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نظرة عامة على أداء سوق العقارات

جدة
 الربع الثالث من عام 2020 

الرياض
 الربع الثالث من عام 2020 

ساعة العقارات هي أداة رسومية طورتها شركة جيه إل إل لبيان موقف السوق خالل دورة إيجارية واحدة في فترة زمنية معينة. وال تمثل 
هذه المواقف بالضرورة فرص االستثمار أو التطور في هذا السوق. ومن المهم معرفة أن األسواق تتحرك بسرعات متفاوتة بناًء على 

نضجها وحجمها وأوضاعها االقتصادية. وبالتالي ال تتحرك األسواق دائمًا في اتجاه عقارب الساعة، بل قد تتحرك في اتجاه عكسي أو 
قد تظل في نفس النقطة في دورتها لفترات طويلة.
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القطاع السكني

شهد الربع الثالث من عام 2020 تسليم أكبر عدد من المساحات 
اإلدارية خالل العام في ظل دخول أربعة مشاريع إلى مخزون 

السوق من المساحات اإلدارية في العاصمة الرياض، ليصل 
بذلك إجمالي المعروض إلى 4.4 مليون متر مربع. وفي مدينة 

جدة، بلغ إجمالي مخزون السوق من المساحات اإلدارية 1.1 
مليون متر مربع، إذ لم يشهد السوق دخول سوى 750 مترًا 

مربعًا فقط.

ومن المقرر تسليم 27 ألف متر مربع و25 ألف متر مربع من 
إجمالي المساحة التأجيرية خالل الربع األخير في مدينتي 

الرياض وجدة على الترتيب، بما في ذلك مشروع أبراج العليا 
باركس في الرياض والمبنى اإلداري التابع لرتاج

 في جدة.

ال تزال الضغوط االنكماشية تؤثر على أداء قطاع المكاتب 
في مختلف مناطق المدينتين، وإن كانت األمور في الرياض، 

باعتبارها المركز التجاري، ال تزال أفضل، حيث انخفض متوسط 
إيجارات المساحات اإلدارية من الفئتين »أ« و«ب« بواقع 1٪ ليسجل 

1230 ريال سعودي لكل متر مربع.

وفي المقابل، انخفضت إيجارات المساحات اإلدارية في جدة 
بنسبة 5٪ لتسجل 830 ريااًل سعوديًا لكل متر مربع، ويرجع 

ذلك في المقام األول إلى حساسية المستأجرين في المدينة 
لألسعار، باإلضافة إلى أن أغلب الطلب مصدره الشركات 

العائلية المحلية. 

إجمالي المخزون

27K 

المشاريع المتوقع إنجازها 
خالل الربع الرابع من عام 

2020

أسعار اإليجارات الرئيسية 
عبر مختلف فئات 
المساحات اإلدارية

-1%

Y-o-Y

أسعار اإليجارات الرئيسية 
عبر مختلف فئات 
المساحات اإلدارية

 -5% 

Y-o-Y

قطاع المكاتب

شهد الربع الثالث أداًء قويًا لنشاط البناء والتشييد في القطاع 
السكني، حيث تم تسليم حوالي 10 آالف وحدة في مدينتي 
الرياض وجدة ليرتفع إجمالي معروض السوق من الوحدات 

السكنية إلى 1.3 مليون وحدة في الرياض و834 ألف في جدة.

وعلى صعيد األداء، سجلت أسعار بيع الوحدات السكنية في 
العاصمة الرياض زيادة بواقع 2٪ للشقق والفيالت مقارنًة بالعام 

الماضي. وقد ساعدت منتجات الرهن العقاري المختلفة في 
تحقيق هذا األداء إذ شهد النصف األول من العام 2020 نمو 

عدد القروض بنسبة 50٪ وزيادة بواقع 49٪ في قيم القروض 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب 

مؤسسة النقد العربي السعودي. وعلى الجانب اآلخر، سجلت 
أسعار اإليجار انخفاضًا بنسبة 1٪ للشقق والفيالت مقارنًة بالعام 

الماضي.

ومن ناحية أخرى، ال يزال األداء العام للقطاع السكني في جدة 

في تراجع خالل الربع الثالث من عام 2020
حيث انخفضت أسعار البيع واإليجار بنسبة 6٪ و 5٪ على الترتيب.

 عدلت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪15 
على المعامالت العقارية، وهي خطوة من المتوقع أن تحافظ 

على الزخم في سوق الرهن العقاري السكني، والتي أثبتت 
حتى اآلن قدرتها على الصمود وتمكنت من تجاوز تأثير 

.COVID-19
  

 وستخضع المعامالت العقارية بداًل من ذلك لضريبة مبيعات 
بنسبة 5٪. كما ألغت الحكومة الضريبة على مشتري المنازل 
التي تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي أو ما فوق، شرط 
أن يكون االستثمار السكني األول. و من المتوقع أن تشجع 
هذه الخطوة مشتري المنازل ألول مرة وتدعم هدف رؤية 

2030 المتمثلة في زيادة ملكية المنازل إلى 60٪ بنهاية 2020 و ٪70 
بنهاية عام 2030.

8k

المشاريع المتوقع إنجازها خالل 
الربع الرابع من عام 2020

1.3m

إجمالي المخزون

3k 

المشاريع المتوقع إنجازها خالل 
الربع الرابع من عام 2020

-5%
Y-o-Y

-6%
Y-o-Y

متوسط أسعار 
البيع 

متوسط أسعار 
اإليجار 

الرياض

جدة

25k 

إجمالي المخزون
المشاريع المتوقع إنجازها 

خالل الربع الرابع من عام 
2020

2%
Y-o-Y

-1%
Y-o-Y

متوسط أسعار 
اإليجار 

متوسط أسعار 
البيع 

834k

إجمالي المخزون

الرياض

جدة

4.4m

1.1m

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

الفئتان أ و ب  

الفئتان أ و ب  

المصدر: وزارة العدل

المصدر: وزارة العدل
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ارتفع إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة في العاصمة 
الرياض خالل هذا الربع ليصل إلى 2.6 مليون متر مربع، بعد 

دخول 70 ألف متر مربع إضافية إلى السوق. وفي الوقت نفسه، 
ظل إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة في جدة 

مستقرًا عند 1.4 مليون متر مربع حيث لم يشهد السوق تسليم 
أي مشاريع جديدة. وفيما يتعلق بالمعروض المستقبلي، من 

المقرر تسليم 44 ألف متر مربع إضافية في الرياض و101 ألف متر 
مربع في جدة خالل الربع الرابع.

وعلى الرغم من استمرار تراجع أسعار إيجارات منافذ التجزئة 
مقارنًة بالعام الماضي، يواصل مشغلو مراكز التسوق 

ومالكوها االحتفاظ بمستأجريهم والحفاظ على متوسط 
أسعار اإليجارات ربع السنوية من خالل تقديم حوافز واضحة 

بما في ذلك فترات اإليجار المجانية والخصومات المؤقتة.
من المتوقع على المدى القصير استمرار الضغط على أداء 

قطاع التجزئة في المدينتين مع دخول المزيد من المعروض 
إلى السوق وبالتالي احتدام المنافسة.

قطاع التجزئة قطاع الفنادق

شهدت الرياض تسليم 400 غرفة خالل الربع الثالث من عام 
2020 ، ليصل إجمالي مخزون السوق من الغرف الفندقية إلى 

16 ألف غرفة. وفي الوقت نفسه، شهد مخزون السوق من 
الغرف الفندقية في جدة دخول 84 غرفة فقط، ليصل إجمالي 
المخزون إلى 14 ألف غرفة. ومن المتوقع تسليم حوالي 700 و200 

غرفة خالل الربع الرابع من العام في مدينتي الرياض وجدة 
على الترتيب. 

وقد تمكن قطاع الفنادق في الرياض من تحقيق أعلى 
مستويات أداء القطاع بين جميع المدن السعودية. حيث أن 

معدالت اإلشغال انخفضت في الفترة من بداية عام 2020 حتى 
شهر أغسطس بمقدار 300 نقطة أساس لتسجل 51٪ مقارنًة 

بالعام الماضي، بينما انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية 
بنسبة 1٪ فقط ليصل إلى 153 دوالرًا أمريكيًا )573 ريال سعودي(. 

كما انخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 7٪ لتصل إلى 78 
دوالرًا أمريكيًا )293 ريال سعودي(.

بينما سجلت مدينة جدة معدالت انخفاض أكبر مقارنًة بالعام 
الماضي حيث انخفضت معدالت اإلشغال انخفاضًا ملحوظًا 

لتصل إلى 38٪، في حين انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية 
بنسبة 33٪ ليسجل 181 دوالرًا أمريكيًا )679 ريال سعودي(، 

وانخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 62٪ لتصل إلى 61 دوالرًا 
أمريكيًا )229 ريال سعودي(.

ورغم أن قطاع الضيافة ال يزال يواجه تحديات على المدى 
القصير، ولكن على المدى الطويل وفي ضوء االتفاق بين 

صندوق التنمية السياحي والبنوك المحلية لتقديم تمويل 
بقيمة 160 مليار ريال سعودي )43 مليار دوالر أمريكي( للمشاريع 

السياحية، من المتوقع أن يتسارع نشاط البناء والتشييد 
وتحسين البنية التحتية وزيادة عدد الغرف الفندقية بما يتماشى 

مع رؤية المملكة 2030.

الرياض

جدة

الرياض

جدة

 -5%

متوسط أسعار 
اإليجارات في مراكز 

التسوق اإلقليمية

Y-o-Y

 -10% 

متوسط أسعار 
اإليجارات في مراكز 

التسوق اإلقليمية

Y-o-Y

44k 

المشاريع المتوقع إنجازها إجمالي المخزون
خالل الربع الرابع من عام  

2020

101k 

المشاريع المتوقع إنجازها إجمالي المخزون
خالل الربع الرابع من عام  

2020

2.6m

1.4m

740

المشاريع المتوقع إنجازها إجمالي المخزون
خالل الربع الرابع من عام 2020

المشاريع المتوقع إنجازها إجمالي المخزون
خالل الربع الرابع من عام 2020

51%

USD153

USD78

 متوسط 
السعر 
اليومي

 اإليرادات 
لكل غرفة 

متاحة

معدل 
اإلشغال

الفترة من بداية عام
حتى شهر أغسطس 2020 

38%

USD181

USD61

 متوسط 
السعر 
اليومي

 اإليرادات 
لكل غرفة 

متاحة

معدل 
اإلشغال

16k

14k200

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

متر مربع من إجمالي 
المساحة التأجيرية

غرفة غرفة

غرفةغرفة

المصدر: مؤسسة إس تي آر

 -5%

متوسط أسعار اإليجارات 
في مراكز التسوق 

اإلقليمية الكبرى

Y-o-Y

 -9% 

متوسط أسعار اإليجارات 
في مراكز التسوق 

اإلقليمية الكبرى

Y-o-Y

الفترة من بداية عام
حتى شهر أغسطس 2020 
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التعريفات والمنهجية

المعروض المستقبلي

يتم تحديث تقديرات وكالة جونز النج السال للمعروض المستقبلي بشكل ربع سنوي، استنادًا إلى أبحاث أساسية )المعاينات المادية( 
وأبحاث ثانوية )المناقشات مع المطورين(. ويعكس المعروض المستقبلي المشاريع التي يجري العمل بنشاط على تنفيذها، وال يشمل 

المشاريع التي جرى اإلعالن عنها ولم تبدأ فيها أعمال تجهيزات التربة. والزال لدينا بعض التحفظات تجاه قدرة بعض المشاريع على 
الوفاء بمواعيد إنجازها المحددة، إذ يؤدي التأخير الكبير في تسليم المشاريع إلى انخفاض معدل اإلنجاز.

 قطاع المكاتب

المعروض

يعتمد المعروض الحالي إلجمالي المساحات اإلدارية المنجزة على قائمة شاملة للمباني اإلدارية والتي جرى تسليمها لإلشغال الفوري. 
ويتضمن ذلك مباني المكاتب المستقلة والمساحات اإلدارية ضمن المباني متعددة االستخدامات: 

• في الرياض، تشمل المناطق موضوع الدراسة المناطق التالية: منطقة األعمال المركزية والطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري 
الشرقي، وشوارع خريص ومازر والستين.

• وفي جدة، تشمل المناطق موضوع الدراسة المناطق التالية: شارع األمير سلطان، وشارع التحلية، وطريق الملك، وشارع إبراهيم 
الجفالي، وشارع األمانة، وطريق المدينة، وطريق الملك عبداهلل وشارع الروضة.

األداء

يعتمد متوسط اإليجار المرجح على تقديرات فريق المكاتب ومساحات األعمال بشركة جيه إل إل، وهو يعكس متوسط المعدالت في 
سلة من مباني الفئة )أ( في منطقة األعمال المركزية. 

ف مباني الفئة »أ« بأنها مساحات إدارية عالية الجودة، تتمتع بموقع جيد وتوفر إمكانية وصول جيدة إلى البنية التحتية )المترو(  وُتعرَّ
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 المكاتب ومساحات األعمال بشركة جيه إل إل. وهو يعكس المعدل المتوسط المرجح عبر 
سلة من المباني.

 
القطاع السكني

 
المعروض

تعتمد بيانات المعروض الحالي لمباني الوحدات السكنية المنجزة على التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010، وعمليات مسحنا 
ربع السنوي للمشاريع الكبرى ومشاريع التطوير المستقلة في مدينتي الرياض وجدة. وهو يعكس الوحدات السكنية التي تم تسليمها 

لإلشغال الفوري. ويشمل تعريفنا للوحدات السكنية الشقق والفلل.

األداء

تستند بيانات أداء القطاع السكني إلى سلتين منفصلتين إحداهما ألسعار اإليجارات واألخرى ألسعار البيع لكل من الفلل والشقق. 
وتغطي السلتان العقارات في مناطق مختارة في مختلف أنحاء المدينتين.

قطاع التجزئة

المعروض

يستند تصنيف مراكز التجزئة إلى 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 الصغيرة 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 والتي تم 
تسليمها لإلشغال الفوري. وتستثني قائمة مشاريعنا منافذ التجزئة بالشوارع ومنافذ التجزئة الموجودة داخل المباني متعددة 

االستخدامات.

األداء

يعتمد متوسط اإليجارات على تقديرات فريق التجزئة بشركة جيه إل إل، وهو يعكس اإليجارات عبر سلة من مراكز منافذ التجزئة 
الرئيسية والفرعية.

ويجري تحديد مراكز التجزئة الرئيسية والفرعية بناًء على مستويات عائداتها. فمراكز التسوق الرئيسية هي أفضل مراكز التسوق أداًء مع 
أعلى مستويات عائدات، في حين أن مراكز التسوق الفرعية هي مراكز التسوق ذات األداء المتوسط بمستويات عائدات أقل.

ويمثل متوسط اإليجارات المرجح أعلى قيمة إيجارية صافية في السوق المفتوحة متوقعة لمتجر عادي مساحته 100 متر مربع في سلة 
من المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى واإلقليمية. ونظرًا للتباين في اإليجارات، ندرج النسبة المئوية للتغير  في إيجارات منافذ التجزئة بداًل 

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.

 قطاع الفنادق

المعروض

يعتمد المعروض الحالي من الغرف الفندقية على البيانات المستمدة من عمليات المسح الربع سنوي التي نجريها، وهو يعكس 
الغرف الفندقية التي تم تسليمها لإلشغال الفوري. وتشمل قائمة مشاريعنا جميع المعروض من كل الفئات ويتضمن كذلك الشقق 

المخدومة.

األداء

تعتمد بيانات األداء الصادرة عن مؤسسة إس تي آر جلوبال على دراسة شهرية أجرتها على عينة من الفنادق العالمية من الشريحتين 
العالية والمتوسطة مع اعتبار متوسط أسعار الغرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة مقياسي األداء الرئيسيين.

إخالء المسؤولية: تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في حالة من عدم اليقين الجوهري في أداء سوق االستثمار العقاري. وفي 
مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، هناك تباين كبير في مدى تداعيات المأساة اإلنسانية التي تتكشف وتأثيرها على النشاط 

االقتصادي، بما في ذلك مسار ومدة ومدى هذه اآلثار على جميع القطاعات العقارية. وفي ظل اختالف استجابة السياسات الحديثة والمستمرة 
في جميع أنحاء المنطقة واآلثار المخففة المترتبة على ذلك التي تختلف حسب السوق والقطاع، فمن السابق ألوانه تقديم تقييم كمي وقوي ألثر 
القيمة. وسنتحدث عن تطور السوق خالل الربع الثالث في تقاريرنا وسنراقب تحركات السوق باستمرار في ظل تطورات الوضع، لتقديم وجهة نظرنا 
المستمرة عن األسعار. وسنعمل على تحديث توقعاتنا، وإن كانت هذه التوقعات ستركز على التوجهات الرئيسية لألسواق، مما يعكس على نطاق 

واسع أي تغييرات ذات مغزى تطرأ على العوامل األساسية. ونرجو عدم التردد في االتصال بنا إذا كان بإمكاننا المساعدة.
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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

شهد المحضار
محلل أول  قسم البحوث، المملكة 

العربية السعودية
shahd.almehdar@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


