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باراك أوباما بعد إلقائه الخطاب 
حول االقتصاد األميركي

في البيت األبيض )رويترز(

 حذرت دراس����ة صادرة عن مجموعة بوس����طن 
لالستشارات من أنه في وقت تصل أسواق االتصاالت 
اخلليجية حد اإلشباع، فإن أرباح شركات االتصاالت 
في دول مجلس التعاون اخلليجي أصبحت تتعرض 
لضغوطات عالية بسبب انخفاض األسعار مع ازدياد 
املنافسة، وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف األول 
لعام 2010 حيث س����جل عدد من مشغلي االتصاالت 
املتنافس����ة في اخلليج انخفاضا في األرباح بني 15 

و%30.
لكن الدراسة التي جاءت بعنوان »االمتياز املائل 
في االتصاالت.. تخفيض التعقيد وثقافة التحويل«، 
قالت انه بوسع شركات االتصاالت اخلليجية حتقيق 
أفض����ل أداء ممكن لها من خالل وقف الهدر وتوفير 

التكاليف. 
وفي الوقت الذي قامت فيه بعض الشركات بوضع 
إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف حلماية 
هوامش األرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، 
مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر واالستشارات 
وإع����ادة التفاوض على عق����ود البائعني واملوردين 
الرئيسيني، العنصر األبرز األكثر تعرضا للمراجعة 

والتدقيق الفوري. 
وبحسب الدراسة، فإن أساليب خفض النفقات 
التقليدية لن تكون قادرة على اس����تغالل املدخرات 
الهائلة احملتم����ل تكوينها، الن تلك االس����اليب في 
كثي����ر من األحيان تكون غي����ر »جريئة« مبا يكفي 
ملواجهة التحديات الراهنة نتيجة إلعفاء شخصيات 
أو مؤسسات أخرى من املساءلة العتبارها فوق أي 
مراجعة أو تدقيق، واألهم من ذلك أن هذه االساليب 
تعالج األعراض فقط بدال من معاجلة األسباب اجلذرية 

الكامنة وراء الهدر.
وشددت الدراسة على أنه من األهمية مبكان أن 
تواصل شركات االتصاالت اخلليجية مساعيها نحو 
النم����و، كما انه يجب عليها إعطاء األهمية نفس����ها 
إليجاد سبل لتأمني وحتسني الدخل عن طريق حتسني 
عملياتها بأكبر قدر ممكن، وذلك على الرغم من أن 
معظم مقدمي اخلدمات اليزالون بعيدين عن حتقيق 

التفوق التشغيلي. 

والحظت دراسة مجموعة بوسطن لالستشارات 
وجود هدر هائل، حيث ان مايصل إلى 30% من التكاليف 
تتكبدها الشركات على اإلصالح )تصحيح عمليات أو 
عيوب املنتج( واإلفراط في اإلنتاج )إنتاج سلع قبل 
الطلب( واجل����رد )منتجات التخزين( واملبالغة في 

التجهيزات مثل استخدام موارد أكثر من الالزم. 
واعتبرت الدراس����ة أن األه����م من برامج خفض 
التكالي����ف، هو العمل على إفراز ثقافة تغيير ثابتة 
ومنطية، تستهدف ليس فقط وقف الهدر على املدى 
القصير وبطريقة فردية، بل وتركز ايضا على الهدف 
األكبر املتمثل في متكني املؤسسات من إحراز حتسن 

مستمر في إطار االمتياز في العمليات. 
واش����ارت الدراس����ة إلى أن التعقيد هو السبب 
الرئيس����ي وراء عدم كفاءة التكالي����ف في عمليات 
االتصاالت وخطط األعمال على حد سواء، حيث انه 
على مدى سنوات مازالت شركات االتصاالت في اخلليج 
متمسكة »بنمط النمو« وذلك لعدم متكنها من إدراك 
مطالب العم����الء، وقد ازدادت عمليات التعقيد على 
مدى عقود من خالل املنتجات اجلديدة والشراكات 

ومختلف مستويات خدمة العمالء.
ووفقا للدراسة، ميكن لعمليات االتصاالت أن حتد 
من التعقيد من خالل أربعة أطر متميزة ومترابطة، 

هي: 
� اإلطار اإلستراتيجي: ويتضمن وضع األهداف 
العامة للتحول الس����تخدام ه����ذا اإلطار في حتديد 
وإدارة املفاضالت اإلس����تراتيجية التي تقود خطة 

عمل الشركة.
� إطار العمليات: ويعني استخدام هذا اإلطار في 
حتليالت الشركة مبا يساعدها في حتديد أولويات 
الطرق املتاحة أو األعباء لتحقيق التميز في عملياتها 

وأنظمتها.
� إطار مشاركة اجلمهور: حيث ان إشراك املوظفني 
وايجاد تعاونهم الكامل غالبا ما يشكل احللقة املفقودة 

في مساعي التحسني.
� إطار ضبط األداء: يساعد مراجعة التنظيم من 
خالل هذا اإلطار في تدابير الشركة من خالل اختيار 

الهياكل الصحيحة وأنظمة املقاييس.

م. نايف العوضي

الين قرب أعلى مستوى
مقابل الدوالر في 15 عامًا

.. ومعدل البطالة يصل إلى %9.6
في يوليو الماضي

»سامسونغ« تبيع مليون تلفزيون
ثالثي األبعاد خالل ستة أشهر

عواص���م � وكاالت: ذكرت إحصاءات أن معدل 
البطالة في دول االحتاد األوروبي وصلت في شهر 

يوليو املاضي إلى نسبة %9.6.
وأوض���ح مكت���ب اإلحص���اءات األوروبي���ة 
)يوروس���تات( ان عدد العاطل���ني عن العمل من 
النساء والرجال بلغ في شهر يوليو املاضي 23.057 
مليون عاطل عن العمل بتراجع 45 ألف شخص 

مقارنة بشهر يونيو املاضي.
وأشار املكتب الى ان نسبة البطالة ارتفعت في 

يوليو املاضي مقارنة بش���هر يوليو 2009 بنحو 
1.108 مليون عاطل. من جهة أخرى توقعت بيانات 
منفصلة ملكتب )يوروس���تات( ان يصل العجز 
السنوي الى 1.6% في أغسطس املاضي في 16 دولة 

من الدول ال� 27 األعضاء في االحتاد األوروبي.
هذا وتراجعت البطالة في أملانيا في أغسطس 
إلى أدنى مس���توى منذ نوفمب���ر 2008 مما ميهد 
ملزيد من النمو في انفاق املستهلكني الذي يحتاجه 

االقتصاد من أجل انتعاش أكثر توازنا.

بروكس���ل � أ.ف.پ: أظهرت 
تقديرات أولية للمكتب األوروبي 
لإلحصاء »يوروستات« نشرت 
امس ان معدل التضخم في منطقة 
اليورو تراجع في أغسطس إلى 

مستوى 1.6% بوتيرة سنوية.
وأتت نسبة التراجع هذه أعلى 
بقليل مما توقعه اخلبراء الذين 
نقلت عنه���م وكالة »داو جونز 
نيوزوايرز« توقعهم ان يسجل 
معدل التضخم في أغس���طس 

.%1.5
وكان معدل التضخم في يوليو 

بلغ في منطقة اليورو 1.7% في 
أعلى مس���توى له منذ نوفمبر 
2008، حني اخذ بالتراجع ليهبط 
في يونيو إلى 1.4% )أدنى نسبة 
منذ أربعة أشهر في حينه( بعدما 

سجل في مايو %1.6.
وكانت أسعار االستهالك في 
منطقة اليورو عاودت الصعود في 
نوفمبر 2009، بعد خمسة أشهر 
متتالية من تس���جيلها معدالت 
تضخم سلبية، في مؤشر على 
انتعاش اقتصادي وكذلك على 

ارتفاع أسعار النفط.

وم���ن ثم تس���ارعت وتيرة 
التضخم في دول االحتاد النقدي 
ال� 16 ولكنها ظلت دون الهدف الذي 
حدده البنك املركزي األوروبي، 
الذي يسهر على استقرار األسعار 
والذي يس���عى الن يطمح بأن 
يكون معدل التضخم على األمد 

املتوسط اقل بقليل من %2.
وبحسب األرقام املتوافرة فإن 
التضخم تباطأ قليال في أغسطس 
في كل من أملانيا )تراجع إلى %1 
بوتيرة سنوية( واسبانيا )%1.8( 

وبلجيكا )%2.32(.

س���يئول � يو.بي.آي: أعلنت 
شركة »سامسونغ لإللكترونيات« 
أكبر ش���ركة ف���ي العالم إلنتاج 
التلفزيونات أمس عن بيع أكثر 
من مليون تلفزيون ثالثي األبعاد 

خالل ستة أشهر.
ونقلت وكالة األنباء الكورية 
اجلنوبية »يونهاب« عن الشركة 
قوله���ا ف���ي بي���ان إن من���اذج 
»سامس���ونغ« مثلت 88.3% من 
أجهزة التلفزيون ثالثية األبعاد 

التي بيعت في أسواق الواليات 
املتحدة في الفت���رة املمتدة بني 

مارس ويوليو 2010.
وأشارت الشركة إلى ان هيمنتها 
التلفزيونات ثالثية  على سوق 
األبعاد تأتي في وقت يجهد فيه 
املنتجون اآلخرون للتلفزيونات 
لتقدمي منتجات في ظل نقص في 

شاشات العرض.
وقالت »سامسونغ« انها أطلقت 
مناذجها من التلفزيون منذ حوالي 

ثالثة أشهر قبل منافسيها مبا في 
ذلك شركات »إل جي إلكترونيكس« 
وشركة »سوني« و»باناسونيك« 
الذي ساعدها على تصدر  األمر 
إلى  الناشئة باإلضافة  األسواق 

احلمالت التسويقية املكثفة.
وتعتبر الشركة املورد األكبر 
ف���ي العال���م للتلفزيونات وقد 
س���يطرت على 24% من س���وق 
التلفزيونات العاملي خالل الربع 

الثاني من هذه السنة.

لن����دن � رويترز: ع����اود الني 
ارتفاعه قرب أعلى مستوى في 15 
عاما مقابل الدوالر امس مع جتاهل 
املستثمرين أحدث تيسير للسياسة 
النقدية يجريه بنك اليابان املركزي 
مراهنني بدال م����ن ذلك على مزيد 
من املكاسب للني مبا يبقي خطر 
التدخل قائما. ومع تصاعد املخاوف 
الذي  بش����أن االقتصاد األميركي 
سيثني املستثمرين على األرجح 
عن األصول عالي����ة املخاطر مثل 

األسهم والعمالت ذات العائد املرتفع 
فإن من املرجح أن تدفع السوق الني 

ذي العائد املنخفض لالرتفاع.
وقال مدي����ر أبحاث العملة في 
بنك أوف نيويورك ميلون ساميون 
ديري����ك: »وزارة املالية اليابانية 
تبعث بإش����ارات بأنها مستعدة 
للتدخل لكن من الواضح أن الناس 
تتذك����ر صعوب����ات التدخل التي 

واجهتها منذ سنوات قليلة«.
ل����م يتدخل����وا  وتاب����ع: »إذا 

والني عند 84 ين����ا للدوالر فمتى 
س����يتدخلون؟ حاملا يتجه ألدنى 
مس����توياته على االطالق؟ أعتقد 
أن عزمهم االحج����ام عن التدخل 

سيكون موضع اختبار«.
وك����رر وزير املالي����ة الياباني 
يوشيهيكو نودا امس أن احلكومة 
ستتخذ اجراء حاسما بشأن العمالت 
-وهو ما يفسر غالبا على أنه تلميح 
بالتدخل- عند الضرورة. لكن رد 

فعل السوق جاء محدودا.

نيكاي يفقد 3.6% ويسجل أدنى 
إغالق منذ 16 شهراً

طوكيو � رويترز: انخفض املؤشر الرئيسي لالسهم اليابانية 
بنسبة 3.6% امس مسجال أدنى مستوى إغالق منذ 16 شهرا وأكبر 

هبوط في يوم واحد منذ ثالثة أشهر.
وكان بنك اليابان املركزي قد اتخذ أمس االول خطوات طارئة 
فش���لت في كبح قوة ال���ني مما أثار قلق املس���تثمرين ودفعهم 

للبيع.
وهبط مؤش���ر نيكي القياس���ي السهم الش���ركات اليابانية 
الكبرى325.20 نقطة ليغلق على 8824.06 نقطة ويسجل أكبر 
هبوط بالنسبة املئوية في يوم واحد منذ تراجعه بنسبة %3.8 
في أوائل يونيو. كما كان هذا أدنى مستوى إغالق منذ 28 أبريل. 
وخالل شهر أغسطس بأكمله فقد املؤشر 7.5% وهو أكبر هبوط 

شهري منذ مايو.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو 
إلى 1.6% في أغسطس

»بوسطن لالستشارات«: أرباح شركات 
االتصاالت الخليجية عرضة لالنخفاض

تحتاج إلى الحد من الهدر وتوفير التكاليف 

دراسة أسترالية: الفجوة في األجور
بين الجنسين تتسع أكثر مما كانت عليه قبل 30 عاماً

سيدني � رويترز: التزال املساواة في 
األجر بني الرجل واملرأة في اس����تراليا 
مج����رد أضغاث أحالم مع صدور تقرير 
امس يظه����ر أن الفجوة في األجور بني 
اجلنسني باتت اآلن أوسع مما كانت عليه 

قبل 30 عاما.
وكشف التقرير الذي اعدته مؤسسة 
»كيه بي ام ج����ي« بتكليف من مجلس 
التنوع في أستراليا وهي جماعة ال تهدف 
للربح أن أجر املرأة االسترالية يقل عن 

أجر الرجل بحوالي %18.

واتس����عت الفجوة على مدى العقود 
الثالثة املاضية حيث كانت املرأة حتصل 
في املتوسط على 88% من أجر الرجل في 

1977 مقارنة مع 82% في 2010.
وقالت القائمة بأعمال مدير البحوث 
مبجلس التنوع ليزا انيس لرويترز: »هذه 
نتيجة مفاجئة بالنظر إلى أن املساواة 
في األجر أصبحت واقعا في اس����تراليا 

في 1972«.
وعلى مدى االثني عشر شهرا املاضية 
زادت الفج����وة في األج����ور بني الرجال 

والنساء مبقدار 7.90 دوالرات استرالية 
)7.09 دوالرات أميركية( أسبوعيا لتصل 
إلى 239.30 دوالرا أميركيا أسبوعيا من 

231.40 دوالرا استراليا.
ويعني هذا أن املرأة كان يتعني عليها ان 
تعمل ثالثة أيام إضافية في 2010 مقارنة 
بعام 2009 لتصل إلى حزمة مس����اوية 

في األجر.
وكشف التقرير أيضا عن أن النساء ال 
ميثلن سوى 7% من املديرين التنفيذيني 
في الشركات املدرجة في مؤشر ايه اس 

اك����س 200 ببورصة اس����تراليا رغم أن 
النساء ميثلن 42% من اجمالي قوة العمل 
ويش����كلن األغلبية -أو 70%- من قوة 

العمل بدوام جزئي في استراليا.
وقالت انيس إن اس����تراليا ش����هدت 
بطبيع����ة احلال حتس����ينات كبيرة في 
أوضاع س����وق العمل للمرأة في القرن 
املاضي لكن عدم حتقيق تقدم في املساواة 
في األجر بني الرجل واملرأة مخيب لآلمال. 
وأضافت قائلة »إنن����ا لم نرجع للوراء 

لكننا لم نتقدم«.

خبراء يعتقدون انه مهدد باالنزالق في الركود من جديد 

أوباما يدرس سباًل جديدة لتعزيز االقتصاد األميركي 
واشنطن � رويترز: قال الرئيس األميركي باراك 
أوباما الذي يواجه ضغوطا من أجل تعزيز االقتصاد 
األميركي إنه وفريقه االقتصادي يبحثون خطوات 
اضافية لتحقيق منو في الوظائف مثل إجراء مزيد 

من التخفيضات الضريبية للشركات.
وظهر أوباما -الذي عاد لتوه من عطلة استمرت 
عش����رة أيام- في حديقة الزه����ور بالبيت األبيض 
أمس االول للتعبير عن قلقه بشأن االقتصاد الذي 
يعتقد بعض اخلبراء أنه مهدد باالنزالق في الركود 

من جديد.
وقال أوباما »فريقي االقتصادي يعمل بجد لتحديد 
اج����راءات اضافية ميكن أن حتدث اختالفا في حفز 
النم����و والتوظيف في املدى القصير وزيادة القدرة 

التنافسية القتصادنا على املدى البعيد«.
وترقى تصريحات أوباما ألن تكون اعترافا بأنه 
على الرغم من حتقيق االقتصاد بعض التحسن إال 
أن التغلب على اآلثار الباقية ألس����وأ ركود شهدته 
البالد منذ الكس����اد الكبير ب����ات صعبا على وجه 

اخلصوص.
 وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت جيبز 
إن أوباما س����يقوم خالل األيام واألس����ابيع القادمة 
بإع����الن »مبادرات موجهة« للمس����اعدة في تعزيز 
االنتعاش وإنه يأمل أن يواف����ق عليها الكونغرس 
قبل توقف عمل����ه للتركيز على االنتخابات املقررة 

في الثاني من نوفمبر.
وذكر أوباما خطوات محتملة مثل مد أجل تخفيضات 
ضريبية للطبقة الوس���طى من املقرر انتهاؤها هذا 
العام وزي���ادة الدع���م احلكومي لتطوي���ر الطاقة 

النظيفة والتوس���ع في إعادة بناء البنية األساسية 
األميركية.

 وق���ال أيضا إنه ي���درس »تخفيضات ضريبية 
إضافية لتشجيع الشركات على توجيه رؤوس أموالها 
خللق وظائف هنا في الواليات املتحدة«. ولم يسهب 

أوباما في التفاصيل.
ويواجه أوبام���ا ضغوطا قوية بالتزامن مع عام 
االنتخابات لزيادة منو الوظائف بعدما أخفقت خطة 
حتفيز حجمها 814 ملي���ار دوالر رعاها هو وحزبه 
الدميوقراط���ي وحصلت على موافق���ة الكونغرس 
ف���ي فبراي���ر 2009 في ب���ث مزيد م���ن الثقة لدى 

األميركيني.
ويقول بعض اخلبراء إن تقريرا ستصدره وزارة 
العمل األميركية يوم اجلمعة قد يظهر ارتفاع معدل 
البطالة في الواليات املتحدة في أغسطس إلى %9.6 
من 9.5% في يوليو مما سيزيد من الصعوبات التي 
يواجهه���ا أوباما قبيل انتخاب���ات التجديد النصفي 

للكونغرس في نوفمبر.
وقال أوباما »الواقع أن شركات كثيرة مازالت تعاني 

وكثيرا من األميركيني مازالوا يبحثون عن عمل«.
وعبر الرئيس عن إحباطه من عرقلة اجلمهوريني 
في مجلس الش���يوخ خلطة بقيم���ة 30 مليار دوالر 
لتيسير االئتمان أمام الشركات الصغيرة بعدما أبدوا 

شكوكا بشأن مدى فاعلية املشروع.
وقال أوباما »بتعبير بسيط.. احتجاز هذا املشروع 
رهينة يلحق ضررا مباش���را بنمونا االقتصادي لذا 
أطالب اجلمهوريني في مجلس الش���يوخ بالتوقف 

عن منعه«.

ڤلل، ليصل العدد اإلجمالي للڤلل 
إلى  التي يتألف منها املشروع 

520 ڤيال«.
وذك����ر أن بع����ض التأخير 
الڤيال السكني  أصاب مشروع 
نتيج����ة ترحيله م����ن موقعه 
ال����ذي خصص له ف����ي البداية 
إلى املوقع احلالي، ما أدى إلى 
اس����تهالك الكثير م����ن الوقت 
التحتية  البنية  إلعادة جتهيز 
وتسلم األراضي واحلصول على 

املوافقات الرسمية من جديد.
واش����ار ال����ى أن العمل في 
مشروع »بزنس أفنيو« وصل إلى 
مراحله األخيرة، وتسير األعمال 
اإلنش����ائية ف����ي »كيوبوينت« 
بش����كل جيد، مؤكدا ان شركة 
املزايا متتلك س����يولة مناسبة 
في مشروع »كيوبوينت« مودعة 
في حسابات الضمان العقاري، 
وال توجد أي مش����كلة في هذا 

اجلانب.
وتوقع أن حتقق الشركة مزيدا 
من السيولة نتيجة تدفق أموال 
سداد مشتري الوحدات العقارية 
في مش����روعي »بزنس أفنيو« 
و»الڤيال السكني«، وهي كافية 
لتغطية جميع مصاريف املشروع 
مع فوائض مزمع حتقيقها في 
نهاية العام احلالي عند جتاوز 

تعثر سداد املشترين.

التنظيمي����ة والقوانني الرادعة 
والتي س����اهمت بش����كل كبير 
وملحوظ في تنظيم العالقة بني 
املطور واملستثمر واملشتري، 
وعملت على احملافظة على حقوق 
كل طرف من األطراف أو مساعدته 
املناس����بة  إيجاد احللول  على 
لتسوية أوضاعه دون املساس 
بحقوق املشتري واملستثمر أو 
التأثير على مصالح ومشاريع 

املطور.
وحتدث العوضي عن متابعة 
العمل وتسليم مشاريع املزايا 
في دبي، ومواصلة حل بعض 
املشاكل غير املعقدة التي برزت 
في بعض املشاريع، مبينا انه 
املزايا عملية تس����ليم  »تتابع 
الڤلل الس����كنية في مش����روع 
»الڤيال السكني« الواقع في دبي 
الند، وقد سلمت املزايا 65 ڤيال 
ألصحابها من أصل 104 ڤلل جار 
تس����ليمها حاليا ضمن املرحلة 
األولى، ونتوقع إنهاء تس����ليم 
املرحلة األولى خالل شهر، على 
أن تنجز املرحلة الثانية املكونة 
من 110 ڤلل خالل مرحلتني تبدأ 
من سبتمبر ومتتد إلى نوفمبر 
2010، تليها املرحلة الثالثة التي 
سيتم تسليمها خالل مراحل تبدأ 
من سبتمبر املقبل وتستمر حتى 
يناي����ر 2011، والتي تضم 306 

وإعادة النظر في حجم املشاريع 
ونوعها، س����واء في سوق دبي 

احمللي أو خارجه«.
وذكر أن مكتب املزايا في دبي 
يركز حاليا على إجناز املشاريع 
املعلنة س����ابقا، وإعادة جدولة 
بع����ض الدفع����ات، والتفاوض 
مع اجلهات احلكومية وبعض 
اجلهات التمويلية بهدف وضع 
املناس����بة للمشترين  احللول 
واملستثمرين ومشاريع الشركة 
في دب����ي، واالس����تحواذ على 
الوحدات املتعثرة من أجل تسهيل 

عملية الدفع على أصحابها.
وش����دد على أهمي����ة الدور 
التنظيم  الذي تلعبه مؤسسة 
العقاري »ريرا« في وضع اللوائح 

وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي ملكتب عمليات شركة 
املزايا في دب����ي م. نايف أحمد 
العوضي ان دبي استطاعت خالل 
السنوات املاضية أن تبني سمعة 
قوية جدا ف����ي جميع املجاالت 
التحتية  البنية  بدءا بتطوي����ر 
للقطاع العقاري واالقتصادي إلى 
معدالت االنتعاش العاملية وثقة 
املستثمرين، وقد جنحت في إبراز 
هذا األمر أكثر خالل األزمة املالية 
العاملية حيث استطاعت استكمال 
العديد من مشاريع البنية التحتية 
واالتصاالت واملواصالت وافتتاح 
برج خليف����ة وحتقيق منو في 

العديد من القطاعات املهمة.
وأض���اف ان���ه: بال��نس��ب��ة 
ل� »املزايا« سيبقى سوق اإلمارات 
محور اهتمامنا مترقبني الفرص 
والوقت املناسب لالستثمار من 
جديد، على الرغم من التغيرات 
التي تع����رض لها نتيجة التأثر 
بتداعيات األزمة املالية العاملية، 
األمر الذي تطل����ب منا التوجه 
لوضع خطة شاملة إلعادة هيكلة 
الشركة، ملعاجلة الوضع الراهن 
بآلية مختلفة من حيث التركيز 
على قطاع����ات عقارية محددة 
وإجناز املشاريع املعلنة وحتقيق 
إلى  عوائد تشغيلية، باإلضافة 
إعادة توجيه بعض االستثمارات 

قال تقرير صادر عن وحدة 
املزايا  الدراس����ات في ش����ركة 
القابضة ان املستثمرين العقاريني 
ال����ى حتقيق منو  يتطلع����ون 
تدريجي في االستثمارات بإمارة 

دبي خالل الفترة املقبلة.
والحظ التقرير أنه على الرغم 
من التوقعات بتحقيق منو في 
قطاع اإلنشاءات والعقارات إال أن 
النمو يأتي مدفوعا بنمو االقتصاد 
بشكل عام، حيث توقعت جمعية 
املقاول����ني في اإلمارات أن تصل 
معدالت النمو إلى 4% في 2011، 
والذي بدأت بوادره في الظهور 

منذ بداية العام احلالي.
واشار التقرير الى ان بعض 
املراقبني للسوق العقاري االماراتي 
يتوقعون أن تشهد الفترة املقبلة 
طرح املزيد من الوحدات العقارية 
اجلديدة في السوق السيما في 
دبي، مما قد يساهم في خفض 
إيجارات العقارات خالل النصف 
الثاني من الع����ام احلالي، الفتا 
الى ما ورد ضمن تقرير »جونز 
النغ السال« الذي توقع أن يدخل 
السوق العقارية في دبي نحو 26 
ألف منزل في عام 2010، ونحو 25 
ألف وحدة أخرى في عام 2011، 
ليصل إجمالي املخزون العقاري 
في اإلمارة إلى 320 ألف مسكن 

بنهاية عام 2011.

تتابع تسليم الڤلل السكنية في مشروع »الڤيال السكني« في دبي الند

العوضي: »المزايا« تدرس خطة شاملة لالستفادة
من مشاريعها المنجزة مع نهاية 2011


