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ملخص السوق

شهد سوق العقارات في الرياض مزيدًا من التباطؤ خالل الربع الثاني من عام 2019، إذ 
استمر تراجع معدالت اإليجارات وزيادة والشواغر في قطاع المساحات اإلدارية مقارنًة بالعام 

السابق على خلفية التراجع في نشاط الشركات. كما تراجعت أسعار بيع وإيجار الوحدات 
السكنية مقارنًة بالعام الماضي. ومن المتوقع ان تنعكس المبادرات الحكومية القوية 

الرامية لتعزيز الطلب بشكل ايجابي على مستويات االداء على المدى الطويل. وفي 
الوقت نفسه، سجلت أسواق منافذ التجزئة أداء متباينًا حيث حافظ متوسط أسعار 

اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى فائقة الجودة على استقراره، بينما انخفض 
متوسط اسعار اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية والمحلية. وقد سجلت معدالت 

اشغال الفنادق في الفترة من بداية عام 2019 وحتى شهر مايو 59% بينما انخفض 
متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجيل 162 دوالًرا في 
نفس الفترة. وال تزال توقعاتنا طويلة األجل لسوق الفنادق إيجابية بفضل التطورات 

المستمرة في قطاع الترفيه

* 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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شهد سوق المساحات اإلدارية في الرياض تسليم واحد من 
المشاريع الكبرى أال وهو المرحلة األولى من واجهة األعمال ضمن 

مشروع واجهة الرياض، مضيفًا 33 ألف متر مربع إلى إجمالي 
المساحة التأجيرية في قطاع المساحات اإلدارية. وشهد السوق 

أيضًا دخول بعض المشاريع الصغيرة األخرى ليرتفع إجمالي 
المخزون من المساحات اإلدارية إلى 4.3 مليون متر مربع في نهاية 
الربع الثاني من عام 2019. ومن المقرر تسليم 155،200 ألف متر مربع 

إضافية خالل األشهر الستة المقبلة.

ويبشر إنجاز وتسليم المرحلة األولى من مشروع واجهة األعمال 
بالرياض بفرص جديدة لسوق المساحات اإلدارية في الرياض، إذ 

يتضمن المشروع مساحات عمل متطورة تعتمد على التقنيات 
الذكية ويوفر مساحات إدارية مرنة تناسب الشركات من مختلف 

األحجام والمتطلبات. وتجري اآلن أعمال اإلنشاء في المرحلة 
الثانية من المشروع والتي من المقرر االنتهاء منها خالل العامين 

المقبلين. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع تسليم 104 ألف 
متر مربع إضافية من المساحات اإلدارية بحلول عام 2020. و مع 

تحفظاتنا بشأن إمكانية تسليم هذه المشاريع ضمن األطر 
الزمنية المحدد لها، نتوقع ان يتأخر تسليم بعض المشاريع حتى 

العام 2021. 

المعروض
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استمرت حالة ضعف األداء في السيطرة على سوق المساحات 
اإلدارية خالل الربع الثاني من عام 2019 إذ انخفض متوسط 

االيجارات للمساحات االدارية من الفئة "أ" بنسبة 4% ليصل الى 
1,360 ريال سعودي للمتر المربع في السنة، في حين انخفض 
متوسط االيجارات للمساحات االدارية من الفئة "ب" لتصل الى 

1,030 ريال سعودي للمتر المربع في السنة ، بينما ظلت معدالت 
الشواغر مستقرة نسبيًا عند 8% مقارنًة بالعام السابق حيث لم 
ترصد أي توسعات للشركات. وفي ظل محدودية الطلب، نتوقع 
أن تواجه اإليجارات مزيدًا من الضغوط الهبوطية في حالة دخول 

مزيد من المعروض إلى السوق خالل األشهر الستة المقبلة. 

وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، من المنتظر أن يستفيد 
سوق المساحات اإلدارية من االفتتاح المتوقع لمترو الرياض 

البالغ طوله 176.7 كم وشبكة الحافالت الموازية له. وسيوفر 
الجزء األول من شبكة المترو، المقرر افتتاحه بحلول نهاية عام 
2019، خيارات تنقل جديدة لسكان المدينة الذين يتزايد عددهم 
بسرعة، فضاًل عن تسهيل التنقل ألغراض األعمال بفضل ربط 

المترو بالمراكز التجارية الرئيسية. وعند تشغيله بالكامل في 
عام 2021، سيكون مترو الرياض أكبر مشروع للنقل العام في 

العالم ومكونًا أساسيًا لتحقيق برنامج رؤية المملكة 2030. 

األداء
معدالت الشواغر
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شهد الربع الثاني من عام 2019 تسليم 7.600 وحدة سكنية ليرتفع 
إجمالي المخزون من الشقق والفلل إلى 1.3 مليون وحدة. ومن 

المتوقع تسليم أكثر من 50000 وحدة خالل العامين المقبلين )2019 
و2020(. ويتوقع أيضًا أن تشمل هذه الوحدات الشقق والمنازل ذات 

الجودة العالية التي تلبي حاجة المستهلكين لحلول سكنية 
أكثر حداثة وتطورًا بأسعار ميسورة. 

 
وال تزال هذه الجهود تعتمد على النمو في الطلب الناتج عن 
المبادرات الحكومية الرامية لزيادة معدالت تملك السعوديين 
للمنازل إلى 60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030 تحقيقًا 

ألهداف رؤية المملكة 2030. وتظهر إحصاءات مؤسسة النقد 
العربي السعودي تسارعًا سنويًا في حجم القروض العقارية 

خالل الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، 
مما يشير إلى أن المؤسسات المالية خصصت  حصة أكبر من 

قروضها للتمويل العقاري. 

المعروض

استمر أداء سوق الوحدات السكنية في التراجع خالل الربع 
الثاني من عام 2019، وإن كان االنخفاض في متوسط اإليجارات 

أبطأ من انخفاض متوسط أسعار البيع حيث انخفضت إيجارات 
الشقق والفلل بنسبة 1% مقارنًة بالعام السابق والربع الماضي، 

بينما انخفضت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 5 % مقارنًة 
بالعام السابق. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة وفي ظل توقعات دخول مزيد 
من المعروض إلى السوق خالل العامين المقبلين، من المرجح 

أن تستمر الضغوط على اإليجارات وأسعار البيع وإن كان من 
المتوقع أن يتباطأ معدل التراجع مع ظهور تأثير المبادرات 

الحكومية. ومن المنتظر أيضًا أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة 
الطلب على العقارات السكنية، وهو ما قد ينعكس باإليجاب 

على أداء السوق على المدى الطويل.

األداء
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شهد سوق منافذ التجزئة في الرياض تسليم ما يقارب 157.630 متر 
مربع خالل الربع الثاني من عام 2019 ليرتفع إجمالي المخزون إلى 

2.3 مليون متر مربع. وكان مشروعا ذا زون وجادة الجامعة هما أبرز 
المشاريع الجديدة التي دخلت السوق في الربع الثاني، وقد حظيا 

بإقبال كبير. وتماشيًا مع التوجهات العالمية ونمو قطاع األغذية 
والمشروبات، تضمنت هذه المشاريع الجديدة منافذ بيع متنوعة تتراوح 

ما بين المطاعم الراقية ومطاعم الوجبات السريعة، باإلضافة إلى 
العالمات التجارية الفاخرة التي كانت غائبة عن مشهد منافذ البيع 

بالتجزئة في الرياض. 

ويجري حاليًا العمل على إنجاز 277,100 متر مربع إضافي خالل األشهر 
الستة المقبلة. وعلى الرغم من تحفظاتنا بشأن إمكانية تسليم هذا 

المخزون خالل اإلطار الزمني المحدد له وتوقعات بعض التأخير في 
التسليم، إال أن أغلب هذه المشاريع الجديدة سوف تكون ضمن فئة 
مراكز التسوق عالية الجودة التي تعتبر منافذ الترفيه والمأكوالت 
والمشروبات مكونًا رئيسيًا من مكوناتها. ومن بين هذه المشاريع 

المنتظرة رواق قرطبة، ومجمع ريفر ووك، وشرفات بارك )الندى(. ويأتي 
هذا االهتمام بمنافذ المأكوالت والمشروبات في الوقت الذي يسعى 

فيه المطورون في المملكة إلى تمييز مشاريعهم لضمان جذب قاعدة 
كبيرة من المستهلكين. 

المعروض

سجلت إيجارات منافذ التجزئة في الرياض أداًء متفاوتًا خالل 
الربع الثاني من العام. ففي حين انخفض متوسط اإليجارات في 
المراكز التجارية اإلقليمية والمراكز التجارية المحلية بنسبة %6 
و5% على الترتيب خالل الربع الثاني من عام 2019 مقارنًة بالربع 

الثاني من عام 2018، حافظت اإليجارات في المراكز التجارية 
اإلقليمية فائقة الجودة على استقرارها خالل الفترة نفسها. 
وعلى وجه الخصوص، استقرت اإليجارات في المراكز التجارية 

التي نجح أصحابها في تقديم مفاهيم جديدة مثل خيارات 
الترفيه ومنافذ المأكوالت والمشروبات المتخصصة. وفي الوقت 

نفسه، يمكن أن يعزى انخفاض اإليجارات في المراكز التجارية 
اإلقليمية والمراكز التجارية المحلية إلى انتقال المستأجرين من 

المراكز القديمة إلى مراكز التسوق عالية الجودة. ولذا، ارتفعت 
معدالت الشواغر خالل الربع الثاني من عام 2019 لتصل إلى 14 %. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة ومع مواصلة المملكة تنفيذ 
خطط لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتوسيع قطاع منافذ 

التجزئة والسياحة، نتوقع زيادة معدالت إنفاق األسر وال سيما 
على منافذ الترفيه والمأكوالت والمشروبات، ومما يدعم هذا 

االتجاه المبادرات الرامية لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم 
دخول النساء إلى سوق العمل، وبالتالي زيادة القوة الشرائية 

للسكان.

األداء

ارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض إلى 14,350 
مع نهاية الربع الثاني من عام 2019 على خلفية دخول فندق 

وريزيدنسز شذا الرياض )225 غرفة( إلى السوق. ومن المتوقع أن 
تدخل 1500 غرفة جديدة إلى السوق خالل النصف الثاني من عام 

 .2019

وتتضمن المشاريع المستقبلية فندق نارسيس كالسيك تاور، 
وفندق هيلتون الرياض جامعة الملك سعود، وفندق نوبو 
الرياض من شركة نوبو للضيافة ، وهو أول فندق للعالمة 

التجارية في الشرق األوسط، وفندق جراند ميلينيوم، وفندق 
ماريوت المطار الجديد. 

ومن المتوقع أن تشهد شريحة الشقق المخدومة ذات العالمات 
التجارية مزيدًا من النمو، حيث من المنتظر تسليم العديد من 

العقارات في عام 2019 بما في ذلك فندق وريزيدانس هيلتون 
الرياض جامعة الملك سعود، وفندق ميركور العنود من 

مؤسسة األميرة العنود الخيرية.

المعروض

سجلت معدالت إشغال الفنادق 59% في الفترة من بداية عام 
2019 حتى شهر مايو مقارنًة بنسبة 58% خالل نفس الفترة من 
عام 2018، بينما شهد متوسط أسعار الغرف اليومية انخفاضًا 

كبيرًا ليصل إلى 162 دوالر )608 ريال سعودي( خالل نفس الفترة. 
كما انخفضت إيرادات الغرفة المتاحة لتصل إلى 94 دوالرًا )353 

ريال سعودي(. ومن المتوقع استمرار الضغوط على األداء نتيجة 
لدخول المزيد من المعروض إلى السوق خالل فترة 12-24 شهرًا 

المقبلة. 

ولكن على المدى الطويل، نتوقع أن يكون للمبادرات الحكومية 
الرامية لدعم  قطاع الضيافة في المملكة وال سيما في الرياض 

أثر إيجابي على أداء سوق الفنادق. وفي هذا الصدد، كشفت 
شركة القدية لالستثمار عن المخطط الرئيسي لمشروعها 

العمالق والذي تسعى الشركة إلى الترويج له باعتباره "عاصمة 
الترفيه والرياضة والفنون". ومن المتوقع أن يولد هذا المشروع 

عددًا كبيرًا من فرص العمل وأن يعزز مشاركة القطاع الخاص 
في االقتصاد، وال سيما في قطاع الضيافة.

األداء

قطاع الفنادق قطاع التجزئة

 متوسط اإليجارات )نسبة التغيري(

معدالت الشواغر

املراكز التجارية املحليةاملراكز التجارية اإلقليمية املراكز التجارية اإلقليمية الكربى

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

مقارنة بالعام 
السابق

مقارنة بالعام السابق

متوسط السعر اليومي )بالدوالر األمرييك(

اإلشغال )بالنسبة املئوية(

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر مايو
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر مايو

  الربع الثاين من عام
2019

  الربع الثاين من عام
2018

املعروضاملعروض

100نقطة أساس

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر مايو
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر مايو
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استمرت حالة الهدوء في السيطرة على سوق العقارات في جدة خالل الربع الثاني من جدة
عام 2019، إذ سجلت إيجارات المساحات اإلدارية مزيدًا من االنخفاض، بينما أظهرت معدالت 

الشواغرتحسن سنوي  خاصة في المساحات المكتبية عالية الجودة. وفي ظل توقعات 
تسليم المزيد من المشاريع على المدى القصير، فمن المحتمل أن يستمر الضغط 

النزولي على قطاع المساحات اإلدارية. وفيما يخص القطاع السكني، استمرت أسعار البيع 
ومعدالت اإليجار في االنخفاض، وإن كان بمعدل أبطأ، مما يشير إلى أن السوق قد يتجه 

إلى الوصول إلى أدنى نقطة له في دورته. أما قطاع التجزئة فقد سجل أداًء مختلطًا، حيث 
شهدت المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى فائقة الجودة التي توفر خيارات ترفيه متنوعة 

استقرارًا في معدالت اإليجارات، بينما تراجعت معدالت اإليجارات في المراكز التجارية 
اإلقليمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت معدالت إشغال الفنادق انخفاضًا هامشيًا في 

الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من عام 201٨. وفي 
المقابل، تراجع متوسط األسعار اليومية وإيرادات الغرف المتاحة مقارنًة بالعام الماضي. 

* 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

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

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

ملخص السوق

الربع الثاني من عام 2019 الربع الثاني من عام 201٨

ساعة اإليجار الرئيسية
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الزيادة السنوية

استمرت حالة ضعف الطلب على المساحات اإلدارية خالل الربع 
الثاني من عام 2019 نتيجة تباطؤ النشاط التجاري. وعليه، لم 

يشهد هذا الربع إنجاز أي مشاريع كبرى ليبقى إجمالي مخزون 
المساحات اإلدارية في جدة مستقرًا عند 1.06 مليون متر مربع. 

وفي حين علق بعض المطورين مشاريعهم، يستهدف البعض 
اآلخر جذب مستأجرين جدد من خالل منحهم المرونة في االختيار 
بين المساحات اإلدارية على العظم أو شبه المجهزة أو المجهزة 

بالكامل داخل نفس المبنى.
  

وعلى افتراض عدم حدوث مزيد من التأخير في تسليم أي من 
المشاريع المنتظرة، من المتوقع تسليم 79 ألف متر مربع خالل 

النصف الثاني من عام 2019، وهي مساحة أقل من المساحة 
المقدرة سابقًا والبالغة 91 ألف متر مربع. وتشمل المشاريع 

المتوقع إنجازها: مركز الروضة التجاري، وخيرا بالزا على شارع 
األمير سعود الفيصل، وبرج فيجن على شارع األمير سلطان، 

وسيجنتشر وسارة سكوير على طريق الملك، باإلضافة إلى مركز 
الكورنيش على طريق الكورنيش. 

المعروض

استمرت الضغوط النزولية في التأثير على اإليجارات التجارية في 
جميع أنحاء مدينة جدة خالل الربع الثاني من عام 2019. وفي ظل 
استمرار المالك في تقديم حوافز تأجيرية لجذب مستأجرين جدد، 

انخفض متوسط إيجارات المساحات اإلدارية من الفئة "أ" بنسبة 
17% ليصل إلى 1030 ريال سعودي لكل متر مربع سنويًا، بينما 
انخفض متوسط إيجارات الفئة "ب" بنسبة 12% ليصل إلى 750 

ريال سعودي للمتر المربع سنويًا. وفي المقابل، انخفض معدل 
الشواغر على مستوى السوق 200 نقطة أساس ليصل إلى %20 

مقارنًة بالعام السابق.

وعلى المدى القصير إلى المتوسط، يحتمل أن تسجل اإليجارات 
مزيدًا من التراجع مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق. 

ولكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تنعكس زيادة فرص 
االستثمار وتسهيل حركة السفر بفضل مطار الملك عبد العزيز 
الدولي الجديد باإليجاب على رغبة الشركات في ممارسة األعمال 

التجارية في جدة، وهو ما سينعكس باإليجاب أيضًا على أداء 
المباني اإلدارية في جميع أنحاء المدينة، وخاصًة المساحات من 

الفئة "أ". 

األداء

شهد الربع الثاني من عام 2019 تسليم البرج األول من بيات بالزا 
على طريق المدينة )176 وحدة( ، ويتوقع إنجاز البرج الثاني خالل 
العام الجاري. وفي ظل إنجاز حوالي 1500 وحدة سكنية مستقلة 
ارتفع إجمالي مخزون الوحدات السكنية في جدة ليصل إلى 821 

ألف وحدة، ويتوقع تسليم 4000 وحدة أخرى خالل النصف الثاني 
من العام. 

وتشمل المشاريع المقرر إنجازها خالل العام مشروع برج التوحيد 
متوسط االرتفاع على الكورنيش )122 وحدة(، وإعمار ريزيدنس 

"أبراج الهالل 3"ضمن مشروع بوابة جدة )283 وحدة(، والمرحلة 
األولى من منازل الصفا. وبينما أوشكت أغلب هذه المشاريع 

على االنتهاء، إال أن بعضها متاح للحجوزات فقط أو معلق لحين 
تحسن الظروف و الشعور السائد في السوق.

وفي المرحلة القادمة ومع افتراض عدم حدوث أي تأخير إضافي 
في أعمال اإلنشاء، من المتوقع أن تدخل 14000 وحدة إضافية إلى 

السوق بين عامي 2021-2020. 

المعروض

استمر أداء سوق الوحدات السكنية في التراجع خالل 
الربع الثاني من عام 2019، حيث انخفض متوسط أسعار 

اإليجارات بنسبة 10% لكل من الشقق والفلل مقارنًة بالعام 
الماضي، في حين سجلت أسعار البيع انخفاضًا سنويًا 

بنسبة 6% للشقق و 7% للفلل. ومع ذلك، يبدو أن معدل 
االنخفاض قد تباطأ خالل هذا الربع حيث انخفضت اإليجارات 

وأسعار البيع بنسبة 1 % و 2 % على الترتيب.

وفي ظل توقعات تسليم المزيد من المعروض خالل 
فترة االثني عشر شهرًا المقبلة، نتوقع أن تشهد أسعار 

البيع ومعدالت اإليجار المزيد من التراجع، وإن كان بمعدل 
أبطأ. وعلى الرغم من أن مبادرات اإلسكان التي اتخذتها 

وزارة اإلسكان كان لها تأثير إيجابي في الحصول على 
التمويالت العقارية، اختارت بعض األسر العدول عن فكرة 

شراء منزل أو التريث في عملية الشراء ألنها تتوقع المزيد 
من االنخفاضات في أسعار الوحدات السكنية. ولكن على 

المدى الطويل، ومع انتعاش النشاط االقتصادي على 
خلفية الجهود الحكومية ومبادرات اإلسكان، نتوقع أن 
ترتفع معدالت الشراء لترتفع معها اإليجارات واألسعار.  

أسعار البيع واإليجارات السكنية.

األداء

القطاع السكني قطاع المكاتب

املصدر: جيه إل إل املصدر: جيه إل إل

 متوسط اإليجارات )ريال سعودي / مرت مربع(

معدالت الشواغر

مقارنة بالعام 
السابق

الشقق )نسبة التغيري(

الفلل )نسبة التغيري(

ف(
ألال

)با
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اتي
ملف

د ا
عد

املعروضاملعروض

  الربع الثاين من عام
2019

  الربع الثاين من عام
2018

الربع الثاين من عام

2018
الربع الثاين من عام

2019

*أثرت التغييرات في المنهجية على أرقام األداء. وللحصول على مزيد من 
التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم "التعريفات والمنهجية.
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الزيادة السنوية

لم يشهد الربع الثاني من عام 2019 إنجاز أي مراكز تجارية ليبقى 
إجمالي المعروض من منافذ التجزئة في جدة مستقرًا نسبيًا 

عند حوالي 1.43 مليون متر مربع. وفي المرحلة القادمة، من 
المتوقع أن يشهد قطاع التجزئةدخول 75 ألف و172 ألف متر 

مربع خالل عامي 2019 و2020 على الترتيب، مع احتمال االنتهاء من 
منافذ التجزئة في مجمع جدة بارك )صيرفي مول , 125 ألف متر 
مربع( على شارع التحلية. وتتضمن المشاريع المنتظرة األخرى 

مراكز تجارية محلية ومراكز أحياء أبرزها اتيلييه الفي، وصن ست 
أفينيو، وأبحر مول، و مانويل سكوير ، والحمراء سكوير، و مركز 

واو. 

وعلى الرغم من افتتاح عدد من دور السينما التجارية في جميع 
أنحاء الدولة ، شهد الربع الثاني من عام 2019 تدشين "سينما 
الحوش" في حي البلد التاريخي بجدة .ورغم أن تدشين هذه 
المبادرة جاء ضمن فعاليات مهرجان موسم جدة، يمكننا أن 

نتوقع إطالق المزيد من المبادرات في المستقبل حيث تهدف 
المملكة إلى زيادة إنفاق األسر على الترفيه وتحسين المشاركة 

في األنشطة الثقافية بما يتماشى مع رؤية 2030. 

المعروض

تفاوت أداء إيجارات منافذ التجزئة في جدة خالل الربع الثاني 
من عام 2019؛ فبينما انخفضت اإليجارات في المراكز التجارية 

اإلقليمية بنسبة 3% مقارنًة بالعام السابق، ظلت اإليجارات في 
المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى مستقرة خالل الفترة نفسها. 
ومع استمرار المالك في تقديم حوافز تأجيرية سنوية لالحتفاظ 

بالمستأجرين، انخفض معدل الشواغر على مستوى السوق 
انخفاضًا هامشيًا ليصل إلى %10.

وفي المرحلة القادمة، من المحتمل أن تتزايد الضغوط على 
إيجارات منافذ التجزئة ومعدالت الشواغر نتيجة زيادة المعروض 

في السوق خالل الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة. وسيعطي هذا 
المستأجرين المزيد من الخيارات وموقفًا قويًا في التفاوض. 
ومن المرجح أيضًا أن يتصاعد الضغط في ظل نمو التجارة 

اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية. 

وقد نفذت الحكومة عددًا من المبادرات التي تدعم قطاع التجزئة 
ومن ذلك تأشيرات السياحة اإللكترونية والتي جاء اإلعالن 

عنها في وقت مناسب للغاية لمواكبة مهرجان موسم جدة. 
ويستطيع الزوار الذين يشترون تذاكر المهرجان عبر اإلنترنت 

الحصول على تأشيرة سياحة إلكترونية في نفس الوقت. 
كما نتوقع إطالق مبادرات مماثلة لتعزيز اإلنفاق على السياحة 

والسفر.

األداء

شهد الربع الثاني من العام افتتاح فندق واحد من فئة الفنادق 
االقتصادية التي تحمل عالمة تجارية، وهو فندق إيبيس جدة 
بطريق الملك. وأضاف الفندق الجديد حوالي 180 غرفة ليرتفع 

إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في جدة إلى 11،900 غرفة.  

ومن المتوقع أن تدخل 1،000 غرفة أخرى إلى السوق خالل الفترة 
المتبقية من العام. وتتضمن هذه الفنادق فندق إيبيس جدة 

العيسائي بالزا، وفندق ماريوت جدة الجديد في البوادي، وفندق 
كراون بالزا جدة، وفندق بارك إن باي راديسون طريق المدينة، 

وهو أول فندق للعالمة التجارية. ومن المتوقع أن تحقق شريحة 
الشقق المخدومة ذات العالمات التجارية مزيد من النمو حيث من 

المنتظر تسليم عدد من هذه المشاريع خالل عام 2019 والتي 
من بينها أداجيو جدة بطريق الملكو أداجيو العيسائي بالزا.

وفي المرحلة القادمة، نتوقع أن يجذب مطار خليج نيوم المفتتح 
مؤخرًا المزيد من االستثمارات في ضوء تعزيز ربط جدة ببقية 
مدن المملكة ودول العالم، وبالتالي زيادة الطلب في سوق 
الضيافة. ومن المحتمل أن ينعكس هذا باإليجاب على قطاع 

الفنادق التي تحمل عالمة تجارية حيث تستعد المدينة لتلبية 
احتياجات قاعدة سياحية أكثر تنوعًا.  

المعروض

بلغت معدالت إشغال الفنادق 53% في الفترة من بداية عام 
2019 حتى شهر مايو مقارنة بـنسبة 54% في نفس الفترة من 

عام 2018، بينما انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 
12% مقارنًة بالعام السابق ليسجل 215  دوالرًا أمريكيًا )806 

ريال سعودي(. كما انخفضت إيرادات الغرف المتاح بنسبة %13 
لتسجل 114 دوالرًا أمريكيًا )428 ريال سعودي( خالل نفس الفترة. 

وفي ظل المشاريع القوية المنتظرة، من المتوقع أن يشهد أداء 
قطاع الفنادق المزيد من التراجع خالل بقية العام.  

وال تزال توقعاتنا لسوق الفنادق إيجابية على المدى الطويل 
وذلك بفضل التزام الحكومة باالستثمار في المشاريع العمالقة. 

فهذه المشاريع ال تشجع السياحة فحسب، بل تنوع القاعدة 
السياحية للمملكة. وفيما يخص جدة على وجه التحديد، فمن 
المحتمل أن تؤدي هذه االستثمارات إلى جذب مزيج من الزائرين 

المحليين والدوليين الذين يزورون المدينة ألغراض العمل 
والترفيه.  

األداء

قطاع الفنادق قطاع التجزئة

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

 متوسط اإليجارات )ريال سعودي / مرت مربع(

معدالت الشواغر

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

-1%
 مقارنة بالربع

 السابق

-3%
مقارنة بالعام

 السابق

املراكز التجارية اإلقليمية الكربى

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

0%

 مقارنة بالربع
 السابق

0%
مقارنة بالعام

 السابق

املراكز التجارية اإلقليمية 
متوسط السعر اليومي )بالدوالر األمرييك(

اإلشغال )بالنسبة املئوية(

-12%
مقارنة بالعام 

السابق

ف(
ألال

)با
ح 

اتي
ملف

د ا
عد

املعروضاملعروض

*أثرت التغييرات في المنهجية على أرقام األداء. وللحصول على مزيد من 
التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم "التعريفات والمنهجية.

  الربع الثاين من عام
2019

  الربع الثاين من عام
2018

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر مايو
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر مايو

100-نقطة أساس

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر مايو
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر مايو

مقارنة بالعام السابق
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مكة المكرمة
شهد قطاع الفنادق في مكة المكرمة بعض النشاط حيث تم تسليم عدد من الفنادق. 

وارتفعت معدالت اإلشغال ومتوسط أسعار الغرف اليومية ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة 
عدد التأشيرات الصادرة خالل موسم العمرة، مما انعكس إيجابيُا على إيرادات الغرف 

المتاحة. وعلى صعيد آخر، انخفضت إيجارات منافذ التجزئة في المنطقة المركزية، 
ولكنها ارتفعت في أماكن أخرى من المدينة. ومن ناحية أخرى، استمرت إيجارات وأسعار 

بيع الوحدات السكنية في االنخفاض وسط توقعات بمزيد من الضغوط النزولية مع 
دخول المزيد من المعروض إلى السوق. وبالمثل، واصل أداء سوق المساحات اإلدارية في 

مكة المكرمة تراجعه مع انخفاض اإليجارات، ومن المتوقع استمرار هذه الضغوط على 
مدار االثني عشر شهرًا المقبلة.

* 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

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

المساحات اإلداريةالفنادق

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

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

النصف األول من عام 2019 النصف األول من عام 201٨

ملخص السوق

ساعة اإليجار الرئيسية
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املبيعات
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اإليجارات
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املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

على الرغم من التأخير في تسليم بعض مشاريع المكاتب ، 
شهد النصف األول من عام 2019 إنجاز مبنى مشارق 1 لمؤسسة 

جنوب شرق آسيا، والذي أضاف إلى سوق المساحات اإلدارية 6،900 
متر مربع ليرتفع إجمالي المعروض إلى حوالي 312 ألف متر مربع. 

ومن المتوقع تسليم مكاتب النسيم، وهي مكاتب إدارية من 
الفئة "أ" على مساحة 80 ألف متر مربع داخل مجمع تالل النسيم، 

خالل األشهر الستة القادمة، بينما تم تأجيل المشاريع األخرى 
التي كان من المقرر تسليمها في عام 2019 إلى عام 2020، علمًا 

بأن أغلب هذه المشاريع من الفئة "ب" )حوالي 16500 متر مربع من 
المساحة التأجيرية(. 

و على المدى الطويل، من المتوقع أن يرتفع الطلب على 
المساحات اإلدارية في مكة المكرمة على خلفية المبادرات 

الحكومية الرئيسية مثل تحسين شبكة الربط بين مكة وبقية 
أنحاء المملكة، وهو ما يدعمه عدد من مشاريع التطوير الكبرى 

متعددة االستخدامات مثل مشروع طريق الملك عبد العزيز، مما 
سيحسن بشكل كبير من جودة المساحات اإلدارية في مكة 

المكرمة. 

المعروض

على الرغم من محدودية المعروض الحالي، واصل متوسط 
إيجارات المكاتب في مكة المكرمة تراجعه حيث انخفض بنسبة 

8% مقارنًة بالعام الماضي ليصل إلى 559 ريال سعودي للمتر 
المربع سنويًا، بينما سجلت معدالت الشواغر على نطاق السوق  

30% في النصف األول من العام  نظرًا الستمرار محدودية نشاط 
الشركات.

 
وفي ظل توقعات دخول المعروض الجديد إلى السوق خالل 

االثني عشر شهرًا المقبلة، نتوقع أن يستمر الضغط على 
إيجارات المكاتب ومعدالت الشواغر، وال سيما بالنسبة للمكاتب 

األقل جودة. وسيؤدي ذلك إلى قيام المالك بتقديم حوافز 
تأجيرية لالحتفاظ بمستأجريهم وثنيهم عن االنتقال إلى مباٍن 

أحدث توفر لهم جودة أفضل ووصوالً أيسر لشبكة الطرق 
والنقل. وفي المرحلة القادمة، من المرجح أن يزيد تشغيل قطار 

الحرمين، الواصل بين جدة ومكة المكرمة، من الطلب على 
المساحات اإلدارية.

األداء

شهد النصف األول من عام 2019 تسليم ما يقارب 2000 وحدة 
سكنية في مكة المكرمة ليصل إجمالي المخزون إلى حوالي 

389،500 وحدة. ومن المتوقع تسليم 3000 وحدة أخرى خالل الفترة 
المتبقية من العام. 

وتتضمن أبرز المشاريع المنتظرة "يو شيبد"، ومبنى سكني في 
مجمع تالل النسيم، باإلضافة إلى عدد من الفلل في المرحلة 

األولى من ضاحية سمو ضمن مشروع بوابة مكة.

وتستهدف هذه المشاريع الشريحة العليا من السوق، وال تحد 
من أزمة نقص المساكن ميسورة التكلفة في السوق. ولكن 

نتوقع أن ينتعش القطاع  السكنيفي مكة المكرمة على المدى 
الطويل مع إنجاز جميع المشاريع العمالقة الكبرى مثل مشروع 

طريق الملك عبد العزيز، ومشروع جبل عمر، ومشروع ذاخر، 
ومشروع  رؤى الحرم المكي.

المعروض

واصل أداء القطاع  السكني في مكة المكرمة تراجعه خالل 
النصف األول من عام 2019 حيث انخفضت أسعار بيع الشقق 

والفلل السكنية بواقع 10% مقارنًة بالعام الماضي. ولكن عند 
المقارنة باألشهر الستة الماضية، نجد أن أسعار البيع انخفضت 

بواقع 8% للشقق و4% للفلل.
 

كما تراجع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 12% مقارنًة بالعام 
السابق، ولكن هذه النسبة تنخفض إلى النصف عند المقارنة 

باألشهر الستة الماضية. وفي المقابل، انخفضت إيجارات الفلل 
بنسبة 2% و3% على أساس نصف سنوي وسنوي على الترتيب. 
وفي ظل توقعات دخول المزيد من المعروض إلى السوق، من 

المرجح أن تستمر الضغوط على اإليجارات وأسعار البيع على 
مدار االثني عشر شهرًا المقبلة. 

األداء

القطاع السكني قطاع المكاتب

املصدر: 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 األول من عام
2018
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مقارنة بالعام 
السابق

النصف األول من عام
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النصف األول من عام

2019

الشقق )نسبة التغيري(*

الفلل )نسبة التغيري(
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*أثرت التغييرات في المنهجية على أرقام األداء. وللحصول على مزيد من 
التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم "التعريفات والمنهجية.

  النصف األول من عام
2019
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املصدر: جيه إل إل

الزيادة السنوية

أدى التأخير في إنجاز مشاريع منافذ التجزئة قيد اإلنشاء حاليًا 
إلى استقرار إجمالي المعروض من مساحات منافذ التجزئة عند 
1.24 مليون متر مربع على مدار النصف األول من عام 2019. ومن 
المتوقع دخول 47،300 و75،700 متر مربع إلى السوق خالل عامي 

2019 و2020 على الترتيب.

ويتألف الجزء األكبر من المعروض المستقبلي من المراكز 
التجارية المحلية و مراكز األحياء .وتشمل المشاريع المقرر 
إنجازها سوق النسيم، ومحالت النسيم ضمن مجمع تالل 

النسيم، باإلضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر. 
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع تجربة تسوق وترفيه أفضل 

للحجاج من مختلف البلدان. وعلى الرغم من أن منافذ التجزئة 
المفتوحة ال تحتسب عادًة ضمن المعروض عالي الجودة، إال إن 

إجمالي المساحة التأجيرية المعروضة يتضمن عددًا من مشاريع 
ساحات التسوق نظرًا ألهميتها وشعبيتها في مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تعود الزيادة المتوقعة في عدد الزوار خالل 
موسم الحج لعام 2019 بالفائدة على تجار التجزئة، إذ عادًة ما 

يحقق التجار مستويات مبيعات أعلى من المتوسط خالل 
موسم الحج، وخاصة في المناطق القريبة من المسجد الحرام. 

المعروض

واصل قطاع التجزئة في مكة المكرمة تراجعه خالل النصف األول 
من عام 2019. فقد انخفض متوسط إيجارات منافذ التجزئة في 

المنطقة المركزية والمراكز التجارية المحلية خارج تلك المنطقة 
بنسبة 4% و5% على الترتيب، بينما زادت اإليجارات في المراكز 

التجارية اإلقليمية زيادة هامشية بواقع 1% بسبب محدودية 
المخزون، مع بقاء إيجارات مراكز األحياء دون تغيير يذكر. 

وفي ظل محدودية المشاريع المنتظر دخولها إلى السوق، 
استقرت معدالت الشواغر على مستوى السوق عند 5% مقارنًة 

بالعام السابق. وعلى المدى القصير إلى المتوسط، نتوقع 
أن تنخفض اإليجارات وتزداد معدالت الشواغر مع دخول المزيد 
من المعروض إلى السوق، ال سيما بالنسبة للمراكز التجارية 
المحلية و مراكز األحياء. ومن المحتمل أن يقوم مالك منافذ 

التجزئة بتعديل اإليجارات لتعكس أسعارًا أكثر منطقية و تقديم 
شروط تأجير مرنة لجذب مستأجرين جدد. 

األداء

شهد النصف األول من عام 2019 دخول حوالي 1300 غرفة إلى 
السوق على خلفية إنجاز فندقين من الفنادق العالمية ضمن 
مجمع تالل النسيم وهما: فندق ميلينيوم مكة النسيم )821 

غرفة(، وفندق كوبثورن مكة النسيم )486 غرفة(. وبذلك ارتفع 
إجمالي المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة إلى 39100.

ومن المتوقع تسليم 6500 غرفة فندقية جديدة خالل الفترة 
المتبقية من عام 2019 وتسليم 17400 غرفة إضافية في عام 2020. 
وتشمل الفنادق المنتظر إنجازها المرحلة األولى من أبراج معاد 
للضيافة )4400 غرفة(، وفندق كوبثورن مكة العدل )1485 غرفة(، 
وفندق بارك إن باي راديسون الهجلة )1600 غرفة(، فندق دبل تري 
باي هيلتون )680 غرفة(، وفندق العنوان مكة  جبل عمر =)1500 
غرفة(، وفندق كراون بالزا مكة بيبان الذي تم اإلعالن عنه مؤخرًا 
)1200 غرفة(. وتمثل الفنادق االقتصادية أيضًا نصيبًا معتبرًا من 
المعروض الجديد بما يضمن تلبية االحتياجات المتغايرة للزوار.

وتعزز المشاريع المستقبلية القوية مكانة مكة كمركز 
استراتيجي للسياحة. ويعود ذلك إلى رؤية المملكة التي تطمح 

إلى استقطاب أكثر من 30 مليون معتمر، و6.7 مليون حاج 
بحلول عام 2030. 

المعروض

تحسن أداء قطاع الفنادق في مكة المكرمة في الفترة من 
بداية عام 2019 حتى شهر مايو. ومقارنًة بالعام السابق، ارتفعت 

معدالت اإلشغال إلى70%، بينما زاد متوسط أسعار الغرف اليومية 
بنسبة 20% ليصل إلى 161 دوالرًا أمريكيًا )604 ريال سعودي(. وفي 

المقابل، ارتفع تإيرادات الغرف المتاحة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل 
إلى 113 دوالرًا أمريكيًا )424 ريال سعودي(؛ بزيادة 38% عن األرقام 

المسجلة خالل الفترة من بداية عام 2018 حتى شهر مايو.  

ويمكن أن يعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى ارتفاع عدد 
المعتمرين. وعلى الرغم من استمرار أعمال توسعة المسجد 

الحرام والتأخير في أعمال البنية التحتية الرئيسية، أبرزت 
البيانات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة زيادة في عدد الحجاج 
المعتمرين هذا العام، حيث وصلت إلى 7.2 مليون في شهر 

مايو 2019. كما زاد عدد التأشيرات الصادرة لتصل إلى 7.5 مليون 
تأشيرة مقارنًة بموسم العمرة للعام الماضي. 

وفي المرحلة القادمة، من المتوقع أن يكون لموسم الحج هذا 
العام تأثير كبير على أداء قطاع الفنادق. وتأتي االستثمارات 

الضخمة في البنية التحتية من أجل زيادة القدرة االستيعابية 
في السنوات المقبلة لتدعم هذا االتجاه.

األداء

قطاع الفنادق قطاع التجزئة

املصدر: مؤسسة إس يت آر جلوبال املصدر: جيه إل إل
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منطقة الدمام 
الحضارية

واصل أداء سوق العقارات في منطقة الدمام الحضارية تراجعه خالل النصف األول من عام 
2019 حيث انخفضت إيجارات قطاع المساحات اإلدارية بنسبة 10% عن المستويات المسجلة 
خالل النصف األول من عام 201٨، بينما ظلت معدالت الشواغر مستقرًة دون تغيير يذكر. 

وتراجعت أسعار البيع ومعدالت اإليجارات في قطاع الوحدات السكنية هي األخرى خالل 
نفس الفترة. وتفاوت أداء قطاع منافذ التجزئة، إذ حققت المراكز التجارية فائقة الجودة التي 

توفر مزيجًا من منافذ الترفيه، والتجزئة، والمأكوالت والمشروبات أداًء أفضل، مما يعكس 
التغير في أذواق المستهلكين. وعلى صعيد آخر، تحسنت معدالت اإلشغال في قطاع 

الفنادق في حاضرة الدمام حيث وصلت إلى 54% في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر 
مايو مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي، وإن استمرت الضغوط على متوسط أسعار 

الغرف اليومية واإليرادات لكل غرفة متاحة مع تسجيل المزيد من التراجع خالل الفترة.

* 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

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

المساحات اإلدارية

الوحدات السكنية

منافذ التجزئة

الفنادق

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

النصف األول من عام 2019 النصف األول من عام 201٨

ملخص السوق

ساعة اإليجار الرئيسية
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الزيادة السنوية

شهد النصف األول من عام 2019 دخول 19,450 ألف متر مربع من 
المساحات اإلدارية إلى السوق، مما رفع إجمالي المخزون من 

المساحات اإلدارية في منطقة الدمام الحضارية إلى حوالي 890 
ألف متر مربع للنصف االول من العام 2019. وتضمنت المشاريع 

المنجزة خالل هذه الفترة مبنى الجبيل اإلداري على طريق 
الظهران الجبيل السريع، وكذلك برج الخفرة في المنطقة 

المركزية على طريق الملك فهد السريع بالدمام. 

وُينتظر تسليم 43000 متر مربع خالل الفترة المتبقية من 
العام، ولكن نتوقع حدوث تأخير في تسليم بعض المشاريع 

نظرًا لتراجع ظروف السوق. وتشمل المشاريع المتوقع إنجازها 
برج تعزيز، وبرج الهاجري، وبرج الخالدية، ومشروع بياتو. ومن 

المتوقع أيضًا تسليم 26000 متر مربع من المساحات اإلدارية في 
عام 2020، بما في ذلك مشروع عبد الهادي الحقيط الواقع على 

طريق الكورنيش.

المعروض

تراجع متوسط اإليجارات المساحات اإلدارية في حاضرة الدمام 
بنسبة 10% خالل النصف األول من عام 2019. واصلت المساحات 

اإلدارية من الفئة "أ"، التي تتميز بتشطيب عالي الجودة مع 
سهولة الوصول وتوفير وسائل الراحة الكافية، تسجيلها ألداء 
أفضل من مساحات الفئة "ب" التي سجلت انخفاضات أكبر في 

متوسط اإليجارات. وفي الوقت نفسه، لم يشهد النصف األول 
من العام تحسنًا حقيقيًا في معدل تأجير المكاتب. وعليه، ظل 

معدل الشواغر مستقرًا عند 30% خالل نفس الفترة. 

وفي ظل توقعات بتسليم أكثر من 60 ألف متر مربع من 
المساحات اإلدارية على مدار العامين المقبلين، نتوقع أن 

تستمر الضغوط على اإليجارات. وينطبق هذا على وجه 
الخصوص على حاضرة الدمام في ظل استمرارها في االعتماد 
على قطاع الهيدروكربونات. وعلى المدى الطويل، نتوقع على 

خلفية المبادرات واإلعالنات التي تهدف إلى تنويع اقتصاد 
حاضرة الدمام، مثل مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(، أن 

يرتفع الطلب من الشركات مما ينعكس إيجابًا على إيجارات 
المساحات اإلدارية. 

األداء

شهد النصف األول من عام 2019 تباطؤًا في عدد الوحدات 
المنجزة، حيث تم تسليم 100 وحدة في مدينة الخبر. وتضمنت 
المشاريع التي تم تسليمها أبراج الفهد، والمرحلة الثانية من 

حديقة الخبر، والخبر فيوز، وأبراج الشرفية. وبذلك يرتفع إجمالي 
عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 351 ألف وحدة.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2019 تسليم 6000 
وحدة سكنية أخرى. ومع ذلك، وبالنظر إلى معدالت التنفيذ حتى 

تاريخه، نتوقع بعض التأخير في تنفيذ هذه المشاريع. ومن بين 
المشاريع المنتظرة خالل النصف الثاني من عام 2019، مشروع 

مرسى الخبر )1400 وحدة(، والمرحلة األولى من مشروع الجونا )32 
فيال سكنية(، ومشروع المروج السكني )37 فيال(. ونتوقع أن 

تستمر أعمال البناء بنشاط حيث من المنتظر إنجاز 6000 وحدة 
سكنية أخرى في عام 2020. 

المعروض

واصلت أسعار بيع وإيجار العقارات السكنية تراجعها خالل 
النصف األول من عام 2019، حيث انخفضت أسعار بيع الشقق 

والفلل بنسبة -4 % و5% على الترتيب مقارنًة بالعام الماضي. 
بينما انخفضت إيجارات الشقق وإيجارات الفلل بنسبة -5% و -%4 

خالل نفس الفترة )النصف األول من عام 2019 مقارنًة بالنصف 
األول من عام 2018(. 

وفي المرحلة القادمة، نتوقع أن تستمر اإليجارات وأسعار البيع 
في التراجع خالل فترة االثني عشر شهرًا المقبلة في ظل 

المعروض اإلضافي المتوقع تسليمه. ولكن على المدى الطويل، 
من المتوقع أن تعزز المبادرات التي أطلقتها وزارة اإلسكان 

الطلب على الوحدات السكنية، مما سوف يسهم في تحقيق 
هدف زيادة معدالت تملك السعوديين للمنازل إلى 70% بحلول 

عام 2030.  

األداء

القطاع السكني قطاع المكاتب

املصدر: جيه إل إل املصدر: جيه إل إل
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االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

مقارنة بالنصف األول
 من عام 2018
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الزيادة السنوية

شهد النصف األول من عام 2019 إنجاز عدد صغير من مشاريع 
منافذ بالتجزئة، مما أضاف حوالي 20 ألف متر مربع من المساحة 
التأجيرية إلى المخزون الحالي. وتشمل المشاريع المنجزة قرية 

فيالجيو، والمرحلة األولى من مركز السدين التجاري، ومركز 
الفلك لرجال األعمال. ولقد زادت هذه اإلضافات من إجمالي 

المعروض من منافذ التجزئة في حاضرة الدمام ليصل إلى 1.1 
مليون متر مربع في نهاية النصف األول من عام 2019.  

ومن المقرر تسليم 120 ألف متر مربع إضافية خالل الفترة 
المتبقية من العام. وتتضمن المشاريع المتوقع إنجازها النخيل 

مول، ومجمع باتيو، ومجمع بافيليون الخبر، ومجمع مطل 
للمطاعم، ومشروع أجدان ووك، ومجمع ليزوان ووك. وعلى 

الرغم من عدم وجود خطط لتسليم أي مشاريع جديدة خالل 
عام 2020، نتوقع بعض التأخير في المشاريع قيد اإلنشاء حاليًا، 

مما يزيد من المعروض المستقبلي في عام 2020. وتجدر هنا 
اإلشارة إلى أن أغلب هذه المشاريع المنتظرة تندرج تحت فئة 

مراكز التسوق المحلية.

المعروض

شهد النصف األول من عام 2019 مزيدًا من التراجع في اإليجارات 
عبر المراكز التجارية اإلقليمية والمحلية في منطقة الدمام 

الحضارية، بينما زادت اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية 
الكبرى زيادًة بنسبة 8% مقارنًة بالنصف األول من عام 2018 حيث 
تمكن أصحاب مراكز التسوق من تقديم مفاهيم وتجارب مميزة 

لمنافذ التجزئة لجذب المستأجرين واالحتفاظ بهم. وبصفة 
عامة، استمرت معدالت الشواغر اإلجمالية في الزيادة على مدى 

االثني عشر شهرًا الماضية.  

وعلى الرغم من أننا نتوقع المزيد من االنخفاضات في أسعار 
اإليجارات على خلفية المعروض اإلضافي، ال نزال إيجابيين في 
نظرتنا طويلة األجل لسوق منافذ التجزئة في حاضرة الدمام، 

إذ سوف يستفيد القطاع من المبادرات الحكومية الرامية لزيادة 
إنفاق السكان، وخاصة على الترفيه. 

األداء

لم تشهد منطقة الدمام الحضارية تسليم أي فنادق جديدة 
خالل النصف األول من العام، ليبقى المعروض مستقرًا عند 7800 
غرفة. وعلى افتراض االستمرار في أعمال التشييد والبناء حسب 

المواعيد المحددة، فمن المتوقع أن يشهد السوق تسليم 750 
غرفة إضافية خالل النصف الثاني من عام 2019، وهو عدد أقل من 
التقديرات السابقة، مما يشير إلى أن المطورين يؤخرون تسليم 

المشاريع. 

ومن المتوقع أن يشهد عامي 2020 و2021 تسليم 800 و560 غرفة 
أخرى على الترتيب. وتتضمن المشاريع المتوقع تسليمها 

فندق مطار الملك فهد الدولي )120 غرفة(، وفندق سنترو الخبر 
من روتانا )250 غرفة(، وفندق سويس بل الخبر )99 غرفة(، وبرج 

دانة ريحان من روتانا )285 غرفة(، وفندق هيلتون جاردن إن 
)159 غرفة(، وفندق ماريوت الدمام )280 غرفة(، وفندق أسكوت 
كورنيش الخبر )172 غرفة(، وفندق هيلتون الخبر بجوار جسر 

الملك فهد )341 غرفة(. 

المعروض

تحسنت معدالت اإلشغال خالل النصف األول من العام، حيث 
سجلت نسبة 54 % في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر مايو 
مقارنًة بنسبة 45 % في نفس الفترة من عام 2018. وفي المقابل، 
استمر متوسط أسعار الغرف اليومية واإليرادات لكل غرفة متاحة 

في االنخفاض لتسجل 117 دوالرًا أمريكيًا )439 ريال سعودي( و64 
دوالرًا أمريكيًا )240 ريال سعودي( على الترتيب خالل نفس الفترة.  

وشهد السوق ارتفاعًا في معدالت اإلشغال على خلفية المبادرات 
والفعاليات التي تروج لقطاع السياحة والترفيه في المنطقة 
الشرقية. وتهدف هذه الفعاليات إلى تحويل المملكة لتصبح 

واحدًة من أهم الوجهات السياحية في العالم، مع تحسين جودة 
حياة السكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع 

أن ينعكس هذا بشكل إيجابي على عدد السياح القادمين إلى 
المملكة بشكل عام، وإلى حاضرة الدمام على وجه التحديد، 

وهو األمر الذي نتوقع أن يعزز مستويات أداء قطاع الفنادق. 

األداء

قطاع الفنادق قطاع التجزئة

املصدر: مؤسسة إس يت آر جلوبالاملصدر: جيه إل إل

مقارنة بالنصف األول
 من عام 2019

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة 12 شهراً

متوسط السعر اليومي )بالدوالر األمرييك(

اإلشغال )بالنسبة املئوية(

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر مايو
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر مايو

مقارنة بالعام 
السابق

 الفرتة من بداية عام

2018 حتى شهر مايو
 الفرتة من بداية عام

2019 حتى شهر مايو

معدالت الشواغر

املعروضاملعروض

8%
 مقارنة بالربع

 السابق

8%
مقارنة بالعام

 السابق

0%
 مقارنة بالربع

 السابق

-1%
مقارنة بالعام

 السابق

0%
 مقارنة بالربع

 السابق

-3%
مقارنة بالعام

 السابق

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

االتجاه العام 

خالل فرتة 12 شهراً

 متوسط اإليجارات )نسبة التغيري(

املراكز التجارية املحليةاملراكز التجارية اإلقليمية املراكز التجارية اإلقليمية الكربى

ف(
ألال

)با
ح 

اتي
ملف

د ا
عد

نقطة أساس
مقارنة بالعام السابق
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التعريفات  ساعة اإليجار الرئيسية

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.

سوق المساحات اإلدارية

المعروض. يعتمد المعروض الحالي إلجمالي 
المساحات اإلدارية المنجزة على قائمة شاملة 

للمباني اإلدارية في مناطق معينة بمدينة جدة 
والتي جرى تسليمها لإلشغال الفوري. ويتضمن 

ذلك مباني المساحات اإلدارية المستقلة من الفئة "أ" 
والفئة "ب" والمساحات اإلدارية ضمن المباني متعددة 

االستخدامات. وال تشمل قائمة مشاريعنا المباني 
التي يشغلها مالكوها ومباني المكاتب الحكومية 

•    في الرياض، تشمل المناطق المعينة موضوع 
الدراسة المناطق التالية: منطقة األعمال 

المركزية والطريق الدائري الشمالي والطريق 
الدائري الشرقي، وشوارع خريص ومازر والستين. 

ويستثنى من معروضنا المستقبلي إلجمالي 
المساحة التأجيرية من المساحات اإلدارية في 

 الرياض المساحات الواقعة داخل مركز 
الملك عبد اهلل المالي. 

•    وفي جدة، تشمل المناطق المعينة موضوع 
الدراسة المناطق التالية: شارع األمير سلطان، 
وشارع التحلية، وشارع المالك، وشارع إبراهيم 

الجفالي، وشارع األمانة، وشارع المدينة، وطريق 
الملك عبداهلل وشارع الروضة.

•    وفي مكة المكرمة، تشمل المناطق المعينة 
موضوع الدراسة المناطق التالية: شارع النزهة، 

طريق جدة – مكة القديمة، وشارع أم القري، وشارع 
الضيافة، والطريقين الدائريين الثالث والرابع.  
•    وفي حاضرة الدمام، تشمل المناطق المعينة 

موضوع الدراسة المناطق التالية: طريق الدمام – 
الخبر السريع، وشارع األمير سلطان، وشارع األمير 

تركي.  

ويجري تحديث المعروض المستقبلي من المساحات 
اإلدارية على أساس ربع سنوي، ويعتمد تحديد هذا 

المعروض على أبحاث أساسية )المعاينات المادية( 
وأبحاث ثانوية )المناقشات مع المطورين(. 

ويعكس المعروض المستقبلي من المساحات 
اإلدارية المشاريع التي يجري العمل بنشاط على 

تنفيذها، وال يشمل المشاريع التي جرى اإلعالن عنها 
ولم تبدأ فيها أعمال تجهيزات التربة.

األداء. يعتمد متوسط اإليجار المرجح على معامالت 
التأجير التي أجراها فريق المساحات اإلدارية ومساحات 

األعمال بشركة جيه إل إل، وهو يعكس متوسط 
المعدالت في سلة من مباني الفئتين "أ" و"ب".

 
ف مباني الفئة "أ" بأنها مساحات إدارية عالية  وُتعرَّ

الجودة، تتمتع بموقع جيد وتوفر إمكانية وصول جيدة 
إلى البنية التحتية ووسائل الراحة بما في ذلك منافذ 

األطعمة والمشروبات والتجزئة. 

ويمثل متوسط اإليجار المرجح  لمباني الفئة "أ" أعلى 
قيمة إيجارية صافية في السوق المفتوحة )باستثناء 

رسوم الخدمات والحوافز( لعقد إيجار جديد يمكن 
توقعه لوحدة مساحة إدارية افتراضية. 

ويعتمد معدل الشواغر على تقديرات فريق 
المساحات اإلدارية ومساحات األعمال بشركة جيه إل 

إل. وهو يعكس المعدل المتوسط المرجح عبر سلة 
من المباني.

سوق الوحدات السكنية

المعروض. يعتمد المعروض الحالي لمباني الوحدات 
السكنية المنجزة على التعداد العام للسكان 

والمساكن )2010(، وهو يعكس الوحدات السكنية 
التي تم تسليمها لإلشغال الفوري.

 
ويشمل تعريفنا للوحدات السكنية الشقق والفلل 

والتاون هاوس. 

ويجري تحديث المعروض المستقبلي من الوحدات 
السكنية على أساس ربع سنوي ويعتمد تحديد هذا 

المعروض على أبحاث أساسية )المعاينات المادية( 
وأبحاث ثانوية )المناقشات مع المطورين( للمشاريع 

الكبرى ومشاريع التطوير المستقلة.

ويعكس المعروض المستقبلي من الوحدات 
السكنية المشاريع التي يجري العمل بنشاط على 

تنفيذها، وال يشمل المشاريع التي جرى اإلعالن عنها 
ولم تبدأ فيها أعمال تجهيزات التربة.

األداء. تعتمد بيانات أداء القطاع السكني على أسعار 
البيع واإليجارات لسلة من الوحدات السكنية المختارة 

داخل مناطق مختارة. ونستكمل تحليلنا من خالل 
بيانات من وزارة العدل حول المعامالت المنجزة. 

سوق منافذ التجزئة

المعروض. 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

يعتمد المعروض الحالي من منافذ التجزئة المنجزة 
على قائمة شاملة من منافذ التجزئة الموجودة في 
مراكز التسوق بكل واحدة من المدن األربعة، والتي 

تم تسليمها لإلشغال الفوري. وتستثني قائمة 
مشاريعنا منافذ التجزئة بالشوارع ومنافذ التجزئة 

الموجودة داخل المباني متعددة االستخدامات.  

ويجري تحديث المعروض المستقبلي من منافذ 
التجزئة على أساس ربع سنوي، ويعتمد تحديد هذا 
المعروض على أبحاث أساسية )المعاينات المادية( 

وأبحاث ثانوية )المناقشات مع المطورين(. 

ويعكس المعروض المستقبلي من منافذ التجزئة 
المشاريع التي يجري العمل بنشاط على تنفيذها، 

وال يشمل المشاريع التي جرى اإلعالن عنها ولم تبدأ 
فيها أعمال تجهيزات التربة.

األداء. يعتمد متوسط اإليجار المرجح على معامالت 
التأجير التي أجراها فريق التجزئة بشركة جيه إل 

إل، وهو يعكس اإليجارات عبر سلة من مراكز منافذ 
التجزئة اإلقليمية الكبرى واإلقليمية والمحلية. 

ويشمل أداء منافذ التجزئة في مكة المكرمة أيضًا 
مراكز منافذ التجزئة الواقعة بالمنطقة المركزية. 

ويمثل متوسط اإليجار المرجح أعلى قيمة إيجارية 
صافية في السوق المفتوحة متوقعة لمتجر عادي 

مساحته 100 متر مربع في سلة من المراكز التجارية. 
ونظرًا للتباين في اإليجارات، ندرج النسبة المئوية 
للتغير في إيجارات منافذ التجزئة بدالً من األرقام 

الفعلية. 

ويعتمد معدل الشواغر على تقديرات فريق التجزئة 
بشركة جيه إل إل. وهو يعكس المعدل المتوسط 

المرجح عبر سلة من المراكز التجارية اإلقليمية 
الكبرى واإلقليمية والمجتمعية. 

سوق الفنادق

المعروض. يعتمد المعروض الحالي من الغرف 
الفندقية على البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 

للسياحة والتراث الوطني، وهو يعكس الغرف 
الفندقية التي تم تسليمها لإلشغال الفوري. 

وتشمل قائمة مشاريعنا فنادق 3 و 4 و 5 نجوم 
والشقق الفندقية. 

ويجري تحديث المعروض المستقبلي من الغرف 
الفندقية على أساس ربع سنوي، ويعتمد تحديد هذا 

المعروض على أبحاث أساسية )المعاينات المادية( 
وأبحاث ثانوية )المناقشات مع المطورين(. 

ويعكس المعروض المستقبلي من الغرف الفندقية 
المشاريع التي يجري العمل بنشاط على تنفيذها، 

وال يشمل المشاريع التي جرى اإلعالن عنها ولم تبدأ 
فيها أعمال تجهيزات التربة.

األداء. تعتمد بيانات أداء الصادرة عن مؤسسة 
إس تي آر جلوبال على دراسة شهرية أجرتها على 

عينة من الفنادق العالمية من الشريحتين العالية 
والمتوسطة مع اعتبار متوسط األسعار اليومية 

واإليرادات لكل غرفة متاحة مقياسا األداء الرئيسيين.
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جدة
ساحة جميل

الطابق الثاني، الجناح 209 
تقاطع شارع التحلية مع شارع األندلس

ص ب 2091
جدة ٨909 - 23326

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2555 660 12 966+
هاتف: 4030 669 12 966+

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 21٨ 11 966+ 

فاكس: 030٨ 21٨ 11 966+

الخبر
الطابق 21، برج بوابة الخبر

شارع الملك فهد
الخبر 31952

ص.ب 3234٨
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨401 330 13 966+
+966 13 330 ٨402
+966 13 330 ٨403

كريغ بالمب
رئيس قسم البحوث ، الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا
craig.plumb@eu.jll.com

دانا سلباق
مدير أول  قسم البحوث ، الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
dana.salbak@eu.jll.com

شهد المحضار
كبير المحللي قسم البحوث ، مكتب جدة

shahd.almehdar@eu.jll.com

عبداهلل الشبانات
مدير قسم البحوث ، مكتب الرياض

Abdullah.alshabanat@eu.jll.com


