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العقار استحوذ على 23% من تداوالت السوق في 2009
بقيمة 2.3 مليار دينار وبكمية تداول بلغت 24.8 مليار سهم

327.7 ألف صفقة تم تنفيذها في قطاع العقار شكلت 17% من إجمالي صفقات السوق في 2009 البالغة 1.939 مليون صفقة
أعلى قيم تداوالت القطاع في 2009 في شهر مايو بلغت 4.773 مليارات سهم تقريبًا مستحوذًا على 26.8% من إجمالي السوق

الشركة ستقدم دراسات الجدوى االقتصادية من خالل إصدار بحوث ودراسات شاملة ومتنوعة تتناول االقتصاد بمختلف قطاعاته

العلي: نخطط للتوسع خليجياً في جميع األنشطة الرئيسية باإلضافة إلى التنسيق مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
أحمد مغربي

أعل����ن رئي����س مجل����س 
إدارة ش����ركة التميز واإلبداع 
لالستش����ارات االقتصادي����ة 
واإلداري����ة ع����ادل احليدر أن 
فكرة تأس����يس الشركة تأتي 
انطالقا من ض����رورة مواكبة 
املتغيرات في عالم املال واألعمال 
واالقتصاد، مشيرا إلى أن هناك 
حاجة ضرورية لوجود مراكز 
تدريبية واستشارية متخصصة 
توفر املعلومات وتقدم اخلبرات 
للمؤسسات والش����ركات في 

مختلف املجاالت.
وأوضح احليدر في مؤمتر 
صحاف����ي عقد أم����س لإلعالن 
رسميا عن تدشني أعمال شركة 
التميز واإلبداع لالستشارات 
والتعري����ف  االقتصادي����ة 
بنشاطاتها أن السوق الكويتي 
ميثل أهمية كبيرة بني أسواق 
املنطقة وقد تأثر سلبا بسبب 
تأخ����ر املعاجل����ات واحللول 
التش����ريعية فضال عن رفض 
احلكومة تق����دمي الدعم املالي 

للتخطي����ط العلم����ي املدروس 
جلميع منتجات الشركة ومنها 
التخطي����ط إلقام����ة العديد من 
املؤمترات في األوقات املناسبة 
مبا يتالءم والتحديات التي تواجه 
القضايا واألحداث التي تشهدها 
الساحة احمللية ملناقشة وعرض 
أوجه اخلل����ل ووضع احللول 
اجلذرية بالتعاون مع اجلهات 
املعنية ومراكز اخلبرة التابعة 
للوصول إلى أفضل السبل في 

حل املشاكل العالقة.
وبني انه من ضمن أنش����طة 
ش����ركة التميز واإلب����داع، عقد 
ذات  التدريبي����ة  ال����دورات 
االختصاص في مجاالت متعددة 
وذلك مع مراكز عاملية متخصصة 
وجل����ب علم����اء وأكادميي����ني 
وأساتذة واستشاريني عامليني 
ذوي كفاءة وشهرة عاملية بهدف 
تق����دمي خدمات نوعية ومميزة 
تفيد العاملني في أجهزة الدولة 
والقطاع اخلاص وتخدم األعمال 

احلرة.
الش����ركة ستقدم  ان  وقال 

تأسيس الشركة مت أيضا في 
اطار حاجة السوق احمللي إلى 
املراكز االستشارية  املزيد من 
املتخصص����ة والت����ي تلب����ي 
احتياج����ات القط����اع املال����ي 
واملس����تثمرين بشكل عام في 
اجلوانب واملجاالت االقتصادية 

املختلفة.
وأوض����ح أن الش����ركة لن 
تقتصر فقط على أعداد الدراسات 
والبحوث، بل ميتد إلى تقدمي 
التي  مجموعة م����ن اخلدمات 
من ش����أنها ان تعمل على دعم 
ومساندة مكونات القطاع املالي 
كالبنوك وشركات االستثمار 
والصنادي����ق االس����تثمارية 

واحملافظ وغيرها.
ولفت إلى أن خدمات الشركة 
س����تتمثل في إعداد دراسات 
اجلدوى االقتصادية من خالل 
إصدار بحوث ودراسات شاملة 
ومتنوعة تتن����اول االقتصاد 
بقطاعات����ه املختلف����ة، إضافة 
إعداد دراس����ات حتليلية  إلى 
عن أداء األس����واق بشكل عام 

التنفيذي في الشركة بدر العلي 
ان نشاطات الشركة ستتركز 
في االستش���ارات االقتصادية 
حيث ان خدمات االستشارات 
الركيزة األساسية لكل املشاريع 
سواء قبل تأسيسها وحتى بعد 
قيامها ومزاولة أعمالها، مشيرا 
إلى أن الش���ركة حترص على 
تقدمي هذه االستشارات بطريقة 

متميزة مبحتواها.
أن الشركة  العلي  وأوضح 
ستركز على الدورات التدريبية 
لألفراد باعتب���ار ان العنصر 
البش���ري م���ن أه���م عناصر 
الدول  ف���ي  األم���وال  رؤوس 
املتقدم���ة، وما مت حتقيقه من 
جناحات ف���ي جميع امليادين 
واملجاالت يعود على جودة هذا 
العنصر وكفاءته، لذا نسعى 
إلى زيادة كفاءة هذا العنصر 
البشري ليس���اهم في كفاءة 
العمل االحترافي للمش���اركة 
في رف���ع التنمية االقتصادية 
بشكل خاص والتنمية الوطنية 

بشكل عام.

للقطاع اخلاص وحتمله وحده 
مسؤولية إعادة هيكلة نظامه 
املالي ولذا رأينا تأسيس شركة 
استشارية اقتصادية وإدارية 
تعتمد عل����ى كادر ذي خبرة 
الس����وقني احمللي  واسعة في 
والعاملي وفريق عمل قادر على 
إعداد اخلطط واالستراتيجيات 
الناجحة للشركات واملؤسسات 
االقتصادية التي تقودها إلى بر 
األمان بل والتي ترغب في إعادة 
هيكلة نشاطها عبر أسس تعتمد 
على التميز واإلبداع احلقيقي 
السيما االبتكار والتجدد بشكل 

مستمر.

إستراتيجية واضحة

وأضاف احليدر أن »التميز« 
وضعت إستراتيجية واضحة 
لرفع معدالت النمو للمؤسسات 
التي تتعاق����د معها خاصة ان 
الشركة حترص على التعاون 
املستمر مع جميع املؤسسات 
املالية واالستثمارية والصناعة 
احلكومية واألهلية، مؤكدا أن 

خدمات إقامة وتنظيم املعارض 
واملؤمترات احمللية والعاملية 
مب����ا يحق����ق أفض����ل ط����رق 
النجاح والتسويق والترويج 
للمنتجات بهدف دعم اإلبداع 
وتكوين األفكار املهمة للتصنيع 
العلمي  واالختراع واإلب����داع 
وتبني تل����ك القدرات حتقيقا 

للنجاح لالفراد واملجموعات.
إل����ى أهمية  وأملح احليدر 
توفير خدمات دراسات اجلدوى 
لرفع مستوى األداء للقطاعات 
االقتصادية والتنموية ودورها 
النجاح  في حتقيق عناص����ر 
وجت����اوز األخط����اء وتقدير 
ال����ى أن  املخاط����ر، مش����يرا 
الذي يصيب األسواق  الركود 
واملؤسس����ات يعود في معظم 
األحيان إلى عدم وجود دراسات 
ج����دوى، جيدة الس����يما عدم 
وضوح الرؤية لدى القياديني 

في املؤسسات.

أنشطة الشركة

م���ن جانب���ه ق���ال املدير 

والش����ركات بشكل خاص في 
تقارير تقدم للجهات املعنية 
وعمالء الشركة وفقا لنشاط كل 

شركة والقطاعات التابعة.
وقال ان الشركة ستقدم كذلك 
خدمات إع����داد الهيكلة املالية 
واالستثمارية، حيث يقوم فريق 
عمل الشركة بعمل دراسة شاملة 
حول إمكانية تطبيق املشروع 
أو املنتج االستثماري وفرص 
إلى حتديد  جناحه، باإلضافة 
االستثمارات املطلوبة والبدائل 
التمويلي����ة املتاح����ة والعائد 
االستثماري املتوقع، ومؤثرات 
البيئة اخلارجية على املشروع، 
مثل قوانني الدولة واملنافسة، 
وغيرها من املؤثرات احمليطة 

في بيئة العمل.
إل����ى أن  واش����ار احلي����در 
الش����ركة اس����تثمرت جهودها 
خالل الفت����رة املاضية في بناء 
الداخلية،  الطاقات واإلمكانات 
حتى متكنت من تأسيس وإعداد 
فريق عمل متخصص في مجال 
االستش����ارات والتدريب وذلك 

وب���ني العلي أن الش���ركة 
تخطط للتوسع خليجيا في 
الرئيسية،  جميع األنش���طة 
باإلضافة إلى التنسيق احلالي 
للتعاون مع األكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا إحدى 
التابع���ة للجامعة  املنظمات 
العربية وذل���ك ملنح اجلهات 
التي تس���عى للحصول على 
ش���هادة االيزو وذل���ك إلثراء 
أعمالها وتكون ركيزة للتطور 

في أعمالها ومجالها.
اما من الناحية املستقبلية 
وخططنا التدريبية فان الشركة 
 mini MBA سوف توفر دورات
املهنية كاحمللل  والش���هادات 
املال���ي املعتم���د CFA واملدير 
احملاسبي املعتد CMA وغيرها 
من الشهادات املهنية العاملية، 
هذا باإلضافة إلى شهادات أخرى 
جديدة على الساحة لم تطرح 
بعد مع وجود احلاجة املاسة 
الش���هادات  لوجود مثل هذه 
التخصصية وخصوصا بعد 

االزمة االقتصادية احلالية.

عمر راشد
جاءت حركة تداوالت العقار في 
2009 »متباينة«، حيث استطاع 
القطاع أن يس���تحوذ على %23 
تقريبا من إجمالي تداوالت السوق 
بعد أن بلغ���ت التداوالت الكلية 
داخل القطاع 24.854 مليار سهم 
تقريبا، في الوق���ت الذي بلغت 
تداوالت الس���وق في تلك الفترة 

نحو 106.331 مليارات سهم. 
 وقد بلغت قيم تداوالت أسهم 
القطاع بالكامل بنهاية العام املاضي 
2.342 مليار دينار تقريبا شكلت 
نحو 11% من إجمالي قيم تداوالت 
السوق والبالغة بنهاية 2009 نحو 

21.828 مليار دينار تقريبا. 
وبش���كل عام عانت قطاعات 
الس���وق من األزمة العاملية التي 
ظهرت على السطح في نهاية عام 
2008 وظل���ت آثرها ممتدة حتى 
اليوم حيث فقد الس���وق فيها ما 
يقارب من 32 مليار دينار حتى 
اآلن منذ اندالع األزمة املالية في 
نهاية 2008، وإن كانت حدتها قد 
أخذت في التراجع وسط توقعات 
متفائلة ان األسوأ قد انتهى وأن 
الفترة القادمة ستشهد التعافي من 
هذه األزمة الطاحنة التي عصفت 

باجلميع. 
 وبعد مرور 19 يوما على انتهاء 
الذي شهد أحداثا سلبية   ،2009
كثيرة مبا أنه العام الذي كان تابعا 
لعام انفجار األزمة املالية، والتي 
أثرت على املستوى االقتصادي 
بشكل واضح، بدأ 2010 لتنطلق 
معه دعوات اجلميع ان يكون ذلك 
العام أفضل من سابقه وأن تتحسن 

تقريبا بالغا مستوى 2.864.40 
نقطة حيث حس���ر فيها حوالي 

3.3 نقاط.

 أنشط التداوالت

كما أن العقار ش���هد أنش���ط 
تعامالت وأعلى قيم تداوالت له 
خالل العام املاضي في شهر مايو 
حيث بلغت 4.773 مليارات سهم 
تقريبا مستحوذا بها القطاع على 
26.8% من إجمالي تداوالت السوق 
والتي بلغت خ���الل مايو 17.771 

مليار سهم 
وحققت تلك التداوالت النشطة 
للس���هم بالعام املاض���ي في مايو 
ما قيمت���ه 482.460 مليون دينار 
حاصال بها القطاع في تلك الفترة 
على 15.8% من إجمالي قيم تداوالت 
السوق والتي بلغت في هذا الشهر 

3.053.009 مليار دينار.
ونفذ على القطاع في مايو 59.481 
ألف صفقة حققت ما نسبته %22.07 
من إجمالي الصفقات املنفذة بالسوق 
الكويت في هذا الشهر والتي بلغت 

269.467 ألف صفقة.
أما أقل حجم تداوالت القطاع 
خالل العام املاضي فقد كانت من 
نصيب شهر يناير أول شهر عقب 
األزمة املالية مباشرة والتي بلغت 
القطاع فيه حوالي  فيه تداوالت 
616.720 مليون سهم حصلت على 
ما نس���بته 17.64% م���ن إجمالي 

تداوالت السوق في هذا الشهر.
ت���داوالت للقطاع،  وأقل قيم 
كانت أيضا في شهر يناير بالنسبة 
للقطاع والتي بلغت 59.041 مليون 
دينار مثلت ما نسبته 6.54% من 

األحوال في ش���تى بلدان العالم 
بش���كل عام ودولة الكويت على 

وجه اخلصوص. 

نهاية سلبية 

ووس���ط تعدد املش���اهد في 
2009 ما بني اس���تقرار سياسي 
تارة ومشكالت اجتماعية، ومنو 
أو تراجع اقتصادي تارة أخرى، 
جاءت احملصل���ة النهائية للعام 

سلبية بالنسبة ألداء السوق.

327.6 ألف صفقة

 أما إجمالي عدد الصفقات التي 
مت تنفيذها داخ���ل القطاع فبلغ 
بنهاية العام املاضي 327.698 ألف 
صفقة شكلت نحو 17% تقريبا من 
جملة الصفقات التي مت تنفيذها 
في السوق خالل العام والبالغة 
بنهايت���ه 1.939 ملي���ون صفقة 

تقريبا. 
 وجاء األداء سلبيا كذلك ملعظم 
قطاعات السوق، فتراجعت ستة 
قطاعات وارتفع اثنان فقط بنهاية 
2009 مقارنة مبستويات اغالقاتها 
في ع���ام 2008، إضافة لتراجع 
غالبية األسهم خالل الفترة بشكل 
واضح، اللهم إال بعض األس���هم 
التي جنت من مذبحة اخلس���ائر 
التي تعرضت لها معظم األسهم 

املدرجة في البورصة. 

تراجع القيمة السوقية

وف���ي حتليل���ه ألداء العقار، 
أوضح تقرير »مباشر« االلكتروني 
عن أداء العقار في 2009 مؤشر 
قطاع العقارات تداوالت عام 2009 

االس���تثمار الذي تراجع بنسبة 
25% تاله قطاع العقارات متراجعا 
بنسبة 19.02% تاله قطاع البنوك 
بنسبة 14.41% تاله قطاع التأمني 
بنس���بة 12.83% تاله قطاع غير 
الكويت���ي بنس���بة 7.46% وأقل 
التراجعات بني قطاعات السوق 
كان قطاع اخلدمات الذي تراجع 

بنسبة %4.71.
وبالنظر إلى أداء قطاع العقارات 
اليومي خ���الل 2009 فقد تراجع 
القطاع في 124 جلسة وارتفع 115 
جلسة واستقر في 7 جلسات فقط 
من أصل 246 جلسة من جلسات 

تداول السوق في هذا العام.
وكانت أعلى اجللسات ارتفاعا 
هي جلسة 5 أبريل والتي ارتفع 

عند مس���توى 2792.20 نقطة، 
بخسائر س���وقية بلغت نسبتها 
19.02% حل به���ا ثانيا بني أعلى 
تراجعات الس���تة قطاعات التي 
منيت بخسائر خالل العام، ليفقد 
مؤش���ر القطاع 655.9 نقطة من 
رصيده، وذلك مقارنة مبستوى 
إغالقه بنهاية العام املاضي والذي 

كان عند 3448.10 نقطة.

المؤشر السعري

ه���ذا وقد تواف���ق أداء قطاع 
العقارات مع تراجعات مؤشرات 
البورصة الرئيسية على املستوى 
السنوي، حيث بلغت نسبة تراجع 
املؤشر السعري خالل العام %10 
تقريب���ا فاق���دا 777.3 نقطة من 

فيها القطاع بنس���بة 4.1% رابحا 
116.6 نقطة بالغا مستوى 2957.80 
نقطة بينما أقل اجللسات ارتفاعا 
للقط���اع في تلك الفت���رة كانت 
جلسة 25 يناير حيث ارتفع فيها 
القطاع بنسبة 0.1% تقريبا بالغا 
مس���توى 2.731.30 نقطة رابحا 

2.6 نقطة.
وع���ن أكثر اجللس���ات التي 
تراجع فيها القطاع على مستوى 
العام املاضي كانت في جلسة 7 
يناي���ر والتي فق���د القطاع فيها 
حوالي 278.8 نقطة بالغا مستوى 
3.169.30 نقطة بينما كانت أقل 
التراجعات التي حققها القطاع في 
تلك الفترة كانت في 10 نوفمبر 
والتي تراجع فيها بنس���بة %0.1 

رصيده لينهي تداوالت عام 2009 
عند مستوى 7.005.3 نقطة، علما 
أن مس���توى إغالقه بنهاية عام 
2008 كان عند مستوى 7.782.6 

نقطة. 
أما املؤش���ر الوزني فقد أنهى 
تداوالت عام 2009 عند مستوى 
385.75 نقطة، بخسائر سنوية 
بلغ���ت نس���بتها 5.15% تقريبا، 
حيث فقد املؤش���ر 20.95 نقطة 
من رصيده على مدار العام، وذلك 
مقارنة مبستوى إغالقه بنهاية 
الع���ام املاضي وال���ذي كان عند 

406.7 نقاط.
والقطاع الذي تصدر تراجعات 
الس���وق ب���ني الس���تة قطاعات 
املتراجعة بالس���وق، هو قطاع 

إجمالي قيم تداوالت السوق في 
هذا الشهر والتي بلغت 902.907 

مليون دينار.
وكانت أقل صفقات منفذة على 
القطاع أيضا بهذا الشهر حيث بلغ 
عدد الصفقات املنفذة على أسهم 
القطاع فيه 9.312 صفقات شكلت ما 
نسبته 11.96% من إجمالي الصفقات 
املنفذة بالسوق في يناير والتي 

بلغت 77.859 ألف صفقة. 

إدراج »منازل«

اجلدير بالذكر أن هناك سهما 
واح���دا مت إدراجه ضمن أس���هم 
القط���اع في الثالث والعش���رين 
من ش���هر فبراير من عام 2009 
وهو س���هم »من���ازل القابضة«، 
وقد افتتح السهم أولى تداوالته 
بالسوق الرسمي عند مستوى 78 
فلسا مقارنة بإغالق 31 ديسمبر 
2009 عند مستوى 38 فلسا بنسبة 
تراجع منذ االدراج وحتى نهاية 
العام املاضي حوالي 51.28% خاسرا 

40 فلسا.
السهم  وعن إجمالي تداوالت 
في تلك الفترة فقد بلغت 963.720 
مليون سهم شكلت ما نسبته %3.88 

من إجمالي تداوالت القطاع.
وحققت تلك التداوالت في هذه 
الفترة ما قيمته حوالي 53.879 
ملي���ون دينار مثلت ما نس���بته 
القطاع،  2.30% من قيم تداوالت 
ونفذ عليه بالعام املاضي حوالي 
13.445 ألف صفقة قد اس���تحوذ 
بها سهم »منازل« على 4.10% من 
إجمالي الصفقات املنفذة على أسهم 

القطاع في تلك الفترة.

)كرم دياب(عادل احليدر وبدر العلي خالل املؤمتر الصحافي

»التميز لالستشارات« تطلق أعمالها رسميًا
في السوق المحلي بباقة متكاملة من الخدمات

الشركة تضع باكورة نشاطها لدعم القطاع الخاص وإعادة هيكلة الشركات في خضم األزمة

الصفقات في السوق ونسبتها قطاعياً في 2009

نسبة القطاع من السوق%الصفقات بالقطاعالصفقات بالسوقالشهر

77.8599.31211.96يناير

119.99515.31112.76فبراير

158.19716.73510.58مارس

275.51448.62717.56ابريل

269.46759.48122.07مايو

281.66749.19517.47يونيو

157.07924.30515.47يوليو

156.16025.40216.27اغسطس

97.94417.10917.47سبتمبر

111.40015.19313.64اكتوبر

98.10420.23420.63نوفمبر

135.60126.69519.69ديسمبر

1.938.987327.69817إجمالي 2009

تداوالت القطاع وفقا للكميات ونسبتها في السوق

نسبة القطاع من السوق%كميات القطاعالكميات بالسوقالشهر

3.495.322.500616.720.00017.64يناير

5.550.669.000893.720.00016.10فبراير

8.032.252.5001.199.230.00014.93مارس

15.947.075.0003.677.205.00023.06ابريل

17.771.937.5004.773.970.00026.86مايو

15.428.685.0003.298.220.00021.38يونيو

7.136.700.0001.521.635.00021.32يوليو

8.016.012.5002.086.530.00026.03اغسطس

5.658.202.5001.639.855.00028.98سبتمبر

5.538.732.5001.150.855.00020.78اكتوبر

5.228.805.0001.618.705.00030.96نوفمبر

8.527.327.5002.378.320.00027.89ديسمبر

106.331.721.50024.854.965.00023إجمالي 2009

قيم تداوالت القطاع العقاري ونسبتها من السوق

نسبة القطاع من السوق%قيم تداوالت القطاعقيم التداوالت بالسوقالشهر

902.907.14559.041.5856.54يناير

1.083.038.99479.681.2947.36فبراير

1.460.190.51083.010.5705.68مارس

2.935.346.858366.778.69012.50ابريل

3.053.009.420482.460.44015.80مايو

3.685.993.905353.654.5009.59يونيو

1.793.470.540131.208.9107.32يوليو

2.285.850.115203.622.5708.91اغسطس

1.417.206.835148.006.46010.44سبتمبر

1.112.878.405108.462.7909.75اكتوبر

888.687.480131.227.43014.77نوفمبر

1.210.302.425195.163.47016.13ديسمبر

21.828.882.3592.342.318.70911إجمالي 2009


