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االقتصادية

صالح املباركي

المباركي: إيجارات بعض األبراج 
في العاصمة ال تغطي خدمة الدين

 عاطف رمضان
اكد اخلبي����ر املصرفي واملالي 
صالح املباركي ل� »األنباء« ان السوق 
العقاري في الكوي����ت يفتقر الى 
وجود العديد من اجلهات العقارية 
التي تقّيم اسعار العقارات بالشكل 
الصحيح، االمر الذي نتج عنه ان 
كثيرا من املش����ترين ال ميتلكون 
القدرة على تقييم السعر احلقيقي 
للعقارات.واضاف املباركي ان عدم 
وجود جهة مستقلة »صادقة« او 
العقارات من خالل  محايدة تقيم 
اسس ومعايير علمية ومنهجية 
واضحة، امر نتج عنه اتسام هذا 

السوق بالفوضى وعدم النظام.
واشار املباركي الى ان العقار ال 
يعطي العائد احلقيقي له، موضحا 
انه للحصول على القيمة احلقيقية 
للعقار يجب جمع العائد السنوي 
وان يخصم منه الصيانة واالدارة 
الى  وذلك بح����دود 5% باالضافة 
خصم 5% اخرى كمتوسط النسبة 

الشاغرة املتوقعة للوحدات السكنية 
او الشقق، أي انه قد تكون هناك 
شقق غير مستأجرة، علما ان هذه 
النسبة تتفاوت حسب املناطق في 

الكويت.
واستطرد قائال: يتم استقطاع 
10% من املدخول االجمالي للعقار 
ملعرف����ة صافي الدخل الس����نوي 

للعقار، والذي يتراوح بني 7 و%14 
فيما ان نسبة ال� 10% هي »نسبة 
تقريبية«.وزاد قائال: اذا كانت القيمة 
احلقيقية للعقار على سبيل املثال 
مليون دينار فإن الداللني يقيمونه 

ب� 1.26 مليون دينار.
من جهة اخ����رى افاد املباركي 
بان العقار التجاري يشهد ركودا 
الفت����رة االخيرة،  ملحوظا خالل 
مرجعا ذلك ال����ى كثرة املعروض 
من املساحات االيجارية للمكاتب 
التجارية.واش����ار املباركي الى ان 
بعض االب����راج القائمة في مدينة 
الكوي����ت ال تغطي خدم����ة الدين 
نتيجة تدني اسعار ايجارات املكاتب 
التجارية في ظل قلة الطلب عليها 

وارتفاع نسبة الشاغر ايضا.
وزاد قائال: كما ان اسعار العقار 
االستثماري متضخمة، وذلك نتيجة 
التالعب في عمليات البيع والشراء 
التي قد حتدث في ظل عدم وجود 

جهة عقارية محايدة.

 عاطف رمضان
اكد امني س���ر احتاد العقاريني قيس الغامن ل� »األنباء« 
ان هناك عالقة بني اسعار الفائدة والقطاع العقاري السيما 
العقار االستثماري »حتديدا«، مشيرًا الى ان توافر السيولة 
لدى املس���تثمرين يجعل العقار االستثماري فرصة جيدة 

للشراء.
واعرب الغامن عن تفاؤله بانتعاش سوق العقار خالل 

الفترة املقبلة من العام احلالي، خاصة مع تنفيذ املشاريع 
التنموية.واوضح ان هذه املشاريع ستنعش سوقي االسهم 
والعقار في الكويت، موضحا ان جميع القطاعات االقتصادية 
ستستفيد من املشاريع التنموية خالل الفترة املقبلة.واشار 
الغامن الى ان هناك اقباال على املناطق اجلديدة واصفا اسعار 
العقارات فيها بأنها في »متناول اجلميع« ضاربا مثاال على 

هذه املناطق بجنوب السرة وحطني.

الغانم لـ »األنباء«: تدني الفائدة ينعش العقار االستثماري

وفق إحصاءات »العدل« في الفترة من 11 إلى 15 أبريل الماضي

86% من الشركات المدرجة لم تعلن نتائج الربع األول

تداول 112 عقارًا خاصًا بقيمة 24.2 مليون دينار 
و37 »استثماريًا« بنحو 14.2 مليونًا

»بيان«: استقرار األسهم القيادية حافظ على توازن السوق 
في أبريل رغم ضغوط البيع  لجني األرباح

ق����ال تقري����ر ش����ركة بيان 
لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالي����ة تراجع في 
ش����هر أبريل بسبب عمليات 
البيع التي طالت الغالبية العظمى من األسهم 
التي مت التداول عليها خالل الشهر، غير أن 
االستقرار في أسعار أسهم الشركات القيادية 
بشكل عام حافظ على توازن نسبي في أداء 
السوق، فقد تراجع مؤشر السوق الوزني مع 
نهاية الشهر بنسبة 1.22%، في الوقت الذي 
سجل فيه املؤشر السعري خسارة شهرية 
نس����بتها 3.11%.وأوضح التقرير ان تراجع 
مؤشري السوق الرئيسيني في أبريل ترافق مع 
انخفاض ملحوظ في مستويات التداول، إذ بلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول خالل الشهر 
70.29 مليون دينار، مقارنة ب� 76.82 مليون 
دينار في شهر مارس، كما تراجع متوسط 
عدد األسهم املتداولة من 432.05 مليون سهم 

ليصل إلى 309.17 ماليني سهم.
وذكر التقرير انه ومع نهاية شهر أبريل، 
بلغت القيمة الرأسمالية إلجمالي الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 33.12 
مليار دينار، منخفضة مبا يقارب 247 مليون 
دينار، أي ما نسبته 0.74% باملقارنة مع شهر 
مارس املاضي.وعلى الصعيد السنوي، سجلت 
القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أبريل 

منوا نسبته 13.35%، وذلك مقارنة مع إجمالي 
القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2009 
والتي بلغت حينها 29.22 مليار دينار.وبني 
التقرير ان السوق حقق منوا في األسبوع 
األول من أبريل بعد أن ش����هد أداء متذبذبا 
خالل جلسات األسبوع على إثر توزع نشاط 
املتعاملني بني عمليات شراء انتقائية من جهة 
وعمليات بيع بهدف جني األرباح من جهة 
أخرى. فكان نشاط األسبوع استكماال لالجتاه 
العام الذي اتخذه السوق منذ منتصف شهر 
فبراير املاضي، والذي متثل بالصعود احلذر. 
وحافظ املؤشر السعري خالل ذلك األسبوع 
على اقفاالت يومية فوق ال� 7.500 نقطة، األمر 
الذي ساهمت فيه تعامالت الدقائق األخيرة 
من فترات التداول، التي مكنت بدورها السوق 
من تسجيل نهايات خضراء ملعظم جلسات 
األسبوع.واشار التقرير الى أن عمليات البيع 
فرضت سيطرتها على مجريات التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوعني 
التاليني، ما أدى إلى تسجيل السوق خلسائر 
جعلت املؤشر الس����عري يتخلى عن ثالثة 
مستويات مئوية بعودته إلى نطاق ال� 7.200 
نقطة. وجاء التحرك البيعي في البدء بسياق 
جني لألرباح بعد املكاسب التي حققها السوق 
في األسابيع الس����ابقة، إال أن حدة عمليات 
البيع اشتدت بعد ذلك مدفوعة بتزايد حالة 

الترقب إلعالنات نتائج الش����ركات املدرجة 
عن فترة الثالثة األش����هر املنتهية من العام 
احلالي. فمع اختتام شهر أبريل، يتبقى ما 
يقارب أسبوعني على انتهاء املهلة احملددة 
لإلفصاح، في حني أن 86% تقريبا من الشركات 
املدرجة في السوق الرسمي لم تعلن حتى 
اآلن عن نتائجها للفترة.ويضاف إلى ما سبق 
الضغوط التي تعرض����ت لها مجموعة من 
األس����هم القيادية خالل الشهر، ومنها سهم 
شركة املخازن العمومية )أجيليتي(، متأثرا 
بأخبار قضية عقود الش����ركة مع اجليش 
األميركي التي كان بعضها ذا وقع س����لبي 
على حترك املتعاملني. كما تفاقم أثر عمليات 
البيع في بعض جلسات التداول في أبريل مع 
انتشار مجموعة من اإلشاعات السلبية التي 
طالت عدة شركات مدرجة، فساهمت في بث 
حال����ة من اخلوف والذعر بني املتداولني، ما 

عمق من خسائر السوق املتكبدة.
وأش����ار التقرير الى ان املؤشر السعري 
انخفض في 12 يوما من إجمالي 21 يوم تداول 
في أبريل بينما ارتفع في 9 أيام. ومع نهاية 
الشهر بلغت نسبة خسارته في أبريل %3.11، 
حيث أنهى تداوالت الشهر عند 7.299.4 نقطة 
بعد تسجيل تراجع قدره 234.2 نقطة. من 
ناحية أخرى، سجل املؤشر الوزني خسائر 
في 11 يوما من الشهر بينما ارتفع في ال� 10 

أيام الباقية، وأنهى املؤشر تداوالت الشهر عند 
435.65 نقطة بخسارة مقدارها 5.37 نقاط 

ونسبتها 1.22% من إقفاله في مارس.
واملح التقرير إلى أن جميع قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية سجلت تراجعا في 
مؤش����راتها بنهاية أبريل، باستثناء قطاع 
التأمني الذي منا مؤشره بنسبة 1.52% بعد 
أن أغلق عند 2.597.2 نقطة. وتصدر قطاع 
الصناعة القطاعات اخلاسرة بنهاية تداوالت 
الشهر املاضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 
6.10% مقفال عند 5.745.5 نقطة، تبعه قطاع 
العقار الذي أقفل مؤشره عند 2.654.5 نقطة 
متراجعا بنس����بة 4.80%، وحل ثالثا قطاع 
االستثمار الذي خس����ر مؤشره ما نسبته 
3.97% مقفال عن����د 5.645.8 نقطة. أما أقل 
القطاعات تراجعا فكان قطاع البنوك والذي 
أغلق مؤش����ره عند مستوى 9.266.3 نقطة 

بخسارة نسبتها %0.52.
ومن حيث قيمة الت����داول، احتل قطاع 
اخلدمات املركز األول أيضا، إذ شكلت تداوالته 
37.95% من إجمالي قيمة التداول في السوق 
خالل الشهر، إذ بلغت قيمة األسهم املتداولة 
للقطاع 560.20 مليون دينار. في حني احتل 
قطاع البنوك املركز الثاني ب� 348.71 مليون 
دينار، أي ما نسبته 23.62% من إجمالي قيمة 

التداول في أبريل.

أظهرت احصاءات ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة 
العدل للفترة من 11 الى 15 ابريل املاضي ان عدد العقارات املتداولة 
للعقود بالنسبة للعقار اخلاص 112 عقارا مببلغ قدره 24.2 مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقار االستثماري 37 عقارا بقيمة 14.2 
ملي���ون دينار، كما بلغ عدد العقار التجاري 12 عقارا بقيمة 3.5 
ماليني دينار، فيما لم يش���هد عقار »املخازن« او »الصناعي« اي 

حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

هذا وقد بلغ عدد اجمالي العقارات املتداولة خالل الفترة من 11 
الى 15 ابريل املاضي 161 عقارا مقارنة باالسبوع السابق حيث كان 
اجمالي العقارات املتداولة 179 عقارا وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
العقود بواقع 18 عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول العقار اخلاص 

للفترة نفسها بواقع 4 عقارات مقارنة باالسبوع السابق.
وج���اء في احص���اءات وزارة العدل ان العقار االس���تثماري 
انخف���ض بواقع 21 عق���ارا، في حني ان العق���ار التجاري ارتفع 
بواقع 7 عقارات، كما ان عقار املخازن انخفض بواقع 8 عقارات 

خالل هذه الفترة.

تداول الوكاالت العقارية

اما عن عدد العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التس���جيل 
العقاري والتوثيق ف���ي وزارة العدل خالل الفترة من 11 الى 15 
ابريل املاضي، فقد بلغ عدد العقار اخلاص 9 عقارات مببلغ قدره 
1.8 مليون دينار، في حني بلغ عدد العقار االستثماري عقارا واحدا 
مببلغ قدره 650 الف دينار، علما انه لم يش���هد العقار التجاري 

او الصناعي او املخازن اي حترك خالل هذه الفترة.
وعن مؤشر تداول الوكاالت العقارية فقد كان اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة من 11 الى 15 ابريل املاضي 10 عقارات، مقارنة 
باالسبوع السابق حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 16 عقارا، 
وذلك بانخفاض مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع 6 عقارات، 
ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص ان مؤشره انخفض بواقع 
6 عقارات، فيما استقر مؤشر تداول الوكاالت العقارية بالنسبة 

للعقار االستثماري بواقع عقار واحد.
وقد استقر ايضا مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع »صفر« 

عقار بالنسبة للعقارين »التجاري« و»املخازن«.

»كولدويل بانكر«: القلق يسيطر على األسواق العقاريةمع انتشار 
ظاهرة المطورين غير الملتزمين بالتنفيذ في دول الخليج

حذر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر 
العاملية فرع الكويت الراغبني في شراء العقارات 
في دول اخلليج وبع����ض الدول العربية من 
بعض املطورين للعقارات غير امللتزمني بشروط 
ومواعيد تسليم الوحدات، مشيرا الى أن الفترة األخيرة وفي ظل تداعيات 
األزمة املالية العاملية شهدت بعض األسواق عددا كبيرا من حاالت عدم 
االلتزام من قبل املالك املطورين للعقارات.وأشار التقرير الى أن حالة 
من القلق انتابت األس����واق من انتش����ار ظاهرة تأخر البدء في انشاء 
املشروعات، وبالتالي التأخر في تسليمها في املواعيد التي حددت وقت 
البيع، ما ابرز مخاوف تتعلق بجودة البناء واملنتج النهائي، الس����يما 
أن أغلب املستثمرين العقاريني في دول اخلليج وبعض الدول العربية 

اشتروا عقاراتهم وهي مازالت رسوما على اخلرائط.
وأوضح التقرير أن هناك بعض املطورين قاموا خالل الفترة املاضية 
بإلغاء مشروعاتهم العقارية بعدما أمتوا بيعها على اخلارطة، خاصة في 
الدول التي كان تأثير األزمة املالية عليها قويا مثال دبي وكذلك بعض 
املشاريع في البحرين وسلطنة عمان وذلك ألسباب مختلفة اما تتعلق 

بنقص التمويل أو تعرضهم ألزمات مالية جتاه مشاريع أخرى وغيرها 
من األسباب، األمر الذي دفع كثيرا من املراقبني العتبار أن قضية تسليم 
العقارات في وقتها ودون تأخير مهمة جدا الستقرار سوق العقارات في 
املنطقة.وبني التقرير أن هناك بنودا في عقود البيع تذكر أحيانا حول 
انهاء املشاريع والتعويض عنها في حاالت االلغاء أو التأخر في التنفيذ 
والتسليم وفي بعض احلاالت تعتمد تلك البنود على أسباب ذلك التأخير 
س����واء كانت مباشرة أم تعزى الى املطور أو ألسباب تقع خارج نطاق 
السيطرة والتي متلى على املشروع وجتبر املطور على االنسحاب من 

العقد املدفوع بحسب شروط محددة تتضمن التعويض.
وأوضح التقرير أنه ضمن هذه البنود حتدد فترة تثبت في العقد، 
وتعرف على أنها فترة السماح في التأخير، والتي تأخذ بعني االعتبار 
حني توقف املش����روع أو تأخير عمليات تنفيذ مراحله ألي سبب حلق 
باملطور، وبالطبع فان عواقب االنسحاب تتمثل في ارجاع املبلغ األساسي 
للمشتري مقابل العقار الذي قام بشرائه، ولكن املشكلة أنه غالبا ما يكون 
سعر العقار ارتفع خالل الوقت الذي تخلف فيه املطور عن التنفيذ عن 
مواعيد التسليم فقد ترتفع قيمة العقارات في بعض األحيان الى أضعاف 

ما كانت عليه، وهي حاالت يكون ضرر املشتري فيها كبيرا.
وأشار التقرير الى بعض احلاالت التي حدثت في بعض دول شمال 
افريقيا مثال مصر والتي تسببت في اعداد اجلهات احلكومية الى العديد 
من الش����روط وااللتزامات على املطورين ومالك الوحدات السكنية من 
بينها منعهم من عمل معارض تس����ويق خارجية اال بعد موافقة وزارة 
التجارة واعتماد الغرف التجارية باالضافة الى الزام املطور بتنفيذ ما 
نسبته 80% من اجمالي األعمال االنشائية للمشروع وهو األمر الذي قلص 

كثيرا من التالعب والغش من قبل املطورين للعقارات في مصر.
واجلدير بالذكر أن هناك بعض العوامل التي تغير من جدوى 
املشاريع العقارية أثناء تنفيذها وهو ما يجبر املطورين في بعض 
األحيان على التأخر في التنفيذ أو تأجيل بعض مراحل املشروع 
مثال ارتفاع أس���عار بعض مواد البناء األساس���ية ومنها احلديد 
واألس���منت، خاصة أن أس���عار احلديد تصل في بعض األحيان 
الى معدالت جنونية تش���ل حركة املقاولني واملطورين وتكبدهم 
خس���ائر فادحة في حال التزامهم مبواعيد السداد، كونها ترتبط 

باألسعار العاملية.

تقــارير

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 11 إلى 15 أبريل الماضي

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

10000العاصمة )1(
21000حولي )2(

20000الفروانية )3(
40000مبارك الكبير )4(

00000األحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

91000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 11 إلى 15 أبريل الماضي

العقود المسجلة
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

141000العاصمة )1(
2515100حولي )2(

165000الفروانية )3(
280000مبارك الكبير )4(

21151100االحمدي )5(
81000اجلهراء )6(

112371200املجموع

بني التقرير ان ش��ركة االتصاالت املتنقلة 
)زي��ن( تصدرت قائمة األس��هم األكثر تداوال 
من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أس��همها 
املتداولة خالل الشهر نحو 128.88 مليون دينار، 
تالها بيت التمويل الكويتي الذي وصلت قيمة 
تداول أس��همه إلى 102.76 مليون دينار خالل 
الشهر، في حني احتل بنك بوبيان املركز الثالث 
من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه املتداولة 

80.16 مليون دينار.
خالل ش��هر أبريل، ش��ارك 185 سهما في 
التداول من أصل 211 سهما مدرجة في السوق 
الرسمي، ارتفعت أس��عار 47 سهما منها، في 
حني تراجعت أسعار 122 سهما وبقيت أسعار 
16 سهما دون تغيير وذلك مقارنة مع إقفاالت 

شهر مارس املاضي.
بالنسبة لقائمة األسهم املرتفعة خالل الشهر، 
جاء سهم شركة متويل اإلسكان في الصدارة 
بنسبة منو بلغت 56.36% إذ أقفل على سعر 172 
فلسا باملقارنة مع 110 فلوس بنهاية مارس. جاء 

في املركز الثاني سهم شركة التمدين االستثمارية 
والذي سجل ارتفاعا بنسبة 48.08% ليقفل على 
سعر 385 فلس��ا مقارنة مع 260 فلسا بنهاية 
الشهر الس��ابق، وجاء في املركز الثالث سهم 
ش��ركة اس��منت بورتالند كويت محققا منوا 
بنسبة 24.19% خالل ش��هر أبريل ليقفل عند 

1.540 دينار.
أما بالنس��بة لقائمة األسهم املتراجعة، فقد 
تصدرها سهم شركة اخلليج لصناعة الزجاج، 
إذ تراجع بنسبة 41.78% لينهي تداوالت الشهر 
عند س��عر 425 فلس��ا مقارنة مع إقفال شهر 
مارس والبالغ 730 فلس��ا، في حني جاء سهم 
شركة »كي جي ال لوجستيك« في املركز الثاني 
متراجعا بنسبة 25.33% ليقفل عند 280 فلسا 
مقارنة مع 375 فلس��ا بنهاية الش��هر ما قبل 
املاض��ي. أما املركز الثالث لألس��هم املتراجعة 
ف��كان من نصيب ش��ركة الصناعات املتحدة 
التي تراجع س��همها بنسبة 25% منهيا نشاطه 

في أبريل عند 99 فلسا.

128.8 مليون دينار قيمة تداوالت سهم »زين«

التغيرأبريلمارسأداء مؤشرات القطاعات
-0.52%9.314.79.266.3البنوك

-3.97%5.879.05.645.8االستثمار
1.52%2.558.22.597.2التأمني
-4.80%2.788.22.654.5العقار

-6.10%6.118.65.745.5الصناعة
-2.52%16.478.316.062.5اخلدمات
-1.00%4.886.84.837.7األغذية

-1.20%7.653.97.562.3غير كويتي


