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االقتصادية

عمر راشد
قال رئيس احتاد سماسرة العقار محمد الهاجري في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان االحتاد بصدد االعالن عن تأسيس صندوق 
الضمان االجتماعي لالعضاء املنتسبني له خالل شهر ونصف 
الشهر، الفتا الى ان مجلس ادارة االحتاد يدرس حاليا العروض 
املقدمة اليه من شركات التأمني الختيار انسب هذه العروض 

واملوافقة عليها وعرضها على مجلس االدارة فيما بعد.

وبني الهاجري ان اشـــتراك العضو في الصندوق سيصل 
الى 10 دنانير ســـنويا تضاف فوق رســـوم االشتراك البالغة 

60 دينارا.
وردا على ســـؤال حول تأســـيس االحتاد لشركة عقارية 
برأسمال 10 ماليني دينار قال الهاجري ان االمر مت تأجيله في 
الوقت الراهن حلني االنتهاء مـــن الصندوق، نافيا في الوقت 

نفسه ان تكون هناك نية اللغاء تأسيس الشركة.

الهاجري: تدشين صندوق الضمان االجتماعي لسماسرة العقار خالل شهر ونصف

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري

تداول 127 عقارًا خاصًا بقيمة 39.5 مليون دينار 
و53 عقارًا استثماريًا بـ 25.4 مليونًا

اظهرت احصاءات ادارتي التســــجيل العقــــاري والتوثيق في 
وزارة العدل للفترة من 2 الــــى 6 مايو اجلاري ان عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنســــبة للعقار اخلاص 127 عقارا مببلغ قدره 
39.5 مليون دينار، في حني بلغ عدد العقار االستثماري 53 عقارا 
بقيمة 25.4 مليون دينار وبلغ عدد العقار التجاري 1 عقار مببلغ 
قدره 1.6 مليون دينار فيما لم يشــــهد عقار الشريط الساحلي او 

املخازن او الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

وجاء في االحصاءات ان اجمالي العقود العقارية خالل الفترة 
من 2 الى 6 مايو اجلاري بلغت 181 عقارا مقارنة باالسبوع السابق 

حيث كان اجمالي العقــــارات املتداولة 301 عقار وذلك بانخفاض 
مؤشر تداول العقود بواقع 120 عقارا فيما انخفضت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفســــها بواقع 138 عقارا مقارنة باالسبوع 

السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار االستثماري ارتفع 
بواقــــع 18 عقارا، كما ارتفع العقار التجاري بواقع 1 عقار في حني 

انخفض عقار الشريط الساحلي بواقع 1 عقار.
اما عن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من 2 الى 6 مايو اجلاري 
فقــــد بلغ عدد العقار اخلاص 10 عقــــارات مببلغ قدره 2.1 مليون 
دينار كما بلغ عدد العقار االســــتثماري 3 عقارات مببلغ قدره 1.6 

مليون دينار علما انه لم يشــــهد العقار التجاري او الصناعي او 
املخازن اي حترك خالل هذه الفترة.

وعن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان اجمالي العقارات 
املتداولة خالل نفس الفترة 13 عقارا مقارنة باالســــبوع السابق 
حيث بلغ اجمالي العقــــارات املتداولة 20 عقارا وذلك بانخفاض 

مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع 7 عقارات.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص ان مؤشره انخفض بواقع 
9 عقارات، فيما ارتفع مؤشــــر تداول الوكاالت العقارية بالنسبة 

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

بالنسبة للعقارين التجاري واملخازن.

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من 2 حتى 6 مايو 2010
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التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من 2 حتى 6 مايو 2010

الوكاالت العقارية
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منذ بداية العام وتوقع استعادة العقار المحلي جزءًا من نشاطه مع نهاية الربع الثاني

»كولدويل بانكر«: ارتفاع عوائد المجمعات التجارية 
في الفروانية بنسبة %1.5 

لكن اآلن وفي ظل الكساد الذي مير 
به السوق أصبحت عمليات البيع 
والشراء نادرة، واصطدم أصحاب 
األراضي والعقارات »الهدام« بعدم 
وجود عوائد تسد عنهم الدفعات 
املطلوبة لنظــــام االجارة، خاصة 
املدرة للدخل  العقارات  أن عوائد 
تغطي أقساط االجارة الى جانب أنها 
متنح مالكها هامش ربح حتى ولو 
كان بسيطا، أما أصحاب العقارات 
غير املدرة للدخــــل فتحولوا الى 

معسرين.
وتوقع التقرير أن يستعيد سوق 
العقار احمللي جزءا كبيرا من نشاطه 
مع نهاية الربــــع الثاني من العام 
احلالي 2010، خاصة أن العقار مر 
بفترة ركود على مدار العام والنصف 
املاضيني من منتصف 2008 وحتى 
نهاية 2009، ومن الصعب أن تبقى 
احلال كما هي خالل العام اجلديد، 
مضيفا انه من املعروف أن كل ركود 
يتبعه انتعاش وهو سمة الدورة 
االقتصادية ألي نشاط، خاصة أن 
األزمة املالية العاملية بدأت تتالشى، 
وهناك عدد من األسواق العقارية 
التي بدأت  العربية واخلليجيــــة 
تتعافى وتشهد حتركا على صعيد 
التداول العقاري ومنها مصر ولبنان 

والسعودية.

لتدني عوائــــد الودائع املصرفية 
والتي ال تتعدى %2، لذلك يفضل 
مالك البنايات االستثمارية االمتناع 
عن عرض عقاراتهم في ظل ظروف 

السوق احلالية املتردية.
وعن األزمة التي مير بها كثير 
من مالك العقــــارات خالل الفترة 
الذين حصلوا  احلالية، الســــيما 
على متويل بنظــــام االجارة، أكد 
العاملية  تقرير »كولدويل بانكر« 
أن املشكلة أنه عندما كان السوق 
يشهد انتعاشة فان نظام االجارة 
التمويلي كان يشجع املستثمرين، 

اآلن في الســــوق، لذلك قل الطلب 
عليها مع ارتفاع نسب املعروض، 
األمر الذي ساهم في تراجع أسعارها 
بشكل ملحوظ مقارنة مع العقارات 

املدرة للدخل.
وذكــــر التقريــــر أن البنايات 
االســــتثمارية تشهد خالل الفترة 
احلالية جمودا في حركة التداول 
عليها سواء بالبيع أو الشراء، حيث 
يرغب املالك في االحتفاظ بنسب 
العوائد الثابتة التي حتققها تلك 
البنايات والتي تتراوح ما بني 10 
و12% على حســــب املوقع، نظرا 

التجاري في قلب العاصمة، ويعتبر 
األعلى بالنسبة للمناطق التجارية 
خارج العاصمة، فعلى سبيل املثال 
ال يتعدى سعر املتر التجاري املربع 
في أهم شوارع الساملية مثل شارع 

سالم املبارك 4.5 آالف دينار.
وبني التقرير أن األراضي الفضاء 
والعقارات »الهدام« هي أكثر العقارات 
املتضررة حتى اآلن، حيث تراجعت 
أسعارها بنســــب تصل الى %20، 
خاصة أن مثل هذه العقارات ال متنح 
املالك عائدا الى جانب أن تطويرها 
يحتاج متويال، وهو ما ال يتوافر 

ذكر التقـرير 
العقــــاري 
لشركـــــــة 
كولدويــــل 
بانكر العاملية فرع الكويت ان عوائد 
املجمعات التجارية )املوالت( في 
منطقة الفروانية ارتفعت بنسبة 
1.5% من 7% الــــى 8.5% منذ بداية 
العــــام احلالــــي، بســــبب تراجع 
األسعار الذي خلفته األزمة املالية 
وما تبعها من ركود في األسواق، 
خاصة السوق العقاري،  خاصة أن 
هناك عالقة عكسية ما بني العوائد 
وقيم العقارات، سواء االستثمارية 
أو التجاريــــة، فكلما ارتفع العائد 

تراجعت القيم والعكس صحيح.
وأشــــار التقرير الى أن منطقة 
الفروانية تظل من املناطق األقل تأثرا 
بتداعيات ركود السوق خاصة أن 
نسب االشغال بها تعتبر األعلى على 
مستوى مختلف املناطق التجارية 
واالستثمارية، وهناك رغبة كبيرة 
للســــكن بها من قبل املقيمني، الى 
جانب القوة الشرائية التي تتميز بها 
مجمعاتها التجارية، حيث بلغ سعر 
املتر املربع التجاري في الشوارع 
الرئيسية وقت ذرة نشاط السوق 
ما بــــني 6 و6.5 آالف دينار، وهو 
رقم يعتبر قريبا جدا من أســــعار 

تعافي العقار احمللي في نهاية الربع الثاني

تـقارير

األزمة المالية أعادت األسعار إلى وضعها الطبيعي

الفرج: تراجع أسعار العقار التجاري 
بنسبة 40% أّثر على ميزانيات الشركات

أسعار العقارات المحلية ليست متضخمة
عاطف رمضان

أكد مدير عام شـــركة الدار 
الكويتية لالستشارات العقارية 
علي الفرج لـ »األنباء« ان العقار 
الفترة  التجاري تراجع خالل 
األخيرة بنســـبة تتراوح بني 
30 و40%، مشـــيرا الى ان ذلك 
أثر ســـلبا على قيمة األصول 

العقارية للشركات.
وأضاف الفرج ان سعر متر 
العقار التجاري في شارع أحمد 
اجلابر انخفض من 10 الى 7 آالف 
دينار وقد تراجعت كذلك أسعار 
ايجارات املكاتب التجارية بشكل 

ملحوظ. وأشـــار الى ان بعض الشركات العقارية لديها عقارات 
مرهونة للبنوك، موضحا ان تراجع أسعار هذه العقارات بنسب 
تتراوح بني 30 و40% اثر سلبا على ميزانيات الشركات. وأرجع 
الفرج اسباب نزول اسعار هذه العقارات الستمرار تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
وزاد قائال: بعض الشركات التي حصلت على قروض لتمويل 
مشاريعها تكبدت خسائر من هذه املشاريع ما جعل ديونها تزيد 

على رأسمالها.

أسعار العقارات

ولفت الفرج الى ان اسعار العقارات في الكويت ليست متضخمة 
كما يظن البعض ولكنها معتدلة وفي معدالتها الطبيعية حاليا، 

نظرا لكونها كانت مرتفعة بشكل كبير خالل الفترة املاضية.
ومضى قائال: األزمة االقتصادية العاملية كانت سببا في عودة 

أسعار العقارات الى وضعها الطبيعي.
وبني ان من اشـــترى عقارات خالل الفترة املاضية بأســـعار 
مرتفعة »خسر« والبد ان يتحمل هذه اخلسائر خاصة ان »التجارة« 

عرضة للربح واخلسارة.
وأعرب الفرج عن تفاؤله بتحسن األوضاع االقتصادية بشكل 
عام خالل نهاية العام احلالي، خاصة مع توجه البنوك الى تسهيل 

عمليات التمويل مع دخول املشاريع التنموية الكبرى.

»الوطني« حقق أعلى أرباح مطلقة بمبلغ 265 مليون دينار

»الجمان«: قطاع االستثمار يحقق أعلى خسائر 
مطلقة بمقدار 654 مليون دينار في 2009

قــــال تقريــــر مركــــز اجلمــــان 
لالستشارات االقتصادية في حتليل 
أولي ومختصر لنتائج الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية للعام 2009 ان اخلســــائر 
املجمعة للشركات املدرجة والبالغة 127 مليون 
دينار لعام 2008 حتولــــت إلى أرباح مبقدار 85 
مليــــون دينار بزيادة قدرها 211.4 مليون دينار، 
وقد كانت خمســــة قطاعات رابحة هي »البنوك، 
التأمــــني، الصناعة، اخلدمــــات واألغذية«، بينما 
خسرت أربعة قطاعات هي »االستثمار، العقار، 

وغير الكويتي واملوازي«.
وأوضح التقرير أن أكبر خسارة مطلقة كانت 
من نصيب قطاع االســــتثمار مببلغ 654 مليون 
دينار، تاله قطاع العقار مببلغ 102 مليون دينار، 
ثم غير الكويتي مببلغ 53 مليون دينار، في حني 
تصدر اخلدمات أعلى القطاعات أرباحا مبقدار 469 
مليون دينار، تاله قطاعا البنوك واألغذية مبقدار 

356 و49 مليون دينار على التوالي.
وبني التقرير أن »الوطني« حقق أعلى أرباح 
مطلقة ما بني الشركات املدرجة للعام 2009 مببلغ 
265 مليون دينار، تاله »زين« مببلغ 195 مليون 
دينار، ثــــم »أجيليتي« مببلغ 156 مليون دينار، 
بينما تصدر »متويل خليج« قائمة أكبر اخلاسرين 
مببلغ 208 ماليــــني دينار، تاله »جلوبل« مببلغ 
149 مليون دينار، ثم »عارف« مببلغ 128 مليون 

دينار.
أما من حيث ربحية الســــهم لعام 2009، فقد 
كان األعلى من نصيب »التجاري الدولي« مبقدار 
270 فلسا، يليه »اتصاالت« مبقدار 216 فلسا، ثم 
»أجيليتي« مبقدار 156 فلسا. أما عن أعلى خسارة 

للسهم، فتصدر القائمة »غلف انفست« مبقدار 227 
فلسا، تاله »متويل خليج« مبقدار 195 فلسا، ثم 

»منشآت« مبقدار 137 فلسا.
أما فيما يتعلق بربحية األسهم للعام 2009، 
فتصدر القائمة »خليج ب« بنمو مقداره 281 فلسا 
عن العام 2008، تاله »بورتالند« مبقدار 253 فلسا، 
ثــــم »صناعات« مبقدار 206 فلــــوس. أما األعلى 
من حيث النمو السلبي املطلق للسهم، فكان من 
نصيب »متويل خليج« مبقدار 277 فلســــا، تاله 
»منشآت« مبقدار 167 فلسا، ثم »عارف« مبقدار 

125 فلسا.
وقد بلغت األرباح املجمعة للشركات الرابحة 
ـ والبالغ عددها 113 شـــركةـ  1.533 مليون دينار، 
بينما كانت اخلسائر املجمعة للشركات اخلاسرة 
ـ وعددها 85 شركةـ  1.448مليون دينار، وبالتالي 
كانت النتيجة الصافية للمجموعني أرباحا صافية 
مبقدار 85 مليون دينار. وقد بلغت نسبة الشركات 
الرابحة 57% من إجمالي الشركات، بينما كانت نسبة 
اخلاســـرة 43% من إجمالي الشركات التي أعلنت 

نتائجها للعام 2009 والبالغ عددها 198 شركة.
من جهــــة أخرى، حققت 53% من الشــــركات 
املدرجة منوا فــــي النتائج للعام 2009 باملقارنة 
مــــع العام 2008 مبا يعادل 104 شــــركات، بينما 
تراجعت نتائج 94 شــــركة مبــــا يعادل 47% من 
إجمالي الشركات املدرجة، وقد تضاعفت نتائج »و 
ط للمسالخ« 118 مرة ما بني عامي 2008 و2009، 
تلتهــــا »ع عقارية« مبعدل 46 مرة، ثم اســــمنت 
خليج مبعدل 18 مرة، بينما كان النمو متواضعا 
للغاية في نتائــــج »اجلبس« مبعدل 1.4%، تلته 
»التغليف« مبعدل 1.6% تالها »ســــيتي جروب« 

مبعدل %1.8.

د.يوسف الزلزلة بدر احلميضي

علي الفرج

على هامش انعقاد »منتدى االقتصاد العربي«

الحميضي: الحكومات العربية مطالبة باالنضباط المالي وتعزيز التعافي االقتصادي
بيروتـ  كونا: أكدا اقتصاديان على 
أهميــــة التعاون وتبــــادل األفكار بني 
املستثمرين العرب واحلكومات ملساعدة 
االقتصــــاد العربي على النمو وتذليل 

جميع العقبات التي تعترضه.
النائب  وشدد عضو مجلس األمة 
د.يوسف الزلزلة في تصريح لـ »كونا« 
على هامش انعقاد »منتدى االقتصاد 
العربي« على أهميــــة انعقاد املنتدى 
»ألنــــه يجمــــع كوكبة مــــن القيادات 
العربية واألجنبيــــة ورجال األعمال 
واملســــتثمرين العــــرب لالطالع على 
آخر تطورات األوضــــاع االقتصادية 
واحللــــول التي تتبناها احلكومات أو 
القطاع اخلاص«. وأعــــرب د.الزلزلة 
عن اعتقاده أن التعاون وتبادل األفكار 

والطروحات بني املســــتثمرين العرب 
واحلكومات العربية »سيؤدي في نهاية 
األمر الى ايجاد قاعدة من احللول التي 
بامكانها أن تساعد االقتصاد العربي على 
النمو والرقي ولو أن األزمة االقتصادية 
العاملية أثرت على اجلميع لكن مقارنة 
مع ما حدث في العالم فإن الدول العربية 

كانت األقل تأثرا«.
وردا على سؤال حول مدى تأثير 
الدول  اليونان االقتصادية على  أزمة 
العربيــــة، قــــال د.الزلزلــــة ان »أزمة 
اليونان ستكون واحدة من اخلبرات 
التي سنستفيد منها فيما اذا تعرض 
اقتصاد عربي لشــــيء مشابه لكن بال 
شــــك لن يكون هناك أثر مباشر على 

الدول العربية«.

مــــن جهته، شــــدد رئيس مجلس 
ادارة »شركة تريبلي القابضة« وزير 
املالية األســــبق بــــدر احلميضي على 
دور احلكومــــات العربيــــة في وضع 
العربي  اخلطط لتحصني االقتصــــاد 
وتالفــــي تداعيات األزمــــات العاملية. 
وذكــــر احلميضي انه تــــرأس احدى 
جلسات املؤمتر حول السياسات املالية 
املطلوبة لدعم االقتصاد في مرحلة ما 
بعد األزمة املالية العاملية اســــتعرض 
فيها املشــــاركون البرامج التحفيزية 
التي تبنتها احلكومات العربية لدعم 
االقتصاد واملخاوف من تنامي العجز 
والدين العام في كثير من الدول. وأضاف 
احلميضي ان ذلك »بات يتطلب سياسات 
جديدة تركز على االنضباط املالي وفي 

الوقت نفسه تساعد على تعزيز التعافي 
االقتصادي«. وأكد أن انعقاد املنتدى في 
دورته الـ 18 هذا العام كان متميزا من 
حيث مشاركة قيادات عربية وأجنبية 
ومستثمرين من جميع الدول العربية 
مبــــا يتيح الفرصة لتبــــادل اخلبرات 
واالطالع على السياسات التي تنتهجها 
احلكومات العربية ملواجهة التحديات 
واألزمات الفتا الى أن حضور رئيس 
الوزراء اليوناني جورج باباندريو أثرى 
أعمال املنتدى بحيث متكن املشاركون 
من االطالع عن كثب على السياسات 
التي تتخذها أثينا للخروج من األزمة 

االقتصادية.
في مجال آخر، أعرب احلميضي عن 
اعتزازه بتكرمي الهيئات املنظمة ملنتدى 

االقتصاد العربــــي أمس نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية  مجلس 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون  وزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهــــد ومنحــــه جائزة الريــــادة في 

االجناز.
ويواصــــل املنتدى أعماله لليوم 
الثانــــي على التوالــــي حيث تعقد 
جلسات عمل تتمحور حول معالم 
اقتصاد ما بعد األزمة املالية العاملية 
فــــي املنطقة وحتديات اســــتقطاب 
االستثمار في مرحلة ما بعد األزمة 
وحتديات التمويل في مرحلة ما بعد 
األزمة باالضافة الى جلستني حول 
االقتصــــاد اللبناني ودور القيادات 

الشابة في املرحلة املقبلة.


