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»آولد ويل بانكر العالمية«: البنوك اللبنانية
تفتح ذراعيها  للتملك العقاري بالفوائد شبه الصفرية

الحداد: »آنة جروب« تطلق اإلثنين
المعرض الدولي للعقار السادس

وس����ائل اإلعالم اشار احلداد أن 
الش����ركة قد قامت بالتعاون مع 
الدعاية واإلعالن  أفضل شركات 
في الكويت بدراسة ميدانية مبنية 
على إحصائيات دقيقة الختيار 
السبل األفضل للترويج واإلعالن 
عن املعرض، موضحا أن احلملة 
اإلعالمية للمعرض الدولي للعقار 
السادس س����وف تشمل إعالنات 
جتارية قبل وخالل فترة املعرض 
في تلفزيوني الراي والوطن ببرامج 
حتظى بأكثر نسبة مشاهدة على 
مس����توى الكويت وهما برنامج 
»د.فوز« وبرنامج »تو الليل« هذا 
باإلضافة إلى إعالنات جتارية في 
برنامج الديوانية في قناة املارينا 
إف ام اإلذاع����ي. وقال احلداد ان 
الشركة قد استخدمت التكنولوجيا 
احلديثة لإلعالن عن املعرض من 
خالل اإلعالن بالشبكة االلكترونية 

والبريد االلكتروني هذا باإلضافة 
إلى الرسائل القصيرة.

وأك����د احلداد أن الش����ركة قد 
تعاونت مع جميع اجلهات الرسمية 
واحلكومي����ة بالكويت ملعرفة كل 
القوان����ن الت����ي حتم����ي اجلهات 
املشاركة واحلضور واملستثمرين 
بعد أن راسلت وقابلت املسؤولن 
التج����ارة والصناعة في  بوزارة 
الكويت ومراس����لة وزارة البلدية 
لتوفير جميع الظروف القانونية 
الثقة بالس����وق  الالزمة إلع����ادة 

العقارية الكويتية.

املعرض العقاري املميز باإلضافة 
إلى دعوة شخصيات بارزة من داخل 
الكويت واملهتمن بالسوق العقارية 
احمللية واخلليجية والدولية، مبينا 
أن الشركة حتظى بعالقات قوية 
في الداخل واخلارج بنيت من خالل 
قيامها بإقامة النسخ السابقة من 
املعرض محليا ودوليا الس����يما 
أن ش����ركة تهتم ب����كل التفاصيل 
الدقيق����ة التي تعم����ل على إظهار 
مش����اريعها ومعارضها بصورة 
مميزة مبا ف����ي ذلك التركيز على 
اختيار عناصر فعالة في حملتها 
اإلعالمي����ة وتغطيتها الصحافية 
وانتشارها اإلعالمي بشكل عام من 
السبل تأثيرا  خالل أفضل وأكثر 

في هذا املجال. 
وعن الطرق املس����تحدثة التي 
استخدمتها آنة جروب للمعرض 
الدولي للعقار السادس في مختلف 

تنطلق أنشطة املعرض الدولي 
السادس بعد غد االثنن  للعقار 
بحلته اجلديدة وتستمر حتى يوم 
اخلميس املوافق 29 اجلاري. صرح 
بذلك رئيس مجلس اإلدارة بشركة 
آنة جروب القائمة على تنظيم هذا 
املعرض م.مساعد احلداد ووعد 
بأن يكون املعرض عند حسن ظن 
اجلهات املشاركة واحلضور كما 
اعتادت الشركة على تقدميه في 
السابقة  نسخ املعرض اخلمس 

داخل وخارج الكويت.
وبن احلداد أن الشركة قامت 
الالزمة إلجناح  التجهيزات  بكل 
التنظيمية  الناحية  املعرض من 
والتس����ويقية والترويجية على 
املس����توين احمللي واخلارجي. 
حيث ان الشركة قامت مبراسلة 
العديد من املس����تثمرين املهمن 
خارج دولة الكويت حلضور هذا 

ذكر التقرير العقاري 
لش����ركة »آولد ويل 
العاملية« في  بانكر 
الكويت أن تداعيات 
األزمة املالية العاملية على السوق 
العقاري اللبناني بدأت تختفي في ظل تزايد 
الطلب على التملك من قبل املواطنن واألجانب 
على حد س����واء، وهو األم����ر الذي دفع أغلب 
املصارف إل����ى طرح عروض متويلية مميزة 
إلغراء الراغبن ف����ي التملك باحلصول على 
قروض عقارية ميسرة، في حن باتت اإلعالنات 
املصرفية تتزاحم على الطرقات وفي وسائل 
اإلعالن املختلفة داعية املواطنن إلى االستفادة 
من القروض السكنية املنافسة. وقال التقرير ان 
بعض البنوك قدمت للمواطنن فائدة مخفضة، 
فيما اجته البعض اآلخر إلى الفائدة الصفرية، 
وأعلنت مصارف بالتعاون مع شركات عقارية 
عن اس����تعدادها لبيع الشقق من دون دفعة 
أولى، وأخرى أتاح����ت للمواطنن واألجانب 
التملك مع تأخير البدء في التقسيط إلى ما بعد 
عامن من التسلم، تلك كانت بعض العروض 
املميزة التي تتناف����س البنوك اللبنانية اآلن 
على تقدميها جلذب الراغبن في التملك. وأكد 
التقرير أن تلك التسهيالت املصرفية العقارية 
كانت غير متاحة على مدى س����نوات طويلة 
مض����ت، حيث لم يكن احلصول على القرض 
السكني أمرا سهال قبل عقد من الزمن، في ظل 
ع����دم وجود متويالت طويلة املدى للقروض 

السكنية يستفيد منها املواطنون ذوي الدخل 
احملدود، األمر الذي كان له بالغ األثر السلبي 
على واقع عمليات تطوي����ر القطاع العقاري 
في لبنان. أما اآلن فقد تغير وضع الس����وق 
العقاري كثيرا وأصبح هناك تعددية لس����بل 
التمويل العقاري، الس����يما أن نسبة الودائع 
املصرفية في السوق اللبناني ارتفعت خالل 
العام 2008 بنس����بة 15%، كم����ا لم تتأثر تلك 
النسبة بتداعيات األزمة املالية العاملية، وهو 
ما رفع من احتياط����ي مصرف لبنان إلى 25 
ملي����ار دوالر، وجعل البنوك أكثر قدرة على 
اإلقراض وشجعها على تخفيض الفائدة مما 
جعل املواطنن يقبلون على شراء العقارات 
والتملك من خالل احلص����ول على مثل هذه 
التسهيالت بشكل ملحوظ، كونهم ال ميتلكون 

املال الكافي للشراء النقدي.
ويش����ير التقرير إلى أن اس����تقرار العملة 
اللبناني����ة كان له الدور األكبر في تش����جيع 
املصارف على االستثمار بالليرة، األمر الذي 
ساهم في إيجاد آلية عمل جديدة تنطلق منها 

سياسة القروض املصرفية.
وال ننسى الدور الذي لعبته املؤسسة العامة 
لإلسكان اللبنانية والتي كان لها دور رئيسي 
بعدما سمحت للموظف باحلصول على قروض 

سكنية طويلة األمد بالليرة اللبنانية.
وهو ما ساهم في حتريك السوق العقاري 
وضاعف من حجم الطلب على الشقق، بعدما 
بات بإمكان املوظف التملك عن طريق حصوله 

على قرض ارتفع سقفه من 120 إلى 180 مليون 
ليرة لبنانية، وهو األمر الذي جعل القروض 
السكنية تشق طريقها قدما، لتصبح املنافسة 
بن املصارف على جذب الراغبن في متلك شقق 

سكنية العنوان األبرز في القطاع املصرفي.
والبد من اإلش����ارة إلى التدفقات النقدية 
التي تتلقاها لبن����ان بالعمالت األجنبية على 
الرغم من تداعي����ات األزمة املالية العاملية، إذ 
انه نظرا إلى الف����ارق في املردود بن الودائع 
بالعملة األجنبية والودائع بالعملة اللبنانية، 
نشأت حركة حتويل الفتة من العملة األجنبية 
إلى اللبنانية، ما أنتج س����يولة كبيرة وجب 

تصريفها عبر القروض السكنية.
وأكد التقرير أنه من املتوقع بعد اتباع تلك 
السياسة املصرفية أن يرتفع الطلب على شراء 
العقارات في لبنان بنسبة كبيرة، تزامنا مع 
االرتفاع في معدالت االستثمار احمللي واألجنبي 
في هذا القطاع، وأن تشهد األسعار حتركا بعد 
فترة الركود التي حالت دون تزايد األس����عار 
التي شاهدتها بعض دول املنطقة، حيث بقيت 
األسعار في لبنان أدنى بكثير من مثيالتها في 
هذه الدول، ويتوقع أن تستمر هذه الطفرة لفترة 
متتد ألكثر من 5 سنوات في حال حافظ الوضع 
السياسي واألمني على هدوئه واستقراره في 
الفترة املقبلة، واس����تمرت احلكومة بتطوير 
البني����ة التحتية وش����هدت البالد حركة نحو 
تطوير القوانن االستثمارية لتأمن مناخ جيد 

جلذب االستثمار.

م. مساعد احلداد

تقــرير

الضغط على الخدمات وانخفاض العائد أبرز سلبياته

تحويل »الخاص« إلى »االستثماري« يشعل فتيل األزمة مجددًا
 ويزيد حدة المضاربات على أسعار األراضي 

عمر راشد
فجر النائب أحمد الس����عدون قضية مخالفات السكن 
اخلاص وحتويله إلى »االستثماري« والتي قد تشعل فتيل 
األزمة مجددا بن مجلس األمة ووزير األشغال والبلدية. 
االسئلة التي وجهها النائب السعدون جاءت على خلفية 
ازدياد ظاهرة حتويل السكن »اخلاص« إلى »االستثماري« 
في املناطق الكويتية في اآلونة االخيرة، ففي بعض املناطق 
الس����كنية مثل الرميثية على س����بيل املثال هناك قسائم 
مبساحة 500 متر قس����مت لثالثة أدوار وكل دور فيه 3 
ش����قق أي ان البناية التي كانت سكنا خاصا حتولت إلى 
اس����تثماري يضم 10 شقق، األمر الذي أثر على اخلدمات 

بشكل أدى إلى وجود الكثير من الظواهر السلبية 
في تلك املناطق. 

التي  القضية  وتفاعال م����ع 
الس����عدون،  النائب  أثارها 

رأت أوس����اط عقارية أن 
حتويل السكن اخلاص 

إلى استثماري يعد من 
أثرت  التي  القضايا 
بش����دة في أسعار 
»االستثماري« في 
املناط����ق الداخلية 
إل����ى زيادة  وأدت 

قس����ائم  أس����عار 
اخل����اص دون مبرر 

أقل  العروض  وجعلت 
من الطلب. 

بالق����ول  واس����تدركت 
إن اس����تفحال ظاه����رة اإليجار 

واالستئجار في مناطق السكن اخلاص 
يضعف الطلب على القطاع العقاري االستثماري 

ويلحق باملطورين فيه خسائر أو قلة جدوى في املشاريع 
سواء القائمة أو اجلديدة. 

ومن جهته حذر رئيس احتاد العقارين توفيق اجلراح 
م����ن أن غياب الرقابة اجلادة من بلدية الكويت واجلهات 
املعنية األخرى أدى إلى انتش����ار ظاهرة غير حميدة في 
مناطق عديدة مصنفة على أنها للسكن اخلاص، إال أنها 
تتحول إلى س����كن اس����تثماري حيث تبني عمارات على 
أنها لالستخدام العائلي اخلاص فإذا بنا نشهدها متتلئ 
باملس����تأجرين. ولفت الى أن هذا األمر خلق تش����وهات 
واختالالت أبرزها التأثير السلبي املباشر على أداء اخلدمات 

واملراف����ق اخلاصة بتلك املناطق الت����ي وجدت خلدمات 
املواطنن، مع وجود آالف املس����تأجرين في تلك املناطق 
يحصل ضغط أحيانا كثيرة بس����بب اختناقات مرورية 
كما يس����بب ضغطا على شبكات املاء والكهرباء وغيرها 
م����ن اخلدمات فضال عن حتول مناطق هادئة إلى مكتظة 

مع ما لذلك من آثار سلبية عديدة. 
وقد ش����هدت تداوالت العقار نش����اطا ملحوظا خالل 
األسبوع ببلوغ العقارات املتداولة على مستوى العقود 
وال����وكاالت 76، منها 65 عقدا و11 وكالة بقيمة 19 مليون 
دينار، نصيب الس����كن اخلاص منه����ا 10.2 مالين دينار 
بنس����بة 57% فيما جاء »االستثماري« في املرتبة الثانية 
43%. وف����ي التفاصيل بلغ عدد املتداول منها 
على مستوى العقود 65 عقارا نصيب 
اخلاص منها 49 عقارا بقيمة 9.3 
مالين دينار فيما بلغ عدد 
العقارات االس����تثمارية 
املتداول����ة 15 عق����ارا 
مببلغ وق����دره 7.6 
مالين دينار فيما مت 
تداول عقار واحد في 
املخازن بقيمة 2.7 
مليون دينار، ولم 
يشهد عقار التجاري 
والصناعي أي حترك 

لهذا االسبوع. 
وعل����ى مس����توى 
املتداول����ة  العق����ارات 
للوكاالت، مت تداول 10 عقارات 
في السكن اخلاص منها عقار بقيمة 
1.7 مليون دين����ار فيما مت تداول عقار 
في االس����تثماري بقيمة 356 ألف دينار ولم يشهد 
العقار التجاري أو املخ����ازن أو الصناعي أي حترك لهذا 
األسبوع.   وفي مقارنة حركة تداول العقود خالل أسبوعن 
بلغ إجمالي العقارات املتداولة لالسبوع املاضي 65 عقارا 
بينما األسبوع قبل املاضي 83 عقارا، حيث انخفض املؤشر 

لألسبوع احلالي عن املاضي بواقع 18 عقارا.
وعلى مستوى حركة تداول الوكاالت خالل أسبوعن، 
انخفضت العقارات املتداولة بواقع 11 عقارا حيث تراجع 
عدد الوكاالت املتداولة خالل األس����بوع املاضي بواقع 9 
عقارات، حيث بلغت ت����داوالت الوكاالت بواقع 20 عقارا 

االسبوع قبل املاضي. 

تداول 76 عقدًا 
ووكـالة بقـيمة 
19 مليون دينار 

15 عـقارًا 
استثماريًا بقيمة 
7.5 ماليين دينار


