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استثامر ُمَتَناٍم ومنط حياة مزدهر 
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سوق

الصيفية 

يهيمن السكان املحليون املقيمون يف القاهرة واملرصيون غري املقيمون يف الدولة 

عىل سوق املنازل الصيفية يف مرص. وبينام يعاين السوق يف الوقت الراهن من 

نقص يف العرض، إال أن هناك فرص متاحة لطرح منتجات عقارية جديدة يف 

سوق املنازل الصيفية من شأنها تحسني مستويات االستيعاب/اإلشغال واألسعار. 

يفضل زوار العني السخنة اإلقامة يف وحداتهم الخاصة بشكل رئييس، بينام 

 مييل زوار الساحل الشاميل إىل التأجري بداًل من النزول يف الفنادق.

مييل زوار رشم الشيخ، والغردقة، والجونة، وسهل حشيش، وخليج مكادي إىل 

النزول يف الفنادق.

ل مشرتو املنازل الصيفية رشاء املنازل من خالل برامج  يُفضِّ
التقسيط التي يقدمها املُطوِّرون.

أمناط السداد
أقساط نقًدا

عامان

ثالثة أعوام

خمسة أعوام

جدول السداد املفضل

وحديت الخاصة )شاليه / فيال / شقة(

الوحدة الخاصة بقريب أو صديق يل

تأجري شاليه / شقة / فيال

فندق

سيدي عبد الرحمن

العني السخنة رأس سدر

رشم الشيخ

الجونة

الغردقة

سهل الحشيش

خليج مكادي

الساحل الشاميل
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ian.albert@colliers.com

مقدمة

أحد املحركات الرئيسية لالستثامر يف القطاع العقاري املرصي هي حقيقة أنه 

ميثل أداة وقائية ضد التضخم، وقد أدى انخفاض قيمة العملة والتقلبات 

الحادثة يف أسعار الرصف مؤخراً إىل ارتفاع سنوي يف أسعار العقارات السكنية 

وصل إىل %20 تقريبًا )بالجنيه املرصي(، وقد ساعدت حالة انخفاض العرض يف 

ذلك القطاع يف تفاقم األمر.

وإىل جانب الطلب عىل العقارات السكنية األساسية، ظهرت طبقة ثانية يف سوق 

املساكن عىل مدار السنوات العرش األخرية، حيث أصبحت منازل العطالت أو 

املصايف استثامًرا شائًعا وأسلوب حياة اختياري، وسوف يواصل هذا االتجاه 

منوه بفضل حجم املنتجات املعروضة والخيارات املتاحة للمستهلكني من حيث 

املوقع ونقاط السعر.

وقد جذب توفر األرايض عىل طول الساحل املُطوِّرين العقاريني واملصطافني 

عىل حد سواء إىل مواقع مثل: الساحل الشاميل، والعني السخنة، والبحر األحمر، 

وجنوب سيناء؛ إال أن املواقع التي يفضلها املصطافون عادة هي الساحل الشاميل 

والعني السخنة لقربهام من القاهرة. كام أن املناخ ودرجات الحرارة يجعالن 

تلك املناطق مكانًا مثاليًّا لقضاء العطالت، خاصًة مع اهتامم الكثري من األثرياء 

املرصيني برشاء منزل ثاٍن أو ثالث.

هذا وتقدم كولريز إنرتناشيونال الخدمات االستشارية لعمالئها من املستثمرين 

واملطورين يف وجهات العطالت الرئيسية مثل جزر سيشيل، واملغرب، ومالطا، 

وتنزانيا، وزنجبار، وبالطبع ومرص، حيث يكمن االختالف األسايس بني هذه 

األسواق والسوق املرصي يف أن سوق املنازل الصيفية يف مرص ال يعتمد عىل 

مستثمرين دوليني، كام أن الطلب عىل املنازل الصيفية يف مرص يرتكز يف األساس 

عىل الطلب املحيل ويرتكز يف حيز األرس املرصية الراغبة يف الحصول عىل منزل يف 

وجهات العطالت.

وقد أجرت كولريز إنرتناشيونال استطالًعا يف اآلونة األخرية أبرز ثالث نقاط 

رئيسية: النقطة األوىل هي أن غالبية املشرتين ترتاوح أعامرهم بني 35 و40 عاًما، 

والنقطة الثانية أن الدفعة املقدمة التي تُدفَع ألي منزل صيفي تبلغ 150,000 

جنيه مرصي تقريبًا، أما النقطة الثالثة فهي أن خطط السداد بشكل عام متتدُّ 

لخمس سنوات، مام يجعل األقساط الشهرية معقولة بالنسبة للمشرتين.

وبينام كانت املنازل الصيفية تُشرتَى يف البداية كمنازل للعطالت، إال أن االرتفاع 

الكبري يف قيمتها مثل عامل جذب قوي استقطب املستثمرين إىل ذلك القطاع.

تركز هذه الدراسة البحثية عىل سوق املنازل الصيفية املتنامي يف مرص، مع إبراز 

ديناميات العرض والطلب األساسية، واملواقع املفضلة، والعنارص التي تؤثر يف 

قرار الرشاء، واالتجاهات املستقبلية، إضافة إىل فرص التنمية.

 إيان ألربت
 املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل

إفريقيا 

Karim.Helal@colliers.com

 كريم هالل
املدير اإلقليمي ملرص

منصور أحمد 
 مدير حلول التنمية يف مجاالت الرعاية الصحية| التعليم |

 رشاكات  القطاعني الحكومي والخاص
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا

mansoor.ahmed@colliers.com

 حسن أبو علم
مدير | تطوير األعامل

 مرص
hassan.aboualam@colliers.com

Mariam.Mahmooth@colliers.com

 مريم مهموث
 مدير | الخدمات االستشارية يف الرشق

األوسط وشامل إفريقيا



216

4

فيام ييل أبرز النقاط 

األساسية:

غالبية مشرتي املنازل الصيفية هم من املرصيين الذين يعيشون يف القاهرة  ‹

ًا، ولدهيمشققهم الخاصة يف القاهرة الكربى،  ترتاوح أعمارهم بين 35-50 عام

وهم مييلون إىل رشاء منازل صيفية لقضاء العطالتكاستثامر من أجل أبنائهم 

طية ضد انخفاض قيمة العملة. ومع ذالك، يظل الهدف  و/أو كوسيلة  تحوُّ

األسايس وراء  قرار رشاء املنازل الصيفية هوالرتفية الذي تقدمه وجهات 

العطالت

مشرتو

ترتكز مشاريع املنازل الصيفية يف املناطق الساحلية األساسية مثل العني  ‹

السخنة، والجونة، وسهل حشيش، ورشم الشيخ. ورغم تزايد شعبية تلك 

الوجهات، إال أن الخدمات املعيشية فيها تظل محدودة، مثل متاجر التجزئة، 

ومنافذ بيع األطعمة واملرشوبات، ووجهات الرتفيه الليلية املنظمة، واملرافق 

العالجية واملنتجعات، وميثل هذا فرصة ملطوري منازل العطالت لبناء 

وجهات منازل صيفية تتمتع باالكتفاء الذايت واالستدامة يف منط الحياة.

قد ميثل الحفاظ عىل مستويات اإلشغال عىل مدار العام يف وجهات املنازل  ‹

الصيفية تحدياً صعباً، وقد تعاملت كولريز إنرتناشيونال مع تلك التحديات 

وتوصلت إىل طرق مالمئة للتصدي لها من خالل تطوير منشآت دعم متنوعة 

كاملنتجعات الصحية، ومرافق الرعاية بعيدة األمد وإعادة التأهيل. تتمتع 

هذه املرافق بتأثري إيجايب عىل مستويات اإلشغال حيث أنها ال تجتذب 

املصطافني فحسب، وإمنا أيًضا أرس املتقاعدين، وأولئك الذين يسعون إىل 

قضاء عطالت أطول عىل مقُربة من مرافق الرعاية الصحية.

ليك يحقق مرشوع املنازل الصيفية الخاص بك نجاحاً أكرب، ويك تحقق  ‹

عائدات أعىل وأكرث استدامة عن طريق إضافة املرافق الصحية، ومرافق 

الرعاية، واملرافق التعليمية يف مرشوعك؛ يُرجى االتصال بفريق كولريز 

عاماً من الخربةإنرتناشيونال يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

مكاتب
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 املنازل الصيفية ترتاوح 

أعامرهم

بين 53 و50

 العني 
السخنة 

الساحل 
الشاميل 

الجونة
سهل 

رشم        حشيش 
الشيخ 

وجهات 
رئيسية

ساحلية 
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نظراً إىل أن املنازل الصيفية تعد 

منتجات للمستهلك النهايئ، فإن 
لرأي الزوج/الزوجة أهمية واضحة 

املحركات الرئيسية
الختيار مجمع سكني معين 

كانت

املحركات الرئيسية 
الختيار وحدة محددة كانت

من عمليات رشاء 
منازل العطالت كانت بتأثري من الزوج/الزوجة

األمن/ السالمة

القرب من القاهرة

تكامل/تقارب جميع املرافق

الهدوء/انعدام الزحام

سعر الوحدة

اإلطالل عىل البحر

نظام السداد
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األنشطة 
الثالث 

الرئيسية يف وجهات 
املنازل الصيفية

العني السخنة الساحل الشاميل

الغردقة رشم الشيخ
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الشاطئ  

النقاط: 9.4

مقاهي \ 
مطاعم 

النقاط: 7.5

وحهات ترفيه 
ليلية 

النقاط: 6.9

الشاطئ  

النقاط: 7.8

مقاهي \ 
مطاعم 
النقاط: 7.3

رحالت 
السفاري 
النقاط: 7.7

الشاطئ  

النقاط: 9.0

مقاهي \ 
مطاعم 
النقاط: 8.0

وحهات ترفيه 
ليلية 

النقاط: 7.1

الشاطئ  

النقاط: 8.2

مقاهي \ 
مطاعم 
النقاط: 7.8

رحالت 
السفاري 
النقاط: 7.8
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أهم مناطق منازل العطالت
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تضم رشكة كولريز إنرتناشيونال للحلول التطويرية شبكة عاملية من املستشارين املتخصصني ذوي الخربة يف العمل مع 

 املُطوِّرين اإلقليميني والدوليني واملستثمرين من منطقة الرشق األوسط وإفريقيا. 

نحن نتمتع بخربة عملية تجمع بني كثافة املعلومات ووفرة املوارد كام هو متوقع من هذه الرشكة العاملية، فضاًل تقديم 

خربات ال مثيل لها للاملكني، واملطورين، واملؤسسات الحكومية.

العقارات السكنية )فلل، شقق، منازل كبرية، شقق ذات عالمات دولية شهرية(

مكاتب

متاجر تجزئة | أطعمة ومرشوبات

الرتفيه واملرح

املنازل الصيفية | دور رعاية املسنني

متاجر تجزئة | أطعمة ومرشوبات

سكن املوظفني والعامل

االلتزام الشغف الخربة املعرفة الذكاء

أبحاث السوق | دخول السوق والتوسع | دراسات أفضل استخدام لرأس املال ومتويل الديون | دراسات جدوى 

السوق والجدوى املالية
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2015 2013 2016

Exhibit: Supply Increase 2013 - 2016
2016 - 2013
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أهم مناطق منازل %90

العطالت

لطاملا حقق الرشيط الساحيل المرصي النجاح يف اجتذاب املصيفين واليزال يحافظ 

عىلشعبيتة اليوم خاصةً بني السائحني املحليين الذين قاموا برشاء منازل للعطالت يف 

العطالت. الساحل بدال ًمن اللجوء إىل تأجير الوحدات خالل

وعىل مدار األحد عرش عاًما ااملاضية، تصاعد عدد منازل العطالت بنسبة 90% تقريباً 

ليصل إىل قرابة 65,000 وحدة يف نهاية عام 2016 . أكرثمناطق منازل العطالت شعبية 

هي البحر األحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمايل، والعين السخنة. وبينما   التزال 

مناطق العين السخنة والساحل الشمايل والبحر األحمر تتمتع بشعبيتها املعهودة، إال 

أن منطقة جنوب سيناء تشهد حالياً حالة من النمو املطرد، حيث أن أغلبية املشاريع 

اإلنشائية ملنازل العطالت الحالية واملخططة، ترتكز يف تلك املنطقة.  

تقع جميعها عىل طول الرشيط الساحيل، بينام األكرث شعبية 

منها تتمتع بسهولة الوصول إليها وقربها من القاهرة

زاد عدد منازل 
العطالت بنسبة 

خالل الـ 11 

عاماً املاضية

لطاملا حافظ البحر عىل شعبيته، ويقع أكرب عدد من مشاريع إنشاء منازل العطالت يف جنوب سيناء.

زيادة العرض

65,000 وحدة

املسافة بالسيارة 
من القاهرة

الساحل الشاميل
3 ساعات ونصف

العني السخنة
ساعة و45 دقيقة

َمرَْس علم
8 ساعات و10 دقائق

رأس سدر
ساعتان و45 دقيقة

الجونة 
5 ساعات

رشم الشيخ
5 ساعات

الغردقة
5 ساعاتو5 دقائق سهل حشيش

5 ساعات و15 دقيقة

القاهرة 
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30 000

العني السخنة

تَُعدُّ العني السخنة هي ثاين أكرث األماكن شعبيًة القتناء منازل العطالت يف مرص، ال 

سيَّام بني األرس متوسطة وعالية الدخل، فبفضل موقعها اإلسرتاتيجي عىل ساحل 

البحر األحمر، ومناخها املعتدل يف فصول السنة الباردة، وإنشاء طريق القطامية 

 الرسيع، زاد اإلقبال عىل منازل العطالت يف تلك املنطقة.

ومع التوسع املستمرِّ يف القاهرة الكربى، أصبحت العني السخنة عىل مسافة أقرب؛ 

وهو األمر الذي زاد من شعبيتها.

األقرب إىل القاهرة

يرتكز عرض منازل العطالت يف العني السخنة عىل 

الشاليهات، والفلل، واملنازل الكبرية. ويف ظل وجود 

أكرث من 30,000 منزل عطالت حاليًّا يف املنطقة، 

انطلقت االستثامرات الجديدة يف اآلونة األخرية 

لتشمل مرشوعات جبل الجاللة II من رشكة تطوير 

مرص، أزها من مادار، ومورانو من وادي دجلة.

العني السخنة هي الوجهة املفضلة للعمليات التجارية املجراة عىل املنازل الصيفية 

يف اآلونة األخرية. 

أسعار العقارات السكنية هي األكرث معقوليًة مقارنًة بوجهات املنازل الصيفية 2

األخرى عىل طول الساحل املرصي.

من أكرث

منزل عطالت

توسعة مدينة 

6 أكتوبر

التوسع نحو 

املدن الجديدة

القاهرة الجديدة

القاهرة 

30 دقيقة

ساعة و10 دقائق

ساعة ونصف

عاصمة القاهرة ساعتان

الجديدة

القطاع 1

القطاع 2

رشاء العقارات
موقع املنزل الصيفي

العني 

السخنة

غريها

الساحل 

الشاميل

رأس سدر
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مارینا

بو أیالند

 ھاسیندا باي

الساحل الشاميل

املنطقة الساحلية الشاملية الغربية واحدة من املناطق السياحية الرئيسية يف مرص، 

وهي متتدُّ ملسافة 500 كيلومرت تقريبًا عىل طول ساحل البحر األبيض املتوسط بني 

 مدينتي اإلسكندرية والسلوم.

يظل الساحل الشاميل محافظاً عىل مكانته كأحد أكرث وجهات العطالت شعبيًة، 

حيث ميكث املصطافون فيه لفرتات أطول بشكل عام )حتى ثالثة أشهر يف فصل 

الصيف(، بينام يُعزِّز شعبيتَه قربه من مدينة اإلسكندرية.

يكتسب الساحل الشاميل مناخه املعتدل عىل مدار العام نتيجة ملوقعه 

املطلِّ عىل البحر األبيض املتوسط، والذي يجعل منه مكانًا مناسبًا 

للرياضات املائية واألنشطة الرتفيهية.

الساحل الشاميل هو الوجهة األكرث شعبيًة للراغبني يف رشاء منازل صيفية.

وفًقا لهيئة تنمية السياحة، يصل إجاميل مساحة األرض املخصصة للمشاريع 

السياحية إىل نحو 9 ماليني مرت مربع، وتقع غالبية املشاريع عىل الجانب 

الرشقي من الساحل الشاميل يف نطاق منطقة العلمني، ومع ذلك، تنوه كولريز 

 إنرتناشيونال إىل أن هناك خطط لتطوير املنطقة الغربية من العلمني.

ومن املتوقع أن يشتمل تطوير املناطق التالية يف الساحل الشاميل عىل ما ييل: 

قاعات للمؤمترات، ومراكز تسوق، ومسارح، ومراكز غطس، وأندية صحية، 

تلك  ز  تُعزِّ أن  املرجح  ومطاعم، ومرافق ترفيهية، وَمَقاٍه شاطئية. ومن 

املنطقة. تلك  عىل  الطلب  مستويات  املجتمعية  املرافق 

الخيار املفضل
موقع املنزل الصيفي

الساحل 

الشاميل

غريها

العني 

السخنة

الغردقة

خليج أملاظة

فوكا كوست باي

سيزار الشاملية يس فيو

ماوننت 
فيو

سيتي ستارز

ال فيستا

الشاطئ
تالل مرايس

ستيال 
هايتس

هاسيندا وايت

يس 
شيلز

بيانيك

الدبلوماسيني

أمواج تالل اإلمارات

بلومار وادي دجلة مرس مطروح

العلمني

500كم

السلوم
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With approximately 850 tourism related projects, the highest 
share is accounted within Red Sea.

البحر األحمر

تتمتع منطقة ساحل البحر األحمر مبستوى جيد من الخدمات، حيث تتوفر املراكز 

الرتفيهية، واألندية الرياضية، واملسارح، ومراكز الغطس، والحدائق املائية، ومراكز 

املؤمترات، ومراكز التسوق، واملراكز التي تشتمل عىل املطاعم ومحال التجزئة، 

 واملطاعم يف الهواء الطلق، والحياة الليلية.

اثنان من أكرث املشاريع شعبيًة هام الجونة وسهل حشيش، الذي يعد األكرب بني 

االثنني. يتواجد يف وسط مدينة الغردقة حاليًّا عدد من املنتجعات يفوق عدد 

املجتمعات السكنية.

تضم منطقة البحر األحمر مدينة الغردقة، وخليج مكادي، والجونة، وسهل 

حشيش. وتَُعدُّ املنطقة وجهًة ترفيهيًة تتمتع بشعبية كبرية لقضاء عطالت 

نهاية األسبوع.

الزيارات خالل السنوات الثالث املاضية

كانت منطقة البحر األحمر األقل زيارة مقارنًة مبناطق العني 

السخنة ورشم الشيخ.

تتمتع منطقة البحر األحمر بالحصة األكرب 

من بني 850 مرشوًعا سياحيًّا تقريبًا.

غريها

الساحل 

الشاميل

العني 

السخنة

رشم الشيخ

الجونة

سهل حشيش

وسط مدينة الغردقة
خليج مكادي
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رشم الشيخ

تقع مدينة رشم الشيخ عىل ساحل البحر األحمر يف الطرف الجنويب لشبه جزيرة 

سيناء، وتضم عدداً من املدن الساحلية الصغرية هي خليج نبق، وخليج نعمة، 

 واملنتزه، والحبابة، وحي النور.

تشتهر رشم الشيخ بالرياضات واألنشطة املائية التي ترتكز بشكل رئييس يف مناطق 

خليج نعمة وخليج القرش وخليج نبق. بينام ترتكز الوجهات الثقافية والرتفيهية يف 

املنطقة حول كاتدرائية سانت كاترين ومحمية نبق، ومحمية رأس محمد، وجبل 

سيناء.

تضم منطقة جنوب سيناء حالياً ما يقارب 18 ألف منزل عطالت، مع %50 إضافية 

ال تزال قيد اإلنشاء. توفر تلك املشاريع أيضاً وجهات متنوعة للرتفيه تتضمن مالعب 

الجولف، واملالهي املائية، واإلبحار، ومراكز الغطس.

الحمالت التسويقية وعمليات الربط مع مشغيل الرحالت السياحية يف 

منطقة الخليج وإفريقيا وأوروبا وآسيا وروسيا بشكل خاص جعلت من 

رشم الشيخ واجهة السياحة الرتفيهية يف مرص.
كانت رشم الشيخ واحدة من أكرث ثالث وجهات شعبية لقضاء العطلة الصيفية.

الوجهة املفضلة لقضاء العطلة الصيفية

جولف هايتس

مراقية

منتجع مونا

سيريا رشم
منتجع صاين 

ليكس

ذا فيو

خليج املرجانكريس رشم

جولد رشم ريزيدانس ريفيريا

دلتا رشم ديار الربوة

الساحل الشاميل العني السخنة رشم الشيخ الغردقة الجونة سيدي عبد 
الرحمن

سهل حشيش خليج مكادي رأس سدر

سوق املنازل الصيفية يف مرص | 2017 | كولريز إنرتناشيونال
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%15 - %12

أداء السوق

م وانخفاض سعر رصف الجنيه  رتفعت أسعار العقارات بصفٍة عامٍة نظرًا لحجم التضخُّ

زة عىل ارتفاع  املرصي. لطاملا مثل انخفاض قيمة الجنيه املرصي أحد العوامل املُحفِّ

مبيعات العقارات، حيث يزداد عدد الذين يُحوِّلون أموالهم السائلة إىل أصول، مامَّ 

يؤدِّي إىل زيادة الطلب، ومن ثم زيادة أسعار العقارات.

األماكن األعىل سعرًا يف الوقت الحايل من ناحية أسعار البيع 

هي الجونة ويليها الساحل الشاميل وسهل حشيش

=
الجنيه املرصي

مبيعات العقارات أسعار العقارات

املبيعات

تُحقق الجونة أسعار بيع أعىل من تلك املتاحة يف مشاريع املنازل  ‹

الصيفية األخرى نظرًا الحتوائها عىل مرافق مجتمعية.

 من املرجح أن تحقق الفلل املُطلّة عىل البحر زيادة يف األسعار  ‹

 ترتاوح بني 12% و 15% ، بينام قد ترتفع أسعار الشقق إىل

   25% عىل حسب متيزها وارتفاعها \عدد الطوابق

حتى %25

الساحل الشاميل
الفلل: 10000 جم17000- جم/م2
الشقق: 9000 جم21000- جم/م2

العني السخنة
الفلل: 7000 جم15000- جم/م2

الشقق: 6000 جم10500- جم/م2

الجونة
الفلل: 26000 جم30000 جم/م2

الشقق: 19500 جم16000-/م2

سهل حشيش
الفلل: 8500 جم14500- جم/م2

الشقق: 14500 جم18500- جم/م2

رأس سدر
الفلل: 3200 جم7500- جم/م2

الشقق: 3500 جم7000- جم/م2

رشم الشيخ
الفلل: 7500 جم14900- جم/م2

الشقق: 5000 جم10500- جم/م2

مرس علم
الشقق: 6000 جم9000- جم/م2
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ُمحركات الطلب

يف الوقت الحايل، ميثل السعر واملوقع وطريقة السداد املحركات الرئيسية 

للسوق. يوجد طلب كبري عىل الشاليهات والشقق، حيث يبحث معظم املشرتين 

عن وحدات تحوي 3 غرف

حساس لألسعار

تبحث نسبة %75 من املشرتين عن رشوط دفع طويلة األجل، 
حيث يرتاوح أغلبها بني 3 و5 أعوام.

القرب من القاهرة، وحالة الطقس، واإلطاللة من بني املحركات 
الرئيسية لرشاء املنازل الصيفية

املجمعات السكنية املُسوَّرة )الكومباوند( هي األكرث جاذبية يف 
ظل املخاوف األمنية.

السعر

املرافق

االستثامر

األمن

طريقة السداد

املوقع

 ترتاوح نسبة العوائد السنوية املتوقعة بني 15% و %25 

عات السكنية التي تُوفِّر متاجر التجزئة ومنافذ  تجذب املجمُّ
األغذية واملرشوبات، والرياضات املائية، واألنشطة الرتفيهية عدًدا 

أكرب من املستخدمني النهائيني والعائالت.

ق
شق

ت
شاليها

فلل

نوع الوحدة املفّضل: 2 عدد غرف النوم املفّضل:2

ف
3 غر

غرفتان

ف
6 غر

ف
4 غر
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مقارنات دولية

تظل أسعار منازل العطالت يف مرص، باستثناء تلك املوجودة يف 

الجونة،  معقولة نسبيًّا مقارنًة بأسواق منازل العطالت الشهرية 

األخرى التي خضعت لدراسة رشكة كولريز إنرتناشيونال.

تقييد ملكية الحيازة مطلقة املّدة، حيث ال ميكن لألجانب رشاء أكرث من منزلني، عىل أال تزيد املساحة الكلّية عىل 4000 م2 .1

عدم إمكانية إعادة بيع العقار املشرتى أو تأجريه ملدة خمسة أعوام .2

إذا كانت ملكية العقار قد آلت إىل املشرتي بحكم محكمة، مُيكن أن يستغرق هذا فرتة ترتاوح بني 6 و8 أشهر. .3

األجانباملرصيون  

%98
 

%2

مقارنة متوسط سعر الشقق املكونة من 3 غرف
ي(

رص
امل

ه 
جني

بال
ة )

حد
لو

ر ا
سع

ليامسول-قربص

أزوري - موريشيوس

بورتوماسو – مالطا

جزيرة عدن – سيشل

الجونة

سهل حشيش

الساحل الشاميل
العني السخنة

خول – االستثامرات األجنبية عوائق الدُّ

حيازة العقارات يف مرص – هل 

ميكن لألجانب رشاء عقار يف 

مرص؟

ملكية املنازل 

الصيفية يف مرص
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الفرص املتاحة يف سوق 

املنازل الصيفية

معظم مشاريع املنازل الصيفية تفتقر إىل البنية التحتية املجتمعية/االجتامعية، 

مثل: متاجر التجزئة، ومنافذ بيع املأكوالت واملرشوبات، والحياة الليلية، واللياقة 

البدنية، واملنتجعات، مام يشري إىل وجود نقص يف وجهات املنازل الصيفية ذات 

االكتفاء الذايت.

بينام متثل املوسمية جزًء مهامً من األمر، إال أنه مُيكن أيًضا أن يُعزى ذلك إىل “عوامل الجذب”، 

حيث تتضمن هذه العوامل إضافة املدارس الداخلية، والساحات الرتفيهية لألطفال، واملستشفيات 

والعيادات، ومراكز إعادة التأهيل طويل األمد، واملنتجعات الصحية، ومراكز اللياقة البدنية وتنمية 

املهارات، ودور رعاية املُِسنِّني. وبذلك تُتاح الفرصة أمام املُطوِّرين يف سوق منازل العطالت إلنشاء 

وجهات جديدة من خالل توفري البنية التحتية املجتمعية األساسية.

الصحة واللياقة البدنية دور رعاية املُِسنِّني مراكز إعادة التأهيل املرافق التعليمية مراكز اللياقة البدنية وتنمية 

املهارات

هات رشاء منازل العطالت. تُحدد دراساتنا لألسواق الدولية قطاعات محددة تعزز توجُّ

يصف الجزء الوارد أدناه تفصياًل لبضعة أمثلة عىل إمكانية استفادة مرص من هذه التوجهات:

A
ل انتشار أمراض منط الحياة يف مرص، فضاًل عن زيادة  ؤدي ارتفاع ُمعدَّ

مستوى الوعي بني املستهلكني األثرياء بشأن املخاطر الصحية املتعلّقة 

بأمراض منط الحياة، إىل بحث املرصيني عن منتجعات تقّدم ما هو 

أكرث من مجرد باقات العالجات املنتجعية. إلنشاء وجهًة جذابة ميكن 

للُمطوِّرين أيًضا توفري مرافق الرعاية الصحية واللياقة البدنية مام يرفع 

مستويات االستيعاب واإلشغال ويزيد األسعار يف تلك املشاريع.

الصحة واللياقة البدنية

B
يف ظل وجود قرابة %10 من عدد سكان مرص فوق ِسنِّ 65 عاًما، 

عات األثرياء نسبة %2 من إجاميل العرض لدور  وبينام متثّل تجمُّ

ُمِسنِّني، تأخذ هذه النسبة يف االرتفاع حاليًّا؛ فهناك توّجهات متزايدة 

يف األسواق الدولية نحو تطوير دور املسّنني بحيث تعطي انطباًعا 

وإحساًسا بأنها منازل لقضاء العطالت. الفرصة متاحة للُمطوِّرين 

املرصيني اآلن لالستفادة من هذه املفاهيم يف منشآتهم

دور املُِسنِّني

C
نظرًا لرتاجع منوذج دور الرعاية التمريضية والنمو املحقق يف خيارات 

املعيشة املدعمة، أصبحت مراكز إعادة التأهيل طويل األمد من بني 

الظواهر الشائعة عىل مستوى األسواق الدولية. ميكن للُمطوِّرين 

خلق تكامل بني املنتجات العقارية الجديدة التي تستهدف املسّنني 

واألشخاص الذين يحتاجون إىل رعاية طويلة األمد عن طريق إتاحة 

املرافق املناسبة لهم.

مراكز إعادة التأهيل

D
لطاملا كانت املرافق التعليمية –باعتبارها جزًء من البنية التحتية 

املجتمعية– واحدة من محركات الطلب الرئيسية يف املجمعات السكنية 

باألسواق املحلية واإلقليمية والدولية. وعىل الرغم من ذلك، يوجد عدد 

عات منازل العطالت يف مرص. ترى كولريز  محدود من املدارس يف مجمُّ

إنرتناشيونال حاليًّا أن هذا هو االتّجاه الصاعد، ومن أفضل األمثلة عىل 

ذلك مدرسة الجونة املتواجدة داخل مجتمع مدينة الجونة.

املرافق التعليمية

E
ميكن أن ميثل االلتحاق باملدارس الواقعة خارج الدولة تحدياً كبرياً 

للطلبة املرصيني وطلبة بعض الدول اإلفريقية األخرى، وتشري أبحاث 

كولريز إنرتناشيونال إال أن مرص قادرة عىل تلبية ذلك االحتياج، حيث 

تظر األبحاث أن إنشاء املدارس سيعمل عىل جذب الطلبة املقيمني يف 

املشاريع السكنية القريبة منها فضالً عن املجمعات السكنية املحيطة.

املدارس الداخلية

F
تتمتع معسكرات اللياقة البدنية املوجودة يف الوجهات السياحية 

شعبيًة كبريًة، خاصًة بني الشباب من الجيلني Y وZ. يوجد نوعان من 

مراكز اللياقة البدنية، أحداهام يحفز عىل تغيري منط الحياة، واآلخر 

هي أكادمييات تركّز عىل تعزيز أساليب املهارات الجامعية. يتم تطوير 

قطاع اللياقة البدنية عن طريق برامج معسكرات التدريب يف أماكن 

قضاء العطالت من خالل توفري عطالت خسارة الوزن. ومع ارتفاع 

مستويات السمنة يف املنطقة، أصبح من املرّجح أن يحظى سوق منازل 

العطالت يف مرص بقدرٍة عىل استيعاب هذا املنتج ضمن مشاريعه.

مراكز اللياقة البدنية وتنمية املهارات
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آثار الرعاية الصحية يف الطلب 

عىل املنازل الصيفية:

تتزايد أمراض منط الحياة مع زيادة الطابع الصناعي للدولة وارتفاع العمر  ‹

املتوقع لألفراد. وتشتمل هذه األمراض عىل الزهامير، وتصلُّب الرشايني، 

والربو، وبعض أنواع الرسطان، وأمراض الكبد املزمنة أو تليُّف الكبد، ومرض 

االنسداد الرئوي املزمن، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب، ومتالزمة 

التمثيل الغذايئ، والفشل الكلوي املزمن، وهشاشة العظام؛، حيث يبدو أن 

وترية هذه األمراض تزداد مع زيادة الطابع الصناعي للدولة وارتفاع 

لألفراد. املتوقع  العمر 

ترتبط بعض األمراض مثل السكري والربو ببعض الفئات العمرية؛ فقد أسفر  ‹

تغيري منط الحياة يف القرن الحادي والعرشين عن تاليش الحواجز العمرية، 

مام أسفر عن ظهور أمناط أمراض متغايرة.

ازدادت األمراض املرتبطة بداء السكري يف دول مجلس التعاون الخليجي من  ‹

1.5 مليون حالة عام 2000 لتصل إىل 4.5 مليون حالة بحلول عام 2030. 

ويف مرص، يعاين 7.5 مليون مواطن من داء السكري يف الوقت الحايل، ومن 

املتوقع أن يصل هذا الرقم إىل 13 مليون مواطن يف 2035.

9 ماليني حالة
إصابة بداء السكري

مراكز التجميل واللياقة 

البدنية

دور رعاية املُِسنِّني

مرافق إعادة التأهيل

املدارس الداخلية 

الدولية

مراكز اللياقة البدنية 

وتنمية املهارات

الرعاية طويلة األمد

حالة 17.5  ماليني
إصابة بداء السكري
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 خدمات كولريز 

إنرتناشيونال 

التقييامت التجارية 

تقييامت سكنية

الخدمات الفندقية  

خدمات الرعاية الصحية والتعليم 

حلول التطوير 

خدمات استشارات التجزئة 

تأجري محال - البيع بالتجزئة 

حلول الرشكات 

> 

>

> 

>

> 

>

> 

<إدارة العقارات 
 <خدمات البيع والتأجري 

عقارات متعددة 

االستخدامات 

البيع بالتجزئة  الخدمات الفندقية 

خدمات الرعاية 

الصحية ومنط الحياة 

الخدمات التعليمية 

واملوارد البرشية 

البنية التحتية ورشاكات 

القطاعني الحكومي والخاص

املطارات ومراكز 

املدينة 

املوانئ والواجهات 

املائية 

املناطق الصناعية 

واملناطق الحرة 

 السياحة، والرتفية ، 

والوجهات الثقافية 

الرتفيه  املدن الرياضية 
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554 مكتباً يف 68 دولة 

من  6 قارات 

دات سنوية

2.5
إيرا

 مليار

اإلدارة  قدم مربع تحت
2 مليار

 مهنيني وموظفني 
15،000

ian.albert@colliers.com

 إيان ألربت
 املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل

إفريقيا 

Karim.Helal@colliers.com

 كريم هالل
املدير اإلقليمي ملرص

منصور أحمد 
 مدير حلول التنمية يف مجاالت الرعاية الصحية| التعليم | رشاكات القطاعني

الحكومي والخاص
  منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

mansoor.ahmed@colliers.com

 حسن أبو علم
مدير | تطوير األعامل

 مرص
hassan.aboualam@colliers.com

Mariam.Mahmooth@colliers.com

 مريم مهموث
 مدير | الخدمات االستشارية يف الرشق

األوسط وشامل إفريقيا

تتمتّع رشكة “كولريز إنرتناشيونال” مبكانة رائدة عاملياً يف مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن 15,000 متخّصص يعملون من68 دولة. وتقّدم “كولريز إنرتناشيونال” طيفاً 

متكامالً من الخدمات حول العامل، ويشمل ذلك: التقييم، واالستشارات، وتقدير القيمة، والوساطة، وإدارة األصول، وإدارة املشاريع، واألبحاث، وذلك يف القطاعات السكنية والتجارية، 

والتجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية، والتعليم، وقطاع البنى التحتية، ورشاكات القطاعني العام والخاص، واملناطق الحرة االقتصادية والصناعية.

ويف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تقدم “كولريز إنرتناشيونال” خدمات استشارية رائدة عرب مكاتبها اإلقليمية يف ديب، وأبوظبي، والرياض، وجدة ، وجمهورية مرص العربية منذ العام 

1996. وقد تم تصنيف “كولريز إنرتناشيونال” يف آخر استطالع عقاري سنوي ملجلة “يوروموين” كأفضل رشكة استشارية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

نبذة عن كولريز إنرتناشيونال

www.colliers.com/egypt

تم جمع املعلومات الواردة يف هذا التقرير من مصادر تعترب موثوقة. رغم أنه قد تم بذل جميع الجهود املمكنة لضامن دقة تلك املعلومات، إال 

إننا ال نستطيع أن نضمن ذلك. نحن ال نتحمل املسؤولية عن أية أخطاء، ونحث قراء هذا التقرير عىل الرجوع إىل مستشاريهم قبل اتخاذ أية 

قرارات مستندة عىل املعلومات الواردة فيه.




