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 ما يتوقعه المشاركون للقيم ا�يجارية وأسعار المنازل خالل ا�شهر الست المقبلة
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قيم المنزل ، ا�شهر الستة الماضية مقابل توقعات ا�شهر الستة المقبلة
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ا�يجار ، ا�شهر الستة الماضية مقابل توقعات ا�شهر الستة المقبلة
آخر 6 أشهر توقعات 6 أشهر المقبلة

� ا�مارات العربية ا�تحدة، يتوقع ٪59 من ا�شارك
 انخفاض قيمة منازلهم خ�ل النصف الثا� من العام 2020؛ بين� يتوقع ٪84 من ا�شارك
 ا�ستأجرين تراجع قيمة إيجاراتهم

� ا�توسط، يتوقع ا�شاركون من دولة ا�مارات انخفاض ا�يجارات وا�سعار بنسبة ٪8 � الف�ة ا�تبقية من العام 2020

 يذكر %75 من ا�شارك
 ا�ستأجرين � دولة ا�مارات، والذين أعادوا التفاوض بشأن قيمة إيجارهم خ�ل ا�شهر الستة ا�اضية، إن قيمة إيجارهم انخفضت. وأفاد ثلثهم أن قيمة إيجارهم

انخفضت بنسبة ٪10 أو أك¨

� ا�ملكة العربية السعودية، يتوقع ٪40 من ا�شارك
 انخفاض قيمة ا�يجارات وأسعار ا�نازل خ�ل النصف الثا� من العام 2020. ويتوقع ا�مر نفسه ٪8 فقط من ا�شارك
 � م©

يرى ٪70 من ا�شارك
 � ا�مارات، ممن كانوا مستأجرين، أن قيمة ا�يجار الذي يدفعونه قيمة عادلة أو جيدة بالنظر إ® العقار الذي يستأجرونه
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PENINSULA HOME SENTIMENT مؤشر
نظرة عن قرب على ا�مارات

 ا�ج�³ من 47 إ® 42؛ بعدما كان قد ارتفع Peninsula Home Sentiment تراجع مؤ±
 إ® 44 � الربع الرابع من العام 2019. و« شك � أن ذلك نتيجة طبيعية لتأث¶ جائحة ف¶وس كوفيد-19.ش

 وتعكس الدرجة أقل من 50 بشكل عام اتجاهات سلبية أك¨ منها إيجابية. لذلك، و� حال 42 درجة، كان
 ا�شاركون � ا«ستط�ع يش¶ون إ® توقعهم تراجع سوق العقارات (ا�سعار وا�يجارات) ما ب
 5 إ® 10٪ �

 ا�شهر ا�قبلة.ذ
 ونجد أن هذا التحول متساٍو تقريباً ب
 ا�ستأجرين وا�الك
. و� استط�عنا السابق، توقع ا�الكون أن تنخفض
 قيمة منازلهم هامشياً فحسب خ�ل عام 2020. واÇن يقف مؤ± ا��ك عند 45، م� يش¶ إ® توقعهم
 انخفاض السعر بنسبة ٪5. أما ا�ستأجرين، الذين توقعوا � السابق انخفاض قيمة إيجاراتهم بنسبة ٪5 هذا

العام، فينتظرون تراجعات بنسبة ٪10 � قيمة ا�يجار من ا�الك
.ش



 ققحتت ملو .ةقوثوم اهنأ الوسنينيب دقتعت يتلا تانايبلا رداصم نم اهعمج مت يتلا تامولعملا ىلإ دنتسا دقو .اهتعيبطل اهب ؤبنتلا نكمي ال يتلاو ،اهشقان يتلا عيضاوملل ًالماك اًليلحت نوكي نأ هنم ضرتفملا نم سيلو .طقف ةيتامولعم ضارغأل ريرقتلا اذه ("الوسنينيب") (ةدودحملا) تاراقعلا ةرادإل الوسنينيب ةكرش تردصأ
 يتيس ،CBRE ةعومجم ،(مازتلا) لوصألا ةرادإل مازتلا ةعومجم :انئاكرش لالخ نم عسوأ قاطن ىلع هعيزوت متو 2020 ويلوي رهش لالخ الوسنينيب هتلسرأ عالطتسا ىلع اهانيقلت يتلا دودرلا ىلإ ريرقتلا اذه يف ةروشنملا تانايبلا دنتستو .اهمامت وأ اهتقدب قلعتي اميف دهعت وأ نامض يأ مدقت الو رداصملا هذه نم لقتسم لكشب الوسنينيب
 يه ريرقتلا اذه يف ةروشنملا ءارآلا سيياقم نأ ضارتفا يغبني الو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاراقعلا قوس تاهاجتا ةقدب سكعت اهنأ نمضن نأ اننكمي ال ،كلذل ةجيتنو ؛ةيئاصحإ ةلالد تاذ جئاتنلا نأ يعدن ال كلذل ؛ًايلصف اهميوقت وأ ةيلوألا تانايبلا ليدعت متي ملو .زيسيفريس موه ياواثاه رياشكريبو ،سنجيلتنإ بيكس
 يف ببستت دق ةفورعم ريغو ةفورعم كوكشو رطاخم ةيعلطتلا تانايبلا نمضتتو .راعشإ نود رييغتلل ةضرع يهو ريرقتلا خيرات يف انيأر ريرقتلا يف ةدراولا رظنلا تاهجوو ءارآلا عيمج سكعتو .تامولعملا هذه ىلع صخش يأ دامتعا ةجيتن وأ اهب قلعتي اميف ةيلوؤسم يأ الوسنينيب لمحتت الو .ًالبقتسم تاراقعلا قوس ءادأل ةقيقد تاؤبنت

 .الوسنينيب نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نودب اهلوادت وأ ةقيثولا هذه جاتنإ ةداعإ زوجي الو .ريرقتلا اذه يف ةدراولا ءارآلا ىلع ًءانب ىرخأ ةيراجت تارارق وأ رامثتسا تارارق يأ ذاختا بجي الو .ةيعلطتلا تانايبلا هذه اهيلع يوطنت يتلا كلت نع يرهوج لكشب ًالبقتسم عقاولا فالتخا

 لمحة عن شركة بينينسوال �دارة العقارات وعن شركائنا

 بينينسوال شركة استثمار وأبحاث ترصد االتجاهات السائدة والفرص والتحديات التي تواجه السوق العقاري لمنطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.م

 مجموعة التزام �دارة ا�صول (التزام) إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة ا�صول في دولة ا�مارات ومنطقة الخليج، وذات الحضور القوي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق ا�وسط وشمال إفريقيا. ومن خالل مجموعة شركاتها، تقدم "التزام" أفضل خدمات
 الوحدات العقارية (سكنية، تجارية، تجزئة، صناعية، وكذلك أصول البنى التحتية) بما يساند مالك ا�صول في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عوائد ا�صول على المدى الطويل.م

 هي أكبر شركة تجارية للخدمات العقارية واالستثمار في العالم (بناًء على إيرادات العام 2019). وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، بما في ذلك المرافق والمعامالت وإدارة المشاريع؛ إدارة الممتلكات؛ إدارة االستثمار؛ التقييم والتقييم ؛ تأجير CBRE مجموعة
العقارات ؛ استشارات استراتيجية؛ مبيعات العقارات ؛ خدمات الرهن العقاري وخدمات التطوير العقاري.م

 سيتي سكيب إنتليجنس هي إحدى شركات سيتي سكيب العالمية الرائدة في مجال الفعاليات العقارية، وهي تمثل الذراع البحثي الذي يربط القطاع والصناعة بكافة مقدمي المحتوى المعلوماتي وا�خباري عن القطاع في جميع أنحاء العالم.م

 بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز هي وكالة الخدمات العقارية ذات الريادة في المنطقة وتقدم خدماتها االستشارية التي تدعم بها عمالئها في العديد من أسواق العقارات الرئيسية في شتى أنحاء العال.م

 « عجب � أن يكشف استط�عنا الثا� Çراء ا�ستثمرين � الوحدات السكنية عن تراجع توقعاتهم بشأن سوق العقارات � منطقة الخليج. وقد أجرينا ا«ستط�ع � ا�سبوع
 ا�ول
 من شهر يوليو، ليمثل أول استكشاف لتأث¶ جائحة

ف¶وس كوفيد19- � اتجاهات أصحاب ا�نازل وا�ستأجرين. وطلب ا«ستط�ع من ا�ستأجرين وا�الك
 � دول ا�نطقة ا�شاركة بآرائهم حول ا�شهر الستة ا�قبلة، وكذلك ا�شهر القليلة التي مضت من العام.ش

 

 و� ا�مارات العربية ا�تحدة، كانت آراء ا�ستأجرين مؤ±اً واضحاً عÒ ضعف السوق. وبشكل عام، أفاد ٪75 منهم قدرتهم عÒ التفاوض بنجاح عÒ قيمة إيجارية أقل � الربع الثا� من 2020. و« ينبغي أن يكون � هذا ما يفاجئنا،

 نظراً �ا نعرفه عن مجريات السوق عÒ مدى ا«ثني عØ شهراً ا�اضية، وحتى من قبل دخول تأث¶ الجائحة � عوامل التأث¶. ومع ذلك، نلحظ انحرافاً واضحاً نحو درجات انخفاض أكÕ � قيمة ا�يجار؛ فمن ب
 ٪75 تحدثوا عن انخفاض

 � قيمة ا�يجار، تفاوض Ù) 37٪ثلون ٪29 من إج�³ ا�شارك
) عÒ خفض بنسبة ٪10 أو أك¨، وتفاوض ٪31 (٪23 من ا�شارك
) عÒ خفض ت�اوح نسبته ب
 5 إ® ٪10، وتفاوضت النسبة ا�تبقية عÒ خفض « تتجاوز نسبته ٪5 من

القيمة ا�يجارية.ش

 وأبانت توقعات ا�ستأجرين أن السوق � ا�مارات ستشهد ا�زيد من ال�اجع. فبالنسبة للنصف الثا� من العام 2020، يتوقع ٪84 من ا�ستأجرين انخفاض قيمة ا�يجار، ويتوقع ٪14 منهم أن تظل القيمة عÒ حالها، وتوقع ٪3 منهم

 فحسب زيادة القيمة ا�يجارية. ومن ب
 هؤ«ء الـ ٪84، يتوقع ٪38 (أي ٪32 من ا�شارك
) تراجعاً � قيمة ا�يجار بنسبة ٪10 أو تزيد، ويتوقع ٪43 (٪36 من ا�ج�³) تراجعاً من 5 إ® ٪10، بين� يرى ٪18 (%15 من ا�شارك
) أن

قيمة إيجارهم ستنخفض �ا لن يتجاوز 5٪

 

 ويأخذ التفاوض عÒ قيمة ا�يجار � حسبانه حركة السوق خ�ل ا�شهر ا«ثني عØ السابقة؛ ورÜا للسبب نفسه جاءت توقعات ا�الك
 � دولة ا�مارات أك¨ إيجابية من ا�ستأجرين بالنسبة للف�ة ا�تبقية من العام 2020. وعÒ وجه

 التحديد، يتوقع ٪59 من ا�الك
 (مقارنة بـ ٪84 من ا�ستأجرين) انخفاض أسعار ا�نازل. ومن بينهم، يتوقع ٪39 (٪23 من ا�ج�³) تراجعاً قدره ٪10 أو يزيد، بين� يرى ٪34 (٪20 من ا�شارك
) تراجعاً �ا ب
 5 إ® ٪10، ويعتقد 27٪

(٪16 من ا�شارك
) أن ال�اجع لن يتجاوز ٪5، هذا إن حدث. و� ح
 ذكر ٪9 فقط من ا�شارك
 أن أسعار ا�نازل � ارتفاع، توقعت نسبة «فتة (٪30) استقرار ا�سعار لبقية العام.ش

 وجاءت نظرة ا�الك
 أك¨ إيجابية للنصف الثا� من العام 2020 مقارنة با�ستأجرين، بل وتعكس تحسناً � توجهاتهم عند مقارنتها با�شهر الستة ا�اضية. ومع وضع تأث¶ جائحة ف¶وس كوفيد19- عÒ السوق، التي كانت تعا�

Òأن ا�سعار تراجعت، بين� قال %14 أن ا�سعار بقت ع 
 ضعفاً � ا�صل، � ا«عتبار، يعتقد ٪50 من ا�شارك
 أن أسعار منازلهم تراجعت بنسبة ٪10 عÒ ا�قل منذ بداية العام وحتى اÇن. و� ا�جمل، ذكر %83 من ا�شارك

 حالها، وß يتحدث عن ارتفاع � ا�سعار سوى %2 فقط من ا�شارك
.ش

 ومن يتمعن � تحليل آراء مالà الوحدات السكنية � دولة ا�مارات قد يستنتج أن ا�رحلة ا�سوأ مرت. عÒ أن من

 الواضح أن سوق الوحدات السكنية ستظل تعا� ضعفاً لبضعة أشهر قادمة. ويتضح هذا � الواقع بالنظر إ® آراء

 ا�ستثمرين � ا�ملكة العربية السعودية، فعÒ الرغم من أنها « تزال حذرة، إ« أنها أفضل بدرجة ملحوظة من نظ¶تها

 � ا�مارات. فعÒ سبيل ا�ثال، يتوقع ٪40 فقط من ا�شارك
 � السعودية (ا�ستأجرون ومالكو ا�نازل) تراجع أسعار

 الوحدات وقيمة ا�يجارات خ�ل النصف الثا� من العام (٪32 يتوقعون استقرار ا�سعار، و٪28 يتوقعون ارتفاع ا�سعار).

 وهو توجه إيجاä مقارنة بنتائج ا«ستط�ع � ا�مارات، مع توقع ٪74 من ا�شارك
 (ا�ستأجرين ومالà ا�نازل) تراجع

.(أسعار الوحدات وقيمة ا�يجارات لبقية عام 2020 (٪20 يتوقعون استقرار ا�سعار، و٪6 يتوقعون ارتفاع ا�سعار

 ولتفس¶ هذا التباين � آراء ا�شارك
 � كل من ا�مارات والسعودية، علينا أن ننظر � عدد من العوامل، أبرزها طبيعة

 سوق الوحدات السكنية السعودية، وخاصة � العاصمة الرياض، والتي عرفت تحو«ً حتى من قبل جائحة الف¶وس. ك�

 أن ارتفاع نسبة الوافدين � ا�مارات (٪85 من إج�³ السكان) مقارنة با�ملكة العربية السعودية (حوا³ ٪30 من إج�³


 السكان) Ùثل عام�ً آخر « يستهان به. ومن ا�رجح أن يؤدي الركود ا«قتصادي نتيجة للجائحة إ® تراجع � عدد ا�قيم

 بدولة ا�مارات مقارنة با�ملكة، وبالتا³ تراجع � الطلب عÒ العقارات السكنية. أما � م©، ومع ا�حدودية النسبية

 للوافدين ا�قيم
 بها، « تزال التوجهات مرتفعة � السوق العقارية، حيث ما يزال ا«ستث�ر � ا�صول العقارية � م©

 .من أهم وسائل التحوط اÇمن من التضخم

 د. كريستوفر باين
 كبير المحللين االقتصاديين

christopher.payne@peninsula-reh.com
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من:م

 يعتقد ٪74 من المشاركين في االستطالع من دولة ا�مارات أن أسعار المنازل وقيمة ا�يجارات
 سوف تنخفض في النصف الثاني من العام 2020؛ أما في المملكة العربية السعودية فكانت

توقعات ٪40 من المشاركين فحسب تشير إلى انخفاض ا�سعار وا�يجارات


