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»الوطني«: استمرار انتعاش التداوالت العقارية
بـ 542 صفقة بنسبة ارتفاع 33% خالل نوفمبر

الوطني في  الكويت  أش����ار بنك 
موجزه االقتصادي األخير حول 
أداء س����وق العقار إلى ان القطاع 
واصل خالل شهر نوفمبر مسيرة 
انتعاشه التدريجية من مستوياته املتدنية التي بلغها في 
وقت س����ابق من العام، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية 
في جميع القطاعات )الس����كني والتجاري واالستثماري( 
542 صفقة، مرتفعا بواقع 33% عن الش����هر األس����بق حني 
بلغت 408 صفقات، ومس����جال بذلك أعلى مستوى له منذ 
شهر يوليو من عام 2008. إال أن »الوطني« رأى أن الفترة 
املقبلة س����تحدد م����ا إذا كان هذا االرتف����اع مجرد انعكاس 
لضعف التداول الذي ساد شهر سبتمبر نتيجة محدودية 
النشاط خالل شهر رمضان، عندما بلغ مستويات منخفضة 
بش����كل غير مألوف. وللمرة األولى خالل هذا العام، عادت 
املبيعات الشهرية إلى مستوياتها التي سادت خالل فترة 
نشاط السوق االعتيادية بني 2003 و2006، ومع ذلك التزال 
منخفضة عن مستوى 800 صفقة التي سجلت في بعض 

األشهر خالل فترة االنتعاش األخيرة.
ومن حيث القيمة، حل����ظ الوطني أن القيمة اإلجمالية 
ملبيعات العقار بلغت 193 مليون دينار، مسجلة بذلك أعلى 
مستوى لها منذ ابريل من عام 2008، ومرتفعة بنسبة 41% عن 
الفترة املماثلة من العام السابق. وهذا املستوى من املبيعات 
يعكس أداء قويا يشابه ما ساد الفترة ما بني عامي 2003 و 
2006، كما حلظ أن قيمة املبيعات في قطاعات العقار الثالثة 
الرئيسية كانت قوية، مما يعني أن التحسن احلاصل ذو 

طبيعة شاملة وليس منحصرا بقطاع محدد.

العقار السكني

وعلى مستوى القطاعات، أشار »الوطني« إلى أن عدد 
الصفقات العقارية قد ارتفع ضمن القطاع السكني إلى 379 
صفقة مقابل 280 صفقة خالل شهر اكتوبر، مسجال بذلك 
أداء قوي����ا )وهو األعلى منذ يوليو م����ن عام 2008(، لكن 

عند املقارنة مع بقية القطاعات العقارية حلظ الوطني أن 
القطاع السكني جاء األقل في عدد الصفقات وبنسبة %25 
عن متوس����طه للفترة 2003 و2006، في حني أن القطاعات 
األخرى جتاوزت معدالتها التاريخية. وفي املقابل، ارتفع 
معدل األسعار للعقار السكني للشهر الرابع على التوالي 
بواقع 29% عن مستويات ش����هر يوليو املنخفضة. جتدر 
االش����ارة إلى أن بيانات األسعار ال تأخذ بعني االعتبار أي 
تعديل قد يطرأ على طبيع����ة العقار املبيع، وبالتالي فإن 

معدل األسعار قد يتغير من شهر إلى آخر.

العقار االستثماري

وأشار الوطني إلى أن ش����هر نوفمبر شهد ارتفاعا في 
عدد صفقات البيع في القطاع االستثماري )الشقق( ليبلغ 
156 صفقة، مقابل 123 في الش����هر األسبق. وباملقارنة مع 
القطاع السكني، يالحظ أن عدد صفقات البيع في القطاع 
االستثماري لم تتراجع بنفس حدة القطاع السكني، لكن 
كان هناك هبوط ملحوظ في معدالت األسعار. فبعد بلوغ 
معدل الصفقة حدها األعلى، والبالغ 806 آالف دينار، خالل 
شهر مايو من عام 2008، يالحظ أن قيمة الصفقة خالل شهر 
مارس من هذا العام قد انخفضت إلى 219 ألف دينار، لكن 
بوادر االنتعاش بدأت تظهر في هذا القطاع منذئذ. فحجم 
التراجع في األسعار قد يساعد في تفسير السبب وراء بقاء 
حجم التداول قويا، فاملستثمرون يرون قيمة أكبر في هذه 

العقارات املطروحة بأسعار أقل من مستوياتها العادلة.

العقار التجاري

وحلظ الوطني أنه قد مت تداول سبعة عقارات ضمن القطاع 
التجاري خالل شهر نوفمبر مقابل خمسة عقارات في شهر 
أكتوبر ومبعدل ستة عقارات شهريا خالل هذا العام. ومن 
حيث القيمة، جاء األداء قويا أيضا، فقد بلغت قيمة مبيعات 
شهر نوفمبر 39 مليون دينار، مقارنة باملتوسط البالغ 15 
مليون دينار لألشهر العشرة السابقة، لكن الوطني رأى أن 

تفسير هذا التطور قد يتطلب درجة من احلذر. فعند النظر 
إلى تفاصيل املبيعات األس����بوعية، يتبني أن هناك صفقة 
كبيرة واحدة عبارة عن أرض أدت إلى االرتفاع الكبير في 
مبيعات ش����هر نوفمبر، وفي حال استثناء هذه الصفقة، 
فإن قيمة مبيعات القطاع التجاري تكون قد سجلت ثاني 
أدنى قيمة لها خالل العام احلالي. وفي كل األحوال، ال ميكن 
اعتبار النمو الكبير في قيمة املبيعات خالل شهر نوفمبر 

مؤشرا عاما على حتسن نشاط القطاع التجاري.

قروض بنك التسليف

وبالنسبة للقروض املقررة من بنك التسليف واالدخار، 
فأشار الوطني إلى أنها سجلت ارتفاعا خالل نوفمبر للشهر 
الثاني على التوالي، لكن التزال عند مستويات متواضعة، 
حيث بلغ إجمالي عدد القروض املقررة 313 قرضا مقارنة 
مع معدل ش����هري بلغ 372 قرضا لهذا العام، ومبعدل 412 
قرضا ف����ي عام 2008. كما التزال قيم����ة القروض املقررة 
منخفض����ة أيضا، حيث بلغت 9.2 ماليني دينار، منخفضة 

بواقع 50% على أساس سنوي.
كما حلظ الوطني أن شهر نوفمبر شهد اتساعا في حجم 
الفج����وة غير االعتيادية في تركيبة القروض املقررة التي 
برزت خالل األش����هر األخيرة، حيث جتاوز عدد القروض 
املق����ررة لإلضافة والترميم عدد القروض املقررة لش����راء 
العقارات. فقد بلغ عدد القروض املقررة لشراء املنازل 129 
قرضا، متخطيا بعض الشيء مستواه املتدني لشهر سبتمبر 
والبالغ 107 قروض، وجاء أيضا أقل من نصف متوس����ط 
السنوات اخلمس املاضية والبالغ 268 قرضا. وذكر الوطني 
أن ذلك قد يكون انعكاسا لإلجراءات والبطء في البرنامج 
احلكومي لتوزيعات القسائم، يشار هنا إلى أن توزيعات 
القس����ائم قد ترتفع مع بداية عام 2010 مع توجه املؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية إلى توزيع املزيد من القس����ائم 
الس����كنية في كل من منطقتي ش����مال غرب الصليبخات 

وصباح األحمد.

غلف إنفست: ترّقب صدور حكم قضية »أجيليتي«
وعودة التأزيم السياسي وراء انخفاض المؤشرات العامة للسوق

ذكر تقرير شركة غلف انفست أن مؤشر سوق الكويت 
لألوراق المالية ش���هد انخفاضا في جميع مؤشراته 
الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بواقع -48.6 
نقطة وبنسبة -0.68% كما انخفض المؤشر الوزني 

بواقع -9.93 نقاط وبنسبة -%2.5. 
وذلك لعدة عوامل أهمه���ا ترقب صدور حكم قضية 
أجيليت���ي المرفوعة من قبل الحكومة األميركية ضد 
الشركة والتي تأجلت إلى 2010/1/7، وأدت إلى انخفاض 
سهم أجيليتي بشكل كبير وشركاتها التابعة والزميلة 
وأثرت على السوق بشكل عام. كما كان لعودة التأزيم 
السياسي بين مجلس األمة والحكومة بعدما استقرت 
األمور لفترة وجيزة األثر السلبي على السوق، باإلضافة 
إلى حالة الترقب التي سبقت جلسة القروض وأدت 

إلى تذبذب الس���وق خالل األس���بوع. كما انخفضت 
مؤشرات السوق الرئيسية بسبب انخفاض السيولة 
مقارنة باألسبوع الماضي ت��رقبا إلق�فاالت نهاية العام 
والتي من المتوقع أن تساعد على تماسك السوق في 

الفترة المقبلة.
وأفاد التقرير أن قطاع الخدمات تصدر أعلى تداول 
بنسبة 39.3% من إجمالي القيمة المتداولة لألسبوع 
حيث شهد سهم أجيليتي تداوال ب� 45.9 مليون سهم 
بقيمة 30 مليون دينار، وأيضا شهد سهم هيتس تلكوم 
تداوال ب� 191.4 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار، 
وحل قطاع االستثمار ثانيا بنسبة 25.3% وذلك بسبب 
التداول على سهم الديرة حيث تداول ب� 122.7 مليون 
سهم بقيمة 11.4 مليون دينار، وشهد سهم ايفا تداوال 

ملحوظا حيث تداول ب� 89.5 مليون سهم بقيمة 8.8 
ماليين دينار، وحل قطاع العقار ثالثا بنس���بة %15.1 
وذلك بسبب التداول على سهم المنتجعات حيث تداول 
ب� 124.8 مليون سهم بقيمة 8.8 ماليين دينار، وشهد 
سهم »عقارات ك« تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 80.4 

مليون سهم بقيمة 6.3 ماليين دينار.
وتوقع التقرير للفترة المقبلة أن يستكر المؤشر 
بالتداول فوق مستوى نقطة الدعم النفسية عند 7.000 
نقطة ليستمر باالرتفاع نحو نقطة المقاومة األولى 
عند 7.200 نقطة ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 
7.374 نقط���ة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول 
المؤشر عن نقطة الدعم األولى والنفسية عند 7.000 

نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.840 نقطة.

يرعى أنشطة ضاحية عبداهلل السالم والمنصورية التعاونية

»الوطني« يواصل دعمه للجمعيات التعاونية

ف���ي إطار جه���ود البن���ك املتواصلة في 
خدمة املجتمع والعمل التعاوني في الكويت 
واملشاركة في جميع النشاطات االجتماعية 
والتعاونية املختلفة واالهتمام بكل شرائح 
املجتمع، قدم بنك الكويت الوطني مساهمة 
مالية خاصة لدعم أنشطة ضاحية عبداهلل 
السالم واملنصورية التعاونية  وقامت مساعد 
املدير الع���ام لدى بنك الكويت الوطني ندى 
جعفر ومدير فرع ضاحية عبداهلل الس���الم 
واملنصورية لدى بنك الكويت الوطني سارة 
املتعب باس���تقبال أمني سر جمعية ضاحية 
عبداهلل السالم واملنصورية التعاونية وليد 
البرجس وتقدمي املساهمة املالية له بالنيابة 

عن البنك.

 وفي هذه املناس���بة، قال���ت ندى جعفر 
ان البن���ك الوطني يح���رص على النهوض 
مبسؤولياته االجتماعية والوطنية واملساهمة 
بكل ما من شأنه دفع عجلة التطور والتنمية 
في بلدنا احلبيب، بنفس القدر الذي نسعى 
فيه لتحقيق املزيد من االرتقاء وتعزيز موقعنا 
الريادي في الصناعة املصرفية على املستويني 

احمللي واإلقليمي.
وقد عبر البرجس عن شكره اجلزيل لهذه 
املبادرة الطيبة والرائدة من مؤسسة عريقة مثل 
البنك الوطني ملا يقوم به من نشاطات وجهود 
مستمرة خلدمة العمل التعاوني واالجتماعي 
في الكويت والتي تنبع من سياس���ة البنك 

الراسخة خلدمة الوطن واملجتمع الكويتي.

ندى جعفر وسارة املتعب تقدمان املساهمة لوليد البرجس

193 مليون دينار القيمة اإلجمالية لمبيعات العقار خالل الشهر الماضي

إجمالي المبيعات العقارية
املتوسط 
الشهري
2007

املتوسط 
الشهري
2008

سبتمبر
2009

اكتوبر
2009

نوفمبر
2009

نسبة التغير 
الشهري

نسبة التغير 
السنوي

233.5156.257.7143.2193.234.941.4حجم املبيعات )مليون دينار(

128.674.836.461.787.642.036.8سكني

83.656.721.339.066.771.21.1استثماري

488.6-21.324.70.042.538.98.6جتاري

773.6513.822340854232.85.2عدد الصفقات املتداولة

648.3381.416928037935.411.1سكني

-117.3121.35412315626.88.8استثماري

8.011.105740.0133.3جتاري
متوسط قيمة الصفقة

301.7320.32593513561.634.4 )ألف دينار(

201.6203.32162202314.923.1سكني

703.8477.239431742835.010.8استثماري

152.3-8500555034.7-2.3602.563جتاري

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
املتوسط 
الشهري
2007

املتوسط 
الشهري
2008

سبتمبر
2009

اكتوبر
2009

نوفمبر
2009

نسبة التغير 
الشهري

نسبة التغير 
السنوي

-12.515.07.18.39.210.849.7قيمة القروض املقررة )مليون دينار(

-77.1-5.710.22.83.03.00.7بناء قسائم

5.33.23.23.74.113.62.5شراء بيوت

1.51.51.11.62.026.282.3توسعة وترميم

-3784122292853139.822.5عدد القروض املقررة

-77.3-14619546544811.1بناء قسائم

-118896178813.813.8شراء بيوت

11412812215318420.385.9توسعة وترميم

قيمة القروض املنصرفة 
-11.4-15.112.19.311.511.50.1)مليون دينار(

-8.37.04.66.46.75.112.9بناء قسائم

-15.2-5.23.63.73.53.210.0شراء بيوت

1.71.51.01.61.70.94.2توسعة وترميم

جدول االسهم
التغير %24 ديسمبر17 ديسمبراألسهم األكثر ارتفاعا

32.8%0.0670.089الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية

28.8%0.1040.134شركة مجموعة عربي القابضة

27.3%0.0550.070شركة التعمير لالستثمار العقاري

22.7%0.0660.081شركة األمان لالستثمار

18.2%0.0440.052شركة دبي األولى للتطوير العقاري

التغير %24 ديسمبر17 ديسمبراألسهم األكثر تراجعا
-22.8%0.7900.610شركة املخازن العمومية )اجيليتي(

-13.7%0.2340.202الشركة الوطنية العقارية

-12.2%0.0820.072شركة بيان لالستثمار

-11.8%0.0930.082الشركة الكويتية السورية القابضة

-11.1%0.0630.056املجموعة الدولية لالستثمار

تقــارير


