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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.
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قطاع المكاتب 

ملخص السوق 

واصل أداء سوق العقارات في الرياض تراجعه خالل الربع األول من عام 2019، حيث استمر 
تراجع النشاط االقتصادي في التأثير على النشاط التجاري، وفرض ضغوط على أسعار 
اإليجارات ومعدالت الشواغر في قطاع المكاتب. مقارنًة بالربع السابق، سجلت أسعار 

البيع واإليجارات في قطاع الوحدات السكنية تراجعًا طفيفًا، وسط مبادرات حكومية 
قوية لتعزيز الطلب وزيادة معدالت تملك السعوديين للمنازل. وفي المقابل، سجل 

قطاع منافذ التجزئة أداًء مختلطًا، حيث سجلت مراكز التسوق عالية الجودة الموجودة 
في المواقع الرئيسية بالمدينة والتي تقدم مجموعة متنوعة من المفاهيم الفريدة زيادًة 
في أسعار اإليجار، بينما تراجعت اإليجارات في مراكز التسوق األقل جودًة وتنوعًا من حيث 

المعروض. وعلى صعيد قطاع الفنادق، تراجعت أسعار الغرف الفندقية تراجعًا كبيرًا في 
الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر فبراير، وإن كانت إيرادات الغرفة المتاحة في الرياض 

هي األعلى على مستوى المملكة خالل الفترة نفسها.  

ساعة اإليجار الرئيسية في الرياض 

الرياض
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الزيادة السنوية

األداء

شهد الربع األول من العام تسليم 7500 وحدة سكنية ليرتفع 
إجمالي المخزون إلى 1.3 مليون وحدة. ومن المتوقع تسليم أكثر 

من 50.000 وحدة على مدار العامين المقبلين )2019-2020(، وأغلب 
هذه الوحدات المنتظرة عبارة عن شقق سكنية ووحدات تاون 
هاوس التي تلبي احتياجات التركيبة السكانية من الشباب. 

وتتضمن الوحدات المنتظرة أيضًا وحدات أصغر من حيث المساحة 
ومتنوعة من حيث التصميم  ضمن مشاريع متعددة االستخدامات 

توفر وسائل راحة متطورة ومنافذ بيع بالتجزئة. 

كما شهد هذا الربع اإلعالن عن مشروع بقيمة 23 مليار دوالر )86 
مليار ريال سعودي( لتجديد األماكن العامة في الرياض بهدف 

تحسين نوعية الحياة وتعزيز التنمية الحضرية. ويضم مشروع 
حديقة الملك سلمان مساحات خضراء ومناطق ترفيهية ورياضية 
وغيرها الكثير من المميزات. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن 
تؤدي هذه المشاريع، إلى جانب جهود الحكومة لزيادة نسب تملك 
السعوديين للمنازل، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 

الرياض. 
 

المعروض

استمر تراجع أسعار بيع وإيجارات الوحدات السكنية مقارنًة 
بالعام السابق، إذ انخفضت أسعار بيع الشقق السكنية بنسبة 

2٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت اإليجارات بنسبة ٪3. 
في حين انخفضت أسعار بيع وإيجارات الفلل بنسبة 5 ٪ و 2 ٪ 

على الترتيب. إال أن وتيرة التراجع بدأت في التباطؤ خالل هذا 
الربع مما يشير إلى أن السوق قد اقترب من القاع.

و على الرغم من توقع دخول المزيد من المعروض إلى 
السوق، نتوقع أن يستقر سوق القطاع السكني بالرياض 

على مدار فترة االثني عشر شهرًا القادمة. وبالنظر إلى 
جهود الحكومة من أجل تفعيل توفير الوحدات السكنية 

وتحفيز الطلب من خالل فرض رسوم األراضي البيضاء 
واستحداث برامج اإلسكان، من المتوقع أن يزيد معدل 

النمو في سوق القطاع السكني، وهو ما قد يؤدي إلى 
تصحيح محتمل في مستوى األداء. 

ومن المرجح أن يشهد سوق الوحدات السكنية زيادًة 
في الطلب على خلفية المبادرات الحكومية لتحسين 

شفافية القطاع. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
وزارة اإلسكان عن خطط إلطالق مؤشر أسعار اإليجار الذي 

من شأنه تنظيم السوق بشكل أفضل. ومن المتوقع أن 
تؤدي زيادة الشفافية هذه إلى زيادة حجم الصفقات.

األداء
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القطاع السكني قطاع المكاتب

على الرغم من استمرار التراجع في الطلب على المساحات 
اإلدارية خالل الربع األول، من المتوقع أن ينتعش الطلب مجددًا 
على المدى الطويل على خلفية المبادرات الحكومية لتشجيع 

مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد، وخاصة من خالل ريادة 
األعمال. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي نمو المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة إلى زيادة الطلب على الوحدات المكتبية المجهزة 

واألصغر مساحًة ضمن المشاريع متعددة االستخدامات. 

 وفي وقت سابق من شهر يناير، أعلنت المملكة عن برنامـج 
تطويـر الصناعـة الوطنيـة والخدمـات اللوجسـتية الذي يهدف 

إلى جذب 1.6 تريليون ريال سعودي من االستثمارات األجنبية 
بحلول عام 2030 في مختلف الصناعات. ويمثل هذا البرنامج 
ركيزة أساسية من ركائز التحول االستراتيجي للمملكة من 

االقتصاد القائم على النفط إلى االقتصاد القائم على االستثمار 
والتجارة، ومن المتوقع أن يكون لذلك اثرا ايجابيا على القطاع 

التجاري على المدى الطويل.

وبالنسبة للمعروض، لم يشهد الربع األول من العام تسليم 
أي مكاتب جديدة ليبقى إجمالي مخزون السوق من المساحات 
اإلدارية مستقرًا عند 4.3 مليون متر مربع. ومن المتوقع تسليم 
أكثر من 190.000 متر مربع بحلول نهاية العام، ولكن ال تزال لدينا 
بعض الشكوك حيال تسليم هذه المشاريع خالل األطر الزمنية 

المحددة لها. 
 

المعروض

ال تزال حالة التراجع النسبي تسيطر على أداء سوق 
المساحات اإلدارية خالل الربع األول من العام. حيث استقرت 
معدالت الشواغر نسبيا في ظل محدودية نشاط الشركات، 

مما أدى إلى تعرض اإليجارات لضغوط هبوطية، اذ 
انخفضت بنسبة 4٪ مقارنة بالعام الماضي وعليه، واصل 

المالك تقديم المزيد من الحوافز سعيًا منهم لالحتفاظ 
بالمستأجرين الحاليين والسيما في مباني المكاتب من 

الفئة ب التي تعاني من قلة الجودة وصعوبة الوصول 
إليها وقلة المرافق. 

وعلى المدى الطويل ومع انتعاش الطلب على المساحات 
اإلدارية بفضل اإلصالحات االقتصادية والنمو المتوقع في 

نشاط القطاع الخاص، من المرجح أن تعاود أسعار اإليجارات 
ارتفاعها خاصة بالنسبة للمساحات اإلدارية عالية الجودة 
الموجودة في المواقع الرئيسية بالمدينة. ويتضمن ذلك 
المساحات التجارية ضمن المشاريع متعددة االستخدامات 

والتي يسهل الوصول إليها من خالل وسائل النقل 
العام أو التي توفر مساحات واسعة من مواقف السيارات   

للمستأجرين. 
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شهد قطاع التجزئة تسليم 34،300 متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية خالل الربع األول من عام 2019 ليبقى إجمالي 

مخزون السوق من منافذ التجزئة مستقرًا نسبيًا عند 2.2 مليون 
متر مربع. ويجري العمل حاليًا على إنجاز 449،100 مترًا مربعًا من 

مساحات منافذ التجزئة، ويتوقع تسليمها خالل عام 2019.

وفي ظل وجود عدد كبير من المشاريع المنتظرة، يسعى 
المطورون إلى تنويع عروضهم من خالل استقطاب المزيد من 

منافذ الترفيه واألزياء المحلية ومفاهيم المأكوالت والمشروبات 
الفريدة من نوعها. ونتوقع أيضًا أن يعمل بعض المطورون

على تقديم تجربة رقمية لعمالئهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار منافسة التجارة 
اإللكترونية لمنافذ التجزئة التقليدية. ووفقًا لبيانات هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، 
ارتفعت نسبة مستخدمي اإلنترنت الذين تسوقوا عبر اإلنترنت 

في عام 2018 إلى 50٪، مقارنة بـنسبة 37٪ في عام 2016. وفي 
المرحلة القادمة، من المتوقع أن يسعى المزيد من تجار التجزئة 

إلى تبني التحول في عادات التسوق الناتجة عن التكنولوجيا 
وتوسيع نطاق وصولهم إلى أبعد من المتاجر التقليدية 

لتشمل البيع بالتجزئة عبر كافة القنوات )التصفح عبر الجوال، 
واألسواق اإللكترونية، ووسائل التواصل االجتماعي(. 

المعروض

واصلت إيجارات منافذ التجزئة تراجعها خالل الربع األول من عام 
2019، وخاصة في مراكز منافذ التجزئة األقل جودة التي ارتفعت 

فيها معدالت الشواغر. وقد دفع ذلك أصحاب مراكز التسوق إلى 
عرض هياكل تأجير مرنة في محاولة لالحتفاظ بالمستأجرين. 

وفيما يخص مراكز التسوق األعلى جودة الموجودة في المواقع 
الرئيسية بالمدينة، نجح أصحاب هذه المراكز في تجديد 

مراكزهم وإدخال مفاهيم جديدة عليها، مما حافظ على 
االستقرار النسبي ألسعار اإليجارات، بل أدى إلى زيادتها في بعض 

الحاالت.

وعلى الرغم من التباطؤ الحالي في سوق منافذ التجزئة، من 
المرجح أن تدفع العوامل الديموغرافية المواتية والنمو المتوقع 

في السياحة تحسين آداء السوق على المدى الطويل. ويأتي 
ذلك مدعومًا بمبادرات الحكومة لزيادة اإلنفاق من خالل دفع 

بدالت لموظفي القطاع العام )41٪ من إجمالي اإلنفاق لعام 2019( 
وزيادة الدعم )من 12 مليار ريال سعودي في 2018 إلى 32 مليار 
ريال سعودي في عام 2019( في موازنة عام 2019. ومن المتوقع 

أن يؤدي ذلك إلى زيادة اإلنفاق على البيع بالتجزئة، مما يعكس 
بشكل إيجابي على أداء مراكز التسوق.  

األداء

زاد إجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض إلى 14،150 غرفة 
بحلول نهاية الربع األول من عام 2019، وتمثلت أبرز اإلضافات في 

فندق راديسون بلو )66 غرفة(، وفندق ماريوت )80 غرفة(. ويقع 
الفندقان في الحي الدبلوماسي، وهو واحد من أكثر األحياء 

جاذبيًة في الرياض، نظرًا لما يضمه من السفارات والعديد من 
مقار الشركات، فضاًل عن قربه من مطار الملك خالد الدولي. كما 
شهد المعروض دخول فندق أماكن كريستال )268 غرفة( خالل 

هذا الربع.

ومن المتوقع أن تدخل 3450 غرفًة إضافيًة إلى السوق خالل 
العامين القادمين )2019-2020(. وفي الوقت الذي تواصل فيه 

المملكة العربية السعودية إتاحة فرص نمو وتعزيز التواجد أمام 
مشغلي الفنادق على خلفية إعالنها المستمر عن مشاريع 

عمالقة، نتوقع أن يدخل المزيد من مشغلي الفنادق إلى السوق 
وأن تتوسع محافظهم االستثمارية لجذب السياح في فئات 

سعرية مختلفة. 

المعروض

وصلت معدالت إشغال الفنادق في الرياض إلى 59٪ في الفترة 
من بداية عام 2019 حتى شهر فبراير مقارنًة بنسبة 62٪ في 

الفترة نفسها من عام 2018. وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط 
األسعار اليومية تراجعًا كبيرًا بواقع 17٪ ليسجل 162 دوالرًا 

أمريكيًا خالل نفس الفترة. كما انخفضت إيرادات الغرفة المتاحة 
بنسبة 20٪ لتصل إلى 96 دوالرًا أمريكيًا. وعلى الرغم من هذا 

التراجع، سجلت الرياض أعلى معدل إليرادات الغرف المتاحة في 
المملكة خالل نفس الفترة.

ومن المتوقع على المدى القصير أن تستمر الضغوط على أداء 
سوق الفنادق في الرياض والسيما في ظل وجود عدد كبير 
من المشاريع قيد اإلنجاز. ولكن وفي ظل استثمار المملكة 

بكثافة في قطاع السياحة والبنية التحتية الداعمة له، نتوقع 
على المدى الطويل زيادة الطلب على قطاع السياحة، وال سيما 

السياحة الداخلية، وهو ما سينعكس إيجابًا على أداء سوق 
الفنادق في الرياض. 

 

األداء
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التعريفات 

قطاع المكاتب  

•��يعتمد المعروض على مسح ربع سنوي 
للمساحات اإلدارية من الدرجة أ والدرجة ب في 

كل مدينة.

•��وفي الرياض، يشمل موضوع الدراسة المناطق 
التالية: منطقة األعمال المركزية والطريق الدائري 

الشمالي والطريق الدائري الشرقي وشوارع 
خريص والمعذر والستين. 

•��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 مساحات األعمال و المساحات المكتبية 

في جونز النج السال لسلة من المباني.

•��المشاريع قيد االنشاء ال تشمل منطقة  الملك 
عبداهلل المالية.

  

ساعات اإليجارات

الساعة 12

الساعة 3

الساعة 6

الساعة 9

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.

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.

القطاع السكني   

•��تقوم بيانات المعروض على تعداد المساكن 
القومية )2010( والمسح 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.  

منافذ التجزئة 

•��يعتمد تصنيف مراكز التجزئة على تعريف 
معهد األراضي العمرانية وعلى إجمالي المساحة 

التأجيرية فيها:

•��المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى إجمالي 
المساحة التأجيرية فيها فوق 90 ألف متر مربع 

•��المراكز التجارية اإلقليمية إجمالي المساحة 
التأجيرية فيها بين 30 ألف و90 ألف متر مربع 

•��المراكز التجارية المحلية إجمالي المساحة 
التأجيرية فيها بين 10 آالف و30 ألف متر مربع 
•��المراكز التجارية الصغيرة إجمالي المساحة 

التأجيرية فيها بين 3 آالف متر مربع و10 آالف متر 
مربع 

•��مراكز المستلزمات اليومية إجمالي المساحة 
التأجيرية فيها أقل من 3 آالف متر مربع

•��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 بجدة. 

•��ويعتمد معدل الشواغر على تقديرات فريق 
منافذ التجزئة في جونز النج السال، ويمثل 

متوسط الوحدات الشاغرة بين المتاجر القياسية 
المعتادة. 

قطاع الفنادق  

•��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. 

•��ويشمل المعروض الغرف في الفنادق 3 و4 
و5 نجوم مع استثناء الشقق التي ُتقدم لها 

الخدمات الفندقية. 

•��وتستند بيانات األداء إلى مسح شهري للفنادق 
تجريه إس تي آر جلوبال.

التعريفات 
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الرياض
الطابق 17 ، البرج الجنوبي

أبراج التعاونية
طريق الملك فهد

ص.ب 13547
الرياض 11414

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0303 218 11 966+

فاكس: 0308 218 11 966+

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.

©٢٠١٩ 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

Recent market overview reports 


