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»الوطني«: هبوط حاد في مبيعات السوق العقاري خالل سبتمبر
223 صفقة عقارية بواقع 40% انخفاضًا مقارنة بأغسطس

أش���ار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
السوق العقاري، وعقب االنتعاش 
الطفيف الذي سجله خالل األشهر 
السابقة، شهد تراجعا حادا في عدد الصفقات خالل شهر 
سبتمبر لتبلغ 223 صفقة، مسجلة بذلك أدنى مستوى 
لها منذ تس���ع سنوات، ومنخفضة بواقع 40% عن شهر 
أغسطس. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ النشاط خالل 
شهر رمضان الذي طغى على معظم تداوالت شهر سبتمبر، 
إذ غالبا ما تكون المبيعات في هذا الشهر ضعيفة. وعليه، 
فمن المفترض أن يش���هد شهر أكتوبر تصاعدا في زخم 
النشاط العقاري، إال ان اإلحصائيات االسبوعية لشهر 
أكتوبر تبين أن هناك بوادر انتعاش متواضعة. ومع أن 
البيانات المتاحة ال تعد كافية لتشخيص االتجاه العام 
لنش���اط الس���وق، إال أنها في الوقت ذاته تشير إلى أن 
بعض المحاذير تشوب احتمال حدوث تحسن جوهري 
أو سريع في نشاط س���وق العقار. وأوضح الموجز أن 
معدل نم���و عدد الصفقات جاء س���البا بنحو 19% على 
أس��اس س��نوي بعد أن كان مرتفعا بواقع 13% في شهر 
أغس��طس، علما ان شهر رمضان يشهد في العادة تذبذبا 

واضحا في معدل النمو.
أما من حيث القيمة، فقد س���جل إجمالي المبيعات 
انخفاضا بنس���بة 40% عن الشهر األسبق ليصل إلى 
58 مليون دينار، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ 
8 أعوام. ومن حيث القيمة، وبعد أن أخذت المبيعات 
المنحى اإليجابي خالل ش���هر أغسطس، هبط معدل 
النمو السنوي بواقع 54% مقابل زيادة نسبتها 9% في 

الشهر األس���بق، وذلك يعزى أيضا الى ضعف حركة 
المبيعات خالل شهر رمضان. لكن بشكل عام، التزال 

مستويات النشاط متدنية.

العقار السكني

ورأى الموجز أن التراجع الذي شهده القطاع السكني 
لعب الدور األكبر في انخفاض إجمالي المبيعات خالل 
ش���هر س���بتمبر. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية 
بواقع 40% عن شهر أغسطس لتبلغ 169 صفقة. ومن 
حيث القيمة، تراجعت المبيع���ات بنحو 34%، األمر 
الذي يوحي بارتفاع مع���دل قيمة العقارات المباعة. 
وهذا ليس بالضرورة يعني عودة مناخ ارتفاع اسعار 
العق���ار، وخاصة في ضوء التذب���ذب الملحوظ الذي 
تشهده البيانات الش���هرية. وقد يكون ذلك انعكاسا 
لمبيعات عقارية ذات قيمة مرتفعة خالل شهر سبتمبر. 
وبالفعل، وعلى أساس متوسط ستة أشهر، يتبين أن 
أسعار القطاع السكني التزال تتراجع بمعدل قياسي 
وبواقع 8% سنويا، أي بأس���رع وتيرة انخفاض لها 

خالل السنوات التسعة الماضية.

العقار االستثماري

وأشار الموجز إلى أن عدد صفقات البيع في القطاع 
االستثماري )الشقق( تراجع خالل شهر سبتمبر بنسبة 
40% ليبلغ 54 صفقة، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها 
منذ ش���هر فبراير من عام 2006. وفي المقابل، ارتفع 
معدل س���عر الصفقة ليبلغ 394 أل���ف دينار مرتفعا 
بنسبة 44% عن العام الماضي. وهذا ليس إال انعكاسا 
لضعف السوق السائد في مثل هذه الفترة من العام 
الماضي، وليس مؤشرا النتعاش قوي. وكان متوسط 
األس���عار في هذه الفترة من العام الماضي قد تراجع 

بواقع 66% على أساس سنوي.

العقار التجاري

والحظ موجز »الوطن���ي« ان العقار التجاري لم 
يسجل أي صفقة خالل ش���هر سبتمبر، وذلك للمرة 

األولى منذ شهر نوفمبر من عام 2006. إال أن ذلك يعود 
في المقام األول إلى ضعف التداول خالل شهر رمضان، 
وكما هو معل���وم أيضا، فإن القطاع التجاري يحظى 
بنصيب أقل في تداوالت الس���وق العقاري الكويتي. 
وبالفعل، نجد أن هناك مبيعات تمت في فترة ش���هر 

رمضان خالل السنوات األخيرة.
هذا وقد بلغ متوس���ط ع���دد الصفقات في القطاع 
التجاري لهذا العام ش���امال شهر سبتمبر 6 صفقات 
شهريا، منخفضا بنسبة 44% عن الفترة المماثلة من 
العام الماضي. وبالطبع فإن بعض المبيعات متخمة في 
السنوات السابقة كانت مرتفعة القيمة بشكل ملحوظ، 
حيث تجاوز متوس���ط قيمة الصفقة الواحدة حدود 
مليوني دينار. وبالتالي من المتوقع أن يكون العقار 

التجاري من المتضررين بشح التمويل المتاح.

قروض بنك التسليف واالدخار

أما بالنس���بة للقروض المقررة من بنك التسليف 
واالدخار، فأشار »الوطني« إلى أن عددها تراجع خالل 
شهر س���بتمبر إلى 229 قرضا، منخفضا بواقع %35 
عن الشهر األس���بق. وهو أدنى مستوى له منذ شهر 
يناير م���ن عام 2006. وعلى الرغم من تأثر القروض 
المقررة خالل ش���هر رمضان من حيث العدد، إال أنها 
ب���دت منخفضة طوال فترات العام الحالي وبنس���بة 

55% عن شهر يناير.
هذا وقد تراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد 
بواقع 47% لتبلغ 46 قرضا فقط، مقابل 364 في العام 
األس���بق. ويعزى سبب االنخفاض المتواصل إلى ان 
البرنامج الحكومي لتوزيعات القسائم كان شحيحا في 
بداية هذا العام. ويالحظ أن القروض األخرى المستخدمة 
لش���راء المنازل القائمة وللترميم قد تراجعت أيضا 
خالل شهر سبتمبر. ومع أن تطلعات المدى القصير 
للقروض المقررة تبدو غير واضحة المعالم، إال أنها 
تبدو إيجابية أكثر في المدى المتوسط بسبب الخطة 
التي أعلنتها الحكومة إلنش���اء ما يزيد على 70 ألف 

وحدة سكنية بنهاية عام 2015.

مجموعة الخليج تنظّم مؤتمر صنّاع العقار الثاني
الحداد: إن لم نتحرك سريعًا لحل المشاكل العقارية اآلن فسيصبح 

اقتصادنا مشلواًل في السنوات المقبلة وتكلفة المعالجة ستكون باهظة

 يقيمه اتحاد العقاريين 22 ديسمبر

عدنان احلداد
بوستر سحب الوطني على سيارة فاخرة منال املطر

األزمة المالي���ة العالمية الحالية 
بالرغم من أن ه���ذه األخيرة قد 
قضت على أي آمال أو طموحات 
أخ���رى موجودة ل���دى البعض 
في تحسن ظروف االستثمار أو 
التمويل العقاري فبات المش���هد 
أكثر س���وداوية ل���دى الجميع، 
إن  بالفع���ل اغلب  حيث توقفت 
لم تكن جميع المشاريع الكبرى 
والمتوس���طة بل حتى الصغرى 
منه���ا توقفت كذلك في كل أنحاء 

البالد بسبب عوامل جمة ساهمت 
العقارية  الحركة  معا في عرقلة 
بالكامل وأرجعتنا إلى نقطة البداية 
وكذلك ضعف التمويل العقاري من 
قبل البنوك والمصارف أدى إلى 
زيادة في التدهور لذلك يجب على 
المسؤولين مراجعة كل القوانين 
العقارية بدال من التأخير في ذلك 
حيث التأخير يعني ضياع فرص 
تنموي���ة كثيرة وع���دم تحقيق 
التنمية المطلوبة سيرجع بالبالد 
إلى مربع األزمات فالعقار يؤثر 
على أزمة السكن ويعطل المشاريع 
السياحية والتجارية واالقتصادية 
التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى 
مركز مالي وتجارى واقتصادي 
وهذا لن يحدث بسهولة في ظل 
كثرة التعقيدات والشروط التي 
حرمت شرائح واسعة من إقامة 
مش���اريعها الخاصة التي تعود 
بالنفع على االقتصاد، وتس���اءل 
الحداد: لماذا ال تنشأ هيئة مستقلة 
تكون مشتركة ما بين الحكومة 
والقطاع الخاص تكون مهمتها فقط 
عملية تحرير األراضي من قبضة 

المختلف���ة وتطرحها  الوزارات 
للشركات واألفراد للبناء والتعمير 
حيث المستخدم حاليا ال يتعدى ال� 
8% من مساحة البالد الكلية فهل 
يعقل ذلك؟ مطالبا باالبتعاد عن 
الحلول اآلنية التي تعتبر مسكنات 
ال تسمن وال تغني من جوع وال 
العقارية  المرض والعقدة  تزيل 
التي يعاني منها المجتمع الكويتي 

منذ فترة بعيدة.
وأش���ار الحداد الى ان مؤتمر 
صناع العقار في س���نته الثانية 
العقارية  القضاي���ا  بعدما طرح 
في س���نته األولى بشكل موسع 
وح���رك المي���اه الراك���دة تحت 
اقدام المسؤولين وناقش جميع 
المعوق���ات وخرجنا بتوصيات 
كثيرة عملن���ا معا على تحقيقها 
س���يكمل ما بدأناه أوال، واضعا 
امام  المش���اكل والحلول  جميع 
المسؤولين مباشرة ألن المؤتمر 
إلى إيجاد حلول حقيقية  يهدف 
تخدم االقتصاد وتعيد الروح إلى 
ذلك القطاع الذي لم يشهد ركودا 

من قبل إال في تلك السنوات.

التنفيذي  الرئي���س  صرح 
لمجموعة الخليج عدنان الحداد 
بأن مؤتمر صناع العقار الثاني 
الذي سيقيمه في 22 ديسمبر 
العقاريي���ن وتنظمه  اتح���اد 
الخلي���ج للمعارض  مجموعة 
س���يناقش جمي���ع المش���اكل 
القطاع  التي يواجهها  الحالية 
العق���اري والتي جاءت نتيجة 
عدة عوامل متنوعة ومتشابكة 
منها القوانين المعوقة والروتين 
التمويل واحتكار  القاتل وقلة 
الدولة ألكثر من 90% من مساحة 
األراضي وعدم طرحها أراضي 
جديدة، كل تلك العوامل خنقت 
العقار وجعلت عمل الشركات 
العقارية في تلك األجواء غاية 

في الص��عوبة.
وبين ان الدولة إذا لم تتحرك 
وتتفاعل مع القطاع الخاص في 
حل المعوقات التي تواجه قطاع 
العقاريين فسنصبح اقتصادا 
مش���لوال خالل سنة على أكثر 
تقدير وسندفع تكلفة الحل اكبر 
مما عليه اآلن، كذلك ال ننس���ى 

سحب على سيارة فاخرة مفاجأة »الوطني« 
للطلبة الكويتيين في أميركا

أعل����ن بنك الكويت الوطني، أولى مفاجآته 
الت����ي أعدها للطلبة الكويتين الدارس����ن في 
الواليات املتحدة وهي عبارة عن س����حب على 
سيارة فاخرة، خالل مؤمترهم السنوي السادس 
والعشرين خالل الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 
اجلاري حتت شعار »إلى نهضة جديدة«، وذلك 
تشجيعا للطلبة على مواصلة الدراسة وبذل 
اجلهد في العلم.  وقالت مديرة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني منال فيصل املطر ان 
طلبتنا وشبابنا الكويتي في الغربة يستحقون 
منا هذا االهتمام وهذه املشاركة التي تساهم في 
تطوير أداء ونشاطات االحتاد النقابية والثقافية 

والرياضية وجهوده الوطنية والتوعوية، وأكدت 
املطر أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود البنك 
املتواصلة في خدمة املجتمع ودوره في دعم كافة 

القضايا الطالبية والشبابية والتطوعية.
وأضافت املطر أن البنك كان قد أعد سلسلة 
من املفاجآت والعروض املجزية للطلبة الكويتين 
الدارسن في الواليات املتحدة األميركية احتفاء 
مبؤمترهم الس����نوي، مبا في ذلك العديد من 
العروض الترويجية املغرية، وأن املفاجأة الكبرى 
تتمثل في السحب على السيارة الفاخرة الذي 
س����يجريه البنك الوطني خالل حفل العش����اء 
الذي سيقيمه البنك على شرف ضيوف املؤمتر 

واملشاركن فيه، موضحة أن برنامج الدعم الذي 
أعده الوطني في هذا اإلطار يشتمل أيضا على 
مشاركته الفعالة في معرض الفرص الوظيفية 
الذي سينظم على هامش املؤمتر حيث سيطرح 
الوطني خالل مشاركته في املؤمتر العديد من 
الفرص الوظيفية التي تنتظر طلبتنا الدارسن 
في الواليات املتحدة األميركية. وتأتي مشاركة 
البنك في املؤمتر تأكيدا على اهتمامه بقضية 
التوظيف واملستقبل املهني للشباب، وحرصا 
من البنك على دعم كافة قضايا الشباب والطلبة 
في البالد إميانا منه بالدور املهم الذي سيلعبه 

الشباب مستقبال في البالد.

المطر: نحرص على دعم طلبتنا الدارسين في الخارج لتحفيزهم على البذل والعطاء

المبيعات العقارية
المتوسط 
الشهري 

2007

المتوسط 
الشهري 2008

يوليو 
2009

اغسطس 
نسبة التغيير سبتمبر 20092009

الشهري
نسبة التغيير 

السنوي

-53.5-233.5156.299.896.657.740.3حجم املبيعات )مليون دينار(
0.9-128.674.855.155.436.434.2سكني

-19.8-83.656.739.635.921.340.8استثماري
21.324.75.25.40.0N/AN/Aجتاري

-19.2-773.6513.841537422340.4عدد الصفقات املتداولة
9.0-648.3381.430728016939.6سكني

-44.3-117.3121.397905440.0استثماري
8.011.11140N/AN/Aجتاري

-301.7320.32412582590.142.4متوسط قيمة الصفقة )الف دينار(
-201.6203.31791982169.07.5سكني

44.0-703.8477.24083993941.3استثماري
N/AN/A�2.3602.5634731.338جتاري

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
المتوسط 
الشهري 

2007

المتوسط 
الشهري 

2008

يوليو 
2009

اغسطس 
سبتمبر 20092009

نسبة 
التغيير 

الشهري

نسبة التغيير 
السنوي

-72.7-12.515.011.811.97.140.5قيمة القروض املقررة )مليون دينار(
-87.0-5.710.24.05.22.845.5بناء قسائم
12.7-5.33.26.15.13.237.1شراء بيوت

-10.4-1.51.51.71.61.135.0توسعة وترميم
-59.6-37841238035022934.6عدد القروض املقررة

-87.4-14619573874647.1بناء قسائم
-26.5-11889115966136.5شراء بيوت

1.7-11412819216712226.9توسعة وترميم
-20.6-15.112.113.213.19.328.8قيمة القروض املنصرفة )مليون دينار(

-27.9-8.37.08.27.74.640.0بناء قسائم
-5.23.63.63.63.74.010.6شراء بيوت

-15.7-1.71.51.41.81.045.9توسعة وترميم

تقــارير


