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* ساعة الفنادق تعكس حركة العائد لكل غرفة متاحة.

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

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

ال يزال أداء سوق العقارات يف الرياض يشهد حالة من الرتاجع النسبي عرب كافة فئات األصول العقارية،إذ ال تزال 

جميع القطاعات يف مرحلة الرتاجع خالل دورتها؛

وقد شهد سوق قطاع المكاتب إنجاز بعض 
المشاريع الصغيرة التي لم تغير كثيرًا 

من إجمالي المساحة التأجيرية في قطاع 
المساحات المكتبيه ليظل مستقرًا عند 

حوالي 4,١٠ مليون متر مربع، بينما انخفضت 
أسعار إيجارات قطاع المكاتب بنسبة 

4% مقارنًة بالعام الماضي و3% مقارنًة 
بالربع الماضي على خلفية ضعف األحوال 

االقتصادية وتراجع النشاط التجاري. وانصب 
تركيز النشاط التجاري على تعزيز المعروض 

الموجود وليس التوسع فيه، وعليه ظل 
معدل الشواغر ثابتًا عند ٨%. 

وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية فقد 
وصل إجمالي المعروض من الوحدات إلى 

١,٢9 مليون وحدة ومن المتوقع دخول ٧٠٠٠ 
وحدة أخرى إلى السوق خالل الربع األخير من 

هذا العام. وحافظ متوسط أسعار اإليجارات 
والبيع على استقراره إلى حد كبير مقارنًة 

بالربع الماضي، بينما سجل انخفاضًا بنسبة 
3% مقارنًة بالعام الماضي. وعلى الرغم من 

أن المعروض المستقبلي المنتظر يضم 
مشاريع للوحدات السكنية الراقية، من 

المتوقع أن نشهد اإلعالن عن عدد أكبر من 
مشاريع اإلسكان ميسورة التكلفة تماشيًا 
مع توجه وزارة اإلسكان في سعيها لتوفير 

المسكن للجميع. 

وعلى صعيد سوق قطاع التجزئة، شهد 
السوق إنجاز مركز الضيعة الذي لم يكن له 
تأثير يذكر على إجمالي المساحة التأجيرية 

في قطاع التجزئة؛ حيث ظل المعروض 
مستقرًا عند حوالي ٢,١4 مليون متر مربع. 

وواصلت معدالت اإليجار تراجعها نظرًا لزيادة 

معدالت الشواغر مسجلًة ١5% في المراكز 
التجارية بجميع أنواعها. ويأتي ذلك في 

ضوء استمرار الضغوط التي يتعرض لها 
سوق التجزئة؛ حيث يتطلع المالك حاليًا إلى 

تعزيز مفهوم “التسوق والترفيه” لتمييز 
منتجاتهم والحفاظ على مستوى إقبال 

الزائرين. 

أما سوق الفندقة والضيافه فقد واصل 
تراجعه متأثرًا بعدم دخول أي غرف فندقية 

جديدة إلى السوق خالل الربع الثالث من عام 
٢٠١٨. وظل إجمالي عدد الغرف الفندقية في 

الرياض دون تغيير عند حوالي ١٢4٠٠ غرفة. 
وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي 

شهدته معدالت اإلشغال، ال نزال الضغوط 
الناجمة عن أوضاع السوق تؤثر على متوسط 

األسعار اليومية وإيرادات الغرف المتاحة. 

ساعة اإليجار الرئيسية في الرياض

الرياض
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قطاع المكاتب

ما زال العمل جارياً يف إنشاء مرتو الرياض حيث تم 

إنجاز حوايل 75% من أعامل املرشوع حتى الربع 

الثالث من 2018. ومن املنتظر أن يوفر مرشع مرتو 

الرياض مبجرد اكتامله دعامً هائالً للبنية التحتية 

التجارية ويحسن من سهولة الوصول إىل قطاع 

املكاتب يف منطقة األعامل املركزية ومركز امللك 

عبدالله املايل وغريها من مشاريع تطوير قطاع 

املكاتب، ومن ثم زيادة الطلب عىل هذا القطاع يف 

هذه املواقع.

 

وستمثل محطة مرتو مركز امللك عبدالله املايل يف 

شبكة مرتو الرياض الجديدة محطًة انتقالية رئيسية 

بني الخط األول ونهاية الخط الرابع الواصل إىل مطار 

امللك خالد الدويل، مام سيحسن من معدالت السفر 

ألغراض العمل ويجعل املحطة واحدًة من املحطات 

املتوقع لها استقبال أعداداً هائلة من الركاب. وستضم 

املحطة املنشأة عىل مساحة 45000 مرت مربع 6 

أرصفة أربعة منها فوق األرض واثنني تحتها بهام 

مواقف للسيارات. 

شهد الربع الثالث من عام ٢٠١٨ إنجاز مشروع 
ايليت، وهو مبنى للمكاتب صغير نسبيًا 

يقع على شارع األمير عبد العزيز بن مساعد 
بن جلوي. ولم يكن إلنجاز هذا المشروع 

الصغير أي أثر يذكر على إجمالي المساحة 
التأجيرية في قطاع المكاتب بالرياض ليظل 

مستقرًا عند حوالي 4,١٠ مليون متر مربع. 

ومن المتوقع أن يشهد الربع األخير من عام 
٢٠١٨ زيادة أكبر في المعروض من مساحات 
المكاتب بإنجاز حوالي ١53٠٠٠ متر مربع من 

المشروعات المخطط إلنجازها. وتشمل هذه 
المشروعات برج مجدول الذي يمثل المرحلة 

األولى من مشروع واجهة األعمال، وبرج مالذك 
١، ومركز علوان، ومركز بنايات، ومركز ديم، 

وباك يارد ولبن بالزا. ومن المنتظر أن يؤدي 
تسليم هذه المشاريع خالل اإلطار الزمني 

الموضوع إلى زيادة إجمالي المخزون من 
مساحات في قطاع المكاتب إلى 4,٢5 مليون 

متر مربع بنهاية العام. 

المعروض

املصدر: جيه إل إل *تم استبعاد تقديرات املعروض لعامي 2019 و2020 نظراً لعدم الوضوح بشأن إنجاز املرحلة األوىل من مرشوع مركز امللك عبدالله املايل. 

المساحات اإلدارية
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قطاع المكاتب

انخفضت إيجارات قطاع المكاتب بنسبة %3 
مقارنًة بالربع الماضي مع وصول متوسط 

اإليجار المرجح إلى ١٢4٨ ريال سعودي للمتر 
المربع وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4% عن 

الربع الثالث من عام ٢٠١٧. ويأتي هذا االنخفاض 
نتيجة لتراجع النشاط االقتصادي وما لحق ذلك 

من لجوء العديد من الشركات إلى تقليص 
حجم العمالة بها ودمج العديد من الشركات. 
وبالنظر إلى المستقبل، من المحتمل حدوث 

مزيد من التراجع في اإليجارات بسبب التسليم 

المتوقع من المخزون الجديد خالل الفترة 
المتبقية من هذا العام والطرح المحتمل 
لمساحات أخرى في قطاع المكاتب ضمن 

المرحلة األولى من مركز الملك عبداهلل المالي. 

وظل معدل الشواغر مستقرًا عند حوالي ٨% 
في الربع الثالث من عام ٢٠١٨ وهي النسبة 

نفسها التي حققها في الربع الثاني من 
العام نفسه. وعلى الرغم من وجود دالئل 

تشير إلى انخفاض كبير في معدل الشواغر 

على مدار العام الماضي )عن نسبة ١5% 
التي وصل إليها في الربع الثالث من عام 
٢٠١٧(، فإن هذا التحسن ما هو إال انعكاس 
للتغيرات التي أدخلتها شركة جيه إل إل 

على سلة المشاريع التي رصدتها في مطلع 
هذا العام أكثر من داللته على تحسن 

معدالت التأجير في سوق قطاع المكاتب. 
ومن المتوقع أن تواصل معدالت الشواغر 
زيادتها في ظل زيادة المعروض بتسليم 

المزيد من الوحدات الجديدة . 

األداء

٨% ١٥%

معدل الشواغر

الربع الثالث من 
٢٠١٨

الربع الثالث من 
٢٠١٧

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

اإليجارات )ريال سعودي / مرت مربع(

٪٤-
مقارنة بالعام 

السابق
١،٢٩٧١،٢٤٨

الربع الثالث 

٢٠١٧

الربع الثالث 

٢٠١٨

املصدر: جيه إل إل
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قطاع الوحدات السكنية

متاشياً مع الجهود املبذولة من وزارة اإلسكان للتوسع 

يف مشاريع تطوير الوحدات السكنية ميسورة التكلفة، 

بدأت رشكة حمد وأحمد محمد املزيني العقارية يف 

العمل عىل تنفيذ املرحلة األوىل من مرشوعها »بوابة 

الرشق«. ومن املتوقع إنجاز املرحلة األوىل خالل 36 

شهراً والتي ستضم 2129 فيال بتكلفة تقدر بحوايل 

1,4 مليار ريال سعودي. وتشمل األعامل األولية أيضاً 

تطوير البنية التحتية املحيطة باملوقع وبناء مرافق 

لدعم املوقع. 

ويعترب مرشوع بوابة الرشق واحداً من أكرب مشاريع 

اإلسكان ميسور التكلفة املتكاملة يف اململكة، حيث 

ميتد املرشوع عىل مساحة 6,5 مليون مرت مربع ويوفر 

إجاميل 6000 فيال سكنية.  

شهد الربع الثالث من عام ٢٠١٨ إنجاز مشاريع 
في الرياض من بينها مجمع حطين ٨3 من 

مشروع آل البيت 53، ومشروع ميدتاون 
الملقا، وحياة فيال، ونزل المها. وسيساهم 

إنجاز عدد آخر من الفيالت الصغيرة المنفصلة 

والمباني السكنية إلى زيادة إجمالي 
المعروض من الوحدات السكنية في الربع 

الثالث ليصل إلى ١,٢9 مليون وحدة، مع توقع 
دخول ٧٠٠٠ وحدة أخرى إلى السوق خالل الربع 
األخير من هذا العام. وتشمل هذه المشاريع 

برج داماك من بارامونت، وبرج داماك 
إسكلوسيفا، ومشروع مالذك ١، ومشروع 

كناري الخزامى، وبرج ميم. 

المعروض

املصدر: جيه إل إل

الوحدات السكنية
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قطاع الوحدات السكنية

ظل األداء العام لسوق الوحدات السكنية 
متراجعًا خالل الربع الثالث من عام ٢٠١٨. كما ان 

متوسط اإليجارات اليزال في انخفاض بشكل 
سنوي؛ وسجلت الشقق السكنية انخفاضًا 

هامشيًا بنسبة ١%، بينما سجلت الفلل 
انخفاضًا هامشيًا بنسبة ٢%. وفي المقابل 

انخفضت أسعار بيع الشقق والفيالت بنسبة 
3% خالل الفترة نفسها. ومازلنا متحفظين 

فيما يتعلق باالتجاه العام خالل فترة ١٢ شهرًا، 

حيث نتوقع زيادة التراجع في أسعار اإليجارات 
والبيع في قطاع الوحدات السكنية. 

وشهد الربع الثالث من عام ٢٠١٨ اإلعالن عن 
خيارات جديدة للسداد الشهري في عقود 

اإليجار الموقعة حديثًا من خالل برنامج إيجار. 
وأطلق برنامج إيجار ميزة جديدة للسداد 

اإللكتروني مع إمكانية اختيار طريقة السداد 
ما بين الدفع كل شهر أو كل ثالثة شهور أو 

كل ستة شهور أو كل عام. ومن المتوقع أن 
يساهم ذلك في زيادة المرونة مع المستأجرين 
ويساعد مالك العقارات في الوقت نفسه على 
تحصيل إيجاراتهم في موعدها. ومن المرجح 

أن تمثل العقود الجديدة التي تعتبر ملزمة 
ونافذة من الناحية القانونية إضافة إيجابية 
ومحفزة لتنظيم قطاع الوحدات السكنية 

وترسيخ الشفافية فيه. 

األداء
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الفيالت )نسبة التغيري ٪(

الشقق )نسبة التغيري ٪(

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

املصدر: جيه إل إل
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املبيعات املبيعات
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قطاع التجزئة

مع زيادة حجم التجارة اإللكرتونية، أصبحت دور 

السينام وأماكن تقديم املأكوالت واملرشوبات وخيارات 

الرتفيه األخرى ميزة مهمة يف مراكز التسوق ومن 

املنتظر أن يزداد الدور الذي تلعبه يف أداء قطاع منافذ 

التجزئة. ويف املستقبل نتوقع أن يتبنى مشغلو مراكز 

التجارية وسائل »التسوق والرتفيه« لتمييز مساحاتهم 

عن غريها من مساحات منافذ التجزئة وضامن تعزيز 

اإلقبال الجامهريي عليها. 

ويف هذا اإلطار شهد شهر سبتمرب من عام 2018 إدراج 

رشكة لجام للرياضة، من أكرب مشغيل مراكز اللياقة 

البدنية يف اململكة، يف بورصة تداول لألوراق املالية. 

وقوبل هذا اإلدراج بالرتحاب نظراً ملواكبته لرؤية 

اململكة لعام 2030 التي تهدف إىل تعزيز الصحة 

واللياقة البدنية يف املجتمع. 

شهد الربع الثالث من عام ٢٠١٨ إنجاز مركز 
الضاحية الواقع في غرب الرياض. وجاء إنجاز 

هذا المشروع الصغير ليحافظ على االستقرار 
النسبي في إجمالي المعروض من منافذ 

التجزئة في السوق عند حوالي ٢,١4 مليون 
متر مربع. 

ومن المخطط أن تشهد نهاية العام إنجاز 
مساحة تقدر بحوالي 9٨٠٠٠ متر مربع من 

منافذ التجزئة. ومن بين أبرز هذه المشاريع 
مول حمد، ومركز إليجانت، ومرز ديم، 

والضيافة، والتخصصي بالزا، وميركاتو 
ستريب مول، ومركز بنايات، ومشروع ايليت، 

ومشروع لبن بالزا، والعليا بالزا، وسوق 
حطين، وجاردن وود. 

ومن المتوقع أن يشهد سوق منافذ التجزئة 
زيادة في المعروض المستقبلي تقدر بأكثر 

من 3٨٨٠٠٠ متر مربع من إجمالي المساحة 
التأجيرية الجاري العمل عليها. وقد تؤدي 

التأخيرات في أعمال اإلنشاء واألداء المتراجع 
لقطاع منافذ التجزئة إلى بعض التأخير في 

تسليم هذه المشاريع. 

المعروض

املصدر: جيه إل إل

قطاع التجزئة
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قطاع التجزئة

واصلت إيجارات منافذ التجزئة في الرياض 
تراجعها خالل الربع الثالث من عام ٢٠١٨. بينما 
ظلت اإليجارات في المراكز التجارية اإلقليمية 

الكبرى دون تغيير مقارنًة بالربع السابق، 
ولكنها انخفضت عن العام الماضي بنسبة 
4%، وانخفضت اإليجارات في المراكز التجارية 
اإلقليمية إلى 3% مقارنة بالربع السابق و%5 
مقارنة بالعام الماضي. وانخفضت اإليجارات 

في المراكز التجارية المحلية بنسبة ٢% مقارنًة 
بالربع السابق و١١% مقارنًة بالعام الماضي. 
وكان رد فعل مديري مراكز التسوق على 

تراجع األداء في قطاع منافذ التجزئة هو 
االستمرار في تقديم حوافز إيجارية وتيسير 

الشروط اإليجارية للمستأجرين لإلبقاء عليهم. 
أما معدالت الشواغر فقد ارتفعت بنسبة 6 

أساس نقاط، مقارنًة بالعام الماضي لتصل 
إلى ١5% بدءًا من الربع الثالث من ٢٠١٨، ومن 

المتوقع أن ترتفع هذه المعدالت مرة أخرى مع 
زيادة المخزون بتسليم منافذ تجزئة جديدة. 

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد 
العربي السعودي، ازداد عدد وقيمة معامالت 

نقاط البيع في الرياض على مدار العام وصوالً 
إلى شهر أغسطس بنسبة حوالي %3٢ 

و9% على الترتيب. غير أن معدل الزيادة في 
قيمة المعامالت ال يزال قليل بالنسبه لعدد 

المعامالت ، مما يرجح استمرار اتجاه تفضيالت 
المستهلك نحو التوفير واختيار أفضل قيمة 

مقابل السعر، ومن المرجح أن يستمر هذا 
الوضع في المستقبل القريب. 

األداء
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١٥% ٩%

التغري يف متوسط اإليجارات

معدل الشواغر

الربع الثالث من 
٢٠١٨

الربع الثالث من 
٢٠١٧

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

املراكز التجارية 
اإلقليمية الكربي

٪٠
مقارنة بالربع السابق

٪٤-
مقارنة بالعام السابق

املراكز التجارية 
اإلقليمية الكربي

٪٣-
مقارنة بالربع السابق

٪٥-
مقارنة بالعام السابق

٪٢-
مقارنة بالربع السابق

٪١١-
مقارنة بالعام السابق

املراكز التجارية 
اإلقليمية 

املراكز التجارية 
اإلقليمية 

املراكز التجارية 
املحلية

املراكز التجارية 
املحلية

املصدر: جيه إل إل
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عدد الغرف

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٩توقعات

٢٠٢٠توقعات
ون

خز
امل

ية
نو

س
 ال

دة
زيا

 ال

الربع الثالث ٢٠١٨

٢٠١٨توقعات

١٤,٠٠٠

١٦,٣٠٠

١٢,٤٠٠

١٢,٤٠٠

١٢,٠٠٠

١١,٣٠٠

١٠,٤٠٠

٢,٣٠٠

٧٠٠

١,٦٠٠

قطاع الفنادق
أبزر الموضوعات

قطاع الفنادق 

تواصل حكومة اململكة العربية السعودية جهودها 

الرامية لتنويع االقتصاد من خالل تنفيذ مجموعة 

متنوعة من املشاريع الكربى يف أنحاء اململكة ومن 

بني هذه املشاريع الكربى مرشوع مدينة القدية 

الرتفيهية التي من املتوقع افتتاح املرحلة األوىل منها 

يف عام 2022. وميتد املرشوع عىل مساحة 334 كم 

مربع ويقع عىل بعد 40 كيلو مرت غرب الرياض. ومن 

املنتظر أن تضم مدينة القدية الرتفيهية مدن مالهي 

ومراكز ترفيهية باإلضافة إىل منشآت الفندقة و 

الضيافة. ومن املتوقع أن تستقبل املدينة 17 مليون 

زائر بحلول عام 2030 لتجتذب مسافري الرتفيه 

املحليني واإلقليميني والدوليني.

لم يشهد سوق الفنادق في الرياض أي 
إضافات ملموسة إلى المعروض خالل الربع 

الثالث من عام ٢٠١٨ ليبقى إجمالي عدد 
الغرف الفندقية في الرياض دون تغيير 

مستقرًا عند حوالي ١٢4٠٠ غرفة. 

ومن المنتظر إنجاز حوالي ١6٠٠ غرفة فندقية 
و٨٠٠ شقة فندقية بحلول نهاية العام. ومن 

بين كبرى المشروعات المنتظر إنجازها فندق 
وريزيدنس هيلتون الرياض، وفندق هيلتون 

الرياض جامعة سعود، وفندق مريديان 
الرياض، وفندق سنترو العليا، وفندق حياة 

بليس الرياض السليمانية، وفندق إنترسيتي 
مالز، وفندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية 

الحي الدبلوماسي، وفندق وريزيدنس 
راديسون بلو الحي الدبلوماسي، وفندق شذا، 

وفندق هيلتون الرياض جامعة الملك سعود 
ريزيدنس. وفي ظل األداء المتراجع لسوق 

الفندقة و الضيافة من المحتمل أن نشهد 
تأخيرات في تسليم بعض هذه المشاريع. 

المعروض

املصدر: جيه إل إل
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٥٢%٥٣%

قطاع الفنادق 

ارتفعت معدالت إشغال الفنادق ارتفاعًا 
هامشيًا في الفترة من بداية العام حتى شهر 

أغسطس ٢٠١٨ لتصل إلى 53% بزيادة نقطة 
أساس واحدة عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٧. 

بينما انخفض متوسط األسعار اليومية بنسبة 
6% ليصل إلى ١٧3 دوالر أمريكي بعد أن بلغ 

١٨4 دوالر أمريكي في الفترة نفسها من العام 

الماضي. وقد أدى ذلك إلى حدوث انخفاض 
بنسبة 5% في إيرادات الغرف المتاحة لتصل 
إلى 9١ دوالر في الفترة من بداية العام حتى 

شهر أغسطس ٢٠١٨. 

ونظرًا العتماد سوق الفندقة و الضيافة الكبير 
على الطلب من الشركات، نتوقع أن يواجه 

األداء الضغوط نفسها على المدى القصير. 
ومن المرجح أن يزداد الضغط على السوق 
بسبب تزايد المنافسة الناجمة عن تسليم 
وحدات إضافية خالل فترة االثنى عشر شهرًا 

القادمة، مما يعني أن السوق على موعد مع 
انخفاض جديد في متوسط األسعار اليومية 

ومعدالت اإلشغال. 

األداء

متوسط السعر اليومي )بالدوالر(

معدل اإلشغال 

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

مقارنة بالعام 
السابق

نقطة أساس 
واحدة

من بداية عام 
 ٢٠١٧

حتى شهر أغسطس

من بداية عام 
٢٠١٨

حتى شهر أغسطس

من بداية عام 
 ٢٠١٧

حتى شهر أغسطس

من بداية عام 
٢٠١٨

حتى شهر أغسطس

١٨٤ ١٧٣

املصدر: إس يت إر

االتجاه العام 
خالل فرتة ١٢ شهراً

مقارنة بالعام 
السابق

٪٦-
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قطاع المكاتب

التعريفات 

تعتمد بيانات المعروض على مسح ربع سنوي 
للمساحات اإلدارية من الدرجة أ والدرجة ب الواقعة 

في، على سبيل المثال وليس الحصر، منطقة 
األعمال المركزية والطريق الدائري الشمالي 

والطريق الدائري الشرقي وشوارع خريص والمعذر 
والستين. ويشير مصطلح المبنى المكتمل إلى 

المبنى المسلم الجاهز لإلشغال فورًا.
وتمثل متوسطات اإليجار المرجحة متوسط 

المساحة اإلدارية المميزة ومن الدرجة أ والدرجة ب 
العليا. ويمثل إيجار المساحة اإلدارية المميزة أعلى 

قيمة إيجار في السوق المفتوحة يمكن توقعه 
لوحدة مساحة إدارية على أعلى مستوى من 

الجودة والمواصفات في أفضل موقع في السوق، 
كما هي في تاريخ إجراء المسح )عادًة ما يكون 
في نهاية كل فترة ربع سنوية(. وتعكس قيمة 
اإليجار المميزة عقد تأجير لإلشغال، وهو المعيار 

السائد في السوق المحلي. ويمثل هذا اإليجار 
القيمة االسمية لإليجار وال يعكس التأثير المالي 
للحوافز الممنوحة للمستأجرين، ويستثنى منه 

رسوم الخدمات والضرائب المحلية. ويستند معدل 
الشواغر إلى تقديرات فريق عمل وكالة جيه إل إل.

وعلى الرغم من اكتمال العمل في المرحلة 
األولى من مشروع مركز الملك عبداهلل المالي، 

لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تاريخ تدشينه. ولذلك 
استبعدنا مشروع المركز من تقديراتنا للمعروض 

المستقبلي الواردة في هذا التقرير. 

قطاع الوحدات 
السكنية

قطاع التجزئة
يرتبط معروض منافذ التجزئة بإجمالي المساحة 

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

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

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

ويمثل متوسط الوحدات الشاغرة بين مراكز 
التسوق.

ويعتمد تصنيف مراكز التجزئة على تعريف 
معهد األراضي العمرانية وعلى إجمالي المساحة 

التأجيرية فيها:
المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى إجمالي المساحة 

التأجيرية فيها فوق 9٠ ألف متر مربع 
المراكز التجارية اإلقليمية إجمالي المساحة 
التأجيرية فيها بين 3٠ ألف و9٠ ألف متر مربع

المراكز التجارية المحلية إجمالي المساحة 
التأجيرية فيها بين ١٠ آالف و3٠ ألف متر مربع 

ويعتمد معدل الشواغر على تقديرات فريق منافذ 
التجزئة في جيه إل إل، ويمثل متوسط الوحدات 
الشاغرة سعر إيجار المتاجر التقليدية في مراكز 

التسوق الكبرى.
وعلى الرغم من اكتمال العمل في المرحلة 

األولى من مشروع مركز الملك عبداهلل المالي، 
لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تاريخ تدشينه. ولذلك 

استبعدنا مشروع المركز من تقديراتنا للمعروض 
المستقبلي الواردة في هذا التقرير.

تستند بيانات المعروض على التعداد الوطني 
لإلسكان )لعام ٢٠١٠(، وهي دراسة سكنية أجرتها 

هيئة تطوير مدينة الرياض )عام ١43٧ هـ( ومسحنا 
ربع السنوي للمشاريع الكبرى ومشاريع التطوير 
المستقلة في مناطق مختارة من مدينة الرياض.

ويشير مصطلح المبنى المكتمل إلى المبنى 
المسلم الجاهز لإلشغال فورًا.

وتستند بيانات أداء القطاع السكني إلى سلتين 
منفصلتين إحداهما لإليجارات في الفيالت والشقق 
األخرى ألداء المبيعات لكل من الفلل والشقق في 

مناطق مختارة من مدينة الرياض.
وعلى الرغم من اكتمال العمل في المرحلة 

األولى من مشروع مركز الملك عبداهلل المالي، 
لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تاريخ تدشينه. ولذلك 

استبعدنا مشروع المركز من تقديراتنا للمعروض 
المستقبلي الواردة في هذا التقرير.

قطاع الفنادق
يستند المعروض من الغرف إلى أرقام المعروض 

الحالي المقدمة من الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني 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.
وعلى الرغم من اكتمال العمل في المرحلة 

األولى من مشروع مركز الملك عبداهلل المالي، 
لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تاريخ تدشينه. ولذلك 

استبعدنا مشروع المركز من تقديراتنا للمعروض 
المستقبلي الواردة في هذا التقرير.

ساعات اإليجارات

الساعة ١٢

الساعة ٣

الساعة ٦

الساعة ٩

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

االنخفاض.

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

وذلك على الرغم 
من احتمال تواصل االنخفاض لبعض الوقت 

قبل وصوله إلى هذه المرحلة.

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

مستقباًل.

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

في الشهور القادمة فإن السوق 
غالبًا سيتجه إلى فترة من االستقرار.
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الرياض
الطابق ١7، البرج الجنوبي

أبراج التعاونية
طريق الملك فهد

ص.ب ١3547 
الرياض ١١4١4

المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠3٠3 ٢١٨ ١١ 966+ 

فاكس: ٠3٠٨ ٢١٨ ١١ 966+

تييري ديلفو
رئيس تنفيذي

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

كريغ بالمب
رئيس قسم األبحاث 

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

دانا ويليامسون
رئيس قسم حلول الشركات و تمثيل 

المستأجرين
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

dana.williamson@eu.jll.com

عمر النادي
رئيس قسم الفنادق و الضيافة

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
نائب رئيس أول، مجموعة  الفنادق 

والضيافة العالمية
amr.elnady@eu.jll.com

أندرو روتوفيل 
رئيس قسم خدمات المشاريع 

والتطوير
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

andrew.rotteveel@eu.jll.com

جون فيكيتي
رئيس قسم خدمات اإلستشارات

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

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

مع مكاتبنا االقليمية األخرى في:

دبي، أبوظبي، القاهرة، جدة، الخبر، جوهانسبرغ، 
نيروبي، الغوس والدار البيضاء.
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فياز أحمد
مدير  اإلستشارات

المملكة العربية السعودية
fayyaz.ahmad@eu.jll.com

دانا سلباق
مدير أول، قسم األبحاث

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

محمد الخطيب
محلل، قسم األبحاث

المملكة العربية السعودية
mohmad.alkhateeb@eu.jll.com


