
 

 االقتصادية  عوائدوتأثيرها على ال األمريكية نتخاباتنتائج االفي ظل توقعات متباينة ل

مناخاتها  من وتحسن ترفع من جاذبيتهامريكية االستثمارات الخليجية في األسواق األ

 االستثمارية

أن االستثمار العقاري بحاجة إلى خبرة في األسواق  تظهر مؤشرات األسواق الحديثة

، وقدرة هائلة على تحمل مخاطر لدخولها المستهدف وسيولة فائضةالعالمية  العقارية

مفاهيم االستثمار الخارجي بالسيولة المتوقعة، حيث ترتبط  امقابل عوائدهفيها االستثمار 

الحكومية والشركات  فراد والمؤسساتاالستثمارية والخبرة المتوفرة لدى األوالفرص 

  .الخاصة

ب للسيولة االستثمارية من نقطة جذيشكل مريكي سوق العقاري األوتشير المؤشرات أن ال

الخليجية بسبب تنوع عوائده دول العربية والوالمؤسسات والشركات من فراد قبل األ

 .ها غالبية القطاعات االقتصادية المتطورة فيهاسجلتاالستثمارية ونسب النمو اإليجابية التي 

واق سرها األسبوعي إن المنافسة الكبيرة بين األوقالت شركة المزايا القابضة خالل تقري

على تثمارات الخليجية وتطورها، مما أثر االس أدت إلى نموالمميزة حول العالم  ةالعقاري

 يةقتصادا دول كبربين دول المنطقة وأفي المجال العقاري المباشرة االستثمارية العالقات 

يكية المقبلة ستقرر حجم االستثمارات القادمة نتخابات األمراال ، الفتة إلى أن نتائجفي العالم

 ومستقبلها في دول المنطقة والخليج العربي.

السياسات اإليجابية التي تتبعها األسواق أن هناك مجموعة من  "المزايا القابضة"وبينت 

على الخليجية  عوائد وسيولة مرتفعة لألصول االستثماريةالعقارية األمريكية لضمان 



الداخلي والخارجي رتفاع مستوى الطلب ويأتي في مقدمتها ا، والشركاتمستوى األفراد 

همية في ضمان الجاذبية في كافة أالتي لها القوانين والتشريعات المرنة و ،على العقارات

ر قيادي دو يلعب يالذ حالة االنفتاح االقتصادي، فضالً عن ات االقتصاديةرالظروف والدو

 ها من حول العالم.نواعأ بكافةفي جذب االستثمارات 

األمريكية يوجد لديها مدن الواليات المتحدة في تقريرها أن  "المزايا القابضة"وأوضحت 

سعة وموارد وثروات طبيعية متنوعة، مساحات شامركزية كبيرة تتمتع بزخم اقتصادي، وب

ت ستثمارالال استقطاباً أكثر المدن على مستوى العالم وميامي من حيث تعد مدينة نيويورك 

فقد سجلت عوائد االستثمارات العقارية األمريكية  ،ضمنها الخليجيةالتي من  الخارجية

 .%12 وتجاوزت في بعض السنوات% 8 عنالسنوية نسب مرتفعة ال تقل 

معتمداً على قوة  هواصل نمويمريكي العقاري األالسوق القابضة" أن المزايا " وأشارت

اق العقارات المكتبية على الحصة سوستحوذت أاألنظمة االقتصادية المعمول بها، فقد ا

على العقارات مؤشرات الجاذبية ارتفعت فيما  ،كبر من االستثمارات المحلية والخارجيةاأل

وصل وسعارها بشكل متصاعد وانعكست على قيمة أ جنبية األ الصناعية لالستثمارات

قارية التي تلبي كافة مشاريع العضخ مزيد من الاألمر الذي سيؤدي إلى %، 6 بمتوسطه إلى

 .نواع الطلب الحالي والمتوقعأ

خالل العام الحالي في أمريكا والزخم ارتفاع معدالت التوظيف وأكدت "المزايا القابضة" أن 

مستويات االستقرار االقتصادي واألمني ارتفاع و، المرتفعاالستثماري ونسب العائد 

ساحات التجارية والمكتبية لى العجذب والمؤشرات الطلب  والسياسي له دور مباشر في رفع

 عرض في كثير من المواقع الرئيسية.والتي تتجاوز مستويات ال

نتخابات الرئاسة فوز دونالد ترامب باونتخابات األمريكية االأن نتائج التقرير  وتوقع

 في السوق على االستثمارات العقارية الخليجية والعربية كبيرسلبي أثر  سيكون لهمريكية ألا

ة في الوقت قل على االستثمارات القائمسيكون التأثير أفيما مريكي، العقاري واالستثماري األ

 وعوائد متنامية.ستقرار الحالي لتمتعها با



دل صل مستوى التباوو ،مريكيةشريك تجاري للواليات المتحدة األ دول المنطقةحيث تعتبر 

سجل في حين ، 2015نهاية العام  مليار دوالر في 25لى مريكا إاري بين اإلمارات وأالتج

إلى ما يزيد عن ووصل  نفسه يد في العاملتجاري األمريكي السعودي مستوى جالتبادل ا

مليار دوالر  35دولة قطر لضخ ما يزيد عن تخطط في المقابل  ،مليار لاير سعودي 170

 راتستثمااالحجم ، فضالً عن وغير مباشرة في الواليات المتحدة كاستثمارات مباشرة

 .مليار دوالر 612بـ  التي تقدر الخليجية 

في حال البدء  والتطورات التي قد يحملها قانون "جاستا"لى إ القابضة" المزايات "وتطرق

تكون  متوقعة أن ،نشطةستطال كافة األ مريكية والتيعلى العالقات السعودية األ بتنفيذ بنوده

نتخابات من فوز دونالد ترامب با ثيراً تأ ة تبعات هذه القرار أشدمتخذة لمواجهالقرارات ال

شخصيات بارزة ومؤسسات مالية ومصرفية  سيؤثر علىالقانون ألمريكية، كما أن الرئاسة ا

عودة األمر الذي من شأنه ، بمليارات الدوالرات ، وسيتم مطالبتهاوهيئات خيرية سعودية

 ة.يجيالخل ةق المحلياسولى األستثمارت الخارجية إنسبة كبيرة من اال

الجديدة والمفيدة همية البحث عن االستثمارات على أ القابضة" في تقريرها المزايا" توشدد 

االتجاه نحو االستثمار و، المجدية يةفرص االستثمارالالكثير من التي توفر  دول المنطقةفي 

، لما يسجله سوقها العقاري من الصين وتركيا واندونيسيا مثل،متطورة دول اقتصادية  في

 .و غير مباشرةقتصادية مباشرة أون هناك تبعات سياسية وادون أن يك إيجابية وائد ع

ثمارات مخاطر حقيقية تحيط باالستوقالت "المزايا القابضة" في ختام تقريرها أن هناك 

مريكي سواء كانت على ها في االقتصاد األستثمارالمتنوعة التي تم االخاصة والحكومية 

ثر سيتأمشيرة إلى أن االقتصاد األمريكي ، صول الحقيقيةأم في األ ةشكل استثمار في السيول

، متوقعة فيه ستثمارات جديدةضخ اقف وو هاسواقأقررت السعودية االنسحاب من ذا إ سلباً 

في جديدة ال هاتثماراتالدول الخليجية ضخ اس قلصتأن يكون هناك أزمة مالية جديدة إذا 

على فرص  السعريةفات زيد من االنحرامسجيل الت، مما سيؤدي إلى األسواق األمريكية

 .االستثمار لدى كافة القطاعات االقتصادية



إلى جميع الشركات والمؤسسات في دعوة  في نهاية تقريرها "المزايا القابضة" كما وجهت 

الخليجية إلى ضرورة استثمار حصص متزايدة من العائدات النفطية في األسواق  الدول 

التي من شأنها تنشيط الحراك  وغيرها من القطاعات والصناعية المالية والعقارية

 .سين مناخات االستثماراالستثماري وتح


