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"تقديرات""تقديرات"         2018

0,11,5-2,4معدل نمو إجمالي الناتج المحلي )%(

1,41,2-3,1معدل التضخم )%(

6,05,85,8معدل البطالة )%(

(املوازنة)                    (تقديرات)         2018

906917833اإليرادات الحكومية )بالمليار ريال(

107910481020اإلنفاق الحكومي )بالمليار ريال(

187-131-174-الرصيد المالي )بالمليار ريال(

نظرة عامة 

نجحت المملكة العربية السعودية في وضع 
األسس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خالل 

مضيها قدمًا في مسيرتها نحو التحول إلى 
االقتصاد غير النفطي الذي نمى خالل النصف األول 
من عام 2019 بمعدل 2،5% عن مستوياته المسجلة 

في النصف األول من عام 2018 )حسب بيانات 
وزارة المالية(. وعلى الرغم مما سبق، استمرت 

المستويات السلبية إلجمالي الناتج المحلي 
النفطي في التأثير على مستويات النمو العام، 

وتتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن 
يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي نسبة 

-0،1% في عام 2019.    

وقد أدى التوسع في نشاط االقتصاد غير النفطي 
إلى انخفاض في معدالت البطالة انخفاضًا طفيفًا 

ليصل إلى 5،8% في عام 2019. وفي الوقت 
نفسه، تراجعت معدالت التضخم على إثر التراجع 

التدريجي في تأثير ضريبة القيمة المضافة 
وسياسة رفع الدعم الحكومي. ولكن من المتوقع 

أن تعود معدالت التضخم إلى االرتفاع في ظل 
زيادة أسعار الطاقة التي يتوقع أن تصل إلى %1،2 

في عام 2020. 

وفي ضوء استمرار حالة عدم اليقين التي 
تخيم على المشهد العالمي واإلقليمي، أعلنت 

المملكة عن موازنتها العامة لعام 2020 بقيمة 
بلغت 1،02 تريليون ريال سعودي بانخفاض بلغت 

نسبته 2،7% عن تقديرات عام 2019 )1،05 تريليون 
ريال سعودي(. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة 

في مستوى التحفظ في الموازنة الجديدة، ال تزال 
المملكة ملتزمة بدعم تنفيذ أهداف رؤية 2030 
وعلى رأسها تحقيق االستقرار المالي وتطوير 
الجوانب االجتماعية واالقتصادية مع مواصلة 
العمل على ازدياد حجم دور القطاع الخاص. 

ومن هذا المنطلق، حاز كل من قطاع التعليم 
وقطاع التنمية الصحية واالجتماعية على الحصة 

األكبر من نفقات موازنة عام 2020 )بواقع 193 
مليار ريال سعودي و167 مليار ريال سعودي على 

الترتيب(، وفي المقابل، من المتوقع انخفاض 
اإلنفاق على البنية التحتية والنقل بنسبة %9،5 

ليسجل 56 مليار ريال سعودي من إجمالي 
الموازنة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى 

زيادة اإلنفاق على البنود العامة بنسبة %15،9 
ليصل إلى 141 مليار ريال سعودي. 

ومن المتوقع أن يكون ألعمال التطوير المستمرة 
تأثير إيجابي على األداء االقتصادي على المدى 

المتوسط إلى الطويل وذلك على الرغم من 
التحديات التي يواجهها وتخفيض اإلنفاق 

الحكومي. ومن المرجح أن تواصل الحكومة 
السعودية العمل على تحسين الشفافية 

بالسوق باإلضافة إلى تعزيز المناخ التجاري وتوفير 
فرص استثمارية للقطاع الخاص. كما نتوقع أن 

نشهد مزيدًا من تيسير القواعد واللوائح في 
سبيل دعم مختلف األنشطة االقتصادية مثل 

السياحة.  

المصدر: أكسفور إيكونوميكس

المصدر: وزارة المالية

2020

20192020

الموازنة الحكومية للمملكة

مؤشرات االقتصاد الكلي في المملكة

2019 (القيم الفعلية)   



سوق العقارات في المملكة العربية السعودية - نهاية عام ٢٠١٩ 05سوق العقارات في المملكة العربية السعودية - نهاية عام ٢٠١٩ 04  

واصل سوق العقارات بمدينة الرياض تراجعه النسبي خالل الربع الرابع من عام 201٩؛ حيث 
شهدت إيجارات المكاتب مزيدًا من التراجع على الرغم من أن معدالت الشواغر شهدت 

تحسنًا سنويًا لتصل إلى 6% مقارنًة بالعام الماضي. وعلى صعيد القطاع السكني، 
واصلت أسعار البيع واإليجار تراجعها خالل الربع الرابع من عام 201٩ على الرغم من أن هذا 
الربع شهد تباطؤًا في معدل االنخفاض. أما قطاع التجزئة فقد سجل أداء متذبذبًا حيث 

استقرت أسعار اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى فائقة الجودة التي توفر 
خيارات ترفيه بينما تراجعت اإليجارات في المراكز اإلقليمية والمراكز المحلية. وسجل 

قطاع الفنادق في الرياض أعلى معدل إشغال له على مدار 12 عامًا في شهر نوفمبر نظرًا 
لتنظيم العديد من الفعاليات ومع ذلك انخفض متوسط األسعار اليومية بنسبة %5 

ليسجل 162 دوالر أمريكي في الفترة من بداية عام 201٩ حتى شهر نوفمبر مقارنًة بالفترة 
نفسها من عام 2018.     

* 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
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ساعة اإليجار الرئيسية
الرياض

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

 ملخص السوق الرياض
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املصدر: وزارة العدل املصدر: جيه إل إل

متوسط اإليجارات (ريال سعودي/ مرت مربع)

6%

  الربع الرابع من عام
2019

1,248

 الربع الرابع من عام

2018

8%

  الربع الرابع من عام
2018

1,240

 الربع الرابع من عام

2019

الشقق (نسبة التغيري)

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

-1%
 مقارنة بالربع

 السابق

-7%
مقارنة بالعام

 السابق

0%
 مقارنة بالربع

 السابق

-1%
مقارنة بالعام

 السابق

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

-1%
 مقارنة بالربع

 السابق

-6%
مقارنة بالعام

 السابق

-1%
 مقارنة بالربع

 السابق

-2%
مقارنة بالعام

 السابق

القطاع السكني في الرياض   قطاع المكاتب في الرياض

شهد الربع األخير من عام 2019 تسليم حوالي 28,000 متر مربع 
من المساحة التأجيرية وهو ما يعادل 35% من إجمالي المساحة 

التأجيرية المسلمة خالل العام. وشملت المشاريع المنجزة 
مشروع برج الوصيل 2 و رادن سنتر بشارع العليا، ومشروع 

مجمع مقصد وأبراج الربيع على شارع األمير محمد بن سلمان، 
ليصل بذلك إجمالي المخزون من المساحات اإلدارية إلى 4,3 

مليون متر مربع في الربع الرابع من عام 2019. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن يشهد السوق في 
عام 2020 تسليم 210,000 متر مربع أخرى من المساحات اإلدارية مما 

يمثل زيادة بنسبة 62% عن إجمالي المساحة التأجيرية المسلمة 
على مدار العام الماضي في قطاع المكاتب. ومن أبرز المشاريع 

المنتظر إنجازها مشروع برج مجدول على طريق الملك فهد، 
والمرحلة األولى من القرية الطبية بالرياض، والمرحلة الثانية 

من واجهة األعمال بالرياض. ومن المرجح أن تكون طبيعة 
المساحات التي ستوفرها هذه المشاريع عبارة عن مبان 

متوسطة السعة ذات مساحات أعلى جودة، أما بقية المشاريع 
التي ال تزال تحت اإلنشاء فهي عبارة عن مشاريع متوسطة 

السعة في شارع الثمامة وعلى رأسها مشروعي وادي قرطبة 
وبرج آي اإلداري.   

المعروض
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ظل أداء قطاع المكاتب في الرياض مستقرًا إلى حد ما؛ حيث 
حافظت المساحات اإلدارية من الفئة أ والتي تتميز بتشطيبات 

فائقة الجودة وسهولة الوصول إليها ووفرة وسائل الراحة 
والمرافق فيها على مستويات إيجار جيدة تصل إلى ما يقرب 

من 1500 ريال سعودي للمتر المربع، بينما ظل المتوسط المرجح 
إلجمالي إيجارات الفئة "أ" مستقرًا عند 1,350 ريال سعودي للمتر 

المربع. وفي الوقت نفسه، واصلت إيجارات المكاتب من الفئة 
"ب" تراجعها لتسجل 1,010 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا. 

وفي المقابل، تراجعت معدالت الشواغر بواقع 200 نقطة أساس 
لتسجل 6% خالل الربع الرابع من عام 2019 مقارنًة بالفترة نفسها 

من العام السابق.     

وبالنظر إلى المرحلة القادمة ونظرًا ألنه من المنتظر أن يتعافى 
النشاط االقتصادي بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الحكومة 

لتعزيز عملية الخصخصة، فإننا نتوقع أن تعاود أسعار اإليجارات 
وال سيما في الفئة أ من المساحات اإلدارية. ومن المتوقع 

كذلك أن يأتي الطلب من القطاع العام وقطاع المال واألعمال 
والخدمات المهنية وهو ما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية 

المملكة 2030. 

األداء
معدالت الشواغر 

االتجاه العام
 خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام
 خالل فرتة 12 شهراً

شهد الربع الرابع من عام 2019 دخول ما يقرب من 7400 وحدة 
معظمها عبارة عن فلل مستقلة ومباني شقق سكنية، مما رفع 

إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 1,3 
مليون وحدة حتى نهاية العام

ومن المتوقع أن يشهد السوق دخول 30,000 وحدة أخرى خالل عام 
2020. وعلى نقيض المدن الكبرى األخرى، تضم الرياض عددًا من 

المجمعات السكنية كبيرة الحجم قيد التطوير، من أبرزها مجمع 
الرائدة السكني الذي من المتوقع أن يشهد تسليم أكثر من 2,000 

وحدة في عام 2020، ومشروع الضاحية الذي تنفذه الشركة العقارية 
السعودية والذي من المخطط أن يشهد تسليم حوالي 560 فيال.   

وشهد الربع األخير من عام 2019 بدء األعمال األساسية في 
مشروعين من المشاريع الكبرى لوزارة اإلسكان بالشراكة مع 

القطاع الخاص وهما مشروع مرسية الواقع في الجزء الشمالي 
من الرياض ويضم حوالي، ومشروع رابية الشرق في شرق الرياض. 

ومن المنتظر أن يوفر المشروعان وحدات صغيرة ومتوسطة 
المساحة تستهدف األسر منخفضة الدخل وأصحاب الدخول 

المتوسطة. 

المعروض

خالل الربع الرابع من عام 2019، سجلت أسعار بيع الوحدات 
السكنية انخفاضات سنوية بنسبة 7% للشقق و6% للفلل، 

لكن هذا التراجع تباطأ بمتوسط نسبته 1% على مدار الربع. وفي 
الوقت نفسه واصلت أسعار اإليجارات السكنية للشقق والفلل 

تراجعها بنسبة 1% و2% مقارنًة بالعام الماضي على الترتيب، 
بينما شهدت اإليجارات تراجعًا بنسبة 1% للفلل مقارنًة بالربع 

السابق وظلت مستقرة بالنسبة للشقق.
   

ونتوقع أن يستمر الضغط على معدالت اإليجار وأسعار البيع 
خالل فترة االثني عشر شهرًا المقبلة، إذ ال يزال من المتوقع 
دخول عدد كبير من المشاريع المنتظرة إلى السوق. ومن 

المتوقع أن تعزز مبادرات اإلسكان المختلفة واإلصالحات التي 
جرت في هذا اإلطار من الطلب على المدى الطويل مما قد 

يساعد على استعادة مستويات األداء لعافيتها. 

األداء
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شهد الربع األخير من عام 2019 تسليم حوالي 89,000 متر مربع من 
المساحة التأجيرية لقطاع التجزئة، وهو ما يعادل 36% من إجمالي 
المساحة التأجيرية التي دخلت السوق على مدار العام. وشملت 
هذه المشاريع مشروع واجهة الرياض الواقع على طريق المطار ، 

باإلضافة إلى مشروع حمد مول )الڤالي(، وشرفات الخير، ومركز جاردن 
وود للتسوق، وميركاتو ستريب مول مما أدى إلى زيادة طفيفة في 

المعروض من المساحات التأجيرية لقطاع التجزئة في السوق ليصل 
إلى حوالي 2,4 مليون متر مربع.

 
ومن المقرر حاليًا إنجاز حوالي 230,000 متر مربع من المساحات التأجيرية 

لمنافذ التجزئة خالل العام القادم رهنًا بسير أعمال اإلنشاء وفق 
الجداول الزمنية المقررة مما سيضيف مشاريع بأحجام متنوعة تخدم 

النمو السكاني في الرياض والتدفق المنتظر للسائحين. ومن أبرز 
المشاريع المنتظر دخولها إلى السوق مشروع شرفات بارك الندى 

ووادي قرطبة وتوسعة الفيصلية مول وغيرها. 

المعروض

سجلت إيجارات منافذ التجزئة أداًء متباينًا خالل الربع الرابع. 
ففي حين استقر متوسط أسعار اإليجارات في المراكز التجارية 

اإلقليمية الكبرى مقارنًة بالعام الماضي، انخفضت اإليجارات في 
المراكز التجارية اإلقليمية والمحلية بواقع 5% في الفترة نفسها. 

وصاحب هذا التراجع زيادًة قدرها 200 نقطة اساس في معدل 
الشواغر السنوي ليصل إلى 17%، وهي نسبة مرشحة للزيادة 
إذا اكتملت المشاريع المقرر إنجازها العام القادم في موعدها 

وذلك نظرًا لدخول منافسين جدد إلى السوق.  

وقد اعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية عن 
السماح للمتاجر والشركات التجارية بفتح أبوابها على مدار 

الساعة بداية من يناير 2020 مما قد يساعد على زيادة الطلب 
على البضائع والخدمات وتعزيز جودة الحياة في الرياض. 

األداء

لم يشهد الربع الرابع من عام 2019 إنجاز أي مشاريع فندقية 
جديدة في الرياض مما حافظ على مستوى المعروض من الغرف 

الفندقية ثابتًا عند 15,000 غرفة.  ومن المتوقع ان يشهد العام 
2020 دخول حوالي 3000 غرفة إلى السوق. وتتماشى هذه الزيادة 

الضخمة في أعداد الغرف مع خطط المملكة للتوسع في قطاع 
السياحة.   

وتشمل المشاريع الفندقية المنتظرة فنادق فاخرة وأخرى 
متوسطة المستوى مثل هلتون الرياض جامعة الملك سعود، 
وفندق نوبو في قلب وسط الرياض، وفندق لو مريديان الرياض 

على طريق الملك عبد اهلل، وفندق موفنبيك الرياض الجديد 
أمام مركز الملك عبد اهلل المالي. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة وتماشيا مع المبادرات الحكومية 
الرامية إلى التوسع في قطاع السياحة، تشير التوقعات إلى 
أن الرياض ستشهد مزيدًا من األنشطة الترفيهية والرياضية 

الدولية في عام 2020 مثل موسم الرياض السنوي وبطولة رالي 
داكار وغيرها، إضافة إلى قمة مجموعة العشرين السنوية وهي 

أول قمة من نوعها تستضاف في بلد عربي. ولذلك نتوقع أن 
هذه الفعاليات ستؤدي إلى خلق طلب واسع على قطاع الفنادق 

خالل العام.   

المعروض

سجل قطاع الفنادق في الرياض أعلى معدل إشغال له على 
مدار 12 عامًا في شهر نوفمبر ويأتي ذلك في األساس على 

خلفية تنظيم موسم الرياض الذي شهد تدفقًا للسياح 
والسكان المحليين المقيمين في مدن أخرى إلى العاصمة 

باإلضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على التأشيرات. 

وارتفعت معدالت إشغال الفنادق بواقع 400 نقطة أساس لتصل 
إلى 59% في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر نوفمبر مقارنًة 

بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه انخفض 
متوسط األسعار اليومية بنسبة 5% ليسجل 162 دوالر أمريكي 

)608 ريال سعودي( خالل نفس الفترة. وفي المقابل ارتفعت 
إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 3% مقارنًة بالعام الماضي لتصل 
إلى 96 دوالر أمريكي )361 ريال سعودي(. ومع ذلك، من المتوقع 

استمرار ضغط أداء الفنادق على المدى القصير نظرًا لعدد 
الغرف الكبير المنتظر دخوله إلى السوق في عام 2020. 

  
ومن المتوقع أن يشهد سوق الفنادق ثباتًا في مستوى األداء 
على المدى الطويل في ظل إطالق المبادرات الرامية لتطوير 

المشاريع الثقافية والترفيهية وأماكن التسلية. 

األداء

 قطاع التجزئة في الرياض قطاع  الفنادق في الرياض

متوسط اإليجار (نسبة التغيري)

معدل الشواغر (النسبة املئوية)

املراكز التجارية املحليةاملراكز التجارية اإلقليميةاملراكز التجارية اإلقليمية الكربى

املصدر: مؤسسة إس يت آر جلوبال   املصدر: جيه إل إل

متوسط السعر اليومي (بالدوالر األمرييك)

اإلشغال (بالنسبة املئوية)

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر نوفمرب
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر نوفمرب

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر نوفمرب
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر نوفمرب

  الربع الرابع من عام
2019

   الربع الرابع من عام
2018
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المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية
منافذ التجزئة

الفنادق

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

جدة

تباطؤ نمو 
اإليجارات

تسارع نمو 
اإليجارات

تراجع 
اإليجارات

وصول اإليجارات 
إلي أدني 

مستوياتها

تباطؤ نمو 
اإليجارات

تسارع نمو 
اإليجارات

تراجع 
اإليجارات

وصول اإليجارات 
إلي أدني 

مستوياتها

واصل سوق العقارات بجدة تراجعه عبر جميع الفئات خالل الربع األخير من عام 201٩. وشهد 
قطاع المكاتب زيادة في النشاط التجاري مما أدى إلى تحسن معدالت الشواغر حيث عدل 
المالك من أسعار إيجاراتهم بما يتماشى مع مستويات السوق. ورغم ذلك، من المرجح أن 

يستمر الضغط على األداء العام لقطاع المكاتب نظرًا لدخول المزيد من المعروض إلى السوق. 
وفي قطاع التجزئة، ارتفعت وتيرة نشاط البناء والتشييد للوفاء بطلب المستهلكين ومن 

المتوقع أن يؤدي هذا االرتفاع إلى زيادة المنافسة مما سيؤدي إلى الضغط على أسعار اإليجارات 
وارتفاع معدالت الشواغر. أما القطاع السكني  فقد واصل تراجعه لكن التراجعات التي سجلها 
السوق مقارنة بالربع السابق كانت هامشية مما يشير إلى أن السوق يقترب ببطء من الوصول 
إلىالقاع.. وعلى صعيد قطاع الفنادق، ظلت معدالت اإلشغال مستقرة في الفترة من بداية عام 
201٩ حتى شهر نوفمبر على الرغم من أن الزيادة المنتظرة في أعداد الغرف الفندقية خالل عام 

2020 من المتوقع أن تشكل مزيدًا من الضغط على متوسط األسعار اليومية. 

ساعة اإليجار الرئيسية
جدة

ملخص السوق جدة

نهاية عام 201٩ نهاية عام 2018

* 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
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الزيادة السنوية

بلغ إجمالي المساحة التأجيرية في المشاريع المنجزة بسوق 
المساحات اإلدارية خالل عام 2019 حوالي 38400 متر مربع ما يمثل 

انخفاضًا بنسبة 38% عن متوسط إجمالي المساحة التأجيرية 
للمساحات اإلدارية المسلمة على مدار السنوات الثالث الماضية. 

ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تأخير المطورين أو إيقافهم للعمل 
في مشاريع المباني اإلدارية؛ حيث شهد الربع الرابع إنجاز مبنى إداري 

واحد على شارع األمير سعود الفيصل والذي أضاف 6300 متر مربع إلى 
إجمالي المساحة التأجيرية في السوق ليصل بذلك إجمالي معروض 

السوق من المساحات اإلدارية في جدة إلى 1،1 مليون متر مربع.  

ومن المتوقع أن يشهد السوق تسليم 73900 متر مربع أخرى من 
المساحات اإلدارية خالل فترة االثني عشر شهرًا القادمة، لكن طبيعة 

المعروض المنتظر دخوله إلى السوق ستتركز أكثر في المباني 
فائقة الجودة متوسطة السعة أو التي تقع ضمن مشاريع تطوير 

متعددة االستخدامات. ومن المتوقع أن يستفيد قطاع المكاتب 
من تواصل المبادرات الحكومية مثل إطالق خدمة توثيق عقد 

اإليجار الموحد للقطاع العقاري التجاري من خالل شبكته االلكترونية 
اختياريا كمرحلة أولى وفقًا للوائح برنامج "إيجار" الذي يهدف إلى 

خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. و من المتوقع أيضًا أن يؤدي 
إطالق صندوق االستثمارات العامة لشركة صندوق الصناديق "جدا"، 

باستثمارات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال سعودي في المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، إلى تعزيز الطلب في قطاع المكاتب.    

المعروض

شهدت إيجارات المساحات اإلدارية الفاخرة من الفئة "أ" انخفاضًا 
بنسبة 7% مقارنًة بالعام الماضي لتسجل متوسط بقيمة 

1024 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا، بينما انخفضت إيجارات 
المساحات اإلدارية من الفئة "ب" بنسبة 9% خالل الفترة نفسها 

لتصل إلى متوسط بقيمة 694 ريال سعودي للمتر المربع 
سنويًا. وفي ظل انخفاض اإليجارات، شهد قطاع المساحات 

اإلدارية في جدة زيادة في النشاط التجاري بحلول نهاية عام 
2019، مما أدى إلى تحسن طفيف في عدد الشواغر مقارنًة بالربع 

السابق والسنة الماضية بواقع 300 نقطة أساس ليصل معدل 
الشواغر إلى 18% والذي تركز باألساس في المساحات اإلدارية 

فائقة الجودة من الفئة "أ".  

ومن المتوقع أن تظل ظروف السوق مواتية للمستأجرين على 
مدى االثني عشر شهرًا القادمة، حيث من المنتظر أن يشهد 
السوق إنجاز المزيد من المعروض مما سيولد ضغطًا نزوليًا 

على اإليجارات وزيادة في معدالت الشواغر وال سيما في المباني 
ذات الجودة المنخفضة والمتوسطة. ومن المتوقع على المدى 
الطويل أن تساهم اإلصالحات االقتصادية وتخفيف القيود على 
االستثمار واستصدار التأشيرات في دعم النشاط التجاري مما 

سينعكس بدوره إيجابًا على أداء السوق. 

األداء

شهد عام 2019 إنجاز حوالي 6930 وحدة سكنية في جدة، وهو 
عدد أقل من متوسط الوحدات المنجزة خالل السنوات الثالثة 

الماضية. وشهد الربع الرابع من العام إضافة ما يقارب 1500 وحدة 
مستقلة إلى السوق، مع تسليم مشروعين من المشاريع البارزة 

هما مجمع ديار هادية والبرج الثاني من مشروع بيات بالزا، مما 
أدى إلى زيادة إجمالي المعروض من الشقق السكنية والفلل 

إلى 825000 وحدة بنهاية عام 2019.   

ومع افتراض عدم حدوث أي تأخير إضافي، من المتوقع أن يشهد 
عاما 2020 و2021 تسليم حوالي 7900 و9400 وحدة على الترتيب. 
وتندرج معظم المشاريع المنتظرة تحت شريحة المباني ذات 

االرتفاعات المتوسطة والمرتفعة بما في ذلك برج التوحيد وداري 
كيو ريزيدنس ومجمع إدساس ريزيدنس. ومن المشاريع المقرر 

إنجازها في شريحة الفلل مشروع فلل الخالدية والمرحلة األولى 
من مشروع فلل ليليا. 

المعروض

استمر األداء العام للقطاع السكني بجدة في التراجع 
خالل الربع الرابع من عام 2019 حيث سجلت أسعار البيع 

وأسعار اإليجارات انخفاضات سنوية. وتراجعت أسعار البيع 
للشقق والفلل بنسبة 7% و8% على الترتيب خالل الربع 

الرابع من عام 2019 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2018، وفي 
الوقت نفسه انخفضت أسعار اإليجارات للشقق بنسبة 

6% وللفلل بنسبة 5% مقارنًة بالعام الماضي. ويعزى هذا 
التراجع في األداء بحد كبير إلى تباطؤ النشاط االقتصادي 

وانخفاض الطلب. 

ونظرًا لتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، فمن 
المنتظر أن تزداد الشواغر مما سيولد ضغطا على أسعار 

اإليجارات والبيع. وفي الوقت نفسه، ساهم طرح عدد 
من المنتجات من خالل وزارة اإلسكان وصندوق التنمية 

العقارية في تحسين تملك السعوديين للمنازل في 
المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. ومن المتوقع على 

المدى الطويل أن تؤدي الجهود الحكومية المبذولة لزيادة 
مشاركة القطاع الخاص، وال سيما في سوق اإلسكان، في 

النهاية إلى تسريع وتيرة تطوير الوحدات وزيادة المعروض 
من الوحدات السكنية ميسورة التكلفة. 

األداء

القطاع السكني في جدة قطاع المكاتب في جدة

املصدر: وزارة العدل/ عقار، جيه إل إل املصدر: جيه إل إل

 متوسط اإليجارات (ريال سعودي / مرت مربع)
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معدالت الشواغر

الربع الرابع من عام

2018
الربع الرابع من عام

2019

الشقق (نسبة التغيري)

الفلل (نسبة التغيري)

ف(
ألل

)با
ت 

اد
حد

لو
د ا

عد
يل 

ام
إج

املعروضاملعروض

0

300

600

900 98

U
ni

ts
 (t

ho
us

an
d)

789 804 814 818 825 833825

2015 2017 2018 2020F 2021F2016

Current Supply

2019

Future supply 



سوق العقارات في المملكة العربية السعودية - نهاية عام ٢٠١٩ 15سوق العقارات في المملكة العربية السعودية - نهاية عام ٢٠١٩ 14  

0

4

8

12

16 1.5

2.1

8.4 9.6 10.7 11.5 11.9 14.011.9

Ke
ys

 (t
ho

us
an

d)

2015 2017 2018 2020F 2021F2016

Current Supply

2019

Future supply 

0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.090.24

1.25 1.35 1.39 1.42 1.43 1.681.43

GL
A 

(s
q 

m
 m

ill
io

n)

2015 2017 2018 2020F 2021F2016

Current Supply

2019

Future supply 

9%

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

7%59%

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

59%

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

293260

املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

ن(
يو

مل
ع )

رب
امل

رت 
امل

ة ب
ريي

أج
الت

ة 
اح

س
امل

يل 
ام

إج

املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

تم تسليم 9700 متر مربع من المساحة التأجيرية لمنافذ التجزئة 
خالل عام 2019، مما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 84% عن متوسط 

إجمالي المساحة التأجيرية المنجزة من منافذ التجزئة خالل 
السنوات الثالث الماضية، مما أبقى إجمالي المعروض من منافذ 

التجزئة مستقرًا نسبيًا دون تغير عند حوالي 1,43 مليون متر 
مربع من إجمالي المساحة التأجيرية. ورغم ذلك، كان هناك 

تحسن ملحوظ في أنشطة البناء والتشييد في قطاع التجزئة 
خالل الربع الرابع مع عودة مشاريع إلى العمل بعد إيقافها مؤقتا 
ودخول أسماء تجارية عالية المستوى في مجال األزياء واألطعمة 

والمشروبات إلى السوق.   

ومن المتوقع أن يشهد السوق دخول حوالي 329000 متر مربع 
من المساحة التأجيرية خالل فترة 12-24 شهرًا القادمة معظمها 

في فئتي المراكز التجاريةاإلقليمية الكبرى )الصيرفي مول 
ضمن مشروع جدة بارك وأفينيو مول( والمراكز التجارية المحلية. 

ومن المنتظر أن يقدم هذا المعروض المنتظر بأشكاله 
المختلفة تجارب عصرية من خالل صاالت السينما ومنافذ 

األطعمة والمشروبات ومنافذ الترفيه حيث سيستفيد مشغلو 
مراكز التسوق من الفرص الجديدة.    

المعروض

واصلت إيجارات منافذ التجزئة في المراكز التجارية اإلقليمية 
تراجعها خالل الربع الرابع من عام 2019 لتسجل انخفاضًا بنسبة 
10% مقارنًة بالعام الماضي. وعلى الرغم من أن المراكز التجارية 

اإلقليمية الكبرى تقدم خيارات ترفيه أفضل، إال أنها شهدت أيضًا 
انخفاضًا ولكن بنسبة أقل )4%( خالل الفترة ذاتها، ولكنها زادت 

بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت 
معدالت الشواغر في السوق ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 9% مقارنًة 

بالعام الماضي. 

ومن المتوقع أن يستمر الضغط على األداء العام لقطاع التجزئة 
بسبب زيادة المنافسة في السوق على مدار 12- 24 شهرا 

القادمة. ولكننا نتوقع احتفاظ المراكز التجارية عالية الجودة 
بأسعار إيجاراتها نظرًا لما تقدمه من خيارات ترفيهية أفضل. 
وفي المقابل، قد يظل معدل الشواغر ثابتًا مع تأجير المالك 
المساحات الخالية لديهم لمشغلي صاالت السينما وغيرها 

من األنشطة المتميزة للحفاظ على مستويات إشغال جيدة وال 
سيما في المراكز األقل جودة.   

األداء

شهد قطاع الفنادق بمدينة جدة تسليم 400 غرفة فندقية خالل 
عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 56% عن متوسط 

عدد الغرف المسلمة خالل السنوات الثالث الماضية. وفي الربع 
الرابع من عام 2019، لم ينجز إال مشروع صغير ضمن شريحة 

الشقق المخدومة وهو أداجيو جدة طريق الملك ليصل بذلك 
إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في جدة إلى 11900 غرفة. 
واستمر التأخير في معدالت افتتاح الفنادق الجديدة حيث أجل 

عدد من الفنادق مواعيد االفتتاح إلى عام 2020.

من المتوقع أن يشهد السوق دخول عدد كبير من الغرف 
بواقع 2100 غرفة خالل فترة االثني عشر شهرًا القادمة حيث أن 

معظم هذه المشاريع في مراحل متقدمة من أعمال اإلنشاء أو 
في مراحل التشطيبات األخيرة. ومن الفنادق المقرر افتتاحها 

فندق ماريوت جدة الجديد في حي البوادي، وفندقي أداجيو 
وإيبيس العيسائي بالزا، وبارك إن باي راديسون طريق المدينة، 
وفندق البيت في الروضة، باإلضاقة إلى فندق فور بوينتس باي 

شيراتون في أبحر الجنوبية. وقد شهدت أعمال البناء والتشييد 
تقدمًا بطيئًا وتأجيالت متعددة إلى عام 2021 وما بعده. وبالنظر 
إلى المرحلة المقبلة، تشير التوقعات إلى أن زيادة التحسينات 

واإلعالن عن المشاريع الجديدة على ضفاف الواجهة البحرية 
لمدينة جدة سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى الطلب على 

الغرف الفندقية في جدة.    

المعروض

حافظت معدالت إشغال الفنادق على استقرارها النسبي عند 
59% في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر نوفمبر مقارنًة 

بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض 
متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 11% مقارنًة بالعام الماضي 
ليسجل 260 دوالر أمريكي )974 ريال سعودي( نتيجة للزيادة في 

المعروض. وبدورها انخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة %11 
لتسجل 153 دوالر أمريكي )572 ريال سعودي( خالل نفس الفترة. 

ونتوقع أن يشهد أداء الفنادق تباطؤًا عامًا خالل فترة االثني 
عشر شهرًا المقبلة  مع دخول المزيد من الغرف إلى السوق مما 

سيؤدي إلى توليد المزيد من الضغط النزولي على متوسط 
األسعار اليومية. 

ومن المنتظر أن يؤدي تخفيف القيود على إصدار التأشيرات إلى 
تحقيق التوازن في قاعدة زوار المملكة والتي كانت معتمدة 

بشكل كبير في السابق على سفر األعمال والسياحة الدينية. 
وقد شهدت السياحة المحلية والخارجية زيادة فعلية في 

الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر نوفمبر بنسبة 8% و%14 
على الترتيب مقارنًة بعام 2018 وفقًا لمركز المعلومات واألبحاث 

السياحية )ماس(. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة 
المنافسة على صعيد قطاع الفنادق في جدة وال سيما في 

تحسين جودة الفنادق مع توقع حدوث نمو في مشاريع التطوير 
الترفيهية والسياحية بما يعزز من مستويات اإلشغال.   

األداء

قطاع الفنادق في جدة قطاع التجزئة في جدة

املصدر: مؤسسة إس يت آر جلوبال املصدر: جيه إل إل

متوسط اإليجار (نسبة التغيري)

معدل الشواغر (النسبة املئوية)

  الربع الرابع من عام
2019

  الربع الرابع من عام
2018

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

1%
 مقارنة بالربع

 السابق

-4%
مقارنة بالعام

 السابق

املراكز التجارية اإلقليمية الكربى

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

-2%

 مقارنة بالربع
 السابق

-10%
مقارنة بالعام

 السابق

املراكز التجارية اإلقليمية 
متوسط أسعار الغرف اليومية (بالدوالر األمرييك)

معدل اإلشغال (النسبة املئوية)

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر نوفمرب
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر نوفمرب

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر نوفمرب
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر نوفمرب
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ساعة اإليجار الرئيسية في مكة المكرمةمكة المكرمة

* 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

تباطؤ نمو 
اإليجارات

تسارع نمو 
اإليجارات

تراجع 
اإليجارات

وصول اإليجارات 
إلي أدني 

مستوياتها

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

تباطؤ نمو 
اإليجارات

تسارع نمو 
اإليجارات

تراجع 
اإليجارات

وصول اإليجارات 
إلي أدني 

مستوياتها

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة
الفنادق

ساعة اإليجار الرئيسية
مكة المكرمة

201٩ النصف الثاني 2018 النصف الثاني

تفاوت أداء سوق العقارات في مكة المكرمة خالل النصف الثاني من عام 201٩. وعلى الرغم 
من استقرار إيجارات المكاتب استقرارا نسبيًا وانخفاض معدل الشواغر، إال أننا نتوقع أن 

يستمر الضغط عليها في ظل إنجاز المساحات المقرر دخولها إلى السوق. وعلى صعيد 
آخر، واصلت إيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية تراجعها ومن المتوقع أن تظل تحت 

الضغط نظرًا لترقب دخول عدد كبير من الوحدات إلى السوق. أما بالنسبة إليجارات منافذ 
التجزئة، فقد انخفضت في المنطقة المركزية والمراكز التجارية اإلقليمية. وفي الوقت نفسه، 

شهد قطاع الفنادق زيادة ملحوظة في نسبة اإلشغال لتصل إلى 61% في الفترة من بداية 
عام 201٩ وحتى شهر نوفمبر نظرًا الرتفاع أعداد الحجاج بنسبة 5%. ومن المتوقع أن يزداد 

الضغط على متوسط أسعار الغرف اليومية بسبب ترقب دخول عدد كبير من الغرف 
الفندقية إلى السوق، حيث إن الزيادة المتوقعة في أعداد الحجيج وفقًا لرؤية المملكة 2030 

توفر لمشغلي الفنادق فرصًا كبيرة.    
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االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً
االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

املبيعات

-2%
مقارنة بالنصف األول

 من عام 2018 

املبيعات

-4%
مقارنة بالعام

 السابق

اإليجارات

-6%
مقارنة بالنصف األول

 من عام 2019 

اإليجارات

-7%
مقارنة بالعام

 السابق

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

املبيعات

-1%
مقارنة بالنصف األول

 من عام 2018 

املبيعات

-2%
مقارنة بالعام

 السابق

اإليجارات

-2%
مقارنة بالنصف األول

 من عام 2019 

اإليجارات

-4%
مقارنة بالعام

 السابق

29% 36%
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املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

شهد النصف الثاني من عام 2019 إنجاز مشروع مكاتب النسيم 
داخل مجمع تالل النسيم، مما أضاف إلى السوق حوالي 24000 

متر مربع من المساحة التأجيرية من مساحات الفئة "أ"، وبذلك 
ارتفع إجمالي المعروض من المساحات اإلدارية إلى 335500 متر 

مربع بنهاية عام 2019.   

ومن المتوقع دخول 9200 متر مربع من المساحة التأجيرية إلى 
السوق في عام 2020، وال توجد حاليًا خطط معلنة لتسليم أي 
مشاريع إدارية خالل عام 2021. وتشمل المشاريع المقرر إنجازها 

مشروع العوالي سكوير ومشروع سنترو دي ميرا كجزء من 
المباني التجارية متعددة االستخدامات التي تقدم مستوى عاليًا 

من الجودة، بينما يندرج معظم المعروض المستقبلي تحت 
شريحة مباني المساحات اإلدارية الصغيرة من الفئة "ب".   

وما زال إجمالي المعروض من المساحات اإلدارية ذات الجودة 
العالية محدودًا في مكة المكرمة، غير أنه من المتوقع أن يرتفع 
على المدى الطويل الطلب على المساحات اإلدارية ذات الجودة 

األعلى والمرافق األفضل مع اكتمال العمل في مشاريع كبرى 
مثل مشروع طريق الملك عبد العزيز وتعزيز البنية التحتية 

واالتصال تماشيا مع رؤية المملكة 2030. 

المعروض

انخفض متوسط أسعار إيجارات المكاتب في مكة المكرمة 
مقارنًة بالعام الماضي ليصل إلى 556 ريال سعودي للمتر 

المربع سنويًا. كما انخفضت معدالت الشواغر على مستوى 
السوق بواقع 700 نقطة أساس مقارنًة بنسبة 36% التي سجلتها 

في النصف الثاني من عام 2018، مع تركز النصيب األكبر على 
المساحات اإلدارية من الفئة "أ".  

وفي خالل فترة االثني عشر شهرًا المقبلة، نتوقع تعرض أسعار 
اإليجارات وأعداد الشواغر لبعض الضغط االنكماشي وال سيما 

في فئة المساحات اإلدارية ذات الجودة األقل، نظرًا ألن المعروض 
المنتظر يشمل مساحات إدارية ذات جودة أفضل. مع ذلك، من 

المتوقع أن يزداد الوضع االقتصادي قوة في مكة على خلفية 
المبادرات الحكومية الرامية لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين من 

خالل االستثمار في المشاريع الكبرى وتطوير بنيتها التحتية. 
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى توسع في القطاعات التي تدعم 

السياحة الدينية مثل الخدمات والعيادات.  

األداء

شهد النصف الثاني من عام 2019 تسليم حوالي 2000 وحدة 
سكنية مستقلة في مكة المكرمة خارج المشاريع الكبرى، 

وبذلك ارتفع إجمالي المعروض في السوق إلى حوالي 391500 
وحدة سكنية. 

ومن المتوقع أن يشهد عاما 2020 و2021 إنجاز مشروعين كبيرين  
من بينها شقق في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من مشروع 
جبل عمر، المبنى  على شكل حرف U، ومباٍن سكنية في مجمع 

تالل النسيم والتي تستهدف الشريحة العليا من السوق. 

وينبغي أن تشهد مكة المكرمة في السنوات المقبلة زيادة 
مستمرة في المعروض من الوحدات السكنية لسد النقص في 

اإلسكان ميسور التكلفة، على خلفية إنجاز عدد من المشاريع 
العمالقة. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيادة، باإلضافة إلى 

زيادة االستثمارات في البنية التحتية، النشاط العام في قطاع 
العقارات. 

المعروض

وفيما يخص األداء، سجلت أسعار بيع الوحدات السكنية 
انخفاضات سنوية بمعدل أبطأ خالل النصف الثاني من عام 2019، 

حيث تراجعت أسعار الشقق والفلل بنسبة 4% و2% على الترتيب 
مقارنًة بالعام الماضي. وبالمثل، تراجع متوسط إيجارات  الفلل 

بنسبة 4% بينما انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 7% أخرى خالل 
نفس الفترة.   

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، نتوقع أن تظل معدالت اإليجارات 
وأسعار البيع تواجه ضغطًا خالل فترة االثني عشر شهرًا 

القادمة في ظل تسليم المزيد من معروض الوحدات. ونتوقع 
على المدى الطويل نمو صناعات أخرى مما يعزز زيادة العمالة 

وبالتالي زيادة الطلب على الوحدات السكنية.  

األداء

القطاع السكني في مكة المكرمة قطاع المكاتب في مكة المكرمة

املصدر: وزارة العدل/ عقار، جيه إل إل املصدر: جيه إل إل

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

متوسط اإليجارات (ريال سعودي/ مرت مربع)

  النصف الثاين من عام
2019

  النصف الثاين من عام
2018

معدل الشواغر (النسبة املئوية)

النصف الثاين من عام

2018
النصف الثاين من عام

2019

الشقق (نسبة التغيري)*

الفلل (نسبة التغيري)

*باستثناء الشقق يف املنطقة املركزية
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املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

لم يشهد النصف الثاني من عام 2019 إنجاز أي مشاريع كبرى 
لمنافذ التجزئة مما أبقى إجمالي معروض السوق من منافذ 

التجزئة مستقرًا عند 1,24 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن 
يشهد عام 2020 افتتاح 111000 متر مربع من المساحة التأجيرية 

لمنافذ التجزئة على فرض عدم حدوث أي تأخيرات أخرى. 

وتمثل المراكز التجارية المحلية القسم األكبر )بنسبة %58( 
من المعروض المنتظر دخوله إلى السوق خالل السنوات الثالث 

القادمة، تليها مراكز األحياء )بنسبة 22%( ثم المراكز التجارية 
اإلقليمية ومراكز التسوق الصغيرة )بنسبة 10%(. وتشمل 

المشاريع البارزة المقرر إنجازها المراحل المتبقية من مشروع 
جبل عمر، وسوق النسيم، ومحالت النسيم داخل مجمع تالت 

النسيم، وبالزا دان، وسنترو دي ميرا. ومن المتوقع أن تعزز هذه 
المشاريع من جودة منافذ التجزئة المتاحة في مكة المكرمة، 

باإلضافة إلى توفير تجربة تسوق وترفيه أفضل مناسبة للحجاج 
المستهدفين وسكان المدينة على حد سواء.

المعروض

شهد قطاع منافذ التجزئة تباينًا في األداء خالل النصف الثاني 
من عام 2019؛ إذ انخفض متوسط أسعار اإليجارات في المنطقة 
المركزية والمراكز اإلقليمية على حد سواء بنسبة 4% مقارنًة 

بالعام الماضي نظرًا لتباطؤ الطلب، وعلى الرغم من ذلك، 
لم تشهد أسعار اإليجارات في مراكز األحياء والمراكز التجارية 

المحلية خارج المنطقة المركزية أي تغيير خالل الفترة نفسها 
نظرًا ألنها تلبي احتياجات السكان المحليين، مما زاد من 

معدالت اإلقبال عليها. وظل معدل الشواغر في السوق مستقرًا 
عند 5% في ظل عدم إنجاز أي مشاريع كبرى من منافذ تجزئة 

خالل الشهور الست  الماضية.     

وخالل الفترة من 12-36 شهرًا المقبلة، نتوقع تزايد الضغط 
النزولي  على أسعار اإليجارات وارتفاع معدالت الشواغر بالتزامن 
مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق، مما يعزز المنافسة 

وال سيما في مراكز األحياء والمراكز المحلية. ومن المرجح أن 
يواصل أصحاب منافذ التجزئة تقديم حوافز مؤقتة في صورة 
انخفاض في أسعار اإليجار للحفاظ على المستأجرين وجذب 

مستأجرين جدد في ظل تزايد المنافسة.   

األداء

شهد قطاع الفنادق بمكة المكرمة تسليم 2500 غرفة خالل عام 
2019. وشهد النصف الثاني من عام 2019 افتتاح أحد الفنادق 

العالمية المعروفة في مكة وهو دابل تري باي هيلتون مكة 
جبل عمر، والذي أضاف 676 غرفة إلى مخزون السوق الحالي، 

وبذلك ارتفع إجمالي المعروض الحالي من الغرف الفندقية إلى 
40600 بنهاية عام 2019. 

وتظل مكة مدينة رئيسية لمشغلي الفنادق ومن بينهم عدد 
من المشغلين الذين يدخلون السوق للمرة األولى. ويعزى ذلك 
إلى أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في جذب 3,7 مليون 

حاج خالل عام 2020، وزيادة هذا العدد ليصل إلى 6,7 مليون 
بحلول عام 2030. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يشهد عام 

2020 تسليم عدد كبير من الغرف يبلغ 16300 غرفة تهيمن على 
معظمها عالمات تجارية فندقية عالية المستوى منها فندق 

كوبثورن مكة العدل، وفندق بارك إن باي راديسون الحجله، 
وفندق العنوان مكة المكرمة جبل عمر، والمرحلة األولى من 

أبراج معاد للضيافة. 

المعروض

تحسن األداء العام لسوق الفنادق بمكة المكرمة مقارنًة 
بالنصف الثاني من عام 2018. ومع ارتفاع عدد الحجاج بنسبة %5 

ليصل إلى 2,5 مليون حاج خالل موسم حج عام 2019، ارتفعت 
مستويات اإلشغال ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 400 نقطة أساس 

لتصل إلى 61% في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر نوفمبر. 
وفي الوقت نفسه، استمرت الزيادة في المعروض مما شكل 

ضغطًا على متوسط أسعار الغرف اليومية الذي شهد انخفاضًا 
بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي مسجاًل 169 دوالرًا أمريكيا )634 

رياالً سعوديًا(. وفي المقابل، انخفضت إيرادات الغرف المتاحة 
انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1% لتصل إلى 103 دوالر أمريكيا )388 

رياالً سعوديًا( خالل الفترة نفسها. 
     

وعلى الرغم من قوة المعروض المنتظر دخوله إلى السوق خالل 
األعوام القليلة القادمة، تظل توقعاتنا للمرحلة القادمة إيجابية 

بالنسبة لسوق الفنادق بمكة المكرمة، على خلفية الهدف 
الذي وضعته الحكومة والمتمثل في زيادة سعة المسجد الحرام 

ومواصلة االستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي 
من المتوقع أن تصب في مصلحة أداء قطاع الفنادق. 

األداء

قطاع الفنادق في مكة المكرمة قطاع التجزئة في مكة المكرمة

املصدر: مؤسسة إس يت آر جلوبال املصدر: جيه إل إل

 متوسط اإليجارات (نسبة التغيري)

مراكز األحياءاملراكز التجارية املحلية املراكز التجارية اإلقليمية

مقارنة بالنصف الثاين
 من عام 2019

معدالت الشواغر

مقارنة بالنصف الثاين
 من عام 2018

متوسط السعر اليومي (بالدوالر األمرييك)املراكز التجارية املركزية

اإلشغال (بالنسبة املئوية)
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ساعة اإليجار الرئيسية في الدمامالدمام

* 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
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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

ساعة اإليجار الرئيسية
الدمام

واصل أداء سوق العقارات في حاضرة الدمام تراجعه النسبي عبر جميع فئات األصول خالل 
النصف الثاني من عام 201٩. ففي قطاع المكاتب، انخفضت أسعار اإليجارات بنسبة 10% مقارنة 

بالنصف الثاني من عام 2018، بينما ارتفعت معدالت الشواغر لتصل إلى 32% وهي األعلى بين 
األربع أسواق الرئيسية في المملكة. أما أسعار البيع واإليجارفي القطاع السكني فسجلت 

انخفاضات مقارنًة بالعام الماضي، لكن معدل االنخفاض بدأ يتباطأ مقارنة بالنصف األول من 
العام. وفي قطاع التجزئة، واصلت اإليجارات أداءها المتباين، فبينما شهدت أسعار اإليجارات 

في المراكزاإلقليمية الكبرى المجهزة بأحدث المرافق الترفيهية ومنافذ األطعمة والمشروبات 
ارتفاعًا بنسبة 6% خالل النصف الثاني من عام 201٩، انخفضت اإليجارات في المراكزاإلقليمية 
والمحلية. وفي قطاع الفنادق، سجلت معدالت اإلشغال تحسنًا لتصل إلى 56% خالل الفترة 

من بداية عام 201٩ حتى شهر نوفمبر مقارنًة بالعام الماضي، بينما استمر الضغط على 
متوسط األسعار اليومية وإيرادات الغرف المتاحة والتي سجلت المزيد من التراجع.

 

201٩ النصف الثاني 2018 النصف الثاني
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املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

شهد النصف الثاني من عام 2019 إنجاز مبنى إداري واحد هو 
برج الخالدي على طريق خادم الحرمين الشريفين مضيفًا 
حوالي 3,000 متر مربع إلى إجمالي المساحة التأجيرية في 

قطاع المكاتب، وبذلك وصل إجمالي مخزون المساحات 
التأجيرية لقطاع المكاتب في حاضرة الدمام إلى 894,000 متر 

مربع بنهاية عام 2019. 

ومن المتوقع تسليم 66,000 متر مربع أخرى من المساحة 
التأجيرية خالل العام القادم، لكننا نتوقع حدوث تأخيرات في 

تسليم بعض المشاريع نظرًا لتراجع أحوال السوق. ويندرج 
معظم المعروض المنتظر دخوله إلى السوق تحت الفئة "أ" 
من المساحات اإلدارية التي تتميز بتشطيبات عالية الجودة 
مثل برج عبد الهادي الحقيط على طريق األمير فيصل بن 

فهد، وبرج الهاجري على طريق الملك سعود. ومن المنتظر 
تسليم أكثر من 70% من المعروض المستقبلي في الخبر و 

30% في مدينة الدمام. 

المعروض

واصل األداء العام لقطاع المكاتب في حاضرة الدمام تراجعه 
خالل النصف الثاني من عام 2019، لكن مدينة الخبر حافظت 

على تقديم مستوى أفضل من األداء مقارنًة بالمدن األخرى في  
المنطقة الشرقية. 

وانخفض متوسط إيجارات المكاتب في حاضرة الدمام بنسبة 
10% خالل النصف الثاني من عام 2019 مقارنًة بالفترة نفسها من 

العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ظل مستوى األداء أفضل 
في الفئة "أ" من المساحات اإلدارية التي تتميز بتشطيبات عالية 

الجودة وسهولة الوصول إليها ووفرة وسائل الراحة مقارنًة 
بالفئة "ب" التي سجلت انخفاضات أكبر في متوسط أسعار 

اإليجارات. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط معدالت الشواغر 
للفئة "أ" والفئة "ب" بنسبة 100 نقطة أساس ليصل إلى %32، 

وهي النسبة األعلى بين األسواق األربعة السعودية الرئيسية. 
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، نتوقع خالل األشهر االثني عشر 

القادمة أن يستمر الضغط على إيجارات المكاتب في ظل 
تسليم المزيد من المساحات إلى السوق.      

األداء

شهد النصف الثاني من عام 2019 اكتمال العمل في مشروعين 
جديدين من مشاريع القطاع السكني هما: شقق الروابي 

ومشروع صن ست على طريق الملك فهد. وساهم دخول 
هذين المشروعين إلى ا لسوق في زيادة إجمالي المعروض من 

الوحدات السكنية إلى 357,000 وحدة في حاضرة الدمام. 

ومن المتوقع دخول 6,000 وحدة أخرى إلى السوق في عام 
2020، ورغم ذلك فإننا نتوقع بعض التأخيرات في تسليم هذه 

المشاريع في ظل معدالت التنفيذ الحالية. ومن بين المشاريع 
المتوقع إنجازها خالل النصف األول من عام 2020 مشروع برج 

أورسيات في مدينة الُخبر ومشروع الواجهة ومشروع الفرسان 
في مدينة الدمام. 

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المنتظر أن تضيف وزارة 
اإلسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حوالي 7000 وحدة سكنية 

إلى السوق خالل الثالث سنوات القادمة، والتي الزالت في 
المراحل األولى من أعمال البناء والتشييد. ويأتي هذا المعروض 

المرتقب في شكل وحدات صغيرة المساحة وميسورة التكلفة 
والتي من المنتظر أن تزيد بدورها من نسبة تملك المنازل بين 

المواطنين السعوديين.  

المعروض

واصلت أسعار البيع في القطاع السكني تراجعها خالل النصف 
الثاني من عام 2019؛ لتنخفض بنسبة 8% للشقق و5% للفلل 

مقارنًة بالعام الماضي، بينما انخفضت إيجارات الشقق والفلل 
بنسبة 5% و2% خالل الفترة نفسها )النصف الثاني من عام 2019 

مقارنًة بالنصف الثاني من عام 2018(. ومن المتوقع أن يستمر 
الضغط على األداء خالل فترة االثني عشر شهرًا القادمة نظرًا 

لدخول المزيد من المعروض إلى السوق.  

األداء

القطاع السكني في الدمام قطاع المكاتب في الدمام

املصدر: وزارة العدل املصدر: جيه إل إل
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  النصف الثاين من عام
2018

معدالت الشواغر
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2019
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االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

مقارنة بالنصف الثاين
 من عام 2018

56% 49%

131114
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تم تسليم إجمالي 83,000 متر مربع من المساحة التأجيرية في 
قطاع التجزئة خالل النصف الثاني من عام 2019، وهو ما يمثل 

زيادًة بنسبة 37% مقارنًة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان 
مول النخيل هو أكبر مشروع منجز خالل النصف الثاني من عام 

2019، وهو مركز تجاري إقليمي على طريق الملك فهد، ليضيف ما 
يزيد على 52,000 متر مربع من المساحة التأجيرية لمنافذ التجزئة 

عالية الجودة. وتشمل المشاريع المنجزة األخرى في الشهور الستة 
الماضية مشروع باتيو، وبافيليون الخبر، وأجدان ووك على طريق 

األمير تركي، وبذلك ارتفع إجمالي المعروض من منافذ التجزئة 
للعام إلى 1,18 مليون متر مربع.     

ومن المقرر تسليم 63,000 متر مربع من المساحة التأجيرية لمنافذ 
التجزئة خالل فترة االثني عشر شهرًا القادمة. وتشمل المشاريع 

المتوقع إنجازها مشروع ليزوان ووك، وكورنيش بارك الخبر، وأطياف 
أفنيو، وعبد الوهاب أفنيو، وممشى الخبر على طريق األمير فيصل 

بن فهد.   

ويندرج معظم المخزون المنتظر تحت فئة المراكز التجارية الجديدة 
والعصرية المكشوفة التي تقدم مجموعة كاملة من الخدمات 

بما في ذلك منافذ التجزئة ومنافذ األطعمة والمشروبات ووسائل 
الترفيه. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع الجديدة في 

تحسين تجربة التسوق بما يتالءم مع ذوق الجيل الجديد.    

المعروض

شهد قطاع التجزئة في حاضرة الدمام أداًء متباينًا، ففي حين 
انخفضت اإليجارات في المراكز المحلية والمراكز اإلقليمية 

بنسبة 3% و5% على الترتيب مقارنًة بالعام الماضي، 
سجلت إيجارات المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى المجهزة 

بأحدث المرافق الترفيهية وباقة متنوعة من منافذ األطعمة 
والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6% خالل النصف الثاني من عام 

2019 مقارنًة بالنصف الثاني من عام 2018. وفي المقابل شهدت 
معدالت الشواغر في السوق ارتفاعًا بنسبة 1%. وبالنظر إلى 

المرحلة المقبلة، نتوقع أن يستمر الضغط على أسعار اإليجار 
نظرًا لدخول المزيد من المعروض المنتظر إلى السوق خالل 

فترة االثني عشر شهرًا القادمة.  

األداء

شهد النصف الثاني من عام 2019 افتتاح أحد الفنادق ذات 
العالمات التجارية المعروفة في حاضرة الدمام وتحديدًا على 

طريق خادم الحرمين الشريفين وهو فوكو الخبر من فئة فنادق 
الخمس نجوم ليضيف حوالي 130 غرفة إلى السوق، وبذلك وصل 

المعروض من الفنادق ذات العالمات التجارية إلى حوالي 7,900 
غرفة. 

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع تسليم المزيد من 
المشاريع الفندقية خالل عامي2020 و2021 ومن بينها مشروع 

فندق مطار الملك فهد الدولي، وفندق ماريوت الدمام، وفندق 
أجدان، وفندق المدوخل، وفندق هيلتون الخبر. 

وفي شريحة الشقق المخدومة ذات العالمة التجارية، هناك عدد 
من الفنادق التي وصلت إلى المراحل األخيرة من التطوير وعلى 
رأسها فندق ريحان روتانا، وريزيدنسز موڤنبيك الخبر على شارع 

األمير حمود بن عبد العزيز، وفندق أجدان. 

المعروض

استمر الضغط على أداء قطاع الفنادق في الفترة من بداية 
عام 2019 حتى شهر نوفمبر مقارنًة بالفترة نفسها من العام 
الماضي. وانخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة %15 

ليسجل 114 دوالر أمريكي )429 ريال سعودي(، كما تراجعت 
إيرادات الغرف المتاحة لتسجل 64 دوالر )241 ريال سعودي( وهو 
ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0,5% مقارنًة بالفترة نفسها من العام 

الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت معدالت اإلشغال خالل 
النصف الثاني بعض التحسن لتسجل 56% في الفترة من 

بداية عام 2019 حتى شهر نوفمبر مقارنًة بنسبة 49% في الفترة 
نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر الضغط 

على أداء قطاع الفنادق في ظل دخول معروض جديد إلى 
السوق خالل العام القادم. 

وفي إطار التطوير المستمر في البالد والتغيير المرتقب في 
ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، سيتم 

إطالق "يال موسم الشرقية" خالل النصف األول من عام 2020 الذي 
سيكون بداية لعدد كبير من المواسم التي من المخطط أن 

يكون لها بصمة وحضور كبير في تلك المنطقة. ومن المنتظر 
أن تنعكس هذه المبادرات باإليجاب على عدد السياح الوافدين 

إلى المملكة عمومًا وحاضرة الدمام خصوصًا خالل العام القادم 
مما سيحسن في المقابل مستويات األداء في سوق الفنادق.   

األداء

قطاع الفنادق في الدمام قطاع التجزئة في الدمام

املصدر: مؤسسة إس يت آر جلوبالاملصدر: جيه إل إل

متوسط اإليجار (نسبة التغيري)
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متوسط اإليجار (نسبة التغيري)

املراكز التجارية املحليةاملراكز التجارية اإلقليميةاملراكز التجارية اإلقليمية الكربى



سوق العقارات في المملكة العربية السعودية - نهاية عام ٢٠١٩ 29سوق العقارات في المملكة العربية السعودية - نهاية عام ٢٠١٩ 28  

التعريفات 

وفي جدة، تشمل المناطق موضوع الدراسة 
المناطق التالية: شارع األمير سلطان، وشارع 

التحلية، طريق الملك، وشارع إبراهيم الجفالي، 
وشارع األمانة، طريق 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.

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.

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 

•  مراكز األحياء إجمالي المساحة التأجيرية فيها 
بين 3 آالف متر مربع و10 آالف متر مربع 

•  المراكز التجارية الصغيرة إجمالي المساحة 
التأجيرية فيها أقل من 3 آالف متر مربع

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.

الوحدات السكنية 

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. وُيستثني من بيانات 

األداء في مكة المكرمة الوحدات الموجودة في 
المنطقة المركزية.  

المساحات اإلدارية 

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

مدينة.

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

خريص والمعذر والستين. 

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 

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.
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ساحة جميل

الطابق الثاني، الجناح 20٩ 
تقاطع شارع التحلية مع شارع األندلس

ص ب 20٩1
جدة 8٩0٩ - 23326

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2555 660 12 ٩66+
هاتف: 4030 66٩ 12 ٩66+

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

مع مكاتبنا االقليمية األخرى في:

دبي، أبوظبي، القاهرة، 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

الرياض
الطابق 17، البرج الجنوبي

أبراج التعاونية
طريق الملك فهد

ص.ب 13547 
الرياض 11414

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0303 218 11 ٩66+ 

فاكس: 0308 218 11 ٩66+

الخبر
الطابق 21، برج بوابة الخبر

شارع الملك فهد
الخبر 31٩52

ص.ب 32348
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8401 330 13 ٩66+
+٩66 13 330 8402
+٩66 13 330 8403

دانا سلباق
رئيس قسم البحوث

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

عبداهلل الشبانات
مدير قسم البحوث،

مكتب الرياض
abdullah.alshabanat@eu.jll.com

شهد المحضار
محلل أول، قسم البحوث

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


