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تقرير حول سوق العقارات في المملكة
ّ
وتوقعات 2019
السعودية
ّ
ّ
النتائج الرئيسية
من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
على مسار إيجابي ليصل إلى متوسط  2.2 %على
وفقا لتقديرات
مدى السنوات الخمس المقبلة
ً
صندوق النقد الدولي.
واصلت سوق صناديق االستثمار العقارية
توسعها في  ،2018ليتجاوز مجموع القيمة
ُّ
السوقية  3مليارات دوالر أمريكي .نتوقع أن تكون
ً
هدوءا في  2019كما
وتيرة عمليات اإلدراج أكثر
يتضح من خالل عدد الموافقات المعلنة.
المكتبية ،واصلت المشاريع
في سوق العقارات
ّ
أداء أفضل من متوسط
الفاخرة الرئيسية تحقيق ً
توفر العقارات
السوق في  2018نتيجة محدودية ّ
عالية الجودة .ومن غير المحتمل استمرار هذا
طويل وذلك بسبب طرح مشاريع جديدة.
االتجاه
ً
استمر التباطؤ في سوق العقارات السكنية
عام  2018وهو يتضح من خال انخفاض عدد
ّ
الحكومية
تشكل المبادرات
المعامالت واألسعار.
ّ
خطوة في االتجاه الصحيح للوصول إلى سوق
ً
نشاطا في السنوات القادمة.
عقارية أكثر
على الرغم من التراجع في أداء سوق الضيافة
عدة داخل المملكة خالل السنوات
في مدن ّ
األخيرة ،نتوقع انتعاش القطاع على المدى
القصير والمتوسط ،مع بدء ظهور نتائج جهود
تنويع االقتصاد المختلفة ومشاريع البنية التحتية
والمبادرات السياحية.

بالنظــر إلــى أداء ســوق العقــارات فــي عــام  ،2018فإن االتجــاه العام للمملكــة العربية
الســعودية هــو أن معظــم القطاعــات ظلــت متباطئــة وهو ما يتضح من مســتويات النشــاط
المتدنيــة فــي حيــن تعرضــت مســتويات اإلشــغال للضغــوط عبر معظــم فئات األصول مما
أفضــى إلــى انخفــاض تدريجي في أســعار البيع واإليجارات.

لمحة عامة على االقتصاد

وعلــى الرغــم مــن أننا نتوقع اســتمرار هذا الوضع
علــى المــدى القصيــر ،لكننا ال نــزال متفائلين
بتحســن الوضــع على المــدى األطول بفضل
المبــادرات الحكوميــة المختلفــة التــي تهدف إلى
تحفيــز ســوق العقــارات وتشــجيع القطاع الخاص
علــى االضطــاع بدور رئيســي في هــذه العملية،
كجــزء مــن اإلصالحات االســتراتيجية التي أدخلت
مؤخر ا.
ً

نظــرة عامة على 2018

ً
انتعاشــا للنمو
شــهدنا مــع مطلــع عام 2018
االقتصــادي فــي المملكــة العربية الســعودية مع
تنامــي إجمالــي الناتــج المحلــي وتوقع وصوله
إلــى  2.2%فــي عــام  2018و 2.3%في 2019
وفقــا للتقديــرات األخيــرة لصنــدوق النقد الدولي،
ً
وذلــك بعــد التباطــؤ الــذي حصل في عام .2017
ويمكــن عــزو هــذه العودة إلى النمو إلــى مجموعة
مــن العوامل المواتية شــملت ارتفاع أســعار
النفــط والتســارع التدريجــي فــي نمو االقتصاد
ً
بعيدا عن السياســة
غيــر النفطــي وتحــول الحكومة
الماليــة التقييديــة حســبما تــم إعالنه في موازنة
عامــي  2018و  .2019فقــد بلغ مؤشــر مديري
المشــتريات ( ،)PMIوهو مؤشــر لالقتصاد غير
النفطــي 55.2 ،فــي نوفمبــر  ،2018وهو أعلى
بكثيــر مــن المســتوى المحايــد عنــد الرقم  50مما
يشــير إلــى توســع فــي القطاع غيــر النفطي وانتعاش
ملحوظ للمؤشــر من أدنى مســتوى ُمسـ َّـجل له في
أبريل  .)51.4( 2018ومع ذك ،ال يزال المؤشــر
وفقــا للمعاييــر التاريخيــة بالرغم من
منخفضــا
ً
ً
انتعــاش أســعار النفط هذا العام.

ويعــد اعتمــاد أنظمة اســتخدام وإدراج صناديق
ُ
االســتثمار العقاريــة في المملكــة العربية
الســعودية خيــر مثــال علــى ذلك لكونــه خطوة مهمة
ضمــن مســاعي الحكومــة لتعزيز مشــاركة القطاع
الخــاص وتعزيز الشــفافية في أســواق العقارات
حيــث تعــد الرؤية بشــأن أداء األصــول والملكية
ـا رئيسـ ًـيا لجــذب رأس المال إلى
والتشــريع عامـ ً
القطاع.
المتوقــع لتنفيذ مبادرات
إضافـ ًـة إلــى ذلــك ،من ُ
التجديــد العمرانــي المختلفــة بما يشــمل
المجتمعــات متعددة االســتخدامات ومشــاريع
عامال
البنيــة التحتيــة واســعة النطاق أن يشـ ّـكل
ً
مسـ ً
ويعد مشــروع مترو
ـاعدا لســوق العقاراتُ .
الريــاض أحــد مشــاريع البنية التحتية الرئيســية
والــذي يتوقــع لــه إحــداث تغيير كبير فــي ديناميكية
كل مــن األســواق العقاريــة الســكنية والتجارية في
ٍ
العاصمــة عند اكتمــال تنفيذه.

الشكل 1

المؤشرات االقتصادية الرئيسية
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ُيرجى الرجوع إلى اإلشعار الهام في
نهاية هذا التقرير.
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“على الرغم من التباطؤ الحاصل
في سوق العقارات ،لكننا ال نزال
متفائلين بتحسن الوضع على المدى
األطول بفضل المبادرات الحكومية
المختلفة التي تهدف إلى تحفيز سوق
العقارات”.
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ّ
وتوقعات 2019
تقرير حول سوق العقارات في المملكة العربية السعودية

منــذ مراجعتنــا األخيــرة في شــهر مايو 2018
واصلــت ســوق صناديق االســتثمار العقارية في
توســعها ليتجاوز
المملكــة العربيــة الســعودية ُّ
مجمــوع القيمــة الســوقية  3مليــارات دوالر أمريكي
مقارنـ ًـة بمليــاري دوالر أمريكــي فــي الربع األول
مــن عــام  .2018تــم إدراج أربعة صناديق اســتثمار
عقاريــة إضافيــة في الســوق مما يرفــع إجمالي عدد
صناديــق االســتثمار العقــاري المدرجة في تداول
إلــى  16فــي تاريــخ هــذا التقريــر مقارنة بعدد  12في
نهايــة الربــع األول مــن عام  .2018ومــن المنظور
التنظيمــي ،اعتمــدت هيئة الســوق المالية
الســعودية ( )CMAمؤخـ ً
عددا مــن التعديالت
ـرا
ً
علــى األنظمــة األولية التــي تحكم صناديق
االســتثمار العقاريــة ،بمــا في ذلــك رفع الحد األدنى
المطلــوب مــن رأس المــال إلنشــاء صناديق جديدةٍ
ـعودي إلى  500مليون
ـال سـ
مــن  100مليــون ريـ ٍ
ٍ
ـعودي .ســيظل اإلطــار التنظيمي القوي
ريال سـ
ٍ
ٍ
والمتطــور ،الــذي ثبتــت أهميتــه في األنظمة
هدفا رئيسـ ًـيا في تطوير ســوق
نضجــا،
األكثــر
ً
ً
صناديــق االســتثمار العقاريــة في المملكــة العربية
السعودية.

*مالحظة :تم احتساب نسب التغيير لعام  2018في 09/12/2018
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صناديق االستثمار
العقارية

%81

التوقعات

فــي عــام  ،2019نتوقــع أن تكون وتيــرة عمليات
اإلدراج فــي صناديــق االســتثمار العقارية أكثر
هـ ً
خلفيــة عدد أقــل من موافقات االدراج
ـدوءا علــى
ّ
المعلنــة .مــن اﻟﻣرﺟﺢ أن يــؤدي توافر عــدد كبير من
صناديــق االســتثمار العقاريــة إﻟﯽ دﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺣو
توقــع تركيز المســتثمرين
القيــم االساسـ ّـية ﺣﯾث ُي ّ
ـكل أكبر ﻋﻟﯽ األساســيات ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﺧل
بشـ ٍ
المحقــق وعائــد توزيعــات أنصبة األربــاح بالتزامن
مــع توافــر مزيد مــن المعلومات حول اﻷداء.
أهميته علــى وجه الخصوص
األمــر الــذي تبـ ُـرز
ّ
للمســتثمرين الذيــن يســعون إلــى ّ
نهج
تبني ٍ
ـتثماري طويــل األجــل .ونتوقــع مع إدراج المزيد
اسـ
ٍ
مــن صناديــق االســتثمار العقارية ارتفاع مســتوى
المنافســة في الســوق األمر الذي ســيؤدي إلى
تركيــز أكبــر علــى ّ
تبني أفضل الممارســات فيما
ّ
يتعلــق بجــودة محفظة األصول األساســية ،وإدارة
األصــول ،والحوكمــة المؤسســية .وعالوةً على
ً
ازديادا في ظهور
ذلــك ،مــن المرجــح أن نشــهد
صناديــق االســتثمار العقاريــة المتخصصة مع
نضــج الســوق ممــا يتيح للمســتثمرين فرصة
ٍ
التعــرض لقطاعـ ٍ
عقارية محددةٍ .
ـات

%19

%0

وتماشـ ًـيا مــع رؤيــة  2030وخطــة التحول الوطني،
يبــدو أن إعــادة هيكلــة االقتصــاد لتقليل اعتماد
المملكــة علــى قطــاع الهيدروكربونــات ودعم نمو
مركزيا في
القطــاع غيــر النفطي ســيظل عنصـ ًـرا
ً
السياســة االقتصاديــة خالل الســنوات المقبلة
ولكــن مــن المرجــح أن تكون هذه عمليــة تدريجية
تتطلــب بعــض الوقــت لتنفيذها.

متنوع

%5

مدعوما
مــن المتوقــع أن يظــل نمــو التوظيف
ً
بمختلــف المبــادرات الهادفــة إلى تعزيز مشــاركة
الشــباب والنســاء والمواطنين الســعوديين في
القــوى العاملــة .وعلــى المدى القصير ،ســتتم
موازنــة ذلــك بالضغــط المتزايد على ســوق العمالة
المتوقعة في
الوافــدة والناجمــة نتيجــة الزيــادة
ّ
الرســوم الحكوميــة و سياســات التوطيــن الجاري
تطبيقها .

متخصص

%10

مــن المتوقــع أن يظــل نمو الناتــج المحلي اإلجمالي
على مســار إيجابي خالل الســنوات القادمة
ليصل إلى متوســط  2.2%على مدى الســنوات
وفقــا لتقديــرات صندوق النقد
الخمــس المقبلــة
ً
الدولــي .وبصفــة عامــة ،ال تــزال التوقعات والثقة
باالقتصــاد الســعودي إيجابيــة الــى حد ما كما
انــه مــن المرجــح ان ينعكس االنتعــاش في النمو
االقتصــادي الــذي حــدث في عام  2018إلى
تحســن في الظــروف االقتصادية.

ً
وفقا للنهج
العقارية
االستثمارية
تصنيف الصناديق
ّ
ّ
االستثماري كما في الربع األخير من عام 2018

*مالحظة :تم احتساب نسب التغيير لعام  2018في 09/12/2018
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“واصلت سوق صناديق
توسعها
االستثمار العقارية ُّ
في عام  2018ليتجاوز مجموع
القيمة السوقية  3مليارات
دوالر أمريكي”.
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التوقعات

وبالنظــر إلــى توزيع أصول صناديق االســتثمار
العقاريــة الحاليــة ،نجــد أن الغالبيــة العظمــى منها
قــد نشــرت اســتثماراتها في فئــات متعددة من
جزئيا إلى عدم
األصــول العقاريــة ،وهــو ما يرجــع
ً
وجــود نضــج كافــي في الســوق ومحدودية العرض
مــن األصــول ذات الطابع المؤسســي .ومن
ناحيــة أداء الســوق ،الحظنــا في مراجعتنا الســابقة
للربــع األول مــن عــام  2018أن معظــم صناديق
االســتثمار العقاريــة كانــت قد قلصــت بالفعل
األو ّليــة الــى حد تداولها دون ســعر اإلدراج.
ارباحهــا ّ
وعلى مدار عام * ،2018اســتمر تعديل أســعار
األســهم كما هو موضح في مؤشــر صناديق
االســتثمار العقاريــة المتداولــة الذي انخفض
بنســبة تقــارب  30%علــى خلفيــة الضعف العام
فــي الســوق العقــاري والذي تُ رجــم إلى انخفاض
قليل من
مؤشــر ادارة وتطويــر العقــارات بأكثــر
ً
نســبة  .20%علــى الجانــب اإليجابي ،ارتفع مؤشــر
الســوق الرئيسـ ّـية بنســبة تقارب  ،10%مسـ ّـج ًال
مدعوما باإلدراج
مكاســب جيــدة لعــام 2018
ً
المتوقع في مؤشــرات األســواق الناشــئة MSCI
و FTSEوبالتحســن العــام فــي ظروف االقتصاد
خــال عام .2018

الشكل 2
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معدالت اإليجار (ريال سعودي/متر مربع)

عقارات الفئة “ب”  -مؤشرات األداء خالل الربع األخير
شهرا
من عام  2018واالتجاه على مدى 12
ً

%20

ً
تراجعا لبعض
شــهدت ســوق العقارات الســكنية
الوقــت وهــو مــا يظهر في انخفاض مســتويات
المعامــات وضغوطــات نزوليــة على أســعار البيع
فــي المــدن الرئيســية بالمملكة العربية الســعودية.
ويرجــع هــذا االتجاه في األســاس إلى تباطؤ
النشــاط االقتصــادي الــذي بدأ عــام  2016ويتفاقم
بفعــل مجموعــة من العوامل األساســية األخرى
وهــي محدوديــة القــدرة على تحمــل التكاليف
ونقــص المعروض في الشــريحة المتوســطة
إلــى المنخفضــة مــن الســوق باإلضافة إلى عدم
مالءمــة المخــزون الحالــي .واســتمر التباطؤ في
ســوق العقارات الســكنية عام  2018وهو يتضح
مــن خــال انخفاض عدد المعامالت واألســعار.

الشكل 5

%30

علــى الرغــم من أننا شــهدنا تحسـ ً
ـنا في قطاع
األعمــال خــال عــام  ،2018لكننــا نعتقد أن أي
زيــادة فــي الطلب ســتظل منخفضــة على المدى
القصيــر مــع توقع اســتمرار الضغوط على
ـتتم تلبية الطلب
اإليجارات واإلشــغاالت إذ سـ ّ
المتزايــد بواســطة عروض جديــدة .وبالتالي من
المتوقــع أن ترتفــع معــدالت العقارات الشــاغرة مما
يــؤدي إلــى ممارســة ضغط نزولــي على اإليجارات.
وفــي هــذا الســياق ،نتوقع أن يواصل ُم َّلك

الرياض

%40

التوقعات

سوق العقارات السكنية

المصدر :أبحاث نايت فرانك

2,000

%25

عددا مــن المعامالت
بالرغــم مــن أننا شــهدنا
ً
المكتبية خالل عام
ـارات
ـ
العق
التجاريــة البــارزة فــي
ّ
 2018مع ســعي المســتأجرين الرئيســيين من
القطاعيــن العــام والخــاص الى التوســيع أو االنتقال
إلــى مبانــي حديثة ،إال أن الســوق ال يــزال يفتقر
إلــى العقــارات مــن الفئة “أ” مع وجود مســتويات
مرتفعــة مــن العــرض المســتقبلي .من حيث
األداءّ ،
ظلت نســب اإلشــغال ومســتويات اإليجار
على مســتوى الســوق تعاني مــن انخفاضات
مســتمرة منــذ عــام  2016حتــى عام  2018في
ظــل تزايــد العــرض وتدني نســب الطلب من جانب
المســتأجرين .واصلت المشــاريع الفاخرة الرئيســية
أداء أفضــل من متوســط الســوق نتيجة
تحقيــق ً
توفــر العقــارات عاليــة الجودة .ومع ذلك،
محدوديــة ّ
طويال
مــن غيــر المحتمل اســتمرار هــذا االتجاه
ً
وذلك بســبب طرح مشــاريع جديدة في الســوق.
وفــي ظــل تنــوع خيارات العرض الحالــي ،يمكننا
توقــع تراجــع إيجارات األصــول في الفئة “ب”
علــى المــدى القصيــر حيــث ســتواجه المباني التي
امكانيــة الوصول وعدم توفر
تعانــي مــن صعوبــة
ّ
عــدد كافــي مــن مواقف الســيارات ،صعوبة في
االشغال.

عقارات الفئة “أ”  -مؤشرات األداء خالل الربع األخير
شهرا
من عام  2018واالتجاه على مدى 12
ً

%50

نظــرة عامة على 2018

الشكل 4

%30

المكتبية
سوق العقارات
ّ

العقــارات تقديــم محفــزات للحفاظ على مســتويات
اإلشــغال وســط تزايد المنافســة في الســوق .وعلى
المــدى األطــول ،نتوقــع بدء ارتفــاع الطلب على
المســاحات المكتبيــة عــن المســتويات الحالية حيث
قــد تبــدأ اإلصالحــات االقتصادية التي نصــت عليها
خطــة التحــول الوطنــي ورؤية  2030فــي تحفيز
رجح
النظــام االقتصادي األوســع نطاقـ ًـا ،مما ُي ّ
أن يــؤدي إلــى تســارع النمو فــي القطاع الخاص
المتوقع
غيــر النفطــي .إضافـ ًـة إلى ذلك ،مــن ُ
بــدء تنفيــذ مبــادرات التجديد العمرانــي المختلفة،
والتي تشــمل على مشــاريع متعددة االســتخدامات
ومشــاريع البنيــة التحتيــة واســعة النطاق ،التي
ســوف تســاهم في تنمية الســوق العقارية .عالوةً
علــى ذلــك ،من شــأن برامج الخصخصــة المخطط
لهــا أن تدعــم عمليــة االســتثمار وأن تعزز نمو
بيئــة األعمــال ممــا يخلق ظروفـ ًـا مواتية لقطاع
العقــارات المكتبية.

معدالت اإليجار (ريال سعودي/متر مربع)

ّ
وتوقعات 2019
تقرير حول سوق العقارات في المملكة العربية السعودية

معدالت العقارات الشاغرة

شهرا
توقعات على مدى 12
ً

انخفاض

المصدر :أبحاث نايت فرانك

الشكل 7

الشكل 6

تقديرات العرض في العقارات المكتبية ،المساحة القابلة للتأجير بالمتر المربع
3,517,172

الرياض

المدى القصير

124,363 288,181

المدى الطويل

%11
171,832 1,164,386

142,500

جدة

المنطقة
الشرقية

آثار السياسات الحكومية على سوق العقارات المكتبية

%10

تقدير المعروض لعام 2018
المضاف في 2019
تقدير المعروض ُ

75,000 107,389 1,085,921

%6

المضاف في 2020
تقدير المعروض ُ
النمو التاريخي في المعروض  -معدل
النمو السنوي المركب لخمسة اعوام

المصدر :أبحاث نايت فرانك

الضرائب على
الوافدين

التجديد
العمراني

السياسات المالية
المرنة

المصدر :أبحاث نايت فرانك

اإلصالحات
االقتصادية

ّ
وتوقعات 2019
تقرير حول سوق العقارات في المملكة العربية السعودية

سوق الضيافة

نظــرة عامة على 2018

اســتمر انخفــاض أداء قطــاع الضيافــة في الرياض
ومنطقــة الدمــام الحضريــة ( )DMAفي عام
ـكل
ـ
بش
 2018تماشـ ًـيا مــع الوضــع في المنطقة
ٍ
عــام .ويعتبــر تراجــع الطلب من الشــركات أحد أبرز
كل من الرياض
األســباب لهــذا االنخفاض فــي ٍ
ومنطقــة الدمــام الحضريــة ،علــى الرغم من أن
أيضا
الطلــب علــى العقــارات الترفيهية قــد أصبح ً
ً
تأثرا باألســعار في الســوقين األخيرين.
أكثــر
وفــي منطقــة الدمــام الحضريــة ،يرتبط الجزء
األكبــر مــن الطلــب من جانب الشــركات بقطاع
الهيدروكربونــات (الــذي واجه تحديات في الســنوات
األخيــرة) ممــا ســاهم في خلق بيئة تشــغيلية
صعبــة ،باالضافــة الى الصعوبــات المرتطبة
بدخــول فنــادق جديدة الى الســوق .وخالل العام
الماضــي ،دخــل فندق فريزر ســويتس وفندق
فيرمونــت  -بوابــة األعمال إلى الســوق في
الريــاض فــي حيــن تم افتتــاح هيلتون جاردن إن
وبارك إن التابع لراديســون إنداســتريال ســيتي في
منطقــة الدمــام الحضرية.
على النقيض من ذلك ،شــهد ســوق الفنادق
ً
انتعاشــا خالل عام  ،2018بعد األداء
فــي جــدة
الضعيــف خــال العامين الماضييــن والمرتبط
بدخــول المعــروض الجديد عام  2016إلى الســوق.
فقد ســاهم األداء القوي خالل أشــهر الصيف
فــي قلــب هــذا الوضع حيث عــادت المدينة مرة
أخــرى إلــى تحقيــق نمو في اإليــرادات لكل غرفة
ـدءا مــن نوفمبر .وشــملت قائمة الفنادق
متاحــة بـ ً
التــي دخلــت الســوق في تلك الفترة فندق ســنترو
ســامة وراديســون بلو-الكورنيش وفنــدق غاليريا
مــن إيــاف وفنــدق موڤنبيك والتحلية للشــقق
الفندقية.

105
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علــى الرغــم مــن أننــا نرى أن ظروف الســوق الحالية
ســتظل ســائدة على المدى القصير ،ال تزال
لدينــا نظــرة إيجابيــة نتيجة للمبــادرات الحكومية
الراميــة إلــى معالجــة التحديــات الرئيســية التي تقيد
القطــاع الســكني فــي المملكة العربية الســعودية
مثــل أســعار األراضــي المرتفعــة وعدم التوازن في
العــرض والطلــب والقــدرة على تحمــل التكاليف،
مــن بيــن تحديات أخرى .وتشــير الجهــود التنظيمية
المبذولــة ،مثل رســوم األراضــي البيضاء وخطط
اإلســكان الكبيــرة وقانون الرهــن العقاري ،إلى
نيـ ٍـة واضحـ ًـة مــن جانب الحكومــة للتعامل مع
المشــكالت التي تواجه الســوق الســكنية في
المملكــة .ورغــم أن الجهــود المبذولــة ال تؤتي
ـريعا لكــن هذه المبــادرات تمثل خطوة
نتائجهــا سـ ً
وصول إلى ســوق عقارية أكثر
فــي االتجــاه الصحيــح
ً
نشـ ً
ـاطا على مدى الســنوات القادمة.

Q3 2018

التوقعات

الشكل 8

الرئيسية
السعودية والمناطق
العربية
مؤشرات أسعار العقارات السكنية في المملكة
ّ
ّ
ّ

*مالحظة :عام األساس = 2014

المصدر :أبحاث نايت فرانك ،الهيئة العامة لإلحصاء

الشكل 9

المعروض من الوحدات السكنية

1,215,274

30,921

18,740

الرياض

%6
829,404

المنطقة
الشرقية

المضاف في 2019
تقدير المعروض ُ

9,125 7,098

جدة

%2
322,164

7,054

تقدير المعروض لعام 2018

المضاف في 2020
تقدير المعروض ُ
النمو التاريخي في المعروض  -معدل
النمو السنوي المركب لخمسة اعوام

5,628

%4

المصدر :أبحاث نايت فرانك

الشكل 10

المعروض الحالي والمقبل من الفنادق ذات الجودة

المعروض الحالي من
الفنادق ذات الجودة
الغرف)
(عدد ُ

الرياض

14,042
غرفة

نسبة الزيادة في
المعروض حتى
عام 2021

منطقة الدمام الحضرية

7,258
غرفة

%53
%54
%94

جدة

10,167
غرفة

المصدر :أبحاث نايت فرانك ،إس تي آر

التوقعات

علــى الرغــم مــن الضغــط النزولــي األخيــر في مســتويات اإليرادات لــكل غرفة متاحة في العديد من األســواق
داخــل المملكــة فــي الســنوات األخيــرة ،نتوقــع انتعــاش قطاع الضيافــة على المدى القصير والمتوســط ،مع
بــدء ظهــور نتائــج جهــود تنويــع االقتصــاد المختلفــة ومشــاريع البنيــة التحتية والمبادرات الســياحية .وكما هو
ـا؛ ومع ذلك تشــير الســوابق التاريخية إلى أن معدالت
الحــال
دائمــا ،ال يــزال هاجــس كثــرة المعــروض ماثـ ً
ً
االنجــاز الفعلــي تكــون عــادة منخفضــة عبــر المملكــة مما من شــأنه تخفيف هذا األثر.
ُيعــد تطويــر المشــاريع الضخمــة مثــل مشــروع البحــر األحمــر وأماال والقدية مؤشـ ً
عاما على نجــاح الحكومة
ـرا ً
فــي خلــق وجهــات فاعلــة للترفيــه قــادرة علــى جذب الزيارات الوافــدة .أما من المنظور التشــريعي ،فإن
إدخــال العمــل بالتأشــيرة الســياحية ،وال ســيما تنفيــذ “تأشــيرة شــارك” هــو خطوة إيجابية نحــو تطوير اإلطار
التشــريعي الصحيــح لتحقيــق ذلك.

المملكة العربية السعودية
ستيفان بورشMRICS ،
شريك
+966 53 0893 297
stefan.burch@me.knightfrank.com
سعود سليماني
شريك ،التقييم واالستشارات
+966 55 883 8883
saud.sulaymani@me.knightfrank.com
التطويرية واألبحاث
استشارات المشاريع
ّ
نيل نجيب
شريك تنفيذي ،المملكة العربية السعودية
+966 50 055 6308
neill.nagib@me.knightfrank.com
ريا مجدالني
مديرة األبحاث
+971 56 4206 735
raya.majdalani@me.knightfrank.com
الضيافة والترفيه
علي منظور
شريك
+971 56 4202 314
ali.manzoor@me.knightfrank.com

الشكل 11

نسبة التغير السنوي في مؤشرات األداء التابعة ألسواق الضيافة الرئيسية
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التقييم واالستشارات
ستيفان فالنجانMRICS ،
شريك
+971 50 8133 402
stephen.flanagan@me.knightfrank.com
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%15الرياض
2017

جدة
2017

منطقة الدمام
الحضرية 2017

شهرا
الرياض 11
ً
في 2018

شهرا في
جدة 11
ً
2018

نسبة
اإلشغال (*)

*مالحظة :نقاط النسبة مئوية

المصدر :أبحاث نايت فرانك ،إس تي آر

منطقة الدمام الحضرية
شهرا في 2018
11
ً

معدل السعر
اليومي

اإليرادات لكل
غرفة متاحة

خدمات المستأجرين والوكالة التجارية
ماثيو دادMRICS ،
شريك
+971 56 614 6087
matthew.dadd@me.knightfrank.com
أسواق رأس المال  /االستثمار
جوزيف موريسMRICS ،
شريك
+971 50 5036 351
joseph.morris@me.knightfrank.com
اإلعالم والتسويق
نيكوال ملتون
رئيسة قسم التسويق في الشرق األوسط
+971 56 6116 368
nicola.milton@me.knightfrank.com

ً
مؤخرا حول األسواق
أهم المنشورات البحثية الصادرة
إشعار هام

Makkah Hospitality
2018

REITS Insights on
Saudi Arabia Q1 2018

The Riyadh Metro

KSA Office Market
Review 2018

تتوافر التقارير البحثية لشركة نايت فرانك على الرابط KnightFrank.com/Research
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جميــع الحقــوق محفوظــة © لشــركة نايــت فرانــك  - 2019نُ شــر
هــذا التقريــر بهــدف تقديــم معلومــات عامــة فقــط ،وليــس بغــرض
شــكل مــن األشــكال .ورغــم اعتمــاد معاييــر
االعتمــاد عليــه بــأي
ٍ
رفيعــة المســتوى فــي إعــداد المعلومــات ،وإجــراء التحليــات،
أن نايــت
ورصــد اآلراء ،والتوقعــات الــواردة فــي هــذا التقريــرّ ،
إل ّ
ٍ
مســؤولية أو
تتحمــل بــأي شــكل مــن األشــكال أي
فرانــك ال
ّ
ـتخدام لمحتويــات
ـزام إزاء أي خســارة أو ضــرر ناجــم عــن أي اسـ
ٍ
التـ ٍ
هــذه الوثيقــة ،أو اعتمــادٍ عليهــا ،أو اتخاذهــا مرجعـ ًـا للمعلومــات.
وباعتبــاره تقريـ ً
عبــر بالضــرورة عــن وجهــة
ـرا عامـ ًـا ،فـ ّ
ـإن محتوياتــه ال تُ ّ
ّ
يتعلــق بممتلــكات عقاريـ ٍـة أو مشــاريع
نظــر نايــت فرانــك فــي مــا
بعينهــاُ .يحظــر نســخ هــذا التقريــر كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا مــن دون موافقـ ٍـة
خطيـ ٍـة مسـ ٍ
ـبقة مــن نايــت فرانــك علــى الشــكل والمحتــوى.
تُ عتبــر "نايــت فرانــك الشــرق األوســط المحــدودة" (فــرع المملكــة
ً
ً
مســجال فــي المملكــة العربيــة
خارجيــا
فرعــا
العربيــة الســعودية)
ً
الســعودية تحــت رقــم التســجيل  .1010432042ويقــع المكتــب
المســجل للشــركة فــي الطابــق األول ،مبنــى ،WH01الرائــدة
المدينــة الرقميــة ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية.

