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الملخص التنفيذي

لسوق العقاروتطبيق هذه العوامل على الوضع الحالي: ليلمحاعتمدنا في هذا التقرير على دراسة فقاعات العقار عالمياَ، والمؤشرات المستخدمة عالمياً لدراسة فقاعات العقار، وتاريخ سوق العقار ا

يوجد عالقة طردية بين أسعار النفط وأسعار العقار المحلية، لكن:

أسعار العقار أقل حدة في االرتفاع والهبوط بسبب بطء تسييل العقار

مؤخراً تأثر أسعار العقار متأخر بمدة تصل إلى سنة أو سنتين عن عوامل سعر النفط

 ً :عالميا

منها ، هناك بعض الدول التي لم تواجه أي فقاعات على مدى تاريخها مثل ألمانيا، والبعض(من ضمنها الواليات األمريكية المتحدة والمملكة المتحدة)في حين أن أغلب الدول واجهات فقاعات عقارية

استطاع تفادي فقاعات بوضع سياسات تحكم وتحد من حدوثها مثل سنغافورة

 ً :محليا

لةً فقاعة عبي شهدت المملكة العربية السعودية طفرة فريدة من نوعها بعد اكتشاف النفط ونمو االقتصاد بشكل كبير، هذه الطفرة أيضاً كان لها تأثير سل قارية بعد ارتفاع معدالت التضخم على العقار مشك ِّ

في الثمانينات والتسعينات

مؤشرات االقتراض العقاريدة في ظل الظروف الحالية، تظهر مؤشرات السوق العقارية السعودية تراجعات وعجز في القدرة الشرائية العقارية مع زيادة معدالت العرض وزيا

 ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 64في مناطق المملكة الكبرى متمثلة بمنطقة الرياض بمتوسط ارتفاع يقدر بـ ( 1437-1430)شهدت أسعار األراضي ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات السبعة األخيرة ،٪

٪17٪، والمنطقة الشرقية بنسبة 590

التوقعات:

اق الحكوميمن ضمنها مؤشر ناطحات السحاب، قرار رسوم األراضي البيضاء، وارتباط أسعار العقار بأسعار النفط واإلنف. وقوع الفقاعات العقارية له مسببات ومؤشرات تفيد بوجودها أو قربها

ض النخفاض قد يستمر من ،بعد دراسة تاريخ الفقاعات في السوق العقارية العالمية سنوات ثم الدخول في حالة من الركود واالستمرار عليها لعدة سنوات7إلى 4السوق العقاري السعودي معر 

 من األسعار50سنوات بنسبة قد تصل إلى 7في حال اتباع فقاعة العقار الحالية للفقاعة العقارية السابقة بجميع أحوالها  ومتغيراتها، فقد يمتد االنخفاض إلى ٪
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اعتمدنا على دراسة فقاعات العقار عالمياَ ومؤشرات فقاعة العقار في السوق المحلي

نهج تقرير سوق العقار السعودي

مؤشرات القدرة الشرائية العقارية

مؤشرات قروض العقار

أسعار التملك



مثل الفقاعة، ثم تعرف الفقاعات العقارية بأنها ارتفاع أسعار األصول نتيجة لتزايد المضاربة عليها حتى تصل إلى مستويات خيالية،

يحدث هبوط حاد ومفاجئ في أسعار األصول مما يؤثر سلبياً على االقتصاد

يهدف هذا التقرير إلى تحليل سوق العقار السعودي بشكل عام وظاهرة الفقاعات العقارية على وجه الخصوص، بالنظر إلى تاريخها، 

ومسبباتها، والمؤشرات الدالة عليها، وبناًء على ذلك يتم استنتاج توقعاتنا لسوق العقار في الفترة القادمة

الهدف من التقرير
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(٢٠١٧-١٩٧٠)رسم بياني يوضح بإيجاز حالة أسعار السوق العقاري السعودي وتاريخ الفقاعات العقارية 
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حدوث فقاعة

٪360ة ارتفاع أسعار النفط بنسب

وزيادة اإلنفاق الحكومي سبب

قار طفرة وارتفاع في أسعار الع

بأربعة أضعاف

بة انخفاض أسعار النفط بنس

٪ وانخفاض االنفاق 60

 ً الحكومي وااليرادات مشكل 

فقاعة عقارية 

حالة ركود الستقرار أسعار 

ة حتى النفط في مستويات متدني

، ومن بعدها بنسبة  2002عام 

2004٪ عام 151

ارتفاع أسعار النفط واالنفاق 

عاً سبب ارتفا, الحكومي واإليرادات

حتى 2006في أسعار العقار عام 

2014وصلت القمة في 

حدوث فقاعة عقارية بعد وصول

ب األسعار لمستويات عالية بسب

ي الطفرة االقتصادية والدخول ف

مرحلة انخفاض

عار استمرار في انخفاض أس

في النفط وبالتالي انخفاض

االنفاق الحكومي وأسعار 

العقار
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 ً فقاعات العقار عالمياً ومحليا



بعض في حين أغلب الدول واجهات فقاعات عقارية، هناك بعض الدول التي لم تواجه أي فقاعات على مدى تاريخها مثل ألمانيا، وال
منها استطاع تفادي فقاعات بوضع سياسات تحكم وتحد من حدوثها

سنغافورةألمانيا

فقاعاتأيألمانياتشهدلم

ويرجعتاريخها،طوالعقارية

:اآلتيةلألسبابذلك

ونيتملكاليستأجرون،األلمان

تجاهالحكومةسياساتمرونة

وإصداراألراضيبناء

التراخيص

تتطلب.القروضإجراءاتشدة

وهامش٪20بنسبةأولىدفعة

.عاليربح

تفاديسنغافورةاستطاعت

عامفيعقارفقاعةأضرار

لتخفيضمجهوداتوبذلت،2013

أناستطاعت.العقاراتأسعار

قيود،المنبعضبتطبيقتتفاداها

:مثل

المقترضديونعلىحدوضع

راتبهمن٪60تجاوزتاذا

مسكنشراءعندضرائبدفع

العقاراتعلىالضرابرفع

عامبشكل

8 Toronto Condo Bubble: Ultimate Guide to Housing Bubbles Around The World،Jakarta Globe: Singapore Shows Asia How to Crack Down on Housing Bubble: المصدر
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(1.5<)خطر فقاعة 

(1.5إلى 0.5)يفوق القيمة المفترضة 

(1.5-إلى 0.5-)يساوي القيمة المفترضة 

(0.5-إلى 1.5-)منخفض عن القيمة المفترضة 

(1.5-)كساد 

مؤشر فقاعات العقار في بعض مدن العالم

نظرة عامة عن الدول التي استطاعت تفادي الفقاعات العقارية



يات شهدت السنوات الماضية فقاعات سكنية وعقارية في عدة من الدول األجنبية منذ بدايات القرن العشرين، من ضمنها الوال
األمريكية المتحدة والمملكة المتحدة

المملكة المتحدة الواليات األمريكية المتحدة

ت بعدةالمتحدةالمملكةمر 

القرنخللعقاريةفقاعات

الربعفيكانآخرهاالعشرين،

واستمر2008عاممنالثاني

2009عاممنالثانيالربعإلى

دأتب.الحادةاالئتمانأزمةبسبب

سوقانخفاضعنداألزمةهذه

ارتفاعفيتسببتالتيالتسكين،

العقاريالرهنسوقأزمة

حدةالمتاألمريكيةالوالياتشهدت

فينوعهمناألسوأالركود

اتالثلثينفيالعقاريالسوق

األسهمسوقانهيارعنالناتج

فيالعقاريالرهنأزمةأسهمت

فيالمتحدةالوالياتدخول

و2007الفترةبينكسادمرحلة

ببسباألزمةهذهأُثيرت.2009

اعارتفبعدالعقارفقاعةانفجار

مثالماضيةالسنواتفياألسعار

األسعارفيحادانخفاض
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أسعار المنازل في الواليات المتحدة األمريكية

المتحدةالمملكةفي المنازلأسعار 

9 History.com: The Great Depression،The Balance: Subprime Mortgage Crisis: Effect and Timeline،S&P CoreLogic: المصدر Case-Shiller،Office of National Statistics،The Bubble Bubble: The London & UK Housing 
Bubble

Soberlook.com: المصدر

نظرة على فقاعات العقار والتسكين في السوق العالمي



اً كان لها تأثير شهدت المملكة العربية السعودية طفرة فريدة من نوعها بعد اكتشاف النفط ونمو االقتصاد بشكل كبير، هذه الطفرة أيض

لةً فقاعة عقارية بعد ارتفاع معدالت التضخم في الثمانينات والتسعينات سلبي على العقار مشك ِّ

١٩٧3-١٩٨٠

 ي ارتفاع دوراً فعاالً في خلق فقاعة العقار األولى الناتجة عن ارتفاع حجم االنفاق الحكومي، مسبباً ف( 1980-1973)لعبت الطفرة االقتصادية في المملكة بين
٪ 30معدالت التضخم إلى 

من حيث رغبة الشباب باالستقلل بمنزل خاصكما أسهمت في خلق الفقاعة قروض التنمية العقارية، والتغيرات االجتماعية الحاصلة في األسرة السعودية

١٩٨٩-١٩٨٢

بعد وصول قيمة العقارات مستويات عالية جداً، أخذت باالنحدار بعد تكون فقاعة عقارية

 وأسعار األراضي بنسبة 50٪ إلى تدهور في قيمة األصول العقارية، فقد انخفض اإليجار بنسبة 60أد ت التغيرات في أسواق النفط بعد انخفاض قيمته بنسبة ،٪
80٪

١٩٩٠

 متزامناً مع عزوف شديد  عن شراء األصول العقارية35إلى انخفاض أسعار األصول العقارية بنسبة 1990أد ى اندالع حرب الخليج عام ٪

10 تاريخ السوق العقارية ومستقبل اإلسكان في المملكة: صحيفة الرياض: المصدر

لتنظرة على تاريخ المملكة العقاري والفقاعات التي حص



العوامل المؤثرة على سوق العقار السعودي



معدالت في ظل الظروف الحالية، تظهر مؤشرات السوق العقارية السعودية تراجعات وعجز في القدرة الشرائية العقارية مع زيادة
العرض وزيادة مؤشرات االقتراض العقاري

مؤشرات القروض العقارية مؤشرات القدرة الشرائية العقارية

ةحالمنتعانيالعقاريةالسوقمازالت

إلىتظهرولمسنتين،منذالركودمن

تحسنهااقترابعلىمؤشراتأياآلن

ً مسببةً  ٪47.2بةبنسالسيولةفيتراجعا

بنسبةالعرضمعدالتتصاعدمع

2016عامفي50.4٪

السوقعرضقيمةإجماليوصل

مقارنةلاير،تريليون4.6إلىالعقاري

جاوزتتالالتيلألفرادالشرائيةبالقوة

عجزوجودإلىمشيرةً لايرتريليون1.1

لايرتريليون3.5بقيمة

يةواالستهلكالعقاريةالقروضسجلت

 ً ً ارتفاعا منالثانيالربعخللملحوظا

إجماليارتفعحيث،2016الحاليالعام

مقارنةً ٪7.9بنسبةاالستهلكيةالقروض

تصللالماضي،العاممنالمماثلةبالفترة

.“ساما“بحسبوذلكمليار،343إلى
هامنحتالتيالعقاريةالقروضوبلغت

عالربخللوالشركاتلألفرادالبنوك

مليار191.8الحاليالعاممنالثاني

غتبلقدالقروضهذهكانتبينمالاير،

.2015بنهايةمليار186.7نحو

مليار١٩١.٨

مليار٧.١٨6

٢٠١٥

٢٠١6

٢.٧3٪

السيولة

معدالت العرض

4٧.٢٪

٥٠.4٪

م٢٠١6

12 أشهر3ملياراً لتمويل السيارات خلل 32و.. مليار لاير للقروض العقارية192: 24تريليون لاير، أخبار3.5السوق العقارية تواجه عجزا في القوة الشرائية لألفراد بـ : االقتصادية: المصدر

نظرة عامة على أهم مؤشرات سوق العقار السعودي



تقراً شهدت منطقة الرياض ارتفاعاً مس

ترة لحد ما، خصوصاً في منتصف الف

ى ثم أخذت باالنخفاض واستمرت عل

نفس الوتيرة

أخذت منطقة مكة المكرمة باالرتفاع

ترة، بشكل ملحوظ وعالي في بداية الف

ن ثم أخذت باالنخفاض في السنتي

الماضيتين

ي يعتبر ارتفاع أسعار األراضي ف

قارنة المنطقة الشرقية  تغير بسيط م

بالمناطق األخرى، وتوصف بأنها 

مستقرة إلى حد كبير

في مناطق المملكة الكبرى متمثلة بمنطقة ( ١43٧-١43٠)شهدت أسعار األراضي ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات السبعة األخيرة 

٪١٧٪، والمنطقة الشرقية بنسبة ٥٩٠٪، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 64الرياض بمتوسط ارتفاع يقدر بـ 
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١43٠١43١١43٢١433١434١43٥١436١43٧١43٨

متوسط أسعار األراضي في الثمان سنوات الماضية

الرياض مكة المكرمة الشرقية

مؤشر مقارنة متوسطات أسعار العقار بين المناطق خلل سنة: وزارة العدل: المصدر

3,٠٠٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠
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نظرة على أسعار األراضي في مناطق المملكة ونسبة التغير فيها



النفط والتنمية العقارية

بينطرديةعلقةبوجودالعقاريونأكد

لخلمنالعقاراتوأسعارالنفطأسعار

اقاإلنففيالنفطيةاإليراداتتأثير

.الحكومي

علىالرسومفرضقرارتطبيق

أونللسكالمخصصةالبيضاءاألراضي

لةمشكحلفيسيساهمالتجاريالسكن

راالحتكاوفكاألراضيأسعارتضخم

سيؤثر ً األراضيأسعارفيأيضا

بعضففي.الجغرافيموقعهاحسب

٪،30و20بيناألسعارستنخفضمنها

هيماعلىستبقىاألسعارأنحينفي

عموقبحسبصعوداً ستتجهأوعليه

األرض

ةنظريلورنسأندرواالقتصاديأنشأ

تبينالتيالسحاب،ناطحاتمؤشر

بالركودالناطحاتتشييدعلقة

.والعقارياالقتصادي

40برجانشاء Wallادالكسبحدوثتنبأ

ً أيض,المتحدةالوالياتفيالكبير برجا

فيبتروناسوبرجدبيفيخليفة

كوااللمبور

رأشاجدة،فيالمملكةبرجانشاءقرار

السوقفيعقاريةفقاعةوجودإلى

السعودي

األراضي البيضاء مؤشر ناطحات السحاب

اضي من ضمنها مؤشر ناطحات السحاب، قرار رسوم األر. وقوع الفقاعات العقارية له مسببات ومؤشرات تفيد بوجودها أو قربها
البيضاء، وارتباط أسعار العقار بأسعار النفط واإلنفاق الحكومي

14  :THE QUARTERLY JOURNAL OF AUSTRIAN ECONOMICS VOL. 8،NO. 1 (SPRING 2005)ما هي انعكاسات تطبيق رسوم األراضي على أسعار العقارات؟، : حديث العقار يكشف التأثيرات النفطية على سوق العقار بالمملكة، العربية: حديث العقار: المصدر
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اإليرادات النفطية واالنفاق الحكومي

سعار العقار والتنمية العقارية
أ

مؤشرات فقاعة العقار السعودية

رسم توضيحي*
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قاري حتى  بعد دراسة تاريخ الفقاعات في السوق العقارية العالمية، يتم االستنتاج ومعرفة المدة الزمنية التي يأخذها السوق الع
يكمل دورة عقارية كاملة، ابتداًء من مرحلة التعافي ومنتهياً بمرحلة الركود

(مراحل الصعود)2الدورة االقتصادية للسوق العقاري –توقيت شراء المسكن : صحيفة مال االقتصادية: المصدر

مرحلة الركوديمرحلة التعاف

مرحلة العرض المفرطمرحلة التطور

انخفاض األماكن الشاغرة
ةال مشاريع انشائية جديد

انخفاض األماكن الشاغرة
دةوجود مشاريع انشائية جدي

تزايد األماكن الشاغرة
ةانهاء المشاريع االنشائي

تزايد األماكن الشاغرة
وجود مشاريع انشائية جديدة

عالميالالسوقفيالعقاريةالفقاعاتتاريخإلىبالنظر

سنة19هوعقاريةفقاعةلحدوثالزمنيةالمدةمتوسط

دورةحدوثحتىعاما22حتىو15منيبدأوالمدى

اريالعقللسوقاالقتصاديةالدراساتأكدتهماوهوكاملة،

100وشملت1976عامفيجوتليببهاقامالتيالعالمي

عقاريةدورة

سنة١٩

سنوات ثم الدخول في حالة من الركود واالستمرار عليها لعدة سنوات٧إلى 4السوق العقاري السعودي معّرض النخفاض قد يستمر من 

متوسط المدة الزمنية لدورة العقار
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من المتوقع أن يستمر السوق باالنخفاض بناًء على األداء التاريخي للسوق مما يشير إلى حدوث فقاعة عقارية

ومستقبلً 2016الفترة 

سنوات بنسبة قد تصل 7ومتغيراتها، فقد يستمر االنخفاض إلى فقاعة العقار الحالية للفقاعة العقارية السابقة بجميع أحوالهافي حال اتباع

٪50إلى 

ن ثم انخفاضها محدثاً بناًء على ارتباط أسعار العقار بأسعار النفط وتكرر نفس األحداث السابقة ارتفاع أسعار النفط لمستويات عالية وم

ة ثم الدخول في ارتفاعاً في أسعار العقار ونشوء فقاعة عقارية في الوقت الراهن، فإنه من المتوقع استمرار االنخفاض لعدة سنوات قادم

(في حال ثبات العوامل األخرى)مرحلة من الركود 

الدورة العقارية الحالية تنبئ بانخفاض األسعار لسنوات مقبلة: االقتصادية: المصدر

٢٠٠6٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١٥٢٠١6٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

ر
ر العقا

سعا
أ

التوقعات المستقبلية بناًء على األداء التاريخي للسوق العقاري
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ة وجه بعض االقتصاديين نصيح

راء التوقف عن ش: للمواطنين مفادها

العقار أو االستجابة لعروض 

التموين، وعليهم برفض                

جميع الدعايات واإلغراءات، 

ى خصوصاً التي بدأت بالرواج حت

م تاريخ التطبيق الفعلي للرسو

البيضاء، مؤكدين بأن أسعار 

ة العقارات ستنخفض بنسب عالي

خلل األشهر المقبلة

قال أحد أعضاء اللجنة الوطنية 

 ً بمجلس الغرف إن هناك تصحيحا

ق كبيراً مرتقباً في أسعار سو

العقارات بسبب مشروعات وزارة 

اإلسكان إلنشاء وحدات سكنية 

للمتقدمين للدعم السكني والرهن

العقاري، إضافة إلى نزول أسعار 

عدم ونصح باالنتظار قليلً و.النفط

االستعجال بحجة أن نزول األسعار

.قادم ال محالة

وأوضح االقتصاديون بأن األسعار

سبة تتراوح ستشهد انخفاضاً تدريجياً بن

٪ خلل المراحل الثلث 50-20بين 

لة أما المرح. األولى من تطبيق النظام

ألسعار الرابعة فسنشهد انخفاضاً في ا

٪، وستقضي 70-50يتراوح بين 

لن عملياً على ممارسات االحتكار، ف

ظ يكون ممكناً ألي شخص أن يحتف

آالف متر مربع في 10بأكثر من 

.المدينة الواحدة إال إذا دفع الرسوم

في أداء السوق بناًء على الوضع الحالي للسوق العقاري، قام بعض االقتصاديين بنشر بعض التوجيهات والنصائح لمواجهة التدني
بعدم التسرع والتأني بالشراء

عدم االنجراف وراء اإلعالنات 

والعروض العقارية

مشروعات وزارة اإلسكان 

ستصحح األسعار

اء انتظار انخفاض األسعار بعد إنه

االحتكار بتطبيق الرسوم

%75أشهر أسعار العقارات ستنخفض 3بعد : عبد الحميد العمري: ، صحيفة المرصد%35األسعار ستنخفض : ويعلن.. خبير عقاري ينصح بعدم شراء العقارات اآلن : األراضي البيضاء ولعبة الكراسي الموسيقية، صحيفة المرصد: صحيفة مكة المكرمة: المصدر

توجيهات ونصائح بعض االقتصاديين




