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االقتصادية

أحمد يوسف
قالت مصادر متابعة ان االثنني املقبل سيشهد اإلعالن عن تأسيس شركة 
»نور. كابيتال. ماركت« للوساطة املالية برأسمال قدره 30 مليون دينار. 
واضافت املصادر ان عدد أسهم الشركة يبلغ 30 مليون سهم نقدي بقيمة 
100 فلس للسهم الواحد، الفتة الى ان من أغراضها القيام بعمليات الوساطة 
في بيع وش����راء األسهم والسندات وحصص صناديق االستثمار العاملية 
واألدوات املرتبطة بها سواء الفورية منها أو املستقبلية. كما ميكنها أيضا 

القيام بعمليات الوساطة املرتبطة ببيع وشراء العمالت األجنبية والسلع 
واملعادن الثمينة واألدوات املرتبطة بها سواء الفورية أو املستقبلية على 
اال يترتب على قيام الشركة مبمارسة هذه األنشطة اتخاذ مراكز فورية أو 
آجلة من العمالت األجنبية لصاحلها أو ممارسة نشاط شركات الصيرفة.  
وأكدت املصادر انه يجوز لها ان تكون لها مصلحة أو تش����ترك بأي وجه 
مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها في الكويت أو خارجها ولها 

ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

إعالن تأسيس »نور. كابيتال. ماركت« اإلثنين المقبل بـ 30 مليون دينار  

في غياب السيولة الذي يجعل من خلق 
صندوق عقاري بقيمة تتراوح بني 500 
مليون او مليار دينار أمرا ضروريا لفك 
الرهونات البنكية وخلق سيولة تعزز 

أداء السوق العقاري. 

مخرج وحيد

 وم���ن جانب���ه، أش���ار اخلبي���ر 
االقتصادي حجاج بوخضور إلى أن 
تدشني مشروعات البنية التحتية بات 
أمام ش���ح السيولة  الوحيد  املخرج 
اإلق���راض وزي���ادة وتيرة  وتراجع 
البيروقراطية في وجه املستثمرين. 
 وقال إن هناك الكثير من املستثمرين 
لديهم أفكار سباقة عن غيرهم، إال أنهم 

يصطدمون بضيق التشريعات املنظمة 
للعمل العقاري وطول اإلجراءات وهو 
ما يعد هدرا لفرص كثيرة، موضحا 
أن القط���اع العقاري هو أحد األركان 
الرئيس���ية في أي تنمية اقتصادية 

خاصة داخل منطقة اخلليج. 
 ولف���ت بوخضور إل���ى أن تفاقم 
االنكماش في من���و اإلقراض نتيجة 
لألزمة املالي���ة والتباطؤ االقتصادي 
سيؤدي إلى إطالة أمد االنكماش في 
نش���اط التعامل العق���اري، مبينا أن 
القيود على اإلقراض ومنع ش���ركات 
االستثمار العقاري من االجتار بعقارات 
السكن اخلاص مبوجب القانون رقم 
8 والقانون رقم 9 لعام 2008 أسباب 

اس���تثمار عقاري متطورة وناجحة 
وهو ما سيخلق فرصا تشغيلية جادة 
أمام القطاع اخلاص للعمل على تنفيذ 
أفكار تضيق بها بيئة الكويت وينقلها 

إلى بيئات أخرى مجاورة. 
 وق���ال إن الكويت مليئة باألفكار 
العقارية اجل���ادة والتي حتتاج إلى 
بيئ���ة عمل فقط تنقذها من تداعيات 
األزمة املالي���ة وكذلك أزمة مديونية 
»دبي العاملية« وهو ما يعني أن الكويت 
باتت مالذا آمنا ألموالها املهاجرة على 
املس���تويني اإلقليمي والعاملي والتي 

تقدر مبليارات الدنانير. 
 وأوضح أن مشكلة الشركات عموما 
والعقارية على وجه اخلصوص تنحصر 

رئيسية حلالة االنكماش التي يشهدها 
النشاط العقاري. 

القطاع الخاص وقود التنمية

 أما املدير العام في شركة املباني 
العقاري���ة خالد بن س���المة فقال ان 
االقتصادات املتقدمة والنامية لم تنهض 
إال على أكت���اف القطاع اخلاص وآن 
للحكومة أن تفك قيوده التي متنعه 
من احلركة خاصة ما يتعلق بجانب 
التش���ريعات وكذل���ك توفير فرص 
التمويل أمامه.   وقال إن الكويت مليئة 
بالفرص االس���تثمارية ذات املخاطر 
املنخفضة، مبينا أن األزمات األخيرة 
الت���ي مر بها العالم ودول املنطقة قد 
تؤدي إلى هجرة األموال املس���تثمرة 

مرة أخرى إلى الداخل. 

صناعة التنمية

 وبدوره قال رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة التجارية العقارية عبد الفتاح 
معرفي إن العالم من حولنا يس���ير 
بخطى القط���ار املتحرك على الطاقة 
في تس���يير ش���ؤونه االقتصادية، 
ونحن ف���ي الكويت الي���زال قطارنا 
يسير على الفحم، مستدركا بأنه آن 
األوان للقطاع اخلاص أن يأخذ دوره 
الريادي في العم���ل االقتصادي وأن 
يشارك احلكومة في صناعة النهضة 
والتنمية العمرانية.   وانتقد معرفي 
ما تقوم به جهات حكومية من تعمد 
تعطيل مشروعات تنموية أنفق عليها 
شركات القطاع اخلاص املليارات، ولم 
تر النور وأدت إلى خلق حالة من الهلع 
والش���عور باملرارة لدى املستثمرين 
وجعلهم يفكرون في اخلروج دائرة 

الركود التي يعيشونها.

في البداية، أوضح رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في ش���ركة 
مجمعات األسواق التجارية ورئيس 
احتاد العقاري���ني توفيق اجلراح أن 
القطاع اخلاص ب���ات بحاجة إلى يد 
حقيقية تساعده على تنفيذ النهضة 
العمرانية وبش���كل ميكن االقتصاد 
من االستفادة من خالل مشاركته في 
مش���اريع حكومية تبلغ قيمتها 2.5 
مليار دينار وهي مشروعات ستكون 
وقودا حقيقي���ا للتنمية االقتصادية 
وستخلق فرصا تشغيلية أمام الكثير 

من القطاعات. 
 وب���ني أن املال العام ل���ن يتأثر 
مبساعدة احلكومة للشركات، موضحا 
أن أفكارا مثل دخول جهات حكومية 
كمس���تأجر للعقارات التجارية أحد 
احللول إلخراج هذا العقار من احلالة 
التي يعيش���ها حاليا، مس���تدركا أن 
األس���عار باتت متث���ل فرصا مغرية 
بانخفاضها مب���ا يتراوح من 30 إلى 
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 ولفت الى أن تلك األفكار وغيرها 
من شأنها تعزيز السيولة وكسر حلقة 
الركود الذي يعانيه السوق العقاري 
ويحقق في الكويت انتعاشا ملحوظا 
ليس في مجال العقار فحسب وإمنا في 

جميع القطاعات املرتبطة به. 

فرص تشغيلية حقيقية 

 وبدوره، بني رئيس مجلس إدارة 
شركة املستثمر العقاري عبدالرحمن 
احلمود أن تنفيذ املشروعات التنموية 
وزي���ادة حج���م اإلنفاق الع���ام أحد 
اخليارات امللحة والضرورية للخروج 
من نفق الرك���ود الذي يعانيه قطاع 
مشاريع الكويت التنموية باتت حال وحيدا للخروج من األزمةالعق���ار حاليا من خ���الل خلق بيئة 

انخفاض ملحوظ في تداوالت العقار بـ 2009

حجاج بوخضورعبدالرحمن احلمودخالد بن سالمةعبد الفتاح معرفيتوفيق اجلراح

عمر راشد 
 15622 طلبا سكنيا »متوقعا« في 2015 تفرض على 
احلكومة ضرورة اإلسراع في تنفيذ املشاريع اإلسكانية 
»املؤجلة« والتي أعلنتها من خالل نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشـيخ أحمد الفهد من عزم احلكومة على 
إنفاق 2.5 مليار دينار لتنفيذ عدد من مشروعات البنية 
التحتية واالنتهاء من املدن السكنية حتت اإلنشاء حاليا، 
حيث بات تنفيذ تلك املشروعات ضرورة ملحة ملواكبة 

الطلب املتزايد على السكن.
 وفي حتقيق أجرته »األنباء« حول مطالب العقاريني 
على هامش احتفال تدشني مشروع مدينة صباح األحمد 
البحرية، أول من أمس، والذي تفضل صاحب السمو األمير 
بافتتاحه بحضور عدد كبير من الشـخصيات الرسمية 
والديبلوماسـية ورجال األعمال أكدوا من خالله على 
أن القطاع اخلـاص لديه القدرة واألفكار اخلالقة على 
صناعة التنمية العمرانية واالقتصادية واملسـاهمة مع 
احلكومة في تنفيذ مشـروعات البنية التحتية وخلق 
فرص تشغيلية جادة وحقيقية تعزز من القيمة املضافة 

لالقتصاد وتساهم في تعزيز النمو االقتصادي. 
 ومن بني املطالب ضرورة إشراك احلكومة مع القطاع 
اخلاص في بناء املدن اإلسكانية اجلديدة وتعزيز قدرة 
شركات املقاوالت احمللية في العمل بها والدفع بها 
إلنعاش القطاعات املرتبطة بالعقار خاصة شـركات 

مواد البناء وغيرها، وفيما يلي التفاصيل:

طالبوا بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية »المؤجلة« على هامش تدشين مدينة صباح األحمد البحرية 

تراجع معدل الصفقة بنسبة 6.6% عن 2008

عقاريون لـ »األنباء«: القطاع الخاص »قادر« على كسر حلقة الركود 
 وعلى الحكومة إشراكه ودعمه في صناعة التنمية 

»كولد ويل بانكر«: 1256 صفقة للعقارات االستثمارية  
تمت منذ بداية العام بقيمة 648 مليون دينار

اندماج 11 شركة مقاوالت سعودية 
برأسمال مليار دوالر

استحواذ »بروة« على »االمتياز«
يعزز التحالفات الخليجية

متفرقات عقارية عقار خليجي

.. و»بروة« تستكمل 
مشروع »السيلية« خالل أيام

 أعلن موقع س���وق قطر لألوراق املالية أن شركة بروة 
العقارية ستستكمل األعمال املتبقية في مشروع السيلية خالل 
أيام وقالت إن موقع مشروع السيلية بحوزتها، وأنها بصدد 
استكمال األعمال املتبقية في املشروع خالل األيام املقبلة. 

 وكانت بروة العقارية قد أعلنت قبل أيام انها بدأت تسديد 
املستحقات العالقة للمقاولني احملليني الذين أجنزوا أعمالهم 

في مشروع بروة اإلسكاني »السيلية ومسيمير«.

 جاء خبر استحواذ بروة العقارية على ما نسبته 25% من 
رأسمال شركة االمتياز لالستثمار داعما لتوجه »االمتياز« على 
املديني القصير والطويل مبا يحقق مصلحة مس����اهميها. وقد 
رأت أوساط عقارية واستثمارية هذا االستحواذ بداية حقيقية 
للتعاون بني القطاع العقاري الكويتي واخلليجي من خالل تبادل 
اخلبرات االستثمارية والعقارية بني البلدين مبا ميلكان من خبرات 
طويلة وسمعة وقوة استثمارية.  وأضافوا أن اخلطوة ستعزز 
التحالف القائم منذ عام 2006 مع شركة بروة العقارية واملشاريع 

املشتركة التي متت والشراكات القائمة بني الطرفني.

 ملواجهة التعثر في تنفيذ املشروعات الكبرى وتوفير التمويل 
الالزم لها في مختلف القطاعات االقتصادية، وفي عملية هي األكبر 
م���ن نوعها بني دول املنطقة، نفذت 11 ش���ركة مقاوالت س���عودية 
أضخم عملية اندماج تشهدها منطقة الشرق األوسط على اإلطالق، 
لتأس���يس كيان كبير برأسمال يبلغ 4 مليارات ريال )1.067 مليار 
دوالر( على أن هذا الكيان الضخم اجلديد سيغطي مشاريع النفط 

والغاز والعقار وأعمال الصيانة.
 ويع���د الكيان اجلديد، ووفقا ملا نقله أحد املواقع االلكترونية، 
األكبر على مستوى الشرق األوسط حيث سيتم توحيد جملة من 
النشاطات االقتصادية واملشاريع حتت مظلة واحدة، كما ستعمل 
على تنفيذ مش���اريع في البنية األساسية، واإلنشاءات، ومشاريع 

النفط والغاز، والتطوير العقاري، وأعمال الصيانة.
 واالندماج س���يوحد نقاط القوة بني الشركات كما سيدفع الى 
تالفي حالة الفشل والتعثر في تنفيذ املشاريع ألن الشركات ستمتلك 
ق���درات كبيرة وتعمل في مجاالت متعددة مما س���يوفر لها فرصا 
أكبر لدعم النشاطات التي ستدخل فيها. وستعمل الشركات بشكل 
منفرد خالل الس���نوات الثالث املقبلة وبعد عام 2012 ستدمج في 
إدارة موحدة. وأوضح الرئيس التنفيذي لش���ركة احتاد املقاوالت 
السعودية جاسم الرميحي أن فكرة دمج الشركات في كيان اقتصادي 
موحد كانت س���ابقة لألزمة املالية العاملية، مضيفا أن »األزمة كان 
ميكن أن حتد من فكرة االندماج، إال أن اجلهات املؤسس���ة للشركة 
قررت البدء في املراحل األولى لالندماج على أن يكون في صورته 

النهائية بعد ثالث سنوات. 

تنشيط حركة بناء األراضي 
االس���تثمارية، إال أن ما حدث 

كان عكس املتوقع.
وتوقع التقرير أن يش���هد 
س���وق العقار بداية انتعاش 
حقيقية منذ بداية العام 2010، 
السيما على صعيد العقارات 
االستثمارية التي تنتظر خالل 
الفترة املقبلة أن تستعيد جزءا 
مما فقدته من أسعار منذ بداية 
األزمة، خاصة أنها مرت بفترة 
ركود استمرت قرابة العامني 
وتسبب في فقدها لنسب من 
أس���عارها بلغت ال� 50% في 
بعض املواقع. وأضاف التقرير 
أنه البد عل���ى مالك العقارات 
االستثمارية معرفة أن هناك 
اس���تمرارا حلركة االنكماش 
التي متر بها إيجارات الشقق 
السكنية، والتي يتوقع أن تصل 
نسبتها إلى 10% إضافة إلى ما 
فقدته معدالت اإليجارات خالل 
األش���هر املاضية وذلك نظرا 
لكثرة العرض مقابل ضعف 
الطلب على التأجير في مختلف 
املناطق االستثمارية، خاصة 
مع ارتفاع نسب الشواغر في 
املناطق االس���تثمارية مثال 
الفروانية وحولي والساملية 
واجلابرية بشكل ملحوظ بعد 
انته���اء تنفيذ مئات البنايات 
االستثمارية اجلديدة، مع األخذ 
باالعتبار ان هناك عش���رات 
البنايات التي مازالت في طور 
اإلنشاء والتي ستضيف للسوق 

مزيدا من العرض. 

ذكر التقرير العقاري لشركة 
كولد ويل بانكر العاملية � فرع 
العقارات  الكويت أن قط���اع 
االستثمارية شهد إمتام نحو 
1256 صفقة للعقارات منذ بداية 
العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 
املاضي بقيمة بلغت 648 مليون 
دينار فيما تراجع معدل الصفقة 
العقارية االستثمارية الواحدة 
مبعدل 6.6% مقارنة مع العام 
املاضي وقد شهد شهر نوفمبر 
أعلى مستوى لتداول العقارات 
العام  االستثمارية منذ بداية 
محقق���ا 162 مليون دينار من 
خالل إمتام 170 صفقة، فيما 
شهد ش���هر س���بتمبر أدنى 
مس���توى لت���داول العقارات 
االستثمارية بقيمة بلغت 22.8 

مليون دينار.
التقرير أن قطاع  وأوضح 
العقارات االس���تثمارية حاز 
نسبة 38.3% من إجمالي حجم 
التداول العقاري في الس���وق 
احمللي منذ بداية العام احلالي 
والذي بلغ 1.689 مليار دينار، 
بينم���ا كان نصيب العقارات 
الس���كنية 41.4% والتجارية 
19.7%، فيم���ا اقتصر التداول 
الصناع���ي واملخ���ازن على 
نسبة 0.5% من إجمالي قيمة 
التداول العق���اري منذ بداية 
العام وحت���ى نهاية نوفمبر 

من العام احلالي.
 واجلدير بالذكر أن هناك 
حتركا يشهده السوق حاليا 
على صعيد ش���راء العقارات 
االس���تثمارية غير املخالفة، 
السيما التي تتراوح أسعارها 
ما ب���ني 500 و700 ألف دينار 
وهي تلك البنايات التي كانت 
أس���عارها تصل إل���ى حدود 
امللي���ون دينار قب���ل األزمة 
املالي���ة التي هوت بأس���عار 
االس���تثماري بنسب تتراوح 

بني 30 و%50.
أما البنايات املخالفة لقانون 
البناء فإن الطلب عليها متواضع 
للغاية ويكاد يكون معدوما، في 
ظل اس���تمرار موقف اجلهات 
احلكومية واخلاصة املعنية 
على حد س���واء ومنها بلدية 

الكويت ووزارة العدل قس���م 
التس���جيل العقاري والبنوك 
الت���ي ترفض متويل ش���راء 
البنايات املخالفة لقانون البناء، 
حيث اتفقت كل هذه اجلهات 
على عدم التعامل معها، فيما 
الطلب عل���ى األراضي  يبقى 
االس���تثمارية ضعيفا بسبب 
تخوف املستثمرين من اإلقبال 
عل���ى الدخول في مش���اريع 
البناء في ظل ندرة السيولة 
البنوك  في السوق وتش���دد 
ومؤسس���ات التموي���ل نحو 
منح التمويل للمستثمرين في 
قطاعي العقارات االستثمارية 
والتجارية، وذلك على الرغم 
م���ن التراجع الذي تش���هده 
أسعار مواد البناء والذي كان 
من املتوقع أن يدفع في اجتاه 

تقـرير


