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حركة األسهم

 هبوط الزنك إلى أدنى مستوى له في ثالثة أشهر

من بريطانيا إلى الصين.. في ثالثة أسابيع

انتعاش السياحة في  األردن

 فيتش: ال تبديل لتصنيف المغرب 
في مجال األخطار المالية والنقدية

 تيسال األعلى قيمة بين شركات 
صناعة السيارات األميركية

هب��ط الزن��ك اإىل امل�س��توى الأدنى يف ثالثة 
اأ�سه��ر وتراج��ع النحا�س اأي�سًا م��ع انح�سار 
املخاوف يف �س��اأن املعرو�س وبقاء الطلب 
�سعيف��ًا يف م�ستهلك��ن رئي�س��ن للمع��ادن 

ال�سناعية مثل ال�سن 
وانخف�س��ت عقود الزن��ك يف »بور�سة لندن 
للمع��ادن« 2.7 يف املئة لتغلق عند 2618 
دولراً للط��ن وهو امل�ست��وى الأدنى لها منذ 
ال�ساد�س من كانون الثاين )يناير( ومقارنة 
م��ع امل�ستوى الأعل��ى على الإط��الق البالغ 

2980.50 دولر الذي �سجلته يف منت�سف 
�سباط )فرباير(.

وت���رر الزن��ك اأي�سًا من �سع��ف يف اأ�سعار 
ال�سل��ب ال�سين��ي واأنب��اء ب��اأن منجمن يف 
بريو كانا اأغلقا ب�سبب الفي�سانات ي�ستعدان 

ل�ستئناف العمليات.
الأخ��رى  ال�سناعي��ة  املع��ادن  ب��ن  وم��ن 
انخف���س النحا���س 1.5 يف املئ��ة لينه��ي 
اجلل�س��ة عن��د 5747 دولراً للط��ن بع��د اأن 
�سجل خ�س��ارة �سغرية يف اجلل�س��ة ال�سابقة 
وليرتاج��ع عن متو�سط��ه املتحرك يف 100 

يوم البالغ 5800 دولر للطن.

غ��ادر اأول قط��ار �سح��ن يعم��ل ب��ن بريطانيا 
وم�ستلزم��ات  فيتامين��ات  حام��ال  وال�س��ن، 
اأطف��ال وب�سائع اأخ��رى بينما ت�سع��ى اململكة 
املتحدة اإىل تعزيز عالقاتها التجارية مع دول 

العامل قبل اأن تغادر الحتاد الأوروبي
م��ن  اأك��ر  تقط��ع  الت��ي  الرحل��ة،  وت�ستغ��رق 
12070 كيلومرتا من �رق اإجنلرتا اإىل �رق 
ال�س��ن ثالث��ة اأ�سابي��ع، وه��و تقريب��ا ن�س��ف 
الوق��ت ال��ذي ت�ستغرقه الرح��الت البحرية بن 
البلدي��ن. وكان اأول قط��ار ق��ادم م��ن ال�س��ن 

و�سل اإىل بريطانيا يف يناير
�ستانف��ورد- يف  حمط��ة  القط��ار  و�سيغ��ادر 

يل-ه��وب يف مقاطع��ة اإ�سك���س متوجه��ا اإىل 
يع��رب  اأن  قب��ل  اإجنل��رتا،  ���رق  يف  باركين��غ 
اإىل  ومنه��ا  بلجي��كا  اإىل  الإجنلي��زي  القن��ال 
اأملاني��ا وبولن��دا ث��م رو�سيا البي�س��اء فرو�سيا 

وقازاخ�ستان
وت�سعى بريطانيا اإىل تعزيز روابطها التجارية 
مع بقية دول الع��امل بينما ت�ستعد للخروج من 

الحتاد الأوروبي يف غ�سون عامن
وق��ال غريغ هان��دز، الوزي��ر ب��وزارة التجارة 
الربيطاني��ة، اإن خ��ط ال�سكك احلديدي��ة اجلديد 
اأخ��رى لربيطاني��ا  م��ع ال�س��ن ميث��ل دفع��ة 
تتمتع برواب��ط عاملية على غرار طريق احلرير 
التج��اري القدمي لنق��ل املنتج��ات الربيطانية 

ملختلف اأنحاء العامل

عل��ى الرغم من ال�س��ورة ال�سلبي��ة التي تكّونت 
عن القطاع ال�سياح��ي العربي عمومًا والأردين 
بخا�سة، نظراً اىل الأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية 
املحيطة باملنطقة، ا�ستطاع القطاع ال�سياحي 
الأردين ت�سجيل نتيجة اإيجابية يف الربع الأول 
م��ن ال�سنة بدع��م م��ن الإج��راءات واملبادرات 

التي اتخذتها وزارة ال�سياحة والآثار
واأك��دت وزي��رة ال�سياح��ة والآث��ار لين��ا مظهر 
اأداء القط��اع ال�سياح��ي  عّن��اب، اأن موؤ���رات 
ا�ستمرت يف حتقيق نتائج اإيجابية خالل الربع 
الأول، م�س��رية اإىل اأن ال��وزارة مت�سي قدمًا يف 
دع��م القطاع ملا له من مزاي��ا تناف�سية وقدرة 
على خلق فر�س عمل جديدة وزيادة امل�ساهمة 

يف الدخل القومي.
ووفقًا لإح�ساءات وزارة ال�سياحة والآثار، بلغ 
ع��دد �سّي��اح املبيت يف نهاية الرب��ع الأول من 
الع��ام احل��ايل 910،064 �سائح��ًا، بارتف��اع 
ن�سبت��ه 5.4 يف املئة عن املدة ذاتها من العام 
ال�ساب��ق، وبل��غ الع��دد للمجموع��ات ال�سياحية 
 68.6 95904 �سياح، بارتفاع بلغت ن�سبته 

يف املئة.
واأظه��رت املوؤ���رات ارتفاع��ًا يف ع��دد الزوار 

الأجان��ب خالل ال�سنة احلالي��ة مقارنة بالربع 
الأول م��ن ع��ام 2016، اإذ ارتفعت الن�سبة من 
دول اآ�سي��ا واله��ادئ 53 يف املئة، ومن الدول 
الأوروبي��ة 14.3 يف املئ��ة، يف ح��ن ارتفعت 
ن�سبة ال�سياح من الدول الأفريقية بن�سبة 9 يف 

املئة، ومن الدول الأمريكية 10.4 يف املئة.
واأ�سارت الوزيرة اإىل اأن عدد زوار »البرتاء« بلغ 
119263 زائ��راً خالل الربع الأول من العام 
احل��ايل، مقارنة ب�87458 زائ��راً خالل املدة 
ذاته��ا من العام ال�سابق، بن�سبة ارتفاع و�سلت 
اإىل 36.4 يف املئ��ة. يف ح��ن ارتفع عدد زوار 
كّل م��ن جر���س بن�سب��ة 6 يف املئ��ة لي�سل اإىل 
47723 �سائح��ًا، ووادي رم بن�سب��ة 109.9 
يف املئة لي�س��ل اإىل 33382 �سائحًا، وماأدبا 

وجب��ل نيب��و بن�سب��ة 54 يف املئ��ة.
وعزت الوزيرة هذا التغرّي امللحوظ يف الأرقام 
اإىل جمموعة من العوامل، على راأ�سها اإجراءات 
ال�سياح��ة والقط��اع  ال��وزارة وهيئ��ة تن�سي��ط 
الرتوي��ج  يف  �ساهم��ت  ال�سياح��ي،  اخلا���س 
لل�سياح��ة املحلي��ة م��ن خ��الل اأدوات وبرامج 
ترويجي��ة غ��ري تقليدية، والرتكيز عل��ى اأ�سواق 
واعدة وجديدة، م��ا اأدى اإىل تغيري يف ال�سورة 
ال�سلبي��ة للمنتج ال�سياحي الت��ي تكّونت نتيجة 

الظروف التي حتيط باملنطقة 

اأبقت وكالة »فيت�س« على ت�سنيف املغرب 
على  م�ستقرة  نظرة  مع  بي-«  بي  »بي  عند 
املالية  الأخ��ط��ار  جم��ال  يف  الق�سري،  امل��دى 
الديون اخلارجية والوفاء  والنقدية، جلهة ت�سديد 
عن  تقرير  يف  واأعلنت  الدولية.  املالية  بالتعهدات 
وا�سعة  اإ�سالحات  على  اأقدمت  »اململكة  اأن  املغرب 
العجز  تقلي�س  من  مّكنتها  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
املايل احلكومي، وحتقيق تقدم يف م�سل�سل احلوكمة املالية، 
الدولية  املوؤ�رات  يف  الرباط  ت�سنيف  اإىل  ن�سبيًا  ي�ستجيب 
اليجابية«. واأ�سار التقرير اإىل اأن »نتائج بع�س الإ�سالحات يف 
املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية تتطلب وقتًا اأطول لتنعك�س على 
النا�س«، لفتًا النتباه اإىل اأن »تاأخر ت�سكيل احلكومة لنحو 6 اأ�سهر مل 
يوؤثر كثرياً يف الأداء القت�سادي، بف�سل القانون اجلديد لنظام املوازنة 
الذي ي�سمح مبوا�سلة الإنفاق وال�ستثمار اإىل حن تاأليف حكومة جديدة 
وعّد اأن  غياب احلكومة قد يوؤثر يف توقعات عجز املوازنة الذي قد ي�ستقر 
عند 3.8 يف املئة هذه ال�سنة، بدًل عن 3 يف املئة املتوقعة . ولحظت الوكالة 
يف  �ساهمت  املا�سي  )اأكتوبر(  الثاين  ت�رين  يف  اأجريت  التي  »النتخابات  اأن 
تطوير ال�سفافية والدميوقراطية وال�ستقرار يف املغرب، على الرغم من اخلالفات 

بن الأحزاب حول ت�سكيل احلكومة«. وتوقعت اأن »يحقق القت�ساد املغربي منواً 
العام  املئة  1.6 يف  مقابل  احلايل، يف  العام  نهاية  املئة  4.3 يف  نحو  ن�سبته 
املا�سي، ب�سبب تداعيات مو�سم اجلفاف الذي قل�س الإنتاج الزراعي 70 يف املئة 
القمح  م�سرتيات  وطاأة  حتت  املئة  يف   27 ال��واردات  فاتورة  زيادة  يف  و�ساهم 
من  املئة  يف   18 متثل  التي  الفو�سفات  م�ستقات  اأ�سعار  وتدين  الأولية،  واملواد 
�سادرات البالد. وكل ذلك اأدى اإىل ارتفاع عجز املدفوعات اخلارجية اإىل 3.9 يف 
املئة عام 2016 من 2.1 يف 2015. وعّدت »فيت�س« اأن »العجز املايل مر�سح 
لالنخفا�س يف ال�سنوات املقبلة يف حال بقاء النمو عند معدلت مرتفعة، وزيادة 
اخلارجية،  املالية  والتدفقات  ال�ستثمارات  من  مزيد  وجلب  ال�سادرات،  حجم 
وانخفا�س املعونات املالية من دول اخلليج. واأ�سافت اأن »املديونية اخلارجية 
ال�سافية للمغرب تقدر ب�11.5 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي، وتبقى حتت 
القت�سادات  0.5 يف املئة عن املعدلت املعمول بها يف  لكنها تزيد  ال�سيطرة، 
امل�سابهة التي حت�سل على درجة »بي بي بي متو�سطة«. واأكدت ثقتها بالقت�ساد 
تقلي�س  وعلى  التطور  على  وقدرته  التفاوؤل  اإىل  موؤ�راته  تدعو  »التي  املغربي 
واملوؤ�س�سات  اخلزينة  ديون  اإجمايل  وكان  فيها«.  والتحكم  املديونية  اأخطار 
وال�ركات العامة قدرت ب�82 يف املئة من النتاج املحلي الإجمايل نهاية العام 
اأن  »فيت�س«  واأعلنت  اخلزانة.  من  م�سمونة  ديون  منها  املئة  يف   64 املا�سي، 
احلايل،  العام  الثاين من  الن�سف  الدرهم يف  �سعر �رف  لتعومي  املغرب  »خطة 
والتجارة  وال�ستثمارات  املالية  والتدفقات  القت�ساد  على  ايجابية  تكون  قد 

اخلارجية«. 

اأ�سبح��ت »تي�سال« ملدة وجيزة  ال�ركة الأعلى قيمة بن م�سنعي ال�سيارات 
الأمريكين مع و�سول قيمتها ال�سوقية اإىل 51.105 بليون دولر متجاوزة 

القيمة ال�سوقية ل�جرنال موتورز 
ومدعوم��ًا بتو�سي��ة م��ن اأح��د املحلل��ن �سع��د �سه��م ���ركات ال�سي��ارات 
الكهربائي��ة الفاخ��رة مب��ا ي�س��ل اإىل 3.15 يف املئ��ة اإىل م�ست��وى قيا�سي 
مرتفع عن��د 313.73 دولر ولتتجاوز قيمتها ال�سوقية ملدة وجيزة القيمة 
ال�سوقي��ة ل��� »جرنال موت��ورز« التي بلغ��ت 51.095 بلي��ون دولر قبل اأن 

ترتاجع جمدداً.
وعلى مدى ال� 30 يومًا املا�سية قفز �سهم »تي�سال« 35 يف املئة مع مراهنة 
امل�ستثمري��ن عل��ى اأن ال�ركة ورئي�سه��ا التنفيذي اإيلون مو�س��ك �سيحدثان 

ثورة يف �سناعة ال�سيارت والطاقة 
وت�ساب��ق �رك��ة �سناع��ة ال�سيارات الت��ي مقره��ا وادي ال�سيليك��ون الزمن 
لإط��الق �سيارته��ا الكهربائي��ة »مودي��ل 3« يف الن�سف الث��اين من 2017 
وت�ري��ع الإنت��اج يف م�سنعها لي�سل م�ستوى م�سته��دف مقداره 500 األف 
�سي��ارة يف 2018. وباعت »تي�سال« الع��ام املا�سي 76230 مركبة اأو اأقل 
م��ن امل�ستوى امل�ستهدف البال��غ 80 األفًا يف حن باع��ت »جرنال موتورز« 

10 مالي��ن �سي��ارة وباع��ت »ف��ورد« 6.7 ملي��ون �سي��ارة .

التكنولوجيا تقصر عمر المنتجات وتغّيـر بعض المفاهيم االقتصادية

�ركة  يف  للتكنولوجيا  الأع��ل��ى  امل�����س��وؤول  ي��ق��ول 
النظر عن  ناثان مريفولد: »ب�رف  »مايكرو�سوفت« 
الف�سل«.  18 �سهراً من  جودة منتجك، فاإنك على بعد 
بطبيعة احلال، مل يعد العامل على ال�سورة ذاتها التي 
كان عليها يف القرون املا�سية، خ�سو�سًا مع ت�سارع 
العامل  اإليها  و�سل  التي  والتكنولوجيا  التطور  وترية 
ال�سمات  اأبرز  من  ولعل  املا�سية.  القليلة  العقود  يف 
كن اأن توؤكد هذا التطور ووتريته ال�سخمة، هو  التي ميمُ
ويف  عامليًا  يوم  بعد  يومًا  املنتجات  عمر  انخفا�س 
كل املجالت. بدايًة، �ساهم انت�سار الإنرتنت يف العامل 
الوترية  يف  ال�سخم  النمو  ه��ذا  يف  فيه  لب�س  ل  مبا 
لكل  الروحي  الأب  الإنرتنت  اعتبار  كن  اإذ ميمُ التقنية، 
ل  معظمها  اأن  خ�سو�سًا  هذا،  يومنا  يف  املنتجات 

اأن  للنظر  والالفت  »الت�سال«.  دون  من  له  حياة 
حجم التطور الذي �سهدته الإنرتنت بحد ذاتها ك�سلعة 
النمو  قريبًا من  منف�سلة، مل يكن مت�ساويًا ول حتى 

الذي رافق املنتجات املعتمدة عليها.
اأدخل  املنتجات،  اإىل  الإنرتنت  دخ��ول  اأن  واحل��ال، 
الإنرتنت  ا�ستطاع  اإذ  م�سبوقة،  غري  اقت�سادية  قواعد 
ما  كبري،  حد  اإىل  ال�سوق  يف  املنتجات  عمر  تق�سري 
دفع ال�ركات اإىل اإ�سدار منتجات كثرية خالل ال�سنة 
بع�س  يف  الواح�د  ال�سه�ر  خالل  يكن  مل  اإن  الواحدة، 
احلالت، ولعل �ركة »�سوين« خري دليل على ما �سبق، 
اإذ اأدخلت ال�ركة عام 2005 نحو خم�سة اآلف منتج 
جديد اإىل الأ�سواق، وهو ما يعني اأكر من 13 منتجًا 
املنتجات  عمر  ق�ر  على  املثل  هذا  وي��دل  يوميًا. 
ب�سكل وا�سح بن اجليل ذاته، بعدما كان عمر املنتج 

مر�سحًا لال�ستمرار على مدار جيل واأحيانًا اأجيال

على  تعمل  التي  »اإنتل«  �ركة  البارزة  الأمثلة  من 
الأوىل  ذات��ه،  الوقت  يف  الرقاقات  من  اأجيال  ثالثة 
قيد  والثالثة  الإع��داد،  دور  يف  الثانية  الإنتاج،  قيد 
الت�سميم. وميكن ال�ستعانة ب�ركات الهواتف الذكية 
كمثال اأكر واقعية ومعا�رة، اإذ تعمد هذه ال�ركات 
اجلنوبية  الكورية  »�سام�سونغ«  �ركة  راأ�سها  وعلى 
اإىل اإ�سدار منتجات عديدة يف ال�سنة الواحدة متنا�سبة 
ال�ركة  مراعاة  مع  خمتلفة،  عاملية  متطلبات  مع 
املتطلبات الأ�سا�سية جلهة الكلفة والتقنية واملميزات 
اإ�سداراتها.  يف  العاملية  الأ���س��واق  يف  امل�ستحدثة 
وتعمل �ركة »اآبل« املناف�سة وفق التقنية ذاتها واإن 
بوترية اأبطاأ قلياًل، اإذ كانت ال�ركة ول تزال ملتزمة 

مفهوم املنتج الواحد �سنويًا.
ما  على  تبقى  ل  الأ�سعار  اأن  اأي�سًا  للنظر  والالفت 
م�سارين  الذكية  الهواتف  اأ�سعار  ت�سهد  اإذ  عليه،  هي 

منف�سلن، الأول حن تقوم ال�ركة باإعالن منتجها 
ليبداأ  مرتفعًا،  ال�سعر  فيكون  الأ���س��واق،  يف  و�سخه 
امل�سار  اأما  املقبلة.  القليلة  الأ�سهر  يف  بالنخفا�س 
الثاين، فيكون مقارنة ب�سعر املنتج الذي �سبقه، فعلى 
الرغم من اأن �سعر املنتج اجلديد املطروح حديثًا اأعلى 
من �سعر املنتج القدمي عند طرحه، بداأت هذه الفجوة 
ليقارب  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  بالتقل�س 
نزوله  القدمي حلظة  املنتج  �سعر  احلديث  املنتج  �سعر 
الأ�سواق، على الرغم من التطور الهائل الذي قد يحمله 

اجلهاز اجلديد من الناحية التقنية.
ويعود هذا الأمر اإىل قانون غوردون مور وهو موؤ�س�س 
قوة  اإن  قال  الذي  الرقاقات،  ل�سناعة  »اإنتل«  �ركة 
بالت�ساعف  �ست�ستمر  الكمبيوتر  لرقاقات  املعاجلة 
ثابتة  اإنتاجها  كلفة  �ستبقى  بينما  �سهراً،   18 كل 
على  القانون  هذا  تعميم  مت  ولحقًا  �ستنخف�س.  اأو 

ذاكرات التخزين والت�سال عن بعد.
التي  والتكنولوجيا  النرتنت  �ستحافظ  اآخر،  مبعنى 
التكاليف  على  و�سناعتها،  املنتجات  اإىل  دخلت 
حن  يف  الوقت،  مع  وتخف�سها  للت�سنيع  الأخ��رية 
املنتجات  يف  والقدرة  التطور  من  مزيداً  �ستفر�س 
هذه  عك�س  كن  وميمُ التكنولوجي.  التطور  يالئم  ما 
النظرية اليوم على �ستى املجالت، اإذ يوؤدي البتكار 
اإىل  اجلديدة  املنتجات  اآلف  اإدخال  اإىل  التكنولوجي 
الأ�سواق يوميًا، باأ�سعار يقع معظمها من �سمن قدرة 

الطبقات املتو�سطة والغنية ب�سكل اأ�سا�س.
الأ�سواق مفهومًا جديداً  اإىل  اأدخل  القانون  ولعل هذا 
مربر  فما  كمفهوم.  امللكية  نظام  انهيار  يف  يتمثل 
قد  متلكه  تنوي  ال��ذي  املنتج  اأن  حن  يف  امللكية 
على  مت��ام��ًا  تتاأقلم  اأن  قبل  ال��ط��راز  عتيق  ي�سبح 
ا�ستعمال خ�سائ�سه كلها؟ يف عملية ح�سابية ب�سيطة، 

نوعه  عن  النظر  بغ�س  هاتف  متلك  اإن  القول  كن  ميمُ
اأن  فاإذا فر�سنا  الوقت.  فا�ساًل مع  ا�ستثماراً  �سي�سبح 
 900 ناهز  ب�سعر  الأ�سواق  اإىل  دخل  احلديث  الهاتف 
800 دولر بعد مرور  اإىل  دولر، فاإن �سعره �سي�سل 
نزول  عند  دولر   600 عن  و�سيقل  الأوىل  الأ�سهر 
الن�سخة اجلديدة من الهاتف ذاته اإىل الأ�سواق، والذي 
حلظة  الأول  ل�سعر  مقاربًا  �سعره،  يكون  ما  غالبًا 
على  تعميمه  كن  ميمُ الواقع  هذا  الأ�سواق،  اإىل  نزوله 
الأمر  الذكية،  الأجهزة اللكرتونية والأجهزة  خمتلف 
الذي �سيعني بطبيعة احلال، ن�سوء ظاهرة جديدة يف 
وال�ستعا�سة  امللكية  اإلغاء  مبداأ  على  تقوم  الأعمال 
اأن ي�سرتي امل�ستهلك هاتفًا،  عنها بالتجهيز. فعو�س 
جتهزه  ثم  عقد  وفق  طراز  باأحدث  ما  �ركة  جتهزه 
بطراز اأحدث يف ال�سنة املقبلة. ويدفع امل�ستهلك ر�سمًا 

�سهريًا يف مقابل حق ا�ستخدام اجلهاز

االستثمار العقاري في اإلمارات مستقر
 

كرمُ احلديث يف الآونة الأخرية عن الو�سع القت�سادي للدول امل�سّدرة 
اأ�سعاره وتوّجه احلكومات املحلية نحو اعتماد  للنفط، يف ظل تراجع 
ع�ر  اإىل  النتقالية  املرحلة  من  كجزء  واحرتازية  تق�سفية  �سيا�سات 
ما بعد النفط، ما اأّدى اإىل انت�سار حالة من القلق والرتّقب بن الأو�ساط 
لهذه  املبا�ر  وغري  املبا�ر  التاأثري  حيال  واملوؤ�ّس�سية  الجتماعية 
التغريات القت�سادية يف القطاعات الرئي�سية، ل�سّيما القطاع العقاري 
ل�سلته  العاملية  القت�سادية  بالتقّلبات  تاأّثراً  الأك��ر  من  يعد  الذي 
املبا�رة على امل�ستوين ال�ستثماري والقت�سادي وكذلك الجتماعي 
ون��درز«  اأوف  �سيتي  »فالكن  ل�ركة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
العقاري  ال�ستثمار  »حركة  اإن  مو�سى،  اأحمد  �سامل  العام  ومديرها 
مرده  حاليًا،  ال�ستتباب  من  حاًل  ت�سهد  حتديداً،  ودبي  الإم��ارات  يف 
اأ�سا�سًا اإىل التكّهنات ال�سائدة حول الو�سع القت�سادي للدولة، وعزوف 
م�ستثمرين عن �سخ الأموال اأو الدخول يف م�ساريع جديدة تخّوفًا من 

تداعيات الرتاجع الأخري يف اأ�سعار النفط 
واأ�ساف اأن »هذه التكّهنات والتحليالت تبقى اأقاويل ل متت اإىل الواقع 
ب�سلة، بل اإّنها جمرد مطالعات عقيمة كان لها عظيم الأثر يف ت�سليل 
اأ�سحاب امل�سالح يف �ساأن الو�سع القت�سادي املتن لدولة الإمارات 

عّد من اأكرب القت�سادات املتقّدمة يف املنطقة العربية  التي تمُ
واأ�سار اإىل اأن ما يواجه قطاع ال�ستثمار العقاري من حتّديات وعقبات 
اإذ  اقت�سادية،  اأكر منها  نف�سية  نتيجة عوامل  الأخرية هو  الآونة  يف 
على  التناف�سية  قدرتها  تعّزز  قوّية  واإمكانات  مبقّومات  الدولة  تتفّرد 
الطموحة  العاملية وموا�سلة م�سريتها  للتقّلبات القت�سادية  الت�سّدي 
اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة  ال�ساملة والتحّول  التنمية  نحو حتقيق 

اجلغرايف  املوقع  يف  املقّومات  هذه  اأبرز  ويتمثل   ، والتنّوع 
ال��دول  بن  تربط  رئي�سية  كبوابة  للدولة  ال�سرتاتيجي 

التحتية  والبنية  والأوروب��ي��ة،  والأفريقية  الآ�سيوية 
املتطّورة للقطاعات كافة وخ�سو�سًا قطاعات الطاقة 

والت�سييد،  والبناء  والّت�سالت  واملوا�سالت  والنقل 
ال�ستثمارية  واحل��واف��ز  الت�سهيالت  ع��ن  ف�ساًل 

توافر  غ��رار  على  الدولة  تقّدمها  التي  املتمّيزة 
الئتمان  وب��رام��ج  املتينة  املالية  ال�سيولة 

كل  ت�سمل  التي  املي�ّر  وال�����س��داد  العقاري 
القرارات  �سوء  يف  ال�ستثمارية،  الفئات 

املركزي  امل�رف  اأقّرها  التي  اجلديدة 
ب�ساأن قرو�س الرهن العقاري.

واأكد خرباء ومطورون عقاريون تباين 
ال�ستثمار  على  ال�سنوي  ال��ع��ائ��د 

العقاري يف الإمارات حاليًا، وفقًا 
بن  ليرتاوح  ال�ستثمار،  لنوع 

مبتو�سط  امل��ئ��ة،  يف  و12   6
وتاأتي  �سنويًا.  املئة  يف   9

الفندقي  التطوير  م�ساريع 
جهة  م��ن  امل��ق��دم��ة  يف 

تليها  ال�سنوي،  العائد 
التجزئة،  م�ساحات 

ث�����م ال�����وح�����دات 
ال�������س���ك���ن���ي���ة 

امل��ت��و���س��ط��ة، 

واأخرياً الوحدات التجارية والعقارات ال�سكنية الفاخرة.
البلد،  العقارات وتطويرها يف  بيع  اأ�سعار  انخفا�س  اإىل  واأ�سار خرباء 
اأقل يف  انخفا�س  مع  بالتزامن  املا�سية،  ال�سنة  املئة  10 يف  مبعدل 
والوحدات  التجزئة  م�ساحات  واإيجارات  الفندقية  العائدات  م�ستوى 
ال�ستثمار  على  العائد  متو�سط  ارتفاع  يعني  ما  والتجارية،  ال�سكنية 

العقاري يف �سكل عام.
يف  العقاري  ال�ستثمار  على  العائدات  حت�سن  اأن  ه��وؤلء  واأو���س��ح 
اإطالق  وترية  ت�ريع  اإىل  املطورين  دفع  دبي،  يف  ل�سيما  الإم��ارات، 
امل�ساريع وال�ستمرار يف البناء، على الرغم من املتغريات القت�سادية 

العاملية التي ي�سهدها العامل.
اما مو�سى، فاأ�سار اإىل اأن »الرتفاع امللحوظ يف العائد على ال�ستثمار 
لتو�سيع  والأجانب  املحلين  للم�ستثمرين  مواتية  بيئة  يوّفر  العقاري، 
�سوق  عن  احلديث  عند  م�سيفًا:  املحلية«،  ال�سوق  يف  اأعمالهم  نطاق 
اإىل  الإ���س��ارة  من  بد  ل  حتديداً،  ودب��ي  الإم���ارات  دول��ة  يف  العقارات 
القطاع  هذا  بها  يّت�سم  التي  وال�سفافية  املرونة  من  العايل  امل�ستوى 
والتي تعّد من املقّومات الرئي�سية اأي�سًا التي جتذب اأ�سحاب امل�سالح 
وروؤو�س الأموال اإىل ال�سوق املحلية«. وتابع: »ياأتي ذلك من منطلق اأن 
عامل ال�سفافية وال�سدقية هو الأهم ل�سمان النمو امل�ستدام يف �سوق 
التي  الأ�سواق  يف  دومًا  ثقتهم  ي�سعون  امل�ستثمرين  اإن  اإذ  العقارات، 

تتمّتع مب�ستويات عالية من ال�سفافية 
واأ�سار اإىل اأن ال�ستعدادات اجلارية ل�ست�سافة املعر�س الدويل »اإك�سبو 
25 مليون  اأن ي�ستقطب ما يزيد على  2020« الذي من املتوّقع  دبي 
زائر من خمتلف اأرجاء العامل، متكنها من توفري فر�س عمل هائلة، ما 
من �ساأنه اأن ي�سّكل دفعًا قويًا لقطاع ال�ستثمار العقاري يف مدينة دبي 

التي تتغّنى باأ�سلوب احلياة الفاخر وم�ستوى املعي�سة العايل.
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