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أداء قطاعي السكني واالستثماري 
)الشقق( مقابل استمرار ضعف أداء 
القطاع التجاري. ومن املرجح ان 
يعكس ذلك أحد مقومات السوق 
في املدى املتوس����ط، وهو نقص 
املع����روض في القطاع الس����كني 
مقابل منو كبير في العرض وقيود 

متويلية في القطاع التجاري.
وعلى مستوى القطاع السكني، 
قال التقرير ان عدد الصفقات خالل 
شهر يناير قد تراجع بواقع 40% عن 
مستواه لشهر ديسمبر ليصل إلى 
285 صفقة. ومع ذلك، اليزال هذا 
العدد يتجاوز متوسطه للنصف 
األول م����ن عام 2009 والبالغ 238 
الرئيسي  صفقة. ويعزى السبب 
التراج����ع مقارنة بالش����هر  لهذا 
األسبق إلى تدني مبيعات األراضي. 

وكانت مبيعات األراضي قد سجلت 
مستويات غير اعتيادية مؤخرا، 
متأثرة بالشك مبوافقة احلكومة 
على إجناز بعض مشاريع البنية 
التحتية في بعض املناطق. وعند 
استثناء مبيعات األراضي، يالحظ 
أن عدد مبيعات البيوت قد سجل 
في الواقع ارتفاعا طفيفا خالل شهر 

يناير عن الشهر األسبق.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات 
القطاع االس����تثماري خالل شهر 
يناير ظلت ثابتة عند مس����تواها 
لشهر ديسمبر والبالغ 102 صفقة. 
وبشكل عام، يبدو أن النشاط في 
هذا القطاع قد حتسن إلى حد ما عن 
مستوياته املنخفضة التي سادت 

النصف األول من عام 2009.
ومن حيث القيمة، فقد شهدت 

املبيعات حتسنا كبيرا لتبلغ ضعف 
مستوياتها املس����جلة في بعض 
األوقات خ����الل النصف األول من 
عام 2009. وهذا قد يوحي بانتعاش 
القطاع االستثماري  في أس����عار 
لتعود إلى وضعها الطبيعي، بعد 
تعرضها لضربة قوية خالل عام 
2008 ومطلع ع����ام 2009 نتيجة 
التخوف الذي ساد في تلك الفترة 
حول درجة تأثير األزمة العاملية 
على االقتصاد الكويتي والذي كان 
في ذروته. وبالفعل، فإن الهبوط 
الذي حدث مسبقا في األسعار قد 
التي تفس����ر  العوامل  يكون أحد 
السبب وراء االنتعاش السريع في 
مستوى الصفقات، كما أن العقار 
االس����تثماري قد أصب����ح يتمتع 
بجاذبية أكبر مقارنة مع األصول 

ظهور فجوة في أداء القطاعات العقارية المختلفة

»الوطني«: قيود  تمويلية  في القطاع التجاري ونقص المعروض بـ »السكني«
116 مليون دينار قيمة المبيعات في يناير  والعقار االستثماري يتمتع بجاذبية أكبر مقارنة باألصول األخرى

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
مبيعات العقار قد تراجعت خالل 
شهر يناير املاضي، مسجلة بذلك 
أول تراجع ش����هري لها منذ شهر 
سبتمبر من العام 2009، وذلك بعد 
أن كان نشاط سوق العقار قد شهد 
تصاعدا ملحوظا في نهاية العام 
املاضي، فقد بل����غ عدد الصفقات 
العقاري����ة في جمي����ع القطاعات 
)السكني والتجاري واالستثماري( 
387 صفقة، منخفضا بواقع %34 
عن الشهر األسبق. ومع ذلك، من 
املس����تبعد أن يكون هذا التراجع 
قد جاء نتيجة ضعف في مقومات 
الرئيس����ية، فإلى جانب  السوق 
التذبذب الشهري في عدد الصفقات، 
سبق وأن أشار الوطني في تقرير 
الشهر األس����بق إلى أن التحسن 
الكبير الذي طرأ على نشاط السوق 
في نهاية عام 2009 جاء بس����بب 
الكبيرة وغير  عدد من الصفقات 
االعتيادي����ة في مبيعات األراضي 
من جان����ب القطاع اخلاص. ومبا 
أن شهر يناير لم يشهد مثل هذه 
املبيعات، فإن نش����اط السوق قد 
عاد تقريبا إلى مس����توياته التي 
سادت منتصف عام 2009. وتشير 
توقعات الوطني إلى أن مستوى 
الصفقات خالل عام 2010 سيرتفع 
بشكل تدريجي وبدعم من القطاع 

السكني. 
ومن حيث قيمة الصفقات، حلظ 
التقرير انخفاضها بش����كل كبير، 
فقد تراجعت قيمة مبيعات العقار 
بواقع 29% عن شهر ديسمبر لتبلغ 
116 مليون دينار. ومع أن الزيادة 
في مبيعات العقار التزال مرتفعة 
جدا على أس����اس سنوي )بنسبة 
48% مقارنة مع ش����هر يناير من 
العام السابق(، إال أن ذلك يعزى 
بالدرجة األولى إلى الضعف احلاد 
في املبيعات خالل شهر يناير من 

العام املاضي. 
وبالنظر إلى عدد الصفقات أو 
قيمها، يالحظ أن هناك فجوة بدأت 
بالظهور بني أداء القطاعات العقارية 
املختلفة، مع ثبات أو حتسن في 

األخرى.
أما القط����اع التج����اري، فقال 
التقرير انه لم يس����جل أي صفقة 
خالل ش����هر يناي����ر، مقابل أربع 
صفقات متت في ش����هر ديسمبر 
وما متوس����طه 6 صفقات شهريا 
خالل عام 2009. ومع أن النشاط 
ضمن القطاع التجاري قد يتغير من 
شهر إلى شهر وبشكل ملحوظ، إال 
أن الوطني يرى أن ما نشهده من 
تطورات في هذا القطاع يدل على 
حالة ضعف عام، فهذا هو الشهر 
الثاني منذ فترة 5 اشهر الذي لم 
تسجل فيه أي صفقة. إذ ان ضعف 
الطلب والقيود التمويلية وغياب 
الثقة عوامل قد تكون أسهمت في 

ضعف أداء القطاع التجاري.
وبالنسبة إلى القروض املقررة 

من بنك التسليف واالدخار، ذكر 
التقرير أن عددها قد تراجع خالل 
شهر يناير إلى 322 قرضا، منخفضا 
بواقع 9% عن الشهر األسبق، وذلك 
عق����ب ارتفاعه ملدة ثالثة أش����هر 
متتالية. وم����ن حيث القيمة، فقد 
تراجعت قيمة القروض أيضا بواقع 
3% لتبلغ 9 ماليني دينار. وعقب 
تسارعه خالل منتصف العام 2008، 
يالحظ أن عدد القروض املقررة قد 
تراجع بشكل حاد خالل العام 2009. 
وذلك يعزى في جانب منه إلى تدني 
عدد األراضي املخصصة للتوزيع 
ضمن خط����ة البرنامج احلكومي 
اإلس����كاني. ويالحظ أن االرتفاع 
في عدد القروض املقررة احلاصل 
مؤخرا يعود إلى توجه عدد اكبر من 
القروض لغايات الصيانة والترميم، 
وهذه بالطبع أقل قيمة عن مثيالتها 

من قروض الشراء. 
ولفت التقري����ر إلى ان بعض 
املؤش����رات الدالة عل����ى انتعاش 
املقررة لشراء  القروض  نش����اط 
العقارات، والت����ي ارتفعت بواقع 
15% خالل األشهر الثالثة السابقة. 
وقد س����اهمت الق����روض املقررة 
لش����راء املنازل القائمة، والتي ال 
ترتبط ببرنامج احلكومة السكني، 
بشكل كبير في هذا االرتفاع، حيث 
جاءت قريبة من ضعف مستواها 
الذي ساد في مطلع العام 2009، 
األمر الذي قد يوحي بعودة الثقة 
للسوق. إضافة إلى ذلك، فإن عدد 
القروض املقررة للشراء قد يرتفع 
خالل األشهر القادمة، مستفيدا من 
التسارع املتوقع في زخم توزيع 

األراضي من جانب احلكومة.

..والبنك يكافئ عمالءه بخصومات 
حصرية في »هوم سنتر«

أعلن بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع معرض »هوم 
س��نتر« لألثاث املنزلي عن تقدمي عرض خاص يستهدف 
مكافأة حاملي بطاقات الوطني االئتمانية بخصومات فورية 

بقيمة 20% على مشترياتهم من املعرض.
ومينح العرض الذي يس��ري حتى 16 مارس حلاملي 
بطاق��ات الوطني االئتمانية )ماس��تركارد، ڤيزا وداينرز 
كلوب( خصومات حصرية عند شرائهم للتجهيزات املنزلية 

وقطع األثاث من جميع معارض هوم سنتر.
وقال نائ��ب مدير عام مجموع��ة اخلدمات املصرفية 
الش��خصية في البنك، عبداهلل التويجري إن بنك الكويت 
الوطني قد دأب منذ سنوات على الدخول في شراكات مع 
أهم الشركات والعالمات التجارية من أجل مكافأة عمالئه 
وتوفير عروض مجزية وحصرية تضفي املزيد من القيمة 
على ما يقدمه الوطني من خدمات لعمالئه، مضيفا »ان ما 
ملسناه من ترحيب وردود فعل إيجابية من جانب عمالئنا 
كان حافزا لنا من أج��ل إطالق املزيد من العروض املعدة 

لتلبية احتياجات ومتطلبات العمالء«.
وميكن حلاملي بطاقات الوطني االئتمانية االستفادة من 
هذا العرض لدى التسوق من أي من معارض هوم سنتر 
األربع��ة املوزعة في كل من الري، الش��ويخ، الفحيحيل، 

ومدينة الكويت.
ومن جانبه، قال مدير عام معرض هوم سنتر- الكويت، 
س��وميت جيو »إن معرض هوم س��نتر كان على الدوام 
سباقا في طرح أحدث االبتكارات وأرقى مستويات اجلودة 
في عالم املفروش��ات املنزلية والديكور بأسعار مدروسة 
تناس��ب مختلف احتياجات وميزاني��ات العمالء، ونحن 
نس��عى على الدوام لتلبية متطلبات العمالء ونيل أقصى 
مستويات الرضا لديهم، ويسرنا أن يأتي عرضنا هذا في 
إطار شراكتنا مع بنك الكويت الوطني، أكبر وأفضل بنك 
في الكويت، ليتيح لنا تق��دمي أفضل منتجاتنا وخدماتنا 
لعمالء الوطني وحامل��ي بطاقاته االئتمانية الذين نتطلع 

خلدمتهم في معارضنا املختلفة في الكويت«.

عبداهلل التويجري

ابراهيم دبدوب

سوميت جيو

تقــرير

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
املتوسط 
الشهري
2008 

املتوسط 
الشهري 

2009

نوفمبر 
2009

ديسمبر 
2009

يناير
2010 

نسبة التغير 
الشهري

نسبة التغير 
السنوي

-61.8-15.013.59.29.29.02.9قيمة القروض املقررة )مليون دينار(
-84.6-10.28.03.03.62.820.4بناء قسائم
3.23.94.13.94.825.139.5شراء بيوت

-17.0-1.51.62.01.81.327.9توسعة وترميم
-36.5-4123713133543229.0عدد القروض املقررة

-1951264862631.677.3بناء قسائم
897781798912.723.6شراء بيوت

7.6-12816718421317020.2توسعة وترميم
1.1-12.112.811.513.913.06.3قيمة القروض املنصرفة )مليون دينار(

-1.6-7.07.86.78.27.93.2بناء قسائم
4.6-3.63.33.23.83.48.5شراء بيوت

7.0-1.51.61.72.01.714.6توسعة وترميم

المبيعات العقارية
املتوسط 
الشهري
2008 

املتوسط 
الشهري
2009 

نوفمبر
2009

ديسمبر 
2009

يناير
2010 

نسبة التغير 
الشهري

نسبة التغير 
السنوي

48.0-156.295.4193.2164.2116.429.1حجم املبيعات )مليون دينار(
91.9-74.851.387.698.566.432.6سكني

53.1-56.741.166.760.350.116.9استثماري
-100.0-24.73.038.95.40.0100.0جتاري

32.1-513.8330.054258238733.5عدد الصفقات املتداولة
59.2-381.4242.037947628540.1سكني

-121.382.21561021020.05.6استثماري
-100.0-740100.0-11.13.2جتاري

320.3240.63562823016.712.1متوسط قيمة الصفقة )ألف دينار(
203.3169.923120723312.620.5سكني

62.1-477.2334.342859149116.9استثماري
2.5642465.455501358NANANAجتاري

دبدوب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء السوري
دمشق � كونا: اجتمع الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أمس، مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء السوري للشؤون االقتصادية عبداهلل الدردري وبحث معه العالقات املصرفية بني البلدين.

وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء ان البحث تناول خالل االجتماع افاق التعاون املشترك بني 
القطاعات املالية في البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وفتح افاق جديدة للتعاون من خالل تبادل اخلبرات 
والتجارب واقامة مش��اريع استثمارية وتنموية مشتركة ودور هذا التعاون في حتقيق التكامل االقتصادي 
العربي. واش��ار الدردري الى اهمية مساهمة الشركات ورجال االعمال من الكويت في النهضة االقتصادية 
التي تشهدها سورية وغنى اخلريطة االستثمارية وتنوعها واملزايا والتسهيالت التي تقدمها احلكومة السورية 
للمستثمرين العرب واالجانب شارحا توجهات اخلطة اخلمسية احلادية عشرة واالستثمارات املالية الكبيرة 
التي خصصت لتطوير البنى التحتية. وسيش��ارك دبدوب ومجموعة من املس��تثمرين ورجال االعمال في 
الكويت بأنش��طة املؤمتر ال� 13 للمستثمرين ورجال االعمال العرب والتي ستبدأ غدا مبشاركة حوالي ألف 

شخصية من مختلف الدول العربية ملناقشة واقع االستثمار ومناخاته في سورية.

»الخليج القابضة«: مشروع »فيال مار« ينتهي في الربع األخير من 2011
قالت شركة اخلليج القابضة »الكويتية« 
ان مش����روعها »فيال مار« سيتم االنتهاء 
منه في الربع االخير من 2011، وان العمل 
باالبراج الثالثة يتم على مدار الساعة من 
دون توقف حتت إشراف 5 مكاتب هندسية 
عاملية متخصصة في ضبط اجلودة، مؤكدة 
انها بصدد اسناد عملية التسويق لشركة 

عاملية متخصصة.
وأكدت الشركة في بيان صحافي انها 
لن تتخلى عن عمالئها الذين قاموا بتسديد 
قيمة وحداتهم للشركة التي تقوم بتسويق 
املشروع، ولم تقم االخيرة بسداد ما دفعوه 
للخليج القابضة وقالت الشركة في بيانها 
الصحافي عقب مؤمترها الصحافي امس: 
ان ثقة عمالئها في حجز وحدات أو شراء 
حصص مبشروعها محل تقدير منها، ولذلك 
فإنها ستسعى لسرعة حل تلك اإلشكالية 

بأسرع وقت مع الشركة التي قامت بتسويق 
املشروع.

وكان املؤمتر الصحافي الذي حتدث فيه 
مراقب أول عالقات املستثمرين بالشركة احمد 
الشمري كشف تفاصيل اختالف وجهات 
النظر بني شركة »باز« للتسويق و»اخلليج 
القابضة«، وفي هذا الشأن قال »الشمري«: 
ان كان هناك خالف فإنه سيحل وفق مجراه 
القانوني ووفق م����ا ورد في عقد االتفاق 
املوقع مع »باز« للتس����ويق في اخلامس 
من مارس 2007، وملدة 4 سنوات. وحول 
نقاط اخلالف ب����ني باز واخلليج القابضة 
قال الشمري: نحن حريصون على متتعنا 
بعالقات طيبة مع اجلميع مبا فيهم »باز«، 
ولكننا من منطل����ق حرصنا على حماية 
حقوق مساهمينا واحملافظة عليها سيكون 
خيارنا في احلل ه����و العقد املبرم بيننا، 

مؤكدا ان اجمالي حصيلة التسويق خالل 
السنوات الثالث السابقة كانت محل حتفظ 
من اخلليج القابضة انطالقا من متيز وتفرد 
»فيال مار« والذي يعد باكورة مشروعاتها 
من فئة »signature series«، وحول مطالبته 
بالكشف عن سبل احلل التي تعتزم اخلليج 
القابضة اتخاذها قال الشمري: ان اخلليج 
ستفكر جديا في اسناد عملية التسويق الى 
شركة عاملية متخصصة مع احتمال فتح باب 
التسويق بشكل مباشر عبر مكتب متخصص 
تديره اخللي����ج القابضة.وقال: ان العمل 
لم يتوقف حلظة في تنفيذ املشروع وانه 
يتم على مدار الساعة بفضل توافر عنصر 
السيولة الالزم لتمويل االنشاءات وإصرار 
الشركة على تسلم املشروع وفق جدوله 
الزمني في الربع االخير من العام املقبل. 
وحول ما اثير عن املواصفات الفنية لبعض 

وحدات املشروع، قال الشمري ان هناك 5 
مكاتب هندسية عاملية متخصصة في ضبط 
اجلودة وتنفيذ املشروع وفق اعلى املعايير 
الهندسية العاملية تقوم مبتابعة التنفيذ أوال 
بأول، وهي من يتسلم االعمال من املقاول 
الرئيسي، وان اخلليج القابضة هي االحرص 
على تس����لم املشروع حسبما خططت له، 
وليس هناك اي داع حملاولة استغالل تلك 
النقطة الن املنطق يدحضها متاما، فنحن 
كمطور عقاري ندرك ماهية مش����روعاتنا 
ونعرف جيدا كي����ف نتابع كل التفاصيل 
لنكرس الشعار الذي يعتبر منطلقنا في 
املنطقة وهو signature series. وزاد: وسأنقل 
لكم أمرا مهما وهو تلقي الشركة في الفترة 
االخيرة خطابات تعبر عن اهتمام عدد من 
كبار املصمم����ني العامليني امثال فالنتينو 
وغوتشي لإلسهام في الديكورات الداخلية 

وجتهيز شقق فيال مار.
إلى ذلك، قام مديرا املشروع املهندس 
عواد حس����ينية وستيف فالنغان بشرح 
تفاصيل اإلنشاءات في االبراج الثالثة مع 
القاء الضوء على التفاصيل الدقيقة التي 
ستجعل من املشروع عند اكتماله لؤلؤة 
في مياه اخلليج العربي حسب إصرار ادارة 
الشركة لبلوغ هذا الوصف. وحول التغيير 
الذي أدخلته الش����ركة على استخدامات 
ابراجها الثالثة قال مديرا املشروع: حصلنا 
على رخصة تخطيط استخدامات البرج 
»ج«، فاملخطط له اآلن ان يضم فندقا وشققا 
متكاملة اخلدمات، ومن املتوقع ان يضم 
البرج نفسه مزيجا من الغرف الفندقية، 
والشقق املتكاملة التي يناهز عددها 500 
وحدة اضافة الى عدد من املنشآت واملرافق 

مرحلة التكسية اخلارجية لألبراج الثالثةالترويجية.


