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»الوطني«:  ارتفاع مبيعات »االستثماري« 20% في فبراير

أشار بنك الكويت 
الوطني في موجزه 
االقتصادي األخير 
إلى أن إجمالي ع���دد الصفقات 
العقاري���ة املس���جلة في جميع 
القطاعات )الس���كني والتجاري 
واالستثماري( خالل شهر فبراير 
قد تراجع بواقع 1% عن الش���هر 

األسبق، ليبلغ 383 صفقة.
وب���ن التقرير انه في أعقاب 
ظهور ب���وادر انتعاش قوية في 
أواخر العام السابق، يالحظ ان 
نشاط القطاع العقاري قد تراجع 
خالل الشهرين السابقن، وعادت 
إلى مستوياتها  العقار  مبيعات 
املتدنية التي سادت عام 2009، 
وقد يكون العامل الزمني قد لعب 
دورا في هذا التراجع، حيث ان 
ش���هر فبراير ميت���از بقصره، 
إل���ى جانب وقوع بعض العطل 
الرسمية فيه، ولكن عند دراسة 
العقاري على  النش���اط  سلوك 
فترات طويلة، يتبن أن التأثير 
املبيعات  املوس���مي على حجم 

ليس كبيرا.
وأش���ار التقرير الى انه من 
املالحظ أن مبيعات العقار خالل 
شهر فبراير جاءت أعلى بنحو 
7% فقط من مستوياتها املتدنية 
التي سادت في العام املاضي. أما 
التفسير األكثر منطقيا فيشير 
إل���ى أن مبيعات األراضي كانت 
قد وصلت إلى مس���تويات غير 
اعتيادية ف���ي أواخر عام 2009 
وكانت السبب وراء املبالغة في 
انتعاش نش���اط  تقدير وتيرة 
السوق في تلك الفترة، وبالتالي 
عاد مستوى النشاط احلالي إلى 
وضعه الطبيع���ي. ومازلنا مع 
فرضية حدوث حتسن تدريجي 
في أداء سوق العقار خالل الفترة 
املقبلة، ولكن بشكل بطيء، مع 
استمرار احلذر في السوق وتأثره 
الكبير بزيادة املعروض ضمن 

القطاع التجاري.

أما من حيث قيمة الصفقات، 
الوطني تراجعها خالل  فالحظ 
شهر فبراير بواقع 15% عن الشهر 
األسبق لتبلغ 99 مليون دينار. 
كم���ا أظهرت املبيع���ات تراجعا 
على أساس سنوي ألول مرة منذ 
سبتمبر من العام األسبق. ولكن 
الفرصة سانحة للتحسن على 
مدى الشهرين املقبلن في ضوء 
االنخفاض احلاد الذي ش���هدته 

املبيعات في السنة املاضية.
ويعزى السبب الرئيسي وراء 
انخفاض املبيعات بش���كل عام 
التراجع احلاد في مبيعات  إلى 
العقار السكني، للشهر الثاني على 
التوالي، حيث تراجعت صفقات 
العقار الس���كني بواقع 11% عن 
مستواها لشهر يناير لتصل إلى 
255 صفقة. وعند هذا املستوى، 
فإن نشاط السوق قد عاد تقريبا 
إلى مستوياته التي سادت النصف 
األول من ع���ام 2009 قبل بداية 
ظهور بوادر االنتعاش. وبشكل 
عام، ارتفع معدل قيمة الصفقة 
ليستقر عند مستوى 208 آالف 
دينار خالل ش���هر فبراير وذلك 

من مستواه املتدني في متصف 
عام 2009 والبالغ 180 ألف دينار. 
وهذا ال يعكس بالضرورة ارتفاع 
األسعار، ولكن رمبا يكون شهر 
فبراير قد شهد تداول املزيد من 

الصفقات العقارية الكبيرة.

العقار االستثماري

وأشار الوطني إلى أن مبيعات 
القطاع االستثماري سجلت ارتفاعا 
بواقع 20% عن الش���هر األسبق 
لتبلغ 124 صفقة، ومسجلة بذلك 
منوا على أساس سنوي نسبته 
45% في مقاب���ل تراجعها بنحو 
6% في الش���هر األسبق، والذي 
قد يعزى إلى األداء الضعيف في 
املبيعات خالل العام السابق. وهذا 
التطور ال يساند فرضية أن ضعف 
أداء القطاع السكني قد جاء بسبب 

التأثير املوسمي.
ويب���دو ان املبيع���ات عادت 
تقريبا إلى معدالتها القوية التي 
سادت عامي 2007 و2008. ومن 
املمكن أن يكون النشاط قد حظي 
بدعم من جهتن: تراجع حاد في 
األسعار خالل عام 2008 مما عزز 

العقار،  القدرة على ش���راء  من 
البنوك  وحظر احلكومة عل���ى 
رهن العقار السكني في نشاطها 
التمويلي للقطاع السكني، والذي 
رمبا بدوره أدى إلى التحول نحو 

متويل العقار االستثماري.
والحظ الوطني أنه مت تداول 
أربع���ة عقارات ضم���ن القطاع 
التجاري خالل شهر فبراير، مقابل 
عدم تسجيل أي صفقة خالل شهر 
يناير، فيم���ا بلغ معدل التداول 
الش���هري 6 صفقات خالل عام 
2009. وعلى الرغم من تلك الزيادة 
في مبيعات القطاع التجاري، إال 
أنها التزال عند مستويات متدنية. 
ومع أن مبيعات العقار التجاري 
عرضة للتذبذب من شهر إلى شهر، 
إال أنها شهدت منطا هبوطيا منذ 
منتصف عام 2008. وعلى الرغم 
من أن هناك عدة مشاريع جتارية 
ضخمة قيد اإلنشاء، إال أن تداوالت 
هذا العقار مازالت مقيدة بضعف 
الطلب ومعوقات التمويل. ولكن 
تنفي���ذ احلكومة خلطة التنمية 
املقرة مؤخرا سيوفر دعما يأتي 
في الوقت املناسب لهذا القطاع.

وبالنسبة إلى القروض املقررة 
من بنك التسليف واالدخار، فأشار 
الوطني إلى أن عددها قد تراجع 
خالل شهر فبراير إلى 274 قرضا، 
منخفضا بواقع 15% عن الشهر 
األسبق. وباستثناء تأثير وقوع 
شهر رمضان خالل سبتمبر من 
عام 2009، ف���إن عدد القروض 
املقررة في ش���هر فبراير تكون 
قد سجلت أدنى مستوى لها منذ 

يناير من العام 2006.
وجاء هذا التراجع عاما وشمل 
القروض املقررة للبناء اجلديد، 
ولشراء البيوت القائمة والقروض 
املقررة لإلضافة والترميم. كما 
يالحظ أن القروض املقررة للبناء 
اجلديد التزال األضعف مقارنة 
بنمطها التاريخي الطويل األجل، 
حيث تراجع عددها إلى 50 قرضا 
مقابل متوسطها الشهري البالغ 
183 ب���ن عام���ي 2003 و2009. 
ويعزى ذلك إلى تباطؤ توزيعات 
األراضي ضمن برنامج احلكومة 
اإلس���كاني. ولكن هناك أمل في 
تسارع عدد القروض املقررة خالل 

األشهر املقبلة.

أكدت أنها حصلت على دعم كويتي كبير للبنان 

6 أعضاء كويتيين في هيئة
المحاسبة والمراجعة لدول الخليج

وزيرة المال اللبنانية لـ »األنباء«: بيئة االستثمار 
صالحة اليوم في لبنان أكثر من الماضي

بيان عاكوم
اكدت وزيرة املال اللبنانية ريا احلس���ن ان 
الكويت قدمت دعما كبيرا للبنان، مشيرة الى ان 
البحث اآلن عن طريقة لتعزيز هذا الدعم بشكل 
يستفيد منه لبنان من الناحية املالية للتخفيف 

من عبء خدمة الدين على امليزانية العامة.
وعن طبيعة هذا الدعم قالت احلسن التي تزور 
البالد حاليا انها بدأت مع املسؤولن الكويتين 
نقاشا اوليا لدعم لبنان، مشيرة الى انها تستكمل 
املباحثات التي س���بق أن بدأها رئيس الوزراء 
سعد احلريري خالل زيارته االخيرة الى الكويت 
ولقائه مع صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد.
ووصفت اجتماعاتها مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير املالية باملثمرة موضحة ان النقاش مستمر 

بن اجلانبن.

وعم���ا اذا كان لبن���ان يش���كل بيئة صاحلة 
لالس���تثمار االجنبي قالت احلسن »أكيد صالح 

حتى اكثر من السابق«.
واضافت قائلة »االس���تثمار في لبنان اليوم 
افضل مما كان عليه منذ عامن« الفتة الى النتائج 
االيجابية التي لوحظت على املستوى االقتصادي 
والنقدي، مؤكدة على ان هذا االمر يحفز كثيرا من 
االستثمارات والتدفقات املالية وهي برهان على 
ان املناخ املوج���ود رصن ومتن ومحفز جللب 

املزيد من االستثمارات.
وردا على س���ؤال يتعل���ق بالداخل اللبناني 
وبخص���وص امليزاني���ة العامة وم���ا قيل انها 
س���تطرحها وفقا لرؤيتها وهل سيكون مصدر 
االيرادات هو زيادة الضريبة على القيمة املضافة 
ردت احلسن بالقول »عند طرح املوازنة، ولندعه 

يكون مفاجأة«.
وعن ماهية رؤيتها اكتفت بالقول »من الضروري 

تأمن موارد حتى نغطي النفقات«.

فازت قائمة هيئة احملاسبة واملراجعة بستة 
مقاع���د باجلمعية العمومية لهيئة احملاس���بة 
واملراجعة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ممثلن عن الكويت والتي كانت نتائجها 
بفوز كل من: فالح العازم���ي، ناصر العنزي، 
طالل السعيد، عبداللطيف االحمد، عادل الصانع 

وأنور الزامل.
هذا وقد تقدمت هيئة احملاس���بة واملراجعة 
بالشكر الى اعضاء اجلمعية العمومية جلمعية 
احملاسبن واملراجعن الكويتية على الثقة الغالية 

التي تعد تتويجا وتشريفا لهم.
وفي هذا السياق، قال احملاسب فالح العازمي: 
اننا سنضع نصب أعيننا االهداف التي من أجلها 
انشأت الهيئة في شأن تنظيم وتطوير واعداد 
املعايير املهنية وعلى األخص معايير احملاسبة 
واملراجعة وقواعد س���لوك وآداب املهنة، وذلك 
لالرتقاء مبستوى االداء املهني مبا يخدم املهنة 
والقائمن عليها، كما سنس���عى لزيادة أواصر 
التعاون والتواص���ل فيما بن الهيئة وجمعية 

احملاسبن واملراجعن الكويتية.
هذا، وقد انتهز العازمي الفرصة لدعوة اعضاء 

جمعية احملاسبن واملراجعن الكويتية حلضور 
حفل العش���اء املقام ع لى شرفهم، وذلك اليوم 
االربعاء في متام الس���اعة ال� 7:30 مساء مبقر 

جمعي��ة احملاسبن واملراجعن الكويتي��ة.

فالح العازمي

تقـرير


