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العقار في اإلمارات يعود لالنتعاش وفي االطار سلوى ملحس

بعد معاناة قاسية ونزيف اس����تمر أكثر من عام خصوصا منذ 
اندالع األزمة املالية العاملية فقد فيها السوق نحو 50% من قيمته، 
دخل سوق العقارات اخلليجي مرحلة استقرار نسبي متهيدا النطالقة 
صحية جدي����دة مع نهاية العام أو بداية العام املقبل 2010، مدفوعا 
باس����تمرار حتسن أس����عار النفط وعودة احلياة لبعض املشاريع 
التي مت تأجيلها بس����بب مشاكل السيولة وكذا مع حتسن مؤشرات 

االقتصاد العاملي.
وأوضحت »أسواق نت« في تقرير لها أن األزمة العاملية تسببت 
ف����ي إلغاء أو تأجيل 400 مش����روع بقيمة تتجاوز 300 مليار دوالر 
في اإلمارات مقارنة مبشاريع بقيمة 20 مليار دوالر في السعودية 
حس����ب بعض التقدي����رات إال أن تقريرا حديثا ملؤسس����ة األبحاث 
»بروليدز غلوبل« أكد ان قطاع اإلنشاء اإلماراتي سيشهد استقرارا 
هذا العام وس����يظهر بعض إش����ارات التعافي في 2010، مضيفا أن 
مش����اريع عدة مقرر إكمالها حتى العام 2011 أغلبها س����يتم االنتهاء 

منه العام املقبل.

تباين التأثيرات خليجيًا

في البداية، قالت نائب رئيس شركة مزايا للتطوير العقاري سلوى 
ملحس إن السوق العقاري اخلليجي فقد 50% من قيمته بسبب األزمة 
العاملية، مشيرة إلى ان التأثيرات تباينت من دولة إلى أخرى بحسب 
مدى تطور السوق فيها، فبينما كان التأثير كبيرا في اإلمارات سواء 
على مستوى حركة التداول أو على مستوى األسعار، فإن الوضع 
كان مختلفا في الس����عودية التي لم تتأثر كثيرا بسبب سياساتها 

املتحفظة، وتدرجت التأثيرات بني الكويت وقطر والبحرين.
وتوقعت دراسة حديثة أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية 
على نسبة منو تصل إلى 7% حتى عام 2012 مدفوعا باستمرار الطلب 
احمللي القوي على املشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري 
ومنو قطاع الضيافة، وفي املقابل أفادت بيانات رسمية بان املبيعات 
العقارية في الكويت تراجعت 37.9%، في عام حتى يوليو الى 99.8 

مليون دينار من 160.7 مليون دينار في يوليو 2008.
كما اشار تقرير ل� »سي بي رتشارد اليس« عن السوق البحريني 
الى توقف نشاط الصفقات خالل الربع الثاني من عام 2009 توقفا 
تاما في مجال بيع العقارات قبل تشييدها على الرغم من انه اليزال 
هناك عدد صغير من الصفقات بالس����وق الثانوي، واستمر احلال 
كما هو خالل الرب����ع الثالث لتبقى املعام����الت العقارية عند ادنى 

مستوياتها التاريخية.

مع اس����تمرار حتسن اس����واق النفط، وحتس����ن االقتصاد العاملي، 
لكنه حذر في الوقت نفس����ه من املبالغة في رفع اس����عار االراضي 
والوحدات السكنية، وكذا من سوء استغالل التجار لزيادة معدالت 
القروض الس����كنية وذلك برفع اسعار مواد البناء ما ينعكس سلبا 

على السوق العقاري.

استقرار نسبي في اإلمارات

وفي االمارات تش����ير البيانات الى استقرار نسبي للسوق وفق 
تقرير حديث لش����ركة الندمارك املتخصصة في مجال االستشارات 

العقارية.
كما اكد خبراء ومديرو مكاتب عقارية ل� »االسواق.نت« ان سوق 
جتارة االراضي في العاصمة االماراتية يتجه لالستقرار بعد موجة 
الهبوط الكبيرة التي ضربته خالل الشهور املاضية، حيث تراجعت 
االس����عار بنس����ب تتراوح بني 20 و50%، فيما اكد مدير عام دائرة 
االراضي واالمالك في دبي، س����لطان بطي بن مجرن في تصريحات 
صحافية له ان االشهر االربعة االخيرة من العام احلالي شهدت منوا 
في احلركة العقارية، من حيث التعامالت والتصرفات اليومية، حيث 
منت مبعدل 900% الى 45 معاملة يوميا خالل الربع الثاني، مقارنة 
بنحو 5 معامالت في الربع االول من العام احلالي، ما عده دليال على 
بداية عودة احلركة العقارية الى طبيعتها بشكل تدريجي، يرافقها 

استقرار نسبي على صعيد منحنى االسعار.

تحسن في الربع األخير

وقال اخلبي����ر العقاري الدكتور عماد اجلمل ان الس����وق عانى 
كثيرا ف����ي الربع االول للعام 2009، وحاول التماس����ك في الربعني 
الثاني والثالث وسيعود للتحس����ن في الربع االخير وبداية الربع 

االول من 2010.
وقال اجلمل ان مستوى االسعار وصل الى القاع في بعض املواقع، 
وان كانت هناك مواقع اخرى التزال تش����هد طلبا مس����تقرا، كما ان 
بعض املش����روعات ألغيت او مت تأجيلها في بعض املواقع في حني 

عادت مشاريع اخرى للظهور في مواقع اخرى.
وعزا اجلمل بوادر التحسن للقطاع العقاري الى عودة البنوك الى 
التمويل، واصرار حكومة دبي على اكمال مشروعات البنية التحتية 
وآخرها املترو التي تعيد الثقة للمس����تثمرين وجتذبهم مرة اخرى 
نحو دبي في ظل حتسن ملستويات الثقة علميا وحتسن املؤشرات 

االقتصادية العاملية.

وقالت ملحس ان السوق االماراتي الذي شهد هبوطا كبيرا سواء 
على مستوى حركة املبايعات او اسعار العقارات النه يعتمد بشكل 
اساسي على االس����تثمار وليس املستهلك النهائي، لكنه اآلن يشهد 
بداية تعافي تدريجي س����واء في حتسن اس����عار االراضي او اقدام 

بعض املستخدمني النهائيني للشراء.
واكدت ان احلديث عن املشاريع امللغاة يتضمن قدرا من املبالغة، 
مشيرة الى ان بعض املطورين عادوا للعمل في مشروعاتهم املؤجلة، 
وان اقدام حكومة دبي على امتام مش����اريع البنية التحتية سيعزز 

ثقة املستثمرين في االمارة.
واوضحت ملحس ان السوق الكويتي تراجع كثيرا ولكنه شهد خالل 

الشهرين املاضيني ثباتا في االسعار ومنوا في حجم املبايعات.
وتوقعت ملحس حتس����نا اكبر خالل الفترة املقبلة مع استمرار 
حتسن اس����عار النفط وتوالي ظهور مؤشرات ايجابية عامليا وكذا 
مع تطبيق قانون االس����تقرار املالي في الكويت والذي اس����تفادت 
منه ش����ركات كثيرة، مشيرة الى ان التحس����ن سيعم اسواق قطر 

والبحرين ايضا.

نمو السوق السعودي

وذكرت الدراسة التي اجرتها شركة »غلوبال انفستمنت هاوس« 
عن السوق العقاري السعودي ان مساهمة القطاع في الدخل القومي 
ستشكل نسبة قدرها 7.2% خالل العام احلالي مقارنة بنسبة %6.8 
خالل عام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم االستثمارات العقارية 
في اململكة خالل هذا العام الى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات 
بزيادة هذه االستثمارات الى 1.5 تريليون ريال خالل العام املقبل.

وقال اخلبير العقاري السعودي علي بوخمسني ان تأثر السوق 

العقاري السعودي باالزمة العاملية كان محدودا جدا، مشيرا الى ان 
التأثر الذي حدث في البداية ومتثل في توقف حركة املبايعات كان 
لعوامل نفسية باالساس نتجت عن التضخيم االعالمي وعن توارد 

اخبار سلبية من االسواق املجاورة خاصة من دبي والبحرين.
وقال بوخمسني ان االسواق عادت بعد شهور قليلة الى اوضاعها 
العادية مع تس����ارع عجلة منو االقتصاد الس����عودي ما اعاد الثقة 
للمس����تثمرين واملواطنني وانعكس ايجابا على الس����وق العقاري 

بشكل عام.
وقال بوخمسني ان االسعار لم تشهد انخفاضا سوى في بعض 
االراض����ي خارج املدن واملناطق العمرانية وس����رعان ما عادت الى 
االرتفاع بعد نحو 6 شهور، مشيرا الى ان االيجارات عادت لالرتفاع 
مابني 10 و15%، وش����هدت عدة مدن سعودية مزادات كبرى، كما ان 

هناك منوا في اسعار االراضي املطورة.

عودة رساميل مهاجرة

واشار بوخمسني الى تأثير ايجابي لالزمة العاملية على السعودية 
متثل في عودة بع����ض االموال املهاجرة، حيث بلغت هذه االموال 
نح����و 20 مليار ريال في املنطقتني الوس����طى والش����رقية عبر 3 

محافظ فقط.
واوضح اخلبير العقاري الس����عودي ان اهم حدثني مرا بالسوق 
العقاري خالل العام هما قرار مجلس الشورى بزيادة نسبة القروض 
السكنية الى 500 ألف ريال بدال من 300 ألف ريال، وقرار وزير املالية 
بإنشاء شركة للتأمني على شركات التمويل العقاري ما سيؤدي الى 

نشوء سوق متويل جيد ال يتعرض الزمات كما حدث عامليا.
وتوقع بوخمسني اس����تمرار حتسن السوق العقاري السعودي 

تأجيل 400 مش�روع بقيمة تتجاوز 300 مليار دوالر في اإلمارات

توقف نشاط الصفقات خالل الربع الثاني من عام 2009 في البحرين
السوق السعودي تأّثر بشكل محدود باألزمة واإليجارات لالنتعاش

بعد أن أصبح تحول فئات المجتمع لطبقات أقل »ميماك أوغلفي« تتوسع في سوقي السعودية ولبنان 
ورقة عمل: تداعيات األزمة العالمية تبرز 

هشاشة البنى الطبقية في مجتمعات الخليج
الري���اض � أ.ش.أ: أكدت ورق���ة عمل أعدها 
احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي أن 
األزمة االقتصادي���ة العاملية بجانب تداعياتها 
على االقتصادات واملجتمع���ات اخلليجية قد 
أبرزت هشاشة البنى االجتماعية والطبقية في 
املجتمعات اخلليجي���ة حيث ميكن أن تتحول 
طبقات وفئات غنية ومتوسطة بني يوم وضحاها 
إلى طبقات فقيرة نظرا للتراجع احلاد في أسعار 
املوجودات التي تقتنيها س���واء كانت أراضي 

وعقارات أو استثمارات مالية.
 وأش���ارت ورقة العمل إل���ى أهمية الطبقة 
الوسطى في أي مجتمع من املجتمعات كونها 
تشكل صمام أمان سواء على الصعيد االقتصادي 
أو االجتماعي أو حتى األمني خاصة وأنها يعتمد 
عليها في متاس���ك الهرم االجتماعي ألنها التي 

تربط بني قمة الهرم وقاعدته.
ونوهت الورقة إلى أنه كلما اتسعت الطبقة 
الوسطى كانت أوضاع املجتمع مستقرة وغير 

مهددة وكلما تقلصت إزدادت الفوارق الطبقية 
بني أفراد املجتمع وأوجدت مجتمعا أقليته أغنياء 
وأكثريته فقراء ما قد يفرز اضطرابات بني أفراد 

املجتمع الواحد. 
وأحملت ورقة العمل إلى أن خروج أفراد من 
الطبقة الوسطى ودخول أفراد آخرين لهذه الطبقة 
أمر طبيعي تفرضه عمليات التحول االقتصادية 
الفتة إلى أن أي مجتمع من املجتمعات يخضع 
لقدر من التحوالت السريعة تدفع بخروج أفراد 
من الطبقة ودخ���ول أفراد جدد يؤكدون أن ما 
يج���ري في الدول اخلليجي�����ة هو بروز هوة 
واس���عة بني الطبق����ات االجتماعية يوما بعد 
يوم نتيجة التضخ���م وارتفاع األسعار وعدم 
قدرة االقتصاد احملل���ي عل���ى إيج���اد فرص 

عم���ل مناسب��ة. 
ونبه���ت ورقة العمل إل���ى أن هذه العوامل 
تشكل حتديا كبيرا لسياسات وخطط التنمية 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.

دبي: ضمن إطار إستراتيجيتها للتوسع اإلقليمي، 
أعلنت ميم���اك أوغلفي عن إطالق أقس���ام »أوغلفي 
أكش���ني« OgilvyAction (OA) في جدة وبيروت. وقد 
جرى تقدمي »أوغلفي أكش���ني« بالتالزم مع الفلسفة 
التسويقية املتكاملة ألوغلفي الهادفة إلى تزويد زبائنها 
بحلول إعالنية أكثر ش���مولية. وكانت قاعدة العمل 
اجلديدة نسبيا، قد سجلت جناحا في أفريقيا وآسيا 
احمليط الهادئ وأوروب���ا وأميركا الالتينية وأميركا 
الشمالية ومنطقة الشرق األوسط اعتبارا من العام 
2008 حيث بدأ الزبائن مثل »بات«BAT و»ش���يليز« 
Chili’s و»يونيليفر«Unilever و»كرافت« و»مدينة امللك 
عبداهلل االقتصادية«KAEC و»كمبرلي كالرك« و»مارس« 
 Heineken»و»هاينكن BP Castrol »و»بي بي كاسترول
و»كوكاكوال« يستثمرون شعار OA: »الفوز في امليل 
األخير« (ماركة مسجلة)، وهو تعبير تسويقي يشير 
إلى اللحظة احملددة التي يصبح فيها املستهلك املتوقع 

شاريا فعليا ملنتج ما. 
»أوغلفي أكش����ني« هي ذراع تنش����يط املاركات في 
مجموعة أوغلفي، وتهدف إلى حتفيز املبيعات وبناء 
مكان����ة للماركة من خالل تطوير فهم عميق لس����لوك 
املستهلك العصري وللديناميكيات املوجودة بني املتسوق 
واملاركة والبائ����ع بالتجزئة. وقد أظهر بحث دولي ل� 
»أوغلفي أكشني« أن واحد من ثالثة متسوقني يختار 

ماركته داخل املتجر، مع واحد من أربعة يشتري باندفاع 
من فئة غير متوقعة (عرضية). وتتلخص مهمة فريق 
»أوغلفي أكش����ني« املتمركز في دب����ي واملؤلف من 30 
محترفا، في تطوير أفكار يكون لها تأثير على سلوك 
املستهلك الشرق أوسطي طوال مسار عملية الشراء، 

نحو »امليل األخير« (ماركة مسجلة) وخالله.
 وق����ال الرئيس التنفيذي ورئي����س مجلس إدارة 
»ميماك أوغلفي وماذر« في الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا MENA Memac Ogilvy & Mather إدمون مطران: 
»ندرك أننا بتوفيرنا حلوال تسويقية شاملة متكاملة، 
يجب علينا أن نتقيد باحتياجات املس����تهلك والبائع 
بالتجزئة في املنطقة حاليا بحيث نتمكن من تطوير 
طرق جديدة وإبداعية إليصال ماركة زبائننا على كل 

األصعدة«.
وأضاف: »صار االبتكار جزءا ال يتجزأ من عملنا، 
والس����يما في الظرف االقتصادي احلالي الذي يتطلع 
الزبائن في الش����رق األوسط خالله، إلى وسائل أكثر 
جدوى للتواصل مع املستهلك النهائي، وهذا كان الدافع 

األساسي وراء جناح »أوغلفي أكشني« حتى اليوم«.
إن تأثير األزمة االقتصادية على سلوك املستهلك 
قد أمن فرص����ة بارزة أمام حلول »أوغلفي أكش����ني« 
اإلبداعية كي تفرض نفسها موفرة حلوال تسويقية رابحة 

للمتسوقني مما ينشط املبيعات بشكل أساسي.

 وأوضح املدير األقليمي ل� »أوغلفي أكشني« في الشرق 
 :Claus Adams األوسط وش����مال أفريقيا كلوس آدامز
»تتوقع »أوغلفي أكشني« في العام املقبل أن نشهد منوا 
سريعا لتسوق املتسوقني وأن يصبح العمل التجريبي 
مسؤوال بشكل متزايد عن تنشيط املبيعات في املوقع 
واملتجر وعبر اإلنترنت، كما سنشهد ترابطا رقميا بني 
اإلنترنت او احلياة احلقيقية والترويج داخل املتجر. 

سيكون التنشيط الرقمي نقطة التقاء بارزة«.
وأضاف آدامز: »أوغلفي أكش����ني موجودة من أجل 
تقوية املبيعات للعم����الء، وهي تقوم بذلك من خالل 
توفير أربعة دعائم خدمة أساسية: التسويق للمتسوق، 
التجريبي، احلمالت  التس����ويق  التجاري،  التسويق 
الترويجية للمستهلك، لقد جمعنا ودربنا خبراء في 
السعودية ولبنان خلدمة الزبائن في أسواقهم اخلاصة، 
وسنستمر في دعمهم عبر اإلمارات وبريطانيا لنضمن 

إدارة سلسة ومنوا لألعمال«.
مع 62 مكتبا في 46 دول����ة، تتضمن الئحة عمالء 
 Maxwell »أوغلفي أكشني« السابقني »ماكسويل هاوس«
House و»مرسيدس بنز« و»فلورا« و»موتوروال«. وبلغت 
نتائج تعاطي »أوغلفي أكشني« في كل شركة ذروتها مع 
مجموعة من األحداث املهمة والتغطية املؤثرة واجلوائز 
مثل جائزة Gold Ex Award و Silver Reggie Award عن 

حملة »Brew Some Good« ملاكسويل هاوس.

بعد عام من اندالع األزمة المالية وتفاؤل من انتهاء تداعياتها عليه

ملحس: العقار الخليجي فقد 50% من قيمته بسبب األزمة المالية
وعودة العقارات المحلية لالنتعاش رهن بأسعار النفط وتطبيق »االستقرار«


