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املزايا:اأ�ضواق املنطقة العقارية ت�ضهد انخفا�ضًا على 
اأ�ضعار الإيجارات وترفع �ضقوف مبيعات املنتجات 

املطروحة

ب�ضبب زيادة املعرو�ض من الوحدات ال�ضكنية وتاأثرها بالتطورات القت�ضادية واملالية
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املنطقة  اأ�سواق  اأن  موؤخرًا  ال�سادرة  البيانات  اأظهرت 
العر�ض  موؤ�سرات  على  وكثرية  متعددة  تغريات  تواجه 
اإلى طرح املزيد من امل�ساريع املدرو�سة  والطلب، اإ�سافة 
االقت�سادية  امل�سارات  حت�سني  ت�ستهدف  التي  واملنتجات 
لدى  متاحة  اخليارات  اأ�سبحت  حيث  الدول،  بجميع 
اال�ستخدام  يف  مرونة  واأكرث  اخلليجي،  العقاري  ال�سوق 
واال�ستغالل االأمثل، �سواء كانت جمهزة للتاأجري اأو البيع 
اآليات  وباتت  الفندقية،  اخلدمات  قطاع  اإلى  التحول  اأو 
التحول من التاأجري اإلى البيع اأكرث اخليارات مرونة واأقل 

كلفة على ال�سركات املطورة.

وقالت �سركة املزايا القاب�سة يف تقريرها االأ�سبوعي 
اأن اأداء االأ�سواق العقارية يف املنطقة تواجه جمموعة 
�سمنها  من  التي  وال�سلبية،  االإيجابية  التغريات  من 
انخفا�ض اأ�سعار التاأجري، والذي �سينعك�ض اإيجابًا على 
املرجح  من  اأنه  اإلى  اإ�سافة  والتملك،  ال�سراء  وترية 
اأن ت�سهد اأ�سواق املنطقة املزيد من الرتاجعات على 

اأ�سعار االإيجارات حتى نهاية العام احلايل.

الـــــمــــزايـا: اأداء الأ�ضــــــــواق الــــــعـــــقــــاريــــة فــــي 
الــمــنــطــقــة تــواجــه مــجــمــوعــة مــن الــتــغــيــرات 

الإيــجــابــيــة والــ�ضــلــبــيــة
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الــمــزايــا: 
مـــــــوؤ�ضرات 
الـــــــــــ�ضوق 
الــــــــعقاري 
فــــــــــــــــــــي 
دبـــــــــــــــــي 
لــــــــــــــــتي  ا
تــــــــــــــ�ضري 
لــــــــــــــــــى  اإ
ا�ضـــــــتمرار 
مــــــــ�ضارات 
الـــــــرتاجع 

وبينت "املزايا" اأن كافة امل�سارات التي ت�سجلها االأ�سواق 
مع  واأ�سبابها  مربراتها  لها  املنطقة  دول  يف  العقارية 
القطاعات  باقي  التاأثري على  العمق وحيز  االختالف يف 
االقت�سادية واآليات التعامل معها واحلد من تداعياتها، 
حيث باتت االأ�سواق العقارية يف املنطقة تتاأثر بالتطورات 
واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  واالقت�سادية  املالية 
والعاملي، كونها معدة يف االأ�سا�ض لتلبية الطلب الداخلي 
حتاكي  ت�ساميمها  كون  االأوقات،  جميع  يف  واخلارجي 

كافة الثقافات.

واملوؤ�سرات  ال�سابقة  التوقعات  اأن  "املزايا"  واأ�سافت 
الفعلية الأ�سواق املنطقة العقارية جاءت متطابقة مع 
التاأجري  اأ�سعار  على  واالنخفا�ض  الرتاجع  م�سارات 
لغاية   2016 عام  منذ  كافة  العقارية  للمنتجات 
ال�سكنية  ال�سقق  اإيجارات  اأ�سعار  �سجلت  حيث  االآن، 
يف اإمارة اأبوظبي خالل الربع االأول من العام احلايل 
ال�سقق  و�سجلت   ،7% بن�سبة  باملتو�سط  انخفا�سًا 
فيما   ،10% اإلى  و�سلت  انخفا�ض  ن�سبة  الفاخرة 
�سجلت الفلل ن�سبة انخفا�ض و�سلت اإلى %5، بينما 
�سجلت اأ�سعار مبيعات ال�سقق انخفا�سًا بن�سبة 5% 

يف املتو�سط،.

ن�سبة  املكتبية  للم�ساحات  التاأجري  اأ�سعار  و�سجلت 
املكتبية  العقارات  اأن �سوق  %7، حيث  بلغت  انخفا�ض 
ي�سهد تباطوؤًا ملحوظًا على موؤ�سرات الطلب، ف�ساًل عن 
ال�سكنية  الوحدات  من  اجلديدة  االإمدادات  م�ساهمة 
االأ�سعار  ال�سكنية اجلديدة يف تخفي�ض  امل�ساريع  وت�سليم 
ال�سركات  بع�ض  لتوجه  كان  فيما  االأ�سواق،  يف  املتداولة 
قوى  كبريعلى  تاأثري  ال�سكن  خم�س�سات  تخفي�ض  اإلى 
الطلب احلالية التي من املتوقع اأن تبقى على حالها خالل 

ال�سنوات القليلة القادمة.

العقاري يف  ال�سوق  موؤ�سرات  اإلى  "املزايا"  وتطرقت 
دبي التي ت�سري اإلى ا�ستمرار م�سارات الرتاجع ب�سبب 
التاأثري  التي من �ساأنها  الت�سحيح امل�ستحقة  عمليات 
والتاأجري،  وال�سراء  البيع  ن�ساط  وترية  على  اإيجابًا 
التي  واالقت�سادية  املالية  ال�سغوط  اإلى  اإ�سافة 
والتي  واخلارجية،  الداخلية  امل�سادر  كافة  اأنتجتها 
ال�سكنية  الوحدات  على  االأ�سعار  موؤ�سرات  اأو�سلت 

ب�سكل خا�ض اإلى اأدنى م�ستوى لها.
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الــمــزايــا: 
اأداء القطاع 
الــــــــعقاري 
الـــــــقطري 
يـــــــــرتبط 
بــــــم�ضارات 
اأ�ضــــــــــــواق 
الـــــــــــنفط 
والــــــــــــغاز 
واأ�ضـــــعارها 
الــمتداولة

2600 وحدة من ال�سقق  "املزايا" اأن اأكرث من  ولفتت 
العقاري خالل  دبي  �سوق  التاون هاو�ض دخلت  ووحدات 
ما  اإجناز  املتوقع  ومن  اجلاري،  العام  من  االأول   الربع 
يقارب 28 األف وحدة اأخرى حتى نهاية العام احلايل، 
املكتبية  الوحدات  على  ال�ساغر  ن�سب  و�سلت  حني  يف 
واالإدارية اإلى %14، بينما و�سل متو�سط ن�سب الرتاجع 
و3%  الفلل،  على   8% اإلى  دبي  يف  االإيجارات  على 
على ال�سقق ال�سكنية خالل عام 2016، اإ�سافة اإلى اأن 
االأ�سعار اجلاري تداولها يف اإمارة دبي ترجح االجتاه نحو 

التملك كون اأ�سعار البيع باتت جاذبة لقوى ال�سراء.

العقاري  ال�سوق  اإلى  تقريرها  يف  "املزايا"  واأ�سارت 
العام  خالل  الركود  من  حالة  واجه  الذي  القطري 
على  اللحظة  حتى  م�ستمرة  مازالت  والتي  املا�سي، 
اأ�سعار  على  امل�سجلة  اال�ستقرار  حالة  من  الرغم 
بعد  ال�سكنية  والوحدات  املكتبية  للم�ساحات  التاأجري 
 ،15% اإلى  و�سلت  بن�سبة  انخفا�سات  ت�سجيلها 
حيث تاأتي هذه االجتاهات نتيجة حزمة من العوامل 
التي يت�سابه جزء منها مع ما متر به االأ�سواق املجاورة.

وقالت "املزايا" اإن اأداء القطاع العقاري القطري يرتبط 
مب�سارات اأ�سواق النفط والغاز واأ�سعارها املتداولة، حيث 
وامل�ساحات  ال�سكنية  الوحدات  املعرو�ض من  لزيادة  كان 
اإلى  اإ�سافة  الرتاجع،  اإلى  االأ�سعار  التجارية دور يف دفع 
اأن �سوق ال�سيافة القطري ي�سهد املزيد من امل�ساريع لرفع 
طاقته اال�ستيعابية، وذلك الأن قطر ت�ستهدف توفري اأكرث 
من 60 األف غرفة فندقية ا�ستعدادًا ال�ست�سافة نهائيات 

كاأ�ض العامل.



الــمــزايــا: 
تــــــــــــــ�ضري 
مـــــــوؤ�ضرات 
الـــــــــــ�ضوق 
الــــــــعقاري 
الـــبحريني 
اإلــــــــــــــــــى 
التــــــــجاه 
نـــــــــــــــــحو 
الـــــــرتاجع 
عـلى اأ�ضــعار 
الــــــــتاأجري 
خالل العام 
الــــــــــحايل
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وذكرت "املزايا" اأن اأ�سباب الرتاجع على اأ�سعار التاأجري 
الوحدات  من  املعرو�ض  زيادة  اإلى  يعود  البحرين  يف 
ارتفاعًا  العقاري  ال�سوق  �سجل  حيث  والفلل،  ال�سكنية 
كبريًا على عدد امل�ساريع ال�سكنية اجلديدة، االأمر الذي 
مما  العقارية،  الوحدات  من  املعرو�ض  زيادة  يف  �ساهم 

دفع باجتاه تراجع اأ�سعار االإيجارات.

طرح  يف  اال�ستمرار  باأن  تقريرها  "املزايا"  واختتمت 
امل�ساريع العقارية ال�سكنية واملكتبية خالل الفرتة احلالية 
الوحدات  من  املعرو�ض  حجم  من  �سريفع  والقادمة 
عدم  موؤ�سرات  ظل  يف  احلايل  م�ستواها  عن  ال�سكنية 
الرتاجعات  من  املزيد  اإلى  و�سيدفع  الطلب،  على  التاأكد 
تدين  على  و�سيعمل  اخلليجي،  العقاري  ال�سوق  لدى 

العوائد وانخفا�ض جدوى تلك امل�ساريع.

يف املقابل ت�سري موؤ�سرات ال�سوق العقاري البحريني 
التاأجري  اأ�سعار  على  الرتاجع  نحو  االجتاه  اإلى 
التباطوؤ  عوامل  ب�سبب  وذلك  احلايل،  العام  خالل 
وزيادة  النفط  على  الطلب  وتراجع  االقت�سادي 
اأهم  ت�سكل  التي  العقارية،  الوحدات  من  املعرو�ض 
االأ�سباب ال�ساغطة لت�سجيل مزيدًا من الرتاجع على 
على  االإيجارية  القيم  �سجلت  حيث  التاأجري،  اأ�سعار 
 8% جتاوزت  بن�سبة  انخفا�سا  ال�سكنية  ال�سقق 
و�سل  فيما  احلايل،  العام  من  االأول  الربع  خالل 
الرتاجع على الفلل اإلى %7، ومن املتوقع اأن يرتاوح 
معدل الرتاجع من %10 اإلى %12 حتى نهاية 

العام احلايل.

اإيجارات  تراجعات  ت�ساهم  اأن  "املزايا"  وتوقعت 
الوحدات ال�سكنية واأ�سعار ال�سراء ال�سائدة اإلى اجتاه 
اإلى  اخلارج  من  وامل�ستثمرين  واملقيمني  املواطنني 
�سراء ومتلك العقارات بكافة اأ�سكالها، مع االخذ بعني 
االعتبار التاأثريات ال�ساغطة على االأداء االقت�سادي 
العام، حيث �سيوؤدي ارتفاع اأ�سعار الفائدة اإلى ت�سجيل 
مزيدًا من الرتاجع على ال�سراء لدى بع�ض االأ�سواق، 

و�سيعمل على تراجع اأ�سعار النفط.


