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االقتصادية

اإلدارة تحمي منظميها 
من اإلفالس وتضبط 
حاالت الغش والتدليس

انخفاض حركة تداول 
الوكاالت والعقود بواقع 
27 عقارًا خالل أسبوع

األحمدي ومبارك 
الكبير تقودان حركة 
التداوالت في »الخاص« 
و»االستثماري«

أعلنت اخلطوط اجلوية البريطانية عن تسيير 7 رحالت 
أسبوعية من الكويت إلى مطار هيثرو في لندن.

وتبدأ أسعار بطاقات وورلد ترافلر )الدرجة السياحية( 
بحس���ب هذا العرض من 146.40 دينارا متضمنة الضرائب 
والنفقات ورس���وم اخلدمة على أن يتم شراؤها قبل تاريخ 
أقصاه 20 نوفمبر وهي صاحلة لالستخدام حتى تاريخ 30 

نوفمبر.

وميكن للمس���افرين احلجز عن طريق املوقع االلكتروني 
اخل���اص باخلطوط البريطانية حي���ث تتوافر خيارات عدة 
لتجارب وجوالت سياحية تختلف بحسب املدينة التي سيتم 

السفر إليها وتاريخ السفر.
وبناء على رغبة املسافر، تتراوح اخليارات بني رحالت إلى 
املواقع السياحية متتد ل� 3 أيام وحضور عروض مسرحية 

ورحالت نهرية بالقارب.

»البريطانية« تسّير 7 رحالت من الكويت إلى لندن أسبوعيًا

مطالبات بإدارة معارض عقارية مستقلة تابعة لـ »التجارة«
عمر راشد 

بني فلتان املعارض العقارية وتنظيم السوق العقاري 
تدور حاليا نقاشات »حادة« بني منظمي صناعة املعارض 
العقارية وممثلني من وزارة التجارة على خلفية القرار 
املزمع اتخاذه من قبل وزارة التجارة والصناعة لتنظيم 
عمل املعارض العقارية ضمن 9 توصيات تضمنها تقرير 
جلنة التجارة املكلفة بتنظيم السوق العقاري والذي مت 
رفعه إلى وزير التجارة أحمد الهارون العتماده وعرضه أمام 
مجلس الوزراء إلقراره.  تأتي »نفضة« أصحاب الشركات 
املنظمة للسوق العقاري بسبب تقييد حرية املنظمني في 
شهرين فقط هما أبريل وأكتوبر، ما يعني، ووفق وجهة 
نظرهم، شركاتهم وخروجها كلية من السوق، في وقت 
حتتاج الش����ركات العقارية لتروي����ج منتجاتها لتعزيز 

السيولة املوجودة لديها من خالل تلك املعارض.
مسؤول في إحدى الشركات املنظمة للمعارض العقارية 
قال ل� »األنباء« إن القرار ميثل كارثة على مستقبل صناعة 
املعارض العقارية في الكويت ويفتح الباب على مصراعيه 
حلرب أسعار بني املنظمني العقاريني بوجود 6 معارض 
عقارية في وقت واحد خالل الفترة احملددة من قبل وزارة 
التجارة وهو ما يعني ان املعرض الذي س����يقوم بحرق 
أسعار منافسيه هو ما س����يلتهم نسبة أكبر من حصة 
السوق. ولفت الى أن التحديد ينطوي على ارتفاع كبير 
في التكلفة تتمثل في رفع أس����عار اإلعالنات والتسابق 
حلجز القاعات التي ستشهد غالء كبيرا في األسعار وهو 
ما يعني أن الشركات املنظمة ستقوم بتصفية بعضها، 

األمر الذي يعني إفالسها وخروجها من السوق.
وأش����ار الى أن 7 شركات منظمة للمعارض العقارية 
في السوق ستكون أمام خيارات صعبة تتمثل في: نقل 
نشاطها خارج الكويت وهو ما يعني موت صناعة املعارض 
العقارية وانتقال الشركات إلى صناعة معارض في أنشطة 
أخرى بخالف العقار، ما يعني زيادة الضغط على السوق 
العقاري داخل الكويت. وقال إن االلتزام بالتوقيت امليالدي 
غير صحيح، فالشركات املنظمة تلتزم في أجندة عملها 
بالتاريخ الهجري وحتديدا في شهر رمضان وموسم احلج 

الذي يجد إقباال من املواطنني واملستثمرين.
ومن جانب آخر، اقترحت مصادر ل� »األنباء« التفكير 
جديا في تأسيس هيئة معارض عقارية تكون مستقلة 
في قراراتها عن وزارة التجارة والصناعة على أن يكون 
هناك ممثلون من البلدية والشركات املنظمة للمعارض 

العقارية ضمن تشكيلة مجلس إدارة الهيئة. 
وبينت أن وجود تلك الهيئة سيكون مبنزلة انطالقة 
حقيقية لصناعة املعارض العقارية في الكويت ووضع 
ضوابط ومعايير جادة حتمي حقوق املستهلك واملستثمر 
في آن واحد.  وأبدت املصادر استغرابها من قرارات التجارة 
التي تنظر إلى املعارض العقارية على أنها وسيلة للغش 

والتدليس، رغم ضرورتها حلماية وتنش����يط األسواق 
العقارية ألي دولة. 

وعلى اجلانب اآلخ����ر، رأت مصادر معنية في وزارة 
التجارة والصناعة أن تنظيم السوق العقاري يحتاج إلى 
ضبط املعارض العقارية ووضعها ضمن ضوابط محددة 
وذلك منعا حلاالت الغ����ش والتدليس التي يعاني منها 
السوق العقاري، الفتة إلى أن عدد الشكاوى التي تصل 
إلى وزارة التجارة كبيرة جدا ومعظمها يكون بس����بب 
وجود قس����ائم وهمية يتم عرضها وال ميكن ضبطها إال 
من خالل حتديد مدة زمنية إلقامة املعارض العقارية ما 

ميكن التجارة والبلدية من احلد من تلك احلاالت. 
وعودة إلى حركة التداوالت العقارية على مس����توى 
العقود خالل أسبوعني، ووفقا إلحصائيات وزارة العدل 
إلى أن إجمالي العقارات املتداولة لألس����بوع املاضي 65 
عقارا بينما األسبوع قبل املاضي 83 عقارا، حيث انخفض 
املؤشر لألسبوع احلالي عن املاضي بواقع 18 عقارا حيث 
ش����هد العقار اخلاص تراجعا في حجم التداوالت بواقع 
16 عقارا خالل األس����بوع املاضي مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي، فيما انخفض العقار االستثماري بواقع عقارين، 
فيما ارتفع العقار التجاري بواقع عقار واحد ولم تشهد 
عقارات املخازن والصناعي أي حتركات خالل األسبوع 
احلالي.  وفي رصد حلركة تداول الوكاالت العقارية، فقد 
انخفضت العقارات املتداولة بواقع 9 عقارات، حيث بلغ 
إجمالي تداوالت األس����بوع املاضي 11 عقارا، فيما كانت 

تداوالت األسبوع قبل املاضي 20 عقارا. 
وتركز التراجع في العق����ار اخلاص الذي انخفضت 
تداوالت����ه مبقدار 10 عق����ارات، فيما ارتفع����ت تداوالت 
االس����تثماري بواقع عقار واحد، فيما لم تش����هد حركة 
التداوالت العقاري����ة على التجاري واملخازن أي تغيير.  
وعلى مس����توى احملافظات، تصدرت األحمدي تداوالت 
العقود املس����جلة خالل أسبوع بعدد 16 عقدا، 8 منها في 
العقار اخلاص و8 في االستثماري، فيما لم يشهد التجاري 
واملخازن والصناعي أي حتركات. وعلى مستوى الوكاالت 
لم تشهد التداوالت العقارية أي تغيير باستثناء العقار 

االستثماري الذي شهد تداول عقار واحد. 
وجاءت »الفروانية« و»مبارك الكبير« في املرتبة الثانية 
من حيث حركة التداول خالل أس����بوع، ففي الفروانية 
بلغ إجمال����ي التداوالت العقارية فيه����ا 13 عقارا وزعت 
على أساس 11 في العقار اخلاص وعقار في االستثماري 
وعقار في التجاري، فيما لم يش����هد املخازن والصناعي 
أي حتركات. ولم تش����هد الوكاالت أي حركة عليها على 

مستوى العقارات خالل أسبوع. 
وفي »مبارك الكبير« اس����تحوذ العقار اخلاص على 
حركة التداوالت تاركا االستثماري والتجاري واملخازن 

والصناعي دون أي تداوالت عليه.

 1.5 مليار دوالر حجوزات
المعرض الدولي السادس للعقار في 4 أيام

الحداد: 7 آالف زائر من المستثمرين واألفراد أعادوا الثقة للمشاركين
الكاظمي: طرح أراض جديدة أمام الشركات العقارية بات ضرورة للخروج من األزمة

المشلوم: منتجات عقارية متكاملة والمستثمرون اليزالون بحاجة لمزيد من الثقة

محمد املشلوم

قطاع العقار احمللي يتطلع حلل مجموعة من املشاكل ملعاودة االرتفاع من جديد

علي الكاظمي مساعد احلداد

حاليا أراضي في سلطنة عمان في 
واليات املصنعة والقرط وسويق 
بأقساط مدتها سنة وبدون فوائد 

ودفعة أولى نسبتها %8.
ومن جانبه، أوضح الرئيس 
التنفيذي في شركة أوريجينال 
العقاري����ة محمد املش����لوم أن 
املع����رض وإن متي����ز بجودة 
األداء في الس����وق العقاري، إال 
أن أزمة السوق العقاري التزال 
تدفع بعض األفراد واملستثمرين 

للعزوف عن الشراء.
وق����ال املش����لوم إن توقيت 
املعرض العقاري مناسب، الفتا 
الى أن إقامة املعارض العقارية 
في أي وق����ت من الس����نة امر 
مطلوب وملح لتصريف املنتجات 
العقارية بش����كل ج����اد وفعال 
وبش����كل ميكن من اس����تيعاب 

احتياجات املستهلكني.
وأبدى إعجابه بدرجة التنظيم 
الذي حرص عليه القائمون على 
املع����رض، موضح����ا أن تنوع 
العروض وتنافسية األسعار جذبا 
الكثير من املستثمرين واألفراد 
القسائم  للش����راء خاصة على 
واألراضي املوجودة في سلطنة 
عمان. ولفت املش����لوم إلى أن 
السوق العقاري يحتاج إلى حزمة 
متكاملة م����ن احللول للتعافي 
واخلروج من حالة الركود التي 
يعيشها حاليا والتي من بينها 
طرح أراض جديدة أمام القطاع 
اخلاص والنظر إلى التشريعات 
املنظمة للقطاع العقاري بشكل 
جاد يستوعب احتياج الشركات 
العقارية، مستدركا بأن أسواق 
دول املنطقة بدأت في التعافي من 
األزمة التخاذ حكوماتها خطوات 
جادة إلنقاذ السوق العقاري من 

األزمة املالية.

عمر راشد 
اختتمت أنشطة املعرض الدولي 
السادس للعقار الذي نظمته شركة 
»آنة جروب« والذي واكبت انطالقة 
نش����اطاته بدء تعافي االقتصاد 
العاملي م����ن حالة الرك����ود التي 
كان يعاني منها، وتوقعات بتأثر 
االقتصاد احمللي إيجابا بها خاصة 

في قطاعي البورصة والعقار.
انتع����اش االقتصاد  فب����وادر 
العاملي جاءت على خلفية إعالن 
أميركا حتقيق 3.5% معدل منو في 
ناجته����ا احمللي في الربع الثالث، 
الذي وصفه احملللون بانه  األمر 
نهاية أسوأ فترة ركود عانى منها 

االقتصاد العاملي خالل عقود.
ورغم تداعيات األزمة املالية، إال 
أن املعرض شهد إقباال كثيفا من 
ال����زوار بلغ 7000 زائر على مدى 
4 أيام، مبشاركة 25 شركة محلية 
وخليجية عرضت منتجات عقارية 
الكويت  متنوعة داخل وخ����ارج 

بقيمة 3 مليارات دوالر.
الكثيف من  وج����اء اإلقب����ال 
الزوار نتيج����ة للعروض الهائلة 
التي قدمتها الش����ركات العقارية 
لزوار املعرض الذين وجدوا تنوعا 
العقاري  القط����اع  ف����ي  ملحوظا 
في مختلف القطاعات الس����كنية 
والتجارية واالس����تثمارية، وهو 
ما انعكس على تسجيل حجوزات 
عقارية خالل 4 ايام بقيمة 1.5 مليار 

دوالر.
»األنباء« جتول����ت في أرجاء 
املعرض وناقشت انطباعات بعض 
رؤساء مجالس اإلدارات والرؤساء 
التنفيذيني في املعرض وتطلعاتهم 
للسوق العقاري في الكويت وأهمية 
العقارية في  املع����ارض  صناعة 

املرحلة املقبلة.
وأكد املتحدث����ون على أهمية 

وح����ول نس����بة املبيعات في 
املع����رض، أوضح احل����داد أن ما 
العروض  بني 50% من إجمال����ي 
املوجودة من قبل الش����ركات مت 
بيعها للمستثمرين واملواطنني، 
الع����روض املوجودة في  خاصة 
إقباال  التي القت  س����لطنة عمان 
جماهيريا الفتا من قبل املواطنني 

واملستثمرين.
وتوق����ع احلداد ع����ودة الثقة 
إلى السوق العقاري على خلفية 
العروض اجليدة وانخفاض األسعار 
وهو ما يعززه إزالة اخلوف لدى 
األفراد وضخ السيولة مجددا في 

السوق.
العقاري  الس����وق  وق����ال إن 
بحاجة إلى تدخل حكومي والدفع 
باملش����روعات التنموي����ة اجلادة 
للخروج من حالة ش����به الركود 

التي يعاني منها االقتصاد.
وحول املشاريع املستقبلية التي 
تقوم بها الشركة في الفترة املقبلة، 
قال إن الشركة لديها أجندة عمل 
محددة تتمثل في إقامة معرضني 
الربعني  ف����ي  عقاري����ني محليني 
األول واألخير من العام وتستعد 
الدولي للعقار  الفتتاح معرضها 

في البحرين في شهر مارس من 
العام املقبل.

من جهته، أوضح رئيس مجلس 
العقارية علي  أمتار  إدارة شركة 
الكاظمي أن املعرض متيز بالتنوع 
في املنتج����ات املطروحة والقدرة 
على جذب املس����تثمرين للشراء 
خاصة أن العروض التي قدمتها 
الشركات كانت مناسبة للعديد من 

الشرائح االستثمارية واألفراد.
واشار الكاظمي الى أن السوق 
العقاري يعاني من حالة فوضى 
ويحتاج إلى إجراءات فعالة للحد 
من تداعيات األزمة على الس����وق 
العقاري وضرورة وضع تنظيمات 
فعال����ة تخرج الس����وق من حالة 
التي يعانيها في املرحلة  الركود 
الراهنة. وق����ال إن »أمتار« تتجه 
للمشاركة في 3 معارض سنويا، 
موضحا أن قرار املشاركة سيكون 
على أساس فترة الرواج وسمعة 
املنظم����ني وقدرته����م على جذب 
األفراد للمش����اركة في املعارض 

التي يقيمونها.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا 
بطرح أراض في األردن بواقع 28 
قسيمة في البحر امليت، كما تطرح 

صناعة املعارض العقارية للعمل 
على تعافي السوق العقاري خالل 
املرحلة احلالية التي مير بها العقار 
بحالة ركود نتيجة شح السيولة 
وغي����اب تدخل الدول����ة في إنقاذ 
الشركات املتعثرة، الفتني الى أنه 
إذا كان زمن الرواج يحتاج لتنظيم 
املعارض العقارية، فإن زمن األزمة 
بحاجة إلى تنظيم أكبر للشركات 

العقارية. وفيما يلي التفاصيل:
بداية أشار رئيس مجلس إدارة 
شركة آنة جروب مساعد احلداد 
إلى أن املعرض أعاد الصحة إلى 
السوق العقاري وأطلق صحوته 
مجددا، مستدال على ذلك باإلقبال 
امللحوظ عل����ى العروض التي مت 
طرحها والتي متيزت بتنافسية 

أسعارها وجودتها وتنوعها.
وأوضح احلداد أن بداية الثقة 
في السوق العقاري وإقبال األفراد 
على الشراء مكنا شركتني عقاريتني 
من بيع الع����روض املقدمة منهما 

خالل أيام املعرض.
ولفت الى أن حالة الثقة عكستها 
حالة الشركات العقارية التي رأت 
أنه حان وقت العودة مجددا إلى 

السوق العقاري مرة أخرى.

 تقرير لـ »أولدويل بانكر« يتساءل:
متى يتعافى العقار االستثماري؟

في مختلف احملافظات الذي سجل تغييرا منذ بداية 
األزمة حتى اليوم، حيث كان في السابق يتراوح بني 
7 و10% فيما وصل اليوم بعد األزمة إلى 12% وهو ما 
يؤكد انخفاض أسعار العقارات، فيما قل الطلب على 
شراء البنايات االستثمارية بشكل ملحوظ وأصبح 
ال يذك����ر، على الرغم من انخفاض أس����عار البنايات 

االستثمارية بنسب تفاوتت بني 20 و%25.
وكانت العقارات االستثمارية قد شهدت تراجعا 
ملحوظا على صعيد حجم التداول الذي انخفض من 
914.6 مليون دينار في األش����هر التسعة األولى من 
2008 إلى 443.4 مليون دينار في الفترة نفس����ها من 
2009 أي بنسبة 51%، حيث بدأت معاناة قطاع العقار 
االستثماري منذ منتصف العام املاضي بسبب إصدار 
بنك الكويت املركزي لقرارات بشأن احلد من متويل 
ش����راء العقارات االستثمارية والتجارية، والتي كان 
له����ا بالغ األثر في تقليص حج����م التداول للعقارات 
االس����تثمارية حيث كان املستثمرون يعتمدون على 

التمويل من البنوك وشركات التمويل.

1 - عودة التمويل.
2 - تراجع »املركزي« عن موقفه ضد 

عمليات متويل العقارات االستثمارية.
3 - حث البن���وك احمللية على منح 

التمويل الالزم للراغبني.
4 - إيج���اد حل ملش���كلة املئات من 
البنايات االس���تثمارية املخالفة لقانون 

البناء.
5 - تشديد الرقابة على عمليات البناء 

للعقارات االستثمارية.
6 - إصدار قرارات لفتح البالد ودخول 

املستثمرين األجانب.

الحلول المقترحة
ذكر التقرير العقاري لشركة 
أولدويل بانكر العاملية في 
التي  الكوي����ت أن األزم����ة 
مير به����ا قط����اع العقارات 
االستثمارية في الكويت لن حتل إال من خالل خطوات 
جادة تبادر بها مختل����ف اجلهات احلكومية املعنية 
ملساندة هذا القطاع وإخراجه من األزمة، أهمها عودة 
التمويل وتراجع »بنك الكويت املركزي« عن موقفه 
ضد عمليات متويل العقارات االس����تثمارية، وحث 
البنوك احمللية على منح التمويل الالزم للراغبني في 
شراء العقارات االستثمارية، األمر الذي يعيد للسوق 

جزءا كبيرا من نشاطه.
إلى جانب ذلك، أكد التقرير أنه البد أن تسعى بلدية 
الكوي����ت إلى إيجاد حل ملش����كلة املئات من البنايات 
االس����تثمارية املخالفة لقانون البناء والتي ساهمت 
بش����كل واضح في ركود قطاع العقار االستثماري، 
خاصة أن كثيرا من البنوك واملؤسس����ات التمويلية 
ترفض متويل شراء تلك البنايات، األمر الذي ساهم 
ف����ي ركود حركة تداولها مما أثر على س����وق العقار 

االستثماري بشكل عام.
ودعا التقرير بلدية الكويت إلى ضرورة تشديد 
الرقابة على عمليات البناء للعقارات االس����تثمارية، 
خاصة أن انتشار ظاهرة البناء املخالف تعتبر دليال 
صارخا على غياب الرقابة عن هذا القطاع الذي يتعلق 
بأرواح آالف األسر، مشددا على أنه ال يجوز التهاون 

في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى األدوار التي يجب على جهات 
حكومية أخرى أن تق����وم بها ومنها وزارة الداخلية 
وإدارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، التي البد 
أن تدفع جميعها في اجتاه إصدار قرارات لفتح البالد 
ودخول املستثمرين األجانب وإلغاء كل ما يعيق دخول 
األجانب للبالد وتسهيل إجراءات سمات الدخول، حيث 
تساهم كل هذه اإلجراءات في زيادة الطلب على تأجير 
الشقق السكنية، األمر الذي يصب في صالح ارتفاع 

العوائد املرجوة من البنايات االستثمارية.
وتطرق التقرير إلى العائد على العقارات االستثمارية 

تقــرير


