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املنطقة  دول  م�ستوى  على  اال�ستثمارات  حركة  تتخذ 
يف  لها  اأ�سا�سًا  والرتاجع  االنتعا�ش  موجات  من  والعامل 
بهدف  وذلك  واأخرى،  ا�ستثمارية  فر�سة  بني  التحرك 
التعامل مع املخاطر املحيطة باحرتافية وتعظيم العوائد 
وقيم االأ�سول اال�ستثمارية املعمرة وذات الت�سييل العايل 
للمتغريات  وفقًا  اال�ستثمارية  البدائل  وتتغري  وال�سريع، 
اال�ستثمارات  جدوى  تت�ساعد  اإذ  املحيطة،  والتطورات 
احلكومية  ال�سندات  نحو  االآمنة  املالذات  ملنظور  وفقًا 
تارة واالجتاه نحو الذهب تارة اأخرى، متاأثرة بامل�سارات 
غري املوؤكدة الأ�سواق النفط واالأ�سعار ال�سائدة وامل�ستهدفة 
ال�سيا�سية  التوترات  اإليها  ي�ساف  التجارية،  والتوترات 
املوؤثرات  اإجمايل  �سمن  كبريًا  حيزًا  تاأخذ  باتت  والتي 
االقت�سادية  للقطاعات  الت�سغيلي  االأداء  على  ال�ساغطة 
تفر�ش  جمتمعة  العوامل  اأ�سبحت  فيما  الرئي�سية، 
املالذات  لقواعد  وفقًا  اال�ستثمارية  الفر�ش  ت�سنيف 

االآمنة يف الظروف الراهنة.

الـمــــزايا: قــــدرة الـــ�ســركــات عـــلــى الــبــقــاء واال�ســتــمــرار 
فـــي طــرح الـــمــ�ســاريــع دلــيــل عــلــى قــدرتـهـا عـلـى الـتـاأقـلـم 

وتـحـقـيـق االأربـاح الـمـتـراكـمـة

اخليارات  مقدمة  يف  الفاخرة  العقارات 
ال�ضتثمارية �ضمن منظور املالذات الآمنة

املزايا  ل�سركة  االأ�سبوعي  العقاري  التقرير  وقال 
القاب�سة اأن العقارات الفاخرة ت�سكل اأحد اأكرث فر�ش 
االأولويات واملالذات  �سلم  اال�ستثمار جاذبية وتت�سدر 
على  الرتاجع  ن�سب  منظور  �سمن  وذلك  االآمنة، 
الت�سييل  واإمكانيات  العائد  معدل  اأو  ال�سوقية  االأ�سعار 
دون خ�سائر يف ظروف الرتاجع، فيما تتباين ظروف 
االأ�سواق العقارية حول العامل من هذا املنظور، فال�سوق 
العقارات  و�سوق  عام  ب�سكل  الربيطاين  العقاري 
اأولويات  يت�سدر  زال  ال  خا�ش،  ب�سكل  الفاخرة 
اأم  املنطقة  دول  اأثرياء  قبل  من  كان  �سواء  اال�ستثمار 
امل�سجل  الرتاجع  اأن  العامل، ذلك  اأثرياء  م�ستوى  على 
على اجلنيه االإ�سرتليني وعدم فر�ش �سرائب جديدة 

على املبيعات �ساهم يف حتفيز وترية ال�سراء.
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الـمـــزايــا:
مــــــــعـايــري 
جـــــــــــــذب 
امل�ستثمرين 
تـــــــــختلف 
مــــــــــــــــــــن 
�ســـــــــــــــوق 
اإلــــــــــــــــــى 
اآخــــــــــــــــر

ولفت التقرير االأ�سبوعي ل�سركة املزايا اأن معايري جذب 
امل�ستثمرين تختلف من �سوق اإلى اآخر، لت�سيطر اخليارات 
العقارية امل�سهد اأمام اجلادين والراغبني باال�ستثمار، يف 
الوقت الذي يتمتع فيه ال�سوق الربيطاين مبيزة اأ�سا�سية 
تتمثل يف توفر حمفظة من العقارات الفاخرة واملميزة، 
جذب  على  العقاري  ال�سوق  قدرة  ذلك  اإلى  ي�ساف 
االأموال املهاجرة وغياب ال�سرائب والر�سوم اجلمركية، 
العوا�سم  من  والقرب  باحليوية  املحلي  االقت�ساد  ومتتع 
العاملية الرئي�سية، وت�سكل هذه العوامل جمتمعة القاعدة 
العقاري؛  اال�ستثمار  قرارات  عليها  وتت�سكل  تبنى  الذي 
اال�ستثمارات  اأن  ذلك  االآمنة،  املالذات  منظور  �سمن 
امل�ستثمرين  واأنواع  فئات  لكافة  رئي�سي  كمتطلب  االآمنة 
واإمنا  م�ستجدة،  ظروف  تتبع  وال  اللحظة  وليدة  لي�ست 
هي االأ�سا�ش يف اتخاذ قرارات اال�ستثمار متو�سط وطويل 
االأجل، وي�سار هنا اإلى اأن ال�سوق العقاري يف اإمارة دبي 
ليحت�سن  اأي�سًا  املنظور  املقدمة من �سمن هذا  ياأتي يف 
تقل  ال  بن�سبة  منوًا  وي�سهد  مليونريًا  األف   88 من  اأكرث 
االإجمالية  القيمة  بلغت  فيما  �سنويًا  املائة  يف   10 عن 
 39 نحو  الفاخرة  ال�سكنية  العقارات  لفئة  للمعامالت 

مليار درهم يف نهاية العام 2018.

يعزز  العقارية  لل�ضركات  الربحية  يف  البقاء 
مفاهيم املالذات الآمنة لالأ�ضول العقارية

التحديات  حجم  اأن  القاب�سة  املزايا  تقرير  واأ�سار 
املايل  االأداء  على  جدًا  هائل  املحيطة  وال�سعوبات 
الرئي�سية  الت�سغيلية  القطاعات  لكافة  واالقت�سادي 
اإن قدرة ال�سركات  اأي  على م�ستوى املنطقة والعامل، 
العاملة على البقاء واحلفاظ على ح�س�سها ال�سوقية 
بن�سب  وامل�ساهمة  امل�ساريع  طرح  يف  واال�ستمرار 
على  دليل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  مت�ساعدة 
قدرة هذه ال�سركات على التاأقلم واال�ستمرار وحتقيق 
حتقيق  من  الرغم  وعلى  اأي�سًا،  املرتاكمة  االأرباح 
االأرباح  على  تراجعات  العقارية  ال�سركات  من  عدد 
مقارنة  احلايل،  العام  من  االأول  للربع  الف�سلية 
بالربع املماثل من العام املا�سي، اإال اأنها بقيت قادرة 
البيانات  وت�سري  االأرباح،  وحتقيق  التما�سك  على 
�سركات  لقيادات  االأرباح  �سايف  اأن  اإلى  املتداولة 
بن�سبة  انخفا�سًا  �سجلت  اخلليجية  العقاري  التطوير 
احلايل  العام  من  االأول  الربع  خالل  املائة  يف   19
اإلى  و�سواًل  ال�سابق  العام  من  الفرتة  بنف�ش  مقارنة 
525 مليون دوالر مقارنة بـ 649 مليون دوالر، ما 
يعك�ش وترية ن�ساط جيدة وا�ستمرار جاذبية االأ�سول 

العقارية لكافة فئات امل�ستثمرين وامل�سرتين.
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الــمــزايــا: 
ارتـــــــــــفاع 
الـــمعرو�ص 
مــــــــــــــــــــن 
الــــوحدات 
الــــــجاهزة 
عـــــــــــــــــــن 
الــــــمطلوب 
هـــــو اأكـــرث 
الــــــــعوامل 
تــــــــــــاأثريًا 
عـــــلى اأداء 
االأ�ســـــــواق 
الــــــعقارية 
فـي املنطقة 
خالل العام 
الــــــــــحايل

ومتو�ضطة  ق�ضرية  ا�ضتثمارية  وبدائل  حتديات 
الأجل

اأن  القاب�سة  املزايا  ل�سركة  االأ�سبوعي  التقرير  واأو�سح 
من  بعدد  احلايل  العام  خالل  يتمتع  العقاري  ال�سوق 
االمتيازات التي ال تتوفر يف اأي ا�ستثمار، ذلك اأن عوائد 
اأنواعه ال زالت جيدة وترتاوح  العقاري بكافة  اال�ستثمار 
بني �سبعة يف املائة و10 يف املائة، فيما ترتاجع وتنخف�ش 
االأ�سواق  التمويل لدى غالبية  اأ�سعار وكلف  الوقت  بنف�ش 
العقارية يف املنطقة والعامل، وذلك لرفع وترية الن�ساط 
ورفع ن�سب امللكية على م�ستوى املجتمعات املحلية، ناهيك 
عن الدعم احلكومي امل�ستمر والتي اأقلها تقدمي دعم اأو 
اإ�سافية  كلف متويل تكاد تكون �سفرية، ما يعك�ش ميزة 

لال�ستثمار العقاري ومينحه املزيد من اجلاذبية.

تتمتع  والتي  النقدي  االإيداع  بدائل  تلعب  املقابل  يف 
املخاطر  مب�ستوى  مقارنة  مرتفعة،  عوائد  بن�سب 
يف  و4.5  املائة  يف   3 بني   ترتاوح  والتي  املحيطة 
اال�ستثمارية  ال�سيولة  قيم  على  �سلبيًا  دورًا  املائة، 
املتجهة نحو االأ�سول واال�ستثمارات املعمرة متو�سطة 
�سيولة  اأن  اإال  ذلك  من  الرغم  وعلى  االأجل،  وطويلة 
ال�سوق العقاري ال زالت جيدة، وقيم املبيعات املنفذة 
والرهونات امل�سجلة ال زالت �سمن حدودها امل�سجلة 
اال�ستثمارات  مقارنة  ميكن  ال  فيما  ال�سابق،  يف 
حلجم  نظرًا  املال،  اأ�سواق  لدى  باال�ستثمار  العقارية 
واالأهداف  واخلربات  اال�ستثمار  قيم  على  االختالف 
واآليات  والعوائد  الزمنية  واملدد  اال�ستثمار  وطرق 
التخارج، ما ينفي وجود عالقة اإيجابية اأو �سلبية بني 

اال�ستثمارين يف الوقت احلايل.

املعرو�ش  ارتفاع  اأن  اإلى  القاب�سة  املزايا  تقرير  ونوه 
العوامل  اأكرث  هو  املطلوب،  عن  اجلاهزة  الوحدات  من 
خالل  املنطقة  يف  العقارية  االأ�سواق  اأداء  على  تاأثريًا 
على  انخفا�سات  ت�سجيل  اإلى  يدفع  ما  احلايل،  العام 
االأ�سعار املتداولة لدى اأ�سواق املنطقة عمومًا، يف املقابل 
فاإن احتفاظ القطاع العقاري على مواقع متقدمة �سمن 
تغريها  اأن  ميكن  ال  حقيقة  االآمنة  املالذات  خيارات 
البدائل  تبدو  فيما  امل�ستجدة،  والتطورات  االأحداث 
الق�سري،  املدى  على  جيدة  االأخرى  اال�ستثمار  وفر�ش 
لكنها �ستبقى غري كافية ال�ستيعاب قيم ال�سيولة ال�سخمة 

الباحثة عن اال�ستثمار اجليد.



ال�سرق  منطقة  اأ�سواق  لدى  والت�سييد  البناء  قطاع  اأثبت 
قفزات  وحتقيق  والنمو  التما�سك  على  قدرته  االأو�سط 
عوامل  من  الرغم  على  االقت�سادي،  االأداء  موؤ�سر  على 
يف  العقاري  القطاع  يعي�سها  التي  والرتاجع  ال�سغط 
املرحلة الراهنة، حيث اأ�سبح من املمكن م�ساهدة حجم 
االإجنازات املحققة يف كافة مدن وعوا�سم دول املنطقة؛ 

والتي باتت تناف�ش كربيات املدن والعوا�سم العاملية. 
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املزايا: الـرتابط بـني الــقطاعـني الــحـكـومـي والــخـا�ص 
يـخلق بـيئة تـناف�سية تـوفر خـدمات ذات جـودة عـاملية 
تـخدم يف املح�سلة النهائية اال�ستثمار العقاري احلقيقي

قـطـاع الـبـنـاء والـت�سـيـيد يـتجاوز مـوؤ�سرات الـرتاجع بـنمو كـبري عـلى اإ�سـدار رخـ�ص الـبناء الـجديد

لت�سهيل  جهودًا  الر�سمية  اجلهات  تبذل  االإطار  ويف 
اإجراءات احل�سول على الرتاخي�ش واملوافقات ذات 
العالقة بقطاع البناء والت�سييد؛ مبا ين�سجم مع خطط 
جذب املزيد من اال�ستثمارات وامل�ستثمرين وتوجهات 
باتت  والتي  االإلكرتونية  احلكومات  عمل  ومتطلبات 
االأ�سا�ش يف تطوير عوامل املناف�سة واال�ستحواذ على 

مزيد من التاأييد والتوجهات اال�ستثمارية.
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تت�سابه  املنطقة  اأ�سواق  اأن  االأ�سبوعي  التقرير   َ وَبنيَّ
خالل الفرتة االأخري يف مدخالت وخمرجات التطوير 
القفزات  من  املزيد  لت�سجل  وتت�سابق  والتحديث؛ 
مع  الرئي�سية،  للقطاعات  املايل  االأداء  على  العملية 
والذي  العقاري  القطاع  على  وا�سح  وب�سكل  الرتكيز 
التجارية  االأن�سطة  من  كبرية  اأعداد  حوله  تدور 

وال�سناعية واخلدمية .....اإلخ.

اإلى  القاب�سة  املزايا  ل�سركة  االأ�سبوعي  التقرير  ولفت 
واخلا�ش  احلكومي  االأداء  تطوير  نحو  التوجهات  اأن 
العقارية؛  االأن�سطة  وترية  وتن�سيط  ت�سهيل  على  تعمل 
الالزمة  الرتاخي�ش  على  احل�سول  اإجراءات  وت�سهيل 
وكافة  يتنا�سب  ومبا  اال�ستثمارية؛  بامل�ساريع  للبدء 
للم�سي  اعتمادها  اجلاري  واال�سرتاتيجيات  اخلطط 
واملالية  التنموية  االإجنازات  من  املزيد  حتقيق  يف  قدمًا 
االإجمايل،  االأداء االقت�سادي  اإلى  اإ�سافة  واالقت�سادية، 
ظروف  مع  للتعامل  الالزمة  املقاومة  عوامل  فكلها 

الرتاجع وال�سغوط امل�ستجدة.

الــــــمزايا: 
الــــــــــقطاع 
الــــــــعقاري 
االإمــــاراتي 
اأثــــــبت اأنه 
عـــــــــــــ�سي 
عـــــــــــــــــــن 
الــــــــتوقف 
وقـــــــــــــادر 
عـــــــــــــــــلى 
الـــــــــتعامل 
مـــع كـــــافة 
الـــمعطيات 
والتطورات 
االإيــجابية 
والـــــ�سلبية

العقاري  القطاع  اأن  اإلى  القاب�سة  املزايا  تقرير  واأ�سار 
واأنه  واخلمول؛  التوقف  عن  ع�سي  اأنه  اأثبت  االإماراتي 
قادر على التعامل مع كافة املعطيات والتطورات االإيجابية 
على  وا�سح  وب�سكل  الرتكيز  اأ�سحى  حني  يف  وال�سلبية، 
اإذ  حتديث وتطوير االأدوات واآليات العمل ذات العالقة، 
التحفيز  قيم  اإجمايل  اأن  اإلى  املتداولة  البيانات  اأ�سارت 
اأبوظبي  اإمارة  لت�سجل  القطاع،  اإيجابًا على  انعك�ست  قد 
يف   9.5 اإلى  و�سلت  بن�سبة  البناء  رخ�ش  على  ارتفاعًا 
األف رخ�سة   7.7 اإلى  2018، و�سواًل  العام  املائة يف 
وال�سناعية  والتجارية  ال�سكنية  العقارات  على  توزعت 
والزراعية واملرافق العامة، فيما و�سلت عمليات التطوير 
اإلى  و�سواًل  دبي  اإمارة  لدى  اأوجها  واملناف�سة  والتحديث 
اإ�سدار الرخ�سة الفورية والتي متكن رجال االأعمال من 
ا�ستخراج الرخ�ش التجارية خالل خم�ش دقائق؛ والذي 
مثايل  مناخ  بتوفري  االإمارة  ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي 
ومبا  ب�سهولة،  االأن�سطة  خمتلف  وممار�سة  لال�ستثمار 
يخدم تطوير اأدوات املناف�سة على امل�ستوى العاملي والذي 
البناء  رخ�ش  عدد  وو�سل  �سنوات،   منذ  االإمارة  تقوده 
األف رخ�سة   29 اإلى ما يزيد عن  ال�سادرة يف االإمارة 
خالل العام 2018، فيما و�سلت م�ساحات البناء التي 

ُرخ�ست اإلى 10 ماليني مرت مربع.



االإيجابية  املوؤ�سرات  عن  االأ�سبوعي  التقرير  وحتدث 
التي يعك�سها االأداء االقت�سادي لدى مملكة البحرين 
�سالح  يف  ت�سب  باتت  والتي  احلايل،  العام  خالل 
وتنفيذ  اإجناز  يف  عالية  بكفاءة  االأداء  موا�سلة 
امل�ساريع االإ�سكانية واال�ستثمارية، اإذ تعك�ش البيانات 
النمو؛  من  مزيدًا  ي�سهد  البناء  قطاع  اأن  املتداولة 
الربع  خالل  ال�سادرة  البناء  رخ�ش  عدد  لي�سل 
وبن�سبة  رخ�سة  األف   2.6 احلايل  العام  من  االأول 
العام  من  الفرتة  بنف�ش  مقارنة  املائة  يف   4.2 منو 
املا�سي، مع االإ�سارة اإلى اأنه لوال وجود عوامل جاذبة 
لال�ستثمار؛ وتوفر موؤ�سرات حقيقية لنمو االقت�سادي 
الوطني؛ وما يتمتع به االقت�ساد من مرونة وما تقدمة 
من  اململكة  ا�ستطاعت  ملا  ت�سهيالت،  من  اململكة 
والبناء،  الت�سييد  وترية  ورفع  التحديات  مع  التعامل 
وادوات  اآليات  على  وحتديث  تطوير  من  اأجُنز  فما 
التعامل مع  اأ�سبح قادرًا على  البناء،  اإ�سدار رخ�ش 
البناء  تراخي�ش  اإ�سدار  لطلبات  املتزايدة  االأعداد 
ب�سرعة ودون تاأخري ومبا يعزز من موقع اململكة على 
التنمية  �سعيد  على  وعامليًا  اإقليميًا  التناف�سية  �سلم 

العمرانية.
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الــــــمزايا: 
اأهـــــــــــمية 
الـــــــحفاظ 
وتـــــــــعزيز 
وتـــــــــــــرية 
الـــــــن�ساط 
الـــــــم�سجل 
عـــــــــــــــــلى 
قــــــطاعات 
الــــــــــــبناء 
والــــت�سييد 
لـــــــــــــــــدى 
اأ�ســــــــــــواق 
الـــــمنطقة

والتي  الرتخي�ش  اإجمايل  ن�سبة كبرية من  على  ال�سكني 
و�سلت اإلى 63.7 يف املائة العام املا�سي، وحتمل هذه 
ال�سعودي يف  العقاري  لل�سوق  اإيجابية  عناوين  املوؤ�سرات 
ظل الظروف ال�ساغطة وت�سكل موؤ�سرات جناح على روؤية 
ا�ستثمارية  بيئة  توفري  اإلى  والرامية   ،2030 اململكة 
حمفزة وقادرة على حت�سني موقع اململكة على موؤ�سرات 
بيئة اال�ستثمار واالعمال على امل�ستوى االإقليمي والعاملي.

و�سدد تقرير املزايا القاب�سة على اأهمية احلفاظ وتعزيز 
والت�سييد  البناء  قطاعات  على  امل�سجل  الن�ساط  وترية 
دعم  �ساأنه  من  ما  كل  وتوفري  املنطقة،  اأ�سواق  لدى 
بعني  اآخذين  القادمة،  الفرتة  خالل  القطاع  هذا  منو 
االعتبار حجم الرتابط بني تطور اأداء القطاع احلكومي 
م�ستويات  اإلى  و�سواًل  اخلا�ش؛  القطاع  متطلبات  وفق 
خلق  يف  القطاعني  بني  احلقيقية  ال�سراكة  من  متقدمة 
تخدم يف  عاملية  ذات جودة  توفر خدمات  تناف�سية  بيئة 

املح�سلة النهائية اال�ستثمار العقاري احلقيقي.

واأ�ساف تقرير �سركة املزايا القاب�سة اإلى اأن الطلب 
العربية  اململكة  يف  امل�ساكن  على  املتوا�سل  املحلي 
اجلاري  احلكومية  امل�ساريع  اإلى  اإ�سافة  ال�سعودية، 
لتن�سيط  وم�ساريع  خطط  من  تبعها  وما  تنفيذها 
والفندقية،  وال�سياحة  الرتفيه  قطاعات  وحتفيز 
وترية  على  جديدة  م�ستويات  ت�سجيل  يف  �ساهمت 
البناء والت�سييد خالل الفرتة املا�سية وحتى اللحظة، 
لدى  يجري  ما  حقيقة  املتداولة  البيانات  واأظهرت 
قطاع االإن�ساءات والعقارات ال�سعودي لي�سجل ال�سوق 
االأول  الن�سف  خالل  بناء  رخ�سة  األف   30 اإ�سدار 
البناء  رخ�ش  ت�ستحوذ  فيما  احلايل،  العام  من 



اأداء  مع  التاأقلم  من  االإماراتي  العقاري  ال�سوق  ا�ستطاع 
املتالحقة  والتطورات  املتغرية  االقت�سادية  القطاعات 
ال�سوق  ت�سكل مرونة  اإذ  العاملي،  االقت�ساد  ي�سجلها  التي 
باخلربات  االحتفاظ  على  وقدرته  االإماراتي  العقاري 
م�سارات  ت�سري  حيث  كبرية،  اأهمية  املرتاكمة  والقيم 
االرتفاع واالنخفا�ش على قوى العر�ش والطلب واالأ�سعار 
مالك  الإعطاء  واال�ستعداد  ال�سوق  ن�سوج  اإلى  املتداولة 
الظروف  مع  تتنا�سب  التي  احلقيقية  القيمة  االأ�سول 
تتال�سى  حادة  م�ستويات  اإلى  الرتاجع  دون  املحيطة، 

بعدها قيمة االأ�سول. 
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املزايا: الرهونات العقارية عند اأعلى م�ستوى لها متاأثرة 
بـت�سهيالت الـمطورين وحزم التحفيز واالأ�سعار الـجاذبة

الفرتة  خالل  العقاري  ال�سوق  ن�ساط  وترية  ومتيل 
ما  ال�سفقات،  من  املزيد  اإبرام  ل�سالح  الراهنة 
الفعلية  الرهونات  واأحجام  قيم  على  اإيجابًا  ينعك�ش 
اأدوات  اإلى تطوير  امل�سجلة، ويدفع اجلهات الر�سمية 
والتي  الرقمية،  والتوجهات  لتتنا�سب  العمل  واآليات 
�سمن  حقوقهم  على  وحتافظ  االأطراف  كافة  تخدم 
يعمل  ما  واخلدمات،  وال�سالمة  االأمن  معايري  اأعلى 
على حت�سني قيم التناف�سية لالأ�سواق املحلية وبالتايل 

جذب املزيد من اال�ستثمارات االأجنبية.



الــــمـزايـا: 
الـــــــبيانات 
الـــمتداولة 
تـــــــــــعك�ص 
ارتــــــــفاعًا 
مــــــــــلمو�سًا 
على طلبات 
الــــــــــــرهن 
الــــــــعقاري 
لـدى ال�سوق 
الــــــــعقاري 
االإمــــاراتي 
خـــــــــــــالل 
الثلث االأول 
مــــن الــعـام 
الــــــــــحايل

اإلى  القاب�سة  املزايا  ل�سركة  االأ�سبوعي  التقرير  واأ�سار 
التطور الكبري الذي ت�سهده عمليات الرهن العقاري لدى 
اإمارات الدولة؛ والتي باتت ت�ساوى اأو تتجاوز يف كثري من 
االأوقات املعايري العاملية يف هذا املجال، يف الوقت الذي 
العقارية  الرهونات  ت�سجيل  واآليات  اأدوات  فيه  تخ�سع 
حلزم من التطوير والتحديث للو�سول اإلى م�ستويات غري 
م�سبوقة يف �سرعة االإجناز و�سمان احلقوق، ما ينعك�ش 
اإيجابًا على وترية الن�ساط لدى ال�سوق العقاري، وكذلك 
الإجناز  االأدوات  ميتلك  الذي  امل�سريف،  اجلهد  على 
املعايري.  الأعلى  ووفقًا  تاأخري  دون  العقارية  الرهونات 
املزيد من  اإدخال  نحو  الوقت احلال  وترتكز اجلهود يف 
العالقة،  ذات  التحتية  البنية  على  والتحديث  التطوير 
و�سواًل اإلى م�ستويات ميكن من خاللها للم�سرتي اإجناز 
عمليات الرهن دون احلاجة للذهاب اإلى اجلهات املحلية 
احلكومية وخالل فرتة زمنية ق�سرية ال تتجاوز االأ�سبوع 

الواحد.

البيانات  اأن  اإلى  االأ�سبوعي  املزايا  تقرير  ولفت 
الرهن  ملمو�سًا على طلبات  ارتفاعًا  تعك�ش  املتداولة 
الثلث  العقاري لدى ال�سوق العقاري االإماراتي خالل 
يف   78 عن  تقل  ال  وبن�سبة  احلايل  العام  من  االأول 
عن  الباحثني  من  كبري  عدد  وجود  ُيظهر  ما  املائة، 
فر�ش جيدة لال�ستثمار، كما يظهر وجود حلول مالية 
من  كبرية  �سريحة  ودخول  تتنا�سب  االأجل  طويلة 
احتياجاتهم  وتلبي  عقاري،  ا�ستثمار  عن  الباحثني 
االأ�سعار،  انخفا�ش  ظل  يف  الوقت،  بنف�ش  ال�سكنية 
�سواء كانت كنتيجة طبيعية لقوى العر�ش والطلب، اأم 
اآثارها على  انعك�ست  ب�سغوط خارجية  متاأثرة  كانت 
قيمة التمويل املطلوب. االأمر الذي يوؤدي اإلى حقيقية 
للتحقيق  قابلية  اأكرث  باتت  املنازل  ملكية  اأن  مفادها 

اليوم.

09

املايل  التحفيز  حزم  يف  القاب�سة  املزايا  تقرير  وراأى 
على  العمل  اجلاري  وتلك  اأُِقرت،  التي  واالقت�سادي 
ال�سوق  لدى  الن�ساط  لوترية  حقيقيًا  داعمًا  اإقرارها، 
على  البيع  وترية  ارتفاع  يف  مبا�سرًا  وم�ساهمًا  العقاري، 
الرغم من ال�سغوط املحيطة، اإال اأنها بقيت عند حدودها 
امل�ساحبة  املخاطر  وم�ستوى  تتنا�سب  والتي  اجليدة 
�سوقية،  تقلبات  به من  وما مير  االأجل  لال�ستثمار طويل 
من  ا�ستثنائية  م�ستويات  حتقيق  املتوقع  غري  من  حيث 

الن�ساط وال�سفقات يف كافة الظروف.



العقاري  الرهن  عقود  اأن  اإلى  املزايا  تقرير  واأو�سح 
العام  نهاية  اإجنازها حتى  املتوقع  وتلك  ُنِفذت،  التي 
الفر�ش  وحجم  الن�ساط  حجم  عك�ست  احلايل، 
اجليدة املتاحة لدى االأ�سواق، والتي تاأتي نتيجة لتوفر 
قنوات التمويل طويل االأجل، وعقارات تتداول باأ�سعار 
اال�ستفادة منها.  للم�ستثمرين  حقيقية معتدلة ميكن 
علمًا اأن اأ�سعار بيع العقارات لدى االأ�سواق الرئي�سية 
انخف�ست بن�سبة ت�سل اإلى 12 يف املائة على اأ�سا�ش 
يف  ت�سعة  اإلى  املائة  يف  �سبعة  بني  واالإيجارات  �سنوي 

املائة موؤخرًا.

واأ�سار تقرير املزايا القاب�سة اإلى اأن التوازن امل�سجل 
لكافة  العادلة  القيم  عك�ست  والتي  االأ�سعار؛  على 
عقارية  اأزمات  يف  الدخول  دون  حالت  االأطراف، 
ب�سكل  الدولة  اأ�سواق  م�ستوى  على  عقارية  ورهونات 
عام و�سوق دبي ب�سكل خا�ش، يف املقابل فاإن ارتفاع 
قيم وحجم ال�سفقات العقارية وا�ستحواذ الرهونات 
القرو�ش  حجم  ُيظهر  منها،  متزايدة  ن�سب  على 
املقدمة من قبل قنوات التمويل املختلفة، اأي اأن كافة 
النظام  يبقى  فيما  دائم،  ن�ساط  حالة  يف  االأطراف 

االقت�سادي الكلي امل�ستفيد االأكرب. 

الــــمـزايـا: 
عـــــــــــــقود 
الـــــــــــرهن 
الــــعــقـاري 
عــــــــــك�ست 
حــــــــــــجم 
الــــــن�ساط 
وحـــــــــجم 
الــــــــفر�ص 
الــــــــجيدة 
الـمــــتاحة 
لــــــــــــــــدى 
االأ�ســــــواق
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املطورين  ت�سهيالت  ثالثية  يف  االأ�سبوعي  التقرير  وراأى 
املايل  التحفيز  وحزم  املتداولة  واالأ�سعار  واملالك 
ال�سوق  قوى  عليه  تعتمد  الذي  االأ�سا�ش  واالقت�سادي 
خالل  االإماراتي  االقت�ساد  لدى  واال�ستثماري  العقاري 
قيم  رفع  يف  مبا�سرًا  �سببًا  كانت  والتي  احلايل،  العام 
يف  العقاري  ال�سوق  لدى  املنفذة  العقارية  الت�سرفات 
دبي خالل الن�سف االأول من العام احلايل وحتى نهاية 
نحو  اإلى  و�سواًل  املائة  يف  ثمانية  بن�سبة  احلايل  العام 
119 مليار درهم، اآخذين بعني االعتبار قوانني التملك 
ال�سوق  ت�ستهدف  التي  واالقت�سادي  املايل  والتحفيز 
امل�ستثمرين  ن�سبة  لت�سل  ثمارها  توؤتي  وبداأت  العقاري، 
يف القطاع العقاري من غري املقيميني اإلى 44 يف املائة 
من اإجمايل امل�ستثمرين، اإذ ت�سري البيانات املتداولة اإلى 
وجود وترية ن�ساط جيدة على عك�ش التوقعات ال�سابقة، 
لدى  حدة  اأكرث  تراجعات  ت�سجيل  ترجح  كانت  والتي 
ت�سجيل  �سعوبة  املوؤكد  من  بات  فيما  العقاري،  القطاع 

قفزات كبرية لت�ستمر ال�سوق حتقيق ن�سب منو متدرجة.

يف املقابل تبدو اأن�سطة ال�سراء على اخلارطة والتي باتت 
اأكرث ان�سباطًا بالقوانني والت�سريعات املرنة املعتمدة اأكرث 
تلبية  واأكرث  النهائي  وامل�ستخدم  للم�ستثمرين  جاذبية 
ال�سداد  جداول  م�ستوى  على  امل�ستهدفة  الفئات  لرغبات 
اإلى  االأحيان  من  كثري  يف  ت�سل  والتي  املقدمة  والدفعة 
ت�سجع  والتي  اأي�سًا  ال�سوق  وظروف  وان�سجامًا  )�سفر( 

الكثريين للتحول من االإيجار اإلى التملك.



�سركة  عن  ال�سادر  االأ�سبوعي  العقاري  التقرير  قال 
يف  البحرية  الواجهات  م�ساريع  اأن  القاب�سة  املزايا 
منطقة دول جمل�ش التعاون اخلليجي حققت جناحات 
وحتى  املا�سية  �سنوات  الع�سرة  خالل  ملحوظة 
الرغم من كافة واملتغريات والظروف  اللحظة، على 
مالية  اأزمات  من  حملته  وما  املنطقة  بها  مرت  التي 

واقت�سادية على ال�سعيدين االإقليمي والعاملي. 

م�ساريع الواجهات املائية يف املنطقة االأف�سل عامليًا

11

املزايا: الواجهات البحرية تت�سدر عناوين الطلب على 
امل�ساريع الـعقارية بيعًا وتاأجريًا وقيمًة لالأ�سول املعمرة
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البحرية  الواجهات  م�ساريع  اأن  املزايا  تقرير  وقال 
�سواء  ال�ساغطة  التطورات  بكافة  تاأثرًا  االأقل  تعترب 
كانت مالية اأو اقت�سادية، وت�ستحوذ على طلب اأعلى 
امل�ساريع  من  غريها  من  ا�ستقرارًا  اأكرث  تكون  اأو 
اال�ستثماري  العائد  يجعل  ما  الرتاجع،  حاالت  يف 
العائد  معدالت  �سمن  يقع  اأو  ا�ستقرارًا،  االأكرث  لها 
اأثبتت  حيث  العقاريني.  املطورين  قبل  من  املطلوب 
البحرية  الواجهات  عقارات  قدرة  ال�سابقة  التجارب 
مرتفعة  تاأجريية  عوائد  توليد  على  املحافظة  منم 
باملقارنة بالعقارات التقليدية والتي يتمتع جزء كبري 
قبل  من  املطلوبة  والرقي  الرفاهية  بعناوين  منها 
امل�ستاأجرين وامل�ستخدمني، اإال اأن م�ساريع الواجهات 
عوامل  خالل  من  اأعلى  اأهمية  على  حازت  البحرية 
امل�سطحات اخل�سراء وما رافقها من حدائق ومالعب 
واأماكن خم�س�سة للم�سي وممار�سة الريا�سة حتاكي 
بذلك كافة الثقافات و�سرائح املجتمع على اختالفها 

وحتافظ على قدرتها من املناف�سة.

الــــمـزايـا:
مــــــــ�ساريع 
الـــواجهات 
الـــــبحرية 
تــــــــــــعترب 
االأقــــــــــــل 
ثرًا  تــــــــــــاأ
فة  بـــــــــــكا
الـــتطورات 
الــ�ساغطة

ويف االإطار اأ�سار تقرير املزايا اإلى اأن م�ساريع الواجهات 
تقع يف قلب م�ساريع تطوير  �سلطنة عمان  لدى  البحرية 
م�سادر  تنويع  وا�سرتاتيجيات  وخطط  التحتية  البنية 
ال�سلطان  ميناء  منطقة  تخ�سع  حيث   ،2040 الدخل 
البحرية  للواجهة  تطوير  عمليات  اإلى  ال�سياحي  قابو�ش 
حتويل  ت�ستهدف  دوالر،  مليار   2 تتجاوز  با�ستثمارات 
الواجهات  اأرقى  من  واحدة  اإلى  التاريخي  امليناء 
ال�سياحية البحرية املتكاملة يف املنطقة لت�سمل عددًا من 
من  يرافقها  وما  ال�سكنية  وامل�ساريع  واملطاعم  الفنادق 
فيه  تعتمد  الذي  الوقت  يف  وترفيهية،  جتارية  عقارات 
اال�سا�ش  يف  العمانية  البحرية  الواجهة  تطوير  م�ساريع 
من  العمانية  البحرية  للواجهات  الفريدة  امليزة  على 
فر�ش  فتح  يف  اأهميتها  اإلى  باالإ�سافة  ال�سياحي  املنظور 
املميزة  املواقع  ال�ستغالل  واخلارجي  املحلي  اال�ستثمار 
وما توفره من مداخيل مالية على ميزانية الدولة وتوفري 

الكثري من فر�ش العمل.

فقد وا�سلت املقابل م�ساريع الواجهات املائية متيزها من 
حيث الت�ساميم وال�سكل واملرافق واخلدمات وم�ستويات 
امل�ساريع  به هذه  تتمتع  ملا  نظرًا  توفرها،  التي  الرفاهية 
والرتفيهي  ال�سياحي  القطاع  مع  مبا�سرة  عالقة  من 
جانب  اإلى  �سواء،  حد  على  املميز  وال�سكني  اال�سا�ش  يف 
العقارات  من  مت�ساعدة  ح�س�ش  على  ا�ستحواذها 

وامل�ساحات التجارية.



الواجهات  م�ساريع  زالت  فال  االإمارات،  دولة  اأما يف 
واجلاذبية  النجاحات  من  املزيد  حت�سد  البحرية 
التناف�سية على ال�سعيدين املحلي والدويل، ومازالت 
من  الزخم  بنف�ش  تتمتع  املائية  الواجهات  م�ساريع 
حيث الكم والقيمة، لتتقدم اإمارة دبي على العا�سمة 
تقرير  يف  وبرلني  ولندن  وجنيف  باري�ش  الفرن�سية 
وحتتل   ،2018 للعام  العاملية  املائية  الواجهات 
الفاخرة  املائية  الواجهات  كاأف�سل  الثالث  املركز 
احتلت  كما  واال�سعار،  القيمة  حيث  من  العامل  يف 
عمليات  م�ستوى  على  عامليًا  الثالثة  املرتبة  االإمارات 
هنا  ي�سار  البحرية.  الواجهات  عقارات  عن  البحث 
يف  العربي  اخلليج  �ساطئ  على  را�سد  ميناء  اأن  اإلى 
ت�سل  با�ستثمارات  تطوير  لعملية  يخ�سع  دبي  اإمارة 
الأبحار  عاملية  وجهة  لي�سبح  درهم  مليار   25 اإلى 
التي  البحرية  الرحالت  �سياحة  وتن�سيط  اليخوت 

ت�سهد منوًا �سنويًا يتجاوز 16%.
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اأن م�ساريع الواجهات البحرية  واختتم تقرير املزايا 
واأثبتت  اال�ستثمارية  امل�ساريع  اأف�سل  من  اأنها  اأثبتت 
واالأزمات  التعرث  حتديات  تواجه  ومل  عامليًا  جناحها 
امل�ساريع  مقدمة  يف  كانت  بل  ال�سوقية،  والتقلبات 
وتاأجريًا،  بيعًا  املرتفعة  العوائد  ح�سد  �سعيد  على 
وت�سري البيانات املتداولة على امل�ستوى العاملي لقيا�ش 
البحرية  الواجهات  عقارات  لقيمة  املحتمل  ال�سعود 
الداخلية  املناطق  يف  مبثيالتها  مقارنة  الفاخرة 
اإلى  باالإ�سافة   ،40% اإلى  ي�سل  فارق  مبتو�سط 
اال�ستثمارات  جلذب  كامنة  قدرات  من  به  تتمتع  ما 
تقرير  و�سدد  الظروف.  كافة  يف  واخلارجية  املحلية 
املزايا على اأهمية دعم وترية طرح م�ساريع الواجهات 
املتكررة  غري  اال�ستهدافات  وذات  املميزة  البحرية 
التي تتنا�سب وطبيعة الطلب املحلي واخلارجي خالل 
قيم  من  ت�سكله  ملا  نظرا  والقادمة  احلالية  الفرتة 
املدى  على  موؤكدة  جناح  مبعدالت  كبرية  اقت�سادية 

الطويل.

الــــمـزايـا:
مـــــــــ�ساريع 
الــــواجهات 
الــــــبحرية 
اأثــــــــــــبتت 
نــــــــــــــــــها  اأ
مــــــــــــــــــــن 
اأفـــــــــــــ�سل 
الـــــم�ساريع 
اال�ستثمارية 
واأثـــــــــبتت 
حها  نــــــــجا
عــــــــــــــامليًا

واعترب تقرير املزايا اأن توفر املزيد من امل�ساريع احليوية 
اأ�سبح  البحرية  الواجهات  على  متكاملة  ووجود خدمات 
�سياحة  �سناعة  وتن�سيط  لتطوير  وهامًا  اأ�سا�سيًا  مطلبًا 
باتت  والتي  الدولية،  واملعار�ش  واملوؤمترات  االأعمال 
�سناعة بحد ذاتها وتتطلب املزيد من الرتكيز احلكومي 
اال�سا�ش  يف  والتي  املنطقة  دول  لدى  اخلا�ش  والقطاع 
تتمتع بواجهات بحرية هامة ومواقع جاذبة لال�ستثمارات 
الناجحة، يف املقابل اأثبتت التجارب القائمة اأن مل�ساريع 
الواجهات البحرية ب�سكل خا�ش دور يف تعزيز م�ساهمة 
القطاع اخلا�ش بكافة املراحل الإجناح خطط النمو على 
اأن  الوطني ككل، ويقول تقرير املزايا  م�ستوى االقت�ساد 
مل�ساريع الواجهات البحرية اي�سا تاأثري اإيجابي على باقي 
قطاعات ال�سوق العقاري وتعمل على تن�سيط الطلب على 
املواقع املجاورة لها واحلد من احتماالت تراجع اأ�سعارها 

وعوائدها.


