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تقرير رؤية لوتاه لتطوير
العقارات حول القطاع

� قطاع  �� ٧ عوامل لتعا��
� اإلمارات هذا العام �� العقارات ��



هناك مؤشرات واضحة على أن اقتصاد دولة اإلمارات سيشهد 
ي قطاعي  ى� رًا من آثار أزمة كورونا، نظرًا لالنتعاش امللحوظ �ف ا كب�� تعاف��ً

�ف  ي ولدتها قوان�� ددة ال�ت�� ابية املتحج ارة والسياحة واملشاعر اإليحج التحج
نسية واإلقامة واتفاقية السالم التاريخية. ال�ج

ي املنطقة، إن سلسلة  ى� أكدت شركة لوتاه لتطوير العقارات، أحد أبرز مطوري العقارات �ف
نسية اإلماراتية واإلقامة الذهبية  ملت منح ال�ج ي �ش ي دولة اإلمارات ال�ت�� ى� ديدة �ف ي ال�ج �ف القوان��
انب للشركات بنسبة ٪100،  ، والسماح بملكية األحج �ف م�� ات املست�شمرين واملق�� لبعض ف�ئ

ي الدولة، حيث أصدرت الشركة  ى� ر انتعاش ونمو سوق العقارات �ف ستعزز بشكل كب��
ي القطاع بالدولة من  ى� يسية لتعا�ف تقريرًاي مفصاًلي سلطت فيه الضوء على 7 عوامل ر�ئ

ي عام 2021.  ى� تداعيات كوفيد – 19 �ف

ي  ى� نسية واإلقامة، فقد ذكرت لوتاه �ف ي ال�ج �ف ي طرأت على قوان�� رات ال�ت�� وإضافة إلى التغ��
مل التوقيع التاريخي  ي القطاع العقاري، تسش ى� ي تعا�ف ى� تقريرها عوامل أخرى ستساهم �ف

ي الشامل،  م الوط�ف�� ي التطع�� يل، وبرنامح� ي دولة اإلمارات وإسرا�ئ �ف التفاقية السالم ب��
ي 2020،  ى� ي معرض إكسبو د�ج ى� ي لألنشطة السياحية، والتقدم املحرز �ف ناف التدريحج واالست�ئ

ي االنتقال من  ى� ي �ف ى� ي د�ج ى� رين �ف ي ملكية الشركات، فضاًلي عن رغبة املستأحج �ف ي قوان�� ى� رات �ف والتغ��
ار إلى ال�تملك.  حج االست�ئ

موعة لوتاه القابضة:  يس التنفيذي ملحج وتعليقًاي على هذا املوضوع، قال أراش دارا، الر�ئ
رًاي من آثار  ا كب�� »هناك مؤشرات واضحة على أن اقتصاد دولة اإلمارات سيشهد تعاف��ً
ابية  ارة والسياحة واملشاعر اإليحج ي قطاعي التحج ى� أزمة كورونا، نظرًاي لالنتعاش امللحوظ �ف

نسية واإلقامة واتفاقية السالم التاريخية.« ي ال�ج �ف ي ولدتها قوان�� ددة ال�ت�� املتحج

ي  ى� ي لوتاه لتطوير العقارات: »ال تزال د�ج ى� انبه، قال راسل أوين، مدير العمليات  �ف من حج
هات املرغوبة للسياح واملست�شمرين الذين سيستفيدون من عودة  ر الوحج واحدة من أك�ش

رين لالنتقال  رة من املستأحج أسعار العقارات إلى ما كانت عليه. ونحن نشهد حقًاي رغبة كب��
إلى ال�تملك بسبب أسعار العقارات التنافسية، وانخفاض معدالت الرهن العقاري، 

مة.« وارتفاع نسبة القرض إلى الق��



ي خطوة تاريخية من قبل حكومة دولة اإلمارات، وافقت القيادة الرشيدة مؤخًرا على  ى� �ف

وازات السفر،  نسية وحج حة التنفيذية للقانون االتحادي بشأن ال�ج تعديالت على الال�ئ

نسية  اصة وأسرهم بال�صول على ال�ج ي واملواهب ال�ف �ف حيث �محت  للمست�شمرين واملهني��

واز السفر بشروط معينة. اإلماراتية وحج

ذب  ديد إلى حج راء ال�ج موعة لوتاه القابضة، سيؤدي هذا اإلحج يس التنفيذي ملحج ووفقًا للر�ئ

ل  ي دفع األهداف االقتصادية والت�فموية طويلة األحج ى� ي ستس�تمر �ف املواهب واالحتفاظ بها وال�ت��

يء  ذبهم للمحج ي ي�تم حج �ف ي املوهوب�� �ف لدولة اإلمارات العربية املتحدة. وبما أن هؤالء املهني��

مة ومساكن طويلة  يعهم على البحث عن منازل دا�ئ ي الدولة، فسي�تم تشحج ى� واالستقرار �ف

ي الدولة.  ى� ل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على سوق العقارات �ف األحج

ي تحقيق أهداف التنويع االقتصادي  ى� ا �ف وقال: “سيلعب هذا القرار التاريخي دوًرا حيو��ً

ر القوى العاملة املناسبة  مة على تسخ�� ل للدولة، مما يعزز حرص القيادة ال�ك�� طويلة األحج

ي قطاع العقارات بالدولة، حيث  ى� ذريًا �ف رًا حج لتحقيق ال�فمو. كما سيحدث هذا القرار تغي��

ي واملست�شمرين.” �ف م�� ي زيادة الطلب من قبل املق�� ى� سيساهم �ف

ي لبعض  �� واز اإلمارا�ت نسية وال�ج منح ال�ج
ي �� م�� ات املق�� ف�ئ

1

وذكر تقرير الرؤية الصناعية للوتاه لتطوير العقارات ان العوامل 
ي معرض  ى� مل التقدم املحرز �ف ي تسش والقرارات التاريخية للدولة وال�ت��

ي االنتقال من  ى� ي �ف ى� ي د�ج ى� رين �ف ي 2020، ورغبة املستأحج ى� إكسبو د�ج
ي قطاع العقارات. ى� ار إلى ال�تملك سيعزز نمو الدولة �ف حج االست�ئ

سيلعب هذا القرار التاريخي دوًرا 
ي تحقيق أهداف التنويع  �� ا �� حيو��ً

ل للدولة، مما  االقتصادي طويلة األحج
ر  مة عل� تسخ�� يعزز حرص القيادة ال�ك��

القوى العاملة املناسبة لتحقيق 
رًا  ال��مو. كما سيحدث هذا القرار تغي��

ي قطاع العقارات بالدولة،  �� ذريًا �� حج
ي زيادة  �� حيث سيساهم ��
 �� م�� الطلب من قبل املق��

واملست�ثمرين

اراش دارا 
موعة لوتاه  يس التنفيذي ملحج الر�ئ

القابضة
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ي دولة  ى� رات �ف ي اإلقامة والتأش�� �ف ي قوان�� ى� رات الشاملة �ف ال أن سلسلة التغي�� راء املحج يتوقع خ�ج

. ى� ي إمارة د�ج ى� ي تمّلك عقار �ف ى� ي �ف �ف ذب  املزيد من املست�شمرين الراغب�� اإلمارات ستؤدي إلى حج

ي اإلقامة  ي حصول الزوار على اإلقامة، برنامح� ى� ي ستساهم �ف ي ال�ت�� �ف من هذه القوان�� ومن �ف

ة معينة  ي الدولة ملدة عشر سنوات لف�ئ ى� الذهبية والذي يوفر فرصة ال�صول على إقامة �ف

ي دولة اإلمارات  ى� ديد �ف ي يناير 2021 صدر قانون حج ى� ي والطلبة. و�ف �ف من املست�شمرين، املهني��

ي يسمح  لتهم وكفالتهم إذا كان وضعهم املالى� لب أفراد عا�ئ انب على حج يع الطلبة األحج لتشحج

ديد وذلك  ي املتقاعدين إقامة مدتها خمسة أعوام قابلة للتحج �ف م�� بذلك، إضافة إلى منح املق��

وفق شروط معينة. 

رات أن تقلل عدد الزوار العابرين حيث ستتاح ملزيد  وقال دارا: “يمكن ملثل هذه التغي��

رة أطول. وسيؤدي ذلك إلى طلب مستدام على  ي الدولة لف�ت ى� ي فرصة البقاء �ف �ف م�� من املق��

ي القطاع.” ى� ذب املزيد من املست�شمرين لالست�شمار �ف للعقارات. وبذلك، سينحج

رة  ي متنوعة لإلقامة والتأش�� �� قوان��

رات أن تقلل  يمكن ملثل هذه التغي��
عدد الزوار العابرين حيث ستتاح ملزيد 

ي الدولة  �� ي فرصة البقاء �� �� م�� من املق��
رة أطول. وسيؤدي ذلك إل� طلب  لف�ت

مستدام عل� للعقارات. وبذلك، 
ذب املزيد من املست�ثمرين  سينحج

ي القطاع �� لالست�ثمار ��

اراش دارا 
موعة لوتاه القابضة يس التنفيذي ملحج الر�ئ
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ي دولة اإلمارات العربية املتحدة  �ف مع تطبيع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية التاريخية ب��

ر 2020، يعد قطاع العقارات أحد القطاعات  ي سب�تم�ج ى� م �ف يل بعد توقيع اتفاقيات إبراه�� وإسرا�ئ

مة  ي تقدر بق�� يل، وال�ت�� ية من إسرا�ئ ي من املتوقع أن تستفيد من است�شمارات خارحج يسية ال�ت�� الر�ئ

500 مليون دوالر )1.835 مليار درهم(، وفقًاي لـ »زيوريخ كابيتال فاندز«.

ارطة وقربها من معظم  ي وسط ال�ف ى� ي �ف ى� ي لد�ج راتيحج وبهذا ال�فصوص، أكد أوين أن املوقع اإلس�ت

، حيث قال: »إن  �ف يل�� ًاي للمست�شمرين اإلسرا�ئ رف علها مكانًاي مم�� ي العامل سيحج ى� يسية �ف املدن الر�ئ

يل وقطر يدركون  عل العديد من املست�شمرين من إسرا�ئ ي البلدين حج �ف التعاون االقتصادي ب��

ي مركزًاي  ى� ي ال�تملك العقاري. وباإلضافة إلى مكانة د�ج ى� ما �ف ، وال س�� ى� ي ت�تمتع بها د�ج رة ال�ت�� اإلمكانات الكب��

هات  ر اإلمارة أيضًاي من أفضل الوحج رات واإلقامة الصديقة لالست�شمار، تعت�ج ي التأش�� �ف عامليًاي لقوان��

ي املكان املناسب للمتقاعدين  ى� ر د�ج املفضلة للسياح ومن يبحثون عن سياحة العمل. كما تعت�ج

ي مكان واحد سيؤدي ذلك إلى  ى� ومن ينوي التقاعد، لذلك عندما تتوافر كل هذه العوامل �ف

زيادة فرص االست�شمار.«

ية  ناف العالقات الثنا�ئ باإلضافة إلى ذلك، أعلنت دولة اإلمارات مؤخًرا عن خطط الست�ئ

ي  ى� اء هذا التطور �ف ي البلدين. حج �ف ارية والسفر ب�� مع قطر، بدًءا من إعادة فتح العالقات التحج

ي مدينة العال  ى� ي عقدت �ف ي ال�ت�� �ف ية ال�ادية واألربع�� ليحج ي القمة ال�ف ى� أعقاب توقيع »إعالن العال« �ف

ناف  بالسعودية، حيث وافقت اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر على إعادة است�ئ

العالقات مع قطر. ومهد اإلعالن املذكور الطريق إلعادة العالقات السياسية واالقتصادية مع 

مان استقرار املنطقة. ام الدول األعضاء ب�ف رف دولة قطر، كما أنه عزز ال�ت

يل تعزيز عالقات دولة اإلمارات مع قطر وإسرا�ئ

عل  ي البلدين حج �� “إن التعاون االقتصادي ب��
يل وقطر  العديد من املست�ثمرين من إسرا�ئ

، وال  �� ي ت�تمتع بها د�ج رة ال�ت�� يدركون اإلمكانات الكب��
ي ال�تملك العقاري. وباإلضافة إل� مكانة  �� ما �� س��
رات واإلقامة  ي التأش�� �� ي مركزًا عامليًا لقوان�� �� د�ج

ر اإلمارة أيضًا من  الصديقة لالست�ثمار، تعت�ج
هات املفضلة للسياح ومن يبحثون  أفضل الوحج

ي املكان  �� ر د�ج عن سياحة العمل. كما تعت�ج
املناسب للمتقاعدين ومن ينوي التقاعد، لذلك 

عندما تتوافر كل هذه العوامل 
ي مكان واحد سيؤدي ذلك إل�  �� ��

زيادة فرص االست�ثمار”

راسل أوين
ي لوتاه لتطوير العقارات ى� مدير العمليات  �ف
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ذب املزيد من الناس  ي الوقاية من الكوفيد 19 سوف يحج ى� د للدولة �ف  الدور الرا�ئ
رة أطول. ي الدولة لف�ت ى� ي البقاء �ف عهم على� ي سوق العقارات، مما يشحج ى� لالست�شمار �ف

ابية  روس كورونا بإعطاء دفعة إيحج م ضد ف�� رعات التطع�� ي من حج �ف ساهم وصول املالي��
رعة  ي حج �ف ر من ثالث مالي�� وتفاؤل لعموم سكان دولة اإلمارات. ومن خالل إعطاء أك�ش

ميع أنحاء الدولة بحلول يناير 2021، احتلت دولة اإلمارات  ي حج ى� م ضد كوفيد – 19 �ف تطع��
روس، مثل  ي مؤشرات متعددة تتعلق بالتعامل مع الف�� ى� العربية املتحدة املرتبة األولى �ف

رعات اللقاح اليومية. كما احتلت املرتبة  املركز األول على مستوى العامل من حيث توزيع حج
م — بمعدل إعطاء 36.04٪  لكل 100 شخص،  ي العامل من حيث طرح التطع�� ى� الثانية �ف

ي واألزمات والكوارث. ة الوطنية إلدارة الطوارى� ا للهي�ئ وف�تً

ي تبعث التفاؤل م الوطنية ال�ت�� حملة التطع��

روس وهي لقاح فايزر-بايونتيك ولقاح  تقدم دولة اإلمارات أربعة لقاحات ضد الف��
انًاي  ميعها تعطى محج رازانيكا، وحج ، ولقاح اس�ت ، ولقاح سبوتنيك الرو��� سينوفارم الصي�ف��

. �ف م�� ي واملق�� �ف واختياريًاي للمواطن��

ي العامل من حيث  ى� ل الدول �ف ي أوا�ئ �ف ي دولة اإلمارات العربية املتحدة ب�� وأكد دارا: »إن إدراح�
دًدا أن القيادة الرشيدة للدولة تضع الصحة  رعات لقاح كوفيد 19 يؤكد محج عدد حج

ام املزيد من الناس  رف ذب هذا االل�ت ي املقابل، سوف يحج ى� والسالمة على رأس أولوياتها. �ف
رة أطول.« ي الدولة لف�ت ى� ي البقاء والعيش �ف عهم على� ي سوق العقارات، مما يشحج ى� لالست�شمار �ف

ي دولة اإلمارات العربية املتحدة  إن إدراح�
ي العامل من حيث عدد  �� ل الدول �� ي أوا�ئ �� ب��
دًدا أن  رعات لقاح كوفيد 19 يؤكد محج حج

القيادة الرشيدة للدولة تضع الصحة 
 �� والسالمة عل� رأس أولوياتها. ��

ام املزيد  ر� ذب هذا االل�ت املقابل، سوف يحج
ي سوق العقارات،  �� من الناس لالست�ثمار ��

 �� ي البقاء والعيش �� عهم عل�� مما يشحج
رة أطول الدولة لف�ت

اراش دارا 
موعة لوتاه القابضة يس التنفيذي ملحج الر�ئ
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ي معظم أنحاء العامل، لكن  ى� حة إلى إيقاف معظم الفعاليات واألنشطة �ف ا�ئ أدت تداعيات ال�ج
ر عرض على اإلطالق “إكسبو 2020” ما زال مس�تمرًا. أك�ج

ي ل�ضور هذا ال�دث العاملي الذي طال انتظاره، تم  ى� ي الزوار إلى د�ج �ف ومع توقع وصول مالي��
ي العامل لعام 2021”، بناًءي  ى� ا �ف ر بح�شً هة األك�ش تصنيف دولة اإلمارات مؤخًرا على أنها “الوحج

ي غطت 131 دولة.  ي يوليو 2020 ، وال�ت�� ى� ” �ف ى� رتها شركة السفر العاملية “كو�ف على دراسة أحج

ة لقطاع للسياحة  رف وبهذا الصدد، قال أوين: “يوفر إكسبو 2020 العديد من الفرص املم��
ي هذا العام.  ى� ي �ف ى� ي إمارة د�ج ى� ي نمو القطاع العقاري �ف ى� ر �ف والسفر، كما أنه يساهم بشكل كب��

ذب العديد من الفرص  ي موقع إكسبو على حج ى� رة �ف كما يعمل البناء املس�تمر للمشاريع الكب��
ر واالست�شمار.” �� ي التاحج ى� ي الذين يرغبون �ف �ف مي�� للمق��

ر بسبب كوفيد 19، إال أن القيادة  وعلى الرغم من تأثر السياحة الدولية بشكل كب��
اه  مة لدولة اإلمارات قد وضعت حلواًلي لإلبقاء على نشاط الفنادق ووضعه باالتحج ال�ك��

ديدة للسياحة املحلية، مما زاد الطلب  ية الدولة ال�ج راتيحج ما مع إطالق اس�ت الصحيح، ال س��
على السياحة املحلية.

دفعة قوية للسياحة قبيل افتتاح 
إكسبو2020 

ي ار” لألبحاث، فقد بلغ متوسط معدالت  ى� يات من شركة “اس �ت واستناًدي إلى آخر اإلحصا�ئ
 . �� ر املا�ف ي ديسم�ج ى� ة �ف ي 70 باملا�ئ �� ي وأبوظ�ج ى� ي د�ج ى� إشغال الغرف �ف

ي تم  ي وال�ت�� ى� رو د�ج ديدة ملسار م�ت ي 4  محطات حج ى� وتلبية لعدد الزوار املتوقع، أضافت د�ج
ي بموقع إكسبو 2020. وتم افتتاح محطة  ى� ي 1 يناير لتوصيل أبرز مناطق د�ج ى� افتتاحها �ف

ان.  اردنز، والفرحج اردنز”، وديسكفوري حج ، و”ذا حج بل على� حج

ي 35000  ى� اصة بإكسبو د�ج رو ال�ف ر الدراسات إلى أنه من املتوقع أن تخدم محطات امل�ت تش��
ا خالل عطالت نهاية األسبوع. ر يوم��ً ا خالل أيام األسبوع و 47000 زا�ئ ر يوم��ً زا�ئ

ي  ي لالست�شمار، وال�ت�� ى� مع د�ج ا، وهي محطة محج وذكر أوين بأنه سي�تم افتتاح محطة أخرى قري�جً
ر  ي والشركات على حد سواء. وقال: “تش�� �ف م�� ا أن تفيد املطورين واملق�� من املتوقع أيصفً

ر يؤدي إلى ارتفاع معدالت  رو تشهد طلبًاي أك�ش الدراسات أن العقارات القريبة من محطة م�ت
ي مناطق أخرى.  ى� ودة �ف ر مرونة مقارنة بتلك املوحج علها أك�ش ارات، مما يحج املبيعات واإليحج

ي إيوان  ى� ي لالست�شمار سيعود بالنفع على سكان عقاراتنا �ف ى� مع د�ج كما أن افتتاح محطة محج
ي قطاع النقل  ى� ر. وإن مثل هذا التقدم �ف ، وإيوان أفينيو بشكل كب�� ريزيدنس، وذا إيدح�

رة ما بعد األزمة.” ي ف�ت ى� ي إلى ال�فمو واالزدهار، وخاصة �ف ى� ي د�ج ى� سيدفع سوق العقارات �ف

رة  يعمل البناء املس�تمر للمشاريع الكب��
ذب العديد من  ي موقع إكسبو عل� حج �� ��

 �� ي الذين يرغبون �� �� مي�� الفرص للمق��
ر واالست�ثمار �� التأحج

راسل أوين
ي لوتاه لتطوير العقارات ى� مدير العمليات  �ف

5

ي قطاع  �� لوتاه لتطوير العقارات: 7 عوامل لتعا�ف
ي اإلمارات هذا العام �� العقارات �ف

13 12



ي  �ف م�� ي عدد املق�� ى� ي أغسطس عن زيادة ملحوظة �ف ى� أعلنت لوتاه لتطوير العقارات �ف
ار إلى ال�تملك.  حج ي االنتقال من االست�ئ ى� ي �ف �ف الراغب��

ي  ي فايندر، وال�ت�� ى� موعة بروبر�ت اء ذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن محج حج
ر من عام  ي الربع األخ�� ى� ي حقق أداًءي مستقرًاي �ف ى� ي د�ج ى� أظهرت أن سوق العقارات �ف
ي من خالل  ى� 2020، حيث بلغت مبيعات السوق 22.07 مليار درهم إمارا�ت

ر.  11,065 صفقة من أكتوبر إلى ديسم�ج

ي الرغبة بامتالك  ى� ي ساهمت �ف موعة من العوامل ال�ت�� ا ألوين، هناك محج ووف�تً
مل أسعار العقارات التنافسية، ومعدالت رهن  ل خالل هذا الوقت، تسش رف م�ف

مة - وهو مرسوم  عقاري منخفضة ، فضاًلي عن ارتفاع نسبة القروض إلى الق��
صادر عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي يتيح 

راض ما يصل إلى 80٪ من سعر شراء العقارات وما يصل إلى  ي اق�ت �ف م�� للمق��
ة  ي السوق ناتحج ى� ي دولة اإلمارات. وقال: “هذه الصفقة املتنامية �ف 85٪ ملواط�ف��

الت الذين يبحثون عن منازل ذات أسعار فاعلة من  ي والعا�ئ �ف عن اندفاع املهني��
حيث التكلفة بحيث تكون مناسبة لكل انماط ال�ياة السكنية.”

ي الطلب  ى� ي الحظتها شركة لوتاه لتطوير العقارات �ف مل الدوافع األخرى ال�ت�� وتسش
ه  ، وتوحج ى� ي اقتصاد د�ج ى� ايد على العقارات هي ثقة املست�شمرين طويلة األمد �ف رف امل�ت

العمل من املنازل الذي يتطلب مساحة مواتية للعمل.

رين بال�تملك رغبة املستأحج

ة  ي السوق ناتحج �� هذه الصفقة املتنامية ��
الت الذين  ي والعا�ئ �� عن اندفاع املهني��

يبحثون عن منازل ذات أسعار فاعلة 
من حيث التكلفة بحيث تكون مناسبة 

لكل انماط ال�ياة السكنية

راسل أوين
ي لوتاه لتطوير العقارات ى� مدير العمليات  �ف

6

ي قطاع  �� لوتاه لتطوير العقارات: 7 عوامل لتعا�ف
ي اإلمارات هذا العام �� العقارات �ف

15 14



ي طــرأت علــى القانــون االتحــادي رقــم 2 لعام 2015 لقانون الشــركات  ــرات ال�تــ�� ــر التغي�� تعت�ج
ــة إلى مســاهم أو  اريــة دون ال�احج ي تســمح بامللكيــة الكاملــة للشــركات التحج اريــة - ال�تــ�� التحج

ــذب املزيد من االســت�شمارات و  ي – ســببًاي لتقليــل التكاليــف علــى الشــركات وحج ــى� وكيــل إمارا�ت
ي الدولة. ى� اريــة �ف تحريــر األنشــطة التحج

رســيخ مكانة الدولة  ــراء م�مــم ليس فقط ل�ت وحــول هــذا املوضــوع، أكــد دارا أن هــذا اإلحج
ي الدولة  ى� يــة �ف ــا لتســريع ال�فمــو االقتصادي واإلنتاحج ــدًاي لألعمــال ولكــن أيصفً مركــزًاي عامليــًاي را�ئ

رًاي إلــى أن االقتصــاد القــوي بالدولــة ســيتبعه قطــاع عقاري أقوى ذلك أن  ــر، مشــ�� بشــكل أك�ج
ي التصاعد.” ــى� أســعار العقــارات ســتعود إلــى مــا كانت عليه وســتأخذ �ف

تملك الشركات الكامل 

د لشركة لوتاه القابضة. ومن خالل ثقافة  منذ نشأتها، كانت لوتاه للتطوير العقاري بمثابة ذراع التطوير العقاري الرا�ئ
ي شركة لوتاه للتطوير العقاري من تحقيق  ى� ر أعلى مستويات املعيشة، تمكن العاملون �ف ام الثابت بتوف�� رف ي واالل�ت رف ال�تم��

ر من 1000 وحدة سكنية نالت على رضا  م أك�ش اوزوها أيضا. وقد تم بالفعل تسل�� ر طموحا بل وتحج األهداف األك�ش
ي املستقبل. ى� ي ستشيد �ف ر من املشاريع السكنية ال�ت�� ود الكث�� السكان، باإلضافة إلى وحج

ي  ي قطاع التطوير العقاري وبالتالى� ى� ال االبتكار �ف ي محج ى� دة �ف رسخت لوتاه للتطوير العقاري مكانتها كإحدى الشركات الرا�ئ
ي  ى� �تمعات ال�ديثة �ف هة املفضلة واملعروفة بتطويرها ملشاريع تناسب أسلوب ال�ياة العصرية وإنشاء املحج أصبحت ال�ج

املنطقة.

ميع أنحاء مدينة  ي مناطق يسهل الوصول إليها من حج ى� ميع العقارات التابعة لشركة لوتاه للتطوير العقاري �ف تقع حج
ي نوم، باإلضافة إلى  ، وتقدم خيارات متنوعة من األستوديوهات إلى الشقق املكونة من غرفة نوم واحدة أو غرف�ت�� ى� د�ج

الت. ي والعا�ئ ي الزواح� ح من األفراد وحدي�ش�� ميع الشرا�ئ ات حج ل تلبية احتياحج التاون هاوس وذلك من أحج

ويمثل البناء املستدام أولوية قصوى لـشركة لوتاه للتطوير العقاري، سواء من خالل استخدام مواد مستدامة أو 
ة،  ودة عالية تمنع التسرب والهدر باإلضافة إلى الطالء الصديق للبي�ئ مة للنفايات واستخدام مواد ذات حج اإلدارة السل��

ودة واالستدامة. ر ال�ج ميع مبانيها ي�تم تشيدها وفقا ألعلى معاي�� من الشركة أن حج حيث ت�ف

ي ثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثها  ى� ذرة بعمق �ف لة متحج موعة مملوكة من قبل العا�ئ لوتاه القابضة هي محج
ا لريادة األعمال. وتطمح إلى أن تكون مركرفً

ي قطاعات صناعية متنوعة وتخلق فرص  ى� دة ملؤسسها صالح سعيد لوتاه، وتعمل �ف موعة من الرؤية الرا�ئ ولدت املحج
ي والعقول املبتكرة. �ف امها بال�فمو املس�تمر وفريقها من القادة الشباب الطموح�� رف عمل مبتكرة، وذلك من خالل ال�ت

م العقارات والبناء وال�تمويل اإلسالمي  ي ت�ف يسية ال�ت�� ر الصناعات الر�ئ تعزز لوتاه القابضة ثقافة ريادة األعمال ع�ج
م  يا والتدريب األكاديمي والرعاية الصحية، وصواًلي إلى الت�م�� رونية والتكنولوحج ارة اإللك�ت ستية والتحج دمات اللوحج وال�ف

مي. ي واإلقل�� ، بهدف أن تصبح قوة دافعة لل�فمو االقتصادي الوط�ف�� الداخلى�

حول شركة لوتاه لتطوير العقارات

عن لوتاه القابضة
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راء مصمم ليس فقط  أن هذا اإلحج
رسيخ مكانة الدولة مركزًا عامليًا  ل�ت

ا لتسريع ال��مو  دًا لألعمال ولكن أيص�ً را�ئ
ي الدولة بشكل  �� ية �� االقتصادي واإلنتاحج

رًا إل� أن االقتصاد القوي  ر، مش�� أك�ج
بالدولة سيتبعه قطاع عقاري أقوى 

ذلك أن أسعار العقارات ستعود إل� ما 
ي التصاعد �� كانت عليه وستأخذ ��

اراش دارا 
موعة لوتاه القابضة يس التنفيذي ملحج الر�ئ

ى التواصل مع: للمزيد من املعلومات، يرحج

عبدالعزيز املقدادي / رين ديماالنتا
رسبيكتيف ميديا نيو ب��

abedalaziz@newperspectivemedia.com  : ى� رو�ف ريد اإللك�ت ال�ج
 rain@newperspectivemedia.com 
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