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ال لتنظيم القطاع أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« قيام اتحاد العقاريين بدور فعَّ

الجراح: الركود االقتصادي وليد تراكمات افتقدت الحلول السريعة

توفيق اجلراح

رغم التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط

»بيان«: االقتصاد الكويتي تأثر أكثر من غيره وتخّلف في بداية التعافي
دول مجموعة العشرين قدمت خططًا تحفيزية تش�كل قيمتها 2% من ناتج العام 2009 و1.6% من ناتج العام 2010

قانون »االستقرار« ساهم في حتسن أوضاع السوق

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان 
لالستثمار ان صندوق النقد الدولي أصدر 
تقريره األخير بعنوان »احلالة املالية 
العامة«، وال����ذي يغطي دول مجموعة 
العشرين بشكل عام والسياسات التي 
اتبعتها الدول ملواجه����ة األزمة املالية 
العاملية ومدى انعكاس تلك السياسات 

على اقتصاديات الدول األعضاء.
وذكر التقرير نقال عن تقرير صندوق 
النقد أن لألزمة أثر كبير على األوضاع 
املالية حول العالم، إذ توقع أن تعاني 
دول مجموعة العشرين من عجز تبلغ 
نسبته 8.1% من إجمالي الناجت احمللي 
للع����ام 2009، كما توقع أن تطبق دول 
املجموعة خططا حتفيزية تشكل قيمتها 
2% من ناجت العام 2009 و1.6% من ناجت 

العام 2010.
وفي عرضه للمبالغ التي خصصتها 
دول مجموعة العش����رين لدعم القطاع 
املالي والقطاعات األخرى، قدر التقرير 
أن تكون قيمتها قد وصلت إلى ما يقارب 
12 تريليون دوالر. وقد تطرق التقرير 
إلى اخلطوات التي مت اتخاذها لتنفيذ 
خطط التحفي����ز في بعض الدول التي 
توفر البيان����ات بهذا اخلصوص. ففي 
الواليات املتحدة األميركية على سبيل 
املثال، ذك����ر التقرير أن 41% من املبالغ 
املخصصة لتحفيز االقتصاد، واملقدرة 
ب� 283 مليار دوالر، قد مت صرفها حتى 

منتصف شهر يوليو املاضي.
ولفت التقرير إلى ان أس����واق املال 
األميركية قد جتاوبت بش����كل عام مع 
خطط اإلنقاذ التي مت وضعها، إذ ارتفع 
مؤش����ر داو جونز مبا يقارب 48% من 
أدنى مستوى بلغه منذ بداية األزمة، في 
حني منا مؤشر سوق نيويورك لألوراق 
املالية بنسبة 56% تقريبا. وكان السوقان 
قد س����جال أدنى إغالق لهما خالل فترة 

األزمة بتاريخ 9 مارس 2009.
وفي املقابل، س����جل سوق الكويت 
لألوراق املالية منوا بلغت نسبته %21 
تقريبا، وذلك من أدنى مس����توى بلغه 
خ����الل األزمة بتاري����خ 1 مارس 2009. 
فقانون تعزيز االستقرار املالي الذي مت 
إقراره مبرسوم ضرورة في شهر مارس 
املاضي هو قانون دفاعي بالدرجة األولى، 
يهدف إلى حماية املصارف ولم يستفد 
منه إال القليل حتى اآلن. فهو يش����تمل 
على ضمانات حكومية للعجوزات في 
التسهيالت  البنوك مقابل  مخصصات 
االئتمانية والتموي����ل وضمان ل� %50 
التي تقدمها  التمويالت اجلدي����دة  من 

على منو بنسبة 0.28%، وسط انخفاض 
ملحوظ في حجم التداوالت اليومية. هذا 
وتراجع السوق في الساعة األولى من 
جلسة يوم اخلميس، ثم بدأ بتعويض 
خس����ائره وأخذ بالتذبذب حتى نهاية 
اجللس����ة التي أنهاها على ارتفاع في 
مؤشريه الرئيسيني بلغت نسبته %0.36 

للسعري و0.42% للوزني.
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت 
األسبوع عند 7.748.3 نقطة بنسبة منو 
بلغت 0.90% عن إغالق األسبوع الذي 
سبقه، بينما أقفل املؤشر الوزني يوم 
اخلميس عن����د 444.62 نقطة مرتفعا 
بنسبة 1.70%. وعلى الصعيد السنوي، 
يكون املؤشر السعري قد قلص خسارته 
إلى 0.44% مقارنة بإقفال العام 2008، 
فيما بلغت نس����بة منو املؤشر الوزني 

السنوية %9.32.

مؤشرات القطاعات

وس����جلت أربعة من قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية منوا في مؤشراتها 
بنهاية األسبوع املاضي، فيما تراجعت 
الباقية.  القطاعات األربعة  مؤش����رات 
وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة 
حيث أقفل مؤشره عند 8.999.7 نقطة 

مرتفعا بنسبة 
2.80%، تبعه قطاع الصناعة في املركز 
الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة %1.77 
بعد أن أغلق عند 5.604.3 نقطة، ثم قطاع 
اخلدمات ثالثا مع منو مؤشره بنسبة 

النفط في التحسن مع جتاوزها حاجز 
ال� 70 دوالرا مجددا.

اليومية،  الت����داوالت  وعلى صعيد 
استهل الس����وق تعامالت اليوم األول 
من األس����بوع على ارتفاع في الدقائق 
األولى ليعود بعدها إلى التأرجح ضمن 
املنطقة احلمراء ليقفل بنهاية اليوم على 
ارتفاع محدود في مؤشره السعري بلغت 
نس����بته 0.03% وفي حني منا املؤش����ر 
الوزني بنس����بة 0.49%. تابع السوق 
أداءه املتواضع في جلسة يوم االثنني 
وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداول، 
وبعد أن تراجع في النصف الثاني من 
اجللسة بسبب عمليات جني األرباح، 
متكن السوق مبساعدة تداوالت الدقائق 
األخيرة من اإلقف����ال على منو طفيف 
ملؤشره الس����عري بنسبة 0.12% بينما 
تراجع الوزني بنس����بة بلغت %0.18. 
ونتيجة لعمليات ش����راء شملت أسهم 
من مختلف األوزان، وفي ظل تسجيل 
متغيرات التداول الثالثة منوا ملحوظا، 
أنهى السوق جلسة يوم الثالثاء على 
ارتفاع في مؤشريه السعري والوزني 
بنس����بة بلغ����ت 0.49% و0.67% على 
التوالي. وفي يوم األربعاء، كانت حركة 
مؤشر السوق السعري ضمن املنطقة 
احلمراء طوال اجللسة، ولكن مبساعدة 
تداوالت الدقائق األخيرة متكن املؤشر 
من اإلقفال على انخفاض بسيط بلغت 
نسبته 0.10%، في حني كان أداء املؤشر 
الوزني مغايرا خالل اجللسة التي أنهاها 

البن����وك للقطاعات احمللي����ة املنتجة، 
بينما ال يحتوي على أي مبالغ حتفيزية 
إلنعاش االقتصاد. لذلك جند أن االقتصاد 
الكويتي قد تأثر كثيرا، ورمبا أكثر من 
غيره، من تداعيات األزمة املالية، وتخلف 
كذلك كثيرا في بداية التعافي من آثارها، 
وذلك رغم التحس����ن الكبير الذي طرأ 

على أسعار النفط.

حركة التداول

قال التقرير ان سوق الكويت لألوراق 
املالية متكن من إنهاء األسبوع املاضي 
على ارتفاع وسط استمرار حالة التذبذب 
التي اصطبغت به����ا تداوالته مؤخرا. 
الس����بب في تأرجح مؤشرات  ويعود 
السوق إلى مواصلة هيمنة احلذر على 
تعامالت املتداول����ني، وهو ما انعكس 
بشكل واضح على مؤشرات التداول التي 
تراجعت بشكل ملحوظ خالل األسبوع. 
هذا وتباين أداء املؤشرين الرئيسيني في 
بعض جلسات األسبوع، في حني ساهم 
النشاط على عدد من األسهم القيادية 
في استقرار أداء السوق خالل األسبوع 

املاضي. 
على الصعيد اخلارجي، شهدت أسواق 
األسهم املجاورة تذبذبا في أدائها أيضا 
ولكن متكن أغلبها من اإلغالق على ارتفاع 
أسبوعي. أما أسواق املال العاملية فقد 
واصلت منوها في اجللس����ات األولى 
من األسبوع ووصل بعضها إلى أعلى 
مستوياته لهذا العام، كما استمرت أسعار 

1.47%، مقفال عند 16.204.8 نقطة.
من ناحية أخرى، كان قطاع األغذية 
في مقدمة القطاعات اخلاس����رة خالل 
األسبوع املاضي، حيث انخفض مؤشره 
بنسبة 1.19% منهيا تداوالت األسبوع عند 
4.484.1 نقطة، تبعه قطاع التأمني الذي 
أقفل مؤشره عند 2.879.9 نقطة منخفضا 
بنسبة 0.90%، وحل ثالثا قطاع العقار 
الذي انخفض مؤش����ره بنسبة %0.40 

مقفال عند 3.164.0 نقطة.

مؤشرات التداول

وانخفضت مؤشرات التداول الثالثة 
للسوق بشكل ملحوظ خالل األسبوع 
املاضي، حيث تراجعت كمية األس����هم 
املتداولة في السوق بنسبة بلغت %36.22 
عن األسبوع السابق لتصل إلى 996.98 
مليون سهم، بينما انخفضت قيمة األسهم 
املتداولة خالل األسبوع بنسبة %24.99 
لتصل إل����ى 287.83 مليون دينار. كما 
انخف����ض عدد الصفقات، حيث ش����هد 
األسبوع املاضي تنفيذ 24.581 صفقة 
بتراجع نس����بته 30.28% عن األسبوع 

ما قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية، فقد بلغ 
معدل قيمة التداول اليومي خالل األسبوع 
املاضي 57.57 مليون دينار. متراجعا 
من 76.75 مليون دينار. في األس����بوع 
السابق، في حني انخفض متوسط حجم 
التداول من 312.66 مليون سهم ليصل إلى 
199.40 مليون سهم، بينما بلغ املتوسط 
اليومي لع����دد الصفقات املنفذة 4.916 
صفقات مقارن����ة ب� 7.052 صفقات في 

األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

وشغل قطاع اخلدمات املركز األول 
جله����ة حجم التداول خالل األس����بوع 
املاضي، إذ بلغ عدد األس����هم املتداولة 
للقطاع 306.48 مليون س����هم شكلت 
30.74% من إجمالي تداوالت السوق، فيما 
شغل قطاع االستثمار املرتبة الثانية، 
حيث بلغت نسبة حجم تداوالته %24.64 
من إجمالي السوق، إذ مت تداول 245.70 
مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة 
التداول، فقد شغل قطاع اخلدمات املرتبة 
األولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 47.30% بقيمة إجمالية 136.16 
مليون دينار. فيما شغل قطاع البنوك 
املرتبة الثانية، إذ بلغت نس����بة قيمة 
تداوالته إلى الس����وق 17.29% وبقيمة 

إجمالية 49.76 مليون دينار.

1.6% ارتفاعًا 
في القيمة الرأسمالية للسوق

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة 1.65% خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 
33.63 مليار دينار. بنهاية تداوالت األسبوع، حيث 
منت القيمة الرأسمالية لس����تة قطاعات من السوق 
مقابل تراجعها للقطاعني الباقيني. وقد تصدر قطاع 
البنوك الئح����ة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته 
الرأس����مالية بنسبة بلغت 2.70% بعد أن وصلت إلى 
10.82 مليار دينار. جاء بعده قطاع الش����ركات غير 
الكويتية الذي وصلت قيمته الرأس����مالية إلى 3.64 
مليارات دينار. مسجال منوا نسبته 2.53%، وحل قطاع 
االستثمار ثالثا جلهة نسبة النمو، والتي بلغت %2.10 
لتصل قيمته الرأس����مالية إلى 3.60 مليارات دينار. 
هذا وكان قطاع العق����ار أقل القطاعات ارتفاعا حيث 
وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.22 مليار دينار. بعد 

أن ارتفعت بنسبة %0.37.
في املقابل، س����جل قطاع األغذية أكبر تراجع في 
القيمة الرأس����مالية حيث انخفضت خالل األسبوع 
املاضي بنسبة 4.31% لتصل إلى 662.66 مليون دينار، 
تبعه قطاع التأمني الذي تراجعت قيمته الرأسمالية 

بنسبة 0.93% لتصل إلى 345.07 مليون دينار.

حلول
ذكر اجل��راح ان هناك 6 خطوات وحلول من املمكن ان تس��اهم 
بتحريك سوق العقار وأنش��طة التسويق العقاري في الكويت وهي: 
تغيير اس��تراتيجيات التس��ويق العقاري من خالل تصحيح اسعار 
العقارات وفقا لألرقام احلالية، وتس��عير العقارات مبا يناسب فئات 
وشرائح مختلفة، وتقدمي العديد من التسهيالت ملن يستهدفهم التسويق 
العقاري، باالضافة الى خدمات مجانية تؤدي الى تخفيض سعر املنتج 
العقاري، وتقدمي املنتج املناسب للمرحلة. ابتكار أدوات متويلية جديدة 
ومتنوع��ة تعني جميع الفئات والش��رائح على متل��ك العقار. تدريب 
املديرين واملسوقني واملوظفني العاملني في مجال التسويق العقاري، 
ومواكبة احدث النظريات واالفكار في هذا املجال، وكذلك جتديد املفهوم 
التقليدي للتسويق الذي اعتاد عليه السوق، االبداع والتجديد بدال من 
االكتفاء مبا يسمى العقار التقليدي. استهداف شرائح جديدة عن طريق 
الضغط لسن قوانني تسمح بتملك املقيم األجنبي بضوابط مع مراعاة 
خصوصية الكويت، كالسماح للوافد بتملك 250 مترا مربعا او شقتني، 
وهذا من ش��أنه ان يؤدي الى ابقاء جزء كبير من دخل األسر الوافدة 
وأموالهم داخل الكويت، بدال من حتويلها الى اخلارج. الغاء القانونني 

8 و9 اللذين قضيا على حلم املواطن بامتالك بيت العمر.

اخلطوات حتتاج الى وجود القطاع 
اخلاص والشركات التي من شأنها 
تخفيف االعب����اء املالية عن كاهل 
الدولة، بل ان مشاركته ستساهم 
في حتقيق عوائد وايرادات.وقال ان 
طلبات اإلسكان القائمة واملتوقعة 
خالل الفترة القليلة املقبلة ستصل 
الى 100 ألف طلب، وهذا ما سيزيد 
من أهمية ه����ذا القطاع وضرورة 
االهتمام به وتنميته وتوفير البيئة 
املناس����بة والقوانني التي تضمن 
منوه، كما تتطلب األزمة اإلسكانية 
وجود دور اساسي ملشاركة القطاع 
اخلاص بإيجاد احللول السريعة لها، 
حيث ال يعقل ان تتحمل احلكومة 
املس����ؤولية في توفي����ر األراضي 
وبنائها وحتويلها دون ان تكون 
هناك مساهمة فعالة للقطاع اخلاص 
عبر فتح املجال ملعادلة شراكة مع 
القطاع العام حلل املشكلة اإلسكانية 
التي بدورها ستسهم في خلق فرص 
عمل حقيقي����ة، حيث يقدر حجم 
األعمال الس����نوية في حال تنفيذ 
القطاع اخلاص لبناء 10 آالف وحدة 

سكنية في حدود امللياري دينار، 
السيما في انعكاساتها اإليجابية في 
حتريك جميع القطاعات املرتبطة 
باألعمال اإلنش����ائية وغيرها من 

املستلزمات.
كما ان مشاركة القطاع اخلاص 
في مش����اريع اإلس����كان والبنية 
التحتية وفق نظام ال� »بي.أو.تي« 
ستحقق للدولة عوائد وإيرادات 
سنوية، الى جانب تخفيف األعباء 
املالية للباب األول من املوازنة من 
خالل توافر فرص عمل عديدة في 
القط����اع اخلاص ب����دل القطاعات 
احلكومي����ة، خصوص����ا ان تلك 
اخلطوة ستحفز املوارد املالية للمال 
العام، بدال من االعتماد على دخل 

اإليرادات النفطية.
وأكد على ان القطاع العقاري 
حاليا يعاني من جمود في حجم 
التداوالت إال انه يظل هو املالذ اآلمن 
واملنتج االستثماري السهل املمتنع 
بالنسبة للكثير من املستثمرين 
وخصوصا صغار املس����تثمرين 

ومتوسطي االستثمار.

وذك����ر أن عملي����ة التأثر من 
تبع����ات األزمة ل����م تقتصر على 
األسهم واالستثمارات، بل طالت 
القطاع العق����اري ايضا من خالل 
شح السيولة وانعكاساتها السلبية 
على القطاع الذي ينقسم تأثره على 

النحو التالي:
السكن اخلاص الذي مازال يشهد 
طلبا حقيقيا ومتزايدا على املساكن 
اجلاه����زة والتي ل����م تتأثر كثيرا 
بخالف القسائم أو مساحات أراضي 
البناء التي تنقسم الى قسمني في 
حجم التأثر من حيث توافر البنية 
التي تراجعت أسعارها  التحتية 
بشكل طفيف وانخفاض األسعار 
الى جانب  الى مستويات كبيرة، 
العزوف عنها لعدم توافر البنية 
التحتية وانعكاسات قانوني 8 و9 
في ذلك اجلانب الذي مينع البنوك 
من تقدمي التس����هيالت والتمويل 
للعقار الس����كني، فضال عن عدم 
السماح للشركات بشراء وتطوير 
تلك األراضي فكيف يتم التطوير في 
ظل وجود قانون يعرقل النهضة 

العمرانية؟
ويسعى احتاد العقاريني حاليا 
املناس����بة إللغاء  إليجاد احللول 
التي مت  القانونني عبر املطالبات 
التقدم بها للس����لطتني التنفيذية 
والتش����ريعية بإع����ادة النظر في 
القانون مبا يتناسب مع متطلبات 

حل املشاكل اإلسكانية.
أما فيما يتعلق بركود العقارات 
االستثمارية، فأكد اجلراح على انه 
على الرغم من انخفاض أس����عار 
الفائدة على الودائع، إال انها مازالت 
حتتفظ بعمليات الطلب والعرض 
بحسب رغبة الطرفني في االحتفاظ 

أو البيع للعقار.
الى  القان����ون يهدف  ان  وقال 
حماي����ة القطاع املصرف����ي الذي 
يعتبر عصب االقتصاد األساسي 
الفرصة للبنوك  إتاحة  من خالل 
لزيادة رؤوس أموالها ومخصصاتها 
الى جانب من����ح االئتمان اجلديد 
للقطاع����ات املنتجة في االقتصاد 
الوطني وكذلك املساهمة في حل 
األزمات املالية لبعض الش����ركات 

العقاريني  أكد رئيس احت����اد 
توفيق اجلراح أن القطاع العقاري 
يظ����ل املالذ اآلمن رغم اس����تمرار 

تداعيات االزمة املالية العاملية.
وقال اجلراح في حوار أجرته 
جريدة »مكان« االس����بوعية في 
عددها الص����ادر اليوم ان القطاع 
العقاري يحتاج إلى تفعيل الكثير 
من القوانني الداعمة واحملفزة منها 
قان����ون رقم 7 واملتعلق بنظام ال� 
B.O.T وقانونا 8 و9 للسكن اخلاص 

والتمويل.
وأش����ار الى ض����رورة تضافر 
اجلهود ان تواف����ق االوضاع بني 
الس����لطتني يعمل عل����ى حتريك 
ودوران احلرك����ة االقتصادية في 

البالد.
وقال ان الوض����ع االقتصادي 
في الكوي����ت غير طبيعي ويتجه 
اكث����ر للجمود م����ن خالل ضعف 
حجم التداوالت، سواء في السوق 
العقارية او املالية اخلاصة باالسهم 
وليس هناك ش����ك بأن طموحات 
احلكومة كبي����رة، خصوصا في 
حتقيق رؤية صاحب السمو األمير 
بتحوي����ل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري، إال أن املعوقات كبيرة، 
منها عدم االستقرار السياسي بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
والذي يتطلب التوافق واالنسجام 
من أجل حتقيق االهداف املطلوبة في 
تفعيل وتطوير القوانني االقتصادية 
املعيقة، مثل قانون رقم 7 اخلاص 
بال� »بي أو ت����ي« وقانوني 8 و9 
املتعلقني بالسكن اخلاص والتمويل، 
ال����ى جان����ب اس����تصدار قوانني 
وتش����ريعات تتعلق باالستثمار 
االجنبي والشركات وهيئة سوق 
املال والقضاء على البيروقراطية 
والروتني احلكومي وتعزيز دور 
القطاع اخلاص وتوسيع القاعدة 

االنتاجية عن طريق خلق قنوات 
اس����تثمار جديدة، سواء املتعلقة 
باخلدمات او السياحة والصناعة 
التحويلية والبيئي����ة والغذائية 
والتجاري����ة، فضال ع����ن اختيار 
اقتصاديني يساهمون في عملية 

النهوض والتنمية.

قرارات مؤجلة

واشار الى أن املشاكل االقتصادية 
مازالت قائمة على قرارات مؤجلة 
لع����دم التواف����ق بني الس����لطتني 
وعدم اعطاء القضية االقتصادية 
االولوية في اجندة االعمال، فضال 
عن تراكم املشاكل االقتصادية دون 
ايجاد احللول  السريعة لها، مما 
ساهم في تفاقم االزمة واستمرار 
اجلمود، اال ان����ه وعلى الرغم من 
ضخامة االزم����ة االقتصادية، فإن 
الفرصة التزال س����انحة لالدارة 
االقتصادية احلكومية عبر اعادة 
النظر باالوضاع االقتصادية واعادة 

هيكلة القطاعات.

احتكار الدولة لألراضي

وأك����د أن األراضي في الكويت 
أصبح����ت عنق زجاجة، س����واء 
الصناعية او السكنية او التجارية 
الدولة  والسياحية، حيث تعتبر 
اكبر محتك����ر لتلك االراضي، مما 
يصعب مهمة الشركات والقطاع 
اخلاص في تطوير تلك االراضي 
ما ل����م حتررها الدولة عبر إعطاء 
القطاع اخل����اص الدور االكبر في 
عملية املش����اركة ف����ي تطويرها، 
فضال عن ان االحتكار ال يقتصر 
على االراضي، بل ايضا اخلدمات 
العامة والكهرباء واملاء التي حتتاج 
الى استثمارات ضخمة لتطويرها 
وحتديثها مبستويات حتقق النمو 
االقتصادي املطلوب، السيما ان تلك 

االستثمارية والعقارية ايضا التي 
تواجهها بع����ض الصعوبات في 
استكمال مش����اريعها لعدم وفرة 
السيولة، إال ان ذلك القانون يحتاج 
ايضا لقوانني مساندة وداعمة، مثل 
قانون إعادة التنظيم والهيكلة الذي 
يهدف الى حتقيق عوائد للدولة، 
الى جانب توس����يع آفاق انشطة 

القطاع اخلاص.
وذكر ان األزمة املالية العاملية 
اثرت في سوق العقار في الكويت، 
حيث انخفض التداول العقاري في 
2008 بنسبة 33% مقارنة مع 2007 
ومجال التسويق العقاري يعتبر 
من املج����االت التي تأثرت باألزمة 
املالي����ة العاملية الرتباطه بالعقار 

الذي تضرر من األزمة.
وأشار الى ان ما يحدث اآلن في 
سوق العقار اخلليجية والكويتية 
حتديدا من كساد بسبب انتظار من 
يرغب في الشراء انخفاض األسعار 
اكثر، فيما ينتظر الراغب في البيع 
صعود األسعار، وهذا ما أدى الى 
خلق حالة من اجلمود في الصفقات، 
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى 
فإن ش����ح الس����يولة لدى الراغب 
في الش����راء بسبب تشدد البنوك 
واملص����ارف في االقراض ادى الى 
شبه توقف احلركة العقارية، وهذا 
بالتالي عاد باألثر الس����لبي على 

عمليات التسويق العقاري.

المرجع األول لقطاع العقارات

وأكد عل����ى ان االحتاد يهدف 
الى الدف����اع عن حقوق العقاريني 
واالضطالع بدور فاعل في تنظيم 
وتنمي����ة قطاع العقار، الى جانب 
املشاركة املؤثرة في صنع القرار 
االقتصادي وأن يصبح االحتاد هو 
املكان األمثل لتطوير بيئة العمل 
املثالية لنمو القطاع العقاري في 
الكويت ودميومة نشاطه ليبقى 
رافدا أساسيا من روافد االقتصاد 

الوطني.
وقال: سنسعى جادين لتفعيل 
دور ه����ذا االحتاد ملا فيه مصلحة 
الوطن����ي، فعلى عاتق  االقتصاد 
االحتادات املهني����ة، من املهم بذل 

قصارى جهدها للمساهمة في تطور 
البالد في القطاع العقاري، فهناك 
قضايا جمة بحاج����ة الى متابعة 
من خالل االحتاد، وس����نطرح كل 
تلك القضايا ساعني من املسؤولني 
احلكوميني ونواب األمة وهيئات 
املجتمع املدني إلعمار الكويت من 
جديد، وسنكون عنصرا ايجابيا 
فاعال ف����ي صياغة قوانني جديدة 
وتغيير اخرى قائمة حتى تنطلق 

ورشة لطاملا طال انتظارها.
وشدد على ان االحتاد سيكون 
منبرا تطل من خالله مختلف قضايا 
القط����اع العقاري ب����دءا من أزمة 
االسكان وسبل معاجلتها مبشاركة 
القطاع اخلاص، مرورا بكيفية دفع 
الدولة لفك قبضتها عن األراضي، 
وطرح املزيد منها امام املستثمرين 
اجلادين، وانتهاء باملشروعات التي 
توقفت عجلتها جلهة اعادة تفعيلها 
خدمة ملشروع حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري، تلبية لرغبة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وق����ال ان القانون اخلاص بال� 
B.O.T الذي أقر مؤخرا جاء حتت 
انفعاالت ظرفية، وبالتالي  وطأة 
وضعت فيه نص����وص وبنود ال 
متت لالس����تثمار املجدي بصلة، 
واصبحت مس����اوئ ذلك القانون 
واضحة للجميع اآلن بعدما تطرق 
اليها املؤمتر الذي عقدته مجمعات 
األسواق في فبراير املاضي وتطرقت 
فيه بالتفصي����ل الى ذلك القانون 

املشؤوم.
وأضاف انه ال يوجد استثمار 
تطويري كبير حالي����ا في قطاع 
العقار احمللي، وس����وق األس����هم 
ليس مجاال لالستثمار التشغيلي، 
ولكل قطاع ايجابيات وس����لبيات 
لكن يبقى العقار قطاعا تشغيليا 
وتنمويا بامتياز، ورمبا كان يجب 
املواءمة بني القطاعني مع أرجحية 
للعقار خاصة في الفرص املتاحة 
خليجي����ا وعربيا، علم����ا انه في 
سوق االسهم حاليا عدد من السلع 
املمتازة التي لطاملا كانت املالذ اآلمن 

للمستثمرين.
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