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..وانتعاش محدود في »التجاري« العقار االستثماري ينتعش على خلفية انخفاض سعر اخلصم

سعود األيوب عبدالعزيز الدغيشمقيس الغامن حسني العتال

932 مليون دوالر عجز
الميزان التجاري اللبناني في يناير الماضي

بيروت ـ رشيد سنو
أظهر التقرير الشهري لوزارة املال ان 
قيمة صادرات لبنان إلى الكويت خالل أول 
ش���هر من عام 2010 بلغت 6 ماليني دوالر 
بينما بلغت خالل ع���ام 2009 بحدود 77 
مليون دوالر وف���ي عام 2008 بحدود 96 
مليون دوالر وعام 2007 بحدود 106 ماليني 
دوالر، ولم يس���تورد لبنان من الكويت 

أي سلعة.
وسجل عجز امليزان التجاري اللبناني 
في يناير املاضي تراجعا قياسا عن شهر 
ديس���مبر الذي سبقه لكنه سجل ارتفاعا 

قياسا على شهر يناير عام 2009.
وأظهر بيان وزارة املال ان عجز امليزان 
التجاري اللبناني بلغ خالل ش���هر يناير 
املاضي 932 مليون دوالر، بينما س���جل 
في شهر ديسمبر الذي سبقه 1216 مليونا 
لكنه سجل في شهر يناير من العام املاضي 

عجزا بلغ 745 مليون دوالر.
وكان عجز املي���زان التجاري اللبناني 
سجل خالل عام 2009 بحدود 12.758 مليار 
دوالر، بينما سجل عام 2008 عجزا بحدود 

12.137 مليار دوالر.
وبلغ عجز امليزان التجاري اللبناني عام 

2007 بحدود 9.157 مليارات دوالر.
وسجل امليزان التجاري عام 2006 عجزا 

بلغ 7116 مليون دوالر بتراجع طفيف قدره 
344 عن عام 2005 الذي سبقه والذي سجل 

عجزا بلغ 7460 مليون دوالر.
وكان امليزان التجاري اللبناني سجل عام 
2005 عجزا بلغ 7460 مليون دوالر بتراجع 

قدره 190 مليون دوالر عن عام 2004.
وس���جل عجز امليزان التجاري 7650 
ملي���ون دوالر عام 2004 مقارنة مع عجز 

بلغ 5644 مليون دوالر عام 2003.
من جهة ثانية، بلغت الواردات اجلمركية 
اللبنانية في شهر يناير املاضي 221 مليار 
ليرة بينما سجلت في شهر ديسمبر الذي 
س���بقه 234 مليار ليرة وفي يناير 2009 

بحدود 221 مليار ليرة.
وكانت ال���واردات اجلمركية اللبنانية 
س���جلت عام 2009 بح���دود 2.765 مليار 
ليرة، بينما سجلت عام 2008 بحدود 1.677 

مليار ليرة.
وسجلت الواردات اجلمركية عام 2007 

بحدود 1316 مليار ليرة.
وكانت الواردات اجلمركية سجلت 1136 
مليار ليرة في عام 2006 بتراجع 197 مليار 
ليرة عن عام 2005 حيث س���جلت 1333 

مليار ليرة.
وكانت الواردات اجلمركية بلغت 1690 

مليار ليرة عام 2004.

وحلت سويسرا في مقدمة البلدان التي 
استورد منها لبنان الشهر املاضي بحدود 
51 مليون دوالر، بينما استورد منها بحدود 

40 مليون دوالر.
وجاءت اإلمارات العربية املتحدة باملرتبة 
الثانية من حجم التصدير اللبناني الشهر 
املاض���ي بقيمة 30 ملي���ون دوالر، بينما 

استورد منها بحدود 25 مليون دوالر.
وحلت السعودية وسورية الشهر املاضي 
في املرتب���ة الثالثة من حج���م التصدير 
اللبناني بقيمة 18 مليون دوالر لكل منهما 
بينما اس���تورد من الس���عودية بقيمة 31 
مليون دوالر، ومن سورية مبا قيمته 24 

مليون دوالر.
اما على صعيد االستيراد فقد حلت الصني 
باملرتبة األولى الش���هر املاضي وبحدود 
112 مليون دوالر، بينم���ا لم يصدر اليها 

أي سلعة.
وحلت فرنسا الشهر املنصرم ثانية في 
حجم االستيراد اللبناني بقيمة 96 مليون 
دوالر، بينما بلغت قيمة صادراته اليها 3 

ماليني دوالر فقط.
وجاءت أملانيا ف���ي املرتبة الثالثة من 
حجم االستيراد اللبناني بقيمة 80 مليون 
دوالر، بينما بلغ���ت قيمة صادراته اليها 

الشهر املاضي 5 ماليني دوالر فقط.،

تراجع قياسي في صادراتها إلى الكويت لتصل إلى 6 ماليين دوالر

»المركز«: السوق يترقب المزيد من مستجدات 
صفقة »زين« والنتائج السنوية للشركة

األولى لهذا األسبوع من حيث قيمة 
التداول األسبوعية بنسبة %35.8 
من إجمالي التداوالت، وجاء قطاع 
االستثمار باملرتبة الثانية بنسبة 

.%19.1
الفنية، مازال  الناحي����ة  ومن 
املؤش����ر الس����عري يحظى بدعم 
عند مس����توى 7300 نقطة بينما 
يواجه مقاومة عند مستوى 7380 
و7420 و7450 نقطة، بينما يحظى 
املؤشر الوزني بدعم عند مستويي 
416 و422 فيما يواجه مقاومة عند 

مستوى 427 إلى 430 نقطة.

بنك اخلليج عن حتقيق خس����ائر 
بلغت 28.07 مليونا بخسارة سهم 
12 فلسا مقابل خسارة 293 فلسا 
للع����ام املاضي، كم����ا أعلن البنك 
الدولي عن خس����ائر بلغت 8.234 
ماليني بخسارة سهم بلغت 8.82 
فلوس مقابل ربحية 21.21 فلس����ا 
للعام املاضي، كما أعلن بنك بوبيان 
عن خس����ارة بلغت 51.69 مليون 
دينار بخسارة سهم بلغت 44.36 
فلسا مقابل ربحية بلغت 1.58 فلس 
للعام املاضي. وأشار التقرير الى 
أن قطاع اخلدم����ات احتل املرتبة 

و45.5% على التوالي إذ بلغت كمية 
التداول 1.8 مليار س����هم في حني 
بلغت القيمة 300.8 مليون دينار 
مبعدل تداول يومي بلغ 75.2 مليون 

دينار.
وعلى صعيد إعالنات األرباح، 
الكويت  أعلنت شركة مش����اريع 
القابضة عن أرب����اح بلغت 46.3 
مليون دينار بربحية سهم بلغت 
43.6 فلسا مقابل 21.8 فلسا للعام 
املاضي بارتفاع بلغ 100% وإقرار 
مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية 
25 فلسا و5% أسهم منحة، كما أعلن 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املركز املالي الكويتي )املركز( ان أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية اتسم 
بالثبات النسبي مقارنة باألسبوع 
املاضي ترقبا ملزيد من املستجدات 
حول صفقة زين وانتظارا إلعالنات 
النتائ����ج الس����نوية للمتبقي من 
الش����ركات القيادية باإلضافة إلى 
أغلب الشركات املدرجة في السوق 

الكويتي.
وأوضح التقرير أن العديد من 
اإلشاعات ظهرت األسبوع املاضي 
عن صفقة استحواذ على بنك محلي 
»بنك اخللي����ج أو البنك الدولي« 
ولكن البنكني قاما بالنفي، وكذلك 
ظهور إشاعة أخرى حول أجيليتي 
بعدم جتديد عقودها مع احلكومة 
األميركية مما أدى إلى تراجع السهم 
خالل اليومني األخيرين من األسبوع 

بشكل ملحوظ.
وبني التقرير أن املؤشر الوزني 
بلغ 425.15 نقط����ة بارتفاع قدره 
0.1%، بينما انخفض املؤشر السعري 
بنسبة 0.2% ببلوغه 78.873 نقطة 
الوزني  أرباح املؤش����رين  لتبلغ 
والسعري على التوالي 210% و%35 
منذ بداية الس����نة، كما انخفضت 
كمي����ات وقيم الت����داول اليومية 
لهذا األسبوع بشكل ملحوظ عن 
طفرة األسبوع املاضي بنسبة %42 

قال إن العديد من اإلشاعات ظهرت وأثرت سلبيًا على السوق

عقاريون: انتعاش بسيولة العقار االستثماري في فبراير بعد خفض سعر الخصم

موضح���ا ان قانوني 8 و9 في 
العقاري  الره���ن والتموي���ل 
يحتاجان ال���ى إعادة نظر من 

قبل احلكومة ومجلس األمة.
واضاف أن االنتعاش العقاري 
ال ميكن ان يت���م إال اذا حدثت 
طفرة ف���ي أداء قطاع املقاوالت 
والبناء والتشييد والقطاعات 

األخرى املرتبطة به.

شراء واضح على »االستثماري«

ولف���ت رئي���س مجل���س 
إدارة ش���ركة المناخ الوطنية 
العقارية والخبير  للتقديرات 
الدغيشم  العقاري عبدالعزيز 
الى ان هناك تحركا واضحا في 
العقار االستثماري خالل شهر 
فبراير وكذلك بعض العقارات 
التجارية، مبينا ان خفض سعر 
الرئيسي  الخصم كان السبب 
وراء ذلك. وأشار الدغيشم الى 
ان الشركات العقارية واألفراد 
الذين ليس لديهم التزام تجاه 
البنوك استطاعوا شراء عقارات 
استثمارية مدرة للدخل، خاصة 
التي  الخارجية  المناط���ق  في 
تتمت���ع بأس���عار مغرية لدى 

البعض.
وأشار الى ان العوائد احملققة 
من االستثمار في عقارات مدرة 
للدخل جعلت الكثيرين يفكرون 
في التحرك عليه لش���راء تلك 
النوع  العقارات، مفضلني هذا 
من االس���تثمار على غيره من 

القطاعات.
وتوقع الدغيش���م ان يؤدي 
خفض تكلفة التمويل لتحقيق 
العق���ارات  ت���داول  ف���ي  منو 
االستثمارية في الربع األول من 
2010 مقارنة بالفترة املماثلة من 

الربع االول من عام 2009.

التنمية املقبل���ة، الفتا الى ان 
احلكومة ال ميكنه���ا االعتماد 
عل���ى الش���ركات ف���ي تنفيذ 
املشروعات في ظل غياب الوضع 

االقتصادي.
وقال ان البن���وك ال تعطي 
قروض���ا إال في ح���االت نادرة 

ومبوافقة البنك املركزي.
وأض���اف: الب���د ان يواكب 
خفض سعر اخلصم محفزات 
أخرى من ش���أنها االس���تفادة 
العاملة  الش���ركات  من قدرات 
في قطاع العقار، وحتديدا في 
التطوير العقاري، مبينا ان من 
بني تلك اخلطوات ضرورة فتح 
باب التموي���ل من قبل البنوك 
احمللية واإلس���المية والعمل 
عل���ى منح الش���ركات احمللية 
تفضيالت متكنها من املنافسة مع 
الشركات األجنبية للدخول في 
مناقصات املشروعات الضخمة 
الت���ي س���تطرحها احلكوم���ة 
ضمن برنامج اخلطة التنموية 

واالقتصادية واالجتماعية.
الس���وق  انتعاش  ان  وبني 
العق���اري يحتاج ال���ى أدوات 
تشريعية قادرة على تنظيمه، 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في ش���ركة املس���اكن 
الدولية للتطوير العقاري سعود 
األيوب ال���ى ان خفض الفائدة 
لم يع���د كافيا في ظل التحفظ 
الذي تبديه البنوك احمللية في 
التعامل مع الشركات العقارية، 
خاصة املطورين الذين يؤدون 
دورا كبيرا في مجال التطوير 

العقاري منذ سنوات طويلة.
وقال ان الش���ركات احمللية 
باتت بحاجة الى السيولة وذلك 
لالستفادة من مشروعات خطة 

يحتاجون للتكييش ومع وجود 
سعر مناسب وزيادة الضغوط 
عليه م���ن قب���ل الدائنني فإنه 
سيضطر للبيع. ونفى الغامن ان 
ميتد تأثير خفض سعر الفائدة 
خارج حدود العقار االستثماري 
ال���ى القطاع التج���اري وذلك 
لصعوبة أوضاع الشركات التي 
تتوقف عليها حركة االنتعاش 

في العقار التجاري.

تحفظ البنوك يعرقل نمو العقار

ومن ناحيته، أش���ار نائب 

خلفية االنتعاش الذي ش���هده 
العقار االس���تثماري في الربع 
األول، مؤك���دا ان األمر يتوقف 
على تخلي البنوك عن حذرها 
في اقراض الش���ركات واألفراد 
وفتح قنوات متويلية وهو ما 
سيشجع لزيادة أداء االقتصاد 

بشكل عام.
وعما اذا كان خفض س���عر 
اخلصم سيؤدي الى متسك املالك 
بعقاراتهم، قال ان األمر يعتمد 
على حال���ة كل مالك ووضعه 
املال���ي، حيث ان هن���اك مالكا 

س���يوفر لها س���يولة تتحرك 
عليها في تنشيط احلركة على 
القطاعات العقارية بشكل عام 

واالستثماري بشكل خاص.
وبنينّ ان شراء العقار أفضل 
من الوديعة وذلك للعوائد التي 
أمواله  يحققها مقارنة بوضع 
في البنك، مما سيشجع األفراد 
والشركات على ضخ السيولة 
املتوافرة لديهم لشراء عقارات 

استثمارية.
وقال من الصعب توقع نسبة 
املتوق���ع حتقيقها على  النمو 

فقط وحتريك قطاع معني من 
القطاعات االقتصادية.

نمو »االستثماري« رهن 
بالتسهيالت االئتمانية

وبدوره، أوضح أمني س���ر 
احت���اد العقاريني قيس الغامن 
ان من الطبيعي ان يتحرك العقار 
االستثماري بش���كل ايجابي، 
وذلك الختالف حسابات البائع 
بعد خف���ض التكلفة في اجتاه 
االحتفاظ بالعقار، وذلك لزيادة 
معدالت العائ���د املتحققة بعد 
خفض تكلفة التمويل، مبينا ان 
ذلك من شأنه خفض املعروض 

ومن ثم ارتفاع األسعار.
وقال ان حدود ارتفاع العقار 
االستثماري محدودة بالتسهيالت 
االئتماني���ة املمنوحة من قبل 
البنوك والت���ي عليها يتوقف 
االنتعاش احلقيقي في السوق 

العقاري.
واض���اف الغ���امن قائال: ان 
خفض البنك املركزي لس���عر 
اخلصم سيعطي مرونة كبيرة 
للشركات املدينة من خالل خفض 
التزاماتها بشكل كبير وهو ما 

ف���ي البداية، أش���ار رئيس 
مجلس إدارة شركة مروة العاملية 
العقارية حسني العتال الى ان 
البن���ك املركزي بخفض  قيام 
س���عر اخلصم بواق���ع %0.5 
وحده ال يكفي لتحفيز العقار 
واألداء االقتصادي، وامنا هناك 
أكث���ر أهمية البد  أمور أخرى 
للحكومة من تنفيذها وتتمثل 
في اإلسراع بتعديل القوانني التي 
أصدرتها احلكومة واملتمثلة في 
قانون تعزيز االستقرار املالي 

واالقتصادي.
وتابع ان القانون صدر منذ 
11 ش���هرا تقريبا، ولم تستفد 
منه أي من الشركات املتعثرة، 
وذلك لصعوبة تطبيقه، مؤكدا 
ان هناك ضرورة إلعادة النظر 

فيه مرة أخرى.
ولفت العتال الى ان من األمور 
التي حتتاج الى التطبيق ضخ 
احلكومة ملزيد من السيولة في 
السوق وتدش���ني مشروعات 
جدي���دة وإقرار قان���ون هيئة 

سوق املال.
وبنينّ انه من األمور الالفتة 
ان تقوم السعودية بضخ 128 
مليار دوالر في االقتصاد، فيما 
لم تق���م احلكومة بضخ فلس 
واحد، مبينا ان تداعيات األزمة 
التزال مس���تمرة في الكويت، 
فيما بدأت في التالشي وبشكل 
نهائي في دول أخرى مجاورة 

مثل السعودية واالمارات.
مضيف���ا ان املطلوب إعادة 
النظر في القوانني التشريعية 
وفت���ح قن���وات متويلية أمام 
الشركات والبنوك حيث ميكن 
اخل���روج م���ن حال���ة الركود 
الراهنة، موضحا ان األمر ال ميكن 
ان يتوقف على س���عر الفائدة 

عمر راشد
اسـتجابة للمطالب االقتصادية وتفعيال خلطة التنمية االقتصاديـة لتحفيز الدورة االقتصادية في البالد، قام بنك الكويت املركزي في الثامن من الشـهر اجلاري 
بخفض سعر اخلصم مبقدار نصف نقطة مئوية من 3 الى 2.5% والذي جاء لتخفيض تكلفة االقتراض في إجراء نقدي حتفيزي وحتديد ملساهمة القطاعات غير النفطية 
في االقتصاد. وفي إشـارة واضحة لتأثير خفض سعر اخلصم على القطاع العقاري، أوضح عدد من العقاريني ان انخفاض السعر اثر ايجابا على العقار االستثماري والذي 

شهدت السيولة عليه حتركا واضحا خالل الفترة التي تلت خفض سعر اخلصم.
وأشاروا الى ان خفض سعر اخلصم أدى إلى زيادة حركة السيولة في العقار االستثماري في املناطق اخلارجية، وان األمر سيستمر حتى نهاية الربع األول.

وفيما رأى البعض ان العقار االستثماري تأثر دون غيره من القطاعات العقارية ايجابا، اشار آخرون الى ان العقار التجاري تأثر كذلك باخلفض.
ولفت البعض الى ان اخلفض في سعر اخلصم سيؤدي الى اختالف احلسبة عند البائعني من املالك والذين سيتمسكون بالعقار االستثماري باعتباره يحقق عوائد 

تتراوح بني 9 و11%، وهو ما يعني زيادة في العوائد املتحققة لألفراد والشركات.
وهو ما يعني انخفاض املعروض من االسـتثماري، األمر الذي يقود الرتفاع االسـعار عليه بشـكل كبير. وأجمع املتحدثون على ان هناك ضرورة لوجود محفزات 
ايجابية اخرى تعزز من وضع السـوق العقاري ومنها تدشـني مشـروعات جديدة ضمن املوافقة احلكومية ومجلس األمة على خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والبالغة تكلفتها 30 مليار دينار. وفيما يلي التفاصيل:

أكدوا لـ »األنباء« أن استمرار نموه يعتمد على التسهيالت االئتمانية

العتال: خفض سـعر الخصم وحده ال يكفي والعقار يحتـاج لمحفزات حكومية أخرى

الدغيشـم: خفض تكلفـة التمويل حّرك السـيولة باتجـاه العقارات االسـتثمارية
الغانم: التسهيالت االئتمانية عامل رئيسي في انتعاش السوق وبغيرها يستمر الركود

األيوب: خفض سـعر الخصم »جيـد« والمطلوب فتح قنوات التمويل أمام الشـركات

اإلمارات بالمرتبة الثانية من حجم التصدير اللبناني بـ 30 مليون دوالرمؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات


