
أثُر العمل عن بُعد على سوق العقارات العالمي

ھل تتذكر اتصال اإلنترنت الھاتفي القدیم؟ حین كان تحمیل صفحة ویب یستغرق أحیاناً أكثر من دقیقٍة.
حتى تصاب بالملل أو تتراجع عن عمل أو بحث كنت متحفزاً لھ؟

فكرةً عادیةً جداً ومتاحةً لكثیٍر من الناس بعدبعدالعمل عنلم یكن أحٌد یتخیّل أنّھ سیأتي وقت یكون فیھ
أن كان فكرةً سخیفةً تماماً. ولحسن الحظ، األمور مختلفة اآلن. فقد أصبح الولوج إلى اإلنترنت متاحاً

عامفيشخصملیار4.9إلىاإلنترنتیستخدمونالذیناألشخاصعددوصلحتىللكثیرین،
بأخرى.أوبطریقٍةتستخدمھاالشركاتغالبیةأنكما2021

كان العمل عن بعد أمراً یرغب فیھ العدید من الموظفین لكنّھ لم یكن متاحاً إال في القلیل من الشركات.
االجتماعي.التباعدإلىوالحاجةCOVID-19كوروناأزمةمع2020عامفيشيءكلتغیّر

بعد تجربة العمل عن بُعد أثناء الوباء، أدركت العدید من الشركات فوائده، بما في ذلك انخفاض النفقات
العامة وتحسین التوازن بین العمل والحیاة الخاّصة للموظفین.

تأثیر العملومواكبةً لھذه التغییرات، بدأ الموظفون وأرباب العمل ووكالء العقارات یتساءلون حقاً عن
؟عن بعد على سوق اإلسكان وشركات العقارات

ھمزة الوصل بین العمل عن ُبعد وسوق العقارات

Vladaمنصورة Karpovich

للوھلة األولى قد تظن أنھ ال ارتباط بین العمل عن بُعد وسوق العقارات. ولكن، إذا أمعنت النّظر، فمن
السھل أن ترى مدى الترابط بینھما.

https://youdo.blog/2020/11/08/kafiil-com/
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-commercial-real-estate/
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-commercial-real-estate/
https://www.pexels.com/fr-fr/@vlada-karpovich/


ال ریب أن ھناك عالقة بین أسالیب العمل و اقتصاد البلد وأسواقھ. لذلك فإن التغییر في طریقة أداء
الناس لوظائفھم یؤدي أیضاً إلى إحداث تغییر في االقتصاد. ومن المنطقي جداً أن یحدث ھذا بشكل

ملحوظ في سوق العقارات إذا اعتبرنا أن المؤسسات الكبیرة والناجحة ھي العمیل الوفي لسوق
العقارات.

مع انتشار العمل عن بُعد، لم یعد یھم مدى قربك من المكتب. وال جریك خلف القطار والحافلة
لاللتحاق بعملك. ال یقتصر األمر على ھذا فقط، بل یتعدى إلى إمكانیة أال یكون الموظفون في نفس
المدینة التي یعیش فیھا صاحب العمل أو یكون فیھا مقر الشركة حتى ال یضطروا للنھوض باكراً

ومغادرة منازلھم كل صباح.
بل األدھى واألَمرُّ أنھم ال یحتاجون بالضرورة إلى أن یكونوا في نفس الوالیة أو المحافظة أو حتى
نفس البلد. لقد اختار الكثیرون طریقة العمل ھذه حتى یتمكنوا من تحقیق توازٍن أفضل في حیاتھم

الخاصة وحیاتھم المھنیة.

عنعملتبریطانیافيالعاملةالقوىمن٪60أّنحدیثةٌاستقصائیةٌدراسةٌوجدتالسیاق،ھذافي
االجتماعي واإلغالق، مما یسلّط الضوء علىخالل جائحة كورونا وما تبعھا من سیاسات التباعدبُعد

اتساع نطاق التغییر في العالقة بین الناس ومنازلھم.

لكن ما بدأ كحٍل مؤقٍت ألزمة عالمیٍة خانقٍة، أدى إلى تحوٍل دائٍم في دینامیكیات العمل، حیث تمیل
ُخمسي العمال البریطانیین لمالشركات بشكل متزایٍد نحو أنماط العمل المرنة. فقد وجدت دراسة أن

.ینووا أبًدا العودة إلى العمل في مكاتب الشركات

إننا الیوم نصل إلى مربط الفرس للتفكیر في كیفیة تأثیر العمل عن بعد في سوق العقارات. ویبقى
السؤال كیف ستتكیّف العقارات مع ھذا الوضع الجدید؟

أین تفضل أن تسكن؟

MARTمنصورة PRODUCTION

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/coronavirusandhomeworkingintheuk/april2020
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/coronavirusandhomeworkingintheuk/april2020
https://euroweeklynews.com/2022/01/30/uk-two-fifths-of-workers-have-no-plans-to-return-to-the-office/#:~:text=two%20fifths%20of%20workers%20have%20no%20plans%20to%20return%20to%20their%20place%20of%20employment%2C%20preferring%20instead%20to%20work%20from%20home
https://euroweeklynews.com/2022/01/30/uk-two-fifths-of-workers-have-no-plans-to-return-to-the-office/#:~:text=two%20fifths%20of%20workers%20have%20no%20plans%20to%20return%20to%20their%20place%20of%20employment%2C%20preferring%20instead%20to%20work%20from%20home
https://www.pexels.com/fr-fr/@mart-production/


. فمعلقد أثّر العمل عن بعد بشكل ملحوظ على أذواق الناس وتفضیالتھم في اختیار منازل سكنھم
تغیّر األولویات االجتماعیة والمھنیّة للناس نرى أن مالكي المنازل في جمیع أنحاء المملكة المتحدة

مثالً أعادوا التفكیر فیما یریدونھ ویحتاجون إلیھ في المكان الذي سیعیشون فیھ أو ینتقلون إلیھ.

FJPأجرتھاالتيالدراسةوكشفت Investmentارتفاعإنقالواالمنازلمالكيمن٪23أن
الوظائف المنزلیة وفرص العمل عن بُعد جعلھم یعیدون النظر في أولویاتھم فیما یتعلق بشراء

العقارات في المستقبل.
أصبح وجوده شیئاً مھماً بالنسبةللعمللمكتٍب منزليباإلضافة إلى ذلك، فإن وجود مساحة مخصصة

المشترینجذباعتمدكماما.منطقةفيعقارشراءأوجدیدةمنازلإلىاالنتقالیریدونممن٪27لـ
للعقارات على ما تحتویھ من مساحات داخلیة وخارجیة أكبر.

من الواضح للُمتمحِّص أن انتشار العمل عن بُعد كان لھ تأثیر ملموس في نوع العقارات التي یتطلع
مشتروھا لالستثمار فیھا.

بالمناسبة أود أن أُعلِمك أنّھ إذا أردت حقاً اإلنتقال من مسكنك أو شراء عقاٍر ولم تدرك بَعُد ھل تستطیع
إنھا َسلِسةالرھن العقاري وكم ستدفع شھریاً.حاسبة ذكیّة تحسب لك تكالیفتحّمل تكالیفھ أم ال؟ ھذه

التعامل تستطیع تجربتھا اآلن.

صحیح أن الحاسبة مخصصة لسوق العقارات في المملكة المتحدة، لكن منطق الحساب یصلح لكل
سوق عقارّي في جمیع أرجاء العالم.

القدرة على تحملتأتي الحاسبة المتطّورة بخصائص لن تجدھا في أماكن أخرى فھي تحسب لك
ستستغرقھاالتيالمدةكموحساب)،amortisation(الَدینسدادجداولطبعلكوتتیح،التكالیف

یحتاجھا كل مھتم بالعقارات شراًء وكراًءوغیرھا الكثیر من الحسابات التيلسداد كامل قرض منزلك
واستثماراً.

ماذا یحدث لسوق العقارات؟

RODNAEمنصورة Productions

https://www.propertyreporter.co.uk/property/the-impact-of-the-remote-workforce-on-the-real-estate-market.html
https://youdo.blog/2021/08/07/hozaifa-mahmoud/
https://www.mortgagecalculator.uk/
https://www.mortgagecalculator.uk/affordability/
https://www.mortgagecalculator.uk/affordability/
https://www.mortgagecalculator.uk/amortisation/
https://www.mortgagecalculator.uk/overpayment/
https://www.mortgagecalculator.uk/overpayment/
https://www.pexels.com/fr-fr/@rodnae-prod/


یمكننا من خالل القراءة واالطالع أن نستنتج أن شراء العقارات السكنیة أو استئجارھا لم یتباطأ حقاً.
الفرق الوحید ھو المكان الذي یختاره الناس لإلقامة والسكن.

Arpit(غوبتاأربیتتحدث Gupta(التيالصدماتعنباستفاضةالبریدیةنشرتھأعدادأحدفي
طالت عقارات المكاتب التجاریة.

إلى مناطق أكثر ھدوًءإن الناس بعد انتشار العمل عن بعد أصبحوا یبتعدون عن مراكز المدینة الكبیرة
مما سیتیح لھم قضاء المزید من الوقت في الخارج. إذ توفّر المدن والضواحي الصغیرة نوعیّة حیاة

أفضل وتكلفة معیشة معقولة مقارنة بالمدن الكبیرة.

ونظراً لتوقعات استمرار العمل عن بُعد، فمن المحتمل أال یشعر الناس بأنھم مضطرون إلى االرتباط
بموقع معین. لذلك من المتوقع أن تستمر أسواق العقارات في التغیّر.

شخٍص8500منأكثرعلىدراسةFlexJobsشركةأجرت،2021وأفریلمارسشھريبین
تُظھر فیھا أفكارھم عن العمل ومكان المعیشة.

٪32أّنحینفيمنزالً،یمتلكونبأنھمالعینةأفرادمن٪48أفادالمعیشي،وضعھمعنسؤالھمفعند
(مثلضیافةبیتیستأجرون٪1منوأقلوالدیھم،معآخرون٪12ویعیشمنزالً.أوشقةیستأجرون
Airbnb.(

أما عند سؤالھم عّما إذا كانوا سیفكرون في االنتقال أو شراء عقار آخر إذا حصلوا على فرصٍة دائمٍة
االنتقال.فيجدیّاًسیفكرونأوبالفعلسینتقلونإنھمقالوا٪65منیَقربمافإنبُعد،عنللعمل

أما عن العوامل التي قد تؤثر على قرار االنتقال من عقار إلى آخر، كانت األجوبة كالتالي:

أفضلحیاةنوعیةعنیبحثون56٪●
السكنتكالیفأوالمعیشةتكلفةانخفاض45٪●
أفضلطقٍسأومختلٍفمناٍخعنیبحثون35٪●
واألصدقاءالعائلةمنأقربیكونون24٪●
أفضلمدارسإلىالوصول13٪●

إذا كنت أیضاً ممن یحب التنقل وال یفضل المكوث في مسكن واحد طوال عمره، فسوف تساعدك ھذه
إذا)،Remortgage(آخرلمقرضُمقرٍضمنالعقاريرھنكنقلسیكلّفككمحسابفيالحاسبة

واتتك فرصة ما للعمل عن بعد.

لقد حان الوقت للمستثمرین العقاریین والقطاع العقاري ككّل أن یتوقعوا الدینامیكیات المتغیرة للعمل
عن بعد، وكیف ستؤثر على عالقة الناس بمنازلھم وأمكنة عملھم.

https://arpitrage.substack.com/p/remote-works-shock-to-commercial?s=r#:~:text=we%20can%20also%20look%20at%20the%20three%20major%20nyc-based%20reits%2C%20which%20are%20publicly%20traded%20baskets%20of%20commercial%20office%20assets%2C%20to%20get%20a%20sense%20of%20the%20general%20trends.%20these%20stocks%20show%20a%20decline%20of%2037-49%25%20since%20before%20the%20pandemic%3B%20compared%20to%20a%20rise%20of%2026%25%20for%20the%20market%20overall
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56845961
https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-and-real-estate-trends/
https://youdo.blog/2020/12/15/sophrologue/
https://www.mortgagecalculator.uk/remortgage/


تَظھر في األفق فرٌص شتى وجب تسخیرھا لبناء منازل وتصمیم مساحات عقاریة تتناسب مع
المتطلبات واالختیارات المتجددة للعمال عن بعد، حتى نواكب المتغیرات في سوق العقارات.
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عادًةالكتابةوتجعلمحترًفاكاتًبالتصبحخطوات

يوميًة في حياتك

الكتابة فن اإلمساك بالقلم، ھل یصّح أن أقول ھذا؟

أم أنني الوحید الذي مازال یكتب مسوّداتھ بخط یده.

طبعا أنا ال أقصد طریقة إمساك القلم بالید، لكني أؤمن أن ھناك خیطا ال ینقطع بین القلم والعقل
والقلب.ھذا الثالثي الذي إذا ما اجتمع شّكل منحوتةً كتابیةً جذابة كأنّما ُكتبت بماء العین.

غیر أن القلم ال یسیل طوًعا إال إذا اعتاد على الورق، فتصبح الكتابة سلوًكا یتكرر فعلھ من غیر تكلّف
وال مشقة.

تعال معي اآلن لنسأل أنفسنا لماذا علیك أن تجعل الكتابة عادةً في حیاتك

لماذا أجعل الكتابة عادًة؟

Photo by Startup Stock Photos

تجني من ورائھا ماال ورزقابأن تسعى لتصبح كاتبًا محترفًا وأناحتراف الكتابة:●

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/mains-bureau-ordinateur-portable-cahier-7103/


البعض یحب توثیق أحداث حیاتھ، خاصة تلك التي تترك في قلبھ أثًرا أوتوثیق الحیاة:●
تدوین یومیاتھ، وتفریغ مشاعره

وترسیخ الحفظ وتلخیصتساعدك الكتابة في التعلم واكتساب المھاراتتسھیل التعلم:●
النقاط األساسیة من كل دورة أو درس

صاحب میزة تنافسیّة تمیّزكلتصبح كاتبًا ماھًرا وتقّدم نفسك باعتباركالتمیّز الوظیفي:●
عن باقي الموظفین للحصول على فرص وظیفیة أكثر

أو مع صاحب العملتساعدك مھارة الكتابة داخل الشركةتسھیل عملیة التواصل:●
لصیاغة اإلیمیالت والمذكرات اإلداریة والخطابات.

دعني اآلن أسألك ما ھي أسبابك الخاصة التي تدفعك للتعود على الكتابة؟

حدد األسباب والدوافع التي تدفعك للكتابة والثمار التي ترید أن تجنیھا من وراء ذلك.

وصلنا إلى أھم نقطة، ھنا سأذكر لك خطوات فاعلة في جعل الكتابة عادة یومیة؟

كیف أجعل الكتابة عادًة؟

Photo by Pixabay

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photographie-de-mise-au-point-selective-du-stylo-de-calligraphie-place-sur-le-dessus-du-cahier-ouvert-261705/


كتابیًةبیئًة-اصنع1

البیئة الكتابة ھي المكان والزمان الذي یساعدك على الكتابة بشكل یسیر وال یعیق تدفق األفكار في
عقلك. فالبعض یحب أن یكتب في غرفتھ بعیدا عن الناس، أو في العمل أو الجامعة. وقد تكون ممن

ینزل علیھ اإللھام في السفر أو في القطار أو عند نزول المطر.

للكتاب طقوٌس فاسأل نفسك اآلن:

متى أكتب؟●
أین أكتب؟ وھل لدیك مكان مفضل تكتب فیھ؟●

بالكتابةیھتمرقميمجتمعفيعضوا-كن2

إن االنضمام إلى مجتمع رقمي تتابع الكتاب من خاللھ وتتعلم مھارة الكتابة بخطة مدروسة واضحة
المعالم یجعل الكتابة حاضرة في ذھنك یومیا ویخلصك من تشتت المعلومات والمصادر ویختصر

علیك طریق التعلم.

ولن تخرج منھا خالي الوفاض بل ستكسبستكون تجربة ثریة حقاردیفھنا أنصحك باالنضمام إلى
مھارة وأصدقاء جدد ال یبخلونك بمعلومة

البدایاتإحباط-قاوم3

من الصعب أن تتعود على شيء جدید في البدایة. ستجد في نفسك شیئا یعیقك ویدفعك للخلف.ألن العقل
ال یقبل بسھولة تغیر الروتین الذي اعتاد علیھ.

لكن الحل في  الصبر على مشقة البدایة ومقاومة اإلحباط بعدم خلق األعذار لنفسك. اكتب على أي
حال مھما شعرت بعدم الراحة ألنك ستعتاد الكتابة.

ھل رأیك طفال یتعلم ركوب دراجة و یتحكم في توازنھا وھو متوقف؟ التوازن یأتي مع الحركة وكذلك
اعتیاد الكتابة یأتي مع االستمرار.

أبداعنھتتقاعسوالیومیاكلمة100-50كتابةفيبسیطاجھداوأبذلكتابیاواجبالكاجعل
وبمرور الوقت قم بزیادة عدد الكلمات.

https://twitter.com/RadeeffCom?t=XXVwCQQEqvZCIEykjM2x0A&s=09


كثیرا-اقرأ4

ألن القراءة تمدك بالعناصركتب ومقاالتإذا أردت أن یسیل قلمك بسھولة فاقرأ كل ما تجد أمامك من
المھمة لكل كاتب.

األفكار و المعلومات و رصید لغوي من الكلمات والتراكیب التي تجعلك تمكنك من صیاغة جمل
جذابة ومعبرة.

بدایاتكفيتكتبھمارداءة-تقبل5

أكثر ما یھمك في بدایاتك ھو اإلنتظام الیومي في الكتابة.

لذا ال تبحث عن الجودة أو عدد الكلمات في بدایاتك. بل تقبل كل محاوالتك وال تنقطع عن الكتابة
واستمر حتى یتحسن مستواك ویجري قلمك.

بصریةمحفزات-ضع6

استعن بأدوات وملحوظات تذكرك بموعد الكتابة، ووزعھا في غرفتك ومكان عملك أو دراستك
كملصق على حائط غرفتك أو تطبیق في ھاتفك النقال أو قائمة مھام تضعھا أمام عینیك.

ولعلھ بإمكانك أن تربط عادة الكتابة بعادة أخرى أو نشاط رئیسي یتكرر في یومك مثل الكتابة قبل
النوم أو عند التخطیط و كتابة المواعید أو في أوقات اإلنتظار.

أداءك-اضبط7

حّدد ما تكتب وفي أي وقت ومكان تكتب. وضع أفكار مسبقة لكل المواضیع التي ترید الكتابة عنھا
والمصادر التي تستعین بھا وتستقي منھا معلوماتك.

تابع ما تنجزه أوال بأول وقم بتقییم نفسك والتعلم من األخطاء التي ترتكبھا.

عبد هللا بن عمر.أنصحك بمشاھدتھا لتتعرفلألستاذدورةٌ مجانیةٌفي األخیر مصدر ھذه المقالة ھي
على الكثیر من التفاصیل المھمة في رحلة الكتابة.

شكرا على صبرك ووقتك، یسعدني أن تشارك مقالتي مع من تحب.

أراك في فرصة أخرى

https://harounmo7tawa.wordpress.com/2022/03/11/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88/
https://www.iabomar.org/offers/YkkQMFUF/checkout

