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وأجـــرت »الــبــيــان« اســتــطــاعــاً آلراء رؤســـاء ومــديــري شــركــات عقارية 

حيث أظهرت تعليقات وآراء أولئك المسؤولين ورجال األعمال 16 

محركاً يرون أنها ستشكل المشهد العقاري خال العام المقبل، 

وهـــي: )تــعــزيــز مــقــدرة الــقــطــاع، وحـــزم مــحــفــزات الــدعــم الحكومي، 

نــــطــــاق  وتــــــوســــــيــــــع  نــــــشــــــاطــــــاً  فــــــــي 122  ــــلـــــك األجـــــــــــــانـــــــــــــب100 %  تـــــمـ وآثــــــــــــــــار 

المشمولين باإلقامة الذهبية ودخــول قطاعات استثمارية جديدة 

إلى السوق باإلضافة إلى تحّول المستخدمين إلى مساحات أكبر 

بكثافة سكنية أقل وتراجع قيمة رسوم الصيانة والخدمات وعودة 

الـــبـــنـــوك لـــســـوق اإلقـــــــراض وتـــوظـــيـــف الــتــقــنــيــات فـــي الـــســـوق الــعــقــاري 

ومعايير الحفاظ على الصحة والسامة وتنامي دور قطاع التجارة 

االلــكــتــرونــيــة وتـــنـــّوع الــمــعــروض الــعــقــاري والـــحـــدث الـــدولـــي »إكــســبــو 

2020 دبـــــــي« والـــشـــفـــافـــيـــة والــــنــــفــــاذ إلـــــى الـــبـــيـــانـــات الـــعـــقـــاريـــة وتــكــلــفــة 

المعيشة وتنافسية األسعار ومرونة الدفعات وجداول السداد. 

طموحات تنموية
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة األراضي واألماك 

في دبي، إن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، تسير 

وفـــــق رؤيــــــة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم، 

نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي  »رعــــــاه 

ــلـــــه«، وتـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــطـــمـــوحـــات الـــتـــنـــمـــويـــة الـــعـــريـــضـــة لــــإمــــارة،  ــ الـ

مـــنـــوهـــاً بـــالـــتـــأثـــيـــر اإليــــجــــابــــي لـــحـــزمـــة الـــتـــشـــريـــعـــات والـــــمـــــبـــــادرات الــتــي 

ــــزيـــــادة الـــنـــمـــو وتـــحـــفـــيـــز الـــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي فــي  اعـــتـــمـــدهـــا ســــمــــوه لـ

اإلمــارة، ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة 

دبــي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة 

ــنــــوات لــلــمــســتــثــمــريــن وأصـــــحـــــاب الـــمـــهـــارات  األجــــــل تـــصـــل إلـــــى 10 ســ

المتميزة، وخفض كلفة ممارسة األعمال وغيرها من التشريعات 

والــــمــــبــــادرات الـــتـــي شــكــلــت خـــطـــوة نــوعــيــة تـــعـــزز جـــاذبـــيـــة االســتــثــمــار 

العقاري باإلمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.

تنافس المطورين
ـــمـــــطـــــروشـــــي الــــعــــضــــو الــــمــــنــــتــــدب لــــشــــركــــة إعــــمــــار  ويــــلــــتــــقــــط أحـــــمـــــد الــ

الـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــة صــــــــــــــــــــورة دقــــــــيــــــــقــــــــة لــــمــــا 

ســــيــــكــــون عـــلـــيـــه الـــــســـــوق الــــعــــقــــاري 

خــــــــــــــال الـــــــــــعـــــــــــام الــــــمــــــقــــــبــــــل ويـــــــقـــــــول 

»بـــراً فــي لــوحــات الــطــرق وجـــدران 

نـــــاطـــــحـــــات الــــــســــــحــــــاب، وجــــــــــــواً فــي 

ــــه بــــــالــــــطــــــائــــــرات،  ــيــ ــ ــــرفــ ــتــ ــ شــــــــاشــــــــات الــ

وســايــبــرانــيــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 

ــــبـــــريـــــد اإللــــكــــتــــرونــــي  االجــــتــــمــــاعــــي والـ

وعبر الهواتف النقالة، ستستمر معركة التنافس بين المطورين 

العقاريين، كبيرهم وصغيرهم، للفوز بشريحة الراغبين بتملك 

منزل العمر. 

»دالل«  أيـــــــــضـــــــــا  ســـــيـــــشـــــهـــــد   2021 أن  الــــــــمــــــــطــــــــروشــــــــي  ويـــــــضـــــــيـــــــف 

ــــــم أمــــــــــــام »مـــــــغـــــــريـــــــات« بـــعـــض  ــــــودهـ ــــمـ ــ الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن وتـــــأنـــــيـــــهـــــم وصـ

العروض العقارية التي أوشك أحدها أن يقول مبالغاً: »خذها 

مــــجــــانــــاً«.!! وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد حــــدة ذلــــك الــتــنــافــس الـــــذي ال 

يـــقـــر بـــــه الــــمــــطــــور فــــــإن الـــــســـــوق لـــــم يـــصـــل مـــرحـــلـــة »كــــســــر الـــعـــظـــم« 

فــي أســعــار الــبــيــع. وهــنــاك عــدة عــوامــل تحكم الــســوق فــا يذهب 

صعوداً ليحترق بنار المضاربات، وال يهبط نزوالً ليحترق بنيران 

حرق األسعار. الكل يجمع على أن سوق العقارات اليوم ناضج 

ويحكمه العرض والطلب.

وأوضــــــــح أنــــــه لــــم يـــعـــد هــــنــــاك مــــضــــاربــــون يـــنـــقـــلـــون األســـــعـــــار إلـــى 

ــــر الـــــــعـــــــقـــــــاري( لـــيـــســـت  ــــتـــــطـــــويـ ــــبـــــل إيــــــفــــــرســــــت. وأن«حــــــــــبــــــــــال الـ ــــمـــــة جـ قـ

عــــلــــى الـــــــغـــــــارب، لـــــذلـــــك لــــيــــس غــــريــــبــــاً أن يـــتـــعـــاطـــى الــــمــــطــــور الــــجــــاد 

مـــع مــتــطــلــبــات الـــســـوق بــمــســؤولــيــة. والــمــســؤولــيــة تــقــتــضــي إرضــــاء 

الـــمـــســـتـــثـــمـــر بـــمـــســـكـــن ســـــعـــــره حــــســــب جــــــودتــــــه وثــــمــــنــــه مـــــــــوزع عــلــى 

دفعات مريحة.

محّفزات األعمال 
وقــال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالقابضة، 

إن الــــــدور الــحــكــومــي واضـــــح وجـــلـــي فـــي تــقــديــم الـــدعـــم والـــحـــوافـــز 

لـــمـــجـــتـــمـــع األعــــــــمــــــــال، وهــــــــــذه بــــالــــتــــالــــي تــــثــــمــــر زخــــــمــــــاً قــــــويــــــاً لــتــمــكــيــن 

األســــواق ومنها الــســوق الــعــقــاري إلــى تلقي جــرعــة إنــعــاش تنقله 

إلى بداية مشوار جديد من النمو واالزدهار.

وأوضـــــح أحــمــد بــالــحــصــا أن تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الشيخ 

محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 

الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الـــلـــه، بــاعــتــمــاد حــزمــة مـــن الــمــحــّفــزات 

االقــــتــــصــــاديــــة بـــقـــيـــمـــة نـــصـــف مـــلـــيـــار درهــــــــم لـــيـــصـــل مـــجـــمـــوع الـــحـــزم 

التحفيزية لاقتصاد في العام الحالي 2020 إلى 6.8 مليارات، 

ــــد آل  تــنــطــلــق كـــمـــا قـــــال ســـمـــو الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــــن مــحــمــد بــــن راشــ

مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي من حرص دبي 

على القطاعات العاملة في دبي، وهو ما يعّزز سعيها المستمر 

النمو  الــظــروف الحالية وتمكين مسيرة  تــداعــيــات  للتخفيف مــن 

االقتصادي.

مليار درهم األثر باألرقام
االقتصادي للقيمة 

المضافة في فترة ما 
بعد »إكسبو دبي«

قطاعًا اقتصاديًا مفتوحًا 
أمام المستثمرين 

للتملك ضمن قطاعات 
حيوية رئيسة 

سنوات إقامة طويلة 
األجل للمستثمرين 

وأصحاب المهارات 
المتميزة

 62.2

 13 10 1%

 محركًا 
للسوق العقاري

 في 2021
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١ ٤ ٧ ٨ ٨ د  لعد الملفا

أكد رؤساء ومديرو شركات عاملة في القطاع العقاري تعدد المحركات وعوامل االنتعاش للسوق العقاري خالل 
العام المقبل، حيث ستلعب الدور األساس في قيادة دفة صفقات البيع والشراء في سوق عقارات اإلمارات عمومًا 

ودبي خصوصًا خالل عام 2021 المقبل.
وأجمع المستطلعة آراؤهم على أن عام 2020 فرض تحدّيات كبيرة على الجميع، وأخضع باسم جائحة كوفيد 19، كل 

األنشطة االقتصادية عمومًا والعقارية خصوصا إلى اختبارات صعبة، وقّلص مقدرة بعض الشركات على مواجهة 
تداعيات الجائحة وآثارها، فيما حفز شريحة واسعة من تلك الشركات في قلب التحدي إلى فرصة، واستيعاب 

الدروس، والعبور إلى ضفة األمان، ونفض غبار المواجهة تمهيدًا النطالقة جديدة تركز على محورين، األول، تحقيق 
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني والثاني، بلوغ أعلى درجات رضا المتعامل في السوق، سواّء كان مستأجرًا أو 

مشتريًا، فردًا أو شركة. 

إعداد: مشرق علي حيدر

قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة ميداليون أسوشيتس إن االبتكار 

يعتبر أحــد األركـــان الرئيسية التي تقوم عليها مسيرة التنمية الُمستدامة في 

اإلمارات، وساهمت سرعة االستجابة والقدرة على مواكبة 

التغيرات في إنجاح برامج وخطط الدولة لمواجهة 

الـــجـــائـــحـــة والــــحــــد مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا وإعــــــــادة الــــتــــوازن 

إلـــــى الــــســــوق الــــعــــقــــاري مــــع إطــــــاق آفــــــاق واعـــــدة 

لازدهار والنمو مجدداً العام المقبل موضحًا 

أن حـــكـــومـــة اإلمـــــــــــارات اتــــخــــذت خــــطــــوات عــاجــلــة 

وتـــــــدابـــــــيـــــــر فــــــّعــــــالــــــة لــــتــــخــــطــــي األزمـــــــــــــــة مــــــــن ضـــمـــنـــهـــا 

وضــــع أُطـــــر قــانــونــيــة وتــنــظــيــمــيــة أكــثــر 

مــــرونــــًة، وتــقــديــم الـــدعـــم لـــعـــدٍد من 

القطاعات، وتخفيض الــرســوم على خدمات وقــد لعبت هذه 

اإلجراءات دوراً محوريًا في دعم القطاع . وأضاف أنه رغم التحديات عادًة ما 

تصاحب األزمات ُفرص واعدة لتحقيق النمو في مختلف القطاعات. 

قـــال مــهــدي أمــجــد رئــيــس أمــنــيــات الــعــقــاريــة إن تــنــوع الــســلــع الــعــقــاريــة الــتــي 

يــــزخــــر بـــهـــا ســــــوق دبــــــي ســـيـــكـــون مــــحــــركــــًا قــــويــــًا لـــصـــفـــقـــات 2021، مــــوضــــحــــًا أن 

عقارات دبي عمومًا والعقارات الفاخرة، أثبتت مرونة وتماسكًا 

وقـــــــدرة عـــلـــى امـــتـــصـــاص تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد 19«، 

الــتــي طــالــت كــافــة األنشطة االقــتــصــاديــة فــي العالم، 

باستثناء قــطــاعــات مــحــدودة اســتــفــادت مــن الظرف 

الصحي المتأزم. 

وأشـــــــار أمـــجـــد إلـــــى أن صـــفـــقـــات الــــعــــقــــارات الـــفـــاخـــرة 

ســتــبــرز أكــثــر فـــي ســـوق الــصــفــقــات الــعــقــاريــة اآلخـــذة 

تـــــــتـــــــراجـــــــع  لــــــــــــم  فــــــــــــي دبـــــــــــــــــــي، إذ  بـــــــــالـــــــــتـــــــــزايـــــــــد 

مبيعاتها اإلجــمــالــيــة عــن ســقــف المليار 

درهــــم خـــال الـــعـــام الـــجـــاري بــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة، وتــراهــن 

كــــبــــريــــات الــــشــــركــــات الــــعــــقــــاريــــة عـــلـــى االهــــتــــمــــام الــــمــــتــــواصــــل مـــــن الـــمـــيـــســـوريـــن 

القتناء عقارات جديدة.

قال صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه للتطوير العقاري، 

إن أبــوظــبــي ودبــــي هــمــا أفــضــل مــديــنــتــيــن لــلــعــيــش فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وذلـــك 

وفــــقــــًا لـــمـــؤشـــر الــمــعــيــشــة الـــعـــالـــمـــي الــــصــــادر عــــن وحــــدة 

االستخبارات االقتصادية في مارس 2020 ومن 

شأن هذا اإلنجاز أن يعزز نمو قطاع العقارات 

ــــيـــــات أزمـــــة  ع عـــمـــلـــيـــة تـــعـــافـــيـــه مـــــن تـــــداعـ ويــــــســــــّر

كــــورونــــا.  وأضــــــاف: نــحــن بـــصـــدد اتـــخـــاذ مــســار 

جديد في ما يتعلق بتلبية متطلبات السوق، 

والــذي سوف يرّكز بشكل رئيس على الصحة 

والـــــــســـــــامـــــــة فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة األزمـــــــــــة 

موضحًا أن تصنيف اإلمــارات بين 

أفضل الدول للعيش انعكس إيجابًا على العديد من القطاعات وخاصة في 

السوق العقارية، ما يساعد على انتعاش القطاع. وتوّقع لوتاه ارتفاع الطلب 

على العقارات ذات الكثافة المنخفضة.

أفضل مدن العيشالتنّوع يزيد الصفقات ُأطر قانونية وتنظيمية

صالح لوتاهمسعود العور

»                                االقتصادي« يستطلع آراء رؤساء ومديري شركات
سلطان بن مجرن:   › 

التشريعات والمبادرات 
خطوة نوعية تعزز جاذبية 

االستثمار العقاري 

أحمد المطروشي:  › 
سوق العقارات ناضج 

ويحكمه العرض والطلب 
ويزخر بالفرص 

أحمد بالحصا:  › 
الحوافز تبشر ببداية مشوار 

جديد من النمو واالزدهار 

أحمد بن شعفار:  › 
القرارات الحكومية تسهل 

ممارسة األعمال ودعم 
المستهلكين والمستثمرين 

حسين سجواني:  › 
تمكين األجانب يمنح الطلب 

العقاري جرعة قوية تحقق 
التوازن مع المعروض

أحمد المطروشي 

أحمد بن شعفار 

حسين سجواني

سلطان بن مجرن

 أحمد بالحصا 

مهدي أمجد



حزم الدعم
ــــيــــــس  ــــرئــ ــــتــــــه قـــــــــــــال أحــــــــمــــــــد بــــــــــن شــــــــعــــــــفــــــــار، الــ ــــهــ مــــــــــن جــ

الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــمــــؤســــســــة اإلمــــــــــــــــارات ألنــــظــــمــــة الـــتـــبـــريـــد 

الــمــركــزي »إمـــبـــاور« إن حــزم الــدعــم الحكومي لها 

تـــأثـــيـــرهـــا الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــشــــركــــات ومــــــن ثــــم تــظــهــر 

ــــاء  ــــالــــــي جــ ــتــ ــ ــــالــ ــلــــــى الــــــــســــــــوق بــ ــ ــــائــــــج اإليــــــجــــــابــــــيــــــة عــ ــتــ ــ ــنــ ــ الــ

الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي رافــــعــــة جــــديــــدة تـــمـــدهـــا الـــقـــيـــادة 

الــحــكــيــمــة لــمــجــتــمــع األعــــمــــال لــتــؤكــد لــهــم حــرصــهــا 

ــــايـــــة نــــشــــاطــــهــــم الــــــتــــــجــــــاري بــــيــــئــــة األعــــــمــــــال  ــــمـ ــــلـــــى حـ عـ

ودعمها وإسنادها بهدف تسريع تعافيها وضمان 

ديمومتها والتأسيس الزدهارها مجدداً.

وأضـــــــاف بــــن شـــعـــفـــار أن عـــمـــق وحـــكـــمـــة قــــــرارات 

ــــا كــــــل اإلجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي مــن  ــــاذهــ ــــادة فــــــي اتــــــخــ ــــيــ ــــقــ الــ

شــأنــهــا خــفــض كلفة المعيشة وتــســهــيــل ممارسة 

على  والمستثمرين  المستهلكين  ودعـــم  األعــمــال 

اخــــــــتــــــــاف وتــــــــنــــــــوع شــــــرائــــــحــــــهــــــم وتــــــــعــــــــدد أنــــشــــطــــتــــهــــم 

التجارية واالستثمارية.

تمكين األجانب
وقال رجل األعمال حسين سجواني رئيس داماك 

العقارية، إن تمكين األجانب بالتملك 100% في 

122 نـــشـــاطـــاً ســـيـــكـــون لــــه األثــــــر الــــقــــوي فــــي الـــســـوق 

الـــعـــقـــاري خـــــال الــــعــــام الــمــقــبــل 2021، وســيــمــنــح 

الــطــلــب الـــعـــقـــاري جــرعــة قــويــة تــحــقــق الــــتــــوازن مع 

المعروض، هذا فضا عن دعم البيئة التنافسية 

لـــلـــدولـــة وتـــوفـــيـــر فــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة، مــــا يــــعــــزز مــن 

صــــــورة الــــدولــــة عـــلـــى خـــريـــطـــة االقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 

حيث أشار القرار الرسمي إلى 13 قطاعاً اقتصادياً 

أمـــام المستثمر للتملك ضــمــن قطاعات  مــفــتــوحــاً 

حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في 

كـــل قـــطـــاع، وتــتــضــمــن مــجــال الــطــاقــة الــمــتــجــددة، 

والــــــفــــــضــــــاء، والـــــــــزراعـــــــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، 

حــــيــــث يـــمـــنـــح الــــــقــــــرار فـــــرصـــــاً لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن لــتــمــلــك 

حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج 

ــــــوالت الــــطــــاقــــة،  ــــحـ ــ ألـــــــــــواح الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة، ومـ

ومـــراقـــبـــة األنـــظـــمـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 

ــــاقـــــة  والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــــــخــــــــضــــــــراء، ومـــــــحـــــــطـــــــات الـــــطـ

الهجينة وتشمل مجاالت التملك كذلك مجاالت 

ــــا يــــفــــتــــح الـــــمـــــجـــــال لـــتـــمـــلـــك  ــــزيــــــن، مـــــمـ ــــخــ ــتــ ــ ــــنـــــقـــــل والــ الـ

مــشــاريــع فــي مــجــال النقل الــذاتــي، ونــقــل التجارة 

ــــلـــــة الــــــــتــــــــوريــــــــد، والــــــخــــــدمــــــات  ــــلـــــسـ اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، وسـ

ــيــــــة  ــ ــــيــــــدالنــ الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة، ونـــــــــقـــــــــل الــــــمــــــنــــــتــــــجــــــات الــــــصــ

والتخزين البارد. 

وأشـــــــار حــســيــن ســـجـــوانـــي إلـــــى أن قــــــرار مــجــلــس 

الـــــــوزراء تــضــمــن مـــجـــاالت أخـــــرى لــلــتــمــلــك مـــن قبل 

الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن األجـــــــانـــــــب ومــــنــــهــــا أنــــشــــطــــة خــــدمــــات 

ــــامــــــة والـــــطـــــعـــــام، والــــمــــعــــلــــومــــات واالتــــــصــــــاالت،  اإلقــ

وكذلك األنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما 

يــفــتــح الـــمـــجـــال لــلــتــمــلــك فــــي إنــــشــــاء مـــخـــتـــبـــرات فــي 

البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية. 

وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات اإلدارية 

وخـــــدمـــــات الــــدعــــم وأنـــشـــطـــة الـــتـــعـــلـــيـــم، واألنـــشـــطـــة 

فــي مــجــال صحة اإلنــســان، بــاإلضــافــة إلــى أنشطة 

الفنون والترفيه والتشييد.

ــــيـــــذي لــــشــــركــــة  ــــفـ ــــنـ ــــتـ قــــــــــال تــــــيــــــري ديـــــلـــــفـــــو الــــــرئــــــيــــــس الـ

الــشــفــافــيــة  الـــــشـــــرق األوســــــــــط« إن  »جــــيــــه إل إل 

ستكون أحــد أبـــرز محركات الــســوق فــي العام 

ــــإبـــــرام شــــراكــــة مــــع دائـــــرة  الـــمـــقـــبـــل، وقـــــد قــمــنــا بـ

األراضي واألماك لتعزيز مستويات الشفافية 

الـــــعـــــقـــــاريـــــة، لـــــإســـــهـــــام فــــــي اســـتـــقـــطـــاب 

إلى  والعالميين  واإلقليميين  المحليين  المستثمرين 

ســــوق دبــــي، وال ســيــمــا أن اإلمــــــارة تــحــتــل بــالــفــعــل مــكــانــة عــالــمــيــة رائــــدة، 

كواحدة من أفضل الوجهات االستثمارية في المنطقة، بفضل موقعها 

االستراتيجي والمناخ االستثماري المثالي.

شفافية

الحد األقصى لرسوم التسوية 
المبكرة للقروض العقارية من 
 الرصيد المستحق أو ما قيمته

 10 آالف درهم 

 1%

 عقارات دبي
 محط أنظار
 مستثمري

العالم

% 19
اإلمارات 

% 16
الهند  

 % 7
بريطانيا 

% 7 
باكستان 

% 5
السعودية  

% 4
الصين 

% 2
األردن 

% 2
مصر 

% 2
كندا  

% 2
أمريكا 
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ــي مـــقـــدرة الــقــطــاع 01  ــام ــن ت
العقاري 

ــم 02  ــدع ــزم مـــحـــفـــزات ال ــ ح
الحكومي 

تملك األجانب100 % في 03 
122 نشاطًا

توسيع نطاق المشمولين 04 
باإلقامة الذهبية 

لقطاعات 05  ــوي  ق دخـــول 
استثمارية جديدة 

بكثافة 06  أكــبــر  مــســاحــات 
سكنية أقل

تــــراجــــع قـــيـــمـــة رســــوم 07 
الصيانة والخدمات 

ــوك لــســوق 08  ــن ــب ــودة ال ــ ع
اإلقراض السكني

في 09  التقنيات  توظيف 
السوق العقاري 

مـــعـــايـــيـــر الـــحـــفـــاظ عــلــى 10 
الصحة والسالمة 

التجارة 11  قــطــاع  دور  ــع  ــوّس ت
اإللكترونية 

المعروض 12  منتجات  تنّوع 
العقاري 

انــطــالق الــحــدث الــدولــي 13 
»إكسبو 2020 دبي«

ــاذ إلــى 14  ــف ــن الــشــفــافــيــة وال
البيانات العقارية 

تــــكــــلــــفــــة الـــمـــعـــيـــشـــة 15 
وتنافسية األسعار

وجداول 16  الدفعات  مرونة 
السداد 

عوامل االنتعاش

17
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قال محمد بن غاطي، المدير التنفيذي لمجموعة »ابن غاطي القابضة«، إن 

بند اإلسكان، الذي ُيعّد األكثر تأثيراً في تكلفة المعيشة قد شهد تراجعًا في 

القيمة اإليجارية تحديداً ما أسهم في تحريك سوق بيع العقارات 

من جهة وجذب المستثمرين الجدد إليه من مختلف بقاع 

العالم.

الــــــــراهــــــــن دوراً  الـــــــوقـــــــت  فـــــــي  تـــــــــــؤدي  الـــــــعـــــــقـــــــارات   وقـــــــــــال إن 

بـــــــــــــــارزاً فـــــــي زيـــــــــــــادة جـــــاذبـــــيـــــة دبـــــــــي مـــــــن خـــــــــال طـــــــــرح ســـلـــع 

ــــقـــــاريـــــة بـــــأســـــعـــــار تــــنــــافــــســــيــــة. وأشـــــــــــار مــــحــــمــــد بــــــن غـــاطـــي  عـ

إلـــــــى انــــخــــفــــاض تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة فـــــي اإلمـــــــــــــارات بــفــعــل 

تـــــــراجـــــــع تــــكــــلــــفــــة الـــــنـــــقـــــل واإلســــــــــكــــــــــان والــــســــلــــع 

الــــغــــذائــــيــــة الـــــعـــــام الـــــجـــــاري مــــقــــارنــــة بـــــاألعـــــوام 

الــمــاضــيــة.  وأضــــاف إن تــراجــع اإليـــجـــارات وتخفيض الــحــكــومــة الــرســوم 

والـــغـــرامـــات وإلـــغـــاء بــعــضــهــا عــلــى الــشــركــات جــعــلــت تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة أقـــل كما 

تراجعت أيضًا أسعار المواد الغذائية واإليجارات على أساس سنوي.

قـــال رجـــل األعـــمـــال عــلــي الــســامــي رئــيــس ومــؤســس »جـــي فــي جـــي« للتطوير 

الـــــعـــــقـــــاري، إن تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بــــاإلقــــامــــة الــــذهــــبــــيــــة، ســــــوف يـــعـــود 

عــلــى الـــســـوق الـــعـــقـــاري بــمــكــاســب مــهــمــة أبــــرزهــــا تـــزايـــد الــطــلــب من 

الــــشــــرائــــح الــــجــــديــــدة عـــلـــى تــمــلــك الــــعــــقــــارات، واالنــــتــــقــــال مــن 

فـــئـــة الــمــســتــأجــريــن إلـــــى فـــئـــة الـــــمـــــاّك، مــــؤكــــداً أن الـــقـــرار 

دليل ناصع على إيمان وقناعة صاحب السمو الشيخ 

مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الــــدولــــة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن 

اإلنسان هو العنصر األكثر تأثيراً في معادلة التنمية، 

وأن االهـــتـــمـــام بــتــوفــيــر الــبــيــئــة الـــداعـــمـــة لــه 

والـــمـــعـــيـــنـــة عـــلـــى اســـتـــقـــطـــابـــه ضـــمـــانـــة بــلــوغ 

آفــــاق جــديــدة لعملية الــتــطــويــر.   وأشــــار إلـــى مــواصــلــة الــحــكــومــة في 

الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــديـــث األطــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــســهــم فــــي تــرســيــخ 

أسس تلك البيئة نحو مستقبل يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء.

ــــنــــــوب لــــــلــــــعــــــقــــــارات، ســـيـــكـــون  قـــــــــال مــــحــــمــــد الــــــعــــــوضــــــي مـــــــن شــــــركــــــة دبـــــــــي الــــــجــ

الستضافة دبي فعاليات »إكسبو 2020« وقعها الكبير وآثارها اإليجابية 

عـــلـــى الــــســــوق الـــعـــقـــاري فــــي الــــعــــام الـــمـــقـــبـــل، فـــقـــد قــــدرت 

دراســــــــات عـــــدة األثــــــر االقــــتــــصــــادي إلجـــمـــالـــي الــقــيــمــة 

ــــبــــــو، أي مـــن  الـــــمـــــضـــــافـــــة فـــــــي فــــــتــــــرة مـــــــا بـــــعـــــد إكــــــســ

مايو 2021 لغاية ديسمبر 2031، بـ62.2 مليار 

درهـــم بــنــاًء عــلــى مساهمة منطقة »دســتــركــت 

الــرؤيــة المستقبلية لــدولــة  2020«، فــي دعـــم 

اإلمـــــارات، مــن خـــال دعـــم التنمية االقــتــصــاديــة 

اقتصاد  المستدامة واالنتقال نحو 

ــــــوم عـــــلـــــى االبـــــــتـــــــكـــــــار وتــــــوفــــــيــــــر بـــيـــئـــة  ــــقـ ــ يـ

أعمال مائمة للمساعدة على دعم الزخم وحفز قطاعات النمو الرئيسة، 

مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة واإلنشاءات والبناء 

والعقارات والتعليم. 

زخم إكسبواإلقامة الذهبية أسعار تنافسية

محمد العوضي 

تيري ديلفو

 علي السالمي  محمد بن غاطي


