلقليمية الكبرى ومراكز التسوق اإلقليمية في أدائها على مراكز
المحلية .وفيما يخص قطاع الفنادق ،ظلت معدالت اإلشغال مستقرة عند
مستوياتها حيث ال تزال حاضرة الدمام وجهة سياحية جاذبة للسياحة
الداخلية .ومع ذلك فقد شهد متوسط األسعار اليومية انخفاضًا بنسبة %9
نتيجة لزيادة المعروض في السوق.

منافذ التجزئة

تراجع
اإليجارات

منافذ التجزئة

الوحدات السكنية
المساحات اإلدارية

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

تباطؤ نمو
اإليجارات

تسارع نمو
اإليجارات

تراجع
اإليجارات

الوحدات السكنية

المساحات اإلدارية

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

تباطؤ نمو
اإليجارات

تسارع نمو
اإليجارات

الفنادق

الفنادق

نهاية عام ٢٠١٨

نهاية عام ٢٠١٧

* 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 بنا ًء
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
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القطاع السكني في الدمام

قطاع المكاتب في الدمام
المعروض
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وتشير التوقعات المستقبلية أن سوق المساحات اإلدارية في
حاضرة الدمام سيشهد تسليم  58ألف متر مربع و 26ألف متر
مربع من إجمالي المساحة التأجيرية في عامي  2019و 2020على
الترتيب .ومن أبرز المشاريع المنتظر تسليمها مشروع برج
تعزيز وبرج عبد الهادي الحقيط وبرج الحريري.

المعروض
شهد النصف الثاني من عام  2018تسليم حوالي  3000وحدة
سكنية في الدمام والخبر والظهران ،ليصل إجمالي المعروض
من الوحدات السكنية في حاضرة الدمام في نهاية عام  2018إلى
حوالي  351ألف وحدة.

6

6

300

ومن المتوقع أن يشهد العامان القادمان ( )2020-2019نشاطًا
متواص ً
ال في أعمال التشييد والبناء حيث من المنتظر إنجاز 6000
وحدة في العام .ويدعم هذا النشاط المنتظر في أعمال البناء
رغبة الحكومة في توفير المنازل للمواطنين السعوديين في
محاولة منها لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى %60
بحلول عام  2020و %70بحلول عام .2030
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األداء
انخفض متوسط إيجارات المساحات اإلدارية في حاضرة الدمام
بنسبة  %2خالل عام  2018ليصل إلى  989ريال سعودي للمتر
المربع .وصمدت المباني الحديثة التي تقدم لعمالئها مرافق
عالية الجودة وعددًا كافيًا من أماكن انتظار السيارات وموقعًا
محوريًا في قلب المدينة أمام هذا االنخفاض بدرجة تفوق األبراج
األقدم التي تقل عنها في الجودة .وظلت معدالت الشواغر
مستقرة نسبيًا لتصل إلى  %31بنهاية عام .2018
ومع تسليم ما يزيد على  80ألف متر مربع من إجمالي المساحة
التأجيرية خالل العامين القادمين ،نتوقع أن تتواصل الضغوط
على اإليجارات وال سيما في ظل استمرار حاضرة الدمام في
االعتماد على القطاع النفطي .ومن المتوقع أن تزداد معدالت
الشواغر مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق.
ومن المتوقع أن تشهد حاضرة الدمام باعتبارها المركز
الصناعي واللوجيستي للمملكة ارتفاعًا في النشاط التجاري
على المدى الطويل على خلفية رؤية  2030والتزام الحكومة
بالتوسع في القطاعات الصناعية الرئيسية .ومن المتوقع أن
تساهم االستثمارات الكبرى مثل مدينة الملك سلمان للطاقة
في تعزيز الطلب على المساحات اإلدارية ،مما قد ينعكس
باإليجاب على أداء سوق المساحات اإلدارية.

األداء

معدالت الشواغر
31%

النصف الثاين من عام
2017

31%

النصف الثاين من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (ريال سعودي  /مرت مربع)
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االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :جيه إل إل

على صعيد األداء ،سجلت أسعار بيع الوحدات السكنية
انخفاضات هامشية في النصف الثاني من عام 2018؛ حيث
انخفضت أسعار الشقق والفلل بواقع  %2و %1على الترتيب.
وبالمثل ،تراجعت أسعار اإليجارات بنسبة  %3للشقق و%1
للفيالت خالل الفترة نفسها من العام .ويعكس هذا التراجع
استمرار اعتماد حاضرة الدمام في اقتصادها على قطاع النفط
ومشتقاته وهو القطاع الذي يعد المحرك األساسي للقطاع
العقاري.
وتشير التوقعات أن أسعار إيجار وبيع الشقق والفلل ستواصل
تراجعها خالل الشهور االثني عشر التالية ،وال سيما في ظل
توقع تسليم عدد كبير من الوحدات مما سيزيد المعروض.
ولكن على المدى الطويل ،نتوقع أن يحفز نمو الصناعات
األخرى نمو العمالة ،وبالتالي الطلب على الوحدات السكنية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا إيجابًا على أداء سوق الوحدات
السكنية.

الشقق (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

-1%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-2%
مقارنة بالعام
السابق

-1%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-3%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

الفلل (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

-1%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-1%
مقارنة بالعام
السابق

-1%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-1%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
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الوحدادت (باأللف)
of unitsإجاميل عدد
Thousands
number

شهد النصف الثاني من عام  2018اكتمال  73ألف متر مربع من
المساحات اإلدارية بحاضرة الدمام ليصل إجمالي المساحات
اإلدارية بالحاضرة بنهاية عام  2018إلى  921ألف متر مربع .وأغلب
المساحات المنجزة ( )%55عبارة عن أبراج إدارية قائمة بذاتها،
بينما كانت بقية المساحات عبارة عن وحدات مبنية داخل
مشاريع متعددة االستخدامات تضم إلى جانب المساحات اإلدارية
منافذ تجزئة ووحدات سكنية .وتركزت المساحات اإلدارية الجديدة
المسلمة في مدينة الخبر بنسبة تزيد على  %40من الوحدات
المسلمة تلتها الظهران بنسبة  %35والدمام بنسبة .%25
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قطاع الفنادق في الدمام

قطاع التجزئة في الدمام
المعروض

المعروض

1.5
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136,000

0.5
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0.93
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األداء
سجلت أسعار اإليجار في قطاع التجزئة بحاضرة الدمام مزيدًا من
التراجع مع ارتفاع معدالت الشواغر إلى  .%6فقد انخفض متوسط
اإليجارات في مراكز التسوق اإلقليمية الكبرى ومراكز التسوق
اإلقليمية بنسبة  ،%3بينما سجلت المراكز المحلية انخفاضًا
بنسبة  %7خالل العام.
وعلى الرغم من أننا نتوقع مزيدًا من االنخفاض في أسعار
اإليجار خالل العام القادم على خلفية دخول مساحات كبيرة من
المعروض إلى السوق ،ال نزال متفائلين تجاه مستقبل السوق
على المدى الطويل حيث من المتوقع أن يستفيد سوق منافذ
التجزئة من اإلصالحات الكثيرة التي تنفذ لتنويع مصادر اقتصاد
المملكة بعيدًا عن قطاع النفط ومشتقاته.

4%

6%

مقارنة بالنصف الثاين
من عام 2018

مقارنة بالنصف الثاين
من عام 2017

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (نسبة التغيري)
املراكز التجارية
اإلقليمية الكربى

املراكز التجارية اإلقليمية

-3%

-3%

-7%

مقارنة بالعام
السابق

مقارنة بالعام
السابق

مقارنة بالعام
السابق

املراكز التجارية املحلية

1,000

لم يشهد النصف الثاني من عام  2018إنجاز أي مشاريع فندقية
جديدة ليستقر إجمالي المعروض عند  7800غرفة .وبافتراض
تسليم جميع المشاريع المنتظرة في المواعيد المحددة لها،
من المتوقع دخول  1800غرفة إضافية في  .٢٠٢٠ - ٢٠١٩ومن بين
المشاريع البارزة التي من المنتظر االنتهاء منها قريبًا مشروع
أسكوت الكورنيش ،ومشروع هيلتون ،ومشروع موفنبيك
ريزيدينسز في الخبر.
وقد الحظنا ظهور توجه رئيسي في سوق الضيافة بحاضرة
الدمام وهو تجديد وتحديث الفنادق القديمة .ويشمل ذلك
التوجه تحويل فندق كورال إلى فندق فوكو الخبر في 2019
بموجب االتفاقية المبرمة بين مجموعة فنادق إنتركونتنينتال
وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار.
وعلى صعيد آخر ،تتواصل أعمال التجديد على قدم وساق في
هوليداي إن الخبر العليا الذي من المنتظر أن يكتمل العمل
فيه في  2020مما سيحول فندق هوليداي إن من فندق مستقل
إداريًا إلى أول فندق تديره مجموعة هوليداي إن في الخبر وذلك
بموجب اتفاقية اإلدارة الحالية.

األداء

معدالت الشواغر

800

10,000

استمرت الضغوط التي تواجه أداء قطاع الفنادق مع انخفاض
متوسط األسعار اليومية بنسبة  %9في الفترة من بداية العام
إلى شهر نوفمبر ليسجل  131دوالرًا أمريكيًا لينخفض بذلك عن
المتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ
 145دوالرًا أمريكيًا .وفي المقابل ،زادت معدالت اإلشغال بواقع
نقطة أساس واحدة لتصل إلى  %49خالل نفس الفترة .ونتيجة
لذلك انخفضت اإليرادات لكل حجرة متاحة بنسبة  %7لتصل إلى
 65دوالرًا أمريكيًا.
ومن المرجح أن يشهد العام القادم مزيدًا من االنخفاض في
متوسط األسعار اليومية في ظل ترقب إنجاز المزيد من الغرف
الفندقية .وفي الوقت الراهن ،من المنتظر أن تظل معدالت
اإلشغال مستقرة مع استمرار حاضرة الدمام في جذب السكان
المحليين ،نظرًا لموقعها على ساحل الخليج .وعلى المدى
الطويل ،نرى أن السوق في وضع يؤهله لالستفادة من فرص
النمو التي تحملها رؤية المملكة  2030في طياتها.

7500

5000

2500
8,800

7,800

7,800
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اإلشغال (بالنسبة املئوية)
48%

الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

49%

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

1 -bp
مقارنة بالعام السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

متوسط السعر اليومي (بالدوالر األمرييك)
145

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

7,000

6,900

of rooms
(Numberمليون)
التأجريية باملرت املربع
إجاميل املساحة

شهد عام  2018إنجاز حوالي  36000متر مربع من إجمالي مساحة
منافذ التجزئة ،وهو ما يشكل انخفاضًا كبيرًا عن المتوسط
المسجل على مدار السنوات الثالثة الماضية والبالغ 65000
متر مربع .وساهم إنجاز عدد قليل من مشاريع منافذ التجزئة
في النصف الثاني من  2018في زيادة إجمالي المعروض من
مساحات التجزئة إلى  1.1مليون متر مربع .وتندرج نسبة  %45من
المعروض الجديد تحت فئة المراكز التجارية الصغيرة و %40تحت
فئة المراكز المحلية و %15تحت فئة مراكز المستلزمات اليومية.
ومن المتوقع أن يشهد عام  2019تسليم  136ألف متر مربع
إضافية معظمها في فئة مراكز التسوق المحلية.
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الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

131
-9%

مقارنة بالعام
السابق

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :مؤسسة إس يت آر جلوبال
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ساعة اإليجار الرئيسية في مكة المكرمة

أداء متفاوتًا في  2018و في سوق
شهد سوق العقارات في مكة المكرمة ً
الفنادق ،في حين ظلت معدالت اإلشغال مستقرة في  ،%57انخفضت أسعار
الغرف علي خلفية الزيادة الهامشية في عدد الحجاج في  2018بسبب التوسع
في المسجد الحرام .واصل السوق السكنية التليين على خلفية المعروض من
الوحدات السكنية .أثرت المنافسة في سوق التجزئة علي آداء األسواق خاصة
في المراكز السكنية والجغرافية .أما سوق المكاتب ،فال توجد توريدات
ملحوظة وبالتالي تقيد أي تحركات في األداء.

تراجع
اإليجارات

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

تباطؤ نمو
اإليجارات

تسارع نمو
اإليجارات

تراجع
اإليجارات

الوحدات السكنية

وصول اإليجارات
إلي أدني
مستوياتها

المساحات اإلدارية

تباطؤ نمو
اإليجارات

تسارع نمو
اإليجارات

الوحدات السكنية
منافذ التجزئة

منافذ التجزئة

الفنادق

الفنادق
المساحات اإلدارية

نهاية عام ٢٠١٨

نهاية عام ٢٠١٧

* 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 بنا ًء
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
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قطاع المكاتب في مكة المكرمة

القطاع السكني في مكة المكرمة

المعروض

المعروض
400

ومن المتوقع أن يزداد الوضع االقتصادي قوة في مكة على
خلفية المبادرات الحكومية الرامية لزيادة أعداد الحجيج
والمعتمرين واالرتقاء بمستوى العقارات المطروحة بالمدينة من
خالل االستثمار في المشاريع الكبرى وتطوير بنيتها التحتية
وتسهيل ربطها بالمدن األخرى في المملكة.

األداء
أثر التباطؤ االقتصادي الذي شهدته المملكة خالل عام 2018
تأثيرًا سلبيًا على أداء سوق المساحات اإلدارية بمكة المكرمة
حيث سجل متوسط اإليجارات انخفاضًا هامشيًا بنسبة  %1مقارنة
بالعام السابق ليصل إلى  547ريال سعودي .بينما استقرت
معدالت الشواغر عند  %13فى نهاية العام .2018
وبالنظر إلى المرحلة القادمة ،نتوقع أن تبقى إيجارات المساحات
اإلدارية مستقرة نسبيًا خالل االثني عشر شهرًا القادمة نتيجة
لمحدودية المعروض المستقبلي .ولكن األداء مرشح للتحسن
على المدى الطويل حيث يجري حاليًا تنفيذ عدد من المشاريع
الكبرى في إطار رؤية  .2030ومن المتوقع أن يعزز افتتاح قطار
الحرمين الواصل بين جدة ومكة الطلب على المساحات اإلدارية.

300

200

100
299

324

299

256

297

Thousands
املساحةsq m
of GLA
(مليون)
التأجريية باملرت املربع
إجاميل

وبالنظر إلى المستقبل ،نتوقع تحسن جودة المعروض من
الوحدات اإلدارية بمكة بعد عام  2020باكتمال العمل في بعض
المشاريع الكبرى متعددة االستخدامات مثل مشروع شارع
الملك عبد العزيز وجوهرة مكة ورؤى الحرم.
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لم يشهد النصف الثاني من عام  2018إنجاز أية مشاريع سكنية
كبرى ليبقى إجمالي المعروض مستقرًا عند نحو  388ألف وحدة
سكنية .ومن المتوقع أن يشهد عام  2019إنجاز عدد من المشاريع
بما في ذلك الشقق السكنية ضمن المرحلتين الثانية والثالثة
من مشروع جبل عمر وعدد من الفلل في المرحلة األولى من
ضاحية سمو ضمن مشروع بوابة مكة.
وعلى الرغم من توقع تأخير إنجاز بعض المشاريع ،ال نزال
متفائلين بشان مستقبل سوق الوحدات السكنية في مكة
المكرمة .ومن المتوقع أن يسهم االلتزام الحكومي بتنفيذ عدد
من المشاريع الضخمة على مدار السنوات الخمس أو العشر
القادمة مع زيادة االستثمارات في البنية التحتية في تعزيز
النشاط العام في القطاع العقاري.

2020F

2019F

2018

2017

الزيادة
السنويةAnnual
supply

13%

النصف الثاين من عام
2018

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (ريال سعودي  /مرت مربع)

547

النصف الثاين من عام
2017

-1%
مقارنة بالعام
السابق

النصف الثاين من عام
2018

388
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384

376
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2017

2016

2015
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واصل سوق الوحدات السكنية في مكة المكرمة تراجعه في
النصف الثاني من العام  2018مع انخفاض أسعار اإليجار وأسعار
البيع مقارنةً بالنصف األول من العام وبالعام الماضي .فقد
انخفضت أسعار بيع الشقق بنسبة  %6في النصف الثاني من
عام  2018مقارنةً بالنصف األول من نفس العام ،ولكن عند
المقارنة بالعام الماضي نجد أن نسبة االنخفاض تزيد لتصل
إلى  .%10وفي المقابل ،انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة  %2في
النصف الثاني من العام ولكنها ظلت مستقرة نسبيًا مقارنةً
بالعام الماضي.
وتراجع متوسط إيجارات الشقق بواقع  %1مقارنةً بالنصف األول
من العام و %3مقارنةً بالعام الماضي .وسجلت إيجارات الفلل
مزيدًا من التراجع ،إذ انخفضت بواقع  %2مقارنةً بالنصف األول
من العام و %5مقارنةً بالعام الماضي .ومن المتوقع أن تشهد
االثنا عشر شهرًا القادمة مزيدًا من التراجع في أسعار إيجار وبيع
الشقق والفلل مع استمرار المعروض في الزيادة.

الشقق (نسبة التغيري)*

املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

-6%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-10%
مقارنة بالعام
السابق

-1%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-3%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

الفلل (نسبة التغيري)
املبيعات

املبيعات

اإليجارات

اإليجارات

-2%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-0%
مقارنة بالعام
السابق

-2%
مقارنة بالنصف األول
من عام 2018

-5%
مقارنة بالعام
السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
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الوحدادت (باأللف)
إجاميل عدد
Thousands
number
of units

لم يشهد النصف الثاني من العام إنجاز سوى مبنى إداري
صغير بمكة المكرمة أضاف  1500متر مربع إلجمالي المساحة
التأجيرية في السوق ،مما وصل بإجمالي المعروض من
المساحة اإلدارية بنهاية عام  2018إلى حوالي  299ألف متر مربع.
ومن المتوقع تسليم  25ألف متر مربع إضافية في عام ،2019
بينما ال توجد حاليًا خطط معلنة لتسليم أي مشاريع إدارية خالل
عام .2020
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قطاع التجزئة في مكة المكرمة

قطاع الفنادق في مكة المكرمة

المعروض

المعروض
20,000

أداء متذبذبًا خالل النصف الثاني
سجل قطاع منافذ التجزئة ً
من العام 2018؛ إذ انخفض متوسط إيجارات منافذ التجزئة في
المنطقة المركزية ومراكز التسوق المحلية خارج المنطقة
المركزية بنسبة  %5في العام  .2018ويمكن أن يعزى هذا
االنخفاض إلى تزايد المنافسة وتراجع الطلب ،مما دفع أصحاب
مراكز التسوق إلى تقديم حوافز مؤقتة في صورة تخفيض
اإليجارات وشروط تأجير أكثر مرونة من أجل الحفاظ على
المستأجرين.
وحققت اإليجارات في مراكز التسوق اإلقليمية ارتفاعًا هامشيًا
بواقع  %2مقارنةً بالعام الماضي .ويظل المعروض من مراكز
التسوق اإلقليمية محدودًا ،ومن ثم يحتفظ المالك بقدرتهم
على التحكم في رفع أسعار اإليجار.
ومن المتوقع أن يدخل معروضًا إضافيًا إلى سوق خالل العامين
القادمين؛ إذ من المرجح أن تحتدم المنافسة مما يزيد من
الضغط على اإليجارات وال سيما في مراكز التسوق الصغيرة
والمحلية .وفي الوقت الراهن ،من المتوقع أن تظل اإليجارات
مستقرة داخل المراكز اإلقليمية والمنطقة المركزية.
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0.5

إجاميل املساحة التأجريية باملرت املربع (مليون)

1.0

تشهد مكة المكرمة حاليًا مجموعة مهمة من التغييرات الرامية
لتسهيل الوصول إليها وزيادة قدرتها على استيعاب الحجاج
والمعتمرين من أجل استقبال نحو  6.7مليون حاج و 30مليون
معتمر بحلول  .2030وينعكس ذلك في تطوير مشاريع البنية
التحتية االستراتيجية مثل قطار الحرمين .وتخلق هذه المشاريع
فرصًا سانحة لتطوير مشاريع تجزئة تكميلية تستهدف خدمة
ضيوف الرحمن من مختلف البلدان.
ومن المنتظر أن يكون للمشاريع الكبرى نصيب األسد من
المعروض المستقبلي ومن هذه المشاريع المراحل المتبقية
من مشروع جبل عمر ومركز معاد للتسوق .ومن المحتمل أن
تقدم هذه المشاريع الكبرى المزيد من خيارات التسوق والترفيه
التي تتماشى مع جهود توسيع وتنويع قطاع منافذ التجزئة في
المملكة.
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شهد النصف الثاني من عام  2018إنجاز فندق واحد يعمل تحت
عالمة تجارية عالمية وهو فندق فور بوينتس باي شيراتون مكة
النسيم والذي أضاف  1140غرفة إلى المعروض الحالي ليصل
إجمالي المعروض من غرف الفنادق الفخمة في نهاية عام 2018
إلى  37800غرفة.
ومن المتوقع أن يشهد عام  2019تسليم  12300غرفة فندقية
معظمها من الفنادق العالمية الفاخرة .أما عام  2020فمن
المتوقع أن يشهد تسليم حوالي  34700غرفة مع وجود خطط
لزيادة التنويع في المعروض .ومع تغير التركيبة الديموغرافية
للنزالء ،من المتوقع أن تُعدل الفنادق عروضها وخدماتها
بما يتناسب مع أنواع المسافرين الجديدة مثل جيل األلفية
المهتمين بقضية التكلفة والقيمة المرتبطة بها.
وتظل مكة مدينة رئيسية لجميع مشغلي الفنادق ،ويسعى
عدد من المشغلين لدخول هذا السوق ألول مرة مدفوعين
بالهدف الذي وضعته رؤية  2030والمتمثل في استقبال 3.7
مليون حاج بحلول العام  2020ثم زيادة العدد إلى  6.7مليون
بحلول العام  .2030وتوفر زيادة أعداد الحجيج فرصًا كبيرة في
توسعة عدد من الغرف الفندقية حيث يستفيد هذا القطاع من
زيادة الطلب.

األداء

معدالت الشواغر
6%

لقد كان عام  2018عامًا صعبًا على الفنادق في مكة .فعلى
الرغم الزيادة الهامشية في أعداد الحجيج خالل العام بواقع
 ،%0,8تراجع األداء العام لقطاع الضيافة من بداية العام وحتى
شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة في  .2017ويعزى ذلك إجماالً
إلى القيود المفروضة على التأشيرات نتيجة أعمال التوسعة
المستمرة للمسجد الحرام.

6%

مقارنة بالنصف الثاين
من عام 2018

مقارنة بالنصف الثاين
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االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
متوسط اإليجارات (نسبة التغيري)

املراكز التجارية اإلقليمية

املراكز التجارية املحلية

مركز محيل

املنطقة املركزية
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وبينما حافظت معدالت اإلشغال على استقرارها نسبيًا عند
 ،%57انخفض متوسط األسعار اليومية بنسبة  %9مقارنة بالعام
الماضي ليسجل  183دوالرًا أمريكيًا في الفترة من بداية العام
وحتى نوفمبر .وبالتالي انخفضت اإليرادات لكل غرفة متاحة
بنسبة  %9لتصل إلى  104دوالر أمريكي في الفترة ذاتها.
وبالنظر إلى المرحلة القادمة ،ال نزال متفائلين تجاه آفاق أداء
قطاع الضيافة في مكة على خلفية هدف رؤية  2030المتمثل
في زيادة عدد الحجاج والمعتمرين واالستثمار في دعم البنية
التحتية.
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اإلشغال (بالنسبة املئوية)
57%

57%

الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

0 -bp
مقارنة بالعام السابق

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

متوسط السعر اليومي (بالدوالر األمرييك)
201
الفرتة من بداية عام
 2017حتى شهر نوفمرب

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً

Number
 ofالغرف
roomsعدد

شهد عام  2018تسليم  20000متر مربع من المساحة التأجيرية
في سوق منافذ التجزئة .وقد تم تسليم معظمها هذه
المشاريع في النصف الثاني من العام ليصل إجمالي المعروض
من المساحات المخصصة لمنافذ التجزئة إلى  1.3مليون متر
مربع بنهاية العام  .2018ومن المقرر االنتهاء من  67000و 20000متر
مربع إضافية في عامي  2019و 2020على الترتيب.

1.5

34,700

85,000

183
-9%

مقارنة بالعام
السابق

الفرتة من بداية عام
 2018حتى شهر نوفمرب

االتجاه العام
خالل فرتة  12شهرا ً
املصدر :مؤسسة إس يت آر جلوبال
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ساعات اإليجارات
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التعريفات
المعروض المستقبلي
يتم تحديث تقديرات وكالة جونز النج السال
للمعروض المستقبلي بشكل ربع سنوي،
استنادًا إلى المعاينات المادية والمناقشات مع
المطورين .ولدينا بعض التحفظات تجاه قدرة
بعض المشاريع على الوفاء بمواعيد إنجازها
المحددة ،إذ يؤدي التأخير الكبير في تسليم
المشاريع إلى انخفاض معدل اإلنجاز.

الساعة ١٢
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.

الوحدات السكنية

الساعة ٣

الساعة ٩

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.

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.

تقوم بيانات المعروض على تعداد المساكن
القومية ( )2010والمسح المنتظم الذي تجريه
الشركة للمشاريع الكبرى وأعمال التطوير القائمة
بذاتها في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة.
ويشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى
المسلم الجاهز لإلشغال فورًا.
وتستند بيانات أداء القطاع السكني إلى سلتين
منفصلتين إحداهما لإليجارات في الفيالت
والشقق واألخرى ألداء المبيعات لكل من الفلل
والشقق .وتغطي السلتان عقارات في مواقع
مختارة في أنحاء المدن .و ُيستثني من بيانات
األداء في مكة المكرمة الوحدات الموجودة في
المنطقة المركزية.

المساحات اإلدارية

الساعة ٦

يعتمد المعروض على مسح ربع سنوي
للمساحات اإلدارية من الدرجة أ والدرجة ب في كل
مدينة.

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

في الرياض ،تشمل المناطق موضوع الدراسة
المناطق التالية :منطقة األعمال المركزية والطريق
الدائري الشمالي والطريق الدائري الشرقي وشوارع
خريص والمعذر والستين.

وفي جدة ،تشمل المناطق موضوع الدراسة
المناطق التالية :شارع األمير سلطان ،وشارع
التحلية ،وشارع الملك ،وشارع إبراهيم الجفالي،
وشارع األمانة ،وشارع المدينة ،وطريق الملك
عبداهلل وشارع الروضة.
وفي حاضرة الدمام ،تشمل المناطق موضوع
الدراسة المناطق التالية :طريق الدمام – الخبر
السريع وشارع األمير سلطان وشارع األمير تركي.
وفي مكة المكرمة ،تشمل المناطق موضوع
الدراسة المناطق التالية :شارع النزهة ،طريق جدة
– مكة القديمة ،وشارع أم القرى ،وشارع الضيافة،
والطريقين الدائريين الثالث والرابع.

ويرتبط المعروض في سوق منافذ التجزئة
بإجمالي المساحة التأجيرية في مراكز التسوق
التي رصدتها جونز النج السال.
يمثل متوسط اإليجار في مركز التسوق سعر
إيجار المتاجر المعتادة في مراكز التسوق الكبرى.
ويرتبط المعروض في سوق منافذ التجزئة
بإجمالي المساحة التأجيرية في مراكز التسوق
بالرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة.
ويعتمد معدل الشواغر على تقديرات فريق منافذ
التجزئة في جونز النج السال ،ويمثل متوسط
الوحدات الشاغرة بين المتاجر القياسية المعتادة.

الفنادق

ويشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى
المسلم الجاهز لإلشغال فورًا .وتمثل اإليجارات
الموضحة في الرسم البياني الخاص بأداء قطاع
المساحات اإلدارية متوسط المساحة اإلدارية
المميزة ومن الدرجة أ والدرجة ب العليا .ويعتمد
معدل الوحدات الشاغرة على تقديرات فريق وكالة
جونز النج السال لسلة من المباني.

يستند المعروض من الغرف إلى أرقام المعروض
الحالي المقدمة من الهيئة العامة للسياحة واآلثار
إضافة إلى مشاريع التطوير الفندقية المستقبلية
والتي يتابعها فريق الفنادق في شركة جونز النج
السال.

منافذ التجزئة

ويشمل المعروض الغرف في الفنادق  3و 4و5
نجوم مع استثناء الشقق التي تُقدم لها الخدمات
الفندقية.

يعتمد تصنيف مراكز التجزئة على تعريف
معهد األراضي العمرانية وعلى إجمالي المساحة
التأجيرية فيها:
• المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى إجمالي
المساحة التأجيرية فيها فوق  90ألف متر مربع
• المراكز التجارية اإلقليمية إجمالي المساحة
التأجيرية فيها بين  30ألف و 90ألف متر مربع
• المراكز التجارية المحلية إجمالي المساحة
التأجيرية فيها بين  10آالف و 30ألف متر مربع
• المراكز التجارية الصغيرة إجمالي المساحة
التأجيرية فيها بين  3آالف متر مربع و 10آالف متر
مربع
• مراكز المستلزمات اليومية إجمالي المساحة
التأجيرية فيها أقل من  3آالف متر مربع

وتستند بيانات األداء إلى مسح شهري للفنادق
تجريه إس تي آر جلوبال.
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ساحة جميل
الطابق الثاني ،الجناح 209
تقاطع شارع التحلية مع شارع األندلس
ص ب 2091
جدة 23326 - 8909
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 660 2555 :
هاتف+966 12 669 4030 :
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الخبر

الرياض

الطابق  ،21برج بوابة الخبر
شارع الملك فهد
الخبر 31952
ص.ب 32348
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 330 8401 :
+966 13 330 8402
+966 13 330 8403

الطابق  ،17البرج الجنوبي
أبراج التعاونية
طريق الملك فهد
ص.ب 13547
الرياض 11414
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 218 0303 :
فاكس+966 11 218 0308 :

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

جون فيكيتي

رئيس مكتب
المملكة العربية السعودية

مدير تنفيذي
المملكة العربية السعودية

rani.majzoub@eu.jll.com

مارون ديب

رئيس قسم خدمات المشاريع و التنمية
المملكة العربية السعودية و البحري

maroun.deeb@eu.jll.com

john.fekete@eu.jll.com

دانا سلباق

مدير أول ،قسم األبحاث
المملكة العربية السعودية

dana.salbak@eu.jll.com

فياز أحمد

مدير الخدمات األستشارية
المملكة العربية السعودية

fayyaz.ahmad@eu.jll.
com

ركان جمجوم

رئيس قسم أدارة الممتلكات و األصول
المملكة العربية السعودية

rakan.jamjoom@eu.jll.com

شهد المحدار

محلل أول ،قسم األبحاث
المملكة العربية السعودية

shahd.almehdar@eu.jll.com

لطرح األسئلة واالستفسارات حول سوق العقارات بعامة الشرق األوسط ،يرجى التواصل مع:
كريغ بالمب

بن جاكسون

رئيس قسم األبحاث
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

craig.plumb@eu.jll.com

ben.jackson@eu.jll.com

عمر النادي

دانا ويليامسون

رئيس قسم الفنادق و الضيافة
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

رئيس قسم حلول الشركات و تمثيل
المستأجرين
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

amr.elnady@eu.jll.com

dana.williamson@eu.jll.com

مع مكاتبنا االقليمية األخرى في:

دبي ،أبوظبي ،القاهرة ،جوهانسبرغ،،
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