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نظرة عامة على االقتصاد الكلي
عصر التقشــف 

ــي  ــاق الحكوم ــض اإلنف ــي خف ــى ف ــوات األول ــاذ الخط ــام 2015 اتخ ــهد ع ش
ممــا يلمــح إلــى إمكانيــة اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر األكثــر صرامــة فــي 
ــعودية     ــة الس ــة لرؤي ــق إلصــدار الخطــط المنهجي ــذا الطري ــد ه ــتقبل. ومه المس
 2030)الرؤيــة( وبرنامــج التحــول الوطنــي فــي النصــف األول لعــام 2016. 
الحكومــة،  إذ ســتخفض  الكثيــرون؛  توقعــه  مــا  الخطتيــن  كلتــا  أكــدت  وقــد 
ــن  ــد م ــا للح ــر نفقاته ــط، بشــكل كبي ــعار النف ــي أس ــديد ف ــار الش ــتجابة لالنهي اس
عجــز الموازنــة. ويتمثــل أحــد التدابيــر الرئيســية فــي برنامــج التحــول الوطنــي 
فــي تقليــص فاتــورة األجــور المرتفعــة فــي المملكــة، والتــي تمثــل %45 مــن 
العاملــة  قوتهــا  تقليــص  إلــى %40 عــن طريــق  الحكوميــة،  المصروفــات 
ــور  ــن أج ــا م ــة والمزاي ــدالت اإلضافي ــض الب ــت بع ــا ألغ ــس. كم ــدار الخم بمق
ــوزراء  ــب ال ــض روات ــبتمبر عــن خف ــي س ــت ف ــام، وأعلن ــي القطــاع الع موظف

وأعضــاء مجلــس الشــورى بنســبة %20  و %15 على التوالي.

اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  سـجل  فقـد  إيكونوميكـس،  أكسـفورد  لتقاريـر  وطبقـاً 
نمـواً بمعـدل أكثـر بطئـاً بلـغ %1.6 فـي عـام 2016 مقارنـة بنسـبة  3.5% 
39.7 مليـار ريـال  إيجابيـة، أدى جمـع مبلـغ  إشـارة  2015. وفـي  فـي عـام 
األسـواق  فـي  الحكوميـة  السـيادية  السـندات  بيـع  مـن  دوالر(  )17.5مليـار 
الدوليـة إلـى زيـادة السـيولة فـي السـوق. ودفعـت الحكومـة أمـواالً بلغـت قيمتهـا 
 5.3( ريـال  مليـار   20 للمقاوليـن وضخـت  دوالر(  ) 10.6مليـار  اإلجماليـة 
اتخـاذ  يعتمـد  2016. وسـوف  فـي عـام  المصرفـي  النظـام  فـي  مليـار دوالر( 
المزيـد مـن إجـراءات التيسـير علـى مسـتويات أسـعار النفـط التـي تلقـت أيضـاً 
نوفمبـر،  شـهر  فـي  األوبـك  منظمـة  اجتمـاع  فخـالل  إيجابيـة.  أخبـاراً  مؤخـراً 
اتفقـت المجموعـة علـى تقليـص إنتـاج النفـط بمعـدل1.2  مليـون برميـل يوميـاً. 
دوالر  اإلعـالن 50  هـذا  بعـد  النفـط  أسـعار  متوسـط  يبلـغ  أن  المتوقـع  ومـن 
.2017 عـام  فـي   للبرميـل 

 ضعــف القوة الشــرائية

إضافــة إلــى خفــض األجــور فــي القطــاع العــام، تراجعــت القــوة الشــرائية 
لألســر فــي الســعودية فــي وقــت ســابق مــن العــام الجــاري عندمــا أعلنــت 
ــاً ألحــدث  ــق. وطبق ــود والمراف ــي دعــم الوق ــن تســتمر ف ــا ل ــى أنه الحكومــة عل
اســتبيان لإلنفــاق والدخــل الوطنــي، تخصــص األســر نســبة %21 مــن إنفاقهــا 
ــود األخــرى(  ــواع الوق ــاء والغــاز وأن ــق )المــاء والكهرب ــى الســكن والمراف عل
يــؤدي  أن  المحتمــل  ومــن  والمواصــالت.  النقــل  علــى  إنفاقهــا  مــن  و9% 
بنســبة  النفــط  أســعار  ارتفــاع  ظــل  فــي  الدعــم،  لتقليــص  المجمــع  التأثيــر 
%50، وزيــادة اإليجــارات الســكنية علــى مــدار عامــي 2015 و2016 إلــى 
زيــادة اإلنفــاق علــى االحتياجــات الضروريــة، ممــا يترتــب عليــه احتماليــة 
انخفــاض اإلنفــاق علــى الســلع الترفيهيــة مثــل العالمــات التجاريــة باهظــة 
ــاول  ــف وتن ــع التكالي ــاث مرتف ــي واألث ــفر الدول ــة والس ــر التجزئ ــن لمتاج الثم
ــور  ــر ف ــرائية لألس ــوة الش ــف الق ــيزداد ضع ــا س ــزل. كم ــارج المن ــام خ الطع

تســريح العمالة فــي القطاع العام.

الشـركة  أعلنـت  وقـد  األسـر.  إنفـاق  نمـط  فـي  بالفعـل  ذلـك  تأثيـر  لوحـظ  وقـد 
2016، وللمـرة  السـعودية للكهربـاء أن اسـتهالك الكهربـاء انخفـض فـي عـام 
الصـادرة عـن مؤسسـة  البيانـات  15 عامـاً. كمـا أشـارت أحـدث  األولـى منـذ 
النقـد العربـي السـعودي أن قيمـة تعامـالت نقـاط البيـع ارتفعـت هامشـياً بنسـبة 
قيمـة  ارتفـاع  الـذي شـهد   ،2015 بأكتوبـر  مقارنـة  أكتوبـر2016    %1فـي 
تعامـالت نقـاط البيـع بنسـبة %15. وهـذا يـدل علـى أن العمـالء أصبحـوا أكثـر 

انتقائيـة وصـاروا يختـارون المنتجات األقـل تكلفة.
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رســوم األراضي البيضاء

ــن  ــالن ع ــام 2015 دون اإلع ــع لع ــع الراب ــي الرب ــوم ف ــذه الرس ــتحدثت ه اس
المزيــد مــن التفاصيــل، ولــم تصــدر الالئحــة التنفيذيــة منــذ ذلــك الحيــن إال فــي 
الذيــن  للمــالك  أشــهر  البالغــة ســتة  التســجيل  مــدة  2016، وبــدأت  يونيــو 
ــة األراضــي البيضــاء  ــت الالئح ــررة. وعرف ــر المق ــم المعايي ــتوفي أراضيه تس
بأنهــا أي أراِض غيــر مســتغلة مخصصــة لالســتخدام الســكني أو الســكني / 
ــي أوضحتهــا وزارة اإلســكان. وفضــالً  ــة الت التجــاري داخــل الحــدود العمراني
ــرى  ــود أخ ــى بن ــاً عل ــة أيض ــوي الالئح ــاء، تحت ــي البيض ــد األراض ــن تحدي ع

تشــمل المســؤولية عــن الدفع واالســتثناءات والتطبيــق المرحلي.

ــن  ــوازن بي ــر الت ــة تغي ــي حال ــع مراحــل، ولكــن ف ــى أرب ــتطبق الرســوم عل وُس
العــرض والطلــب فــي قطــاع اإلســكان فــي المراحــل األولــى فلــن يتــم تطبيــق 

باقــي المراحــل. وتتمثــل المراحل األربعــة فيما يلي:

ــاحتها 10 آالف  ــاوز مس ــي تتج ــورة الت ــر المط ــى: األرض غي ــة األول المرحل
مربع. متر 

ــر  ــاحتها 10 آالف مت ــاوز مس ــي تتج ــورة الت ــة: األرض المط ــة الثاني المرحل
مربع.

المرحلــة الثالثــة: األرض المطــورة التــي تتجــاوز مســاحتها 5 آالف متــر 
مربع مــن مخطط واحد.

ــة  ــاحتها الكلي ــاوز مس ــي تتج ــة: قطــع األراضــي المطــورة الت ــة الرابع المرحل
مجتمعــة 10 آالف متــر مربع مــن مدينة واحدة.

ــد  ــة بشــكل منتظــم لتحدي ــي كل مدين ــم الوضــع ف وســتقوم وزارة اإلســكان بتقيي
مــدى إمكانيــة تطبيــق المرحلــة التاليــة مــن الرســوم. ولــن ُتطبــق الضريبــة إال 
ــالث  ــدن الث ــكنية. والم ــدات الس ــي الوح ــص ف ــن نق ــي م ــي تعان ــدن الت ــي الم ف

األولــى التــي ســيتم تطبيــق الرســوم فيها هي الرياض وجــدة والدمام، على

 أن تكــون الريــاض أول مدينــة تشــهد تطبيــق الرســوم فــي مطلــع عــام 2017 
تليهــا بوقــت قصيــر جــدة والدمــام فــي نفــس العــام. ويتــم اآلن ترســيم الحــدود 
العمرانيــة لمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ومــن المتوقــع اإلعــالن عنهــا فــي 
منتصــف عــام 2017. وتخضــع ثــالث مــدن أخــرى للدراســة فــي الوقــت 

الراهــن؛ غيــر أنــه لم ُيعلن عن أســماء تلك المدن.

التســجيل فــي ديســمبر، أعلنــت وزراة االســكان عــن  انتهــاء مــدة  وعقــب 
ــة  ــي بلغــت مســاحتها االجمالي ــة والت ــي المســاحات المســجلة فــي كل مدين اجمال

634,999,900 متــر مربع.

المصدر: وزارة اإلســكان

ومــن المتوقــع أن يتــم اإلعــالن فــي عــام 2017 عــن العائــد المحقــق مــن 
العقــارات التــي فرضــت عليهــا الرســوم وعــن اآلليــة المســتخدمة لتمويــل 
ــي  ــق ف ــة والمراف ــى التحتي ــين البن ــة تحس ــن خط ــكان وع ــاريع وزارة اإلس مش

األحيــاء الســكنية التــي تقع اآلن بعيداً عــن مراكز المدن.

White Land Tax

As with the establishment of any new law, 2016 has been an active year for the White Land Tax. The tax was 
introduced in Q2015 4 without much detail. Since then, the regulations were released in June 2016 and the six-
month registration period for landowners, whose lands met the criteria, opened. 

The regulations defined white lands as any idle lands designated for residential or residential / commercial use 
within the urban boundaries outlined by the Ministry of Housing (MoH). Apart from defining white lands, the 
regulations also revealed other items including the responsibility of payment, exemptions and phasing. The tax will 
be introduced over four phases, however, if the housing supply and demand equilibrium is adjusted in the earlier 
phases the remaining phases will not be introduced. The four phases are:

Phase 1 - Undeveloped land with an area that exceeds 10,000 sq m.
Phase 2 - Developed land with an area that exceeds 10,000 sq m.
Phase 3 - Developed land with an area that exceeds 5,000 sq m.
Phase 4 - Developed land with an area that collectively exceeds 10,000.

The situation in each city will be regularly assessed by the MoH to determine whether the next phase of the tax 
should be implemented. The tax will only be implemented in cities that suffer from a shortage of housing. The first 
three cities the tax will be implemented in are Riyadh, Jeddah and Dammam. Riyadh will be the first city to be 
invoiced by early 2017 followed closely by Jeddah and Dammam in the same year. The urban boundaries for 
Makkah and Madinah are currently being drawn and expected to be announced by mid-2017. A further three cities 
are currently under study; however, their names have not been announced. 

Following the end of the registration period in December, the MoH announced the total area of land registered 
reached 634,999,941sq m. The breakdown of land registered in each city is illustrated in the table below:

It is expected that in 2017, the revenue generated from the invoiced properties and the mechanism used to fund 
the MOH’s projects and the plan to improve infrastructures and amenities in residential neighborhoods currently 
located further from city centers, will be announced. 

Home Financing 

Home financing in Saudi has been another active area over the last year. Speculation in late 2015 that the 70%
LTV announced by SAMA in 2014 would increase to 85% for specialized mortgage lenders were realized in early 
2016. SAMA increased LTVs to increase accessibility to home ownership. So far, raising the LTV has had little 
impact on the market. Real estate transactions registered by the Ministry of Justice decreased by 29% in 2016 
compared to 2015.

Riyadh Jeddah Dammam Other Cities
Total Land Area Registered (sq m) 283,068,860 173,435,460 134,726,273 43,769,348
% which is over 10,000 sq m %79 %70 %73 %45

Source: Ministry of Housing
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جــدول زمني لتطبيق رســوم األراضــي البيضاء

المصدر: وزارة اإلســكان
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تمويــل المنازل

ــي شــهدت  ــي الســعودية مجــاالً آخــر مــن المجــاالت الت ــازل ف ــل المن كان تموي
حركــة نشــطة خــالل العــام الماضــي. فقــد شــهد مطلــع عــام 2016 تحقــق مــا 
كان متوقعــاً فــي أواخــر عــام 2015 مــن أن نســبة القــرض إلــى قيمــة الملكيــة 
ــي الســعودي ســترتفع  ــد العرب ــي أعلنــت عنهــا مؤسســة النق البالغــة %70 والت
ــة  ــادة إمكاني ــن أجــل زي ــبة م ــع النس ــد برف ــة النق ــت مؤسس ــى %85، إذ قام إل
امتــالك المنــازل غيــر أن ذلــك لــم يؤثــر إلــى اآلن إال بقــدر يســير علــى 
العــدل  وزارة  ســجلتها  التــي  العقاريــة  التعامــالت  انخفضــت  كمــا  الســوق. 

بنســبة%29  فــي عــام 2016 مقارنة بعام 2015.

الماليــة  ووزارة  اإلســكان  وزارة  يضــم  اتحــاد  قــام  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
ــاري الميســر.  ــن العق ــي الســعودي مؤخــراً بطــرح الره ــد العرب ومؤسســة النق
ومــن المتوقــع ان تفيــد هــذه الخطــة األســر التــي ســجلت للحصــول علــى 
ــة بإصــدار  ــتقوم وزارة المالي ــاري. وس ــتثمار العق ــدوق االس ــن صن ــروض م ق
ضمــان مالــي ووديعــة لتغطيــة %15 مــن إجمالــي قيمــة الوحــدة العقاريــة فــي 
حالــة عجــز المرتهنيــن عــن الدفــع وعــدم تغطيــة ســعر بيــع المنــزل المرهــون 

للمبلــغ المتخلف عن ســداده.

ــي  ــة الت ــروض العقاري ــى للق ــة األدن ــض الدفع ــد عــن تخفي ــت مؤسســة النق أعلن
تمولهــا البنــوك التجاريــة مــن %70 إلــى %15 أســوة بشــركات التمويــل 

العقــاري المتخصصة.

صناديق االســتثمار العقــاري المتداولة

أمــام صغــار  العقــارات  االقتصــاد وفتــح ســوق  لتنويــع  منهــا  فــي مســعى 
المســتثمرين، اعتمــدت هيئــة الســوق الماليــة فــي الســعودية مجموعــة مــن 
القواعــد فــي أكتوبــر 2016 ســمحت بإنشــاء صناديــق االســتثمار العقــاري 
المتداولــة فــي ســوق األوراق الماليــة المحليــة. ومــن بيــن بعــض القواعــد 
ــون  ــع100  ملي ــدوق بواق ــم الصن ــى لحج ــد أدن ــة وضــع ح ــا الهيئ ــي أقرته الت
ــل  ــى األق ــبة %75 عل ــص نس ــى أن ُتخص ــون دوالر(، عل ــال )26.6 ملي ري
مــن   30% تكــون  أن  ويجــب  الســعودية.  داخــل  لالســتثمار  األمــوال  مــن 
ــور، وأن  ــن الجمه ــاهمين م ــكاً لمس ــة مل ــاري المتداول ــتثمار العق ــق االس صنادي

ُيعــاد توزيــع %90 مــن صافي أرباح الصندوق ســنوياً على المســتثمرين.

ــة  ــاري المتداول ــتثمار العق ــق االس ــتحداث صنادي ــق اس ــول أن يحق ــن المأم وم
ــارات فــي الناتــج  ــادة مســاهمة قطــاع العق هــدف برنامــج التحــول الوطنــي بزي
ــتوى  ــادة مس ــى زي ــة إل ــنوياً إضاف ــى %10 س ــن %5 إل ــي م ــي اإلجمال المحل
صغــار  بمســاهمة  تســمح  بــل  مســاكن،  توفــر  لــن  الســوق.  فــي  الشــفافية 
المســتثمرين فــي االصــول المــدرة للدخــل. غيــر أنــه نظــراً لعــدم الســماح لتلــك 
ــا  ــة، فضــالً عــن عــدم جــواز قيامه ــي األرض الخاوي ــق باالســتثمار ف الصنادي
ــر، فمــن المرجــح أن يكــون  ــي مشــاريع التطوي باالســتثمار إال بنســبة  %25ف
تأثيــر صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة محــدوداً علــى نقــص المعــروض 
مــن الوحــدات الســكنية. كمــا توجــد قيــود علــى الديــون، إذ ال ُيســمح بــأن 

يتجــاوز الديــن %50 من قيمــة أصول الصندوق.

ــو 2015،  ــي يوني ــاري ف ــتثمار العق ــدوق لالس ــاض أول صن ــك الري ــق بن أطل
 500 2016 بــرأس مــال قيمتــه  وتــم إدراجــه علــى تــداول فــي نوفمبــر 
مليــون ريــال ســعودي. ومــن ضمــن أصــول الصنــدوق فنــدق Ascott  علــى 

شــارع التحليــة فــي مدينــة جدة، ومراكز تميــز وازدهار في الرياض.   
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ساعة اإليجار الرئيسية في الرياض

ساعة اإليجار الرئيسية في جده

ساعة اإليجار الرئيسية في الدمام
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ملحوظــة: ســاعة العقــارات هــي أداة رســومية طورتهــا جيــه إل إل  لتبيــن مكانــة كل ســوق فــي إطار دورة اإليجار الخاصــة به. وال تمثل هــذه المواقف بالضرورة 

فــرص االســتثمار أو التطــور فــي هــذا الســوق. ومــن المهم معرفة أن األســواق تتحرك بســرعات متفاوتــة بناًء على نضجهــا وحجمها وأوضاعهــا االقتصادية. وال 

تتحــرك األســواق دائمــاً فــي اتجــاه عقــارب الســاعة، بــل قد تتحرك في اتجاه عكســي أو قــد تظل في نفــس النقطة في الدائــرة لفترات طويلة.

المصــدر: جيه إل إل 
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ملخص سوق المساحات اإلدارية في الرياض

ــم  ــاريع. فل ــليم المش ــاز وتس ــاط إنج ــي نش ــبياً ف ــاً نس ــام 2016 تراجع ــهد ع ش
ــرج  ــو ب ــي وه ــع الثان ــي الرب ــام ف ــذا الع ــد ه ــروع واح ــوى مش ــاز س ــم إنج يت
MIG فــي شــارع الثمامــة، الــذي أضــاف 21 ألــف متــر مربــع مــن المســاحات 
ــام  ــى ع ــد إل ــك فه ــارع المل ــي ش ــس ف ــرج إليجان ــاز ب ــر إنج ــة. وتأخ اإلداري

2017 بعــد أن كان متوقعــاً تســليمه فــي الربــع الرابع لعام 2016.

ــي  ــة الت ــى عــام 2017، فستســلم معظــم المســاحة اإلداري وبالنظــر مســتقبالً إل
ــى مــن مشــروع  ــة األول ــى الســوق مــن مشــروع واحــد هــو المرحل ســتدخل إل
ــع(. والمشــاريع  ــر مرب ــف مت ــات واالتصــاالت )160 أل ــة المعلوم ــع تقني مجم
ــي شــارع  ــع ف ــر متوســطة الحجــم تق ــد اإلنشــاء هــي مشــاريع تطوي ــة قي المتبقي
CMC )10400 متــر مربــع( وبــرج إليجانــس  الملــك فهــد وتضــم بــرج 

الــذي تأخر تســليمه )24 ألــف متر مربع(.

ــادة هامشــية  ــة بالعــام الســابق زي ــة مقارن شــهدت إيجــارات المســاحات اإلداري
بلغــت نســبتها %1. ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى ارتفــاع اإليجــارات خــارج 
فيمــا  ب.  والدرجــة  أ  الدرجــة  مــن  للمبانــي  المركزيــة  األعمــال  منطقــة 
ــل  ــى بقلي ــبة أعل ــة بنس ــال المركزي ــة األعم ــل منطق ــارات داخ ــت اإليج تراجع
ــع  ــة بالرب ــوق مقارن ــتوى الس ــى مس ــارات عل ــت اإليج ــا تراجع ــن %4. كم م

الســابق بنحو 4%.

الريــاض.  فــي  الشــاغرة  المســاحات  علــى  االقتصــادي  التباطــؤ  أثــر  وقــد 
وبالرغــم مــن تراجــع معــدالت إنجــاز مشــاريع المســاحات اإلداريــة فــي عــام 
فقــط، ظــل عــدد  الســوق ســوى عقــار واحــد  إلــى  يدخــل  لــم  إذ   ،2016
ــة  ــع نهاي ــى %13 م ــل ال ــد ليص ــي تزاي ــة ف ــي المدين ــاغرة ف ــاحات الش المس

العام.

ــى  ــاً إل ــتغلة صوري ــاغرة المس ــاحات الش ــال المس ــؤدي إدخ ــل أن ي ــن المحتم م
ــى  ــي عــام 2016 إل ــا ف ــي قامــت بخفــض عمالته الســوق نتيجــة الشــركات الت
زيــادة الضغــط علــى المســاحات الشــاغرة فــي الريــاض علــى مــدار عــام 
ــة  ــة بالدول ــزة العام ــدء األجه ــور ب ــك ف ــر كذل ــذا التأثي ــزداد ه ــد ي 2017. وق
ــاع  ــي القط ــة ف ــوى العامل ــل الق ــر تقلي ــع تدابي ــياً م ــة تماش ــض العمال ــي تخفي ف

العــام بنســبة الخمــس طبقاً لبرنامــج التحول الوطني.

ــك  ــز المل ــي مرك ــة ف ــاحات اإلداري ــض المس ــص بع ــادة تخصي ــة إع ــي حال وف
ــعودية  ــة الس ــة رؤي ــاً لخط ــة طبق ــكن أو الضياف ــراض الس ــي ألغ ــه المال عبدالل
2030، فســيتم ســحب بعــض المعــروض الــذي كان ســيتم طرحــه فــي عامــي 
2018 و2019. ومــن شــأن هــذا أن يخفــف بعــض الضغــط الواقــع علــى 

إيجــارات المســاحات اإلدارية في المســتقبل.

األداء

المعروض

الرياض )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع(( المكاتب اإلدارية في  المعروض من 

السنوي التغير   / مربع(  متر  )لكل  التجارية  األعمال  بمناطق  اإليجارات 
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مكتمل المصدر: جیھ إل إلالمعروض المستقبلي

1,253 1,262 1%

اإلیجارات بمناطق األعمال 
التجاریة بالریاض

(بالریاالت السعودیة لكل متر مربع)

اإلیجارات بمناطق األعمال 
التجاریة بجدة

(بالریاالت السعودیة لكل متر مربع)

الربع الرابع من عام ۲۰۱٥الربع الرابع من عام ۲۰۱٦نسبة التغیر السنوي

1,131 1,124 -1%
الربع الرابع من عام ۲۰۱٥الربع الرابع من عام ۲۰۱٦نسبة التغیر السنوي

المصدر: جیھ إل إل المصدر: جیھ إل إل 
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ملخص سوق المساحات اإلدارية في جدة

وصــل المعــروض الحالــي مــن المســاحات اإلداريــة فــي جــدة إلــى 984 ألــف 
2016. وكان المشــروع  فــي الربــع الرابــع مــن عــام  متــر مربــع تقريبــاً 
األبــرز الــذي تــم إنجــازه فــي عــام 2016 إعمــار ســكوير، الــذي بــدأ تســليمه 
للمســتأجرين مــن أجــل تجهيــزه فــي الربــع الرابــع. وكان إعمــار ســكوير، 
الــذي أضــاف للســوق 24 ألــف متــر مربــع تقريبــاً، أكبــر مشــروع يتــم إنجــازه 
ــذ بــرج هيدكوارتــرز الــذي دخــل إلــى الســوق فــي عــام 2014.  فــي جــدة من

ولــم يشــهد الربــع الرابــع من عام 2016 إنجاز أي مشــاريع أخرى.      

وقــد يتــم ســحب عــدد مــن المســاحات اإلداريــة الصغيــرة إلــى المتوســطة 
الحجــم مــن المعــروض المســتقبلي نظــراً لقيــام المــالك بتغييــر غــرض المبنــى 

من التجاري إلى الشــقق المفروشــة، وهو أمر يزداد انتشــاراً هذه األيام.    

المســاحات  إيجــار  أســعار  فــي  محــدود  تراجــع   2016 عــام  مطلــع  شــهد 
اإلداريــة بنســبة %1-. وقــد عكــس ضعــف أســعار اإليجــار انكمــاش األوضــاع 
االقتصاديــة فــي الســوق نظــراً لالنخفــاض الــذي تشــهده أســعار النفــط وإنجــاز 

أو قــرب إنجــاز عدد من مشــروعات البنيــة التحتية.

علــى  الســابق  بالعــام  مقارنــة  الشــاغرة  المســاحات  معــدالت  وحافظــت 
اســتقرارها فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2016 إذ اســتقرت عنــد%6  بالرغــم 
مــن شــغور عــدد مــن المســاحات خــالل ربعــي العــام الســابقين. ويبلــغ متوســط 
ــام الســابق  ــاً هامشــياً عــن الع ــاالً، مســجالً تراجع 1124 ري ــاً  اإليجــارات حالي

بنســبة  %1-لكنــه ظل مســتقراً علــى مدار ربع العام.

ــار  ــعار اإليج ــي أس ــرى  ف ــات أخ ــام 2017 تراجع ــهد ع ــع أن يش ــن المتوق م
ونســب اإلشــغال. وســيكون الســبب الرئيســي فــي وجــود المســاحات الشــاغرة 
الســوق،  إلــى  المســتغلة صوريــاً  الشــاغرة  المســاحات  دخــول  إلــى  عائــداً 

وخــروج عــدد مــن الشــركات مــن الوحــدات المســتأجرة إلــى المبانــي المملوكــة 
لهــا، وقــرار الشــركات بإعادة النظر في خطط توســعها.

ســيؤدي  إذ  المســاحات  شــاغلي  لصالــح  الســوق  يميــل  أن  المحتمــل  ومــن 
ــاوض  ــر للتف ــق فرصــة أكب ــى خل ــة إل ــى المســاحات اإلداري ــب عل ضعــف الطل
إلــى زيــادة الضغــط االنكماشــي علــى أســعار اإليجــار. وقــد  يــؤدي  ممــا 

يترتــب علــى ذلــك حدوث انخفاض أكبر في متوســط أســعار اإليجار.

ويــزداد فــي الوقــت الحالــي قيــام العيــادات باســتئجار مســاحات داخــل المبانــي 
اإلداريــة نظــراً لمحدوديــة المعــروض مــن المبانــي المبنيــة لألغــراض الطبيــة 
فــي جــدة. وهــذه أخبــار جيــدة للمــالك إذ ســيزيد ذلــك مــن تنــوع قاعــدة 
ــب الشــركات  ــن جان ــب م ــي الطل ــاً ف ــهد ضعف ــي تش ــدة الت ــي ج ــتأجرين ف المس

التي تقوم باســتئجار المســاحات.

األداء

المعروض

السنوي التغير   / مربع(  متر  )لكل  التجارية  األعمال  بمناطق  اإليجارات 

المعروض من المكاتب اإلدارية في جده )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع((
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مكتمل المصدر: جیھ إل إلالمعروض المستقبلي

1,253 1,262 1%

اإلیجارات بمناطق األعمال 
التجاریة بالریاض

(بالریاالت السعودیة لكل متر مربع)

اإلیجارات بمناطق األعمال 
التجاریة بجدة

(بالریاالت السعودیة لكل متر مربع)

الربع الرابع من عام ۲۰۱٥الربع الرابع من عام ۲۰۱٦نسبة التغیر السنوي

1,131 1,124 -1%
الربع الرابع من عام ۲۰۱٥الربع الرابع من عام ۲۰۱٦نسبة التغیر السنوي

المصدر: جیھ إل إل المصدر: جیھ إل إل 
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ملخص سوق المساحات اإلدارية في الدمام

ــن المــدن  ــل بي ــة هــو األق ــام بمتوســط إيجــارات للمســاحات اإلداري ــز الدم تتمي
الثــالث الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تصــل اإليجــارات فــي 
المتوســط إلــى 970 ريــاالً ســعودياً. كمــا أضــاف المنــاخ الحالــي ضغطــاً 
ــن أن  ــم م ــة. فبالرغ ــاحات اإلداري ــن المس ــة أ م ــارات الفئ ــى إيج ــياً عل انكماش
إيجــارات هــذه الفئــة تصــل فــي المعتــاد إلــى 1500 ريــال، ال توجــد فــي 

المنطقــة ســوى مبــان قليلة تتجــاوز إيجاراتها 1300 ريال.

2016 نســبة  الرابــع مــن  الربــع  وبلــغ متوســط المســاحات الشــاغرة فــي 
%39. ويرجــع ارتفــاع معــدالت اإلشــغال إلــى زيــادة المعــروض فــي الســوق 
بســبب إنجــاز عــدد مــن المشــروعات متوســطة الحجــم التــي تتــراوح مســاحتها 
بيــن 20000- 30000 متــر مربــع فــي عامــي 2014 و2015، باإلضافــة 
إلــى انهيــار أســعار النفــط فــي أوائــل هــذا العــام ممــا كان لــه أثــر مباشــر علــى 
ــة  ــق الحضري ــي المناط ــاز ف ــط والغ ــات النف ــي قطاع ــن ف ــتأجرين العاملي المس

الدمام. في 

األداء

ــي مــن 2016 اكتمــال أي مشــروع مــن المشــروعات  ــم يشــهد النصــف الثان ل
الــذي أضــاف حوالــي  التجــاري  المحمــل  الكبــرى ســوى مشــروع مركــز 
12000 متــر مربــع مــن المســاحات اإلداريــة. ومــن المنتظــر أن يشــهد عــام 
2017 إضافــة مســاحات إداريــة كبيــرة تضــاف إلــى الســوق الــذي يكتــظ 
بالفعــل بالمســاحات اإلداريــة. ومــن بيــن المســاحات اإلداريــة التــي ينتظــر 

دخولهــا إلــى الســوق فــي عام 2017 برج عبد الكريــم وبرج الهاجري. 

ــق  ــي المناط ــا ف ــط له ــرى المخط ــروعات الكب ــذ المش ــي تنفي ــر ف ــاء التأخي وج
ــة الراشــد ليصــب  ــا ومشــروع مدين الحضريــة فــي الدمــام مثــل مشــروع مارين
هــذه  تصبــح  وقــد  الحالــي.  اإلداريــة  المســاحات  ســوق  مصلحــة  فــي 
الشــوارع  فــي  الحاليــة  المبانــي  وتنافــس  تجاريــة  مراكــز  المشــروعات 

التجاريــة الحالية. 

بنــاء علــى المســاحات اإلداريــة التــي يجــري إنشــاؤها حاليــاً فــي المناطــق 
الحضريــة فــي الدمــام، فمــن المتوقــع أن تظــل مســاحات المبانــي اإلداريــة فــي 
نطــاق المســاحات المتوســطة إلــى الكبــرى وهــو مــا ســيزيد مــن الضغــط 

االنكماشــي علــى كل من اإليجارات ومعدالت اإلشــغال. 

مــازال مفهــوم مراكــز األعمــال محافظــاً علــى شــهرته حيــث أعلــن عــن تنفيــذ 
ــدان  ــا: مي ــن بينه ــوم م ــذا المفه ــار ه ــي إط ــدة ف ــروعات الجدي ــن المش ــدد م ع

االتحــاد ومركز أعمــال الكلثم. 

المعروض

الدمام )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع(( المكاتب اإلدارية في  المعروض من 
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مكتمل المصدر: جیھ إل إلالمعروض المستقبلي

9701,253

Q4 2015

1,262

Q4 2016

1%

Y-o-Y

Riyadh
CBD Rents
(SAR per sq m)

اإلیجارات بمناطق األعمال 
التجاریة بالدمام

الربع الرابع من عام ۲۰۱٦

المصدر: جیھ إل إل 

السنوي التغير   / مربع(  متر  )لكل  التجارية  األعمال  بمناطق  اإليجارات 
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ملخص سوق الوحدات السكنية في الرياض

انخفضــت إيجــارات كل مــن الفيــالت والشــقق بنســبة%4  مقارنــة بالعــام 
الســابق. وظــل أداء الوحــدات الســكنية مســتقراً نســبياً بصفــة عامــة خــالل 

الربــع الرابــع لعــام 2016 )انخفاض محدود بنســبة 1%(.

ــا رســوم األراضــي  ــق فيه ــة ُتطب ــاض أول مدين ــون الري ــع أن تك ــن المتوق  وم
ــر  ــح أن يؤث ــر المرج ــن غي ــه م ــم أن ــام 2017. ورغ ــع ع ــي مطل ــاء ف البيض
ــة  ــا خطــوة إيجابي ــى أســعار الوحــدات الســكنية، إال أنه ــك بشــكل ســريع عل ذل
بالغــة  قضيــة  الســكن  تكاليــف  تحمــل  علــى  القــدرة  وباتــت  األمــام.  إلــى 

األهميــة، وبخاصــة بعــد إلغــاء بعــض البــدالت اإلضافيــة والمزايــا مــن أجــور 
موظفــي القطــاع العــام، ممــا يحــد مــن قدرتهــم علــى االقتــراض مــن المصــارف 

ومؤسســات التمويــل العقــاري المتخصصة.  

وشــهد عــام 2016 تراجــع عــدد المعامــالت فــي القطــاع الســكني فــي الريــاض 
يمنــح  ممــا  العــدل،  لــوزارة  طبقــاً   ،2015 بعــام  مقارنــة   26% بنحــو 
ــادة  ــى زي ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــاوض. وق ــة التف ــا خــالل عملي ــد العلي ــترين الي المش

الضغــط االنكماشــي علــى أســعار البيع في عام 2017. 

األداء

ــام 2016.  ــع لع ــع الراب ــاً خــالل الرب ــى الســوق 4 آالف وحــدة تقريب دخــل إل
ــة  ــة ماس ــروع مجموع ــازه مش ــم إنج ــذي ت ــد ال ــارز الوحي ــروع الب وكان المش

العامريــة والــذي أضاف 59 فيال إلى الســوق.

ومــن المتوقــع أن تدخــل إلــى الســوق 25 ألــف وحــدة أخــرى خــالل عــام 
ــن  ــدداً م ــاض ع ــرى، تضــم الري ــرى األخ ــدن الكب ــض الم ــى نقي 2017. وعل
المجمعــات الســكنية كبيــرة الحجــم قيــد التطويــر، مــن أبرزهــا مشــروع الواحــة 
الخضــراء الــذي تنفــذه شــركة األرجــان والمتوقــع أن تســلم مــا يزيــد عــن 
 )East Gate( الشــرق  بوابــة  ومشــروع   ،2017 عــام  فــي  فيــال   900
والــذي مــن المخطــط أن يســلم 7 آالف فيــال، وال يقتصــر المشــروع علــى 
ــب،  ــكنية فحس ــات الس ــط المجمع ــي نم ــش ف ــى العي ــي عل ــب المتنام ــة الطل تلبي
وبخاصــة بيــن األســر األقــل عمــراً، لكنــه أوضــح كذلــك كيــف أن القطــاع 

الخــاص بمقــدوره العمــل بنجــاح مــع الحكومــة لتســليم الوحــدات لمــن هــم 
ــرض  ــى ق ــكان وعل ــن وزارة اإلس ــكن م ــم الس ــى دع ــول عل ــتحقون للحص مس

مــن صندوق التنميــة العقارية.

ــة  ــن تكلف ــرق بي ــع الف ــال ويمكــن دف ــف ري ــدأ أســعار الوحــدات مــن 650 أل تب
الوحــدة والقــرض علــى أقســاط خــالل أربــع ســنوات. كمــا ســيحتفظ البنــك 
بنســبة %5 مــن قيمــة العقــد لســنة إضافيــة فــور تســليم الوحــدة كضمــان. 
النهائييــن عــن طريــق  المســتخدمين  يتــم حمايــة مصالــح  الطريقــة،  وبهــذه 
ــت  ــي الوق ــروع ف ــذ المش ــان تنفي ــوال لضم ــق األم ــج وتدف ــودة المنت ــان ج ضم

المحدد.

المعروض

إلى ٢٠١٨ )متوقع(( الرياض )٢٠١٣  السكنية في  الوحدات  المعروض من 
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ملخص سوق الوحدات السكنية في جدة

عقــب النمــو المســتمر الــذي شــهده عــام 2015، تباطــأ نمــو إيجــارات الشــقق 
ــع مــن عــام 2016 تباطــؤاً آخــر فــي  ــع الراب طــوال عــام 2016 وشــهد الرب
إيجــارات الشــقق مقارنــة بالعــام الســابق إذ ارتفعــت بشــكل هامشــي بأقــل مــن 
ــجلة  ــابق مس ــع الس ــة بالرب ــبياً مقارن ــتقرة نس ــارات مس ــت اإليج ــا ظل %1. فيم
الفلــل مقارنــة  إيجــارات  فيمــا تراجعــت   .1% بأقــل مــن  هامشــياً  تراجعــاً 
بالربــع الســابق والســنة الســابقة بنســبة %2 و%3 علــى التوالــي ممــا يوضــح 
الوحــدات  بيــع  أســعار  وتراجعــت  الشــقق.  األفضليــة إليجــارات  اســتمرار 

ــد  ــل. فق ــقق والفل ــن الش ــكل م ــام 2016 ل ــن ع ــع م ــع الراب ــي الرب ــاً ف عموم
الســابق و7%  بالربــع  %4 مقارنــة  بنســبة  الشــقق  بيــع  أســعار  انخفضــت 
ــل بنســبة %2 مقارنــة  ــة بالعــام الســابق، فيمــا تراجعــت أســعار بيــع الفل مقارن
بالربــع الســابق وهــوت بنســبة %12 مقارنــة بالعــام الســابق. وقــد يســتمر 
تشــهده  الــذي  للتراجــع  نظــراً   ،2017 عــام  فــي  البيــع  أســعار  انخفــاض 
ــذي بلغــت نســبته %16 فــي عــام  الصفقــات فــي ســوق الوحــدات الســكنية وال

2016 مقارنــة بعــام 2015 طبقــاً لبيانات وزارة العدل.

األداء

شــهد الربــع الرابــع مــن عــام 2016 إنجــاز المرحلــة األولــى )33 فيــال( مــن 
ــدات  ــل الوح ــع أن تدخ ــن المتوق ــدة. وم ــمال ج ــي ش ــال ف ــروج في ــروع الم مش
ــم  ــد ت ــام 2017. وق ــي ع ــوق ف ــى الس ــدة إل ــا 76 وح ــغ عدده ــة  البال المتبقي

تســليم 4000 وحدة خــالل الربع األخير. 

وبالرغــم مــن محدوديــة المشــروعات البــارزة التــي تــم إنجازهــا فــي عــام 
2016، كانــت هــذه المشــروعات جــزءاً مــن المفهــوم المتنامــي لمشــاريع 
)168 وحــدة(  الســالمة  ديــار  مثــل مشــروع  الجــودة  عاليــة  الحيــاة  نمــط 
ومجمــع طيبــة الســكني )143 وحــدة( وحيــاة فيــالز )96 وحــدة( والجــزء 
ودعــم  وحــدة(   219( الفريــدة  مشــروع  فــي  الثانيــة  المرحلــة  مــن  األول 

ريزيدنســز )120 وحدة(.

ــن  ــدد م ــول ع ــام 2017 دخ ــن ع ــف األول م ــهد النص ــع أن يش ــن المتوق وم
بينهــا  2016، مــن  الســوق بعــد أن تأخــرت مــن عــام  إلــى  المشــروعات 

مشــروع فارســي ســفن وأبراج الهالل 2 وجاردينيا ريزيدنس.

تعــززت الحاجــة لتحويــل التركيــز نحــو مشــاريع اإلســكان ميســور التكلفــة فــي 
ــع العــام الجــاري. لكــن  مشــروع ســيتي ســكيب جــدة فــي وقــت ســابق مــن رب
ــا  ــت إم ــة المشــاريع الفاخــرة وكان ــت مــن فئ ــة المشــاريع المطروحــة كان غالبي
إلــى  يشــير  ممــا  محليــاً؛  المعــروض  قلــة  مــع  تركيــا،  أو  اإلمــارات  فــي 

اســتمرار تفضيل المســتثمرين الســعوديين لالســتثمار في الخارج.

ــى  ــاع عل ــزداد أفــق جــدة بعــدد مــن األبــراج شــاهقة االرتف ومــن المقــرر أن ي
ــرج  ــا ب ــاري تنفيذه ــاريع الج ــذه المش ــن ه ــن بي ــن. وم ــن القادمي ــدار العامي م
الجوهــرة وأبــراج فارســي ســفن وجولــدن تــاور ومشــروع أكــوا رافلــز تــاورز 
ــع أن تضيــف هــذه المشــاريع 1000  ــدأ إنشــاؤه مؤخــراً. ومــن المتوق ــذي ب ال

وحدة الى الســوق عنــد اكتمالها.

المعروض

إلى ٢٠١٨ )متوقع(( السكنية في جدة )٢٠١٣  الوحدات  المعروض من 
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ملخص سوق الوحدات السكنية في الدمام

تشــير الدالئــل إلــى حــدوث تباطــؤ فــي نمــو إيجــارات الشــقق والفيــالت حيــث 
ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــي ف ــى التوال ــبة %3 و%4 عل ــارات بنس زادت اإليج
ــو  ــي نم ــؤ ف ــن التباط ــداً م ــام 2017 مزي ــهد ع ــع أن يش ــن المتوق 2016 وم

اإليجارات. 

ــة، ومــن  ــى مــدار الشــهور الســتة الماضي ــر عل ــع دون تغيي ــت أســعار البي وظل
المتوقــع فــي 2017 أن تظهــر مؤشــرات علــى انخفــاض األســعار، خصوصــاً 
ــق  ــي المناط ــكنية ف ــدات الس ــوق الوح ــي س ــالت ف ــدد المعام ــاض ع ــع انخف م

الحضريــة فــي الدمــام فــي عــام 2016 بنســبة %32 وهــو مــا أدى إلــى 
ــد  ــط انكماشــي جدي ــة ضغ ــاوض المتاحــة للمشــترين وإضاف ــادة مســاحة التف زي

على أســعار البيع.   

وتصــل أســعار اإليجــار والبيــع إلــى أعلــى مســتوياتها فــي الخبــر مقارنــة 
المناطــق  فــي  للســكان  المفضــل  الموقــع  تظــل  التــي  والظهــران  بالدمــام 

الحضريــة في الدمام.

األداء

ــام  ــي الدم ــة ف ــق الحضري ــي المناط ــكنية ف ــدات الس ــن الوح ــروض م ــغ المع بل
ــم  ــام. ول ــدة خــالل الع ــليم 9000 وح ــم تس ــد ت ــدة. ولق ــي 340000 وح حوال
يشــهد النصــف الثانــي مــن عــام 2016 اكتمــال أي مشــروع مــن المشــروعات 
الكبــرى، حيــث كان أغلــب المعــروض فــي صــورة فلــل تقليديــة مفــردة ومبــان 

تضم شــققاً سكنية.  

بعــض  تواجــه  إذ  التأخيــرات  بعــض  المســتقبلي  العــرض  يواجــه  وقــد 
المشــروعات الكبــرى مثــل المراحــل المتبقيــة مــن بحيــرات الخبــر تأخيــراً 

فــي تنفيذها. 

ــر  ــي توف ــكنية الت ــات الس ــام المجمع ــي الدم ــة ف ــي المناطــق الحضري ــزداد ف وت
مــا بيــن 100 و200 وحــدة ســكنية، وال تــزال بعــض هــذه المشــروعات فــي 
الطريــق، وعلــى رأســها: جرانــد ريزيدنــس )220 وحــدة( وأبــراج أورســيات 

وبــرج  وحــدة(   130( الســكني  صــواري  وبــرج  وحــدة(   116( الســكنية 
ســلطان الســكني )208 وحــدة(. منحــت وزارة اإلســكان تصريحــاً لشــركة 
جنــان العقاريــة لبيــع وحــدات علــى الخريطــة فــي برجهــا الســكني الفخــم 

فيوز. الخبر 

ــدات  ــويق الوح ــن بتس ــن العقاريي ــماح للمطوري ــؤدي الس ــوزارة أن ي ــل ال وتأم
وبيعهــا علــى الخريطــة إلــى إتمــام المشــروعات فــي التواريــخ المســتهدفة، 
ممــا يســهم فــي تحســين الموقــف الحالــي فــي الســعودية فــي ظــل التأخيــر فــي 
ــروض  ــادة المع ــى زي ــا سيســاعد عل ــذ كم ــاض نســب التنفي المشــروعات وانخف

من المســاكن لســد النقص الحاصل.

ــة  ــع شــركة صيني ــم م ــرة تفاه ــك، وقعــت وزارة االســكان مذك ــى ذل ــة ال اضاف
في أغســطس لتطوير 100000 وحدة في اإلحســاء.

المعروض

إلى ٢٠١٨ )متوقع(( الدمام )٢٠١٣  السكنية في  الوحدات  المعروض من 
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ملخص سوق مراكز التسوق في الرياض

ظلــت إيجــارات المراكــز المحليــة ثابتــة دون تغيــر ســواًء مقارنــة بالعــام 
الســابق أو الربــع الســابق. وفــي المقابــل، ال تــزال المراكــز الكبــرى اإلقليميــة 
تبــدي تراجعــاً طفيفــاً مقارنــة بالربــع الســابق )%1-( والعــام الســابق )2%-( 

وهــو اتجــاه مــن المتوقع أن يســتمر طوال عام 2017.

وزاد عــدد الوحــدات الشــاغرة زيــادة طفيفــة مقارنــة بالعــام الســابق وبلــغ 
%9 حتــى الربــع الرابــع لعــام 2016. وبالنظــر إلــى المعــروض الجــاري 
ــدار  ــى م ــذه النســبة عل ــزداد ه ــع أن ت ــن المتوق ــي، فم ــت الحال ــي الوق ــذه ف تنفي
ــة بإعــادة النظــر  ــام تجــار التجزئ ــة قي ــي ظــل احتمالي ــادم وبخاصــة ف العــام الق

في خطط توســعهم بســبب ضعف إنفاق األســر.

األداء

ــاريع أخــرى. وكان  ــاز أي مش ــام 2016 إنج ــن ع ــع م ــع الراب ــهد الرب ــم يش ل
المعــروض الــذي دخــل إلــى الســوق خــالل عــام 2016 مــن فئــة متاجــر 
ــام 2017،  ــى ع ــتقبالً إل ــر مس ــن بالنظ ــه. لك ــي معظم ــة ف ــتلزمات اليومي المس
الجــاري  الكبــرى  المراكــز اإلقليميــة والمراكــز اإلقليميــة  نجــد عــدداً مــن 

 . ها تنفيذ

ويتركــز الكثيــر مــن المعــروض المســتقبلي علــى مــدار العاميــن القادميــن عبــر 
ــذا  ــع دخــول ه ــة. وم ــق الثمام ــمالي والشــرقي وطري ــن الش ــن الدائريي الطريقي
ــن  ــة بي ــتقوى المنافس ــق، س ــك المناط ــي تل ــوق ف ــى الس ــد إل ــروض الجدي المع
ــي  ــق الت ــك المناط ــي تل ــى الطلــب ف ــس عل ــث إنهــا تتناف ــوق حي ــز التس مراك

تخدمهــا، وبخاصــة في ظــل تراجع الطلب.

يعنــي تركــز العديــد مــن مراكــز التســوق فــي المنطقــة المركزيــة فــي الريــاض 
وجــود فرصــة لخدمــة المناطــق التــي تعانــي نقصــاً فــي العــرض فــي المدينــة، 

وبخاصــة فــي ممرات النمو في شــمال وشــرق المدينة.

ــي  ــع والتواصــل االجتماع ــن للتجم ــد أماك ــكل متزاي ــوق بش ــز التس ــت مراك بات
ــن  ــدود م ــدد مح ــى ع ــوي عل ــة تحت ــي مدين ــة ف ــوق، وبخاص ــط للتس ــس فق ولي
ــي  ــر الت ــدد األس ــي ع ــع ف ــو المتوق ــك النم ــى ذل ــة. أضــف إل ــق الترفيهي المراف
الدراســة والعطــالت  فتــرات  أثنــاء  المدينــة  داخــل  المكــوث  فــي  ســترغب 
الرســمية، لــذا قــد يكــون تجــار التجزئــة بحاجــة للنظــر فــي تطويــر عروضهــم 
ــذه  ــب ه ــة طل ــا لتلبي ــي يقدمونه ــروبات الت ــة والمش ــات األغذي ــة وخدم الترفيهي
والعالمــات  الخيــارات  مــن  المزيــد  توفيــر  طريــق  عــن  المتناميــة  الفئــة 

التجاريــة الجديدة.

كمــا نتوقــع أن يــزداد قيــام تجــار التجزئــة بتضميــن أصــول أخــرى مثــل 
عناصــر الضيافــة والمكاتــب لزيــادة أعداد العمالء والحفــاظ عليهم.

المعروض

الرياض )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع(( التسوق في  المعروض من مراكز 
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ملخص سوق مراكز التسوق في جدة

شــهد النصــف الثانــي مــن عــام 2016 ظهــور أثــر ضعــف أداء منافــذ التجزئــة 
المعتمــدة علــى إنفــاق األســر فــي جــدة. فقــد تراجعــت اإليجــارات مقارنــة 
اإلقليميــة  والمراكــز  اإلقليميــة  للمراكــز  و3%  بنســبة2%   الســابق  بالعــام 
الكبــرى علــى التوالــي. وظلــت أســعار اإليجــارات مقارنــة بالربــع الســابق 
ــة  ــز اإلقليمي ــبة %2 للمراك ــت بنس ــا تراجع ــة فيم ــز اإلقليمي ــر للمراك دون تغيي

الكبرى.

ــع  ــي الرب ــد %10 ف ــتقر عن ــة ليس ــادة طفيف ــاغرة زي ــدات الش ــدد الوح وزاد ع
الرابــع مــن عــام 2016. ورغــم أن المراكــز القديمــة ال تــزال هــي المســؤولة 
البــارزة وعاليــة  عــن غالبيــة الوحــدات الشــاغرة، إال أن مراكــز التســوق 
ــي  ــهدت ه ــغال %100، ش ــب إش ــبق بنس ــا س ــع فيم ــت تتمت ــي كان ــودة الت الج
األخــرى شــغور عــدد بســيط مــن الوحــدات فــي الربــع الرابــع مــن عــام 

.2016

األداء

ــد  ــذي ُيع ــول، ال ــي عــام 2016 الياســمين م ــم إنجــازه ف ــر مشــروع ت كان أكب
ــن  ــق الحرمي ــة طري ــي منطق ــم افتتاحــه ف ــي الجــودة يت أول مركــز للتســوق عال
ــة  ــة عالي ــذ التجزئ ــن مناف ــع م ــر مرب ــف مت ــن 58 أل ــر م ــاف أكث ــذي أض وال
الجــودة. وشــهد عــام 2016 إنجــاز مشــروعات أخــرى عديــدة مــن بينهــا 

مركــز الخيــاط 3 وغاليريا كوميرشــال ســنتر وتوســعة األندلس مول.

وبعــد تأخيــر إنجــاز توســعة ردســي مــول والربيــع كوميرشــال ســنتر إلــى 
الربــع األول مــن عــام 2017، لــم يشــهد الربــع الرابــع مــن عــام 2016 
إنجــاز أي مشــروعات أخــرى. وظــل المعــروض الحالــي مــن مســاحات منافــذ 

التجزئــة مســتقراً عنــد1.15  مليــون متر مربع.

ــى الســوق هــو مشــروع جــدة  ــع أن يدخــل إل ــي المتوق ــر التال والمشــروع الكبي
بــارك )المتوقــع إنجــازه فــي أواخــر عــام 2017(، يليــه مشــروع كينــج أفينيــو 

الــذي تنفــذه شــركة أم القرى والواقع في أبحــر الجنوبية.

يخلــق التغيــر النشــط فــي نمــط إنفــاق األســر الســعودية فرصــة للعالمــات 
التجاريــة ميســورة التكلفــة. وتوضــح بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
أنــه بالرغــم مــن اســتمرار ارتفــاع اإلنفــاق، فــإن قيمــة اإلنفــاق ال تــزال ثابتــة. 
ممــا يــدل علــى أن األســر تقــوم باختيــار العالمــات التجاريــة ميســورة التكلفــة 

وتفضلهــا علــى المنتجــات الفاخــرة عالية الثمن.

ــاع  ــاح األوض ــى اتض ــا حت ــم تعليقه ــد ت ــدة ق ــي ج ــع ف ــط التوس ــدو أن خط ويب
ــم التخطيــط لهــا  االقتصاديــة. ورغــم وجــود عــدد مــن مراكــز التســوق التــي ت
أو اإلعــالن عنهــا خــالل العاميــن الماضييــن، إال أن قلــة مــن هــذه المشــروعات 
هــي التــي وصلــت إلــى مرحلــة اإلنشــاء. ومــن المحتمــل أن تواجــه تلــك 

المراكــز تأخيــراً فــي إنجازها لمــدة عامين أو ثالثة.

المعروض

المعروض من مراكز التسوق في جدة )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع((
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ملخص سوق مراكز التسوق في الدمام

ــي  ــة ف ــي المناطــق الحضري ــة ف ــز الفخم ــي المراك ــغال ف ــدالت اإلش ــع مع ترتف
الدمــام فــي ظــل محدوديــة المعــروض مــن المراكــز الفخمــة الكبــرى. وهنــاك 
ــي  ــة الت ــز المحلي ــاء والمراك ــز األحي ــي مراك ــدرج تحــت فئت ــدة تن ــز عدي مراك
ــج  ــا ينت ــي مم ــت الحال ــي الوق ــي الســوق ف ــى المعــروض ف ــراً إل ــف كثي ال تضي
عنــه منافســة محــدودة. ويبلــغ المتوســط الحالــي لإليجــارات فــي المراكــز 
اإلقليميــة الكبــرى حوالــي 2800 ريــال ســعودي لــكل متــر مربــع، بينمــا يبلــغ 
متوســط إيجــارات المراكــز اإلقليميــة حوالــي 2100 ريــال ســعودي لــكل 

مربع.  متر 

ــر المحتمــل فــي  ــى الســوق والتأخي ــة المعــروض الداخــل إل وفــي ظــل محدودي
المناطــق  فــي  تنفيذهــا  والجــاري  لهــا  المخطــط  المراكــز  بعــض  تســليم 
الحضريــة فــي الدمــام فمــن المرجــح أن تشــهد مســتويات اإليجــارات اســتقراراً 

فــي العــام القــادم لكــن مع توقع وجود بعــض الضغط االنكماشــي عليها. 

األداء

ــي  ــرى ف ــروعات كب ــال مش ــام 2016 اكتم ــن ع ــي م ــف الثان ــهد النص ــم يش ل
ســوق منافــذ التجزئــة. وقــد بلــغ المعــروض مــن مســاحات منافــذ التجزئــة فــي 
المناطــق الحضريــة فــي الدمــام1,024  مليــون متــر مربــع فــي الربــع الرابــع 
مــن عــام 2016 ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن مركــز واحــد فقــط مــن المراكــز 
ــع  ــر مرب ــي 6000 مت ــيضيف حوال ــا س ــو م ــام 2017 وه ــي ع ــرة ف الصغي

السوق.  إلى 

ــة  ــذ التجزئ ــي ســوق مناف ــرى المعروضــة ف ــاً معظــم الوحــدات الكب ــع حالي وتق
المراكــز  عــدد  يوجــد  المســتقبل،  إلــى  وبالنظــر  والظهــران.  الخبــر  فــي 
المخطــط لهــا أو الجــاري إنشــاؤها فــي الدمــام مثــل الدمــام مــول )لشــركة 

المراكــز العربية( وويســت أفينيو )لشــركة هامــات العقارية( 

ــر  ــل مــن 30000 مت ــة )األق ــوق أعــداد مراكــز تســوق المســتلزمات اليومي تف
ــي  ــة ف ــق الحضري ــي المناط ــرى ف ــة الكب ــة واإلقليمي ــز اإلقليمي ــع( المراك مرب
ــى  ــك إل ــع ذل ــد يرج ــال. وق ــذا المج ــي ه ــن ف ــع البحري ــس م ــي تتناف ــام الت الدم

ــتهلكين  ــل المس ــن قب ــن م ــي البحري ــرى ف ــز الكب ــى المراك ــب عل ــاع  الطل ارتف
الســعوديين، خصوصــاً خــالل اإلجــازات األســبوعية والعطــالت المدرســية 

والعامة.

ــة  ــام الحضاري ــة الدم ــي منطق ــزاً ف 16 مرك ــاً  ــه إل إل حالي ــركة جي ــع ش وتتاب
للمســتلزمات  ومراكــز  ومراكــز صغيــرة  محليــة  مراكــز  بيــن  مــا  تتــوزع 
اليوميــة وتقارنهــا بخمســة مراكــز إقليميــة وإقليميــة كبــرى وهــي المراكــز 

التي تخدم الســكان خالل أيام األســبوع.  

القــوة الشــرائية بيــن الســكان المحلييــن فــي مصلحــة  وقــد يصــب ضعــف 
ــدأت  ــي ب ــاض الت ــدة أو الري ــس ج ــى عك ــام عل ــي الدم ــة ف ــق الحضاري المناط
تظهــر فيهــا آثــار ضعــف اإلنفــاق. وتبيــن اإلحصــاءات األوليــة انخفــاض 
أعــداد  زادت  وإذا  اإلجــازة.  فتــرات  خــالل  الســعوديين  المســافرين  أعــداد 
ســتتوجه  اإلجــازات  الدمــام خــالل  فــي  الحضاريــة  المناطــق  فــي  الســكان 

نفقــات األســر إلى الداخــل بدالً من إنفاقها فــي البحرين. 

المعروض

الدمام )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع(( التسوق في  المعروض من مراكز 
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نسبة التغیر الربع سنوي
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نسبة التغیر السنوي

ايجارات مراكز التسوق 
يف الرياض

(�(نسبة التغ

2,1002,830
المراكز اإلقلیمیة الكبرى المراكز اإلقلیمیة 

ايجارات مراكز التسوق 
يف الدمام

معدل اإليجارات 
(النصف الثا� من ٢٠١٦)

التغير( )نسبة  التسوق  مراكز  ايجارات  معدل 
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ملخص سوق الفنادق في الرياض

ــاض خــالل النصــف  ــي الري ــادق ف ــغال الفن ــدالت إش ــى مع ــط عل ــع الضغ ارتف
األول مــن العــام واســتقرت معــدالت اإلشــغال بنحــو 6 نقــاط أســاس أقــل مــن 
ــت  ــام. وبلغ ــن الع ــي م ــدار النصــف الثان ــى م ــام 2015 عل ــي ع ــتوياتها ف مس
معــدالت اإلشــغال مــن بدايــة العــام حتــى شــهر نوفمبــر %54  فيمــا يعــد أحــد 

أدنــى المســتويات المســجلة على اإلطالق فــي المدينة. 

ــع مــن  ــع الراب ــوط خــالل الرب ــي الهب ــة ف ــا اســتمر متوســط األســعار اليومي كم
عــام 2016، لكــن مــع تباطــؤ طفيــف فــي وتيــرة االنخفــاض علــى مــدار 

الشــهور الماضيــة. وكان متوســط الســعر اليومــي قــد انخفــض مــن بدايــة العــام 
حتــى شــهر نوفمبــر إلــى 211 دوالر، متراجعــاً بنســبة %7 عــن مســتواه فــي 

 .2015 عام 

ــالت  ــة، وبخاصــة رح ــياحة المحلي ــى الس ــاض عل ــوي للري ــاد الق ــد االعتم وُيع
العمــل الســبب الرئيســي النخفــاض األداء. ويمكــن للحــد مــن اإلنفــاق الحكومــي 
ــغ  ــاض البال ــر االنخف ــد كبي ــى ح ــرا إل ــاً أن يفس ــر هدوئ ــال األكث ــة األعم وبيئ

نســبته %17 فــي العائــد لــكل غرفــة متاحة الذي بلغ 114 دوالر.

األداء

ــادق فــي الريــاض  ــى المعــروض فــي ســوق الفن ــرة عل ــم تطــرأ تغييــرات كبي ل
خــالل ربــع العــام الســابق ومــن المتوقــع أن يكــون إجمالــي عــدد الغــرف أقــل 
ــواً بنحــو % 8  ــذا نم ــل ه ــام. ويمث ــة الع ــي نهاي ــة ف ــف غرف ــن 12 أل ــالً م قلي

فــي عــدد الغرف المتاحــة على مدار عام 2016.

عــام  خــالل  مبدئــي  بشــكل  أخــرى  غرفــة   4300 إضافــة  المتوقــع  ومــن 
2017، مــن بينهــا مشــروعات عديــدة تأخــر إنجازهــا مــن عامــي 2015 
و2016. ونتوقــع أن يشــهد جــزء كبيــر نســبياً منهــا تأخيــرات أخــرى وأال يتــم 

افتتاحهــا إال فــي عــام 2018 أو ما بعده.

ــادق الجــاري تنفيذهــا أن  ومــن شــأن هــذه التأخيــرات فــي إنجــاز مشــاريع الفن
ــي  ــادق ف ــوق الفن ــى أداء س ــدة عل ــرى الجدي ــدات األخ ــول الوح ــر دخ ــل أث يقل

الريــاض وأن يحــد مــن خطــر اإلفــراط فــي العــرض. يبــرز التراجــع فــي 
الطلــب مــن جانــب قطــاع األعمــال والقطــاع الحكومــي حاجــة قطــاع الضيافــة 

فــي الريــاض إلــى التنويــع وتقليل اعتماده على ســياحة األعمال.

والســيما مــع اتضــاح أدلــة تثبــت بالفعــل تراجــع عــدد األســر التــي تســافر إلــى 
دول الخــارج  أثنــاء فتــرات الدراســة والعطــالت الرســمية بســبب ضعــف 
ــة  ــي المدين ــودة ف ــة الج ــة عالي ــق الترفيهي ــدد المراف ــة ع ــرائية، وقل ــوة الش الق
بشــكل نســبي. وهكــذا، فــإن الفرصــة ســانحة أمــام ســوق الضيافــة فــي الريــاض 
ــك  ــذب ذل ــع أن يج ــن المتوق ــاً. وم ــر تنوع ــات أكث ــم خدم ــاه تقدي ــع باتج للتوس

الســائحين بغــرض الترفيــه وبخاصــة من الســوق المحليــة أو اإلقليمية.

المعروض

الفنادق في الرياض )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع(( المعروض من سوق 
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أداء الفنادق
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ملخص سوق الفنادق في جدة

ــر  ــى شــهر نوفمب ــام حت ــة الع ــن بداي ــي جــدة م ــادق ف ــدل إشــغال الفن ســجل مع
ــاً عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وهــو مــا  %68، بانخفــاض %7 تقريب

يمكــن تفســيره إلى حــد بعيد بتراجع ســياحة األعمال.

ومــع ذلــك، فقــد ارتفــع معــدل الســعر اليومــي بنســبة %4 مســجالً 264 دوالراً 
ــعودية  ــي الس ــى ف ــدل األعل ــو المع ــر، وه ــهر نوفمب ــى ش ــام حت ــة الع ــن بداي م
ــدل الســعر  ــي مع ــف ف ــاع الطفي ــق هــذا االرتف ــي تحقي ــد ســاهم ف ــة. وق والمنطق

ــاء  ــي أثن ــب المحل ــي الطل ــة ف ــادة المحتمل ــا الزي ــن بينه ــل م اليومــي عــدة عوام
العطــالت المدرســية وفــي نهايــات األســبوع نظــراً لضعــف قــدرة األســر 
الســعودية علــى الســفر خــارج البــالد. وربمــا ســاعد ذلــك مشــغلي الفنــادق فــي 
أثنــاء  اليومــي  الســعر  معــدل  وتعظيــم  العائــدات  إدارة  اســتراتيجية  تعزيــز 
فتــرات الــذروة. وقــد تراجــع العائــد لــكل غرفــة متاحــة بنســبة %7مــن بدايــة 
ــد 192 دوالراً  ــة بعائ ــجالً 179 دوالراً مقارن ــر مس ــهر نوفمب ــى ش ــام حت الع

خــالل نفــس الفترة من عام 2015.

األداء

كان قطــاع الفنــادق نشــطاً خــالل عــام 2016 إذ شــهد افتتــاح ســتة فنــادق 
علــى مــدار العــام، اثنيــن منهــا فــي الربــع األخيــر مــن العــام همــا روكــو 
ــدق  ــقة( والفن ــويتس )210 غــرف و94 ش ــال س ــد ريزيدينش ــل آن ــورت هوت ف
المحلــي كازابالنــكا جرانــد )125 غرفــة( وهــو العقــار الرابــع لمجموعــة 
كازابالنــكا فــي جــدة. وقــد أدى إنجــاز العديــد مــن المشــروعات فــي عــام 
ــة الجــودة فــي جــدة  ــة عالي ــادة المعــروض مــن الغــرف الفندقي ــى زي 2016 إل
%14 زيــادة عــن العــدد فــي ديســمبر  1200 غرفــة بمــا يمثــل  بحوالــي 

.2015

ومــن المتوقــع إنجــاز المزيــد مــن المشــروعات فــي عــام 2017، منهــا فنــدق 
ريتــز كارلتــون )224 غرفــة( ونوفوتيــل جــدة التحليــة )139 غرفــة( المتوقــع 
أن يدخــال إلــى الســوق فــي مطلــع عــام 2017 وإيــالف غاليريــا )445( 

المتوقــع إنجــازه في وقــت متأخر من عام 2017.

ــى تراجــع  ــن الســعوديين إل ــوة الشــرائية بي ــؤدي ضعــف الق مــن المرجــح أن ي
بالفعــل  بــدأت  وقــد  الســعودية.  لألســر  الخارجيــة  الســياحة  رحــالت  عــدد 
مكاتــب الســياحة المرموقــة فــي اإلبــالغ عــن وجــود انخفــاض فــي عــدد 
ــر  ــي نوفمب ــية ف ــالت المدرس ــاء العط ــعودية أثن ــن الس ــافرين م ــائحين المس الس

مقارنــة بنفــس العطلــة العام الماضي.

كمــا أشــارت مكاتــب الســفر إلــى زيــادة الطلــب علــى الرحــالت المحليــة أثنــاء 
العطــالت المدرســية نظــراً الختيــار المزيــد مــن األســر لزيــارة الوجهــات 
الســياحية المحليــة مثــل جــدة والدمــام أو لزيــارة األقــارب فــي المــدن األخــرى 

أو الذهــاب للعمــرة والحج إلى مكــة والمدينة.

وكان تطويــر قطاعــي الترفيــه والســياحة فــي المدينــة الســياحية المشــهورة 
بالفعــل أحــد الموضوعــات المطروحــة فــي ســيتي ســكيب جــدة. ومــن بيــن 
المشــروعات التــي تــم اســتعراضها التطويــر النهائــي لمشــروع عيــن جــدة 

والخطــط الطموحــة لتطويــر كورنيش جدة.

المعروض

المعروض من سوق الفنادق في جدة )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع((
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(دوالر أمریكي)
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حتى نوفمبر 2015حتى نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2015التغیر السنوي

الفنادق أداء 
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ملخص سوق الفنادق في الدمام

ــوق  ــى س ــر عل ــر مباش ــاز تأثي ــط والغ ــاع النف ــهده قط ــذي ش ــاش ال كان لالنكم
علــى  المنطقــة  العتمــاد  وذلــك  الدمــام  فــي  الحضريــة  بالمناطــق  الضيافــة 
ســياحة األعمــال والدليــل علــى ذلــك االنخفــاض الكبيــر الــذي شــهدته معــدالت 
اإلشــغال حتــى شــهر أكتوبــر التــي انخفضــت بنســبة %13 لتصــل إلــى 55% 
هــذا  وكان   .2015 عــام  فــي  نفســها  الفتــرة  %68 خــالل  بنســبة  مقارنــة 
ــرض  ــائحين لغ ــداد الس ــي أع ــاد ف ــاض الح ــرة لالنخف ــة مباش ــاض نتيج االنخف

األعمــال فــي مجال النفــط والغاز والصناعــات الداعمة لها. 

ــاً  ــة مرتفع ــعار اليومي ــي ظــل متوســط األس ــدة الت ــي ج ــال ف ــس الح ــى عك وعل
ــام  ــي الدم ــة ف ــت المناطــق الحضري ــاض نســب اإلشــغال، عان ــا رغــم انخف فيه
مــن انخفــاض بنســبة تقــارب %3 فــي متوســط األســعار اليوميــة حيــث وصــل 
أمريكيــاً                                                                                                      دوالراً   165 إلــى  المتوســط 
ــبة%20  مســجالً  ــة بنس ــة متاح ــكل غرف ــد ل ــع العائ ــى تراج ــك إل ــد أدى ذل وق
ــغ 115 دوالراً  ــة بمبل ــر 2016، مقارن ــى نوفمب ــي المتوســط حت 90 دوالراً ف

خــالل الفترة نفســها من عام 2015.

األداء

ــي المناطــق  ــن ف ــن عالميي ــاح فندقي ــي مــن عــام 2016 افتت شــهد النصــف الثان
ــت  ــة( وألوف ــر )52 غرف ــب الخب ــدن تولي ــة جول ــام: أجنح ــي الدم ــة ف الحضري
ــة  ــة الراقي ــادق العالمي ــد المعــروض فــي الفن ــة( ممــا يزي الظهــران )262 غرف

إلــى نحو 6500 غرفة. 

ــة  ــي المناطــق الحضري ــب ف ــدن تولي ــة لجول ــادق التابع ــك تصــل عــدد الفن وبذل
فنــدق  أول  الظهــران  ألوفــت  فنــدق  يمثــل  بينمــا  خمســة  إلــى  الدمــام  فــي 
لمجموعــة ألوفــت فــي المناطــق الحضريــة فــي الدمــام وثانــي فنادقهــا فــي 

المملكــة العربية الســعودية.

ــن  ــدد م ــي ع ــة ف ــل متقدم ــى مراح ــييد إل ــاء والتش ــال البن ــم وصــول أعم ورغ
الفنــادق، إال أنــه مــن غيــر المتوقــع أن يشــهد عــام 2017 ســوى افتتــاح فنــدق 
واحــد وهــو منتجــع راديســون بلــو خليــج نصــف القمــر بعــدد 136 غرفــة 
وهــو منتجــع منشــأ ليكــون نســخة معدلــة مــن منتجــع بــودل خليــج نصــف 

لقمر.  ا

ــادق  يقــول مركــز المعلومــات واألبحــاث الســياحية إن نســب اإلشــغال فــي الفن
والمنتجعــات والشــقق المفروشــة تراوحــت بيــن%95  و%100 فــي المناطــق 
ــر  ــي نوفمب ــام خــالل عطــالت نصــف الفصــل الدراســي ف ــي الدم ــة ف الحضري

  .2016

وتشــير النتائــج التــي انتهــى إليهــا مركــز المعلومــات واألبحــاث الســياحية إلــى 
حــدوث تغييــر فــي ســلوك األســر إذ كانــت األســر فــي المناطــق الحضريــة فــي 
الدمــام  والمنطقــة الشــرقية تفضــل فــي الســابق قضــاء إجازاتهــا فــي البحريــن 
لكــن ضعــف القــوة الشــرائية أدى إلــى لجــوء األســر المقيمــة فــي  المنطقــة إلــى 
قضــاء عطالتهــا داخــل البــالد ممــا نتــج عنــه ارتفــاع معــدالت اإلشــغال خــالل 
ــة  ــار إيجابي ــه. وهــذه أخب ــى الترفي ــاَ عل ــاالً كثيف ــي تشــهد إقب ــذروة الت ــرات ال فت
لقطــاع شــهد ضعفــاً فــي األداء بســبب االنخفــاض فــي أعــداد الزائريــن لغــرض 

األعمال ممارسة 

المعروض

الفنادق في الدمام )٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ )متوقع(( المعروض من سوق 
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67% 55% 170 165 -3%60% 54% 228 211 -7%
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متوسط السعر الیومي

(دوالر أمریكي)

أداء الفنادق
في الدمام

معدالت اإلشغال
متوسط السعر الیومي

(دوالر أمریكي)

المصدر: إس تي آر جلوبال
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المقارنة المعيارية لتكاليف البناء في السعودية 
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الفلل والشقق السكنیة (باستثناء األثاث والتركیبات واألجھزة وموقف السیارات)

المساحات اإلداریة (بدون تشطیب، وباستثناء موقف السیارات)

مواقف السیارات

الفنادق (شاملة األثاث والتركیبات واألجھزة، والمعدات واإلمدادات التشغیلیة؛ وباستثناء موقف السیارات)
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اســتثناءات: األتعــاب املهنيــة، املصاريــف الطارئــة، التضخــم، رســوم البلديــة/ الرســوم القانونيــة، تكاليــف ومتويــل رشاء األرض، التضخم/تصاعــد األوضــاع، 

األعــال الخارجيــة، الخدمات/التحويالت/التحديثــات، البنيــة التحتيــة الداخليــة، الطــرق، املناظــر الطبيعيــة، املجــال العــام، رضيبــة القيمــة املضافــة.

ــاحني  ــي للمس ــد املل ــة املعه ــن مدون ــادس م ــدار الس ــب اإلص ــة، حس ــاحة الداخلي ــايل املس ــى إج ــع ع ــر مرب ــكل م ــف ل ــد التكالي ــة: تعتم مالحظ

ــاس. ــات القي ــة مبارس ــني الخاص القانوني
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 2017 وما بعدها
الفرص

إلــى توجيــه  الرئيســية  فئــات األصــول األربعــة  فــي  ســيؤدي ســوء األداء 
والتعليــم.  الصحيــة  الرعايــة  مثــل  بديلــة  فئــات  إلــى  المســتثمرين  أنظــار 
ــب عليهــا مــن خــالل المعــروض  ــا أن نــرى الطل ــا اعتدن ــادق، فإنن بالنســبة للفن
ــد يــؤدي ضعــف  ــادق الفخمــة. وق ــة الفن ــذي ينــدرج عمومــاً تحــت فئ ــي ال الحال
األســر  قبــل  مــن  االقتصاديــة  الفنــادق  علــى  الطلــب  زيــادة  إلــى  اإلنفــاق 

الســعودية والمســافرين في رحالت عمل.

هنــاك فرصــة أخــرى داخــل قطــاع الوحــدات الســكنية وهــي اإلســكان الميســور 
التكلفــة وهــي الشــريحة التــي تعانــي حاليــاً مــن ُشــح المعــروض فيهــا فــي 

أنحــاء المملكة.

ســتزيد العالقــات بيــن المطوريــن فــي القطــاع الخــاص مــع الجهــات الحكوميــة 
وذلــك بســبب ارتفاع نســبة التطويــر المتوقعة خالل الســنوات القادمة

لــدى  الشــفافية  زيــادة  المتداولــة  العقاريــة  االســتثمار  صناديــق  ســتوفر 
المســتثمرين ومنحهــم اســتراتيجية واضحــة للخروج من الســوق.

لمخاطر ا

مــن المنتظــر أن يــؤدي اســتمرار التوتــرات فــي المنطقــة إلــى تخصيــص 
ــاق فــي  ــي تخفيــض اإلنف ــد يعن ــاع وهــو مــا ق ــد مــن المــوارد لألمــن والدف مزي

أخرى. قطاعات 

ــة المفروضــة  ــي المائ ــرين ف ــود العش ــع قي ــي رف ــل ف ــر التأجي ــن يقتصــر تأثي ل
ــي  ــى جــدة الت ــك إل ــى مكــة وحدهــا وإنمــا ســيمتد كذل ــح الحــج عل ــى تصاري عل
ــى  ــود المفروضــة إل ــؤدي القي ــد ت ــة. ق ــة المكرم ــي لمك ــل الرئيس ــر المدخ تعتب
ــن  ــة رك ــياحة الديني ــث إن الس ــة حي ــا المملك ــي تبذله ــوع الت ــود التن ــل جه تعطي

أساســي فــي عملية التنوع. 

فــي ظــل التوقعــات باســتقرار أســعار البتــرول عنــد مســتوياتها المنخفضــة فــي 
االقتصــاد  تعافــي  مــن  ذلــك  يؤخــر  أن  المنتظــر  فمــن  القريــب،  المســتقبل 
ــة فــي الدمــام التــي  ــل المناطــق الحضري الســعودي وخصوصــاً فــي مناطــق مث

تعتمــد اعتمــاداً كبيراً علــى هذا القطاع. 

ربمــا يكــون لمشــروعات البنيــة التحتيــة الكبــرى مثــل متــرو جــدة ومكــة 
ــك مــن  ــة وذل ــة المحلي ــى األنشــطة االقتصادي ــرى عل ــة كب ــار إيجابي ــام آث والدم
ــى  ــة عل ــات الداعم ــييد والصناع ــاع التش ــب قط ــن جان ــب م ــز الطل خــالل تحفي
فئــات أصــول عديــدة. ومــن شــأن تأجيــل هــذه المشــروعات الرئيســية أن 

يــؤدي إلــى تكبيل أذرع األنشــطة االقتصاديــة المحلية.

 

التقلب السياســي فــي المنطقة

القيــود المفروضــة على الحجــاج والمعتمرين

تراجع أســعار النفط

تأخير مشــاريع البنيــة التحتية

الفرص في األصــول البديلة

رســوم األراضي البيضاء

صناديق االســتثمار العقاريــة المتداولة
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التعريفات والمنهجية
المعروض المســتقبلي

ث تقديــرات جيــه أل أل المتعلقــة بالمعــروض المســتقبلي بصفة ربع ســنوية  ُتحــدَّ
اســتناًدا إلى عمليات اســتقصاء ومناقشــات موضوعية ُتجريها مع شــركات 

التطويــر. علًمــا بأّننــا نظــل متيّقظيــن تجــاه قدرة بعض المشــاريع على الوفاء 
بالمواعيــد النهائيــة المحــددة لإلنجــاز، حيــث ُتفضــي التأخرات الكبيرة في تســليم 

المشــاريع إلى انخفــاض معدل إنجازها.

تفســير مواقع الســوق في ســاعة اإليجار
»الســاعة 6« تشــير إلــى نقطــة تحــول تجاه النمو فــي اإليجارات. وفي هذا 
الموقــع، نعتقــد أن الســوق قــد بلــغ أدناه وأّن التحــرك التالي في اإليجارات 

ســيكون إلــى األعلى على األرجح.

»الســاعة 9« تشــير إلــى أن الســوق قــد بلغ ذروة النمو فــي اإليجارات، وفيما 
قــد تواصــل اإليجــارات االرتفــاع على مدى الفصــول المقبلة يقبل الســوق على 

فترة من االســتقرار فــي التأجير.

»الســاعة 12« تشــير إلــى نقطــة تحــول تجاه ثبات/ تباطؤ الســوق. وفي هذا 
الموقــع، لــم يعــد للســوق إمكانيــة نمو إضافــي في التأجير في الــدورة الحالية، 

حيــث مــن المرجــح للتحرك التالي أن يكون إلى األســفل.

»الســاعة 3« تشــير إلى أن الســوق قد وصل إلى أســرع انخفاض. وفي حين 
قــد تواصــل اإليجــارات االنخفــاض لبعض الوقــت، فمن المتوقــع أن يتباطأ معدل 

التراجــع فــي ظل تحرك الســوق نحو فترة من االســتقرار فــي التأجير.

الشــريحة السكنية
تســتند بيانــات المعــروض إلى اإلحصاء الوطني للمســاكن )2010( ومســحنا 

الفصلــي للمشــاريع الكبــرى والمشــاريع المنفصلــة فــي مناطق محددة في 
وجدة. الرياض 

المبنــى المكتمــل يشــير إلــى مبنى تم تســليمه لإلشــغال الفوري.

تســتند بيانــات أداء العقــار الســكني إلى ســلتين منفصلتين؛ واحــدة لتأجيرات 
الفلــل والشــقق، وأخــرى ألداء المبيعــات لكل مــن الفلل والشــقق، وتغطي كلتا 

الســلتين عقــارات فــي مواقــع معينة فــي أنحاء الرياض وجدة.

الشــريحة المكتبية
تســتند بيانــات المعــروض إلــى مســحنا الفصلي لمســاحات المكاتــب من الفئة »أ« 

و»ب« والكائنــة فــي مناطــق معينة بــكل مدينة.

وفيمــا يلــي بعــض المناطــق المشــمولة بالتغطية في الرياض: مركــز منطقة 
األعمــال، والطريقيــن الدائريين الشــمالي والشــرقي، وشــوارع خريس، وميزر، 

والستين.

ومــن بيــن المناطــق المشــمولة بالتغطية في جدة: شــوارع األمير ســلطان، 
والتحليــة، والملــك، وإبراهيــم الجفالي، وشــارع األمانــة، والمدينة المنورة، 

والملــك عبــد الله، والروضة.

المبنــى المكتمــل يشــير إلــى مبنى تم تســليمه لإلشــغال الفوري.

تمثــل اإليجــارات المبينــة في الرســم البياني ألداء المكاتب متوســط المســاحات 
المكتبيــة مــن الفئــة المميــزة والفئة »أ« والشــريحة األولــى من الفئة »ب«.
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تمثــل ذروة إيجــار المكاتــب أعلــى إيجار في الســوق المفتــوح والذي يمكن 
توقعــه لوحــدة مكاتــب افتراضيــة تلبي أعلى مســتويات الجــودة والمواصفات في 

أفضــل موقــع فــي الســوق، وذلك كما في تاريخ المســح )عادًة مــع نهاية كل 
فصــل(. وتعكــس ذروة اإليجار تأجيًرا تشــغيلًيا يعد قياســًيا بالنســبة للســوق 

المحلــي. وهــو إيجــار مباشــر ال يعكس األثــر المالي لحوافز المســتأجر، 
ويســتثني رســوم الخدمة والضرائــب المحلية.

تســتند معــدالت شــغور المكاتــب اإلدارية إلى تقديرات شــركة جيه أل أل 
لسلســلة من المباني.

شــريحة تجارة التجزئة
 )ULI( يســتند تصنيــف مراكــز التجزئــة إلــى تعريف معهد األراضــي الحضرية

وإلــى إجمالــي المســاحات القابلة للتأجيــر الخاصة بها:

إجمالي المساحات القابلة للتأجير للمراكز اإلقليمية الكبرى تفوق 90,000  ●
متر مربع

إجمالي المساحات القابلة للتأجير للمراكز التجارية اإلقليمية ما بين 30,000  ●
و90,000 متر مربع

إجمالي المساحات القابلة للتأجير للمراكز المجتمعية ما بين 10,000  ●
و30,000 متر مربع

إجمالي المساحات القابلة للتأجير لمراكز األحياء ما بين 3,000 و10,000  ●
متر مربع

إجمالي المساحات القابلة للتأجير للمراكز الصغيرة دون 3,000 متر مربع ●

  )GLA(يتعلــق المعــروض مــن التجزئــة بإجمالي المســاحات القابلــة للتأجير
داخــل مراكــز التجزئــة التي تقتفــي أثرها جيه أل أل.

يمثل متوســط اإليجار لمراكز التســوق متوســط اإليجارات المســعرة للمحالت 
القياســية لمراكــز التســوق الكبــرى في الرياض وجدة.

يســتند معــدل الوحــدات الشــاغرة إلــى تقديرات من فريــق التجزئة لدى جيه أل 
أل)JLL( ، وفــي حالــة جــدة إلــى البيانــات الواردة من لجنة مركز التســوق لدى 
الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة، ويمثل متوســط المعدل عبر محالت قياســية 

ذات وحدات متشــابهة.

الشــريحة الفندقية
يســتند المعــروض مــن الغــرف الفندقيــة إلى أرقام المعــروض الحالية التي 
توفرهــا الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطني، وكذلك بيانات مشــاريع 

الفنــادق المســتقبلية التــي تقتفــي أثرهــا فنادق جيه أل أل.

يشــمل المعــروض مــن الغــرف غــرف فندقية 3 و4 و5 نجوم ولكنه يســتبعد 
الشــقق الفندقيــة التــي تتمتع بجــودة خدمة عالية.

تســتند بيانــات األداء إلــى مســح شــهري للفنادق ُتجريــه إس تي آر جلوبال.
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حقــوق الطبــع والنشــر لعــام 2017 محفوظــة لشــركة جونــز النــج الســال إنــك. جميــع الحقــوق محفوظــة. المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر هــي ملكيــة حصريــة لشــركة 
جونــز النــج الســال ويجــب أن ُتســتخدم فقــط ألغــراض تقييــم هــذا العــرض. وتظــل جميــع هــذه المعلومــات والوثائــق ضمــن ملكيــة شــركة جونــز النــج الســال ويجــب أن 
يتــم الحفــاظ عليهــا ســرية. ال ُيســمح بإعــادة نســخ أي جــزء مــن هــذه التقريــر إال بالقــدر الــالزم للتقييــم فقــط. يجــب عــدم إبــداء هــذا التقريــر ألي طــرف ثالــث دون موافقــة 
خطيــة مســبقة مــن شــركة جونــز النــج الســال. تــم الحصــول علــى جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر مــن مصــادر موثــوق بهــا؛ ومــع ذلــك، لــم ُتقــدم أي تعهــدات 

أو ضمانات متعلقة بدقتها.

jll-mena.com

الرياض
 الطابق 18، 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+

جدة
الطابق 2، الجناح 209، جميل سكوير

شارعا التحلية واألندلس 
ص. ب. 2091

جدة 8909 – 23326 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2555 660 12 966+
فاكس: 4030 669 12 966+

الخبر
برج بوابة الخبر، الطابق 21 

شارع الملك فهد 
ص. ب. 32348

الخبر 31952 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8401 330 13 966+ 

@JLLMENAyoutube.com/joneslanglasallelinkedin.com/companies/jones-lang-lasallejoneslanglasalleblog.com/EMEAResearch

جميل غزنوي 
رئيس مكتب

المملكة العربية السعودية
jamil.ghaznawi@eu.jll.com

دانا ويليامسون 
رئيس تمثيل المستأجر وحلول الشركات 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
dana.williamson@eu.jll.com

أندرو ويليامسون 
رئيس قطاع التجزئة 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
andrew.williamson@eu.jll.com

ماركو فوسينييتش
 نائب الرئيس األول )قطاع الفنادق(

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
marko.vucinic@eu.jll.com

لألســئلة واالستفســارات عــن ســوق العقــارات فــي المملكة العربية الســعودية، الرجاء االتصــال بما يلي:

أندرو روتوفيل 
رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
andrew.rotteveel@eu.jll.com

فياز أحمد 
مدير االستشارات 

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

كريغ بالمب 
رئيس األبحاث 

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

أحمد المحضار
محلل أول

المملكة العربية السعودية
ahmed.almihdar@eu.jll.com

حسن شمس الدين
محلل مالي أول 

المملكة العربية السعودية
hassan.shamseddine@eu.jll.com

أسماء الدقاق 
مدير أبحاث 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
asma.dakkak@eu.jll.com


