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عودة النشاط إلى السوق العقاري بشكل تدريجي بعد شهر رمضان

أكد في تقريره األسبوعي أن الطلب على العقار السكني اليزال متواصاًل

ارتفاع قوي في مستويات اإلشغال خالل عطلة عيد الفطر

»المتخصص«: الربع األخير يكشف مدى قدرة السوق العقاري على التعافي

40% نموًا في الطلب على فنادق دبي وزيادة في أعداد النزالء من »دول التعاون«

للترفيه واالستجمام واالستمتاع باملغامرات 
املائية باإلضافة إلى االحتفاالت املس����ائية 

املفتوحة لألسر والعائالت.
بدوره، أشار عابدين نصراهلل املدير العام 
لفندق ومنتجع »باب الشمس جميرا« إلى 
ارتفاع كبير في حجوزات املنتجع خالل فترة 
عي����د الفطر، الفتا إلى وجود طلب قوي من 
السوق احمللي حيث يتطلع العديد من األسر 
لقضاء العيد بعيدا عن صخب املدينة.وقال 
ان االرتفاع في اإلش����غال يتحسن تدريجيا 
بع����د فترة الصيف ورمضان حيث تش����ير 
املؤشرات األولية للحجوزات للموسم الشتوي 
إلى ارتفاع قوي متوقع في معدالت اإلشغال 
واإليرادات خاص����ة ان الفنادق قامت خالل 
فترة الصيف بتكثيف عمليات التس����ويق 
والتروي����ج في مختلف األس����واق وخاصة 
األسواق الرئيسية املصدرة للسياحة إلى دبي 
مثل السوق األوروبي، الفتا إلى ان الترويج 

لسياحة املؤمترات واألعمال جاء في صدارة 
اخلطط الترويجية لهذا املوسم.

من جهة أخرى، اشار أسامة بشرى املدير 
العام لش����ركة ترافكو للسياحة الى حدوث 
زيادة كبيرة في احلركة السياحية الوافدة 
إلى دبي تبدأ تدريجيا مع عطلة عيد الفطر 
لتصل إلى ذروتها مع بداية املوسم الشتوي 
بعد ان حتركت الش����ركات بسرعة إلى فتح 
أسواق جديدة وتكثيف عملياتها الترويجية 
في اخلارج من خالل العروض التي تقدمها 

بالتعاون مع شركات الطيران والفنادق.
وتوقع ان حتقق اجلهود التي بذلتها دائرة 
السياحة جناحا بارزا خالل املرحلة املقبلة 
بعد ان طرقت أس����وقا جديدة وان ينعكس 
ذلك على مستويات اإلشغال الفندقي التي 
من املتوقع ان تستقر في نطاق مرتفع على 
الرغم من دخول العديد من الغرف وارتفاع 

الطاقة االستيعابية للفنادق.

س����جلت فنادق دبي حتس����نا قويا في 
مستويات اإلشغال خالل عطلة عيد الفطر 
بعد هدوء نسبي ملتوسط إشغال الغرف خالل 
شهر رمضان املبارك، وذلك بعد ان عكست 
احلجوزات الفعلية منوا ملحوظا في الطلب 
تراوح بني 30 و40%، خاصة في فنادق ال�5 

جنوم وفنادق الشاطئ.
وق����ال مديرو فنادق عامل����ة في دبي ان 
الفنادق خالل األسبوع األخير من رمضان 
تلقت تأكي����دات حلجوزات ضخمة من قبل 
مجموعات س����ياحية وعائالت من وجهات 
عديدة تصدرتها وجهات دول مجلس التعاون 
اخلليجي وعدد من األس����واق اجلديدة مثل 
السوق األميركية وجنوب إفريقيا، مما يشير 
إلى توسع نطاق جاذبية دبي كوجهة سياحية 

للسياح من مختلف قارات العالم.
وأشار مديرو فنادق إلى ارتفاع ملحوظ في 
احلجوزات من داخل اإلمارات خالل عطلة عيد 
الفطر، خاصة في الفنادق الشاطئية والقريبة 
من مراكز التسوق الكبرى، وهو ما يعطي 
مؤش����را آخر على تطور تدريجي للسياحة 

الداخلية من مختلف أرجاء الدولة.
كما أوضحوا أن الع����روض الترويجية 
التي تقوم بها الفنادق جلذب النزالء خالل 
العيد إلى جانب العروض التسويقية التي 
تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري 
في دبي والتي تزامنت مع اإلعالن عن حدث 
العيد في دبي، س����اهمت إل����ى حد بعيد في 
استعادة الفنادق مستويات اإلشغال القوية، 
معرب����ني عن تفاؤلهم بان تبدأ مس����تويات 
اإلشغال في تس����جيل منو تصاعدي بداية 
م����ن عيد الفطر وصوال إلى حتقيق نس����ب 
إش����غال قياسية متوقعة مع انطالق موسم 

السياحة الشتوية.
وقال مس����ؤولو الفنادق في دبي ان هذا 
املوس����م يتزامن مع عودة النش����اط لقطاع 
املعارض واملؤمترات، وفقا ملؤشرات احلجوزات 
األولية الت����ي تلقتها الفنادق والش����ركات 
الس����ياحية والتي عكس����ت طلبا قويا على 

ومن بني مبادراتها املختلفة، أعلنت دائرة 
السياحة والترويج التجاري في دبي خالل 
شهر يونيو املاضي عن إطالق حملة تسويقية 
بعنوان »أطفالكم ضيوفن����ا« خالل الفترة 
من 1 يوليو وحتى العش����رين من سبتمبر 
2009، وهي حملة وجهت لنزالء املنش����آت 
الفندقية املشاركة بحيث يحصل طفل واحد 
دون السادسة عشرة على إقامة مجانية ملدة 
ثالث ليال مع والديه كما يحصل على الثالث 
وجبات مجانا، حيث شارك في احلملة أكثر 

من 70 فندقا ومجمعا للشقق الفندقية.
وقد أكد جون بيلنج املدير العام لفندق 
رافلز في دبي ان احلجوزات املؤكدة لفترة 
العي����د في الفندق تش����ير إلى حتقيق منو 
مضاعف في متوس����ط إش����غال الغرف في 
الفن����دق إلى ما يزيد ع����ن 75% مقارنة مع 
متوسط اإلشغال خالل شهر رمضان الذي 
سجل تباطؤا نسبيا يتزامن مع هذه الفترة 
من كل عام. وأوض����ح ان احلجوزات بدأت 
فعلي����ا في التدفق بقوة قب����ل حلول العيد 
بأسبوع واحد، الفتا إلى ان أغلب احلجوزات 
جاءت من دول مجل����س التعاون اخلليجي 
وخاصة األسواق الرئيسية مثل السعودية 
وقطر والكويت، حي����ث تفضل العديد من 
العائ����الت اخلليجية قضاء عطلة العيد في 
دبي كونها وجهة سياحية متميزة تقع على 
بعد ساعات قليلة من بلدانهم وتوفر جتربة 
س����ياحية فريدة لكل أفراد األس����رة خاصة 
خالل فترة األعياد واملهرجانات التي حتتشد 
باالنش����طة الترفيهية العائلية والعروض 
املميزة، باإلضافة إلى تلقي الفندق حجوزات 

من قبل العائالت في اإلمارات.
وأش����ار بيلنج إلى قي����ام الفندق بطرح 
عروض خاصة لفترة العيد بأس����عار تبدأ 
من 999 درهما لليلة الواحدة ضمن عرض 
حتدي����د احلد األدنى لإلقامة بثالث ليال، أو 

عرض املبيت ثالث ليال بسعر ليلتني.
ويعد برنامج احتف����االت العيد في دبي 
الذي ينظمه مكتب مهرجان دبي للتس����وق 

القطاع الفندقي في شهري أكتوبر ونوفمبر 
املقبلني مع استضافة دبي لعدد من األنشطة 
اإلقليمية والدولية املهمة منها معرض جيتكس 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعرض 
دبي الدولي للطيران والعديد من املعارض 
الكب����رى األخرى التي تس����تفيد من البنية 
األساسية القوية للمدينة وجتهيزات املعارض 
واملؤمترات الرفيعة املستوى املتوافرة في 
مختلف أنحاء دبي السيما مركز دبي الدولي 

للمعارض واملؤمترات.
وتشير توقعات مس����ؤولني في القطاع 
الس����ياحي والفندقي في دبي إلى حتس����ن 
كبير متوقع في نس����ب اإلش����غال مع بداية 
املوسم وعودة نشاط األعمال واملعارض في 
اإلمارة بعد فترة الهدوء التي مر بها في فترة 
الصيف، مرجحني ان تصل مستويات اإلشغال 
املتوقعة مع بداية موسم السياحة الشتوية 
إلى مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بني 

85 و95% في املتوسط.
وقال يحي����ي إدريس نائب رئيس فندق 
أتالنتس لعمليات التشغيل ان احلجوزات 
املؤكدة ف����ي الفندق خالل عطلة عيد الفطر 
تش����ير إلى حتقيق نسب إش����غال مرتفعة 
تت����راوح بني 80 و85%، مش����يرا إلى وجود 
منو ملحوظ في الطلب من أسواق خارجية 
جديدة مثل السوق األميركي وسوق جنوب 
أفريقيا، بالتزامن مع ارتفاع عدد احلجوزات 

من األسواق اخلليجية بشكل الفت.
وكشف إدريس عن منو زيادة احلجوزات 
من السوق احمللية خاصة من قبل الشركات 
واملؤسسات الكبرى التي تعمل في مجاالت 
النفط والتنقي����ب والبتروكيماويات والتي 
قامت بحجز أعداد كبيرة من الغرف ملوظفيها 
لقضاء عطلة العي����د في املنتجع الذي بات 
مزارا س����ياحيا بحد ذاته، هذا باإلضافة إلى 
حجوزات العائالت واألفراد من مختلف إمارات 

الدولة.
وأوضح ان املنتجع اعد ترتيبات خاصة 
لقضاء فترة العيد عبر تقدمي برنامج متكامل 

من العناصر احملفزة لإلقبال السياحي على 
دبي خالل فترة عيد الفطر املبارك خاصة من 
مختلف الدول ودول اخلليج العربي حيث 
يحتشد االحتفال بالعديد من األنشطة على 
مدى 3 أيام ذات أجواء احتفال متواصل مينح 
زائري دبي م����ن العائالت واألفراد على حد 

سواء جتربة ال تنسى.
ومن بني األنشطة التي يتضمنها االحتفال 
هذا العام »س����احة احتف����االت العيد« التي 
تستضيفها دبي فيس����تفال سيتي وتشمل 
مجموعة واسعة من العناصر الترفيهية التي 
تتنوع بني األلعاب وعروض ليزر واألنشطة 
التراثية وفرق املوسيقى والعديد من االنشطة 
الشائقة لكل أفراد األسرة حيث يهدف برنامج 
احتفاالت »العيد في دبي« إلى تعزيز مكانة 
دبي كوجهة مفضل����ة لقضاء عطلة مميزة 
س����واء في عيد الفطر أو األضحى وتسليط 
الضوء على ع����ادات وتقاليد أصيلة تعطي 

للعيد نكهة خاصة.
يذكر أن املنشآت الفندقية في دبي سجلت 
ارتفاعا في عدد النزالء خالل النصف األول 
من العام احلالي بنسبة 5% مقارنة مع الفترة 
ذاته����ا من العام املاضي وذلك بعد ان ارتفع 
عدد النزالء إلى 3.85 ماليني نزيل، بحسب 
بيانات رسمية صدرت عن دائرة السياحة 

والتسويق التجاري بدبي.
ذل����ك في الوقت الذي بل����غ فيه مجموع 
الغرف والشقق الفندقية في دبي حاليا 58 
ألفا و147 شقة وغرفة فندقية )من بينها 40 
ألفا و943 غرفة و17 ألفا و204 شقق فندقية( 
بنسبة زيادة قدرها 17% عن النصف األول 

من العام املاضي.
يشار إلى أن مؤسس����ة مطارات دبي قد 
أعلنت توقعاتها بأن يرتفع عدد املسافرين 
املتوقع استخدامهم مطار دبي إلى 40.5 مليون 
مسافر بنهاية العام احلالي بزيادة نسبتها 
8.2% مقارنة بالعام 2008 وان يواصل االرتفاع 
في العام املقبل ليصل الى 46 مليون مسافر 

بزيادة نسبتها %13.6.

700 مليار دوالر خسائر شركات العقار في بريطانيا
كش��ف تقرير موسع للسوق العقارية البريطانية عن تراجع كبير 
ف��ي ثروات البريطانيني وأصحاب العقارات في مختلف أنحاء اململكة 
املتح��دة بنحو 422 مليار إس��ترليني )700 ملي��ار دوالر( أي مبعدل 
خس��ارة تصل إلى 31 ألف إس��ترليني لصاحب املنزل الواحد. ووفق 
االقتصاديني الذين احتس��بوا ثروة البريطانيني حاليا عبر جمع قيمة 
املنازل واالس��تثمارات اخلاصة فال ميلك رعايا اململكة سوى ما يصل 
إلى 2.468 تريليون إس��ترليني فق��ط. من جهة ثانية، توقع خبراء أن 
تنتهي موجة حتسن مؤشرات أسعار املنازل قبل نهاية السنة احلالية، 
وأن تتراجع قيم العقار السكني اعتبارا من سنة 2010 حتى نهاية السنة 

2011 بنسبة 7% على األقل حسب املناطق.
وكانت مناطق لندن قد شهدت حتسنا 8% من أدنى مستوياتها في 

مارس املاضي نتيجة اندفاعة املستثمرين إلى استغالل فرص رخص 
العقار لتملك ما اعتبروه فرصا سانحة.

يش��ار إلى أن أصحاب املنازل القادري��ن على االحتفاظ بعقاراتهم 
حتى عام 2014 سيستطيعون حتقيق نسبة ربح تقارب 8% على قيمة 

استثمارهم في نهاية السنة احلالية.
وتراجعت أس��عار املنازل خالل عام مبعدل وسطي بلغ 12% بينما 
تراجعت سوق األسهم مبعدل 32%، أي بخسارة 579 مليار إسترليني 
ف��ي عام واحد. من جان��ب آخر، أظهر تقومي الس��وق ببنوك عقارية 
بريطانية أن ع��دد املتضررين يصل إلى 26.65 مليون صاحب منزل 
جتاوزت خس��ائرهم مبلغ 815 مليار إسترليني )1.34 تريليون دوالر( 

تشمل خسائر السوق واألسهم والوظائف.

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املتخص���ص العقارية ان املتابع 
للسوق العقاري في الكويت يجد 
أن هناك ركودا على األراضي رغم 
وجود بعض الصفقات الصغيرة، 
حيث إن االهتمام كان منصبا على 
بيع الوحدات السكنية بأنواعها، 
رغ���م زيادة الطلب على ش���قق 
التمليك التي بدأت تكون أسعارها 
مش���جعة، للكثير من الش���باب 

الباحث عن السكن املناسب
واعتبر التقرير أن الطلب على 
العقار السكني اليزال متواصال 
ألنه يشكل حاجة أساسية لدى 
الناس، لذا فإن تداوالت هذا النوع 
من العقار رغم انخفاضها بقيت 
متواجدة في السوق العقاري غير 
أن الطل���ب على العقار التجاري 
واالستثماري طاله ركود قوي، 
إذ ان االنخف���اض في هذا النوع 
من تداوالت العقار ش���كل نسبة 

بني 70% و%80.

الشركات العقارية

التقرير على ضرورة  وشدد 
سعي الشركات العقارية لالستفادة 
املتوافرة  العالية  إمكانياتها  من 
في اإلس���راع بأخذ زمام املبادرة 
لتفعيل النشاطات العقارية أسوة 
بدول أصبحت جذابة بشكل كبير 
لالس���تثمارات في ه���ذا القطاع 
رغ���م تأثيرات األزم���ة العاملية، 
الفرصة أصبحت س���انحة  وأن 
حاليا ملثل هذا التوجه، مبينا أن 

الشركات العقارية لم تقم باجلهود 
الكافية لتفعيل القوة االقتصادية 

للقطاع العقاري.
وأش���ار التقرير الى توقعات 
عودة تدريجية للسوق العقاري 
وزيادة تداوالته مبعدل تدريجي 
بعد ش���هر رمضان والذي شهد 
العقاري حيث  صياما للقط���اع 
ان النشاط العقاري في رمضان 
يتأثر مبا لشهر رمضان من عبادات 
وزي���ارات اجتماعية بعيدة عن 

التعامل االقتصادي.

القطاعات االستثمارية

وأك���د التقري���ر أن الكثي���ر 
القطاعات  ف���ي  من املختص���ني 
االس���تثمارية يرون أن الكويت 
قد أوش���كت الدخول إلى منطقة 
االستقرار بعد عام ونصف العام 
من األزمة املالية وأن الربع األخير 
من العام 2009 سيبني بشكل كبير 
مدى قدرة االقتصاد الكويتي على 
التعافي من تلك األزمة ودخول 
مرحلة االستقرار لتعود احلياة إلى 
كافة قطاعات االقتصاد الكويتي 
وخاصة القط���اع العقاري أكثر 

املتضررين من تلك األزمة.
وأكد التقري���ر على أن عودة 
احلرك���ة إلى الس���وق العقاري 
الكويتي س���تؤثر بش���كل كبير 
على قرارات البن���وك املتواجدة 
في السوق الكويتي وستعطيها 
ش���جاعة لتخفيف االشتراطات 
املفروضة على عمليات التمويل، 

العمراني للمدن وتعدد اجلهات 
املسؤولة عن اإلسكان والعقار، 
الفتة في الوقت ذاته إلى أن نسبة 
السعوديني ممن ال ميلكون منازل 
خاصة وفق آخر إحصاء ملصلحة 

اإلحصاءات العامة بلغت %70.
وتؤكد دراسة حديثة أعلنتها 
إحدى شركات التمويل العقاري 
أن الس���وق الس���عودية حتتاج 
ما ب���ني 25.3 و33.3 مليار دوالر 
سنويا لتوفير ما بني 145 و165 
ألف وحدة سكنية. حيث تظهر 
اإلحصاءات احلاجة إلى 4.5 ماليني 
وحدة س���كنية خالل األعوام ال� 

15 املقبلة. 
إلى  الدراس���ة أيضا  وتشير 
أن الس���عودية حتتاج الى تأمني 
نحو 870 ألف وحدة سكنية لسد 
الفجوة احلاصلة لتلبية املتطلبات 

املستقبلية.

انتعاش العقار

عربي���ا أش���ار التقري���ر إلى 
تصريحات مسؤولني مغاربة عن 
أن س���وق العقار املغربي يعرف 
اس���تقرارا ملحوظا في األسعار، 
خاصة في امل���دن الكبرى كالدار 
البيض���اء ومراك���ش وأكادي���ر 

وطنجة.
وتض���رر قطاع الس���كن في 
املغرب تضررا كثيرا من األزمة 
املالية العاملية، التي ألقت بظاللها 
على االقتصاد الوطني، وساهمت 
في تقلص الطلب، إذ من املفروض 

في هذه الفترة من السنة أن يعرف 
سوق العقار انتعاشا مهما، لتزامن 
هذه الفترة م���ع دخول املغاربة 
إلى أرض  القاطن���ني باخل���ارج 
الوطن، وهو ما يتضح من مالحظة 
نقصان في اإلقبال على الش���قق 
هذه السنة، مقارنة مع السنوات 
املاضية، وهذا له عالقة باألزمة 

املالية الدولية.
وتبقى املدن املغربية الكبرى 
األكثر تضررا من األزمة كمراكش 
البيضاء، ويقدر  وأكادير والدار 
انخفاض الطلب على قطاع السكن 
ب���ني 10 و 15% من قيمة اإلقبال، 
ويس���تقر ثمن الشقة متوسطة 
احلجم في املدن الكبرى، حسب 
اجلودة من 20 دينارا إلى 400 دينار 
للمتر املربع، ويتوقع أن السنة 
املقبلة ستعرف انتعاشا في سوق 
العقار، وستكون أحسن من السنة 
احلالية، ويقدر العجز في املساكن 
مبليون وحدة، بتراجع 300 ألف 
وحدة عن السابق، ويحول ارتفاع 
األس���عار في العام املاضي دون 
متلك منازل أو شقق خاصة في 
املدن الكبرى، التي ارتفعت فيها 
أسعار العقارات أكثر من %100، 
خصوصا مراكش التي ميلك فيها 
20 ألف فرنس���ي بيوتا، السنة 
املاضية، ومن بني أسباب ارتفاع 
أثمان العقار على املستوى الوطني 
النمو الدميوغرافي، واملضاربات 
العقارية، وارتفاع أس���عار مواد 

البناء، ووفرة السيولة املالية.

وستؤدي إلى طمأنتها بشأن 
التموي���الت، وس���يقود ذلك 
إلى إعطاء تس���هيالت متويلية 
اكبر للمس���تثمرين ف���ي العقار 
التقرير  واملنتفعني به. واوضح 
أن تل���ك التوقعات التي ترى أن 
السوق العقاري سيدخل مرحلة 
التعافي في الربع األخير من 2009 
وبعد شهر رمضان واجازة العيد 
قد بنيت أساس���ا على أن اعتبار 
أن السوق العقارية وصلت إلى 
مرحلة ال ميكن هبوط األس���عار 
بعده���ا، وذل���ك بع���د أن هوت 
األسعار بنسب وصلت ألكثر من 
40% وعليه فإن أي هبوط جديد 

غير ممكن وغير متوقع نظرا الن 
األس���عار احلالية لم يكن يحلم 
بها الكثيرون منذ عامني وبالتالي 
تبدأ األسعار في االستقرار لفترة 
ثم تبدأ ف���ي االرتفاع التدريجي 

بعد ذلك. 
الس���عودية تق���رر إنش���اء 
هيئة عليا لإلس���كان والتنمية 

العقارية
التقرير على  أثن���ى  خليجيا 
اقت���راب هيئة اخلب���راء التابعة 
الس���عودي من  الوزراء  ملجلس 
االنتهاء من دراس���ة تأس���يس 
وإط���الق هيئة عليا لإلس���كان 
والتنمية العقارية تهدف لالهتمام 

بشؤون قطاع اإلسكان والعقار 
في اململكة وتنميته وتطويره إلى 
جانب اإلشراف املباشر على قطاع 
اإلسكان، واإلشراف على تطبيق 
الوطنية  وتنفيذ اإلستراتيجية 
لإلسكان. وتنظيم السوق العقاري 
أدائ���ه ووضع معايير  وتطوير 

وضوابط حتكم سوق العقار.
التي س���وف يتم  والهيئ���ة 
إنشاؤها مبتابعة قضايا اإلسكان 
والعقار في اململكة، ومن شأنها 
تنظيم جميع األنشطة التجارية 

املتعلقة بهذا القطاع. 
الهيئ���ة  ه���ذه  وس���تكون 
مس���ؤولة عن قضايا اإلس���كان 

والعقار، ويشارك فيها ممثلون 
عن وزارات الداخلية، الش���ؤون 
البلدية والقروية، املالية، االقتصاد 
والتخطيط، الشؤون االجتماعية، 
التجارة والصناعة، باإلضافة إلى 
العامة لإلس���كان، هيئة  الهيئة 
س���وق املال، صن���دوق التنمية 
العقارية، وأعضاء ميثلون القطاع 

اخلاص.
وبينت السعودية أن أهم دوافع 
إنشاء الهيئة زيادة معدل النمو 
الس���كاني املتوقع وارتفاع عدد 
طلبات القروض اخلاصة املقدمة 
لصندوق التنمية العقارية، إلى 
النطاق  جانب احلاجة لتوسيع 

أحدى الوجهات املفضلة لدى مواطني »دول التعاون«


