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على وقع هيمنة الخوف والقلق على تحركات المتداولين

»بيان«: تداوالت الدقائق األخيرة لعبت دورًا في إقفاالت األسبوع الماضي 
التق�ري������ر  ق�������ال 
األس����بوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان 
أغل����ب التراجع على أداء س����وق 
الكويت لألوراق املالية في األسبوع 
األخي����ر من العام 2009 على وقع 
هيمنة حال����ة من اخلوف والقلق 
املتداولني. وكان  على حت����ركات 
السوق قد حقق منوا في أول أيام 
األسبوع بعد نش����اط شبه أفقي 
بالتراجع  خالل اجللسة، ثم أخذ 
بشكل متواصل على مدى اجللسات 
الثالث التالية التي لعبت تداوالت 
الدقائق األخيرة دورا بارزا فيها، إذ 
ساهمت بشكل واضح في التخفيف 
من خسائر السوق اليومية خالل 
تلك اجللس����ات، ف����ي حني مكنت 
السوق من أن يسجل منوا يوميا 

في آخر يوم من األسبوع.
كما اس����تطاع مؤشر السوق 
العمليات  الس����عري بفضل تلك 
من إنه����اء تداوالت الس����نة فوق 
مستوى ال� 7.000 نقطة، حيث أقفل 
عند 7005.3 نقاط على انخفاض 
أسبوعي بنسبة 0.71%، بينما أقفل 
املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 
385.75 نقطة متراجعا بنس����بة 
0.43% عن إغالق األس����بوع الذي 
س����بقه. وعلى الصعيد السنوي، 
يكون املؤشر السعري قد تراجع 
دون مستوى إقفال العام املاضي 
مبا نسبته 9.99%، فيما بلغت نسبة 
تراجع املؤش����ر الوزني السنوية 

.%5.15
هذا وشهد األس����بوع تراجعا 
ملحوظا في مس����تويات التداول، 
إذ بلغ املتوس����ط اليومي للقيمة 
48.38 مليون دينار خالل جلسات 
األسبوع املاضي، بانخفاض نسبته 
17.12% عن مستويات األسبوع الذي 
سبقه، بينما تراجع متوسط عدد 
املتداولة بنسبة %30.79  األسهم 
إلى 296.16 مليون سهم. من جهة 

في األسبوع قبل املاضي.
وشغل قطاع االستثمار املركز 
األول جلهة حج����م التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقطاع 502.56 مليون 
سهم شكلت 33.94% من إجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع 
العقار املرتبة الثانية، حيث بلغت 
نسبة حجم تداوالته 27.49% من 
إجمالي السوق، إذ مت تداول 407.08 
ماليني سهم للقطاع. أما من جهة 
قيم����ة التداول، فقد ش����غل قطاع 
اخلدمات املرتبة األولى، إذ بلغت 
إلى السوق  نسبة قيمة تداوالته 
41.02% بقيمة إجمالية 99.23 مليون 
دينار فيما شغل قطاع االستثمار 
املرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق 21.51% وبقيمة 

إجمالية 52.05 مليون دينار.
كما انخفضت القيمة الرأسمالية 
لس����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
بنس����بة 0.47% خالل األس����بوع 
املاضي لتصل إل����ى 29.22 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األس����بوع، 
حيث تراجعت القيمة الرأسمالية 
ألربعة قطاعات من السوق مقابل 
منوها للقطاعات األربعة الباقية. 
أكث����ر  وكان قط����اع االس����تثمار 
القطاعات تراجعا، حيث انخفضت 
قيمته الرأسمالية خالل األسبوع 
املاضي بنسبة 2.28% لتصل إلى 
3.16 ملي����ار دين����ار، تبعه قطاع 
البنوك في املرتب����ة الثانية الذي 
تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
1.80% لتصل إلى 9.81 مليارات دينار 
فيما جاء قط����اع العقار ثالثا مع 
الرأسمالية بنسبة  تراجع قيمته 
0.89% بع����د أن وصلت إلى 1.94 
مليار دينار. في املقابل، تصدر قطاع 
التأمني الئحة القطاعات الرابحة، إذ 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغت 6.05% بعد أن وصلت إلى 

347.95 مليون دينار.

أخرى، تباين أداء أسواق األسهم 
اخلليجية خالل األسبوع املاضي، 
إذ تراجع كل من السوق السعودي 
وبورصة قطر، فيما حققت األسواق 
الباقي����ة منوا أس����بوعيا. وعلى 
الصعيد العاملي، متكنت أس����واق 
املال في أوروبا وأميركا من بلوغ 
أعلى مستوياتها لسنة 2009 خالل 
األسبوع، في الوقت الذي استمرت 
فيه أس����عار النفط باالرتفاع مع 

جتاوزها مستوى ال� 79 دوالر.
وسجلت خمسة من قطاعات 
س����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
ف����ي مؤش����راتها بنهاية  تراجعا 
األسبوع املاضي، فيما منت مؤشرات 
القطاع����ات الثالثة الباقية. وجاء 
قطاع االستثمار في مقدمة القطاعات 
اخلاسرة حيث أقفل مؤشره عند 
5.606.5 نقطة منخفضا بنس����بة 
3.14%، تبع����ه قط����اع البنوك في 
املركز الثاني مع انخفاض مؤشره 
بنس����بة 1.64% بعد أن أغلق عند 
8.346.5 نقطة، ثم قطاع اخلدمات 
ثالثا مع تراجع مؤش����ره بنسبة 
1.58%، مقفال عند 14.688.1 نقطة. 
أما أقل القطاعات انخفاضا، فكان 
قطاع العقار والذي أغلق مؤشره 

عند 2.792.2 نقطة بتراجع نسبته 
.%0.72

من ناحية أخرى، تصدر قطاع 
التأمني القطاع����ات الرابحة خالل 
األس����بوع املاضي، حي����ث ارتفع 
مؤش����ره بنس����بة 5.87% منهيا 
تداوالت األس����بوع عند 2.890.8 
نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي 
أقفل مؤشره عند 5.438.9 نقطة 
مرتفعا بنسبة 1.95%، وحل ثالثا 
قطاع الشركات غير الكويتية الذي 
منا مؤشره بنسبة 0.01% مقفال عند 

7.319.8 نقطة.
ومت خالل األس���بوع املاضي 
تداول 1.48 مليار سهم من خالل 
تنفيذ 24.249 صفقة بقيمة إجمالية 
241.92 ملي���ون دينار هذا وبلغ 
التداول  اليومي لقيمة  املتوسط 
خالل األس���بوع املاضي 48.38 
مليون دينار منخفضا من 58.38 
الذي  مليون دينار في األسبوع 
سبقه، في حني تراجع متوسط 
حجم التداول من 427.92 مليون 
س���هم ليصل إلى 296.16 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
املنف���ذة 4.850  لعدد الصفقات 
صفقة مقارنة ب���� 6.987 صفقة 

البورصة تختتم 2009 على انخفاض كبير وقلق على وجه أحد املتداولني ترقبا للمقبل

تقريـر

تقريـر

العقارات احمللية استفادت من االزمة املالية
توقعات بزيادة االقبال على العقارات السكنية في أبوظبي

الصناديق العقارية قدمت نموذجًا جيدًا خاللها

أبوظبي تجذب األنظار للقطاع السكني»المتخصص«: األزمة المالية أعطت دروسًا كثيرة في دراسة االستثمارات

خليجيا ن��وه التقرير إل��ى أن عجلة النمو 
االقتص��ادي احلقيقي ف��ي أبوظبي، واخلطط 
التنموية، ستسهم في زيادة الطلب على الوحدات 
السكنية، في إشارة إلى أن القطاع اليزال مملوءا 

بالتحديات.
وأرجع العاملون بالقطاع العقاري في االمارات 
األعباء التي تضغط على الس��وق العقارية على 
مستوى االمارات، إلى جميع األطراف العاملة في 
القطاع، مبن فيهم املستثمرون، كونهم جعلوا منها 
سوقا للمضاربة من دون وجود سيولة مالية كافية 
لتغطية تلك األقساط املطلوبة، وتسديد الدفعات 
املترتبة على عمليات االقتراض. ولفت مراقبون 
إلى أن سوقي أبوظبي ودبي لديهما استراتيجيات 
مختلفة متام��ا، إضافة إلى نوعية وخصوصية 

بناء تلك الوحدات في هذين السوقني.
ويأمل كثير من العاملني في سوق العقارات 
في أبوظب��ي في زيادة الطلب على الوحدات 
السكنية خالل العام 2010، مقارنة بالعام 2009، 
مبينني احتمالية زيادة أسعار الوحدات السكنية 
خ��الل العام 2010، الس��يما إذا ازداد الطلب 

مقارنة بالعرض.
ولفت العقاريون إلى أن ارتفاع عدد املؤمترات 
واملعارض، وازدياد نسبة استقطاب املستثمرين 
األجان��ب إلى س��وق أبوظبي، قد يس��هم في 
ارتفاع الطلب على كثير من الوحدات السكنية 
واملكتبية خالل الفترة املقبلة، مؤكدين أن اخلطط 
االستثمارية والتنموية التي تضطلع بها حكومة 
أبوظبي قد تساعد السوق العقارية في استعادة 

عافيتها في السنوات املقبلة.
وحول وجود منازعات عقارية يرى العقاريون 
أن بداية العام 2010 تعتبر من الفترات الصعبة 
على اقتصادات العالم بشكل عام، كون أن تبعات 
أزمة قلة السيولة املالية في العالم مازالت موجودة، 
مستبعدين أن تشهد إمارة أبوظبي عددا كبيرا من 
القضايا في القطاع العقاري، ومضيفني أنه في كل 
املراكز االقتصادية تبدو التشريعات من املسائل 
الرئيسة التي يجب التعامل معها، موضحني أهمية 
وضع قوانني محددة وواضحة جلميع األطراف، 
خصوصا في دول مجلس التعاون اخلليجي الذي 

يعتبر يافعا مقارنة بالدول الغربية.

التق��ري���ر  ق������ال 
لشركة  األسبوعي 
املتخصص العقارية 
العقاري  ان صناديق االستثمار 
كانت وم���ا زالت أكث���ر األدوات 
االستثمارية قدرة على الصمود 
جتاه الهزات املالية العاملية والتي 
تأثرت بها الكويت، وقد استطاعت 
صناديق االستثمار العقارية غير 
املدين���ة أن تق���دم منوذجا على 
الذي سجلته في  الكبير  النجاح 
تأمني احتياطيات وطموحات مالكها 
من خالل حتقي���ق منو أعلى من 
املعدل ف���ي رأس املال على املدى 
الطويل، وإجن���از دخل إيجارات 
من خالل االس���تثمار في محافظ 
متنوعة من العقارات واملشاريع 
العقارية في منطقة دول اخلليج 
العربي وشمال أفريقيا، باإلضافة 
إلى االستثمار في األوراق املالية 
اخلاص���ة بالش���ركات العامل���ة 
في مج���االت التنمي���ة العقارية 

أحيانا.
وأضاف التقري���ر أن أكثر ما 
مييز تلك الصناديق العقارية غير 
املدينة أنها تتوافق إلى حد كبير مع 
قوانني الشريعة اإلسالمية، وذلك 
أن الصناديق االستثمارية عقارية 
كانت أو غي���ر عقارية، ال تعتمد 
على االلت���زام بدفع فوائد زمنية 
ملالك هذه الصناديق، أي مبعنى 
آخر ال تعتمد على املديونية في 
تنفيذ مشاريعها، وتتميز بتحقيق 
احلجم األكبر من العائد، األمر الذي 
يعزز نسبة العائد ويرفعه، كما 
ميكن لهذه الصنادي���ق مقاومة 
تقلبات األس���واق على املستوى 
احمللي واإلقليمي وحتى العاملي، 
من جانب آخ���ر فإنه ميكن لهذه 
الصناديق التحوط ضد التضخم 
مبرور الوقت لتتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية.
ومن مزايا ه���ذه الصناديق، 
باإلضافة إلى كونها ال تعتمد على 
املديونية أو حت���ى الرفع املالي، 

العقارات ماعدا املشاريع الصناعية 
والسياحية، وهو ما يؤثر سلبا 

على املبيعات.
وأوضحوا أن تونس متش���ي 
بب���طء ف���ي اجتاه حتري���ر بيع 
املساكن لألجانب ألن هناك رواسب 
تاريخية بقيت عالقة في األذهان 
منذ االس���تعمار، يج���ب متابعة 
املش���وار بتدرج ولكن يبدو من 
وجهة نظرهم أن الوقت قد حان 
الختراق هذا احلاجز بالس���ماح 
لألجانب بالش���راء في العقارات 

السكنية.
البن���وك األميركية  أن  ورغم 
الكبرى بدأت بالفعل سداد دينها 
احلكومي، ال���ذي مت االحتفاء به 
باعتباره دليال على جناح خطة 
اإلنق���اذ املالية، فمازال أربعة من 
عمالقة العال���م املالي املتعثرين 
يعتم���دون عل���ى املس���اعدات 
احلكومية، ومازالت تغرق بالديون، 
وهذه الشركات األربع هي أميركان 
إنترناشيونال غروب، وفاني ماي، 
وفريدي ماك وجي إم إيه س���ي، 
ليست فقط عاجزة عن سداد الدين 
احلكومي ولكنها بحاجة إلى املزيد 
من املساعدات مما يجعلها تبدو 
وكأنها ستظل لفترة طويلة حتت 
وصاية الدولة، باإلضافة إلى أن 
إجمالي املخاطر التي تعرض دافع 
الضرائب لها يتجاوز املخاطر التي 
كانت البنوك الكبرى تتسبب بها، 
بل إنه يقال إن فاني وفريدي كانتا 
تتفاوضان مع وزارة املالية خالل 
األيام املاضية حول إمكانية زيادة 
أموال املس���اعدة التي يحصلون 

عليها.

أنها تعتبر مشاريع مغلقة تدير 
وحتافظ على الوحدات العقارية 
التي متلكها لغرض اس���تثمارها 

وجلب األرباح.
الدخول  التقري���ر أن  وب���ني 
لالس���تثمار في السوق العقاري 
الوق���وف على عدد  ليس مجرد 
من العقارات بش���تى تصنيفاتها 
وضخ أموال في شرائها، ثم محاولة 
بيعها مبضاعفة أسعارها حتى قبل 

وصولها إلى العميل النهائي.
وشرح التقرير أن االستثمار 
العقاري ش���أنه ش���أن أي فكرة 
لتنفيذ مش���روع جتاري بأبسط 
التعاري���ف، والبد م���ن تخطيط 
متق���ن له���ذا املش���روع تبدأ من 
حتديد هدف املش���روع، ثم إعداد 
الدراسة املبدئية ووضع برنامج 
العمل واختيار فريق العمل، ثم 
االنتقال إلى الدراسة التفصيلية من 
خالل جمع املعلومات التفصيلية، 
ثم االنتقال إلى حتليل املعلومات 

ووضع التوصيات.
وأشار التقرير إلى أن احلديث 
عن الصناديق العقارية هو حديث 
في الوقت الذي تتزايد فيه اآلمال 
والتوقعات عن بداية عودة الرتفاع 

حجم التداوالت تدريجيا وبداية 
نهاية األزمة املالية التي أثرت على 
االقتصاد العاملي والتي يتوقع أن 
تنتهي في العام الذي بدأ بالفعل 
2010، وه���و ما يعن���ي أهمية أن 
يتعرف املس���تثمرون على طرق 
جديدة لالستثمار العقاري حتقق 
الوقوع حتت رحمة  عوائد دون 
األزمات ودون اخلوف من انكماش 
أو ركود يطول اى قطاع ويؤثر 
على باقي القطاعات االستثمارية 
املختلفة ف���ي االقتصاد الكويتي 
أو العاملي. عربيا يرى العديد من 
املطورين العقاريني في تونس أن 
سوق العقارات احمللية في تونس 
أصبحت ضيقة، في إش���ارة إلى 
احت���دام املنافس���ة وارتفاع عدد 
العقاري  القطاع  املستثمرين في 

بتونس.
وكش���ف البعض عن تراجع 
األراضي واملساحات املخصصة 
للبناء، قائل���ني انه حتى الوكالة 
العقارية للسكن وكبريات الشركات 
العقاري���ة ف���ي تون���س تواجه 
صعوبات توفير مساحات اراض 

ملشاريع جديدة.
العقاريون في تونس  ويرى 

أن األراضي الصاحلة للبناء غير 
متوافرة خاصة مبنطقة تونس 
الكبرى واملستثمرون يتنافسون 
بشراس���ة على األراضي القليلة 
العقاريون   املتبقية.كما يش���كو 
من طول فترة تس���ويق املساكن 
املوجودة واجلاهزة للتداول مما 
يعني تراجع تس���ويق املساكن، 
موضح���ني أن بعض املش���اريع 
الس���كنية تطلب األمر االنتظار 
11 شهرا الس���تعادة أموالهم التي 
استثمروها بها في آخر 15 مشروعا 
خالل العامني املاضيني، مقابل 3 

أشهر فقط قبل 10 سنوات.
وفي س���ياق متص���ل، طالب 
العقاري���ون ف���ي تون���س بفتح 
مبيعات املساكن والعقارات أمام 
القانون  أن  األجان���ب باعتب���ار 
التونسي ال يتيح لألجانب امتالك 
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