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العوامل المؤثره في
مستقبل القطاع العقاري العربي 

الدكتور المھندس من  مھقدورقة عمل م

بشــار تیسیر ســمحھ

� إطار التوسع العمرا�ي والتجاري والصنا��، حيث �ش�د القطاع العقاري تطورات نوعية تتصل بالتحول إ�� مشار�ع املدن املت�املة ول�س اك �إن املشار�ع العقار�ة لدى دول مجلس التعاون تتحدث عن نفس�ا، فيما �ش�� املؤشرات إ�� أن املشار�ع العقار�ة سوف تذ�ب إ�� أ�عد من ذل � إطار التوسع العمرا�ي والتجاري والصنا��، حيث �ش�د القطاع العقاري تطورات نوعية تتصل بالتحول إ�� مشار�ع املدن املت�املة ول�س اك �إن املشار�ع العقار�ة لدى دول مجلس التعاون تتحدث عن نفس�ا، فيما �ش�� املؤشرات إ�� أن املشار�ع العقار�ة سوف تذ�ب إ�� أ�عد من ذل



في البحث خالل من الخلیجیھ والدول العربیھ الدول في العقارات قطاع لواقع تحلیال ھذه البحث ورقة تتضمن  :مقدمھ.  

والتي كما نراھا ھي العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري العربي

السكان وتركیبة والسكاني األقتصادي النمو :    أوال :

الشارقة وامارة األمارات في العالمیھ االحداث االستثماربفضل مناخ تحسن استمرار :    ثانیا:  

للمواطن السكن توفیر في العربیة الدول سیاسة :    ثالثا :

العقارات قطاع تشجیع عملیة استمرار :   رابعا:  

الفائدة وسعر العمالت وأسعار العقاري والرھن التمویل : خامسا :

العربي العقاري للقطاع المصرفي االئتمان : سادسا :   

العقاري عالقطا مستقبل في األستثماریة القطاعات أداء عائدات و العقاري والتسجیل العقاریة التشریعات دور :  سابعا..

نتیجة تحلیل الموامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري العربي

النقاط التي تناولتھا ورقة العمل



ھذا منض ضخھا یتم التي المالیھ االستثمارات وحجم العربیھ الدول في العقارات قطاع لواقع لیتحل خالل من 
 وسط جدارتھ أثبتالتحدید وجھ على الخلیجي التعاون لسجوم العربي الوطن في العقارات قطاع ان نرى القطاع
 ھمأ قائمة یتصدر الخلیجي السوق یزال ال اذا. االموال رؤس استقطاب على العالمیة المنافسة حدة ارتفاع

 دول يف تنفیذھا على العمل یجري التي المقاوالت مشروعات قیمة بلغت حیث . العالمیة األستثماریة الوجھات
 المقاوالت مشروعات ألخبار BNC موقع -المصدر دوالر تریلیون 8.8 إلى الخلیجي التعاون مجلس

2017والتشیید

مؤشراً  العقاري القطاع شكل  ً ً  اقتصادیا  األمارات ولةد في العقاري القطاع واصبح المنطقة، في للنمو رئیسیا
 -المصدر ،% 6.7 بنسبة نموا حقق حیث. العالم أنحاء جمیع في نمّواً  القطاعات أسرع من المتحدة العربیة
. االقتصاد لوزارة 2017السنوي األقتصادي التقریر

العوامل نم العدید إلى النظر ینبغي بل ،فقط العائد بمتوسط یقاس ال دولة أي في العقاري االستثمار نجاح ان 
.واالزدھار التطور، وآفاق االقتصادیة، االستدامة أبرزھا من األخرى، المھمة

عاموق احتلت كما السابقة، المجاالت جمیع في االستثماریة الوجھات من نظیراتھا على تفوقت اإلمارات إن 
 ً  عاتھاوتشری التحتیة بنیتھا تفوق مع والشفافیة األعمال ممارسة وسھولة السعادة مؤشرات على متقدما

.التنظیمیة

جذب على قدرتھا على األماراتي ومنھا الخلیجي العقاري القطاع أداء على تؤثر عوامل مجموعة وھنالك 
. العمل ورقة عرض خالل مفصل بشكل وسنتاولھا . المستثمرین أو النھائین المشترین

 

مقدمھ ورقة العمل



العوامل المؤثرة 

في مستقبل القطاع العقاري العربي

مقدمھ ورقة العمل



النمو األقتصادي

قیمة في المؤثرة العوامل أھم من القوي االقتصاد یعتبر 
. راتالعقا مختلف على العقاریة الدورة تؤثر أن العقارویمكن

صادياقت نمو معدالت والخلیجیھ العربیھ البالد بعض سجلت 
.  المتقدمة للدول النمو معدالت من أعلى

 في الیورو منطقة في النمو معدل المثال سبیل على  
 مجلس دول في بینما %1.6 أمریكا وفي%1.7ھو2016
 وفي %2.7 األمارات في مثال الخلیجي التعاون
 النقد تقریرمؤسسة -المصدر %3.1عمان سلطنة وفي %2.5الكویت

2017تقریر – السعودي العربي

 3.3 بلغ للنفط المستوردة العربیة الدول في النمو معدل% 
 تثماراالس لجاذبیة ضمان مؤشر -العربیة الدول في األستثمار مناخ -المصدر 2016عام

2017

المصدر% 2.3معدل النمو في الدول العربیھ بصوره عامھ ھو- 
2017مؤشر ضمان لجاذبیة االستثمار  -مناخ األستثمار في الدول العربیة

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : أوال 

 عاممعدل النمو 
2016

االقلیم/ الدولة 

1.7 *منطقة الیورو 

1.6 * أمریكا

2.7 * األمارات

2.5 * الكویت

3.1 * 3.1سلطنة عمان

3.3 **الدول العربیة المستوردة للنفط 

2.3 ھ معدل النمو في الدول العربیھ بصوره عام
**



األماراتي النمو األقتصادي

اتباع المتحدة العربیة االمارات دولة تواصل 
 الحد على قدرتھا أثبتت فعالة اقتصادیة سیاسات

 أرخت التى العمیقة األقتصادیة المتغیرات أثار من
. العالمي األقتصاد على بظاللھا

اصدارتھ على المتحدة العربیة االمارات حافظت 
 اطبق العالمي الصعید على وتقدمھا األقلیمیة
 نھاوم المؤشرات من العدید في الدولیة للتقاریر

  لتحتیةا البنى وتطور والتنافسیة التنمیة مؤشرات
 وتمكین األعمال ممارسة وسھولة واألبتكار
 وزیادةة التصدیر واعادة والسیاحة التجارة
والصادرة الواردة األجنبي األستثمار تدفقات

وزارة2017 السنوي األقتصادي التقریر – المصدر 
األقتصاد

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : أوال تابع 



األماراتي النمو األقتصادي

االمارات في األقتصادي التنوع سیاسة تشھد 
 يف والتمكین الرسوخ من مزیدا المتحدة العربیة

لنفطا بعد ما أقتصاد لبناء المتواصلة المساعي ظل

األنشطة تنوع االماراتي االقتصاد مایمیز اھم 
ياالجمال المحلي الناتج في المؤثرة األقتصادیة

المتعلقة األانشطة أن البیانات أظھرت مثال 
  بنحو ساھمت والغاز الخام النفط باستخراج

  في والتجزئة الجملة تجارة وساھمت 16.7%
 والتشید البناء قطاع ساھم كما 8.12%

 والخدمات العقاریة لالنشطة %9.6و3.10في
. %9.5 التحولیة والصناعات%10.1 المالیة

وزارة2017 السنوي األقتصادي التقریر – المصدر 
األقتصاد

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : أوال تابع 



النمو السكاني وتركیبة السكان

العقارات تسعیر في مھم دور .السكاني التعداد ونمو والدخل والِعرق والجنس العمر مثل السكانیة، التركیبة تلعب 
 حركة اتجاھات لىع كبیر بشكل تؤثر أن أمة ألي السكانیة التركیبة في الرئیسیة للتغییرات ویمكن .نوعیتھا وتحدید

. أھمیتھا برغم اإلحصائات ھذه عن التغاضي یتم ما وغالبًا .عقود لعدة العقارات

العالم مستوى على السكاني النمو معدالت أعلى تشھد السعودیھ وخاصة العربي الخلیج دول أن علما.

األكثر المناطق بین ھو العربي العالم أن إلى األرقام وتشیر  ً  العالم سكان من ٪٦٠ حوالي أن إذ العالم، في شبابا

.األوروبي اإلتحاد سكان من ٪٣٠بـ مقارنة ٢٩الـ سن دون ھم العربي

الكویت في %57 اكثر یشكلون الشباب .

 السعودیھ العربیھ المملكھ في %60و .

 السودان جمھوریة سكان من %40و .

2017اغسطس بیانات موقع المصدر

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : تابع أوال 



النمو السكاني وتركیبة السكان

یھبعض المؤشرات السكانیة التي تعكس الطلب الكامن على اإلسكان في المملكة العربیھ السعود 

2016 والمساكن للسكان العام التعداد :المصدر .

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : تابع أوال 

%النسبھالمؤشر

2.4معدل النمو السكاني
39.9سنھ 15نسبة السكان أقل من 

35.9الزواجھم في سن من  نسبة



لس في دول مج النمو السكاني وتركیبة السكان
التعاون الخلیجي

دول مجلس التعاون الخلیجي سجلت أسرع معدالت النمو 

. عقدالسكاني في العالم خالل العقد الماضي ومنتصف ھذا ال

و وأظھرت أن معدل تزاید سكان دول الخلیج، جاء أعلى بنح

مرات  7مرات من نظیره في الوالیات المتحدة، وأعلى  4

..  مرات من دول االتحاد األوروبي 10من الصین، ونحو 

ن وتوقعت الدراسة أن یواصل عدد سكان دول مجلس التعاو

 الخلیجي نموه وأن یرتفع عدد السكان في دول المجلس

.2020بالمئة بحلول عام  30بنحو 

2017موقع االسواق العربیة  –المصدر 

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : تابع أوال 



امارة الشارقة النمو السكاني وتركیبة السكان

 ملیون  1.4عدد سكان امارة الشارقة یبلغ أكثر من

.  نسمة

 وحسب البیانات التي كشف عنھا اإلحصاء، یمثل

ممن یقیمون باإلمارة، % 88الوافدون 

 79وأن نسبة من ھم تحت سن الثالثین تبلغ  %

 یقیمون بمدینة الشارقة% 91وأن .

 855,709وقد بلغ إجمالي القوى العاملة باإلمارة 

..من إجمالي السكان% 61نسمة، أو 

2017أخبار الشارقة ینایر -المصدر

النمو األقتصادي والسكاني وتركیبة السكان : تابع أوال 



2020 المتحده العربیھ االمارات في اكسبو معرض.

وفي إقامتھ، مدة ھي أشھر ستة مدى على الدولي الحدث ھذا زائر ملیون 25 قرابة حضور یتوقع 
2017مایو29 البیان– المصدر دوالر، ملیارات 8.8 بقیمة استثماریة خطة خضم

الشارقة في الكبرى المشاریع .

احةمس على یمتد الذي ”الزاھیة مجمع“ حالیا انشاؤھا یجري والتي الشارقة في الكبرى المشروعات  
  بقیمة مربع، قدم ملیون 25 مساحة على تالل مدینةو دوالر ملیار 36.1بقیمة مربع قدم ملیون 14

  مساحة على یمتد والذي ، ملیاردوالر 5.6 بقیمة السكني العقاري للتطویر ”الجادة“ دوالر ملیون540
 أن المتوقع ومن .مربع قدم مالیین 3 مساحة على السكني الممشى مشروعو مربع، متر كیلو 2.2

2017اكتوبر الشارقة أخبار موقع – المصدر .نسمة ألف 150 نحو اكتمالھا حین الجدیدة المشروعات تستوعب

یقل ثحی معقولة بتكلفة سكنیة وحدات تقدم والتي العائلیة الوجھة مكانة احتالل الشارقة وتواصل 
JLLموقع المصدر  .دبي مدینة في المتوسطة بالوحدات مقارنة %40-30 بنسبة الشقق إیجارات متوسط

:  ي الشارقةاستمرار تحسن مناخ االستثماربفضل االحداث العالمیھ في األملرات والمشلریع الكبرى ف: ثانیا 



الدولي ادلالتح والستین التاسعة الدورة المتحدة العربیة األمارات تاستضاف 
 ھذا2018 مایــو 2 – أبریــل 27 السعیـدة المـدن عنوان تحت للعقارات

 األوسط الشرق منطقة في األولى للمرة یقام الذي المھم العالمي الحدث
  أفریقیا، وشمال

أقدم تحاداال ویعتبر فیابسي، مؤتمر تنظیم للعقارات الدولي االتحاد یتولى 
 یونالمل ونصف ملیون على أعضائھ عدد یزید حیث عقاریة، جمعیة وأكبر

. ةالمتحد األمم لدى الوحیدة العقاریة االستشاریة الجھة یعدّ  كما عضو،

قطاع في الخبراء من مشارك 1000 على یزید ما الحدث ھذا استقطب 
 مستقبل" واسكتشاف اآلراء لتبادل دولة، 60 نحو یمثلون العقارات،

."المدن

یطتخط وطرق حوكمة وأنظمة سیاسات انتشرت السعادة، علم ظھور بفضل 
 اتتأثیر صاحبتھا جدیدة مجتمعیة راحة وسبل اجتماعیة وخدمات عمراني
 المدن ،2018 للعام المؤتمر فكرة وترتكز .العقاریة السوق على مباشرة

 ةوالسیاس والحوكمة التخطیط؛ ھي رئیسیة ركائز أربع على السعیدة،
 فیما لیةالداخ العالقة عن فضالً  المستقبل وبناء المواطن؛ وإشراك ؛العقاریة

 .العقاري والمجتمع الركائز تلك بین

المؤتمر موقع -المصدر

:  ي الشارقةاستمرار تحسن مناخ االستثماربفضل االحداث العالمیھ في األملرات والمشلریع الكبرى ف: تابع ثانیا 



لسكنا توفیر في العربیھ الدول بعض  تراجع على قائمة سیاسة تبني تم األخیرة السنوات خالل 
للمواطن،

 لذلك، نتیجة الحادث الفراغ لملء الشركات من العدید دخول على شجع التراجع ھذا 

العقاري للقطاع للتحول أخرى قطاعات في األموال شھیة فتح إلى وأدى .

اإلسكان، مشاریع وخاصة عقاریة ومحافظ وصنادیق شركات في االستثمار خالل من  

العقاري التطویر شركات وبعض التقاعد ومصلحة االجتماعیة والتأمینات البنوك أموال ومنھا.

وبحلول%47 ھي الحالیھ السكن تملك نسبة أن2030 السعودیھ العربیھ المملكھ رؤیة وحسب 
%5 ترفع سوف2020

العربیة األمارات دولة في جلیا ویظھر مستقر بنمو أمنھ بلدان في تقع التي العقاریة األسواق تتمتع 
 بالتقلبات اتأثرھ بسب العالمیة العقاریة األسواق أغلب في المستثمرین قلق یتزاید حین في. المتحدة

. العالم دول من العدید تضرب التي والنزاعات

: في توفیر السكن للمواطنسیاسة الدول العربیة  :ثالثا 



االقتصادیة للتنمیة الزاویة حجر ھو العقاري القطاع تعتبر الخلیجي التعاون مجلس دول معظم .

ماراالستث وجعل العقاري السوق لضبط التشریعاتو القوانین من مجموعة أصدرت الخلیجیة الدول معظم 
. العقارات قطاع في االستثمار تشجیع أجل من .ومرونة  سھولة أكثر العقاري

جانباأل لتملك المحددة المناطق بعض تخصیص خالل من الحر للتملك الباب فتحت واإلمارات البحرین مثل .

االقتصاد يف العقار موقف لتعزیز الماضیة السنوات عبر التحتیة البنیة على الحكومي اإلنفاق حجم زاد لقد. 
 القادمة سنوات الخمس خالل دوالر ملیار 300 إلى الخلیجیة للدول الكلي اإلنفاق حجم یصل أن المتوقع ومن

ً  %10 بنسبة تزداد أن ویتوقع 2017أغسطس ویتاس موقع لمصدرا. سنویا

المبیعات أسعار تتراجع حیث األسعار تصحیح من مرحلة الخلیج منطقة في العقاریة األسواق دخلت 
.بطئ بمعدل واإلیجارات

السوق ودخول الفرصة الستغالل المستثمرین من للمزید المجال یفتح البطیئ التراجع ھذا.

استمرار عملیة تشجیع قطاع العقارات: رابعا



ریةالعقا المشاریع انجاز سرعة على یساعد حیث العقاري للقطاع الحیاة شریان العقاري التمویل یعتبر.

والمتوسطة المنخفضة الدخول ذوى من وخاصة األفراد لتمویل وسائل بإیجاد العربیھ الدول اھتمت .

سنھ25 لمدة فوائد بدون اسكانیھ قروض یقدم حیث. لالسكان زاید الشیخ برنامج المثال سبیل على 

عبد منى المصدر .  سكنیة وحدة ألف 656 تنفیذ یعتزم حیث مصر بجمھوریھ االجتماعي األسكان صندوق 
2016 برلماني موقع الحمید

وحدات ءبشرا الراغبین للمواطنین قروضا سیمنح العراق في واالسكان االعمار لوزارة التابع األسكان صندوق 
 المصدرسومریھ – المواطنین إلقراض للصندوق دینار ملیار 850خصص وقد االستثماریة، المشاریع من سكنیة
نیوز

المطلوب المستوى دون ولكن. العقاري النشاط لتمویل ائتمان بمنح البنوك تقوم كما .

وأسعار العمالت العقاري والرھن  التمویل: خامسا 



امارة يف بالقروض الممولة الشراء صفقات حصة كانت فقد القطاع نمو زیادة في العقاري الرھن یساھم أن یتوقع 
 ارتفاع یعكس وھذا 2016 خالل تقریبا %50و ٪45 إلى زادت لكنھا المبیعات اجمالي من ٪35- ٪30  مثال دبي
 لتنظیم 2014 في ظھرت التي اآللیات مع التكیف في األطراف ونجاح العقارات قطاع في والبنوك المؤسسات ثقة

2017فبرایر البیان -المصدر.العقاري الرھن

على الشخص قدرة على تؤثر أن الفائدة سعر في للتغیّرات یُمكن .العقارات سوق على كبیر تأثیًرا الفائدة سعر أن كما 
 والذي سوقال في الطلب في زیادةً  یخلق مما العقار، امتالك تكلفة قلّت كلما الفائدة انخفضت فكلما .العقار شراء
 الطلب یقل لیھوع العقار؛ امتالك تكلفة ترتفع الفائدة ارتفعت كلما النقیض وعلى .االرتفاع إلى األسعار یقود بدوره

.السوق في واألسعار

40 بین ركياألمی بالدوالر مرتبطة غیر بعمالت یتعاملون ممن األماراتي العقاري السوق في المستثمرین نسبة تبلغ٪ 
 إلى أدى الذي الروسي الروبل قیمة انخفاض في كان مثال اقرب ولعل .كتحدي الدوالر قوة تبرز ولذلك ٪50 و

 -المصدر .يالصین المستثمر بعید حد إلى عوضھا والتي األمارات في العقارات سوق في الروسیة االستثمارات تراجع
2017فبرایر البیان

وأسعار العمالت العقاري والرھن  التمویل: تابع خامسا 



واألفراد المؤسسات من لكل االستھالك أو االستثمار بغرض العقاري للقطاع االئتمان المصارف تقدم .

 ملیار لایر،  157.7م في المملكة العربیة السعودیة نحو  2016بلغ إجمالي القروض القائمة بنھایة عام

مؤسسة النقد العربي السعودي –المصدر  .في المئة مقارنةً بنھایة العام السابق 5.7بارتفاع نسبتھ 

  ملیار لایر،  11.8م قروضاً بلغت قیمتھا حوالي  2016خالل عام  صندوق التنمیة العقاریة السعوديوقد قدم

مؤسسة النقد العربي السعودي –المصدر .  في المئة عن العام السابق 57.0بانخفاض نسبتھ 

ر على قدرة الشخص یُمكن للتغیّرات في سعر الفائدة أن تؤث. یمتلك سعر الفائدة تأثیًرا كبیر على سوق العقارات•
لب في السوق فكلما انخفضت الفائدة كلما قلّت تكلفة امتالك العقار، مما یخلق زیادةً في الط. على شراء العقار

لعقار؛ وعلیھ وعلى النقیض كلما ارتفعت الفائدة ترتفع تكلفة امتالك ا. والذي بدوره یقود األسعار إلى االرتفاع
.یقل الطلب واألسعار في السوق

العربي االئتمان المصرفي للقطاع العقاري: سادسا 



الثالث بعالر خالل العقاري الرھن بنظام تمویلھا تم التي التداوالت بلغت فقد بالشارقة، العقاري التسجیل دائرة وحسب  

  في.)دوالر ملیار 0.9( درھم ملیار 3.4 إلى اإلجمالیة قیمتھا تصل تداول عملیة 482 بینھا من تداول، عملیة 894

 بینھا من تداول، عملیة 11,853فقط الثالث الربع خالل بالدائرة المسجلة العقاریة التداوالت إجمالي بلغ فقد . 2017

 الوحدات مجال في تداول عملیة 483 ھناك كان فقد القطاعات، وحسب .بیع عملیة 811و ملكیة بعقود عملیة 2,384

.الزراعة مجال في تداول عملیة 24و الصناعیة الوحدات مجال في تداول عملیة 123و السكنیة،

حیث ،2017 عام من الثالث الربع خالل النمو قیادة في السكنیة الوحدات علىالشارقة مدینة في التداوالت ساھمت وقد 

..العقاریة التداوالت قیمة إجمالي من %60 مثلت

األول فالنص خالل العقاریة الوحدات مبیعات أن الماضي، أغسطس في أعلنت قد بالشارقة العقاري التسجیل دائرة وكانت 

  .%23 قدرھا زیادة وحدھا السكنیة الوحدات مبیعات شھدت فیما ،%46 قدرھا زیادة شھدت قد ،2017 عام من

2017اكتوبر الشارقة أخبار موقع – المصدر

العربي االئتمان المصرفي للقطاع العقاري: سادسا 



التعاقد افأطر حقوق حمایة على مقدرتھا التشریعیة للبنیة المستمر بتطویرھا المتحدة العربیة األمارات أثبت 

.اإلیجارات سوق السیما بالسوق الثقة مستویات یرفع الذي األمر خصوصا والمستثمرین عموما

يالعالم الصعید على تنافسیة المتحدة العربیة االمارات في العقارات تسجیل وسرعة شراء رسوم تعد .

سوق في سنویا % 9 وحتى 7 عند تتوقف ال المثال سبیل على األمارات عقارات في االستثمار عائدات 

 عقارات وتحدیدا البیع سوق في سنویا %7-5 بین ما للعقار الرأسمالیة القیمة زیادة إلى یتجاوزه بل اإلیجارات

 موالاأل انتقال حریة میزة العائدات تلك إلى اضفنا ما واذا الجدیدة مناطقال في والواقعة المتوسط الدخل ذوي

 على قیوداً  ولالد من العدید في المستثمرون یواجھ بینما طبیعیة محصلة األمارات بعقارات المستثمر ثقة تصبح

2017فبرایر البیان -المصدر .الصین آخرھا وكان الصعید ذلك

.اع العقاريدور التشریعات العقاریة والتسجیل العقاري و عائدات أداء القطاعات األستثماریة في مستقبل القط: سابعا  



لك توفر یؤكد ذنمو متزاید القطاع العقاري مقبل على وأن  ایجابیھھي  العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري العربيكافة        

اري ویدعم ذلك اھتمام خطط التنمیة االقتصادیة بالقطاع العق, السیولة وتوفر الطلب ووجود مبادرات ضخمة لالستثمار العقاري

  -ألمارات مثالا -المتینة في بعض الدول العربیةبنیة التشریعیة الباالضافة الى .جیدوتوقعاتھا بأن یحقق متوسط معدل نمو سنوي 

العقاريسوق مقدرتھا على حمایة حقوق أطراف التعاقد عموما والمستثمرین خصوصا األمر الذي یرفع مستویات الثقة بالوالتي أثبتت 

: التوصیات 

جمیع أنواع انشاء بورصة عقاریة لتنظیم السوق وضبط عملیات البیع والشراء والتي ستكون كضامن في عملیات البیع والشراء ل•

العقارات، بما في ذلك ضمان وسالمة المستندات التي تتداول بین البائع والمشتري، وضمان حقھما في التعامل العقاري

تھیئة البیئة التنظیمیة والتمویلیة بما یساعد في دفع سوق العقار وأستدامتھ اقتصادیا وتحقیق أھدافھ األجتماعیة•

نتیجة التحلیالت السابقھ في ورقة العمل



شكرا لكم




