
السبت 19 سبتمبر 2009   27اقتصاد
تداوالت »االستثماري« تنخفض 55.5% في أغسطس بالغة 39.3 مليون دينار 

عقاريون يطالبون »المركزي« بتشديد اإلجراءات الرقابية على البنوك لمنع التسييل

اإلج�ازات تصي�ب الت�داوالت العقاري�ة بالخمول وتوقع�ات باس�تمرارها حتى نهاي�ة العام

انخفاض نس�ب اإلق�راض وزيادة العروض عن الطلب أهم أس�باب التراجع خالل أغس�طس

اتجاه الحكومة لضخ السيولة في مشاريع البنية التحتية أوجد حالة من الثقة لدى األوساط العقارية
زيادة اإلنفاق احلكومي في مشاريع البنية التحتية تعزز الثقة في أداء السوق

عقاريةأسرار

مصادر مطلع���ة أوضحت ل� »األنب���اء« أن احتاد 
السماسرة سيتحرك في الفترة املقبلة لتخفيض إيجارات 
املكاتب التي تعاني حالة شبه ركود واضحة منذ فترة، 
مش���يرة إلى أن رد عقارات الكويت اليزال غامضا، فقد 
أرسل االحتاد كتابا للشركة يطالب فيه بتخفيض إيجار 
املتر بواقع دينارين أو ثالثة للمتر وذلك لتخفيف حدة 

األزمة املالية على املكاتب.

تضارب حول تعافي الس��وق العقاري من األزمة وبدء 
حركة االنتعاش مع زيادة نس��ب املب��ادالت على »اخلاص« 
و»االستثماري« في املناطق الداخلية واخلارجية، ففي الوقت 
الذي يرى فيه بعض العاملني في القطاع العقاري أن السوق 
بدأ في التحرك، رأى آخرون أن السوق العقاري اليزال يعاني 
من جمود في األس��عار بسبب غياب الرؤى الواضحة حول 
كيفية املعاجلة، مش��يرين إلى أن األزمة تتلخص في أمرين: 

شح السيولة وتوفير أراض أمام القطاع اخلاص.

أفادت مص���ادر عقارية ل� »األنباء« بأنه ورغم بدء 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بتلقي 
عقود الرهن والتمويل العقاري إال أن هناك شبه عزوف 
عن تقدمي األفراد، واصفا حجم الطلبات املقدمة بالعادية 
والتي لم تأت على مستوى الضجة اإلعالمية التي أثيرت 
بعد حكم التمييز الصادر لصالح »بيتك«، مستدركا أن 
تبعات األزمة املالية جتعل البنك نفسه متحوطا لقبول 

العقود املقدمة إليه.

أكدت مصادر في بيت��ك أنه ال صحة مطلقا بأن بيتك 
يرفض الطلب��ات املقدمة، مضيفة أنه م��ن غير املنطقي أن 
تكون هناك فرصة استثمارية جيدة وذات مخاطر تكاد تكون 

معدومة ويرفضها البنك.

طلبات عديدة أمام مسؤولي شركات ووكالء تأجير 
البنايات االستثمارية قدمها املؤجرون في مناطق حولي 
والساملية والفروانية مطالبني بخفض اإليجارات بنسب 
معقولة، بعد أن فقد بعضهم أكثر من 20% من راتبه في 
ظل موجة التخفيض التي تقوم بها الكثير من الشركات 
التي يعملون بها، إال أنهم لم يتلقوا حتى اآلن من الشركات 

على طلباتهم.

رغم نبرة التفاؤل التي شهدها السوق العقاري خالل 
األسبوع املاضي بإعالن احلكومة عن توقيع عقود في مجال 
البنية التحتية، إال أن بعض العقاريني يرون أن تلك العقود 
س��تواجه بتردد نيابي وغياب احلسم احلكومي ما يعني 
عودة إلى املربع األول حتت ضغط التلويح باالستجوابات 
وتأجيل تنفيذ العديد من املشروعات التنموية ذات العائد 

املجزي.

أرجأت وزارة الكهرب���اء واملياه الكويتية املهلة 
النهائية لتلقي عروض الش���ركات لعقد بناء محطة 
مياه الش���رب في الزور حتى 29 ديسمبر املقبل بدال 
عن التاريخ الذي كان محددا في 8 س���بتمبر اجلاري 
حسبما أوردت نشرة »ميد«، وأوضح موقع الكتروني أن 
الشركة الفائزة بالعقد ستقوم ببناء املجمع وصيانته، 
وستتولى الشركة الفائزة بالعقد بناء املجمع وصيانته، 
ويشمل املشروع، حسب التقرير، محطة لتوليد الكهرباء 
بطاقة تصل إلى 1500 ميجاواط، باإلضافة إلى محطة 
لتحلية مياه البحر بطاقة 100 مليون جالون من املياه 
يوميا علما أن الشركة املطورة الفائزة ستملك حصة 

40% من املشروع.

 عمر راشد 
 ج���اءت تصريح���ات وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ل� »األنباء« بداية األسبوع اجلاري 
لتؤك���د أن »التج���ارة« بلجانها 
السبع تسعى خالل املرحلة املقبلة 
إلى انتفاضة في أدائها مبا يعزز 
اخلدمات املقدمة لألفراد ويعزز 
من الشفافية، حيث أكد أن قرارات 
اللجان املشكلة لدراسة التراخيص 
واملناطق احلرة واملنظمات الدولية 
والعقار سوف تخرج إلى النور 

بعد العيد. 
 وقد اس���تقبلت األوس���اط 
العقارية تصريحات وزير التجارة 
والصناعة بشيء من االرتياح، 
عززه اجتاه حكومي لضخ مزيد 
من السيولة في الفترة املقبلة في 
مشاريع البنية التحتية القادرة 
على جتاوز مرحلة األزمة الراهنة 
والتي رأتها أوساط استثمارية 
بأنها خطوة تصحيح قوية تؤدي 
إلى انتعاش حركة القطاع العقاري 

في الفترة املتبقية من العام. 
 وفي مواجهة نبرة التفاؤل، 
التزال حالة التخوف هي املسيطرة 
على أداء الس���وق العقاري في 
الفترة املقبلة بسبب ضغط بنوك 
محلية على تسييل رهونات عمالء 
أفراد لديها، مع اجتاه لدى أخرى 
في البدء جدي���ا باتخاذ مواقف 
أكثر صرامة مع رهونات شركات 
متعثرة عن السداد لديها، األمر 
الذي جع���ل الكثير من أصحاب 
العقارية  الش���ركات  القرار في 
يطالبون »املركزي« بالتش���ديد 
على البنوك احمللية مبنع التسييل 
حتى ال حتدث حركة فلتان في 
األس���عار يكون أول اخلاسرين 

هو القطاع املصرفي. 

29% تراجعًا في تداوالت 
أغسطس

إليه   ووفق���ا مل���ا أش���ارت 
التس���جيل  إدارة  إحصائي���ات 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 

حول أداء التداوالت العقارية في 
أغس���طس املاضي، فإن السوق 
العقاري شهد تراجعا بنسبة %29 
مقارنة بشهر يوليو املاضي، حيث 
العقارية  التداوالت  بلغت قيمة 
111.5 مليون دينار مقارنة بإجمالي 
قيمة بلغ 157 مليونا في يوليو 
املاضي، كما بلغت نسبة تراجع 
التداول العقاري في أغس���طس 
مقارنة بشهر يونيو 26.6% حيث 
بلغت تداوالت العقار في يونيو 

152 مليون دينار.
إلى  وأش���ارت اإلحصائيات 
تراجع عدد الصفقات في أغسطس 
إلى 408 صفق���ات بدال من 478 
في يوليو املاضي بتراجع %14.6 
وهو ما جع���ل أداء القطاع غير 
واضح املعالم في الفترة املتبقية 

من العام. 

اإلجازات وراء التراجع

 وعزا عض���و مجلس إدارة 
شركة املناخ الوطنية للتقديرات 
العقارية عبدالعزيز الدغيش���م 

ل�� »األنباء« التراجع إلى دخول 
السوق في فترات اإلجازات والتي 
عادة ما تشهد هدوءا في الشراء 
والبيع نظرا لتمضية الكثير من 
املتداولني أجازاتهم في اخلارج، 
األمر الذي يؤثر على حجم التداول 

باالنخفاض. 
 واس���تدرك أن دخول شهر 
رمضان واألعياد والذي عادة ما 
يعقبه موس���م احلج يؤدي إلى 
تراجع التداول العقاري، مضيفا أن 
السوق العقاري وإن شهد تراجعا 
في مؤشراته إال أن هناك عوامل 
كثيرة تعزز من وضع العقار في 
املقبلة على رأسها حكم  الفترة 
بيت التمويل الكويتي في الرهن 
والتمويل العقاري وكذلك زيادة 
حركة املب���ادالت العقارية على 
السكن اخلاص واالستثماري في 
املناطق الداخلية ومناطق شرق 

القرين. 
 وأب���دى الدغيش���م تفاؤله 
بالس���وق العقاري ف���ي الفترة 
املقبلة، الفت���ا أنه ورغم وجود 

بعض العوامل املثبطة لألداء إال 
أن السوق العقاري يشهد الكثير 
من التحركات احلكومية ومبادرات 
القطاع اخلاص التي ستعزز حركة 
الفترة  السيولة في السوق في 

املقبلة. 

العقار في اتجاه االنتعاش

رغ���م التراجع، فإن عددا من 
التقاري���ر العقارية املتخصصة 
أشارت إلى أن انخفاض مستويات 
الفائدة وارتفاع مستويات الثقة 
التي عززها حكم بيتك في الرهن 
العق���اري جميعها  والتموي���ل 
عوامل ساهمت في دعم القطاع 
ورفع نش���اطه من املستويات 
التي س���جلت بداية  املنخفضة 
العام.  وأضافت تلك التقارير إلى 
أن السوق العقاري تعززت الثقة 
فيه نتيجة احلكم القضائي الذي 
سمح للمؤسسات املالية اإلسالمية 
بالتداول في العقار السكني، وهو 
األمر الذي عوض األثر السلبي 
للقانون���ني 8 و9 الصادرين في 

فبراير 2008. 

تراجع اإلقراض

 وقد تناولت بعض التقارير 
األس���باب احلقيقية التي دفعت 
إلى  العقار االس���تثماري  قطاع 
التراجع حيث يأتي في مقدمتها 
موقف البنوك احمللية من متويل 
ش���راء العقارات االس���تثمارية 
الذي اتخذته العام املاضي بناء 
على طلب بنك الكويت املركزي 
لتخفيض نسب املخاطر لإلقراض، 
والذي كان له بالغ األثر في حركة 
العقارات  بيع وش���راء س���واء 

االستثمارية أو التجارية. 
 إلى جانب ذلك جند ارتفاع 
نس���ب الش���اغر ف���ي البنايات 
االستثمارية نتيجة عدة عوامل 
منها كثرة العرض في الس���وق 
مقابل محدودية الطلب، وهو األمر 
الذي تسبب في تراجع مستوى 
العوائد من البنايات خالل الشهور 

األخيرة.
 وذكرت أن السبب الرئيسي 

وراء تراجع حجم التداول العقاري 
في السوق احمللي هو تباطؤ حركة 
بيع وشراء العقارات االستثمارية، 
حيث هبط حجم تداول العقارات 
االستثمارية من 88.547 مليون 
دينار صفقات استثمارية متت في 
شهر يوليو ما بني 39.5 مليونا 
كانت عقودا و48.9 مليونا وكاالت 
إلى 39.3 مليون دينار في شهر 
أغسطس مسجلة تراجع %55.5، 
التداول لعقود  حيث بلغ حجم 
العق���ارات االس���تثمارية 35.8 
مليونا بينما اقتصرت الوكاالت 
للعقارات االستثمارية على 3.5 

ماليني دينار. 

ثبات في »السكن الخاص«

 شهد قطاع العقار السكني 
ثباتا نسبيا على مستوى حجم 
الت���داول، حيث بل���غ 64.047 
مليون دينار بعدد 306 صفقات 
مقارنة مع 64.177 مليون دينار 
بعدد 352 صفق���ة في يوليو، 
وكذلك العقار التجاري، حيث 
الذي  الركود  اس���تمرت حالة 
يش���هده على صعيد مختلف 
احملافظات من���ذ بداية األزمة 
املالية العاملي���ة احلالية، ولم 
يس���جل في أغسطس سوى 4 
صفقات فقط بقيمة 5.3 ماليني، 
مقارنة مع 11 صفقة في يوليو 
بقيم���ة 5.1 مالي���ني دينار و9 
صفقات في يونيو بقيمة 12.5 

مليون دينار. 

»الفروانية« و»مبارك الكبير« 
يقودان تداوالت الخاص

 وقد تركزت تداول العقارات 
السكنية خالل شهر أغسطس في 
محافظتي مبارك الكبير التي حذت 
بعدد 74 عقارا ومحافظة الفروانية 
التي شهدت 61 صفقة عقار سكني، 
أما تداول العقارات االستثمارية 
فقد ترك���ز في محافظتي حولي 
بعدد 46 صفقة واألحمدي بعدد 

32 صفقة.

ستقوم بطرح منتج عقاري تحت مسمى »صكوك سرايا الخيران« 

مجموعة أوريجينال العالمية لالستثمار العقاري 
تعلن مشاركتها في معرض عالم العقار السادس

أعلنت مجموعة أوريجينال العاملية لالستثمار العقاري 
عن مش����اركتها في معرض عالم العقار السادس الذي 
تنظمه شركة كويت إكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 

خالل الفترة 27 الى 30 سبتمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة أكد املدير العام ملجموعة أوريجينال 
العاملية لالستثمار العقاري فواز العدواني أن املجموعة 
تهدف من املش����اركة في املعرض إل����ى التواجد الدائم 
واملساهمة في املعارض العقارية، والتي تعد فرصة جيدة 
للتواصل مع عمالء الشركة، وذلك عبر طرح مجموعة 
من اخلدمات والفرص العقارية مشيرا إلى أن املعرض 
ميثل لعمالء الشركة فرصة ذهبية للمقارنة بني جميع 

املشروعات املطروحة واختيار األنسب منها.
وأفاد العدواني بأن املجموعة تقوم بطرح منتج عقاري 
حتت مسمى »صكوك سرايا اخليران« وهو أول منتج 
عقاري داخل الكويت يسوق بنظام املشاركة في الوقت، 

لهذا مت إنش����اء فرع جديد للمجموعة حتت اسم »اوريجينال للتسويق 
العقاري« ومن أغراضه تس����ويق وبيع الوحدات الس����كنية والسياحية 

بنظام املشاركة بالوقت.
اجلدير بالذكر أن مش����روع س����رايا اخليران يقع في منطقة اخليران 
ضمن مشروع لؤلؤة اخليران)املرحلة االولى( ويحتوي على 100 شاليه 
بإطاللة مميزة على البحر مت تصميمها برؤية هندسية معمارية حديثة 

تضاهي أرقى الشاليهات العاملية مكانة وأجواء.
ومن مميزات املش����روع املوقع على اخل����ور الثاني القريب من مدخل 
البحر، الشاليهات تتكون من 3 أدوار باإلضافة إلى تراس واسع، وجود 
مس����احات خضراء واسعة حول الشاليهات، جراج خاص لعدد 2 سيارة 
لكل شاليه، ويتمتع كل ش����اليه بواجهتني على األقل )حدائق � شارع(، 
كما تتنوع مناذج الش����اليهات حس����ب األذواق الرفيعة وتتمتع بفخامة 

التصميمات الراقية احلديثة. 
وأشاد العدواني باإلقبال القياسي من العمالء خالل الفترة القصيرة من 
بداية انطالق حملة تسويق صكوك سرايا اخليران خالل يوليو املاضي في 

امتالك حق االنتفاع في مشروع سرايا اخليران وهذا 
ألننا اس����تطعنا تسويق حصة كبرى من الشاليهات 
رغم التداعيات الس����لبية لألزمة املالية، والتي ألقت 

بظاللها على السوق العقاري احمللي. 
واض����اف قائال: »لم ي����أت من فراغ فقد درس����نا 
احتياجات الس����وق العقاري جيدا، ثم فكرنا في أداة 
اس����تثمارية جديدة تتكيف مع ظروف األزمة املالية 
احلالية، فلم جند أفض����ل من صكوك االنتفاع، ومن 
ثم حققنا هذا النج����اح، واإلقبال على الصكوك فاق 
التوقعات، األمر الذي يكش����ف عن حقيقة مفادها أن 
السوق العقاري متعطش ألدوات استثمارية جديدة 
وللمبادرات القادرة على كس����ر حلقة ركوده، والتي 
أعط����ت أمال وتفاؤال كبي����را ألن القطاع العقاري بدأ 

يستعيد عافيته مجددا«. 
وقال العدواني لقد واجهتنا عدة حتديات في تسويق 
ش����اليهات س����رايا اخليران، ومنها صعوبة متلك املواطن لعقار في ظل 
التشريعات احلالية )قانون 2008/8 � منع تداول العقار السكني ورهنه( 
واألزمة االقتصادية احلالية نتيجة انخفاض أس����عار األسهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية، التكلفة العالية ألسعار الشاليهات املعروضة في 
الس����وق، عدم متكني مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي واألجنبي 
من متلك العقار في الكويت وندرة األراضي السكنية او الترفيهية املطلة 
عل����ى البحر.وأوضح أن مجموعة أوريجين����ال العاملية واصلت أعمالها 
اإلنشائية والتشطيبات ملشروع سرايا اخليران رغم التداعيات السلبية 
لألزمة املالية احلالية، حيث مت األخذ باالعتبار في البداية: دراسة السوق 

وإعداد جميع االحتياطات ملواجهة الظروف احلالية.
وأضاف أن مجموعة أوريجينال تتمتع برؤية مستقبلية واضحة من 
خالل ما متتلكه من خبرات في س����وق العقار، فهي تتطلع إلى أن تصبح 
عنصر حتفيز رئيس����يا لنمو هذا السوق وتوس����عه للمستثمرين، كما 
تس����عى لتصبح أحد أعمدة التطوير الرئيسة ليس في الكويت فحسب 

بل في املنطقة.

قيمتها 895 مليار دوالر

18% من مشاريع الخليج العقارية 
ألغيت بسبب تداعيات األزمة

 اليزال القطاع العقاري في منطقة اخلليج يعاني 
من تبعات األزمة املالية العاملية التي بدأت منذ عام، 
بعد انهيار »ليمان براذرز« في أميركا في 14 سبتمبر 

.2008
 وفي حتقيق بثته إحدى القنوات الفضائية حول 
تداعيات األزمة العقارية وأبعادها في مثل السعودية 
واإلمارات والكويت وقطر خالل 12 ش���هرا املاضية 
والذي أوضح أنه رغم التحذيرات من تداعيات وقوع 
األزمة املالية إال أنها لم تلق اهتماما كافيا في منطقة 

اخلليج، ووضعت السوق العقارية على احملك«. 
 واشار التحقيق إلى أن تأثيرات األزمة تفاوتت 
على القطاع العقاري في دول اخلليج العربي حيث 
شهدت مجتمعة توقيف أو إلغاء 18% من إجمالي حجم 
املشاريع البالغة 895 مليار دوالر، ولم تسلم القيم 
الرأسمالية للعقارات وقيم تأجير املنازل واملكاتب 

في أي واحدة من تلك الدول من التراجع. 
 وأكد التحقي���ق انه على الرغم م���ن مرور عام 
على األزمة فالتزال املؤشرات غير واضحة على أن 
األسواق العقارية في منطقة اخلليج وصلت إلى قاعها 
السعري فبينما تشير تقارير إلى حتسن اإلقراض 
وثبات األسعار وعودة الس���يولة، إال أن بعضا من 
احملللني يشككون في مدى استدامة هذا التوجه في 

ظل ما تعانيه األسواق. 
 وكانت أسعار العقارات تراجعت منذ بداية األزمة 
حتى الربع األول من العام احلالي في دبي بني 40 و%50، 
وفي أبوظبي بني 15 و20% في املشاريع اجلديدة، تلتهما 
الكويت بني 20 و40%، أما في البحرين فقد س���جلت 
األسعار تراجعات بني 20 و40%، وقطر بنسبة تراجع 
تراوحت بني 20 و30%، ثم الس���عودية بني 17 و%20 

خاصة في املدن الرئيسية الرياض، جدة، ومكة.

العقارات والوكاالت المسجلة خالل شهر أغسطس

المحافظة
العقود المسجلة

المحافظة
الوكاالت العقارية

مخازنتجارياستثماريخاصمخازنتجارياستثماريخاص

5000العاصمة29100العاصمة

4400حولي524200حولي

7000الفروانية541122الفروانية

6000مبارك الكبير68210مبارك الكبير

3100األحمدي563100األحمدي

1100اجلهراء21310اجلهراء

26600املجموع2809042املجموع

فواز العدواني


