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وفي كل من الرياض وجدة، هناك طلب قوي على المساحات 
اإلدارية التي توفر قدرًا أكبر من المرافق )مثل منافذ األطعمة 

والمشروبات داخل المباني( والمشاريع ذات المساحات 
الطابقية المرنة لتلبية مجموعة من متطلبات المستأجرين.

وظلت مستويات النشاط منخفضة نسبيًا في مدينة الدمام 
خالل النصف األول من العام الحالي، حيث لم يتم تسجيل 

تغييرات كبيرة في أسعار اإليجارات أو معدالت الشواغر. وفي 
مكة المكرمة، انخفضت أسعار إيجارات المساحات اإلدارية 

بنحو 3٪ مقارنة بالعام الماضي. وعلى المدى القريب، نتوقع 
أن يظل شاغلوا المساحات اإلدارية في كال السوقين يتمتعون 

بموقف قوي في التفاوض مع المالك.

وتواصل العاصمة الرياض جذب الجهات الحكومية والهيئات 
المرتبطة بها، فضاًل عن الشركات العالمية والمحلية التي 

توسع نطاق تواجدها في المملكة أو تنقل مقراتها اإلقليمية 
إليها. وعالوًة على ذلك، شهدنا تزايد الطلب على المساحات 
ذات المواقع االستراتيجيه مما أدى الرتفاع متوسط إيجارات 

مباني المساحات اإلدارية من الفئة »أ« في العاصمة بنسبة ٪6 
ليصل إلى 1,475 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا خالل الربع 

الثاني من عام 2022. وخالل نفس الفترة، تراجعت معدالت 
توافر المساحات اإلدارية، وهو ما يتضح من انخفاض معدل 

الشواغر بمقدار أربع نقاط مئوية. وساعدت هذه الظروف على 
تعزيز القدرة التفاوضية لمالك العقارات أثناء التفاوض مع 

المستأجرين. 

كما سجل سوق المساحات اإلدارية في جدة تحسنًا مماثاًل 
خالل الربع الثاني، حيث ارتفع متوسط إيجارات مباني 

المساحات اإلدارية من الفئة »أ« بنسبة 7٪ مقارنة بالعام الماضي 
ليصل إلى ما يقرب من 1,060 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا. 

كما انخفض معدل الشواغر على مستوى المدينة إلى ٪9. 
وواصل الطلب على المساحات اإلدارية في جدة ارتفاعه في 

ظل انخفاض معدل توافر المساحات اإلدارية من الفئة »أ«. 
وعالوًة على ذلك، فإن المشاريع قيد اإلنشاء حاليًا باتجاه غرب 

جدة - وبالتحديد وسط جدة والمنطقة التاريخية - تجذب 
الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث تشهد المدينة 

توسعًا  ملحوظا في هذا االتجاه.

من بين المدن األربعة التي نرصدها في المملكة العربية السعودية، 
شهدت جدة تسليم  الجزء األكبر من المساحات اإلدارية خالل النصف 

األول من عام 2022، حيث تم إنجاز 16 ألف متر مربع ليرتفع إجمالي 
مخزون المدينة من المساحات اإلدارية إلى حوالي 1.2 مليون متر 

مربع. وخالل نفس الفترة، شهد السوق دخول ما يقارب 14 ألف متر 
مربع إلى إجمالي المعروض في العاصمة الرياض، و1400 متر مربع 

في مكة المكرمة، في حين لم تشهد 
مدينة الدمام إنجاز أي مساحات إدارية خالل النصف األول من العام.

وفيما يخص المعروض المرتقب خالل النصف الثاني من عام 2022، 
من المنتظر تسليم حوالي 391 ألف متر مربع من المساحات اإلدارية 

في المجمل في المدن األربعة. وفي حين من المتوقع أن تشهد 
الرياض تسليم نحو 88٪ من المساحات الجديدة )ما يعادل 346 ألف 

متر مربع(، ال يزال لدينا بعض التحفظات تجاه تسليم جزء كبير من 
المعروض المنتظر في الموعد المحدد، نظرًا لتكرار تأخير تواريخ إنجاز 

بعض المشاريع في اآلونة األخيرة.
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وعادًة ما تجذب هذه المشاريع العاملين في الشركات الناشئة 
أو أصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في العيش في مشاريع 

تتيح لهم خيارات »العيش والعمل والمرح« مع أفراد آخرين 
يشبهونهم في التفكير.

وعالوًة على ذلك، يفضل المطورون تحويل تركيزهم على 
المناطق االقل اكتظاظا بالمشاريع البنائيه من أجل تقديم 
مشاريع ذات جودة أفضل. ولقد الحظنا أيضًا أن هناك طلبًا 

متزايدًا على الوحدات األصغر مساحة ذات األسعار الميسورة؛ 
ويمكن أن ُيعزى التفضيل المتزايد تدريجيًا للشقق على الفيالت 

في المقام األول إلى مزيج من تزايد عدد السكان المغتربين 
في المملكة العربية السعودية، وتراجع أحجام األسر، صعوبة 
القدرة على تحمل التكاليف، والتغيير العام في المواقف تجاه 

العيش في هذا النوع من المساكن.

ومن المقرر تسليم ما يقرب من 16 ألف وحدة في العاصمة الرياض )بما يعادل 
1.1٪ من المخزون الحالي( خالل النصف الثاني من العام الجاري. وخالل نفس 

الفترة، من المخطط إنجاز 10 آالف وحدة )2.7٪( في مدينة الدمام، و9 آالف 
وحدة )1.1٪( في جدة و5 آالف وحدة )1.2٪( في مكة المكرمة. وتجدر اإلشارة 
أيضًا إلى أن المعروض القادم خالل النصف الثاني من عام 2022 سيكون أقل 

في جميع األسواق باستثناء مدينة الدمام مقارنة بالفترة نفسها من عام 
.2021

 واتجهت المعامالت السكنية في العاصمة الرياض إلى التراجع خالل األشهر 
األخيرة. كما انعكس ضعف الطلب على أداء أسعار بيع الشقق والفيالت، والتي  

انخفضت بواقع2٪ في المتوسط مقارنًة بالعام الماضي خالل الربع الثاني من 
عام 2022. ولكن أسعار اإليجارات في تزايد بفضل سوق العمل المزدهر في 
العاصمة. وفي جدة، كان إعادة التطوير المستمر للمدينة والنمو الناتج في 

الطلب على المساكن مسؤولين بشكل عام عن ارتفاع أسعار البيع واإليجارات 
مقارنة بالعام الماضي بواقع 3٪ و7٪ على الترتيب خالل الربع الثاني. وفي    

مدينة الدمام، سجل متوسط اإليجارات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2٪، بينما تراجع 
متوسط أسعار البيع بنسبة ٪1. 

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار اإليجار والبيع في مكة 
المكرمة خالل الربع الثاني )بنسبة 4٪ و1٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي(.

وفي الرياض، ال يزال الطلب األساسي على العقارات السكنية 
قويًا، ومن المتوقع أن يواصل نموه على المدى الطويل حيث 

تمضي الحكومة قدمًا في تحقيق هدفها الطموح لجعل 
المدينة واحدة من أكبر 10 مدن في العالم بحلول عام 2030 

)من خالل زيادة عدد سكانها إلى حوالي 15 مليون نسمة(. 
وفي اآلونة األخيرة، شهدت المواقع القريبة من المناطق 
التجارية نموًا قويًا في الطلب حيث تواصل الرياض جذب 

المواهب العالمية. ومع ذلك، يعاني سوق الوحدات السكنية 
حاليًا من نقص في مشاريع التطوير التي توفر، على سبيل 

المثال، خيارات عمل مرنة للمقيمين. 

استحوذت الرياض، خالل األشهر الستة األولى من عام 2022، على 
أكبر حصة من الوحدات السكنية الجديدة التي تم تسليمها 

على مستوى األسواق األربعة الرئيسية، حيث ارتفع مخزون 
الوحدات السكنية في العاصمة إلى 1.4 مليون وحدة خالل الربع 

الثاني من عام 2022 على خلفية دخول 16 ألف وحدة جديدة 
إلى السوق. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد الوحدات 

التي تم تسليمها في األسواق الثالثة األخرى 9000 وحدة خالل 
النصف األول من العام.

وتماشيًا مع برنامج اإلسكان الذي يهدف إلى زيادة نسبة 
تملك األسر السعودية للمنازل إلى 70٪ بحلول عام 2030، بدأت 

الحكومة مؤخرًا العمل على المرحلة الثانية من برنامج األراضي 
البيضاء عبر مكة المكرمة وجدة والدمام. و تركز مرحلة تطوير 

البنية التحتية لالسكان على قطع األراضي الواقعة داخل األحياء 
والتي تزيد مساحتها عن 10 آالف متر. والهدف من البرنامج هو 

تشجيع مالك األراضي على تطوير العقارات من أجل زيادة عرض 
الوحدات السكنيه في السوق. 
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ومما الشك فيه أن قطاع التجزئة في مكة المكرمة يعتمد اعتمادًا 
كبير على تدفقات ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. وألول مرة 

منذ عامين بعد تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، تسمح 
المملكة العربية السعودية ألكثر من مليون شخص بأداء فريضة الحج 

هذا الشهر. ومن المتوقع أن يوفر هذا دفعة لقطاع منافذ التجزئة في 
المدينة المقدسة، ومن المنتظر أن يساعد هذا المملكة على تحقيق 

هدفها المتمثل في مضاعفة عدد الزوار األجانب ثالث مرات )ليصل إلى 
12 مليون( هذا العام. وبشكل عام، من المرجح أن يكون للعدد األكبر 

من الزوار آثار إيجابية على سوق منافذ التجزئة في المملكة.

وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن المالك ينفذون استراتيجيات متنوعة لجذب 
المستأجرين واإلبقاء عليهم. ومن ذلك على سبيل المثال من خالل دمج 
منافذ األطعمة والمشروبات ومرافق الترفيه داخل مراكز البيع بالتجزئة 
لزيادة اإلقبال. ومن المالحظ في الوقت الحاضر أن المشاريع التي تمتلك 

تلك المزايا تتفوق من حيث مستوى اإلشغال واإلقبال على بقية السوق.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي إلى قوة اإلنفاق االستهالكي، حيث أظهرت بيانات 

شهري أبريل ومايو 2022 أن قيمة معامالت نقاط البيع في 
جميع أنحاء المملكة ككل قفزت بنسبة 16٪ مقارنًة بالعام 

الماضي لتصل إلى 91.8 مليار ريال سعودي.

كما تشير المؤشرات أيضًا إلى انتعاش قوي في الطلب المحلي 
بعد تخفيف القيود الخاصة بجائحة كوفيد-19. وسجلت 

القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو 57 
لتتفوق بهذا على قراءة شهر مايو البالغة 55.7، وتستمر في 

المنطقة التوسعية للشهر الثاني والعشرين على التوالي. 
وتشير النتائج حتى وقتنا الراهن من هذا العام إلى نمو صحي 

في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وعلى الرغم مما سبق، كان التوافر الزائد لمساحات منافذ التجزئة في 
العاصمة الرياض مسؤواًل إلى حد كبير عن انخفاض اإليجارات. وعلى الرغم 

من انخفاض معدل الشواغر في العاصمة مقارنًة بالربع الماضي، إال أن 
الرقم ظل في خانة العشرات خالل الربع الثاني. وبالتالي، تواصلت الضغوط 
االنكماشية على متوسط أسعار اإليجارات الذي تراجع بنسبة 4٪ و7٪ لمراكز 

التسوق اإلقليمية الكبرى واإلقليمية في الرياض على الترتيب مقارنًة بالعام 
الماضي. وفي جدة، ارتفعت أسعار اإليجارات بنسبة 3٪ في المتوسط في 

كل من مراكز التسوق اإلقليمية واإلقليمية الكبرى.

وحافظ أداء مراكز البيع بالتجزئة في مدينة الدمام ومكة المكرمة على 
استقراره على نطاق واسع خالل األشهر الستة األولى من هذا العام. 

فمقارنًة بالعام الماضي، ارتفع متوسط أسعار اإليجارات في مدينة الدمام 
بنسبة 1٪ وانخفض معدل الشواغر بنسبة 1٪. وعلى نفس األساس، ظلت 

أسعار إيجارات منافذ التجزئة في مكة المكرمة مستقرة، بينما تراجع 
معدل الشواغر.

شهدت األشهر الستة األولى من عام 2022 دخول حوالي 55 ألف متر 
مربع إلى إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة في العاصمة 

الرياض، ليصل إلى 3.3 مليون متر مربع. وخالل نفس الفترة، زادت 
مساحات منافذ التجزئة في جدة بمقدار 16 ألف متر مربع لتصل إلى 

1.7 مليون متر مربع، وارتفع المخزون في مكة المكرمة بمقدار 17,500 
متر مربع ليصل إلى 1.4 مليون متر مربع. بينما كانت مدينة الدمام هي 

السوق الوحيد الذي لم يشهد إنجاز أي مشروعات بارزة خالل النصف 
األول من عام 2022، ليظل المخزون من منافذ التجزئة ثابتًا عند 1.2 

مليون متر مربع.

ومن المقرر خالل األشهر الستة المتبقية من العام الجاري، تسليم ما 
يقرب من 180 ألف متر مربع من منافذ التجزئة في العاصمة الرياض 
و118 ألف متر مربع في جدة. أما في مدينة الدمام ومكة المكرمة، 

فمن المخطط أن يدخل السوق حوالي 18 ألف متر مربع و35 ألف متر 
مربع على الترتيب.
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الضيافة والفنادق
مكة المكرمةحاضرة الدمام حاضرة الدمامجدة الرياض

مكة المكرمة

إجمالي المخزون إجمالي المخزون

إجمالي المخزون إجمالي المخزون

الرياض

جدة
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إيرادات الغرف 
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غرفة غرفة

وعلى الرغم من أن حاضرة الدمام كانت هي السوق الوحيد الذي 
شهد انخفاضًا في متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 7٪ مسجاًل 
105 دوالر أمريكي، إال أن زيادة معدل اإلشغال )إلى 54٪( عوضت هذا 

االنخفاض بقوة، مما أدى إلى نمو متوسط في إيرادات الغرف المتاحة 
ليصل إلى 57 دوالرًا أمريكيًا.

وعلى خلفية نمو قطاع السياحة في المملكة والتعافي في معدالت 
سفر األعمال، زاد الطلب من الزوار الدوليين والمحليين. وقد سلط ذلك 

الضوء على الحاجة إلى تطوير مجموعة أكبر من مشاريع الضيافة 
لتلبية احتياجات التركيبة المتغيرة للزوار. وعالوًة على ذلك، ساعد 

التعافي المستمر لقطاع الفنادق ما بعد جائحة فيروس كورونا في 
التأكيد على مرونة القطاع وعزز من ثقة أصحاب الفنادق حيال أداء 
السوق على المدى الطويل. وفي الواقع، انعكس هذا بالفعل في 

االهتمام الكبير الذي توليه أفضل العالمات التجارية الفندقية العالمية 
بالسوق في المملكة العربية السعودية؛ فعلى سبيل المثال، أعلنت 
فنادق ومنتجعات هيلتون مؤخرًا أنها تخطط إلضافة 59 فندقًا إلى 
محفظتها في المملكة خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

ولقد كان للتخفيف األخير من القيود الخاصة بجائحة كوفيد-19 والتغييرات 
في قواعد الحصول على التأشيرات فضل كبير في الزيادة الحادة في عدد 
ضيوف الرحمن الذين زاروا المملكة ألداء مناسك العمرة، خاصة خالل شهر 

رمضان. ومن ثّم لم يكن مفاجئًا أن يسجل قطاع الضيافة في مكة المكرمة 
أداًء قويًا خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري، حيث ارتفع معدل 

اإلشغال في المدينة المقدسة إلى ثالثة أضعاف تقريبًا )من 21٪ في األشهر 
الخمسة األولى من عام 2021 إلى 60٪ خالل نفس الفترة من عام 2022(، 

وشهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة عشرية ليصل إلى 172 دوالرًا 
أمريكيًا. ونتيجًة لذلك، قفزت إيرادات الغرف المتاحة إلى 103 دوالرًا أمريكيًا 

خالل الفترة من يناير حتى مايو 2022، وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ عام 
2019. وكما ذكرنا سابقًا، أعطت الحكومة الضوء األخضر لمليون شخص ألداء 

مناسك الحج هذا العام – منهم 850 ألف حاج من الخارج، مما سيعزز نتائج 
المدينة المقدسة خالل الربع الثالث من العام.

وفيما يخص العاصمة الرياض، فقد ساعد مهرجان موسم الرياض 
الترفيهي في دفع قطاع الضيافة، حيث استقبلت المدينة أكثر من 15 

مليون زائر خالل الحدث الذي استمر على مدار خمسة أشهر وانتهى في 
مارس. وعليه، قفز معدل اإلشغال في المدينة إلى 62٪ في الفترة ما 

بين شهري يناير ومايو 2022 )من 46٪ خالل نفس الفترة من عام 2021( 
وارتفع متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 23٪ ليصل إلى 179 دوالرًا 
أمريكيًا. كما أدت التحسينات على مستوى معدل اإلشغال ومتوسط 

أسعار الغرف اليومية إلى ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة ليصل إلى 111 
دوالرًا أمريكيًا.

وبالمثل، استقبل مهرجان موسم جدة أكثر من خمسة ماليين زائر على 
مدار شهرين منذ انطالقه في مطلع شهر مايو. مما عزز من أداء قطاع 

الضيافة في المدينة، كما هو واضح من األرقام المسجلة. فقد ارتفع 
معدل اإلشغال في المدينة من 42٪ خالل األشهر الخمسة األولى من 

عام 2021 إلى 49٪ خالل نفس الفترة من عام 2022 وزاد متوسط أسعار 
الغرف اليومية بنسبة 5٪ ليصل إلى 200 دوالر أمريكي، ونتيجًة لذلك، 

ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 23٪ لتصل إلى 98 دوالرًا أمريكيًا. 

شهدت مدينة الدمام وجدة إنجاز أكبر عدد من المشاريع في 
قطاع الضيافة خالل النصف األول من العام الحالي، مع دخول 

حوالي 600 و500 غرفة جديدة إلى السوق في المدينتين على 
الترتيب، ليرتفع إجمالي المخزون في مدينة الدمام إلى 10 آالف 
غرفة وفي جدة إلى 15 ألف غرفة. وخالل نفس الفترة، شهدت 

العاصمة الرياض دخول 400 غرفة جديدة إلى السوق. وفي ظل 
عدم إنجاز أي مشاريع بارزة في مكة المكرمة خالل النصف 

األول، ظل إجمالي معروض السوق في المدينة ثابتًا عند 43 ألف 
غرفة.

وعلى الرغم أنه من المخطط تسليم ما يقرب من 6700 غرفة 
في مكة المكرمة خالل الفترة المتبقية من هذا العام، ال تزال 
لدينا بعض التحفظات تجاه قدرة بعض المشاريع على الوفاء 
بمواعيد اإلنجاز المحددة. ومن المقرر خالل نفس الفترة إنجاز 

حوالي 3700 غرفة في العاصمة الرياض وحوالي 1000 غرفة في 
كل من جدة مدينة الدمام .
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التعريفات والمنهجية

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.

قطاع المكاتب

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.

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.

 
القطاع السكني

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

الموجودة في المنطقة المركزية.

قطاع 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

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.

قطاع الفنادق

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

ويشمل المعروض الغرف في الفنادق 3 و4 و5 نجوم مع استثناء الشقق التيُ تقدم لها الخدمات الفندقية.
وتستند بيانات األداء إلى مسح شهري للفنادق تجريه إس تي آر جلوبال.



مع مكاتبنا االقليمية األخرى في:

دبي، أبوظبي، القاهرة، الرياض، الخبر، جوهانسبرغ، نيروبي، الغوس والدار البيضاء.

دانا سلباق
رئيس قسم البحوث

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

عبداهلل الشبانات
مدير -  قسم البحوث، المملكة 

العربية السعودية
abdullah.shabanat@eu.jll.com

رنا ميرا
محلل أبحاث، المملكة العربية 

السعودية 
Rana.Mira@eu.jll.com

جدة
ساحة جميل

الطابق الثاني، الجناح 209 
تقاطع شارع التحلية مع شارع األندلس

ص ب 2091
جدة 8909 - 23326

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2555 660 12 966+

هاتف: 4030 669 12 966+

الرياض
الطابق 17، البرج الجنوبي

أبراج التعاونية
طريق الملك فهد

ص.ب 13547 
الرياض 11414

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0303 218 11 966+ 

فاكس: 0308 218 11 966+

الخبر
الطابق 21، برج بوابة الخبر

شارع الملك فهد
الخبر 31952

ص.ب 32348
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8401 330 13 966+
+966 13 330 8402
+966 13 330 8403

www.jll-mena.com
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