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یرالتأث ذات الحیویة القطاعات من ویعتبر التنمیة منظومة في حیویا دورا یلعب العقاري القطاع 

  الوطني، االقتصاد على االستراتیجي

محوراً  یشكل العقاري القطاع  ً   العمل فرص من مزید یخلق ألنھ األقتصادي النمو محاور من ھاما

المصدر. العقارات بقطاع ترتبط ونشاط صناعة 92 من أكثر أن- http://aqartalk.com/

الخلیجیھ الدول معظم في البترول قطاع بعد الوطني االقتصاد في الثانیة المرتبة یحتل العقارات قطاع  

عالمشاری بناء في خاصة مرتفعة نمو معدالت یشھد عام بشكل العربیھ الدول في العقارات قطاع 

 في كما%4.2الى تصل. الممیزه السیاحیھ والمشاریع الكبرى االقتصادیة والمدن العمرانیة و األسكانیھ

 الدولي النقد صندوق المصدر -المصري العقاري القطاع

أن ویتوقع دوالر، ملیار 300 أكثر األوسط الشرق في والبناء التشیید صناعة في االستثمار حجم تجاوز 

/http://aqartalk.com -المصدر. سنویا %10 بنسبة الصناعة ھذه تزداد

دوروأھمیة العقار في التنمیھ  المحور األول



  
أما أھمیة القطاع العقاري 

فھي ناتجةعن المبالغ 
المالیة المستثمرة بھ 

مقارنة
بالمبالغ المستثمرة في 
القطاعات األقتصادیة

االخرى  
مؤشر ضمان لجاذبیة –المصدر 

2017االستثمار



المشاریع االستثماریة الواردة الى الدول العربیة
أكبر قطاع موجھة لھ االستثمار العقارات

2016المشاریع االستثماریة الواردة الى مجلس التعاون الخلیجي2016المشاریع االستثماریة الواردة الى الدول العربیة



مدنوال العمرانیة و األسكانیھ المشاریع بناء في خاصة مرتفعة نمو معدالت عام بشكل العربیھ الدول في العقارات قطاع یشھد 
والغاز النفط قطاع على بذلك متفوقا المصرى، الناتج جملة من %16 الى تصل. الممیزه السیاحیھ والمشاریع الكبرى االقتصادیة

التخطیط وزارة بیانات -المصدر

غیر المحلي الناتج من %9,5 وبنحو اإلجمالي المحلي الناتج في ملیارلایر 55 بحوالي العقاري القطاع یساھم مثال السعودیھ في 

السعودیھ الغرف مجلس تقریر المصدر . النفطي

27 مستثمر موقع المصدر .%7 عمان سلطنة وفي االجمالي المحلي الناتج من %7الى6مابین العقاري القطاعي یساھم المغرب في-

5-2017.

 من بین وھو% 15وبحصة تمویل مصرفي % 4كما ساھم قطاع العقارات والتشید في السودان في الناتج القومي االجمالي بحدود

االتحاد  -المصدر% 10وقد یصل الى % 7أسرع القطاعات العقاریة العربیة نموا حیث بلغ  معدل النمو في السوق العقاري السوداني 

العربي للتنمیھ العقاریھ

 بالمئة  14، وأن استثمارات عملیات البناء والتشیید تعادل نحو بالمئة9مساھمة القطاع العقاري في الناتج المحلي اإلجمالي لتونس

موقع العرب -المصدرمن تعامالت السوق، وھو ما یعادل حجم االستثمارات في قطاع الصناعة برمتھ 

األجماليمساھمة قطاع العقارات في الناتج  المحلي المحور الثاني



مؤشراً  األماراتي العقاري القطاع شكل  ً ً  اقتصادیا  دولة في عقاريال القطاع واصبح المنطقة، في للنمو رئیسیا

العالم أنحاء جمیع في نمّواً  القطاعات أسرع من المتحدة العربیة األمارات

25 األقتصادیة المصدر – المحلي اإلجمالي الناتج من %13.3 بنحو األماراتي العقاري القطاع ساھم – 

2017 ینایر10بتاریخ

أكثر األماراتي العقاري السوق  ً  اریةالعق الخدمات قطاع ظھور إلى أدى ما وھو العالمیة، المعاییر مع توافقا

ً  تشمل التي . واالستشارات العقارات إدارة أیضا

المرافق إدارة األماراتي العقاریة الخدمات قطاع یشمل )FM( الممتلكات وإدارة )PM(، نمواً   حقق ولقد 

ً  %10 بنحو .المتوسط، في سنویا

152المصدر%5 والبناء والتشید %4 العقارات قطاع نما كما ٪4 بنمو اإلجمالي الشارقة ناتج درھم ملیار- 

2017 أكتوبر5-األتحاد

األجمالي األماراتيمساھمة قطاع العقارات في الناتج  المحلي المحور الثاني



قطاعات10تطور المشاریع االستثماریة حسب أھم 

المملكة العربیة  2017مؤشر ضمان لجاذبیة االستثمار–المصدر األمارات العربیة المتحدة           
السعودیة                                           



سنوات الثالث خالل لایر ملیار 82 سیتجاوز السعودي العقاري القطاع في االستثمار حجم أن 

 حتى ودیھالسع في الجدیدة العقارات بناء في المستثمرة األموال تصل بأن توقعات وھناك .القادمة

.السعودیھ الغرف مجلس تقریر المصدر –لایر ملیار 484 حوالي م2020 عام

54%المصدر( االسھم في االستثمار %13.5و العقاري االستثمار یفضلون المستثمرین من 

)السوق البحاث یوغوف

.بقیمة مشروع 3409 ترخیص الشارقة مدینة بلدیة انجزت الشارقة امارة في 

)الشارقة مدینة ببلدیة الھندسي القسم المصدر( 2017 عام خالل درھم 798.862.774.13

 العام خالل درھم، ملیار 29.8 بلغت حیث2017 عام في العقاریة التداوالت قیمة الیھا یضاف 

 في العقاري التسجیل دائرة المصدر( - 2016 عام مع مقارنة ،%20.4 نسبتھ بنمو الماضي،

)الشارقة

حجم األستثمارات في القطاع العقاري العربيالمحور الثالث



في صحیة مدینة كأول رسمیا الشارقة اختارت العالمیة الصحة منظمة 

  ،2015 عام األوسط الشرق

للطفولة الدولیة المنظمة باختیار الشارقة فازت فقد2017 عام أما 

 صدیقة مدینة“ كأول المتحدة لألمم التابعة UNICEF ”الیونیسیف“

  .األوسط الشرق في ”للطفل

المیةالع الشبكة إلى تنضم عربیة مدینة أول أیضا الشارقة أصبحت كما 

 الصحة لمنظمة التابعة السن لكبار رعایة األكثر والمجتمعات للمدن

2017 اكتوبر11 الشارقة أخبار المصدر.العالمیة

ةنتائج األستثمارات في القطاع العقاري في مدینة الشارقالمحور الثالث



والنم ومعدل السكان عدد - االقتصادیة الطفرة - أھمھا عوامل لعدة العقارات على الطلب تزاید 
 على يالتنمو اإلنفاق وحجم - اإلجمالي المحلي والناتج - للسكان العمریة والتركیبة - السكاني
.القطاع ھذا إلى المقدمة والقروض - التحتیة البنیة مشاریع

سكنیة وحدة ألف 200 إلى ألف 164 بین ما بناء األمر یتطلب السعودیھ في الطلب ھذا لتلبیة 
  وحدة ملیون 2,62 إنشاء یجب م2020 عام حتى السكن على الطلب لتلبیة أنھ كما سنویاً،
العقار حدیث موقع -المصدر.سكنیة

طاقة على تشیر التوقعات إلى أن قیمة عطاءات المقاولین في أسواق البناء والبنیة التحتیة وال•
العربیة نت –المصدر . 2018ملیار دوالر في العام  148.7مستوى منطقة الخلیج ستبلغ نحو 

شاءات ستحتفظ المباني بنصیب األسد، وستظل اإلمارات في مقدمة إجمالي عطاءات مقاولي اإلن•
.في دول مجلس التعاون الخلیجي لھذا العام

ملیار دوالر ستكون من  79.1وتشیر التقدیرات إلى أن قیمة عطاءات مقاوالت البناء بقیمة •
، )ملیار دوالر 44.9(نصیب المباني في دول مجلس التعاون الخلیجي، تلیھا مشاریع الطاقة 

المصدر جریدة الخلیج، )ملیار دوالر 24.6(والبنیة التحتیة 

حجم الطلب على العقارالمحور الرابع



عربي ھل یؤثر انخفاض أسعار برمیل النفط على القطاع العقاري ال

.بصورة عامھ والخلیجي بصورة خاصة

تأثیر انخفاض أسعار البترول على القطاع العقاريالمحور الخامس



2014-2-15 البترول أسعار أزمة

45بنسبة البترول برمیل سعر انخفض%

من األول الربع في العقاریة التدوالت قیمة

2015 الخلیج أسواق تأثیر بعدم توحي

4 التدوالت ارتفعت البحرین%

4.6 التدوالت ارتفعت دبي%

بل ، النفط أسعار تراجع عن الناجمة بالمتغیرات عمان سلطنة في واإلنشاءات العقار قطاع یتأثر لم 
 والتي 2014 بعام مقارنة %10.9 بلغت2015 عام خالل كبیرة نمو نسبة یحقق أن القطاع استطاع

  ،%3.2 بلغت
2016اكتوبر10بتاریخ العقاري المصدرتقریرویتأس

تأثیر انخفاض أسعار البترول على القطاع العقاريالمحور الخامس



 القطاعات جمیع في المدنیة العمالة إجمالي من %15 حوالي العقاري القطاع في العمالة تمثل

السعودیھ الغرف مجلس تقریر المصدر ،%5,1 بنحو القطاع ھذا في للعمالة السنوي النمو متوسط ویقدر

خفض يف علیھ یعول الذي األمر الخلیج دول في الوافدة العمالة على كبیر بشكل یعتمد العقاري القطاع 
. الوطنیة العمالة تتوفر عندما المستقبل في البطالة معدالت

االخرى القطاعات أن حین في الماضین العامین خالل عمل فرصة مالین3 المصري العقاري القطاع وفر 
 العقاري ویرالتط مؤتمر في المصري االسكان وزیر المصدر -السیئھ والسیاحیة االقتصادیة بالظروف متأثره تراجعت

)األخیر

البیان المصدر .اإلمارات، في وظیفة ألف 200 یوفر أن المتوقع من ،2020 إكسبو باستضافة دبي فوز 

2016 ینایر15 بتاریخ االقتصادي

من %18.6 نسبة یعادل ما أي موظف، 821560 نحو األماراتي العقاریة الخدمات قطاع یمتلك 
2017 أكتوبر5-األتحاد -المصدر العاملة القوى إجمالي

في القطاع العقاري العربيالمحور السادس حجم العمالھ



2016 عام في العربي النقد صندوق تقریر حسب% 2.1 العربیھ الدول في النمو معدل:

 العربي العقاري السوق في النمو معدل لنرى .

للتنمیھ العربي االتحاد المصدر -  %10 الى یصل وقد %7 السوداني العقاري السوق في النمو معدل 

العقاریھ

ارتفاعا شھدت قد ،2017 عام من الثالث الربع خالل الشارقة مدینة في العقاریة الوحدات تداوالت قیمة 

 مربع قدم ملیون 34,304 تداول تم فقد .2016 عام من الفترة نفس مع بالمقارنة ،%37.2 بنسبة

 وأن .)درھم ملیار 8.2( دوالر ملیار 2.23 إلى اإلجمالیة قیمتھا تصل الثالث، الربع خالل العقارات من

 فیما ،%46 قدرھا زیادة شھدت قد ،2017 عام من األول النصف خالل العقاریة الوحدات مبیعات

  الشارقة في العقاري السجل دائرة المصدر .%23 قدرھا زیادة وحدھا السكنیة الوحدات مبیعات شھدت

واألماراتي والخلیجي العربي النمو قاطرة ھو العقاري القطاع أن نرى : النتیجھ

النتائج التي توصلت الیھا ورقة العملالمحور السابع
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الزیادة السكانیة المستمرة  -8
  



المتقدمة لالدو خبرات ونقل العقاریھ المعلومات لتوفیر وذلك للعقار العلیا الھیئھ تشكیل 
أكبر بشكل البینیھ العقاریھ العربیھ االستثمارات وتفعیل المجال ھذا في

 ةاالقتصادی لألنشطة ممكن وشریك فاعلة، صناعة العقار یكون أن تھدف رؤیة وفق 
  .ممكنة كفاءة بأعلى أھدافھا لتحقیق المختلفة واالجتماعیة

األدوات متطورة األداء متمیزة عقاریة صناعة بناء یحقق ما كل تقدیم تركزعلى وأن، 
  المتاحة، الفرص من المثلى باالستفادة

لناتجا فى السنویة الزیادة( االقتصادى للنمو مرتفع سنوى معدل تحقیق على وتعمل 
 مةالقی مرتفع .اقتصاد أى أداء تحسن على الرئیسى المؤشر یعتبر والذي ،)المحلى

 ستمرارال ذاتیة قدرات تولید فى أساسیا دورا لعبی بحیث ،العقاري القطاع مثل المضافة
.المستدامة االقتصادیة التنمیة إلى ویُفضى المستقبل، فى النمو ھذا تحقق

التوصیات المقترحھالمحور الثامن



مع وافر الشكر والتقدیر

Thank you …

أیمن النجار/الدكتور المھندس 




