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بعد توقف أو إلغاء نحو 25% من إجمالي حجم المشاريع البالغة قيمتها تريليون دوالر تقريباً

»سبائك«: تداعيات األزمة على تأجير العقارات تفاوتت بين دول الخليج
تناول التقرير الش��هري لشركة س��بائك لإلجارة واالستثمار وضع 
قطاع تأجير العقارات ف��ي دول مجلس التعاون اخلليجي وتأثيرات 
األزم��ة املالي��ة العاملية عليه، مبينا ان العق��ار اخلليجي يعد أحد أهم 
القطاعات التي حققت منوا مطردا في الطلب بني عامي 2004 و2007 
وذل��ك نتيجة التوس��ع العمراني، وارتفاع معدالت النمو الس��كاني ف��ي املنطقة التي تتمتع 

طبيعتها الدميوغرافية بارتفاع نسبة الفئة العمرية الشابة.
لك��ن األزمة االقتصادية التي اندلعت في 2008 واس��تمرت في 2009 أثرت بش��كل كبير 
على س��وق العقار اخلليجي، األمر الذي أدى إلى تراجع الفت في القيم الرأس��مالية العقارية 
وقيم اإليجارات. وكانت عقارات اإلمارات وقطر األكثر تضررا باألزمة بس��بب االستثمارات 

املضاربية، في حني تبدو السعودية أكثر استقرارا بفضل تواصل الطلب القوي من املواطنني. 
وخالل العقد املاضي دخل مئات الالعبني اجلدد إلى سوق تأجير العقارات في اخلليج بسبب 
العائ��د املج��دي الذي يحققه هذا النوع من االس��تثمار في دول تضم ش��رائح واس��عة من 

املجتمعات الوافدة واألجنبية.
ويقيّم الالعبون شركات وأفرادا استثماراتهم في قطاع التأجير على أساس معيار العائد، 
ويقصد بهذا املعيار حس��اب قيمة العقار بناء على العائد النقدي الفعلي من اإليجار وازدياد 
القيمة الرأسمالية للعقار. وقال التقرير ان األزمة الراهنة قد أدت إلى تراجع القيمة الرأسمالية 

ودخل إيجار العقارات املختلفة.
وتفاوتت التأثيرات على القطاع العقاري بني دول اخلليج حيث شهدت مجتمعة توقيف أو 

إلغاء حوالي 25% من إجمالي حجم املشاريع البالغة قيمتها تريليون دوالر تقريبا.
ولم تسلم القيم الرأسمالية للعقارات وقيم تأجير املنازل واملكاتب في أي واحدة من الدول 

من التراجع.
وكانت أسعار العقارات تراجعت منذ بداية األزمة حتى نهاية 2009م في دبي بني 40 و%60، 

وفي أبوظبي بني 15 و20% في املشاريع اجلديدة، تلتهما الكويت والبحرين بني 20 و%40.
أما قطر فتراوحت نسبة التراجع فيها بني 20 و30%، ثم السعودية بني 17 و%20.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على األزمة في املنطقة، التزال املؤشرات غير واضحة 
فيما إذا كانت األسواق العقارية قد وصلت إلى قاعها السعري.

وفيما يلي وضع قطاع تأجير العقارات في دول مجلس التعاون اخلليجي:

الكويت: العقارات التجارية أكبر المتضررين

دبي: إيجارات الوحدات السكنية انخفضت بين 30 و%50

البحرين: سوق تأجير الشقق يستعيد نشاطه
قطر: أسعار اإليجارات انخفضت بين 15و%20 

عمان: إيجارات المكاتب تنخفض حتى %60

السعودية: تأجير الوحدات السكنية انخفض %15

توقعات وتوصيات
يتوقع تقرير »سبائك« أن يتجه قطاع تأجير العقارات 
في املنطقة نحو االس���تقرار في النصف األول من 2010، 
ليعود إلى النمو في النص���ف الثاني من الع��ام، لكن هذا 
التحس��ن في س��وق التأجي���ر ل���ن يح���دث دون ع���ودة 

ثقة املستثمري���ن، ل��ذا توص�ي »سبائ��ك« بالتال��ي:
< العمل على إصالحات تشريعية وتنظيمية تهدف 

إلى حتقيق املرونة في سوق العمل.
< تركيز املطورين العقاريني على عقاراتهم القائمة، 
وإعط���اء األولوية للس���كن ذي التكلف���ة املعقولة في 

املستقبل.
< تعزيز الشفافية واإلفصاح في السوق العقاري.

< وأخيرا ضرورة التدخل احلكومي لدعم قطاع العقار 
عبر ضخ املزيد من االس���تثمارات ف���ي البنية التحتية 

واملشاريع.

على الرغم من أن األزمة املالية 
حركت قوانني التملك احلر لألجانب 
في سوق العقارات السكنية في 
البحرين وظهر العديد من مشاريع 
التطوير مثل جزيرة أمواج وأبراج 
اللؤلؤ ومارينا ويست في جميع 
أنحاء اململكة، مما أدى إلى زيادة 
املعروض م���ن العقارات املتاحة 
للتمل���ك احل���ر التي تس���تهدف 
فئة ذوي الدخ���ل املرتفع.  وفي 
2009، استعادت سوق اإليجارات 
نش���اطها إذ أدى نقص التمويل 
وشح االئتمان املصرفي إلى حتول 
الطلب من سوق العقارات املتاحة 
للتملك احلر إلى سوق العقارات 

املؤجرة. وبق���ي قطاع الوحدات 
السكنية مستقرا إلى حد ما خالل 
العام املاضي بكامله، حيث متيزت 
حركة األسعار واإليجارات ونشاط 
الصفقات بالبطء. هذا وتعهدت 
احلكومة البحرينية ببناء 14 ألف 
التكلفة  وحدة سكنية منخفضة 
بحلول نهاية عام 2010. أما قطاع 
العقار التجاري فقد شهد عجزا في 
مساحات املكاتب من الفئة األولى، 
إال أن األزم���ة قلصت العديد من 
األعم���ال التجارية، مما نتج عنه 
انخفاض في الطلب. ومن املتوقع 
أن يتوافر املزيد من املس���احات 
املكتبية في 2010. وتدعم حركة 

العبور من جس���ر الس���عودية، 
منو س���وق عقارات التجزئة في 
البحرين. ويتوق���ع أن يبدأ في 
وقت قريب إنش���اء جس���ر آخر 
يربط البحرين بقطر. وقد تراجعت 
إيجارات املكاتب في البحرين بنحو 
20% خالل 2009، وفقا لدراس���ة 
صدرت عن شركة سي بي ريتشارد 
إليس. وتش���ير الدراسة إلى أن 
نسبة التراجع ازدادت حدة خالل 
أشهر الصيف وشهر رمضان. ومن 
املتوق���ع أن تقلص البنوك حجم 
أعماله���ا في الفترة املقبلة لذا قد 
إلى  املكاتب  تتجه أسعار تأجير 

املزيد من االنخفاض في 2010. 

كما في غيره من القطاعات لم 
يسلم قطاع تأجير العقارات في 
قطر من تداعيات األزمة املالية، 
على الرغم م����ن أن تأثره كان 
محدودا نسبيا. فقد انخفضت 
على س����بيل املثال ال احلصر 
أس����عار إيجارات املس����احات 
املكتبية املشيدة حديثا مبعدل 

15 إلى 20% خالل 2009.
أما على الصعيد السكني، فقد 
أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني القانون رقم 20 
لسنة 2009 الذي جعل من طرد 
املستأجر من العقار املؤجر أمرا 
أكثر صعوبة. ويجوز للمالك 
اآلن أن يطلب من املس����تأجر 
إخالء العقار املؤجر فقط إذا كان 

يحتاج إليه بغرض االستخدام 
املالك  الشخصي. ويجب على 
أن يخطر املستأجر بذلك قبل 6 
أشهر على األقل من إخالء العقار. 
والقانون ال يعطي احلق ملالك 
العقار في رفع قيمة اإليجار، 
لذا قد يش����هد سوق العقارات 
السكنية في قطر انكماشا في 
األسعار التأجيرية، بعد موجة 
م����ن االرتفاعات ف����ي األعوام 
املتوقع  القليلة املاضية. ومن 
حدوث املزي����د من االنخفاض 
في مستويات إيجارات الشقق 
نتيج����ة لتوافر عرض متزايد 
في الس����وق، بينما سيش����هد 
قطاع تأجير الڤيالت استقرارا 

تدريجيا على املدى القريب. 

ويتراوح متوسط إيجارات 
الش����قق في العاصمة الدوحة 
بحسب املنطقة ومساحة الشقة 
بني 3 آالف ريال شهريا للشقق 
ذات الغرف����ة الواحدة و9500 
ريال للش����قق بأرب����ع غرف، 
لكن هذه األس����عار ال تنسحب 
على شقق الفئة الفاخرة ومن 
اللؤلؤة  ضمنها شقق جزيرة 
التي تعرض حاليا مبتوسط 
الف ريال قطري للش����قة.   13
وسيظل املعروض من الشقق 
السكنية املخصصة لفئة الطبقة 
املتوسطة يشهد نقصا، إذ تتركز 
معظم املشاريع تقريبا في قطاع 
العقارات املخصصة لذوي الدخل 

املرتفع.

أقل  تعتبر س����لطنة عم����ان 
املتأثري����ن باألزمة املالية، إذ زاد 
عدد عقود االيجار املسجلة جلميع 
فئات العق����ار بني النصف األول 
من 2008 ونهاية 2009 بنس����ب 
تراوحت بني 13 و222%، حس����ب 
دراسة ملوقع عقارات دوت كوم. 
وقد ظلت إيجارات الشقق السكنية 
على حالها محتفظة مبستوياتها 
املرتفعة بفضل قدرة الس����لطنة 
عل����ى خلق فرص عم����ل جديدة 
القوى  أعداد م����ن  واس����تقطاب 
العاملة احمللية واأليدي العاملة 
الوافدة وهو ما متخض عن طلب 
كبير وغير مسبوق على الشقق 
السكنية في محافظة مسقط، مما 
أخل بالتوازن الذي كان قائما بني 
الطلب  العرض والطلب. وشكل 

املتنامي ضغطا على االيجارات 
فارتفعت بشكل كبير حتى اضطرت 
احلكومة الى التدخل لكبح جماح 
االيجارات الس����كنية والتجارية 
إذ صدر املرس����وم السلطاني في 
يوليو 2008 الذي ألزم املالك بعدم 
زيادة األجرة إال بعد مرور ثالث 
سنوات على التعاقد وبنسبة ال 

تزيد على 7% فقط. 
في موازاة اس����تقرار أسعار 
إيجارات الشقق، لوحظ أنه اعتبارا 
من الربع األخير من 2008، بدأت 
إيجارات الڤلل في االنخفاض، وقد 
وصلت نسبة الهبوط في بعض 
املناطق إل����ى 50% كما في نهاية 
2009. ويرجع ذلك الى س����ببني 
أساسيني: أوال، طبيعة الطلب على 
الڤلل الذي يعتبر قليال باملقارنة 

مع الطلب على الش����قق، وثانيا 
زيادة املعروض من الڤلل في سوق 

البيع والتأجير.
أما في قطاع العقار التجاري، 
فقد شهدت أسعار التأجير موجة 
م����ن الهبوط من����ذ الربع األخير 
م����ن 2008. وقد وصلت نس����بة 
الهبوط بالنسبة لتأجير املكاتب 
إلى حوالي 60% في نهاية 2009 
بس����بب زيادة العرض، في حني 
أن أسعار تأجير متاجر التجزئة 
حافظت على اس����تقرارها. ومن 
املتوقع أن حتتفظ االيجارات في 
السلطنة مبستوياتها احلالية على 
القصير واملتوسط ورمبا  املدى 
تكون مرشحة للزيادة على املدى 
الطويل مدفوعة بالنمو االقتصادي 

املتوقع.

تعتبر السعودية أكبر سوق لتأجير العقارات 
الس���كنية في املنطقة. وقد قدرت دراسة أعدها 
مركز التحكيم في مجلس التعاون حجم العوائد 
الس���نوية لصناعة قروض التموي���ل العقارية 
والتأجير في اململكة ب���� 180 مليار ريال أي 48 
مليار دوالر تقريبا. وه���ذا الرقم الضخم دليل 
واضح على حجم السوق الذي يحتاج ملا يزيد على 
500 ألف وحدة سكنية خالل السنوات اخلمس 
املقبلة. وكانت أسعار تأجير الوحدات السكنية 
في اململكة انخفضت بني 5 و15% فقط، وهي أقل 
معدالت انخفاض على مس���توى اخلليج بسبب 
اس���تمرار الطلب عليها. وقد أطلقت في األعوام 
القليلة املاضية بنوك سعودية عدة خدمة إجارة 
العقار املنتهية بالتملك، وهو املنتج الذي سيتيح 

إمكانية متلك العقارات.
أما في قطاع العقار التجاري، فلم تتأثر أسعار 
تأجير املكاتب قيد أمنلة في األزمة، وقد شهدت 
استقرارا ال بل نوعا من النمو الطفيف. ويعود 
سبب ذلك إلى أن معدالت إيجار املكاتب السنوية 
في الرياض مثال تعد األقل على مستوى العواصم 
اخلليجي���ة وبعض الدول العربية، إذ س���جلت 
في عام 2009 حوالي 6740 دوالرا س���نويا لكل 
مكتب عمل. ومن املتوقع أن يوفر الس���وق في 
الرياض 300 ألف متر مربع من املكاتب حتى عام 
2011، خصوصا أن البنك املركزي اخلليجي، الذي 
سيوظف بني 450 و500 عامل، سيحتاج إلى 7 آالف 
متر مربع من املكاتب تقريبا، وحسب املعلومات 
املتوافرة، تعادل املساحات املكتبية التأجيرية في 
مدينة جدة 60% فقط من املساحات املتوافرة في 
العاصمة، في حني أن مساحات املكاتب املعروضة 
في املنطقة الشرقية متثل 25% فقط من إجمالي 

املساحات في الرياض. 
وق���د صنف تقرير لش���ركة كوليرز العاملية 
املكاتب في السعودية إلى قسمني هما الفئة األولى 
والفئة الثاني���ة، مبينا أن مدينة الرياض بلغت 
فيها نس���بة إش���غال املكاتب الفئة األولى %99 
و87% للفئة الثانية، وفي مكة املكرمة بلغت نسب 
إش���غال الفئة األولى 95% و90% للفئة الثانية، 
وفي املدينة املنورة بلغت نسبة إشغال مكاتب 
الفئ���ة األولى 90% و87% للفئة الثانية. أما جدة 
فقد بلغت فيها نس���بة إشغال الفئة األولى %97 
وللفئة الثانية 90%، وفي املنطقة الشرقية نسبة 
إشغال املكاتب جاءت متعادلة في الفئتني وقدرت 
بنحو 94%. ونسب اإلشغال املرتفعة هذه تدل على 
قدرة السوق على حتمل املزيد من االستثمارات 
في قطاع تأجير املكاتب في اململكة. ومن املتوقع 
على املدى القصير واملتوس���ط أن تزيد نس���بة 
املكاتب م���ن الفئة األولى الفخم���ة في الرياض 
حيث س���يقل الطلب على الفئة الثانية. أما في 
مدينة جدة فسيستمر الطلب على املكاتب بسبب 
انخفاض معدل العرض، وستحافظ مدينتا اخلبر 
والدمام على مستوى التأجير بسبب املعروض 
املكتبي.  احلالي وضعف جاذبيتهما لالستثمار 
لكن على املدى الطويل، ستؤثر املدن االقتصادية 
في جمي���ع مناطق اململكة على معدالت العرض 

والطلب بشكل جذري.
إلى ذلك، تشهد ظاهرة تأجير األراضي التجارية 
في اململكة رواجا ب���ني املتعاملني، خصوصا أن 
الكثير من املالك لم يعد يرغب في البيع واستبدله 
بالتأجير، وقد زادت نس���بة األراضي املطروحة 
لإليجار مقابل املطروح���ة للبيع أكثر من %50 

خالل العامني املاضيني.

لعل القطاع العقاري في دولة اإلمارات، وخصوصا في 
إمارة دبي، كان األكثر تأثرا باألزمة املالية على مستوى 
اخلليج. فوفقا لتقرير أصدرته شركة جونز النغ السال، 
انخفضت أسعار العقارات في دبي خالل األزمة بنسبة 
من 40 إلى 60%، أما اإليجارات فهبطت بنسبة من 30 إلى 
50%. فمع رحيل آالف األجانب واملغتربني، ومع االنخفاض 
امللحوظ في االستثمار األجنبي ونشاط تأسيس الشركات، 
هبط الطلب ومعه معدالت اإلشغال للوحدات السكنية 
واملكاتب. وقد زاد من الطني بلة أزمة ديون مجموعة دبي 
العاملية وشركتها التابعة نخيل، وتداعيات هذه األزمة 

على ثقة املستثمرين باإلمارة.
يذكر أن أسعار تأجير السكن واملكاتب في دبي كانت 
بني األعلى عامليا، لذا يعتبر انخفاض هذه األسعار نقطة 
تنافسية جديدة تضاف إلى سجل اإلمارة احلافل بالنجاحات 
اجلذابة للمس���تثمرين العامليني. فصحيح أن األس���عار 
معرضة لالس���تمرار باالنكماش، لكن دبي تستطيع أن 
تبقى مركزا ماليا وجتاريا للمنطقة السيما بفضل بنيتها 
التحتية، إال أنها ستضطر إلى التخلي عن أحالمها الكبرى 
التي صنعت شهرتها. وقد أظهر استطالع للرأي أجرته 
شركة سي بي ريتشارد اليس أخيرا أن 80% من شركات 
التجزئة الراغبة في التوسع في اخلليج في 2010 تركز 

على اإلمارات العربية املتحدة كنقطة دخول املنطقة.
إلى ذلك، أدى انخفاض أسعار إيجارات املساكن إلى 
ارتفاع معام���الت التأجير منذ الربع األول من 2009 مع 

وحسب بيانات ش���ركة املجموعة املالية هيرمس مت 
دخول 28 ألف وحدة س���كنية جديدة السوق في 2009 
مقابل 33 ألف وحدة س���لمت في 2008 بينما من املتوقع 
تسليم 29 ألفا في عام 2010 و22 ألف وحدة في املتوسط 
بني 2011 و2012. ويبلغ إجمالي املعروض اليوم نحو 276 
ألف وح���دة، علما أن معظم الوحدات اجلديدة موجودة 
في نخلة اجلميرا، واخلليج التجاري، وموتور سيتي، 

وأبراج بحيرة اجلميرا.
وعلى صعيد املكاتب، التزال دبي تسجل أعلى معدل 
إيجاري بالنسبة للدول اخلليجية، حيث جاءت في املرتبة 
الرابعة عامليا، على الرغم من االنخفاض احلاد في األسعار. 
إذ هبط س���عر املتر التأجيري للمكاتب من حوالي 1600 

دوالر إلى أقل من 700 دوالر خالل األزمة احلالية.
أم���ا في أبوظبي فكان تأثي���ر األزمة أقل حدة، حيث 
تراجعت قيم العقارات السكنية بنسبة 20%، وانخفضت 
الوح���دات املكتبية مبعدل 24%. فالقط���اع العقاري في 
العاصمة اإلماراتية يتمتع بأعلى مس���توى مرونة بني 
أسواق العقارات في املنطقة. ولم تتراجع أسعار اإليجارات 
الس���كنية إال مبتوس���ط يتراوح بني 5 و 10% بني الربع 
األخير من 2008 ونهاية 2009. ومن املتوقع أن تش���هد 
إيجارات الش���قق والڤلل السكنية في أبوظبي استقرارا 
خالل 2010 مع بعض االنخفاضات الهامشية. ويبدو أن 
إيجارات املكاتب أيضا بقيت مستقرة نوعا ما وقد تأخذ 

اجتاها تصاعديا تدريجيا خالل عام 2010.

انتقال املس���تأجرين من إمارات مجاورة إلى دبي. وقد 
ارتفعت صفقات التأجي���ر 15% تقريبا في 2009 مقابل 
انخفاض صفقات التملك 10% في العام نفسه. ويبدو أن 
وتيرة انخفاض أسعار تأجير الشقق والڤلل بدأت تتباطأ 
مع بداية 2010، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى 
املزيد من تراجع أسعار املساكن في اإلمارة. وفي العموم، 
من املتوقع أن يجد السوق استقراره في النصف األول 
م���ن 2010 ورمبا تعود األس���عار لالنتعاش في النصف 

الثاني من العام نفسه أو في مطلع 2011.

تفاوتت أحجام تداعيات األزمة 
العقارية وأسعار  القطاعات  على 
الكويت. ففي حني  اإليجارات في 
سجلت أس����عار إيجارات الشقق، 
أو ما يعرف بالعقار االستثماري، 
انخفاضا مقبوال بني الربع األخير 
في 2008 ونهاية 2009، تلقى قطاع 

تأجير املكاتب صفعة قوية.
فقد انخفض متوسط سعر املتر 
العاصمة  التأجيري للمكاتب في 
م����ن القمة الذي وص����ل إليها في 
بداية 2008 من 13 دينارا إلى أقل 
من 10 دنانير في الربع الثالث من 
2009، أي بنسبة انخفاض قاربت 

ال�%25.
يذك����ر أن عش����رات األب����راج 
التجارية مازالت قيد اإلنشاء في 
العاصمة الكويتية ومن املتوقع أن 
يفرض تسليم املعروض اجلديد 
في 2010 و2011 املزيد من الضغوط 
عل����ى أس����عار اإليج����ارات فيما 
يتعلق ب����كل من عقارات التجزئة 
املكاتب، خصوصا أن  ومساحات 
الطلب انخفض بشكل كبير بسبب 
ما تواجهه الش����ركات احمللية من 

لغرف����ة وصالة وحمام، وبني 180 
و250 دينارا لغرفتني وصالة، وبني 
220 و350 دينارا لغرفتني وصالة 

وحمامني وغرفة خادمة.
أما بالنسبة لثالث غرف وصالة 
فيتراوح إيجارها بني 250 و400 
دين����ار، وتختلف األس����عار وفقا 
للمناط����ق املختلف����ة ولنوعي����ة 

التصميم والتشطيب واملوقع.
لك����ن من املتوقع أن تس����تمر 
حال����ة انكماش أس����عار التأجير 
بسبب ضعف الطلب، كما سيؤدي 
االستمرار في مزاولة أنشطة البناء 
إلى زيادة املعروض من العقارات 
االستثمارية والذي لن يستطيع أن 
يواكبه الطلب الكافي خالل الفترة 
املقبلة. لذا م����ن املتوقع أن تزداد 
العقارات الش����اغرة أكثر إذ مازال 
املطورون يشيدون عمارات جديدة 
بسرعة كبيرة. ومن املستبعد أن 
تشهد أسعار اإليجارات زيادة في 
وقت قريب، إذ إنها مرتبطة ارتباطا 
مباش����را باالنتعاش االقتصادي 
ملختل����ف القطاعات خ����الل العام 

.2010

صعوبات مالية، وبسبب انخفاض 
عدد الشركات اجلديدة.

وتش����ير األرقام إل����ى احتمال 
انخفاض أس����عار تأجير احملالت 
ومتاج����ر التجزئة أيضا بس����بب 
ارتفاع مستوى املعروض في 2009 

مع تدشني مساحات تأجيرية جديدة 
في موالت جديدة وأخرى قائمة.

أما في قطاع العقار االستثماري، 
فقد اس����تقرت نسب اإلشغال مع 
معدالتها السابقة لكافة مستويات 
أنواع العقارات االستثمارية حيث 

تراوح����ت تل����ك النس����ب بني 80 
و%90.

وحس����ب تقرير بيت التمويل 
الكويتي للربع الثالث من 2009، 
سجل متوسط سعر إيجار الشقة 
ما ب����ني 160 و220 دينارا كويتيا 

تقــارير


