
٢٠١٦ نظرة عاملية عىل العقارات الفاخرة واالستثامر



نظرة شاملة: 
من الواضح أن عام 2016 سيكون عاماً مميزاً فيام يتعلق 

بالتقلبات السياسية واالقتصادية، مام يجعل ثقة املستثمر 

وتدفقات الرثوة الناتجة عن هذه الثقة أصعب من أي 

وقت مىض.

من حسن حظ رشكة نايت فرانك أنها قادرة عىل الحصول 

عىل معلومات من شبكة مكاتب يزيد عددها  عن 417 

مكتباً فضالً عن آالف العمالء واملستثمرين النشطني، هذا 

إىل جانب خربة وكالتنا وفرق االستشارات لدينا، مبا يف ذلك 

مون نصائح يف قطاعات بديلة عن القطاع  هؤالء الذين يُقدِّ

العقاري مثل الرعاية الصحية والزراعة وإسكان الطالب.

هات  أصحاب الرثوات    يف إصدارنا العارش،  ندرس توجُّ

باالضافة  اىل  اتجاه  تدفق  الرثوات عاملياً  و اخرياً  نسلط 

الضوء عىل املدن املهيمنة  يف  املرسح العقاري العاملي. 

يف هذا االصدار، قمنا ايضاً بتحديد األماكن االكرث جاذبية   

للطائرات الخاصة حول العامل باالضافة اىل أفضل املدن 

الذكية واالستثامرات ذات الطابع الشخيص، مثل ملكية 

أندية كرة القدم بالدوري اإلنجليزي املمتاز.

وعىل مدار األعوام العرشة املاضية، حظينا مبشاركة  العديد 

من االفراد الذين يتمتعون بنفوذ و فعالية  يف التقرير، 

ومن ضمنهم: جيم روجرز وريتشارد برانسون وماسيمو 

فرياغامو ودكتور بيبا ماملاغرين. وخالل العام الحايل، 

سنجري مقابلة مع السيدة املُميَّزة لني فورسرت دي روتشيلد 

التي تتحدث عن منظمة ائتالف الرأساملية الشاملة. 

يُضيف استبيان التوجهات الخاص بنا بُعداً عميقاً  من 

خالل تحليلنا لوجهات نظر األثرياء و خاصة  فيام يتعلق 

عنا تغطية مؤرشنا  مبخاطر االستثامر وفرصه. وقد وسَّ

لألسواق السكنية املرتفة املمتازة لتضم 100 مدينة  

باالضافة اىل أفضل أماكن املعيشة، هذا ويغطي تركيزنا 

عىل فرص االستثامر العاملَ كافًة.

ان النطاق الواسع للتقرير و الغاية منه يعكس منو رشكة 

نايت فرانك خالل السنوات العرش املاضية. . ففي العام 

املايض شكَّلنا عالقة إسرتاتيجية يف القطاع السكني مع رشكة 

دوغالس إليامن، مام أتاح لنا تغطية مدينة نيويورك وأماكن 

املعيشة الجذابة املرتفة الرئيسية يف الواليات املتحدة 

األمريكية. كذلك فتحنا مكاتب جديدة يف كل من: شاموين 

وبروفانس وسان رميو والبندقية وجزيرة رسدينيا وماربيّا 

وتايبيه، إىل جانب خمسة مكاتب جديدة يف اململكة 

املتحدة. 

ويستمر تأثري تقرير الرثوة ومدى انتشاره يف النمو عىل 

مر السنني. ونأمل أن يجد قراءنا  نتائجنا وتوقعاتنا األخرية 

مفيدة وُملِهمة.

وإذا كان باستطاعتنا تزويدكم  مبزيد من األبحاث 

والنصائح، فان هذا من دواعي رسورنا و نأمل ان نسمع 

منكم يف القريب العاجل. 

استبيان التوجهات

أُجري استبيان التوجهات لهذا العام بالتعاون مع رشكة 

ويلث إكس لالستشارات عن الرثوات الفائقة بناًء عىل آراء 

حوايل 400 من البنوك الخاصة الرائدة حول العامل.

ومن أكرث نتائج استبيان هذا العام إثارًة لالهتامم هو أن 

جمع الرثوات سيزيد بوترية أبطأ خالل األعوام العرشة 

املقبلة. ويرجع هذا إىل عوامل متعددة، من ضمنها التباطؤ 

العاملي يف النمو االقتصادي خاصة يف الصني، ومشاكل 

الخالفة واملرياث والرضائب عىل الرثوات.

سلكت إدارة الرثوات مساراً مثرياً لالهتامم خالل األعوام 

العرشة املاضية. فقد شهد العقد األخري اشرتاك كبار األثرياء 

شخصياً يف إدارة ثرواتهم واتخاذ قرارات استثامرية رئيسية. 

فقد أورد 87% من البنوك الخاصة املشاركة يف االستبيان 

أن عمالَءهم يضطلعون بدور أكرث فاعلية يف إدارة ثرواتهم. 

وإضافة إىل هذا،  فان رشيحة كبرية  من كبار األثرياء 

ترشك الجيل الثاين يف بعض القرارات االستثامرية و االدارية 

عند سن مبكرة كجزء من خطة تسليم ثرواتهم لخلفائهم؛ 

فقد كان الكثري منهم قلقاً من عدم استعداد الجيل املقبل 

إلدارة  و تكوين الرثوات للعائلة  عندما يحني موعد رحيل 

الجيل االول. وهكذا فقد بدا لهم أن إرشاك الجيل املقبل 

يف إدارة الرثوة عند سن مبكرة هو الحل األمثل. 

كذلك اضطلعت النساء بدور كبري يف إدارة الرثوات خالل 

األعوام العرشة املاضية. فقد اشرتك عدد أكرب من النساء يف 

اتخاذ قرارات إدارية بالغة األهمية يف الرشكات العائلية، 

حيث بلغت نسبة النساء يف اإلمارات العربية املتحدة 

92% وهي نسبة كبرية، يعقبها 84% يف الصني ثم 61% يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

وأصبحت االعامل الخريية أمراً مهامً لكبار األثرياء بنفس 

درجة أهمية جمع الرثوات وإدارتها؛ حيث يشعر العديد 

من هؤالء األفراد بأنهم مسؤولون عن إعادة جزء من 

ثرواتهم إىل املجتمع. أفاد 67% ممن خضعوا لالستبيان بأن 

األنشطة الخريية قد منت عىل مدار األعوام العرشة املاضية، 

يف حني أفاد 80% منهم بأن تلك األنشطة ستزيد عىل نحو 

أكرب خالل األعوام املقبلة. 

وعند إلقاء نظرة أكرث قرباً عىل حافظة كبار األثرياء نجد 

أن العقارات السكنية ُتثِّل نسبة جيدة تصل إىل 24% 

من استثامراتهم العقارية، بينام ُتثِّل العقارات التجارية 

نسبة 11%. ومن املتوقع أن يزيد 40% من كبار األثرياء 

من مخصصاتهم للعقارات السكنية خالل العقد املقبل، 

بينام من املرجح أن يأخذ 30% منهم عمليات رشائِها بعني 

االعتبار يف عام 2016. ويرجع هذا إىل رؤية عدد كبري من 

هؤالء األثرياء لالستثامر العقاري بوصفه مالذاً آمناً لألموال، 

أي استثامراً يُتيح لهم فرصة البيع يف املستقبل وتنويع 

حافظتهم.
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النتائج األساسية لتقرير الرثوة لعام 2016

سجلت مدينة فانكوفر أعلى نسبة 
نمو في سعر العقارات الفاخرة 

عند %24.5

من المتوقع أن يصل عدد كبار األثرياء إلى 
90,247 فردًا في أمريكا الشمالية بحلول 

عام 2025.
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72% خالل العقدين المقبلين )2015-2025(

حققت الصين نسبة تحول لكل 
عشر سنوات في االستثمار 

الخارجي عند %1,471

احتلت مدينة دبي المرتبة الخامسة بين 
المدن األكثر جذبًا الهتمام كبار األثرياء

بلغت نسبة كبار األثرياء في الهند 
الذين يشركون الجيل الثاني في 
أعمالهم في سن مبكرة %91.

حققت البرازيل نسبة تحول 
لكل عشر سنوات في 

االستثمار الداخلي عند %294

سجلت مدينة الغوس 
أعلى نسبة هبوط في 

سعر العقارات الفاخرة عند 
-%20

300 مليون دوالر هي قيمة أغلى 
عمل فني اشتراه مواطن قطري )لوحة 

بول غوغان بعنوان: متى تتزوجينني؟(

يرى 53% من كبار األثرياء في الشرق األوسط 
وأفريقيا مشاكل الخالفة والميراث أكبر تهديد أمام 

جمع الثروات خالل العقدين المقبلين )2015-2025(

تريليون

مليون

1

اتجاهات الرثوة العاملية

ووفقاً لبيانات مؤسسة “ثروة العامل الجديد”، ارتفع عدد 

كبار األثرياء بنسبة 61% خالل العقد املايض من 116,800 

فرد يف عام 2005 إىل 187,500 فرد يف عام 2016.

وبينام سيستمر ارتفاع التعداد العاملي لكبار األثرياء، 

ستكون وترية هذا االرتفاع أقل بكثري مقارنًة باألعوام 

العرشة املاضية. 

وخالل األعوام العرشة املُقبلة، ستحظى قارة آسيا بنصيب 

األسد من اتساع الرثوة العاملية حيث من املتوقع زيادة 

عدد كبار اثريائها إىل 66% مقارنة بزيادة عددهم يف قارة 

أوروبا لتصل نسبتهم إىل %27.

كذلك شهدت األعوام العرشة املاضية زيادة يف عدد كبار 

األثرياء يف آسيا. فقد سجلت جمهورية أذربيجان زيادة 

هائلة بنسبة 444% يف أعداد كبار األثرياء بها، يعقبها الهند 

بنسبة 340%.  وتصدرت اإلمارات العربية املتحدة منطقة 

الرشق األوسط بنسبة كبرية بلغت 110%. وتراجعت 

النسبة يف الواليات املتحدة وأوروبا حيث هبطت إىل 

39% يف اململكة املتحدة وإىل 32% يف الواليات املتحدة 

االمريكية. ويرجع هذا يف األساس إىل الكساد االقتصادي 

الذي مرت به هاتان الدولتان عىل مدار العقد املنرصم، 

خاصة يف منطقة اليورو التي شهدت انخفاضاً هائالً يف 

قيمة اليورو مقابل الدوالر األمرييك. وهذا بدوره أدى 

إىل انخفاض الرثوة الصافية لألفراد يف أوروبا عند قياسها 

بالدوالر.

تحركات الرثوة

شهد العقد املايض منواً هائالً يف االستثامرات العابرة 

للحدود من جانب أصحاب الرثوات حيث ان االستثامرات  

العقارية شكَّلت جزءاً كبرياً من قصة الرثوات العاملية. أما 

يف االستثامر الداخيل، فقد شهدت الصني منواً كبرياً بنسبة 

500% خالل األعوام العرشة املنرصمة، تلتها الربازيل بنسبة 

294%. ويف أوروبا، صعد االستثامر الداخيل لروسيا بنسبة 

111%، أعقبها إيطاليا التي سجلت نسبة قريبة للغاية عند 

110%، وأخرياً اململكة املتحدة بنسبة 71%. وقد حث هذا 

التحرك يف رؤوس األموال الحكومات عىل معالجة مشاكل 

نات هائلة  مثل شفافية الرضائب التي أدت إىل تحقيق تحسُّ

يف بعض البلدان، مثل جزر الكامين ولوكسمبورغ.   

وبينام نُلقي نظرة أكرث قرباً عىل كبار األثرياء، ال بد لنا من 

تسليط الضوء عىل املدن األكرث أهمية بالنسبة لهم؛ سواء 

لالستثامر أو للعيش فيها أو لتعليم أطفالهم  أو لتنمية 

أعاملهم وشبكتهم. وبكل املقاييس، كانت لندن ونيويورك 

أفضل مدينتني، تلتهام سنغافورة وهونج كونج يف املركزين 

الثالث والرابع عىل التوايل. وحصل الرشق األوسط عىل جزء 

من تفضيالت كبار األثرياء مع فوز ديب باملركز السادس 

)حيث قفزت بواقع 3 مراكز مقارنة بتصنيف عام 2015(.

العقارات السكنية الفاخرة 

شهدت قيمة األسواق العاملية الرائدة يف العقارات السكنية 

الفاخرة صعوداً مبتوسط بلغ 1.8% يف عام 2015، وفقاً 

لنتائج مؤرشنا الفريد للعقارات السكنية الدولية الفاخرة 

.)PIRI(

فقد سجل مؤرش )PIRI( قراءة مستقرة مصحوباً بنمو 

سعري ايجايب يف  66%  من املدن املدرجة يف املؤرش. و 

ذلك مقارنة بنسبة 62% يف 2014.

وجاءت مدينة فانكوفر يف مقدمة تلك املدن حيث ارتفعت 

األسعار بها بنسبة 25% خالل عام 2015.

ويُفرسَّ هذا االرتفاع الكبري باملدينة  بوجود عرض ضعيف 

يف سوق العقار مصحوب بارتفاع يف الطلب االجنبي، الناتج 

عن ضعف الدوالر الكندي. 

ويف أوروبا، برزت ميونيخ وأمسرتدام وموناكو وبرلني يف 

املراكز األوىل، حيث سجلت منواً سعرياً بنسب 12% و%10 

و10% و9% عىل التوايل خالل عام 2015.

وعىل الرغم من املجاالت التي شهدت منواً، مل تعد األسواق 

الناشئة بالعامل تلك ذلك الربيق الذي كانت عليه منذ 

عامني أو ثالثة أعوام.

وقد ساعد االرتفاع األخري ملعدالت الفائدة من االحتياطي 

الفيدرايل األمرييك، الناتج عن قوة الدوالر وانهيار أسعار 

السلع، يف تفسري سبب وجود مدينتي بوينس آيرس )بنسبة 

.)PIRI 100( يف قاع مؤرش )-%8%-( والغوس )20

ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، شهدت مدينة 

ديب تراجعاً بنسبة 6%- يف أسعار العقارات السكنية 

الفاخرة.

ويف مناطق أخرى باملنطقة، حافظت أسعار العقارات 

الفاخرة يف مدينة الرياض عىل استقرارها، بينام شهدت 

أبوظبي وقطر هبوطاً بنسبة 2%- و3%- عىل التوايل.

العقارات التجارية

حدث تحول يف سوق العقارات التجارية عىل مدار العقد 

املايض، وميكن اآلن تلخيصه بكلمة واحدة - العوملة. 

رغم تراجع قطاع العقارات، ظل إجاميل االستثامر يف 

العقارات التجارية العاملية من مكاتب ومتاجر تجزئة 

وعقارات صناعية وفنادق عند 216 مليار دوالر يف عام 

2009، وفقاً لبيانات أصدرتها رشكة ريل كابيتال أناليتيكس 

.)RCA(

بالرغم من ميض سبع سنوات، فان حجم االستثامرات يف 

القطاع التجاري سجل فائضاً يفوق 700 مليار دوالر.

فيام يتعلق بالرثوة الخاصة، فقد سجلت أيضاً نسبة 

االستثامر الخاص يف املساحات التجارية ارتفاعاً هائالً من 

54 مليار دوالر يف عام 2009 إىل 178 مليار دوالر يف عام 

.2015

وعىل الصعيد املحيل واإلقليمي، تكشف لنا بيانات استبيان 

التوجهات -الذي أجرته رشكة نايت فرانك بالتعاون مع 

رشكة ويلث إكس لالستشارات- أنه من املتوقع أن يصبح 

القطاع التجاري مكوناً ثابتاً يف محافظ االستثامر الخاصة 

بكبار األثرياء من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

خالل العقد املُقبل.

فبينام استثمر 82% من كبار األثرياء من منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا يف العقارات السكنية خالل العقد 

املنرصم، يُتوقَّع أن يخصص 53% استثامرات لفئة األصول 

خالل العقد املُقبل.

وكشفت نسب املشاركة من الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

عن منو يف تخصيص استثامرات للمكاتب من 41% بني 

عامي 2005 و2015 إىل 53% بني عامي 2015 و2025.

كذلك نتوقع ظهور املستودعات والخدمات اللوجستية 

كعنرص أسايس يف الحافظة العقارية لكبار األثرياء خالل 

العقد املُقبل، حيث أبدى 32% منهم إمكانية استثامرهم 

يف هذا القطاع. 

تكشف تلك األرقام أنه بالرغم من الهبوط األخري يف أسعار 

النفط وتباطؤ التجارة العاملية، فال يزال كبار األثرياء 

ملتزمني بإمناء األعامل والقطاعات الصناعية واللوجستية 

والنقل خالل العقد املُقبل.

وفيام يتعلق باملوقع، ركَّز إجاميل االستثامر العابر للحدود 

من رؤوس أموال رشق أوسطية يف العقارات التجارية عىل 

املدن العاملية الكربى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدين.

ان توافر منتجات استثامرية متنوعة )مثل الصناديق 

االستثامرية العقارية( يف تلك املدن جعل إمكانية الوصول 

للعقارات أكرث سهولة أمام نطاق أوسع من املستثمرين، 

يف حني أن مستوى الشفافية العايل باألسواق وتنوع الخربة 

بها يقدم ملستثمري القطاع الخاص كل املعلومات االزمة 

التخاذ قراراتعم االستثامرية.

اتجاهات اإلنفاق عىل وسائل الرفاهية

ارتفعت قيمة مؤرش االستثامر يف وسائل الرفاهية الصادر 

عن رشكة نايت فرانك )KFLII( بنسبة 7% خالل عام 

 .2015

ويكشف املؤرش، الذي يتتبع أداء عرشة استثامرات 

يف املقتنيات الثمينة، عن استمرار تصدر السيارات 

الكالسيكية التي ارتفعت بنسبة %17+.

وسجل عنرص الفن املعارص والحديث أداًء قوياً عىل 

نحو خاص خالل العام الحايل، حيث سجلت لوحة 

“نساء الجزائر” للفنان بيكاسو رقامً قياسياً بكل 

املزادات بقيمة 179 مليون دوالر أمرييك.

عىل الرغم من حالة الغموض يف األوضاع االقتصادية، 

ظلت رغبة األثرياء من جامعي التحف قوية، حيث 

اتجهوا إىل االستثامرات امللموسة مثل اللوحات الفنية، 

التي من املرجح أن تزداد قيمتها مقارنة باستثامرات 

أخرى.

إن السعي نحو مجاالت جديدة و مثمرة دفع أصحاب 

األعامل األثرياء إىل االستثامر يف أندية كرة القدم.

رغم أن كرة القدم ال تنال إعجاب الكثريين، فقد 

كشف تقرير سنوي حول الشؤون املالية يف كرة 

القدم لرشكة ديلويت لالستشارات، أن هناك إمكانية 

جمع أموال يف هذا القطاع من خالل عائدات التلفاز 

ومبيعات التذاكر والعائدات التجارية )مبا يتضمن 

صفقات قمصان الالعبني وحقوق تسمية املالعب 

ورعايتها(.



 استفسارات العقارات التجارية
جوزيف موريس
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استفسارات العقارات السكنية يف اإلمارات العربية املتحدة
ماريا موريس
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Maria.Morris@me.knightfrank.com

استفسارات العقارات السكنية الدولية
فيكتوريا غاريت

+971 56 783 5523
Victoria.Garrett@me.knightfrank.com
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