
االستثمار في
األزمات
SAMA RESIDENCE

The most sought-after property in Lebanon

AL BANI ENGINEERING

األزمة من  مستفيداً  اً  عقاري اً  ر استثما أبدأ  كيف 

الحالية؟

SAMA RESIDENCE, the most revered property in Lebanon,
is currently being sold by AL BANI ENGINEERING. 

Be amazed by its beauty.



Visit www.albaniengineering.com 
for more information.
For inquiries or to schedule a private
viewing call  +961 81 75 66 60 or email
hkallas@albaniengineering.com

العقاري االستثمار  لماذا 

األنماط أفضل  من 

االستثمارية؟

 

CASH  IS  KING

أي أن  نعلم  ان  المهم  من  ية  لبدا ا في 

ًء سوا  ً ا اقتصادي  ً ا ركود أو  لية  ما أزمة 

حجم فإن   ً ا لمي عا أو   ً ا ي محل كان 

يكون ما  عادة  تسببه  الذي  الضرر 

عدة أو  معين  قطاع  في   ً ا محدود

فقط محدود  ولزمن  قطاعات   

 

عن يفرز  لغالب  ا في  فإنه  المقابل  وب

مدى يرى  ال  عقارية  فرص  األزمات 

أو المخضرم  لعقاري  ا إال  أهميتها 

تلك أهمية  مدى  يعلم  الذي  الذكي 

يملك من  المحظوظ  ولكن  الفرص 

قيل كما  و  الظروف  تلك  في   ً نقدا  

 

Cash Is King .



السنوات الماضية خاصة مع تكرار األزمات المالية وزيادة معدالت التضخم، اتجه إليه

أغلب المستثمرين باعتباره طوق النجاة والمالذ األخير لهم لحماية أرصدتهم وأموالهم

. ترى لماذا ؟ وما العوامل التي تجعل االستثمار العقاري أكثر والحفاظ عىل قيمتها.

ً من أشكال االستثمار األخرى. تميزا

 

 استثمار آمن ومستقر

 

ً يشير إىل انتحار رجل ً عىل صفحات مواقع التواصل االجتماعي خبرا ربما صادفت سابقا

أعمال بعد خسارته الفادحة الناتجة عن انخفاض قيمة أسهمه في البورصة، أو قرأت عن

ً نتيجة عدم قدرتها عىل المنافسة إحدى الشركات العالمية التي أعلنت إفالسها مؤخرا

ً عن شخص أصيب بشيء من ذلك نتيجة االستثمار في سوق األعمال، لكن ال نسمع أبدا

يعتبر االستثمار في قطاع العقارات من أفضل أنواع االستثمار وأكثرها ! العقاري 

ً ونسبة المخاطرة به برأس المال تكاد تكون منعدمة ا ر  ،استقرا

 

لذلك يعتبر ذلك الشكل من االستثمارات أقرب إىل المثالية خاصة بالنسبة لألشخاص

الذين ال يتمتعون بروح المغامرة والمجازفة، أو أصحاب رؤوس األموال الصغيرة أو

عديمي الخبرة في المجاالت االستثمارية األخرى مثل القطاع التجاري والصناعي، وذلك

ألن تحقيق الربح من العقارات ال يخضع إىل أسعار السوق أو المنافسة وال يتضمن

بضائع معرضة للتلف أو انخفاض القيمة، مما يجعل نسبة نجاح هذا النمط االستثماري

تفوق 97% تقريباً .

؟ العقاري  االستثمار  إىل  األعمال  رجال  انجذب  لماذا 



 

من مميزات االستثمار العقاري التي تميزه عن غيره من أشكال االستثمار األخرى

إمكانية تحقيق عائد شهري ثابت من خالله، وذلك عن طريق تأجير الوحدات أيا كان

نوعها أو طبيعتها إىل األفراد والمؤسسات مقابل قيمة إيجارية ثابتة تسدد بشكل دوري

عىل فترات يتم تحديدها وقت التعاقد .

مضمون شهري  عائد 

 

يشار هنا إىل أن القيمة اإليجارية التي يمكن الحصول عليها من خالل االستثمار العقاري

يمكن أن تفوق قيمة الفوائد التي يتم الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية

األخرى في حالة إيداع األموال لديهم في صورة ودائع مالية، كما أن ذلك االستثمار لن

يؤثر عىل األصول في شيء، أي أن الشخص يحصل عىل القيمة اإليجارية الدورية دون أن

يؤثر ذلك عىل قيمة العقار أو الوحدة المستثمر بها، أي أن أصل المبلغ لن يتأثر في شيء

ويمكن االستفادة منه في أي وقت من خالل طرح الملكية العقارية للبيع .



التضخم عن  الناتجة  المخاطر  تفادي 

 

ً عن تحويل األرصدة إىل أي عملة أجنبية أخرى أعىل االستثمار العقاري ال يختلف كثيرا

ً واستقراراً ا قيمة وأكثر استقراراً، بل عىل العكس فإن العقارات قد تكون أكثر آمان

وتحمي من المخاطر المحتمل التعرض لها في حاالت التضخم، وذلك ألن قيمة العقار

تكاد تكون ثابتة وفي حالة انخفاض قيمة العملة تزداد قيمة العقار السعرية مما يضمن

الحصول عىل فارق سعر العملة وعدم التعرض للخسارة المالية .

 

خالل السنوات األخيرة تعرض الكثير من الممولين وأصحاب رؤوس األموال إىل أزمات

مالية طاحنة نتيجة األزمات االقتصادية ما اضطرهم  إىل تحويل أرصدتهم إىل الدوالر

األمريكي أو اليورو لتفادي المجازفة في حالة انهيار سعر العملة المحلية في البورصات

العالمية بسبب اضطراب الوضع السياسي .



VOUS  TRAVAILLEZ  À  ABIDJAN  ET  VOUS  VOULEZ

INVESTIR  OU  ACHETER  UN  APPARTEMENT  AU  LIBAN? 



G E T  C O N N E C T E D

A L B A N I E N G I N E E R I N G . C O M


