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قال التقرير األسبوعي لشركة املتخصص العقارية 
ان العق����ارات كانت ومازالت ذات أهمية قصوى لدى 
أي مستثمر يسعى لتنويع اس����تثماراته ال تقل في 
ذلك عن األسهم والس����ندات واملرابحات والسلع، بل 
واملشاريع املنتجة أيضا إن لم تزد في األهمية، فكما 
أننا ال ننصح أي مس����تثمر أن يركز استثماراته في 
األسهم فقط، فإننا كذلك ال نفضل تركيز االستثمارات 
ف����ي مجال العقار مبفرده، خصوص����ا إذا كانت هذه 

العقارات في دولة أو منطقة واحدة.
ونبه التقرير الى أن يكون العقار أول االستثمارات، 
وذلك بأن تؤمن مسكنا لك ولعائلتك خصوصا إذا كنت 
تعول أسرة، فشراء املسكن هو أداة ممتازة لالدخار 
اإلجباري، وهو في معظم األحوال مستودع جيد للقيمة، 
بل إن قيمته تزداد في كثير من الدول، األمر الذي بدأ 
يحص����ل في كل دول اخلليج في اآلونة األخيرة، كما 
أن جعل املس����كن أول االستثمارات يساهم في تأمني 
مستقبلك وعائلتك من مخاطر االستثمارات األخرى، 
بل ومن مخاطر احلياة، وعند حس����ابك احلصة التي 
ينبغي عليك اس����تثمارها في العقارات البد أن تأخذ 
قيمة مسكنك باحلسبان بصفته جزءا من استثماراتك 
العقارية. وأشار التقرير إلى متوسط عائد االستثمار 
في العقارات باخلليج والدول العربية فس����نجد أنه 
حقق متوسط عائد يبلغ 8.2% سنويا خالل السنوات 

العشر املاضية.
وعلى سبيل املقارنة فقد بلغ العائد على أسهم نفس 
الدول على املدى الطويل ما متوسطه 16.34% سنويا، 

أما السندات والصكوك فقد حققت متوسط عائد يبلغ 
6.24% سنويا على املدى الطويل، ومن هذا يتضح أن 
أداء العقارات بصفة عامة هو أداء متوسط بني السندات 
والصكوك والتي تتسم بأنها األقل مخاطرة وعوائد 
وبني األسهم املعروفة بأنها األكثر مخاطرة وعوائد، 
ولعل هذه النتيجة متوقعة ألن العقارات وباألخص 
العقارات املنتجة التي ال حتتاج إلى تطوير جتمع عادة 
بني خاصيتي الدخل الثابت من اإليجارات مما يجعلها 
تشبه السندات والصكوك، إضافة إلى خاصية الزيادة 
في قيمة االس����تثمار مع ارتفاع أسعار العقار والذي 
يجعلها تشبه االس����تثمار في األسهم، وهذا يجعلها 

أكثر استقرارا وأقل تذبذبا من األسهم.
ووضح التقرير ان امليل الطبيعي للمستثمرين في 
املنطقة اإلقليمية احمليطة بنا لالستثمارات احملسوسة 
التي ميكنهم مشاهدتها ومعاينتها ووضع يدهم عليها، 
األمر الذي يعطي العقار الكثير من جاذبيته، فهو من 
هذه الناحية يتميز عن العديد من الفئات االستثمارية 
األخرى مثل األس����هم التي يغلب عليها الطابع غير 

احملسوس.
وبني التقري����ر على الرغم من صعوبة تس����ييل 
العقارات في بعض األحيان إال أنها تضفي على العقار 
ميزتني أوالهم����ا أنها جتعل العقار نوعا من االدخار 
اإلجباري األقل عرضة للتبديد خصوصا ألولئك الذين 
يجدون صعوبة ف����ي احملافظة على أموالهم لفترات 
زمنية طويلة دون أن يتصرفوا فيها، وثانيتهما أنها 

جتبر املستثمر أن يحفظها للمدى الطويل.

»المتخصص«: 8.2% متوسط عائد
االستثمار في العقارات بالخليج سنوياً

شريفة العمران  هاني راغب

األزمة املالية انتجت فرصا استثمارية عقارية متميزة 

األسهم القيادية قادت السوق للتماسك

موظفو »الوطنية« احلاصلون على املنحة الدراسية لعامي 2008 و2009 يتوسطهم اإلدارة العليا في الشركة

كرمت ش���ركة الوطنية لالتص���االت 10 من موظفيها 
بحصولهم على املنحة الدراس���ية وذلك وفقا لبرنامجها 
األكادميي للمنح الدراس���ية للعام الثاني على التوالي، 
وتأكيدا على إستراتيجيتها لتطوير مهارات قواها العاملة 

ودعم كفاءاتهم.
وذك���رت الوطنية لالتصاالت في بيان صحافي أمس 
أن البرنامج األكادميي مينح املؤهلني من الشركة الفرصة 
إلكمال دراساتهم اجلامعية والدراسات العليا في جامعات 
راقية سواء داخل الكويت أو خارجها بينما يستمرون في 
أداء مهامهم الوظيفية وفق ساعات عمل أقل، هذا وتقوم 
الوطنية سنويا باختيار عش���رة موظفني وفق معايير 
الكفاءة واألداء فتتكفل بجميع مصاريف دراستهم التي 

قد متتد إلى أربع سنوات.
وتأتي مبادرة الوطني���ة هذه لتؤكد اهتمامها بقواها 
العاملة ومس���اعدتها على تطوي���ر مهاراتها األكادميية 
املدعم���ة باخلبرات املهنية كونها تنظ���ر إليها على أنها 

األس���اس املتني الذي تعتمد عليه في حتقيق جناحاتها 
وتفوقها. كما يتالءم البرنامج مع قناعات الوطنية جتاه 
موظفيها والتي ترتكز على ش���عار »ألنك األفضل يعني 
أننا األفضل« حيث تترجمه بتعزيز كفاءاتهم عبر توفير 
أفضل اس���تراتيجيات املوارد البشرية وأهمها تزويدهم 
برؤي���ة واضحة عن كيفية تطوره���م الوظيفي املرتبط 

باألداء املهني املتميز.
وبهذه املناس���بة قال املدير العام والرئيس التنفيذي 
في الوطنية لالتصاالت س���كوت جيجنهامير »ان تطور 
موظفينا هو املنصة التي نرتكز عليها في تطورنا واحملافظة 
على مكانة الوطني���ة الريادية في توفير أفضل خدمات 
ومنتجات النقال في السوق الكويتي لذا فنحن حريصون 
كل احلرص على االستثمار في تطوير ثقافاتهم وحتفيزهم 
للحصول على املؤهالت الدراسية العالية التي من شأنها 
أن تعمق من خبراتهم وتكون العضد األساس���ي لهم في 

حتقيق املزيد من االجنازات«.

 وأضاف جيجنهامير: »إن الوطنية مستمرة في دعمها 
ملوظفيها بكل ما أوتيت من جهد ألنها تدرك جيدا أن جناحها 
رهن بكفاءاتهم التي نحرص على تطويرها دائمًا، مشيرا 
الى ان املوظفني احلاصلني على املنحة الدراس���ية لعام 
2008، يكملون حاليا دراستهم بنجاح باهر واثنان منهم 
يدرسان في جامعات البحرين بينما ارتأت البقية إكمال 
دراس���تها في جامعات الكويت. ومنهم من يكمل دراسة 
املاجستير بينما آخرون يكملون الدراسة في الليسانس 
في تخصصات مهمة منها علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا 

املعلومات، األعمال والتسويق وإدارة األعمال.
جتدر اإلشارة إلى أن احلاصلني على املنحة الدراسية 
من الوطنية لالتصاالت لعام 2010/2009 هم: حسني خليل 
قنصور، فهد محمد باقر، أحمد البارون، عبدالوهاب عمر 
أحمد، عيسى عبداهلل البشير، سوالف محمد الباش، فادي 
يوسف جالجل، عيشة عيسى علي، أناند مورثي ومحمد 

عبدالرضا خلف.

للعام الثاني على التوالي حرصًا منها على تطوير كفاءات موظفيها ووفق برنامجها األكاديمي

»الوطنية لالتصاالت« تمنح 10 من موظفيها منحة دراسية

تداوالت الدقائق األخيرة لعبت دورًا بارزًا في النشاط اليومي للسوق

»بيان«: استمرار التركيز على األسهم القيادية
ساهم في استقرار أداء السوق إلى حد ما

باألسبوع السابق، فقد بلغ املعدل اليومي لقيمة التداول 
118.07 مليون د.ك. فيما بلغ متوسط عدد األسهم املتداولة 
اليومي 491.64 مليون سهم. وعلى صعيد متصل، تنوعت 
تداوالت األس���بوع بني عمليات جن���ي األرباح من جهة 

وأنشطة الشراء االنتقائي من جهة أخرى.
ه���ذا ولفت التقرير الى ان تداوالت الدقائق األخيرة 
لعبت دورا بارزا في النشاط اليومي للسوق، إذ ساهمت 
في عدة جلسات من األسبوع في تقليص خسائر مؤشرات 
السوق بشكل ملحوظ. فمن حيث إغالقه اليومي، حترك 
املؤشر السعري خالل األيام الثالثة األولى بني مستويي 
ال���� 7.900 نقطة وال� 8.000 نقط���ة دون أن يتمكن من 
جتاوز األخير صعودا، ليعود ويتراجع دون املستوى 

األول في اليومني األخيرين من األسبوع.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، تأرجح السوق في 
نصف الساعة األولى من جلسة يوم األحد ثم أخذ مسارا 
صاعدا حتى نهاية التعامالت وس���ط منو في متغيرات 
التداول الثالث، ليقفل على مكاسب ملؤشريه الرئيسيني 
نتيجة عمليات شراء تركزت على األسهم القيادية، حيث 
منا السعري بنسبة 0.34% في حني أنهى الوزني تداوالت 

اليوم على ارتفاع بلغت نسبته %1.61.

منو املؤشر الوزني للسوق على املستوى األسبوعي على 
الرغم من اخلسارة التي تكبدها في آخر أيام األسبوع. 
ومن إيجابيات نش���اط السوق خالل األسبوع املاضي، 
بقاء مؤش���رات التداول ضمن مستويات جيدة مقارنة 

ذكر التقرير االس���بوعي لشركة بيان لالستثمار ان 
سوق الكويت لألوراق املالية تراجع في األسبوع املاضي 
متاش���يا مع االنخفاضات التي سجلتها األسواق املالية 
املجاورة، إال أن السوق احمللي، بشكل عام، كان أكثر ثباتا 
من أسواق األسهم اخلليجية خالل األسبوع. ففي الوقت 
الذي سجلت فيه بعض األسواق اخلليجية خسائر يومية 
كبيرة، وصلت في أحد األيام إلى 5.76% في سوق دبي 
املالي، كان تراجع س���وق الكويت لألوراق املالية أخف 
حدة. وقد تأثرت أس���واق املنطقة بعدة عوامل تسببت 
في تراجع مؤشراتها خالل األسبوع املاضي، من أبرزها 
عمليات جني األرباح التي جاءت بعد االرتفاعات املسجلة 
في األسابيع السابقة، باإلضافة إلى التراجع احلاد الذي 
شهدته أسعار النفط وأس���واق املال العاملية في األيام 
األولى من األسبوع، وذلك قبل أن يعودوا إلى االرتفاع 
مجددا ويصل في آخر األسبوع كل من النفط وأسواق 
األسهم في أوروبا والواليات املتحدة األميركية إلى أعلى 

مستوياتهم لهذا العام.
وقال التقرير ان البورصة، س���اهمت في اس���تمرار 
التركيز على األسهم القيادية في احلفاظ على استقرار أداء 
السوق إلى حد ما، وميكن االستدالل على ذلك من خالل 

المشتري لديه فرصة لالختيار وفرض شروطه

»كولد ويل بانكر«: العقار يعج بفرص متميزة
خّلفتها األزمة لن تتكرر أسعارها وقت الرواج

ذكر التقرير العقاري األسبوعي 
لشركة »كولد ويل بانكر« العاملية 
أن األزم���ة املالي���ة التي مير بها 
الكثير  العالم اآلن سينتج عنها 
من الفرص املتميزة التي لن تتكرر 
األسعار التي تعرض بها فيما بعد، 
وأن اقتناص الف���رص العقارية 
اآلن سواء في السوق احمللي أو 
في عدد من الدول سواء العربية 
أو األجنبية يعتبر اس���تثمارا ذا 
عائد متمي���ز، خصوصا في ظل 
العقارات وبلوغها  تدني أسعار 
مس���تويات منخفضة بس���بب 
األزمة املالية، ونقص الس���يولة 
في األسواق حيث باتت األسعار 
اآلن مغري���ة للش���راء في أغلب 

املناطق.
وبني التقرير أن املشتري اآلن 
لدي���ه الفرصة لالختيار وفرض 
شروطه، خاصة في ظل تواضع 
األرقام التي تعرض بها العقارات 
اآلن والتي وصفه���ا بالواقعية، 
خاصة أن الفترة السابقة شهدت 
عروضا للعقارات بأرقام فلكية كان 
من الصعب على الشركات حتقيق 
عائد معقول من جراء ش���رائها، 
السيما في ظل ارتفاع أسعار مواد 
البناء، أم���ا اآلن مع تراجع تلك 
األرق���ام فقد أصبح حتقيق عائد 

متميز أمرا ليس بصعب.
وأوضح التقرير أن الشركات 
العقارية ليست مغيبة عن تلك 
الفرص ولكنها تواجه اآلن أزمة 
متويل ولديها هموم حتتاج الى 
»الكاش« وال ترغب في التفريط 
فيه، أما الشركات التي ال تعاني 
من مشاكل مع البنوك فهي فقط 
التي تس���تطيع االستفادة بتلك 

الفرص.
وأكد التقرير أن النجاح في ظل 
األزمة احلالية سيحالف املشاريع 
التجارية التي تخاطب الشرائح 
الوس���طى واألدنى، الس���يما أن 

مبيعات تلك املشاريع لن تتأثر 
كثيرا بتداعيات األزمة، خاصة ان 
التي تعرضت  املرتفعة  الدخول 
إل���ى تخفيض في ظل الكس���اد 
احلالي س���تتجه أيضا للش���راء 
التي يطلق  من تلك املجمع���ات 
عليها أسواق شعبية لذلك فمن 
الرواج  املتوقع أن تستمر حالة 
على املناطق التي تنخفض أسعار 

بضائعها.
وأشار إلى عدد من الشركات 
التي حرصت على تنفيذ املشاريع 
التجارية التي تتناسب مع طبيعة 
األزمة املالية االقتصادية التي مير 
بها العالم بأثره، وركزت في تلك 
املشاريع التجارية على خدمة أكبر 
املواطنني واملقيمني  شريحة من 
وهي الشريحة الوسطى وما حتتها 
من شرائح، السيما أنه في ظل هذه 

األزمة سيختلف أسلوب وفلسفة 
التسوق لدى الكثيرين، حيث مت 
تكييف مشاريع بعض الشركات 
التي كانت قي���د التنفيذ مع هذا 
الوضع، حتى يتثنى للمستثمرين 

بجميع فئاتهم االستثمار فيها.
وأكد التقرير أنه على مستوى 
قطاع العقارات جند أن أس���عار 
األراضي االستثمارية وصلت إلى 
مستويات متدنية وهو ما يشير 
إلى أن السوق بدأ يضم فرصا لن 
تعوض فيما بعد، لذلك هناك بعض 
املستثمرين الراغبني في االستثمار 
طويل األمد بالعقار س���يبحثون 
عن شراء مثل هذه األراضي ومن 
ثم تركها حلني تتحسن ظروف 
السوق وترتفع األسواق من جديد 
ومن ثم بيعها وحتقيق مكاسب 

متميزة.

في معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه مجموعة المسار غدًا تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت

»بيت االستثمار« تطرح مشاريع بقيمة 6 ماليين دوالر و»زيان« تسوق خدماتها
العمران: خدمات متكاملة تس�وقها »زيان« في مجال الوس�اطة العقارية اإللكترونية  راغب: الش�ركة تستعرض فرصاً متميزة في السعودية وعمان واألردن وتطرح الباقة العقارية

دعا راغب جميع املهتمني بش����راء 
العقارات اخلارجية الى التعرف عن 
قرب على املشاريع التي ستقدمها 
الشركة خالل فترة املعرض والتي 
س����تمثل نقلة نوعية في تاريخ 
التس����ويق العقاري اخلارجي في 

الكويت.
م����ن جانبه����ا، أعلن����ت مدير 
التسويق في شركة زيان للحلول 

عبارة عن مشاريع سكنية وجتارية 
وزراعية، باإلضافة إلى س����لطنة 
عمان والتي تتمثل في مش����اريع 
سكنية، واململكة العربية السعودية 

مبشاريع سكنية كبيرة.
وبني راغب أن الشركة ستقدم 
فرصا جديدة خالل فترة املعرض 
وذلك في دولة اإلمارات وبدفعات 
ميس����رة. وفي خت����ام تصريحه 

مبساحة تصل إلى 500 متر، وذلك 
بسعر يصل إلى 9850 دينارا. وأكد 
راغب أن هذه الباقة تعد األولى من 
نوعها في عالم تسويق العقارات 
الكويت للعقارات اخلارجية،  في 
حيث تقدم الشركة على تقدمي هذه 
الباقة نظرا لإلقبال القياسي من قبل 
املواطنني على هذه املناطق سواء 
في السعودية أو األردن أو عمان. 
وقال راغب »تقدم الش����ركة خالل 
فترة املعرض كثيرا من املشاريع 
املمي����زة، باإلضافة إلى العروض 

الكبيرة على جميع املشاريع«.
وأضاف »ستقوم الشركة بطرح 
املرنة  الدفعات  مشاريعها بنظام 
مبناسبة شهر رمضان الكرمي، والتي 
س����تكون فرصة ذهبية ملقتنصي 
العقارات في السعودية واألردن 
وعمان، الدول التي تلقى إقباال كبيرا 
على شراء وبيع العقارات وحتقق 
عوائد جيدة خالل فترات قصيرة« 
وذكر راغ����ب أن الش����ركة لديها 
مشاريع كثيرة منها في األردن وهي 

العقاري عبر االنترنت انتش����رت 
بشكل كبير في عدد من الدول من 
بينها بريطانيا والواليات املتحدة. 
إذ تتيح هذه املواقع للمس����تثمر 
معلوم����ات مكثفة ع����ن املنطقة 
التي يقع فيها العقار واألس����عار 
العقار  الس����ائدة وقيمة ضريبة 
الى اخلدمات  احمللية باإلضاف����ة 
التي يس����تفيد منه����ا العقار مثل 
قربه من املدارس مثال أو املطاعم 
واملستشفيات وغيرها من اخلدمات. 
وتتيح بعض املواقع شراء تقارير 
عقارية ع����ن العقار وعن املنطقة 
تش����مل معلومات قد تهم بعض 
املشترين مثل مستوى املدارس في 
املنطقة او تاريخ العقار من سجالت 
األراضي وعدد الصفقات السابقة 
التي جرت على العقار وقيمة كل 
منها. وفي الوقت نفسه تسعى كل 
املواقع الى تسهيل عملية البحث 
عن العق����ار والعثور على العقار 
اتخامه  املناسب للمشتري وعدم 

مبعلومات ال يحتاج اليها.

املستهلك، كما أن الشركات املشاركة 
في املعرض والتي جتاوز عددها 
35 ش����ركة س����تطرح مش����اريع 
عقارية ضخمة، األمر الذي يعزز 
التوقع����ات بإقبال قياس����ي على 

أنشطة املعرض.
وأوضح أن شركة بيت االستثمار 
ستطرح خالل مشاركتها في املعرض 
مشاريع مميزة تصل قيمتها إلى 6 
ماليني دوالر، في كل من السعودية 
وس����لطنة عمان واألردن، كما أن 
الشركة ستقوم بطرح فكرة جديدة 
في عالم العقار خالل مشاركتها في 
املعرض وهي طرح الباقة العقارية 
والتي تتضمن مشاريع عقارية في 

اخلفجي وعمان واألردن.
ولفت إل����ى أن الباقة العقارية 
تتمثل في قسيمة سكنية مساحتها 
تصل إلى 600 متر في مدينة اخلفجي 
الس����عودية،  العربية  اململكة  في 
باإلضافة إلى قس����يمة أخرى في 
س����لطنة عمان تصل مس����احتها 
إل����ى 600 متر، وأخرى في األردن 

من اصحابها، وتقع ضمن مواقع 
تعرض عق����ارات م����ن كل انحاء 
العالم وال تتسم بالتخصص. كما 
ان املعلومات املتاحة غير كافية وال 
حتفز املستثمر على االختيار األمر 
الذي دفع الشركة إلى اطالق موقعها 
االلكتروني لتسويق العقارات عبر 

االنترنت.
وأوضح����ت أن عملية البحث 
املناس����ب لالستثمار  العقار  عن 
أو الس����كن عملية مكلفة للوقت 
الش����ركات  أو اجلهد، فيما تتيح 
عن طري����ق االتصال االلكتروني، 
حتديد موعد ملشاهدة العقار على 
الطبيعة بعد إجراء جميع األبحاث 
املطلوبة والتأك����د من ان الوحدة 
مناسبة لالستثمار. ليس هذا فقط، 
بل ان املواق����ع العقارية املتقدمة 
تتيح أيضا فرصة متابعة مسار 
عملية الشراء، بعد التسجيل على 
موقع آمن، للتأكد من ان االجراءات 

القانونية تعمل بشكل نظامي.
وأكدت أن خدمات التس����ويق 

أعلنت شركة بيت االستثمار 
عن مشاركتها في معرض العقار 
الذي تنطلق أنشطته  الرمضاني 
غدا االثنني املوافق 24 أغس����طس 
اجلاري وتس����تمر أنشطته حتى 
27 من الش����هر ذات����ه بتنظيم من 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات مس����تقطبا مشاركات 
محلية واقليمية واس����عة بلغت 
حت����ى اآلن 35 ش����ركة، الفتا الى 
أن املعرض س����يقام حتت شعار 
أقوى جتمع عق����اري في الكويت 
ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع 
على الكويت واخلليج وباقي دول 

العالم.
وفي هذا الس����ياق توقع نائب 
التنفيذي في ش����ركة  الرئي����س 
بيت االس����تثمار هان����ي راغب أن 
يش����هد املعرض اقباال قياسيا من 
اجلمهور اس����تنادا إلى حزمة من 
العوامل أبرزها أن الدورة اجلديدة 
من املعرض تتمي����ز بالتنوع في 
املنتجات العقارية التي يحتاجها 

العقارية شريفة العمران ان الشركة 
س����تطرح خالل مش����اركتها في 
املعرض خدماتها املتكاملة في مجال 
الوساطة العقارية االلكترونية عن 
طريق ش����بكة االنترنت حيث ان 
موقعها االلكتروني متخصص في 
التسويق االلكتروني على شبكة 
االنترنت ويشمل كال من الشركات 
واألفراد وذل����ك بتوفير اخلدمات 
التالية: بيع � شراء � تأجير � مبادلة.

وأشارت العمران إلى أنه وبحسب 
االحصائيات املتاحة فإن التسويق 
يعتبر أضعف حلقات االستثمار 
العقاري، حي����ث ال يدري احيانا 
سكان املدينة الواحدة بالعقارات 
املطروح����ة للبي����ع، وهنا ميكن 
لالنترنت ان تفتح آفاق التسويق 
للعقارات، ليس فقط في األسواق 
احمللية االقليمية، لكن في األسواق 
العاملية ايضا، مشيرة إلى أن هناك 
بوادر لعدد من العقارات العربية 
املتاحة عل����ى االنترن����ت، لكنها 
تعرض بأساليب فردية ومببادرات 


