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عاطف رمضان22
 اع���رب مدير عام ش���ركة اعمار االهلية عبدالعزيز الش���داد 
ل� »األنباء« عن تفاؤله بانتعاش الس���وق العقاري احمللي خالل 
العام املقبل مرجعا ذلك ملشاريع التنمية وتوجه احلكومة لتنظيم 

السوق العقاري.
واضاف الشداد ان السوق العقاري شهد تراجعا في ادائه خالل 
الشهور املاضية بسبب احجام البنوك عن التمويل مما نتج عنه 

قلة الفرص العقارية وارتباط كثير من العقارات بديون وقروض 
ورهون لبعض البنوك، اضاف���ة الى وجود كثير من املخالفات 
لبعض البنايات خاصة توجه الدولة ممثلة في البلدية لضبط 

السوق وحتديث اوصاف البنايات عند عمليات البيع.
ولفت الشداد الى ان املتداول حاليا في السوق هو العمارات 
االستثمارية، مشيرا الى انه من املالحظ حاليا ان شريحة املشترين 

لهذه العقارات من االفراد وليس الشركات.

الشداد لـ »األنباء«: توقعات بانتعاش عقاري كبير في 2011

»كولدويل بانكر«: تراجع تداوالت العقار 
في يوليو 17.4% محققة 130.3 مليون دينار

ذكر التقرير العقاري لش���ركة 
كولدوي���ل بانك���ر العاملية ان 
هناك تراجعا ملحوظا في أداء 
القط���اع العقاري خالل ش���هر 
يوليو املاضي، حيث شهد حجم 
التداوالت انخفاضا بنسبة بلغت 17.4% محققا 130.3 
مليون دينار بعدد 447 صفقة عقارية مقابل 157.8 
مليون دينار بعدد 478 صفقة في ش���هر يوليو من 
العام املاضي والذي كان بداية لتعافي السوق العقاري 
بش���كل عام، خاصة بعد أن استطاع بيت التمويل 
الكويتي ربح قضيته ضد القرارات اإلسكانية التي 
متنع متويل السكن اخلاص، حيث بدأ قطاع العقارات 
الس���كنية في تعويض ما فقده من أسعار وحجم 

تداوالت.
وبني التقرير أن هذا التراجع الذي شهده حجم 
التداول في يوليو من العام 2010 جاء نتيجة االنخفاض 
احلاد في حركة تداول العقارات االستثمارية التي 
تراجع تداولها بنسبة بلغت 57.5% محققة 37.5 مليون 
دينار فقط مقارنة ب� 88.54 مليون دينار تداوالت 
العقارات االستثمارية في يوليو من العام املاضي، 

و72.8 مليونا خالل يونيو من العام احلالي.
وأش���ار التقرير إلى أن هذا التراجع في حركة 
بيع وشراء العقارات االس���تثمارية إمنا يعود إلى 
س���فر أغلب املستثمرين في ش���هر يوليو، خاصة 
وان اجازة هذا العام انحصرت في ش���هري يونيو 
ويوليو، السيما ان شهر رمضان سيبدأ\ منتصف 
أغسطس اجلاري، حيث يفضل املواطنون التواجد 
في البالد بني األهل في ش���هر رمضان لذلك تركزت 
حركة السفر في يوليو، متوقعا ان يعاود السوق 
االنتعاش من جديد على صعيد بيع وشراء العقارات 

االستثمارية عقب عيد الفطر املبارك.
وعلى عكس ذلك التراجع فقد شهد قطاع السكن 
اخلاص زيادة في حجم التداول خالل شهر يوليو 
من العام احلالي بنس���بة بلغت 13.7% محققا 72.9 
ملي���ون دينار بعدد 343 صفق���ة مقارنة مع 64.17 
مليون دينار وبعدد 352 صفقة في يوليو من العام 
املاضي، حيث يعكس هذا االرتفاع احلركة الكبيرة 
التي يشهدها السوق حاليا على بيع وشراء املنازل 
واألراضي الس���كنية على مستوى مختلف مناطق 
السكن اخلاص، السيما مناطق جنوب السرة وشرق 

القرين العقيلة.
وقد سجل قطاع العقارات التجارية عدد 5 صفقات 
خالل يوليو بقيمة بلغت 19.186 مليون دينار مقارنة 
مع 11 صفقة بقيم���ة 5.162 ماليني دينار في يوليو 

من العام املاضي.
فيما شهد قطاع املخازن ثالث صفقات في شهر 

يوليو بإجمالي قيمة بلغت 630 ألف دينار فقط.
وتوقع التقري���ر أن تختلف األرقام كثيرا خالل 
األشهر القادمة، خاصة بعد شهر رمضان الذي عادة 
ما يشهد أيضا أداء ضعيفا في السوق العقاري، على 
أن تشهد حركة التداول في السوق انتعاشا كبيرا 
خالل شهر أكتوبر املقبل، خاصة ان هناك توقعات 
بأن يوجه جزءا من الس���يولة احلالية لدى األفراد 
في البنوك إلى الس���وق العقاري النخفاض نسبة 
العائد على األموال، وخوف كثير من املس���تثمرين 
من الولوج مبغامرة االستثمار في بورصة األسهم 
السيما مع تراجع أسعار أسهم أغلب الشركات إلى 
ما دون قيمها االسمية إلى جانب فقدان عدد كبير من 
الشركات ألكثر من 75% من رؤوس أموالها نتيجة 

تداعيات األزمة.

تقرير

تداول 78 عقارًا خاصًا بقيمة 18.3 مليون دينار
و32 عقارًا استثماريًا بـ 10.2 ماليين

عاطف رمضان
أظهرت احصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل للفترة من 18 الى 22 يوليو املاضي ان 
عدد العقارات املتداولة للعقود بالنسبة للعقار اخلاص 
78 عقارا مببلغ قدره 18.3 مليون دينار، في حني بلغ عدد 
العقار االستثماري 32 عقارا بقيمة 10.2 ماليني دينار، 
فيما لم يشهد العقار التجاري او الشريط الساحلي او 

املخازن او الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة.

العقود العقارية

وجاء في االحصاءات ان اجمالي العقود العقارية خالل 
الفترة من 18 الى 22 يوليو املاضي بلغ 110 عقارات مقارنة 
باألسبوع السابق، حيث كان اجمالي العقارات املتداولة 

66 عقارا، وذلك بارتفاع مؤشر تداول العقود بواقع 44 
عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول العقار اخلاص للفترة 

نفسها بواقع 27 عقارا مقارنة باألسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار االستثماري 
ارتفع بواقع 17 عقارا، في حني اس���تقر مؤش���ر تداول 
العقود بالنسبة للعقارين »التجاري« و»املخازن« بواقع 

»صفر« عقار.
وعن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق ف���ي وزارة العدل خالل الفترة من 
18 الى 22 يوليو املاضي فقد بلغ عدد العقار اخلاص 6 
عقارات مببلغ قدره 823.2 ألف دينار، كما بلغ عدد العقار 
االستثماري، 2 عقار مببلغ قدره 4.9 ماليني دينار، علما 
انه لم يشهد العقار التجاري او املخازن او الصناعي اي 

حترك خالل هذه الفترة.

الوكاالت العقارية

أما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان اجمالي 
العق����ارات املتداولة خالل نفس الفت����رة 8 عقارات مقارنة 
باألسبوع الس����ابق، حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 
8 عقارات حيث اس����تقر مؤش����ر تداول الوكاالت العقارية 
بواقع 8 عقارات. ومن املالحظ بالنس����بة للعقار اخلاص 
ان مؤش����ره ارتفع بواقع »عقار واحد«، فيما ارتفع العقار 
االس����تثماري بواقع 2 عقار، علما انه استقر مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بالنسبة للعقار التجاري بواقع »صفر« 
عقار، وانخفض مؤشر تداول الوكاالت العقارية بالنسبة 

للعقار املخازن بواقع 3 عقارات.

العقود المسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

1600000العاصمة )1(

2080000حولي )2(

950000الفروانية )3(

1110000مبارك الكبير )4(

17180000االحمدي )5(

500000اجلهراء )6(

78320000املجموع

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
01000العاصمة )1(

01000حولي )2(

10000الفروانية )3(

30000مبارك الكبير )4(

20000األحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

62000املجموع

األزمة المالية العالمية 
ألغت قاعدة 
»االتجاه المعاكس« بينهما

البورصة والعقار 
ال يرتفعان معًا 
لكن قد ينخفضان 

عوامل هبوط أو ارتفاع 
سوق الكويت لألوراق 
المالية ال ترتبط مباشرة 
بسوق العقار

العقار والبورصة.. »غريمان« ولكن!

محمد البدري
كش���فت األزمة املالية العاملي���ة عن مظاهر 
جديدة للعديد من العالقات وطبيعة التفاعالت 
املتبادلة والقائمة بني القطاعات االقتصادية واملالية 
املختلفة في االقتص���اد الكويتي، حيث أظهرت 
األزمة وتداعياتها املختلفة أن بعض األمور التي 
كانت تعد من قبل م���ن البديهيات االقتصادية 
املستقرة قد تبدلت او على أقل تقدير أصبح لها 
احتماالت اخرى ل���م تكن مالحظة في الظروف 
االقتصادية واملالية االعتيادية، ويأتي في مقدمة 
ذلك القناعة التقليدية التي سادت بشأن العالقة 
التأثيرية التبادلية اخلاصة، سلبا وإيجابا، بني 
س���وق الكويت لألوراق املالية من جهة وسوق 
العقار احمللي من جهة أخرى، باعتبارهما القطاعني 

التقليديني لالستثمار في الكويت.

الغريمان

ومن هذه األمور ان غالبية اخلبراء واملستثمرين 
كانوا يعتقدون أن سوق الكويت لألوراق املالية 
وسوق العقار يس���يران، في أغلب األحيان، في 
»االجتاه املعاك���س« إن جاز التعبير، بحيث إذا 
أصاب أحدهما هبوط أو تراجع نوعي أو انكماش 
موسمي أو عرضي، فإنه يتوقع تلقائيا أن يشهد 

القطاع اآلخر انتعاشا قويا.
ويرجع األساس في هذه البديهية االستثمارية 
واالقتصادية العرفية إلى أن العقار والبورصة 
ميثالن أهم وأبرز مجاالت االستثمار في الكويت، 
ما يعني، حس���ب هذه القناع���ة، أن التحول في 
اجلانب األعظم من حركة رأس املال املس���تثمر 
تكون في األغلب األعم ب���ني هذين »الغرميني« 

التقليديني.
ولقد ترسخت هذه القناعة من خالل اخلبرة 
العملية التي أكدت أن جزءا هاما من رؤوس األموال 
اخلارجة من أحد القطاعني يتجه مباش���رة إلى 
القطاع اآلخر، ذلك أنه في حال منيت البورصة 
بهبوط حاد فإن املستثمر � غير املضارب � يهجرها 
إلى االستثمار العقاري حيث األرباح األقل نسبيا 

لكنها األكثر توازنا وأمانا من سوق األسهم.
وفى املقابل، فإنه في حال أصاب القطاع العقاري 
بروافده املختلفة ركود طويل املدى نسبيا، فغالبا 
ما يتجه املستثمر � الباحث عن الربح السريع � 
إلى البورصة طلبا ملضاربات يجني منها بعض 
األرباح ريثما يعاود العقار انتعاشه من جديد، 
وهكذا دواليك، ما جعل االعتقاد الشائع بأن العقار 

وسوق املال ال يلتقيان أبدا في ارتفاع وأنهما ال 
ميكن أن ينخفضا معا.

غير أن إمعان النظر في التطورات التي شهدها 
سوقا العقار واألس���هم في البالد منذ منتصف 
الع���ام 2005 عموما، خصوصا منذ بداية األزمة 
املالية العاملية عام 2008، يشير إلى حدوث حتول 
في هذه القناعة السابقة أو على أقل تقدير بروز 
مظاهر واحتماالت جديدة بشأن طبيعة العالقة 

التفاعلية بني العقار والبورصة.
إذ تش���ير املؤش���رات العامة لكل من هذين 
القطاعني االستثماريني احليويني الى انهما، في 
األغلب األعم، قد ال يحققان ارتفاعا وانتعاشا معا 
بنفس الكيفية والنسبة، بل ميكن أن يشهدا معا 
رواجا نسبيا يجعل أحدهما يرجح على اآلخر، 
وذلك على نحو ما ح���دث خالل الربعني الثاني 

والثالث من العام 2005.
فمن���ذ ماي���و 2005، على س���بيل املثال، بدأ 
سوق العقار احمللي بروافده املتعددة � السكني 
واالستثماري والتجاري � دورة رواج وانتعاش 
غير مسبوقة في تاريخ العقار الكويتي، والذي 
استمر على مدار حوالي ستة أشهر، وبالتوازي 
مع ذلك كان س���وق الكويت ل���ألوراق املالية قد 
بدأ حركة صعودية جدي���دة اعتبارا من يوليو 
2005، تواصلت في أغسطس، لتبلغ ذروتها في 
منتصف سبتمبر من العام نفسه وبالتحديد في 
الثالث عشر منه حني كسر السوق حاجز ال� 10 
آالف نقطة مس���تبقا توقعات اخلبراء واحملللني 
بنحو 3 أسابيع، وخالل هذه الفترة تبادل العقار 

والبورصة االرتفاع النسبي من وقت آلخر.

عوامل موضوعية

كما تشير اخلبرة العملية للعام 2005 أيضا 
إلى أن قاعدة »االجتاه املعاكس« غير منطبقة في 
حاالت االنخفاض، إذ ميكن أن يحدث هبوط أو 
ركود في كل من سوق العقار والبورصة في الوقت 

ذاته، ولكن مع بعض الفوارق النسبية.
فخالل الربع الرابع من 2005، واصل السوق 
العقاري احمللي فترة الركود التي دخل فيها منذ 
أكتوبر من العام ذاته، حتى ان الكثيرين حتدثوا 
عن املخاوف من وقوع انتكاسة عقارية مع مطلع 
عام 2006، غير أن هذا الركود العقاري لم يتخذ 
ذات املنح���ى »الكارثي« نظرا ألن املس���تثمرين 
العقاري���ني يتس���مون برباطة اجل���أش مقارنة 
بنظرائهم املتداولني في س���وق األسهم، بالنظر 

إلى إمكانية معاودة العقار لالرتفاع وتعويض 
اخلس���ائر انطالقا من قاعدة أن »العقار ميرض 
وال ميوت«، وإدراك أن العقار اس���تثمار طويل 
األجل وليس استثمارا سريعا كما هو احلال في 
البورصة، في تلك األثناء بدأ س���وق األسهم في 
ديسمبر 2005 يشهد بدايات تراجع تصحيحي 
منذ أواخر يناير 2006 وتواصل حتى مطلع الربع 

الثاني من العام نفسه.
وإعماال لقناعة »االجتاه املعاكس« التقليدية كان 
من املفترض أن يستقطب القطاع العقاري جزءا 
كبيرا من األموال التي س���تترك البورصة بفعل 
احلالة النفسية السيئة التي متلكت املستثمرين 
� الس���يما الصغار منهم � وزعزعت ثقتهم بأداء 
البورصة بعد التراجعات الكبيرة، لكن ما حدث 
ان العقار دخل في بداية مرحلة ركود بالتزامن 

مع البورصة.
ومع حدوث األزمة املالية العاملية وتداعياتها 
السلبية، اس���تمرت حالة الركود التي يعانيها 
القط���اع العقاري، وحتقيق البورصة تراجعات 
وانخفاضات كبيرة ونوعية، لم نشهد انتعاشا 

نسبيا نتيجة لذلك في العقار.
وفي واق���ع احلال، فإن األزمة املالية العاملية 
كش���فت عن مظاهر جديدة للعالق���ة التبادلية 
بني العقار والبورصة، وهي املظاهر التي كانت 
برزت بوادرها خالل الفترة )2005 � 2007(، وهي 
املظاهر التي تقول ان هناك من املعطيات والعوامل 
االقتصادية واملالية الهامة احمللية واخلارجية التي 
تؤثر أكثر من غيرها في نوعية االنتعاش او الركود 
سواء في البورصة أو العقار، وهذه العوامل هي 
الوسيط في العالقة التبادلية بني هذين القطاعني، 
وهي بطبيعتها تختلف من فترة زمنية ألخرى 
ومن ثم تتباين تأثيراتها على هذين القطاعني، 
سلبا وإيجابا، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباش���ر من خالل عالقة كل قطاع وتأثيراته في 
القطاع اآلخر، األمر الذي يفسر جزئيا أن العقار 
والبورصة قد يشهدان رواجا أو انخفاضا معا، 
وأن ركود احدهم���ا لن يترتب عليه بالضرورة 

انتعاش تلقائي في القطاع اآلخر.
وأن التغير في حالة الرواج أو الركود في اي 
من العقار او البورصة امنا هو نتاج لتفاعل عوامل 
موضوعية ذات صلة مباش����رة باحملددات الذاتية 
للبورصة أو العقار وآليات عمله وتطوره من جهة، 
ومبعطيات الواقع االستثماري واملالي واالقتصادي 
العام في البالد من جهة اخرى، وهى املعطيات التي 

تؤثر في جمي����ع القطاعات الفرعية في االقتصاد 
الكويتي مبا في ذلك البورصة والعقار.

انتعاش جزئي

في ضوء ذلك، يتوقع أن تشهد املرحلة القادمة 
انتعاشا جزئيا لكل من البورصة والعقار، وذلك 
بالنظر الى عدة معطيات اقتصادية عامة ايجابية 
لعل أهمها إطالق املش���اريع التنموية في إطار 
خطة التنمية التي تعكف احلكومة على تنفيذها 
والتأكيد أنها ماضية في تنفيذها »على أكمل وجه« 
بحسب ما ورد مؤخرا في تصريحات نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

الشيخ احمد الفهد.
واس���تنادا لهذه الق���راءة للعالقة بني العقار 
والبورصة، ميكن أن نخلص الى االستنتاجات 

التالية:
1 ـ البورصة والعقار غالبا ما يس���يران في 
اجتاهني مختلفني من حيث الصعود والهبوط، 
لكنهم���ا قد يرتفعان معا، وق���د ينخفضان معا 

كذلك.
2 ـ احملدد األصيل في االرتفاع أو االنخفاض 
معا س���واء في البورصة او العقار، هو احلالة 
العامة لالقتصاد الكويتي ومؤشراته االقتصادية 
واملالية األساسية: )مثل معدل النمو السنوي، 
ومعدل التضخم، ونسبة البطالة، وحالة ميزان 
املدفوع���ات، وفائض أو عج���ز امليزانية، حجم 

السيولة املتوافرة.. إلخ(.
3 ـ حالة الصعود واالنخفاض العكسي بني 
البورصة والعقار مرجعها ما ميكن تسميته ب� 
»األموال الس���اخنة« الت���ي تركض خلف الربح 
اآلني واملضمون والسريع، فتجول حتوال ما بني 
البورصة والعقار حسب حالة كل قطاع صعودا 

أو هبوطا.
4ـ  يظل حجم رأس املال وتوجهات االستثمار 
هما احملددان الرئيسيان في حتديد نوعية املستثمر 
»األصيل« أو »شبه الدائم« سواء في البورصة أو 
سوق العقار، فاملستثمر الصغير ذو اإلمكانات 
املالية احملدودة يفضل جني بعض األرباح السريعة 
من البورصة على أمل تكوين ثروة ثم التحول 
ملجال استثماري آمن مثل العقار، في حني يبقى 
املس���تثمر ذو رأس املال الكبير والس���اعي إلى 
االستثمار طويل األجل هو األقرب إلى االستثمار 

في السوق العقاري.


