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ليــس غريباً أن يغادر ســوق عقارات دبي لغة 
الطفــرات التي تمتاز عادة بالســرعة في جني 
العوائــد الضخمــة إلى النمو المســتدام الذي 
يمتاز بالتأني مقابــل ديمومة العائد المجزي. 
ويظهر المســتثمر في الوقــت الراهن مرونة 
عالية لجهة دراسة الفرصة االستثمارية مفضًال 
عائــداً دائماً على المدى البعيد على عائد كبير 
خالل فتــرة وجيــزة وهو تطــور محمود في 
ســلوك أغلب المســتثمرين لم يعهده السوق 

قبل ١٠ أعوام.
يــرى مراقبــون أن الســوق العقــاري في 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة عموماً ودبي 
علــى وجــه الخصــوص تغيــر لألحســن على 
جميــع األصعدة، وفــي مقدمتها عودة الطلب 
مــن المســتخدم النهائــي. وربط هــؤالء بين 
التطورات اإليجابية التي يشهدها السوق وبين 
عوامــل متنوعة تعلب الدور األكبر في رســم 
معالم السوق في الوقت الراهن وربما تستمر 

حتى العام المقبل.
وقال مســؤولون ورؤساء شــركات وخبراء 
لـ(البيان االقتصادي) إن زيادة ثقة المســتثمر 
تطويــر  ومواصلــة  الســوق،  فــي  العقــاري 
التشريعات العقارية، والتنافس بين المطورين 
العقاريين على صعيد األسعار، وجودة السلعة 
العقاريــة، هي ما تقود فــي النهاية إلى بلوغ 

السوق النمو المستدام والصدارة العالمية.
وأضافــوا بأن تلــك العوامل تدعــم زيادة 
رقعــة االنتعاش في الســوق العقاري المحلي، 
ورأوا أن عــودة الثقــة إلــى ســوق دبي من 
أبــرز تلك العوامــل الداعمة للنمــو وانتعاش 
الســوق لكن ال يزال عامــل التمويل العقاري 
أبــرز الغائبين عن ومطلــوب نزوله (للملعب 
العقاري) ليســجل الســوق أهدافاً عديدة في 
شــباك المطلــوب تحقيقه. وشــددوا على أن 
المبادرات الحكومية تبقى عامًال ريادياً واألكثر 
تأثيراً في دعم الســوق العقاري وانتعاشه، في 
حين يتوقــع أن يلعب التعاون االقتصادي بين 
اإلمارات والصيــن وكوريا الجنوبية دوراً كبيراً 
في اســتقطاب المزيد من االستثمارات السيما 

في قطاع عقارات التجزئة.
وذكــروا أن تنــوع الخيــارات في الســوق 
العقــاري بــات عامًال مهمــاً في زيــادة رقعة 
نوعية المستثمرين وفسح المجال أمام الطبقة 
المتوســطة لدخــول نــادي مــالك العقارات، 
وأشــاروا إلى أن عام ٢٠١٥ ســنة تزايد الوعي 
بأهميــة الجوانب التشــغيلية والمالية إلدارة 
العقــارات. فيما يلعب عامل االســتدامة دوراً 
مهماً في التأثير اإليجابي على السوق مع تزايد 

زخمه.... وإلى التفاصيل: 

قال ســلطان بطي بن مجرن مديــر عام دائرة 
أراضــي وأمالك دبــي إن المســتثمر العقاري 
فــرداً أو شــركة هو العامل الرئيس في رســم 
مالمح الســوق وأدائه، وهو الذي يحدد شكل 
العرض والطلب بقراراته سواء في سوق البيع 

أو اإليجارات.
وأشــار بــن مجــرن إلــى أن بلــوغ النمو 
المستدام في الســوق العقاري يقوم على ثقة 
المســتثمر في البنية التشريعية العقارية التي 
تحفظ المصالح العليا وحقوق أطراف التعاقد 
العقــاري وهو ما حققته دبي وتواصل تطويره 

بين الحين واآلخر.
وأضــاف بــن مجــرن أن حفــاظ الســوق 
العقاري علــى ديمومة النمو تجلــى باجتيازه 
موجة (الذعر) غيــر المبرر التي حاول البعض 
إشــاعتها قبل أشــهر بالترويج لفقاعة عقارية 
ومــن ثم تضخيــم تأثيرات مــا كان يجري في 

أســواق النفط وأســواق المال العالمية. وقال 
إن النتائج الرســمية تشــير إلى حفاظ السوق 
على جاذبيته وبدء رحلة جديدة في مســيرته 
تقــوم علــى تحقيق نمو مســتدام بعيــداً عن 

المضاربات.
من جهة أخرى ســلط بن مجرن الضوء على 
قطــاع التأجير في دبي وكيف كان كان بحاجة 
ماســة إلى «مركز فض المنازعات اإليجارية»، 
لتحسين آليات الفصل في المنازعات اإليجارية 

وجعــل العالقــات التعاقدية أكثــر نضجاً بين 
األطراف اإليجارية، وزيادة الوضوح والشفافية، 
فضًال عن تســريع معدالت الفصل في القضايا 

بالشكل الذي يلبي احتياجات السوق.
وأكد بأن مركز فض المنازعات حقق نجاحاً 
باهراً في عامــه األول وتعامل بحنكة ورصانة 
مع ملف شــائك مــن التحديــات وتمكن من 
إثبات نفســه في زمن قصير. مؤكداً أن الدائرة 
لم ولن تدخر جهداً في إسناد وبذل كل أشكال 

الدعــم للمركز، لكونه ركناً مهماً من متطلبات 
زيادة جاذبية االستثمار العقاري.

وأكــد بن مجــرن أن (أراضي دبي) وضعت 
طاقاتهــا في خدمــة المركز منــذ اليوم األول 
النطالقتــه، تجســيداً لســعيها فــي إحــداث 
نقلــة نوعية علــى صعيد التقاضي في ســوق 
اإليجــارات، الــذي عانى طويًال مــن تحديات 
جمــة. الفتاً إلى أن القاضي عبدالقادر موســى 
رئيس مركز فض المنازعــات اإليجارية، نائب 
مديــر محاكــم دبــي، والطاقم الــذي يقوده 
حققــوا نجاحات مشــهودة بنهوضهم بأعباء ال 
يحســدون عليها في نشاط تجاري ال يخلو من 
النزاعات. وجدد بــن مجرن دعم أراضي دبي 
للمركز، بوصفه الذراع القضائية لدائرة أراضي 
وأمالك دبي، والعمود الفقري الســتقرار سوق 

اإليجارات على صعيد حفظ الحقوق.

مــن جهته أكد محمــد العبــار رئيس مجلس 
إدارة إعمــار العقارية أن جميع المؤشــرات 
االقتصادية في دبــي جيدة وتدل على تعافي 
ونمــو المدينة بصفة عامة. وقال إن الســوق 
العقــاري اليــوم أقوى مــن ذي قبل، ويمضي 
فــي اتجاهات تضمن نمواً مســتداماً، مشــيراً 
إلى أن انتعاش الســوق ولد ثمرة للسياســات 
الذكية التي جرى تطبيقها أخيراً السيما في ما 

يتعلق بتضييع الفرصة على المضاربين، وفسح 
المجال للمستخدم النهائي في نيل فرصته في 

االستثمار العقاري.

من جهته تحدث لـ(البيان االقتصادي) القاضي 
عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات 
اإليجاريــة، نائب مدير عــام محاكم دبي عن 
نجــاح المركز في حســم ٨٨ ٪ مــن الدعاوى 
التي اســتقبلها في عام ٢٠١٤. وأوضح موسى 
أن عدد الدعــاوى بلغ ٨٠٠٣ منها ١٠٠٠ نزاع 
جرى تحييدها نحو الحلــول الودية، ونجحت 
إدارة الصلــح في حســم ٥٧٠ نزاعــاً ونزعت 
فتيلها بطــرق توافقية. وأكد موســى أن عدد 
المنازعات في ســوق اإليجــارات خالل ٢٠١٤ 
يشــكل ١٫٩٪ مــن إجمالي عقــود اإليجارات 
المســجلة في الدائرة والبالغ عددها ٤٢٠٠٠٠ 
عقد، وهي نســبة ضئيلة للغاية ال تبعث على 
القلق، وتؤكد نضج ســوق اإليجارات ووضوح 

التعامالت بين األطراف.
لكن موسى قال «حتى هذه النسبة الضئيلة 
تشــكل تحديــاً لنــا ونتعامل معهــا على نحو 
جــاد بهدف خفضهــا إلى مســتويات أقل ألن 
الغايــة تتمحور حول ضرورة الوصول بســوق 
اإليجارات وتعامالته إلى أعلى درجات التطور 
لجهــة معرفــة المؤجر والمســتأجر لحقوقهم 

والتزاماتهم معرفة تامــة تحميهم من الوقوع 
في خالفات تتطور إلى نزاعات إيجارية».

وأشار موسى إلى تراجع عدد النزاعات في 
اإلمــارة بعــد مضي عام على تأســيس المركز 
الذي رأى النور بمرسوم أصدره صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء، حفظــه الله، 

بصفته حاكماً إلمارة دبي في سبتمبر ٢٠١٣.

رأى علــي راشــد لوتــاه رئيس مجلــس إدارة 
«نخيل» أن الهدوء النســبي في ســوق العقار 
«صحي» وهو أفضل بكثير من االرتفاع القوي 
ومن ثــم الهبوط القوي، مؤكــداً عدم تعرض 
الســوق لضغوط كتلك التــي تعرض لها خالل 
سنوات األزمة المالية العالمية. وشدد على أن 
المطورين العقاريين، الرئيســيين والثانويين، 
لــم يزالوا يقبلون على الشــراء مــن «نخيل» 
والتعامل معها بوتيرة جيدة، مؤكداً أن «النمو 
مستدام» للشركة من جهة وللمستثمرين على 

صعيد العائدات من جهة أخرى.
وقال ســعيد القطامي الرئيس التنفيذي لـ 
«ديــار للتطوير العقاري» إن اقتصاد دبي بات 
قــدوة عالمية على صعيــد صالبته في الرخاء 
ومرونتــه واحتوائه للتحديات فــي األزمات. 
وأكــد القطامي في حوار ســابق مــع (البيان 

يقول كريج بلمب، رئيس دائرة البحوث في 
شــركة جيه إل إل الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا (مينا) إن تنافســية السوق العقاري 
في دبي مهمة السيما أن الضغوط تراجعت 
عنه، وتحديداً في أســعار األصول العقارية 
التي بدأت االرتفاع في عام ٢٠١٣ والنصف 
األول من عام ٢٠١٤. ومع ذلك يبدو السوق 
العقــاري مختلفاً بدرجة كبيــرة عن ذروة 
دورتــه الزمنية عامــي ٢٠٠٨/٢٠٠٧. ولعل 
غيــاب الضرائــب عموماً وعلــى العقارات 
خصوصــاً لــه أثر كبيــر في جعــل عقارات 
دبــي جاذبة للمســتثمرين وهــو ما يجعل 

مســتثمرين من بريطانيا يشترون عقاراتهم 
فــي دبي بــدًال مــن التملك فــي العاصمة 

البريطانية.
وقال بلمب إن الميزة التي قفزت بشــهرة 
عقــارات اإلمارات عمومــاً ودبي على وجه 
الخصــوص هــي العوائــد غير المســبوقة 
والمجزيــة فقد جنى الكثير من الناس حول 
العالم الكثير من األموال من االستثمار في 
القطــاع العقــاري مقارنة بغيــره من باقي 
األصــول، حتى المســتثمرون الكبار عليهم 

العيش في مكان ما.
ولكن هناك الكثير من األسباب التي تجعل 

من القطاع العقاري جاذباً للمستثمرين في 
دبي ليتفــوق على أمكنة أخرى من العالم، 
هــذه حقيقة بســيطة في عالم االســتثمار 
مفادها أن العقار أثبت جدواه االستثمارية 
للكثير من الناس أكثر من أي أصول أخرى، 
ويمكــن مالحظة كيف أن الكثير من الناس 
الذيــن نعرفهم جنوا األمــوال الضخمة عبر 
االســتثمار في القطــاع العقاري مقارنة مع 
الذين يســتثمرون فــي األســهم أو الذين 

أسسوا أعمالهم الخاصة.
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١ – الثقــة فــي عقارات دبــي: أدى تضافر 
عوامــل مثــل قــوة النمــو االقتصادي 
وزيــادة التوظيف ووضــع دبي بصفتها 
مــالذاً اســتثمارياً آمنــاً وتحســن أداء 
معادلــة الســعر/ اإليجار إلى اســتمرار 
تنامي الثقة في ســوق دبــي العقارية. 
كما أدى اإلعالن عــن طرح العديد من 
المشــاريع العقاريــة الجديــدة خــالل 
الشــهور الســتة الماضيــة إلــى تعزيز 
تلك الثقة واتضــاح مصادرها. وتحرص 
الحكومة على توفير مناخ أكثر استقراراً 

في األسواق العقارية.
٢ – تمويــل المشــاريع العقارية: تشــكل 
القيــود التــي يواجهها التمويــل كابحاً 
طبيعياً للوتيرة السريعة لطرح مشاريع 
عقارية جديدة. وتواجه وسائل التمويل 
المعتادة أمثال المبيعات غير المخطط 
لهــا أو إصــدارات األســهم األوليــة / 
السندات أو القروض المصرفية تحديات 
عدة بالفعل. كما قد تشــكل األســقف 
المفروضة على معــدالت القروض إلى 

قيمــة العقارات المرهونة لقاءها رادعاً 
إضافيــاً نظراً لتقييدهــا لقيمة القروض 

الممنوحة ألصحاب المشاريع. 
٣ – إقبال متزايد من شــرق آســيا وجنوب 
العالــم: يؤتي نمو التعــاون االقتصادي 
بين دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
وكل من الصين وكوريا الجنوبية ثماره 
علــى صعيــد اســتقطاب المزيــد من 
الدولتين إلى  االســتثمارات من هاتين 
األســواق العقارية. وتتضح قوة اإلقبال 
الصينــي على هذه األســواق في قطاع 
التجزئة بصفة خاصة، في توجه مرشــح 
لالستمرار خالل عام ٢٠١٥، بالتزامن مع 
استثمارات محتملة في قطاعي الضيافة 

والسياحة.
٤ – خيــارات متزايــدة مع اســتمرار قوة 
مستويات العرض: العديد من الخيارات 
لمشــتري ومســتأجري العقــارات في 
بعض شــرائح القطاع العقــاري متاحة 
على نحو واســع بســبب الدور الكابح 
لنمو األســعار الذي تلعبه المســتويات 
المرتفعــة للمشــاريع الجديــدة علــى 
إجمالي أداء هذا القطاع، ما قد يجهض 

التأثير السعري اإليجابي لتحسن مشاعر 
المستثمرين.

٥ – اإلدارة التشغيلية والمالية: يشهد العام 
الجاري ازديــاد الوعي بأهمية الجوانب 
العقارات.  التشــغيلية والماليــة إلدارة 
اهتماماً  التشغيلية  الجوانب  وتستقطب 
العوامل  العديد مــن  بســبب  متزايــداً 
أمثــال الصحــة/ الســالمة، المشــترين 
المطالــب،  كثيــري  والمســتأجرين 
التشــريعات الصارمــة وتبنــي أفضــل 
الممارســات. مــن ناحية أخــرى، باتت 
الجوانب المالية تكتسب أهمية متزايدة 
أيضاً، نظــراً للتركيز المتزايد على توفير 
المزيد من الشفافية للنفقات التشغيلية. 
٦ – االستدامة: تكتســب االستدامة المزيد 
من الزخم عام ٢٠١٥. وسيحتاج السوق 
وقتاً حتى يتنازل المالكون عن ترددهم 
في تقبُّل اإليجارات «الخضراء». وتشير 
تجــارب عالمية إلى أنه من المســتبعد 
أن يتم تقبُّل االســتدامة بالكامل، ما لم 
تفرض الســلطات ذلك اإللزام أو يحدث 
ل في نظرة السوق المحلي للجدوى  تحوُّ

االقتصادية للمباني «الخضراء».

يشــهد عام ٢٠١٥ تنامياً في الثقة والتفاؤل 
في ســوق دبي بصورة عامة، حيث يشــهد 
الســوق توازنــا بين العــرض والطلب في 
حــدوده الدنيــا، ليشــكل مالمــح مرحلة 
انتعاش أوســع قاعدة تســتفيد فيه جميع 
شرائحه. ومن المرجح أن تستقر اإليجارات 
خالل العــام الجاري للمرة األولى منذ عام 
٢٠٠٨، إال أن ذلــك االســتقرار لن يشــمل 
جميــع العقــارات فــي جميــع المناطق. 
ق فــي التحليل بأن دبي قد  ويوحــي التعمُّ
اخترقــت ذروة دورتها العمرانية، ما يعني 
أن ازديــاد الطلــب ســوف يواصــل أداءه 

بوتيرة تتناغم مع العرض. 
بالتأكيد أن عدداً من المشــاريع الكبرى 
انطلقــت في دبــي مؤخــراً، ولكنها تحتاج 
إلــى بعض الوقت لكي تتجســد على أرض 
الواقــع. وفي نفس الوقت، يبــدو التفاؤل 
ســائداً، حيــث إن المشــاريع الجيدة التي 
حصلت على التمويــل وعلى التزامات من 

ِقَبل المستأجرين سوف تنجح.
وقال نيراج مســند، مدير العمليات في 

«هامبتنز إنترناشــونال الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا» إنه تــم تصنيف دبي 
مؤخراً كأقوى ســوق للعقارات الســكنية 
فــي العالــم مــن قبل دليــل العقــارات 
 «Global Property Guide» العالميــة 
وهو ما يؤكــده النمو الالفت الذي حققه 

القطاع العقاري وباإلضافة إلى النجاحات 
الكبيــرة التــي حققهــا إطــالق مبيعات 
مشــاريع جديــدة ألبــرز المطورين، مثل 
إعمار العقاريــة، والتي غالبا ما تبيع كافة 
وحداتها المطروحة بالكامل، يشهد السوق 
نمواً مســتمراً في الطلــب على الوحدات 
الســكنية ضمن جميع المشاريع الرئيسية 

في مختلف أرجاء المدينة.
وأضــاف: ال شــك بأن القطــاع العقاري 
في دبي يشهد مرحلة من االزدهار الكبير، 
الذي يتزامن مع النمو االقتصادي المستمر 
الــذي تحققــه المدينــة التــي نجحت في 
ترســيخ مكانتها كوجهــة عالمية رائدة في 
عالــم الســياحة واألعمال. ولعــل التحول 
األبــرز الذي نالحظه حالياً هو الزيادة على 

الشراء من قبل المستخدمين النهائيين.
وهو توجه جيد يبشــر بنمو كبير يحققه 
القطــاع على المــدى الطويل. وفي الوقت 
الــذي يعتبر فيــه الطلب علــى الوحدات 
الســكنية ضمن المجمعــات المتكاملة هو 
األكبر في دبي من السنة، فإن هذه األجواء 
اإليجابية تمتد لتشــمل مجمعات ســكنية 
أخــرى أيضاً، مما يعتبر مؤشــراً هاماً ألداء 

القطاع في المرحلة المقبلة.

قــال رضوان ســاجان رئيس مجلــس إدارة 
المجموعــة: علــى الرغم مــن حداثتنا في 
الســوق العقاري، إال أننا نتعامل بمسؤولية 
ودقة تجاه مشــاريعنا وعمالئنا، ضمن إطار 
رؤيــة حكومة دبــي، وسنســتمر في دعم 
القطاع العقاري من خالل إطالق مشــاريع 
جديــدة تخلق فرصــة اســتثمارية جديدة 
وتلبــي مختلف شــرائح العمــالء. وأكد أن 
تلبيــة متطلبات واحتياجات المســتثمر أو 
المســتخدم النهائي شــرط أساس في نجاح 

أي سوق عقاري في العالم.
مــن جهته قــال آالن روبرتســون، الرئيس 

التنفيــذي لشــركة جونــز النغ الســال إن 
تفــادي دبي مخاطــر فقاعــة عقارية يعود 
على أنــه ثمرة الحظ لكــن التجربة أثبتت 
أن عقارات دبي الســيما العقارات السكنية 
تجــاوزت الحظــوظ لتجلــب األربــاح إلى 
جيوب المســتثمرين، وأصبــح الحظ فقط 
في سرعة المستثمر القتناص الفرصة ال في 
اتخاذه قرار االســتثمار. الفتاً إلى أن اتجاه 
غالبية الناس لشــراء منزل ينوون الســكن 
فيه، عزز توجهات المســتثمرين لالحتفاظ 
بممتلكاتهــم العقارية. باختصــار فإن على 
كل شــخص أن يعيش في مــكان ما ولذلك 

فإن المنزل يتمتع دائماً بقيمة باقية ويمتاز 
بعوائد جيدة عند بيعه بعد فترة من الزمن 

ألن قيمته لن تهبط.
وأكد روبرتسون أن االستثمارات األخرى ال 
تتمتع بالضرورة بمثل هذه القيمة، فيمكن 
لصناديق التحوط أن تتبخر في ليلة، وكذلك 
لألسهم إذا ما تأثرت بأداء شركة ما صعوداً 
أو هبوطاً أو حتى بخبر في نشــرة األخبار، 
لكن يمكن القول إن ما يتمتع به العقار من 

قيمة تتمتع به السندات الحكومية.

االقتصــادي) علــى متانة واســتقرار الســوق 
العقــاري. مشــدداً علــى أن الســوق اليوم ال 
يمضــي في مشــاريع عقارية ما لــم يضع في 
الحسبان خططاً محكمة إلنجازها وتسليمها إذ 
يظهر ســجل ديار على ســبيل المثال نجاحات 
فــي عدم تأجيــل أو تعثر أي من مشــروعاتها 
العقاريــة. وأثنى القطامي على تعديل رســوم 
البيع والشــراء ووصفها بأنها كانت وراء إقصاء 
المضاربات الضارة التي كانت تترصد الســوق 

العقاري في المرحلة الجديدة من نموه.

مــن جهته قال أحمد خلف المــري مدير عام 
االتحاد العقارية إن قطاعات السكن والتجزئة 
والتجــارة تواصــل النمو بعدما رســخت دبي 
مركــزاً إقليمياً للمنطقة ونقطــة جذب عالية، 
وهــو ما يطرح فرصاً اســتثمارية واعدة إال أن 
المنافســة به قوية للغاية. وحــول العائد في 
االســتثمار، أفاد بأنه فيما يتعلق باالستثمارات 
العقارية فــي اإليجار فإن النســبة ال تقل عن 
٥٪ وال تزيد عن ١٠٪، فيما ترتفع نسبة العائد 

للعقارات في حالة البيع إلى ٢٠٪. 

من جهته شــدد رجل األعمــال الدكتور أحمد 
سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة 
علــى أن قطــاع البنــاء والتشــييد مقبل على 
فتــرة ازدهــار كبيرة وربما يحقق نســبة نمو 
قياســية خالل الفترة المقبلة وهو ما تعكســه 
عدد المشــاريع الجــاري تنفيذها والمطروحة 
للتنفيــذ خالل الفترة المقبلة. وأضاف بالحصا: 
هــذه اإلشــارات القوية جعلت المســتثمرين 
يعاودون االستثمار في القطاع العقاري، وبات 
من الســهل معرفــة أن عــدداً ليــس بالقليل 
يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً 
من تزايد العائد على هذا النوع من االســتثمار 

والذي يتراوح ما بين ٨٪ و١٠٪.
مؤكــداً عــودة االنتعاش للســوق العقاري 
وأهميته في تحريك العشــرات من األنشــطة 
االقتصادية لكن بالحصا شدد على أن زيادة قوة 
سوق العمل وتوســيعه ضرورة مهمة وعموداً 

فقرياً لتحقيق النمو العقاري المستدام.

قــال رجــل األعمال ســالم الموســى إن دبي 
انتهجــت أســلوباً متفــرداً في تجهيــز البيئة 
االســتثمارية للنمــو العقــاري الجديــد، فقد 
حددت له أن يكون مســتداماً وأن يســتهدف 
المســتثمر النهائــي، إذ إن التجربة الســابقة 
كانــت تنطوي على معطيات تجريبية لم يكن 
من الممكن معها أن تمثل الصورة النهائية لما 

يجب أن يكون عليها السوق العقاري.
وأوضح الموســى الذي يرأس مجلس إدارة 
مشــروع فالكن ســتي أوف وندرز، أن سوق 

عقــارات اإلمارة ينحى باتجــاه أكثر تطوراً ال 
ســيما بعد جنيه دروســاً ثمينة مــن الطفرة 
الســابقة، وأصبح اليوم قادراً على التعامل مع 
التحديــات مهما بلغ حجمها ونوعها. الفتاً إلى 
أن البنية التشريعية للسوق العقاري أصبحت 
جاهزة للتعامل مع اســتحقاقات النمو ســواء 
النمــو الــذي خططت لــه اإلمارة فــي إطار 
اســتراتيجيتها أو في إطــار متطلبات التعامل 
مع الطلب المتوقع لمشــاريع معرض إكسبو 

٢٠٢٠، أو لما بعد الحدث العالمي.

وقال رائد النعيمي الرئيس التنفيذي لشــركة 

دبي باركس آند ريزورتس أن صناعة التطوير 
العقــاري التــي تخدم الترفيــه تتصدر قاطرة 
المشروعات، الفتاً إلى سعي الشركة إلى جعل 
مشــروع دبي باركس آنــد ريزورتس مقصداً 
للترفيه والتســلية مصممــاً وفقاً للموضوعات 
ويوفــر ٧٣ معَلم جذب في ٣ مــدن ترفيهية 
وفندق استجمام (البيتا) ٤ نجوم وريفر بارك 
وهو منطقة مركزية ومتكاملة تشــتمل متاجر 
تجزئــة ومطاعم ووســائل ترفيــه تربط مدن 

الترفيه الثالث والفندق. 

قــال بدر القرقاوي، الرئيس التنفيذي للتطوير 

إن  لالســتثمارات  تيكــوم  فــي  والتخطيــط 
المســتثمرين تحدده قائمــة األهداف  توجه 
االســتثمارية التــي يمكن أن نلخصها بشــراء 
العقار بهدف السكن الشخصي أو تحويله إلى 
منزل للعطــالت أو االحتفاظ به لمدة طويلة 

وبيعه لتحقيق عائد مجٍز على البيع.
وأضاف القرقاوي أن الغالبية في الســوق 
العقــاري تتفق علــى أن االســتثمار العقاري 
في المرحلة الراهنة جاذب على خلفية تزايد 
القيمــة الرأســمالية للمســكن ذاتــه، وبذلك 
يضرب المستثمر عصفورين بحجر واحد، فهو 
يشتري عقاراً وسط توقيت يشهد فيه السوق 
نمــواً مســتداماً ومعتدًال بعيداً عــن القفزات 

السعرية التي تسببت بها المضاربات.

قال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والمديــر التنفيذي لمجموعة الحبتور، 
إن االستثمار في القطاع الفندقي يعتبر حالياً 
أفضل من االســتثمار في الســكن، مشيراً إلى 
أن مقارنة العوائد تشــير إلــى أن العائد على 
االســتثمار الســكني تصل إلى ٩٪. بينما يبلغ 
العائد على االســتثمار في قطــاع الضيافة ما 
بين ١٨ إلى ٢٠٪، مشــيراً إلى أن هذه النسبة 
ستســتمر في النمو بالنظر إلى االســتحقاقات 

التي تنتظرها دبي في القطاع السياحي.
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أثبتت العقارات التي تخدم تجارة التجزئة، 
ســواء في المراكــز التجاريــة الصغيرة أو 
الكبيــرة، أنها لن تخضع ألية حركة تصحيح 
ســعري خالل الســنوات القليلــة المقبلة، 
خالفا للعقارات السكنية والمكتبية. الفضل 
فــي ذلك يعــود للطلب المتزايــد من قبل 
العالمــات التجاريــة، الســتيعاب األعــداد 
المتزايدة من المتسوقين من داخل وخارج 

الدولة، هذا غير قلة المعروض. 
ولعل الرقم القياســي الذي سجله دبي مول 
باستقباله ٧٥ مليون زائر العام ٢٠١٤ بزيادة 
١٥٪ عــن ٢٠١٣ دليــل علــى حفــاظ هذه 

الســلعة العقارية علــى تفوقها، ولعله أيضا 
الســبب الذي جعــل نخيل تســرع خطاها 
لالســتحواذ على صدارة تجارة التجزئة عبر 
١٦ مشــروع تســوق توفر نحــو ١٠ ماليين 
قدم مربع. وخالفا ألعوام ٢٠٠٦-٢٠١٠ فقد 
أصبح العقار الجاهز أكثر جذبا للمستثمرين 
مقابــل العقار المباع على الخريطة رغم أن 

سعر األخير أقل بكثير عن العقار الجاهز.
وتتجلى توجهات المســتثمرين في التوجه 
للعقارات الجاهزة في مرآة ســوق التملك 
الحــر وهو ســوق اإليجــارات الذي شــهد 
تراجعات تصحيحية يتوقع أن تســتمر هذا 

العام بحــدود ١٠٪ على مدار العام الجاري 
٢٠١٥ بعــد أن أنهــى عــام ٢٠١٤ حالة من 
االســتقرار والهــدوء المرحب بــه من قبل 
مختلــف أطــراف العامليــن فيــه بعد أن 
وصلت إلى ذروتها.            دبي - البيان

إعداد : مرشق عيل حيدر - غرافيك : أحمد عباس
مل تكن ديب قبل 7 سنوات سعيدة بقيام املضاربني بدفع النمو العقاري نحو مسارات تخدم مصالحهم ، وال تخدم املدينة وال املستثمرين النهائيني. عدم رضا املدينة تجىل بقيام 

السلطات العليا مبراجعة شاملة ودقيقة لكل أركان املنظومة العقارية فضالً عن التدقيق يف املشاريع الجديدة برمتها وصوالً إىل ضخ جرعات ضخمة من التنظيم العقاري لحامية 
املصالح العليا ومكتسبات السوق وحقوق املستثمرين من تداعيات الطفرات التي تؤيت مثارها لجيوب وأرصدة املضاربني حرصاً.

«البيان االقتصادي» رصد التحوالت يف السوق العقاري خالل أعوام التعايف 2011 /2013 وقرأ معطيات املشاريع الجديدة حتى 2017 ، وظهر أن السوق وكبار الرشكات العاملة 
فيه وبفضل التدخل والتنظيم الرسمي يتجه لتطبيق ثالثية مفادها رضورة أن يكون للمرشوع العقاري قيمة مضافة للمدينة وتسبقه دراسة جدوى وتلبي احتياجات املستثمر 

النهايئ ومتطلباته. وإذا ما تحققت تلك الثالثية فإن الوقت لن يطول قبل أن تعاود معدالت النمو االستقرار عند مستويات مستدامة مدعومة باإلمكانات الهائلة لسوق ديب، مع 
األخذ يف االعتبار مكانة اإلمارة مقارنة باملدن العاملية الرئيسة.

  %50 - %30
هو نوع من االعامل التجارية ذات األوجه املتعددة التي تشمل 

أنشطة تبدأ من نطاق اإلصالح والتجديد للمباين القامئة أو التأجري 
لها وحتى رشاء األرايض الخالية ثم بيع األرايض املطورة بعد ذلك، 
واملطورون العقاريون هم املنسقون بني األنشطة املختلفة السابقة 
والذين يقومون بتحويل األفكار املبتكرة عىل الورق إىل واقع عىل 
األرض يف شكل عقارات. وال بد من التفريق بني التطوير العقاري 

وصناعة التشييد، فاملطور العقاري يقوم برشاء األرض ثم يقوم 
بتمويل املرشوع، وباالتفاق مع مقاول تشييد يتم بناء العقار.

 %25 - %10
تسمى البيع القطاعي ويشتمل بيع السلع أو البضائع من مكان محدد، مثل متجر، دكان 

أو كشك. ويف التجارة يشرتي تاجر التجزئة أو البيع القطاعي البضائع أو املنتجات 
بكميات كبرية من املنتجني أو املستوردين، إما مبارشة أو عن طريق تاجر الجملة، ثم 

يبيع كميات صغرية إىل املستخدم النهايئ. مؤسسات البيع بالتجزئة غالبا ما تسمى 
املحالت أو املتاجر. تجار التجزئة يكونون يف نهاية سلسلة التوريد. املسوقون املصنعون 

يرون عملية التجزئة كجزء رضوري من االسرتاتيجيات الشاملة للتوزيع. مصطلح 
"التجزئة" ينطبق عىل خدمات احتياجات عدد كبري من األفراد، وتعد العقارات املطورة 

خصيصا لهذا القطاع مجدية نظرا لتوسع ومنو هذا القطاع.

%12 - %8
يشهد العائد عىل االستثامر العقاري تحسناً 
وحقق نتائج مميزة يف 2014 ليرتاوح بني 8 
% و12 % ويتوقع ان يواصل تحقيق املزيد 

من العائدات يف 2015

 %15 - %10
عملية التطوير العقاري والبناء والتشييد تحتاج اىل عرشات األنشطة 

املساندة إلنجاز العمل وتننوع تلك األعامل وتتسع وأبرزها عرشة أنشطة 
تجارية هي األكرث طلباً من املستثمرين، وهي مزاولة أعامل األصباغ 

والدهانات وأعامل تبليط األرضيات والجدران وأعامل النجارة وتركيب 
األرضيات وأعامل التمديدات والرتكيبات الصحية وتركيب أنظمة التكييف 

والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها وتركيب األسقف املعلقة والقواطع 
الخفيفة وأعامل تركيب املعدات الكهروميكانيكية وصيانتها وإصالح 

التمديدات والرتكيبات الكهربائية.

2020
فوز اإلمارات باستضافة إكسبو 2020، يشكل أهم 

محفزات النمو خالل املرحلة املقبلة، وظهرت 
التأثريات اإليجابية لهذا الحدث عىل قطاع اإلنشاءات 
مطلع 2014 ويتوقع ان تزداد بقوة يف 2015 مع بدء 
تكليف رشكات املقاوالت بتنفيذ املرشوعات العقارية 

والبنية التحتية املتعلقة بالحدث.

 %10 - %5
قطاع التشييد والبناء هو العصب املحرك القتصاديات الدول وهو 
يعرب عن حالة ازدهار االقتصاد، وتشهد الدولة ارتفاع وترية الطلب 
عىل املنازل واملباين بشكل متسارع. وأصبح سوق السكن مستوعبا 
لكل املنتجات العقارية السيام الحديثة كتكنولوجيا املباين والبيوت 

الجاهزة الرسيعة اإلنتاج والرتكيب لتعطي بديالً قوياً عن البيوت 
واملباين الخرسانية التقليدية. 

املصدر: البيان « دائرة التنمية االقتصادية » دائرة السياحة والتسويق التجاري « جي ال ال لالستشارات» إرنست أند يونج لالستشارات« يس يب آر يب لالستشارات » رشكات تطوير عقاري «بروبرييت فايندر».

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4000 – 5000 درهم
إيجار املرت املربع يف مراكز التسوق الكربى 

1500 – 2000 درهم
 إيجار املرت املربع يف املناطق الثانوية 

ديب باملركز الثاين عاملياً بني أكرث الوجهات 
استهدافاً من قبل تجار التجزئة، بعد 

العاصمة الربيطانية، لندن.
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بلــغ عــدد الرخــص التــي أصدرتهــا التنمية 
االقتصاديــة فــي دبــي، ٢١٫٣٥٨ رخصــة في 
٢٠١٤، بزيــادة ١٣ ٪ مقابــل ٢٠١٣، ويعطــي 
ذلك انطباعاً بتسارع وتيرة إشغال المساحات 
المكتبية الشاغرة. سيجب على سوق التطوير 
العقــاري المضي فــي تقليص عدد مشــاريع 
المكاتــب ليســتفيد المعــروض الشــاغر من 
تنامي عدد الشركات، ال سيما فروع الشركات 
فــي المنطقــة الحــرة، والتــي زادت ١٢٩ ٪ 
في ٢٠١٤. تليها الشــركات التضامنية بنســبة 
٤٣ ٪، وشــركات المســاهمة العامــة بنســبة 
٣٦ ٪، وارتفعــت الرخــص الصــادرة لفروع 

الشــركات األجنبيــة بنســبة ١٥ ٪ خالل عام 
٢٠١٤، وهذه مؤشرات تصب في صالح سوق 
إيجــار المكاتــب. من جهة أخــرى، دفع فوز 
باســتضافة  المتحدة  العربية  دولة اإلمــارات 
إكســبو ٢٠٢٠ في دبي، إلى توجه المطورين 
لزيادة المشاريع الفندقية الستيعاب الزيارات 
المليونيــة المتوقعة. وشــهد القطاع الفندقي 
فــي دبي، افتتاح ٤١ منشــأة فندقية، منها ٢٤ 
فندقــاً و١٧ شــقة فندقيــة فــي ٢٠١٤، الذي 
ســجلت أشــهره الـ١١ نحو ١٠ ماليين سائح. 
وبلغــت عائــدات الغرف الفندقيــة في دبي 
خــالل ١١ شــهراً األولى مــن ٢٠١٤ إلى نحو 

١٣٫٦ مليــار درهم، بنمــو ١١٫١ ٪ عن الفترة 
ذاتهــا من ٢٠١٣. وعلــى الرغم من التحديات 
التي شهدتها بعض األسواق المصدرة للسياح 
إلــى دبي، فــإن اإلمارة تمكنت مــن تحقيق 
نســب نمو جيدة مقارنة بالعام الماضي، بعد 
أن نجحت ســياحة دبي فــي تعويض التراجع 
في السياحة الروسية، من خالل أسواق أخرى، 
مثل السوق الصيني الذي يشهد معدالت نمو 
كبيرة، خاصة أن إنفاق المســافرين الصينيين 

يعد ضمن األعلى على مستوى العالم. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

درهم متوسط سعر القدم املربعة 
2300 يف عقارات مرىس ديب 

درهم متوسط سعر القدم املربعة 
2500 يف عقارات يف الخليج التجاري

درهم متوسط سعر القدم املربعة 
3300 يف عقارات يف داون تاون 

درهم متوسط سعر القدم املربعة 
2300 يف عقارات مرىس ديب 

درهم متوسط سعر القدم املربعة 
3500 يف عقارات نخلة جمريا 
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 % 35 - %10
إدارة الفنادق والضيافة نشاط تجاري يضم أعامال متنوعة هي الفنادق واملطاعم والسفن السياحية 

واملتنزهات ومراكز املؤمترات والصناعات ذات الصلة. تتكون صناعة الضيافة من فئة واسعة من 
املجاالت يف قطاع الخدمات التي تشمل السكن واملطاعم وإدارة كافة األنشطة التي تقام يف الفنادق 

وصوالً إىل خطط الرحالت الجوية والبحرية وحقول إضافية يف صناعة السياحة، وتغطي مجموعة 
واسعة من األنشطة التي تقدم خدمات الطعام واإلقامة. وتنقسم هذه الصناعة إىل قطاعات تشمل 

السكن واملواد الغذائية واملرشوبات والفعاليات والخدمات السياحية وتوفري املعلومات للزوار.

 %20 - %10
تعد العقارات املطورة ألغراض االستخدام تحت عنوان 

األماكن العامة كالحدائق والشواطئ، أماكن أساسية ملامرسة 
األنشطة الرتفيهية. وشهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تطورات كبرية وقامت بدور هام يف دعم أنشطة الرتفيه 
بإنشائها وصيانتها وتنظيمها، أما املشاريع التجارية املتعلقة 

بالرتفيه فإنها تعترب عامال هاما يف االقتصاد.

%10 - %5
بيع وتأجري العقارات أحد األنشطة 
املعروفة بعائداتها الجيدة إذ ليس 
كل من يطور عقارا يقوم ببيعه أو 
تأجريه بنفسه بل عادة ما يلجأ إىل 

وسيط (فرد أو رشكة) واألخري يجب 
أن يكون مرخصا ليتمكن من مزاولة 

هذه املهنة. 

تضع رشكات املقاوالت يف الوقت 
الراهن نصب أعينها ما ال يقل عن 7 % 

عائدات مرجوة لتنفيذ أي عقود 
إنشائية. وتؤكد البيانات املتوافرة تزايد 
الطلب عىل قطاع البناء بنسبة تصل إىل 

20 % خالل العام الجاري مقارنة 
بالعام املايض.

–

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017
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 % 80
متوسط نسبة اإلشغال الفندقي يف ديب

دخلت السوق خالل 2011/2015 

92300
غرفة فندقية منها 658 فندقاً و213 شقة فندقية

 1.5
مليون سعودي زاروا ديب خالل 10 أشهر يف 2014

1800
تراجعت نسبة املساحات الشاغرة 

يف قطاع املكاتب التجارية إىل 24% 
يف الربع4 من 2014 

درهم إيجار املرت املربع يف املناطق 
الحيوية 

 %24
بلغت نسبة إشغال املساحات 

الجديدة املعروضة يف قطاع املكاتب 
عام 2013 نسبة 29%  %29

 %1
ارتفعت أسعار التأجري 

بنسبة 1 % من 1850 إىل 
1870 درهامً عىل أساس 

سنوي.
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