
العدد 249السنة الرابعة عشراألحد 2 أكتوبر 2022

اتجاهات عقارية15 

المعـــارض والمؤتمـــرات العقارية 
هي أحـــد مكونـــات ما يعـــرف بالمزيج 

التسويقي والتي تسعى من خالله الشركات 
إلى التواصل المباشـــر بينها وبين العمالء المستهدفين 
إمـــا للتســـويق أو البيع المباشـــر لهم أو للوســـطاء من 

مكاتـــب أو متعاونون.
وفـــي الغالـــب مـــا تتضمن تلـــك المعـــارض وباألخص 
المعـــارض الدولية العقارية عقد عـــدة صفقات وتوقيع 
اتفاقيات تعاون أو شـــراكات بين العارضين من شركات 
أخرى وهو ما يسمى B2B ))Business to Business وكذلك 
بين الشـــركات وبعض الجهات الحكوميـــة ذات العالقة 
وهو ما يعرف B2G ) Business to Government(، والتي 
تقوم الشـــركات خالله إلى توقيع عقود لتوريد أو التعاون 

مع الحكومـــة أو وكاالتها المعتمدة .
مـــن ناحية أخرى، تعتبـــر المعارض فرصة للمســـتهلك 
لالطالع على العديـــد من العروض العقارية للشـــركات 
المتنافســـة لالختيار بينها والشـــراء منها وهو ما يسمى 
B2C )business to Customer(، وفي نفس الوقت تمنح 
العمـــالء الفرصة للتواصل مـــع أصحاب القـــرار في تلك 
الشركات ومشـــاركة اآلراء والمقترحات والتيفي الغالب 

تعكس رؤيـــة العمالء عن الشـــركات ومنتجاتها .
كمـــا تتضمـــن تلـــك المعـــارض عـــدة فعاليـــات وعقد 
وتنظيـــم ورش العمل التي من شـــأنها تعريف الجمهور 
والمستهلكين بأخر المستجدات في أنظمة البناء والتمويل 
العقاري وما إلى ذلك من مشـــاريع مســـتقبلية وكذلك 
لرفع مســـتوى الوعي بما يقدم من خدمات وتســـهيالت 
من شانها تعزيز السوق العقاري ورفع مؤشر مشاركته 

في االقتصـــاد الوطني بإذن هللا.
الجدير بالذكر أنه مـــن المزمع إقامة أحد أهم المعارض 
العقارية بالمملكة وأعرقها خـــالل األيام القادمة بمدينة 
جدة وهو معرض ريستاتكس العقاري )Restatex( والذي 
سيقام تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 
واإلســـكان والذي يهدف إلى إبـــراز دور القطاع العقاري 

بالمملكة.
مختص في التمويل العقاري واألداء

د.مونس شجاع

المعارض العقارية واجهة 
دولية

  هــل انتهت أزمة الفكر في الســكن؟ 

خطة تساعدك في شراء عقار سكني 

شـــراء العقار عن طريق التمويـــل العقاري 
المدعـــوم من أصعـــب وأخطر القـــرارات التي 
يتخذها المســـتفيد والســـبب )مـــدة التمويل 
طويـــل واالســـتقطاع من الراتـــب عاليه 65% 
والنســـبة عالية(، لذلك على كل شـــخص قبل 
قرار الشـــراء العقـــار الســـكني أن يضع خطة 

شـــراء العقار وتكـــون كتالي : 
1 - ُكن مســـتعداً وجاهزاً لشراء العقار مادًيا 

. ومعنوياً

سابقاً  ذكر  عندما  اإلسكان   وزير 
أن المشـــكلة لدينا ليست أزمة 

فكر،  أزمة  هي  بل  ســـكن، 
السكن  ثقافة  أن  وذكر 

أكبر من أن يرى الناس 
أن السكن هو أرض أو 
أو بيت فقط.  مسكن 

ماجد  الوزيـــر  بحـــث   لذلك 
الحقيل عن حلول ســـكنية وفقاً 

لفكر جديد ومنظور مختلف مركزاً على 
المواطن كمحور أساســـي لهذه الحلول، 

2 - تخلص من جميع التزاماتك صغيرة 
أو كبيرة. 

اســـتحقاق  مـــن  التأكـــد   -  3
الدعـــم وأيضـــاً معرفة آلية 

الدعم  مـــن  االســـتفادة 
المناسب.  المنتج  واختيار 

4 - زيارة الجهة التمويلية 
التمويل  لمعرفـــة تفاصيـــل 

العقـــاري ويكـــون مبلـــغ التمويل 
واالستقطاع من الراتب مناسب لدخلك 

الشهري وأيضاً مدة سنوات التمويل ما تكون 

كما قـــام أيضـــاً بإيجاد حلـــول للمطورين 
العقارييـــن لتســـهيل ضـــخ العديـــد من 
الجودة  ذات  العقاريـــة  المنتجـــات 
العاليـــة والتي تلبـــي احتياجات 

األسر.
الوزيـــر  شـــاهدنا 
أيام  قبـــل  الحقيـــل 
يقـــف علـــى بعـــٍض 
شركات  مشاريع  من 
التطويـــر العقـــاري، التي 
تقديم  فـــي  نجاحـــاً  ســـجلت 
بالجودة  شـــقق ســـكنية تميزت 
والتصميم، محققـــًة بذلك ما كان يتحدث 

زيادة عـــن العمر التقاعدي. 
5 -  حســـب مبلـــغ التمويـــل يتم 
البحث عن المنزل المناســـب 
فـــي المـــكان المناســـب 
ويكون حسب إمكانيتك 

المادية.  وقدرتـــك 
7 - بعـــد اكتمال الخطة 
اســـتخير وتـــوكل علـــى هللا 

واشـــترى بيـــت العمر .
مستشار عقاري  

عنه الوزير ســـابقاً بأن الســـكن لدينا   هو 
فكر.  أزمـــة 

 فأصبـــح اليوم الناس وخصوصا األســـر 
الصغيرة يبحثون عن الشـــقق التي تتوفر 
حولها الخدمات بداًل من الفلل النخفاض 
ســـعرها مقارنة بالفلل، فيما كان الناس 
ســـابقاً ال يرضون اال بفلة مســـتقلة وقد 
تكـــون بعيدة عن الخدمـــات التي يحتاجها 
المواطن، أما اليوم فأصبحت الشقق ذات 
مطلب  هي  المتميـــز  والتصميم  الجـــودة 

السكن. لطالب 

 مطر الشمري

ماجد العتيبي 

بريد المراسالت
info@amlak.net.sa

شارك
 بالتحرير في صحيفة 

أمالك العقارية

ترحب إدارة صحيفة أمالك بمساهمات ومقاالت المهتمين بالشأن العقاري، وخصصت صفحة 

كاملة باسم »اتجاهات عقارية« ليتبادل فيها العقاريون والكتاب اآلراء بما يخدم ويفيد القطاع.
أمالك منكم وإليكم

@MounesShujaa

 @alholom27 

 @mnfr10 

550
منزل جديد في دبي

في ضوء االزدهار في سوق العقارات في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، يؤكد الخبراء أن زيادة 

الطلب المتوقع على شريحة العقارات السكنية 

بين عامي 2022 و2027، يتطلب بناء ما يزيد عن 550 
ألف منزل جديد في دبي على مدى األعوام العشرة 

المقبلة.
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