
االقتصادية السبت
30 يناير 2010

أحمد يوسف18
ذكر مصدر مصرفي في بنك اخلليج 
لـ »األنباء« ان البنك بدأ اعتبارا من امس 
في ارسال رسائل هاتفية عبر خدمــــة 
الـ sms الى عمالء البنك تهدف لتوعيتهم 
بأهمية عدم اندفاعهم للرد على اي رسائل 
الكترونية قد تصل اليهم تطلب منهم 

تقدمي معلومات خاصة عن حساباتهم 
املصرفية لدى البنك.

وقال املصدر ان البنك اعتاد اجراء 
هذه اخلطوة بشكل حتذيري بني احلني 
واآلخر حرصا على سرية بيانات العمالء 
ومنعـــا ألي عملية اختـــراق قد يقوم 
بها بعض احملترفني، السيما ان هناك 

اطرافا تســـعى لتلك اخلطوة من فترة 
الى اخرى.

وحـــث املصدر عمـــالء البنك على 
ضرورة ابالغ ادارة البنك عن ورود اي 
بريد الكتروني يطلب منهم معلوماتهم 
اخلاصة حتى يتسنى لها تتبع اجلهات 

التي تقوم بذلك.

»الخليج« يحث عمالءه على اإلبالغ عن بريد إلكتروني يطلب معلومات خاصة عن حساباتهم

أكدوا لـ »األنباء« 
أنها إحدى األدوات 
الفاعلة لتنشيط 
السوق العقاري

عقاريون: تأسيس الصناديق العقارية 
ضرورة ملّحةلتنشيط السوق

عمر راشد

السعي لكسر حاجز اجلمود الذي ساد مؤخرا 
في السوق العقاري كان اهم اهداف »صندوق الفوز 
العقاري« الذي اعلنت شركة الفوز لالستثمار عن 
اطالقه في 25 يناير اجلاري برأسمال متغير تتراوح 
قيمته بني 5 و100 مليون دينار ومبساهمات 
تبدأ من ألف دين�ار ومضاعفاته بعوائد متوقعة 

بني 9 و%12.
ويواكب االعالن عن تأسيس الصندوق توجه 
الشركات لتأسيس تلك الصناديق للحصول على 

سيولة وتخطي ازمة التمويل في القطاع.
موجة تفاؤل كبيرة سادت املتحدثني من 
اخلبراء واملستثمرين العقاريني في حديثهم 
ل� »األنباء« بش�أن تأسيس مثل تلك الصناديق 

واكتساب الفرص الواعدة محليا واقليميا
. وفيما يلي التفاصيل: 

االستثمار في اخلارج عليها الدخول 
في فرص واعدة محليا وتستطيع ان 
تقوم بشرائها وتعيد تأجيرها مرة 
اخرى وحتقق بذلـــك عوائد جيدة 
يستفيد منها املستهلك والهيئة وكذلك 

احلكومة.
وأشار العجالن الى ان االستثمار 
العقاري يحتاج الى تدخل حكومي 
وذلـــك إلنقـــاذ العقار مـــن عثرته 

الراهنة.

أهمية الصناديق

وبدوره أشـــار رئيـــس مجلس 
العقــــــاري  ادارة شركة املستثمر 
ان  الـــى  احلمـــود  عبدالرحمـــن 
الصنــــــاديق العقارية ذات رؤوس 
األموال الصغيرة قد تكون مربحـــة 
في األمد الطويل وهم يريدون اختيار 
افضل ما هو موجود بسبب األزمة 
وهنـــاك عروض كثيـــرة موجودة 
حاليــــــا في السوق بأسعار مغرية 
للغاية حيث ان تلك الصناديق تتطلع 
الى خطـــــــة التنمية التي من املتوقع 
ان حتقق انتعاشا بتكلفة إجمالية 
37 مليـــار دينار بحيث تســـتطيع 
حتقيق عوائد رأسمالية جيدة في 

األمد الطويل.
ولفـــت احلمود الـــى ان دخول 
الصناديق العقارية السوق سيؤدي 
الى حتقيق انتعاش ودعم لألسعار 
من خالل زيادة الطلب على العقارات 

االستثمارية او التجارية.
وزاد ان الصناديق العقارية لن 
حتل أزمة السوق العقاري على املدى 
الطويل وإمنا ستكون فرصة لضخ 
السيولة املطلوبة في السوق خالل 

املرحلة املقبلة.

الســـوق، ما يعني ضرورة التدخل 
احلكومي من خـــالل دخول الهيئة 
العامة لالستثمار من خالل الصناديق 

احلكومية،.
مستدركا بان الوقت مالئم لتأسيس 
مثل هذا النوع من الصناديق في ظل 
وجود فرص اســـتثمارية جادة في 

السوق العقاري.

فرص جديدة

واوضح العجالن ان الهيئة بدال من 

شركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد 
العجـــالن ان تأســـيس الصناديق 
العقارية ضـــرورة ملحة تفرضها 
الســـوق  الراهــــنة في  الظـــروف 
العقاري، خاصة في ظل ما تعانيه 
الشـــركات واألفراد الذين يعملون 
في قطاع العقار من شح واضح في 
السيولة، الفتا الى ان األمر لم يعد 
يحتاج لتأســـيس صندوق عقاري 
فقط، ولكنه يحتـــاج حلل جذري 
من خالل ضخ السيولة الالزمة في 

وأبدى اجلـــراح تعجبه من عدم 
السماح لشركات عقارية بالدخول في 
استثمارات لتطوير السوق العقاري 
في السكن اخلاص بسبب قانوني 8 
و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل 
العقاري في السكن اخلاص، مشيرا 
الى ان مثل تلك التشريعات التزال 
حجر عثرة حقيقيا أمام الشـــركات 
العقارية في الدخول باســـتثمارات 

حقيقية في السوق.
ومن جانبه، أوضـــح مدير عام 

الجراح: خطوة تحتاج إلى تسريع اإلجراءات من قبل وزارة التجارة

العجالن: نحتاج أيضًا لصناديق حكومية تديرها »الهيئة« القتناص الفرص

الحمود: فرصة جيدة أمام الصناديق العقارية لتحقيق عوائد جيدة

البداية اشار رئيس مجلس  في 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
مجمعات االسواق التجارية ورئيس 
احتاد العقاريني توفيق اجلراح الى 
ان تأســـيس الصنــاديق العقارية 
فكرة جيدة تخدم جميع املستثمرين 
مبن فيهم املستثمــر الصغير الذي ال 
تتجاوز مدخراته عادة 15 ألف دينار 
والذي يحتاج الى مخرج الستثمار 
امواله تلك بشـــكل آمـــن وبعوائد 

مجزية.
وقال ان الصندوق العقاري ميثل 
عمومـــا فكرة ممتـــازة ويحقق في 
االوضـــاع الطبيعية عائدا يتراوح 
بني 7.5 و11% وذلك اذا كان الصندوق 

ذا دخل ثابت.
ولفت اجلراح الى ان الصناديق 
العقاري تعد من  املنشأة للتطوير 
أهم االفكار اجليـــدة التي ميكن ان 
تساهم وبشكل فعال في تطوير أداء 

السوق العقاري.

إجراءات مطلوبة

وقـــال ان هناك عـــدة اجراءات 
مطلوبة من وزارة التجارة لتنشيط 
هذا النوع مـــن املنتجات العقارية 
باإلسراع في إجراءات تأسيس تلك 
الصناديق، مســـتدركا بان السماح 
لشركات عقارية بتأسيس صناديق 
عقارية وكذلك السماح لشركات ذات 
مسؤولية محدودة بتملك عقارات 

استثمارية أمر مطلوب.
وبني ان من بني املنتجات العقارية 
املطلـــوب تفعيلـــها حقوق العقار 
والتي متثـــل صكوكا عقارية قابلة 

للتداول.

عبدالرحمن احلمود أحمد العجالن توفيق اجلراح

تداول 102 عقار خالل أسبوع نصيب العقود 
منها 91.1% بقيمة 27.3 مليون دينار

حترك على مستوى التداوالت 
في العقود املسجلة ولم يشهد 
العقار الصناعي او املخازن اي 

حترك لهذا االسبوع.

تداوالت محافظات االحمدي 
واجلهراء.

ولم يشهد العقار التجاري 
او املخــــازن او الصناعي اي 

فــــي االســــتثماري مبحافظة 
الكبيــــر والتي خلت  مبارك 
العقــــود املســــجلة فيها من 
تــــداوالت وكذلك تراجع  اي 

وفقا لبيانات ادارة التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العــــدل، فإن عــــدد العقارات 
املتداولة على مستوى الوكاالت 
الفترة  والعقود املسجلة في 
من 17 الى 21 يناير بلغت 102 
عقار بلغ نصيب العقود منها 
93 عقارا نسبتها 91.1%، فيما 
جاءت الوكاالت العقارية بعدد 

9 عقارات نسبتها %8.8.
التــــداوالت  ومبقارنــــة 
االسبوعية مع الفترة املمتدة 
من 10 ـ 14 يناير جند ان عدد 
العقارية تراجع  التــــداوالت 
بشــــكل ملحوظ وفقا ملعيار 
السيولة، حيث بلغت قيمة تلك 
التداوالت 30.4 ماليون دينار 
مقارنة بسيولة قدرها 82.8 
مليون دينار وبنسبة تراجع 
بلغت 172.3% فيما تراجع عدد 
العقود والوكاالت خالل فترة 

املقارنة بنسبة %39.2.
وفــــي التفاصيل فإن عدد 
العقارات التي مت تداولها على 
مستوى العقود بلغ 93 عقارا 
بقيمة 27.3 مليون دينار، فيما 
بلغ عدد الــــوكاالت العقارية 
9 عقارات قيمتهــــا 3 ماليني 

دينار.
التراجعــــات  وجــــاءت 
على خلفيــــة تراجع العقود 

تداول العقود المسجلة في الفترة من 17 إلى 21 يناير
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
140000العاصمة
218000حولي

131000الفروانية
120000مبارك الكبير
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7419000املجموع

تداول الوكاالت العقارية المسجلة في الفترة من 17 � 21 يناير
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
10000العاصمة
31000حولي

00200الفروانية
10000مبارك الكبير

00000األحمدي
10000اجلهراء
61200املجموع


