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عانــت األســواق التجاريــة واإلداريــة مــن اضطرابــات غيــر مســبوقة فــي ممارســة األعمــال التجاريــة فــي بدايــة جائحــة فيــروس «كورونــا المســتجد» ،وهــو مــا أدى إلــى اختالفــات
جذريــة فــي التعامــل مــع هــذه التغييــرات وتقليــل الخســائر.
ً
وفقــا لتقريــر «إنفســتجيت» الصــادر في يوليــو  ،2020فقــد أكــد المتخصصــون أن الجائحة دفعت
العديــد مــن الهيئــات إلــى التحــول مــن المكاتــب إلــى العمــل عــن بُعــد بســبب انتشــار الوبــاء،
وأضافــوا أن العديــد مــن المســتأجرين تفاوضــوا مــع المالك حــول تأجيــل اإليجــارات وتخفيضها،
بينمــا فشــل البعــض اآلخــر وتوقفــوا عــن العمــل.
عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،ال تــزال العديــد مــن الــدول تفــرض سياســة اإلغــاق ،لــذا أصبــح الســفر بحــذر
ـدا للتنقــل ،إذ يجــب أن يخضــع المســافرون الختبــار «كوفيــد »19-لضمــان ســلبية
معيــارًا جديـ ً
نتائجهــم ليتمكنــوا مــن الســفر إلــى الــدول المفتوحــة.
وبالنســبة لعــادات المســتهلكين ،فقــد أصبــح النــاس يميلــون بطريقــة أكبــر إلــى اإلنفــاق علــى
احتياجاتهــم األساســية فــي المقــام األول ،مثــل الغــذاء واألدويــة والمســتلزمات المنزليــة،
كمــا لجــأوا إلــى التســوق عبــر اإلنترنــت ،الــذي ســوف يتطــور ليقضــي علــى العديــد مــن األعمــال
التجاريــة التقليديــة .كل هــذا كان نتيجــة للمخــاوف المســتمرة بشــأن الوبــاء الــذي اليــزال
يطــارد جميــع الــدول ،حيــث أصبــح التباعــد الجســدي هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد.
وبالنظــر إلــى حالــة الســوق اليــوم ،فــا تــزال األســواق متأثــرة مــن الوبــاء ،حيــث لــم يتــم فتــح
العديــد مــن المســاحات اإلداريــة التــي أغلقــت ،وال تــزال العديــد مــن الهيئــات تتبنــى أســلوب
العمــل عــن بعــد ،كمــا لــم يتمكــن المســتأجرون الذيــن تــم إبعادهــم مــن العــودة ،فضــ ًلا
عــن اعتمــاد جــزء كبيــر مــن المســتهلكين للتســوق عبــر اإلنترنــت لتلبيــة احتياجاتهــم.

نظرة عامة
و ألن الســوق ال يــزال فــي حالــة اضطــراب ،فقــد ضرب الســوق العديــد مــن التأثيــراتً .
وفقــا لـ %60
مــن المطوريــن الذيــن شــملهم االســتطالع ،تأثــر الســوق التجــاري ســلبًا بالموجــة الجديــدة،
لكــن الســوق أصبــح اآلن أكثــر خبــرة فــي التعامــل مــع هــذه االضطرابــات ،ومــع ذلــك ال يــزال
يتعيــن عليــه مواجهــة العديــد مــن المشــكالت
ـدا للوبــاء ،ممــا يعنــي عــدم حــدوث المزيــد
ومــن ناحيــة أخــرى ،يعتقــد  %18أن هنــاك تأثي ـرًا محايـ ً
مــن االنخفاضــات أو النجاحــات ،بينمــا يــرى النســبة المتبقيــة  %22أنــه ال يوجــد تأثيــر ســلبي للوبــاء
علــى الســوق
وفيمــا يتعلق بالســوق اإلداري ،أظهر المســح أن  %65يرون أن الســوق اإلداري متأثر جراء الوباء،
تماما.
ويرجــع ذلــك إلى إغــاق المكاتــب أو العمل عــن بُعد أو مغــادرة الســوق
ً
فيمــا يعتقــد  %15أنــه ال يوجــد تأثيــر واضــح للوبــاء علــى المســاحات اإلداريــة .وعلــى الجانــب
جيــدا بأقــل قــدر مــن التأثيــرات.
اآلخــر ،يعتقــد  %20مــن المطوريــن أن الســوق حــارب الوبــاء
ً

ولكــن فــي المقابل ،تــم إطــاق العديد من المشــروعات اإلداريــة والتجاريــة بطرق دفــع محفزة
لتشــجيع العمــاء «المــاك – المســتأجرين» علــى التعافــي واســتئناف أعمالهــم ،وهــو مــا
دفــع العديــد مــن الجهــات إلى العــودة إلــى بيئــة العمــل مــع مراعــاة كافــة اإلجــراءات االحترازية.
ومــن جانبهــا ،أكــدت الغرفــة التجاريــة األمريكيــة فــي مصــر أن تفشــي فيــروس «كورونــا
المســتجد» أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى المســاحات المكتبيــة األصغــر ،وهــو مــا أدى إلــى تبنــي
العديــد مــن المطوريــن لهــذا االتجــاه.
وللتدليــل علــى ذلــك ،وقعــت شــركة «ســوديك» ،فــي ديســمبر  ،2020شــراكة مــع شــركة
«موبيــكا» لتصنيــع األثاث ،إلطــاق « ،»Work-Plexوهي مســاحة مكتبية مناســبة للشــركات
الناشــئة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
ً
ـاوة علــى ذلــك ،عــادت العديــد مــن المتاجــر إلــى الحيــاة وأعيــد فتحهــا ومارســت أعمالهــا
عـ
فــي الســوق مــرة أخــرى ،وذلــك نتيجــة وجــود الرغبــة لــدى المســتهلكين فــي الخــروج وتلبيــة
احتياجاتهــم.

تأثير الموجة الثانية من الوباء
ـحا للعديد من مطــوري العقــارات في مصر
أجــرى فريــق البحــث والتحليل بـــ «إنفســتجيت» مسـ ً
لقيــاس تأثير الوبــاء والتحديــات التــي يواجهونها وكيــف يخططــون لدفع الســوق مرة أخرى.
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اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـ »ﻛﻮﻓﻴﺪ  «19 -ﺗﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
ً

أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

41%

أواﻓﻖ

19%

ﻣﺤﺎﻳﺪ

18%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

7%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

15%

2

البحث والتحليل

اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـ »ﻛﻮﻓﻴﺪ  «19 -ﺗﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اداري
ً

أواﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

8%

42%

23%

أواﻓﻖ

12%

وعلــى الجانــب اآلخــر ،أوضــح  %8فقــط أنــه اليوجــد إغــاق لوحــدات تجاريــة وإداريــة بســبب الوبــاء،
بينمــا تعتقــد النســبة المتبقيــة  %10أن الســوق فــي وضــع محايــد.

ﻏﻠﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وادارﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء
30%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

52%

4%

10%

4%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

15%
أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

وتشــير النتائج المذكورة أعاله أن تفشي المرض قد أثر سلبًا على الســوق التجاري واإلداري ،ولكن
في الوقت نفســه تمتلك الشــركات اآلن الخبرة للتعامل والتكيف مع الوباء لتقليل الضرر.

اختبارات السوق

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

وبالنظــر إلــى تســليم المشــروعات ،أفــاد  %74مــن الشــركات ،بــأن الموجــة الثانيــة أدت إلــى تأخيــر
تســليم العديــد مــن المشــروعات بســبب اإلجــراءات االحترازيــة التــي تتطلــب تقليــص حجــم
العمالــة فــي مواقــع العمــل ،باإلضافــة إلــى اإلجــراءات القانونيــة والتدابيــر االحترازيــة األخــرى .وفــي
المقابل ،عــارض  %15من المســتطلعين هــذه التأثيرات ،ويرون أنهــم ملتزمون بالجــداول الزمنية
لتســليم المشــروعات دون تأخيــر

بســبب موجــة فيــروس «كورونــا المســتجد» ،تعتقــد  %38من الشــركات ،التي شــملها المســح،
أن الســوق يعانــي مــن تقلــص الطلــب علــى المســاحات المكتبيــة والوحــدات التجاريــة ،ومــع ذلــك،
واضحا لذلــك .ومن ناحيــة أخرى،
أكــد  %18أن الســوق فــي وضع محايــد ،مما يعنــي أنه ال يوجــد تأثيـرًا
ً
لــدى  %44مــن المطوريــن نظــرة أكثــر إشـ ً
ـراقا علــى حالــة الســوق ويعتقــدون أنــه ال يوجــد تقلــص
فــي طلــب الســوق علــى الوحــدات اإلداريــة والتجاريــة ،ممــا يعنــي أن موجــة الوبــاء ليــس لهــا تأثيـرًا
كبي ـرًا علــى حالــة الطلب.

ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻮﺑﺎء
أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

37%

اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء

37%

ﻣﻮاﻓﻖ

11%
أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

19%

ﻣﻮاﻓﻖ

19%

ﻣﺤﺎﻳﺪ

18%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

33%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

11%

أشــارت غالبيــة الشــركات المشــاركة فــي المســح ( )%82إلــى أنــه تــم إغــاق العديــد مــن الوحــدات
التجاريــة واإلداريــة بســبب فيروس «كورونــا المســتجد» وانخفاض اإليــرادات باإلضافــة إلى ظروف
الســوق األخرى.

11%
4%

ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

الوضع المالي
تأثــرت الســيولة النقديــة للمطوريــن العقارييــن نتيجــة الموجــة الثانيــة مــن انتشــار فيــروس
«كورونــا المســتجد» ،وذلــك بســبب نقص حجــم المبيعــات خالل الوبــاء ،وهــو ما جعــل  %85من
الشــركات ،التــي شــملها المســح ،تؤمــن بالتأثيــر الســلبي للوبــاء علــى الســيولة النقدية ،بينمــا %11
فقــط ليــس لديهــم أي مشــكلة تتعلــق بالســيولة النقديــة.
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ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أواﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

52%

33%

4%

11%

0%

فهمــا كام ًلا للصــورة الحالية ،حيــث يرى ،%74
وبالنظــر إلى المطوريــن العقارييــن ،فأصبح لديهم
ً
مــن المشــاركين في المســح ،أن الســوق اليــزال بحاجــة لبعــض الوقــت للتعافــي ،بينما أشــار %26
منهــم إلى أن الســوق قــد تعافــى بالفعل.

رأي اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﻮق

ً
ً
مقارنــة بالعــام
وفقــا للمســح ،عانــت  %67مــن الشــركات مــن تراجــع اإليــرادات فــي عــام ، 2020
ً
مقارنة بالعام الســابق.
الســابق ،إال أن  %15منهــم اســتطاعوا تجاوز األزمة ولــم يتكبدوا أي خســائر

اﻧﺨﻔﺎض اﻳﺮادات ﻓﻲ ﻋﺎم 2020
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2019ﺑﺴﺐ اﻟﻮﺑﺎء

أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

48%

ﻣﻮاﻓﻖ

19%

ﻣﺤﺎﻳﺪ

18%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

11%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

4%

26%

74%

ﺗﻌﺎﻓﻰ

ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ

توقــع  ،%30مــن الشــركات التــي شــملها المســح ،أن األســواق التجاريــة واإلداريــة ســتتعافى فــي
تمامــا.
غضــون عــام ،بينمــا يــرى  %25أنــه قــد يحتــاج إلــى أكثــر مــن عــام حتــى يتعافــى
ً

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﻮق

10%

 3أﺷﻬﺮ

20%

 6أﺷﻬﺮ

30%

ﻋﺎم واﺣﺪ

25%

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم

15%

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

فيمــا يتعلــق بأســعار اإليجــارات ،يعتقــد  %52مــن المطوريــن المشــاركين فــي المســح أن أســعار
اإليجارات ســتكون ثابتــة أو قد تنخفض في المســتقبل القريب ،فيما يرى  %19من المســتطلعين
ـدا علــى أســعار اإليجــارات .بينمــا أوضــح  %29منهــم أن أســعار
أن الموجــة الثانيــة لهــا تأثي ـرًا محايـ ً
اإليجــارات ســترتفع بســبب الوباء.

الطريق إلى التعافي
ـاء علــى ماســبق ذكــره ،نالحــظ أن األســواق التجاريــة واإلداريــة واجهت مجموعــة مــن التحديات
بنـ ً
بســبب تأثيــر فيــروس «كورونــا المســتجد» ،لــذا كان مــن الضــروري إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة
تعافــي الســوق.
اهتمامــا كبيـرًا لتعافي الســوق مــن خالل
وتولــي الحكومــة بدعــم مــن البنــك المركــزي المصــري
ً
إطــاق العديــد مــن المبــادرات ،منها خفــض أســعار الفائــدة لتحفيز االســتثمار.
عـ ً
ً
ووفقــا للبنــك المركــزي ،فقــد تــم تخصيــص مبــادرة بقيمــة  100مليــار جنيه من
ـاوة علــى ذلــك،
خــال البنــوك بمعــدل فائــدة  ،%8وذلــك بهــدف منــح تســهيالت ائتمانيــة لتمويــل شــراء المــواد
الخــام ،ومســتلزمات اإلنتــاج ،والمعــدات ،ونفقــات المرافــق األخرى.
وفــي الوقت نفســه ،أنشــأت الحكومــة  18مشــروعً ا تجار ًيــا ولوجســتيًا فــي  11محافظــة بحوالي 49
مليــار جنيــه ،بهــدف تحفيــز االســتثمار فــي األســواق التجاريــة واإلدارية.
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ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻳﺠﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ
أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

7%

ﻣﻮاﻓﻖ

22%

ﻣﺤﺎﻳﺪ

19%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

22%

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

30%

4

البحث والتحليل

بعدمــا أشــرنا إلــى أن الدعــم الحكومــي كان لــه دو ًر ا بالــغ األهميــة خــال الجائحــة،
اقتــرح المطــورون العقاريــون ،المشــاركين فــي المســح ،بعــض التوصيــات لبــدء
جهــود التعافــي.
ذ كــر  %6 2مــن ا لمطو ر يــن ا لمســتجيبين أ ن خطــط ا لد فــع ا لمر نــة ا لتــي يقد مهــا
ا لمطــو ر و ن ستســا عد فــي تحفيــز ا لمســتهلكين للحصــو ل علــى و حــد ا ت جد يــد ة
و ا لعــو د ة إ لــى إ حيــا ء ا لســو ق  .فيمــا أ شــا ر  %4 6منهــم إ لــى أ ن تو فيــر ا لتمو يــل
ا لمصر فــي أ مــ ًر ا با لــغ ا أل هميــة لــكل مــن ا لمســتهلكين و ا لمطو ر يــن علــى حــد
ســو ا ء  ،للمســا عد ة فــي إ طــا ق مشــر و عا ت جد يــد ة و و حــد ا ت جد يــد ة  ،بينمــا أ كــد
 %4 2علــى أ هميــة ا لتســهيال ت ا ال ئتما نيــة للتمو يــل ا لعقــا ر ي لتســهيل ا لو ضــع
و تســو ية ا أل مــو ر .
وختامــا ،لقــد أثــرت الموجــة الثانيــة مــن الوبــاء علــى الســوق وكافــة جوانــب الصناعــة،
ً
جهــد ا لمحاربــة هــذه الظــروف الصعبــة مــن أجــل العــودة
ومــع ذلــك ،فهــم ال يدخــرون
ً
إلــى االســتقرار.
ً
وعــاوة علــى ذلــك ،تســعى الحكومــة المصريــة لدفــع تنميــة قطــاع العقــارات .لــذا مــن
الضــروري دعــم أهميــة التعــاون بيــن الحكومــة والشــركات العاملــة فــي الســوق العقــاري،
فــي محاولــة للتغلــب علــى التحديــات وتســريع عمليــة اســتعادة الســوق.
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ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ

46%
ﺧﻄﻂ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺐ

62%

ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻴﺎء

أﺧﺮى

اﻟﺴﻮق

38%

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري

42%
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