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مؤشرات اإليجار 
رلقطاع العقارات بقط
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كي بي ام جي قطر



وق بتقديم آخر تحديث لـمؤشرات اإليجار للسقطري بي أم جيك:تتشرف 

ل ثالثة أشهر العقارية الذي يتابع التغيرات في القيمة التأجيرية للعقارات ك

:ويشمل ثالثة أصناف لألصول العقارية 

.(K-ORI)مؤشر كي بي ام جي لإليجار المكتبي-

.(K-RRI)مؤشر كي بي ام جي لإليجار السكني-

-K)(الموالت)مؤشر كي بي ام جي إليجار المجمعات التجارية-

MRI).

مميزات المؤشرات

ي ذه المؤشرات وقع تقييمها باالعتماد على بنك معلومات كي بي ام جه

تم اعتبار . رلإليجار العقاري وعلى تحليلنا ونظرتنا للسوق العقارية في قط

-Q1 2016)كقاعدة الحتساب المؤشرات 2016الربع األول لعام 

ي ويشمل المعطيات المستخرجة من أكثر من مائة عقار تمثيلي ف(100

.قطر

قيمته من أكثر من (K-ORI)يستمد مؤشر كي بي ام جي  لاليجار المكتبي

.مشروع تطوير مكتبي في المناطق التجارية في قطر50

قيمته من أكثر من  (K-RRI)يستمد مؤشر كي بي ام جي لاليجار السكني

فيال وشقة سكنية ، موزعة على مشاريع اإلسكان الراقية، 30،000

.المتوسطة و الشعبية والمنتشرة التكلفة في جميع أنحاء قطر

(الموالت)يستمد مؤشر كي بي ام جي إليجار المجمعات التجارية 

(K-MRI) متر مربع 10،000أكثر من )مركز تجاري 22قيمته من

.عبر البلديات الرئيسية في قطر( من المساحة القابلة للتأجير

جوبتاأنوراج

االستشارات-مدير رئيسي 

ول التقييم واالستشارات العقاريةؤمس

كي بي ام جي قطر

6438 4457 974+:   هاتف

aagupta@kpmg.com: بريد الكتروني

ة خالل الربعين الماضيين، شهدنا مبادرات طويلة األجل من الحكوم

قديم من المتوقع أن يساعد ت. للحث على مزيد من النمو في االقتصاد

٪ في مختلف القطاعات  100مبادرات مثل الملكية األجنبية بنسبة 

وسيع وغدم فرض قيود على تدفق رأس المال و انخفاض الضرائب، وت

السوق تغطية الملكية األجنبية في العقارات وما إلى ذلك، على مساعدة

.على االستقرار والنمو بشكل أساسي

ضع مع إعادة تأكيد البنك المركزي لتدفقات رأس المال الطبيعية ، و

ي العالية سيولة جيد في القطاع المصرفي، احتياطيات رأس المال األجنب

كل والنمو المطرد في القطاع الخاص، فإن الفرص إذا تم اغتنامها بش

رباعيات جيد ، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في ال

".القادمة 

“
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(K-ORI)مؤشر كي بي ام جي لإليجار المكتبي 
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عروضأتيتحيثالدوحةفيالرئيسيةالتجاريةالمناطقطولعلىمعدل المكاتب الخاليةيرتفعقد

عاممناألوالنالربعانشهدفقد،ذلكومع.ضعيفًاالطلبيزالالبينما اإلنترنتعبرةجديد

الربعينخاللالمائةفي5بمقارنةاإليجاراتمؤشرفيالمائةفي2بلغهامشيًاانخفاًضا2019

يجاراتاإلبتخفيضيقومونالالعقاراتمالكيمنكبيًراعدًداألنوذلك. 2018عاممناألخيرين

.منخفضةبأسعارجيدةمساحةتوفيريمكنالمن الناحية المالية ألنهنظًرا

وخاصة األجنحة صغيرة الحجم ،  Turnkey developmentsتشهد المشاريع الجاهزة للتسليم

رؤية والمساحات المكتبية المجهزة، زيادة في الطلب حيث أصبحت أكثر بأسعار معقولة ويمكن

.العديد من الشركات تنتقل بحثًا عن صفقات أفضل

في المائة في 100في المستقبل، مع تقديم الحكومة لمبادرات مثل االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

ى المتوسط، العديد من القطاعات، نتوقع زيادة الطلب على المساحات المكتبية، على المدى القصير إل

 ً .وخاصة األجنحة األصغر حجما

ما يتعلق بـ يمكن رؤية العديد من المستأجرين وهم يتفاوضون بشأن شروط عقد اإليجار، وخاصةً في

وقد أدى ذلك إلى . bare shell and core’ office‘" المكاتب العارية والمكاتب األساسية"

ن يضمن موافقة المالكين على تقديم تجهيزات بناًء على متطلبات المستأجر، ولكن على أساس أ

.مقام األولوقد لوحظت هذه المناقشات أساسا للمساحات الكبيرة في ال. المستأجر فترة تأجير مقيدة
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(K-RRI)مؤشر كي بي ام جي لإليجار السكني 
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مقارنةً اإليجاراتمؤشرفيالمائةفي3.6ة بنسبانخفاًضا2019عاممناألوالنالربعانشهد

الفيالتفئةمعظمهماوتصدرت، 2018عاممناألخيرينالربعينخاللالمائةفي4.5بـ

8ربايقمابةبنساإليجارمؤشرفيانخفاًضاشهدتالتي( الشرائح الوسطى واالقتصادية التكلفة)

.الفترةنفسخاللالمائةفي6تقريبًاانخفاًضاالشقققطاعشهد.المئةفي

بنسبةاإليجاراتمؤشرفيانخفاًضا)مجتمعةوالشققالفيالت High-end(المتميزالقطاعشهدو

.2018م عامنالثانيالنصففيخاصةالمائةفي5

التي كلفة المجمعات السكنية اقتصادية التخالل الربعين األخيرين، شهدت مستويات الشغور في 

ذا يرجع في ه. تلبي احتياجات القطاع بأسعار معقولة، وخاصة في جنوب الدوحة، اتجاًها تصاعديًا

.أفضلالمقام األول إلى انتقال المستأجرين إلى المناطق المركزية من الدوحة بحثًا عن صفقات

لباعثين، أصبح تقديم حوافز مثل مجانية فترة اإليجار لمدة شهر أو شهرين، من طرف المالكين أو ا

خاصة وقد انعكس هذا بشكل إيجابي في زيادة اإلشغال وجعل السوق السكنية، و. ممارسة متداولة

.  الجزء الراقي منها، ذات أسعار معقولة أكثر

2019الربع الثاني لعام –2016الربع األول لعام : مؤشرات اإليجار لقطاع العقارات بقطر
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مؤشر كي بي ام جي إليجار المجمعات 
(K-MRI)( الموالت)التجارية 
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ر مشروًعا منظًما للبيع بالتجزئة مع أقصى وزن ممكن للمراكز التجارية التي لديها شاغ22تم حساب قيمة مؤشر كي بي ام جي إليجار المجمعات التجارية باعتماد :مالحظة
.بالمائة ومراكز التسوق القادمة المفتوحة للتأجير25بأكثر من 

2019الربع الثاني لعام –2016الربع األول لعام : مؤشرات اإليجار لقطاع العقارات بقطر

وقالتسمراكزفياإليجاراتبدأت،عاممنألكثرمستقرنحىمعلىالحفاظبعد

.  2018عاممنالرابعوالربعالثالثالربعفيبالتغير

العرضزيادةيعكسوهذااإليجارمؤشرفيالمائةفي2بنسبةانخفاًضاشهدتلقدف

المستأجرينمنالعديداالنخفاضهذادفعوقد.السوقفيالشواغرتزايدجانبإلى

معأفضلتصفقاعلىوالتوقيعاإليجاردوعقشروطبشأنالتفاوضإلىالرئيسيين

.القطاعهذافيالمنافسةاشتداد

اص بها في ممارسة التأجير الخالتي لم تجهز بعد بدأت بعض مراكز التسوق الكبرى 

.وتجذب كبار تجار التجزئة بخيارات تأجير متنوعة

اليجار في مراكز نحن نشهد كذلك طلبًا نشًطا من تجار البيع بالتجزئة للمنتجات الفخمة ل

.يجاراتالتسوق الراقية في قطر، مما أدى إلى الحفاظ على توقعات مستقرة لمؤشر اإل

بمزيد من على المدى القصير إلى المتوسط، نتوقع مؤشر تأجير مراكز التسوق أن يمر

ة ومع ذلك، يمكن التخفيف من ذلك إذا تمكنت مراكز التسوق الجديد. االنخفاض

وجذب والمراكز التجارية الحالية من اجتذاب أصحاب الوكالة الرائدين والحفاظ عليهم

.عالمات تجارية جديدة للبيع بالتجزئة



كي بي ام جي في قطر

العالميوالوصول،المحليةالريادة

بدأت .عاًما 40منذقطرفيوجودلهاكي بي ام جي

منواحدةاآلنوأصبحت1978سنةهناعملالالشركة 

.  الدالبفيشهرةوأكثرهاالمهنيةالخدماتشركاتأكبر

 .قطرمنشركاء10فرد 300منالمؤلففريقنايقود

العالمأنحاءجميعمنواأللمعاألفضلنوظفنحن

.مختلفةجنسية28من أكثرمنحاليًايتألف الفريقو

هاوأكثرالمؤسساتأكبرمعقطرفيمحترفونايعمل

اتشراكبتكوينيقومونماوغالبًا،البالدفيشهرة

هاوتحويلأعمالهمتعزيزعلىلمساعدتهماألمدطويلة

.مستدامةبطريقة

اتالشركمنشبكةإلىقطرفيكي بي ام جيتنتمي

معة كي بي ام جي العالميلـالتابعةالمستقلةاألعضاء

10,500منأكثربقيادة،مهني207,000منأكثر

تجميعبشبكتنالناتسمح،العالمأنحاءجميعفيشريك

رقفلتشكيلالعالمأنحاءجميعمنمتخصصينخبراء

.تعقيًدااألكثرللتحدياتللتصديعميقةنظرةمع،دولية

ونوايكأنلعمالئنايمكن،كي بي ام جياختيارخاللمن

نبييجمعونمحترفينمعسيعملونأنهممنواثقين

ممةمصخدماتلتطويرالمحليةوالمعرفةالعالميةالرؤية

.حقيقيةقيمةتقدملهم وخصيًصا

،اليفالتكخفض،أفضلقراراتاتخاذعلىنساعدكنحن

أكثرمؤسسةبناء،األموالجمع،شركاءعلىالعثور

مناسبةالالتكنولوجيةاالستراتيجياتوتطوير،فعالية

.عملكإمكاناتتحقيقفيلمساعدتك

قطرفيالنشاط العقاري لكي بي ام جي

كنيلمإذاإمكاناتهحققيأنلعملكيمكنالأنهندرك

لقيي،بالسبولهذا. المطلوبيةالتنفيذقدرةللمطابقًا

تياجاتكاحعلىشمولية نظرةالعقارياالستشاريفريقنا

لكنناو،بهالقياميجببمافقطننصحكلن. العقارية

فهمناعلىباالعتماد،اإلجابةتقديممنجزًءاسنصبح

لالحلوأنلضمانالعالميةوالخبرةالمحليةللسوق

.للغرضومناسبةمصممة

: القطاعات المشمولة

:تشملخدماتنا

العملوخطةالشركةاستراتيجيةتطوير―

والماليةالسوقيةالجدوىعنمفصلةدراسات―

أفضل دراسات للخيارات العملية―

الفرصتحليلدراسات /السوقأبحاث―

الموقعاختيار―

الممتلكاتتقييم―

مستقلاعتماد /الماليالنموذجتطوير―

التمويلوإعادةالديونتمويل―

السياساتووالعملياتاألفرادتحسينمبادرات―

سكنال

والترفيهالضيافة

ةالتجاريتباالمك

قطاعيةالالتجارة 

التعليم

الصحيةالرعاية

واالقتصاديةالصناعيةالمناطق
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فيرنيكارسيدنت
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