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المبيعات تراجعت 6% في أغسطس لتصل إلى 111 مليون دينار

»الوطني«: عودة مبيعات العقار إلى االرتفاع مدعومة بضعف العائد على األسهم والودائع

أي نصف مس���تواه للعام 2009 
وثلثه للعام 2008، وتبقى وفرة 
املعروض من مس���احات املكاتب 
مصدر قلق للمستثمرين في املدى 

القصير.
وبالنسبة إلى القروض املقررة 
من بنك التسليف واالدخار، الحظ 
»الوطني« أن عددها قد ارتفع إلى 
301 قرض خالل شهر أغسطس 
مقارنة مع 252 قرضا في يوليو. 
وعلى الرغم من هذا االرتفاع على 
أساس شهري، إال أن عدد القروض 
املقررة بقي منخفضا مقارنة مع 
العام املاضي بواقع 14%، وأدنى 
بشكل ملحوظ من متوسطه لكامل 
العقد املاضي الذي جتاوز ال� 400 
قرض. واشار »الوطني« الى أن 
عدد القروض املقرة لشراء املنازل 
بقي ضعيفا، وكان أدنى من عدد 
قروض التوسعة والترميم طوال 
العام املاضي، وذلك على عكس 
مس���اره التاريخي. أما بالنسبة 
املق���ررة لبناء  الق���روض  لعدد 
القس���ائم فقد بلغ 39 قرضا في 
أغسطس، وبقي قريبا من مستواه 
في يوليو البالغ 26 قرضا، وهو 
أدنى مستوى له في سبع سنوات. 
إلى أن نشاط  وأشار »الوطني« 
القروض لهذا القطاع يرتبط بشكل 
وثيق ببرنامج احلكومة لتوزيع 
القسائم السكنية على املواطنني، 
والذي من املتوقع أن ترتفع وتيرته 
في األشهر املقبلة، إذ تشير خطة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الى توزيع 8800 قس���يمة لغاية 
إبريل من العام املقبل، وهو أكثر 

مما كان مخطط له سابقا.

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
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املربع، وان شابته بعض احملاذير 
كمقياس عادل لألس���عار، مازال 
منخفض���ا 27% عن مس���توياته 

املسجلة في 2007.
أما القطاع التجاري، فلم يسجل 
أي صفقة خالل أغسطس، مقابل 

خمس صفقات متت في يوليو.
ومب���ا أن هذا القط���اع يبقى 
األكثر عرضة للتذبذب بني جميع 
القطاعات العقارية، رأى »الوطني« 
أنه ليس من املس���تغرب أن هذا 
القطاع لم يش���هد أي صفقة في 
أغسطس، لكن بشكل عام، هناك 
دالالت عل���ى ضعف أداء القطاع 
التجاري، إذ لم يتعد متوس���ط 
قيمة املبيع���ات منذ بداية العام 
احلالي 8 ماليني دينار ش���هريا، 

االستثماري قد استمر في التراجع 
خالل شهر أغسطس لينخفض 
بواقع 12% إلى 82 صفقة، وذلك 
عق���ب انخفاض ح���اد بلغ %53 
خالل الشهر السابق، ويعزى هذا 
العوامل املوسمية  إلى  التراجع 
التي سبقت االشارة اليها، اذ كانت 
هذه الشريحة قد شهدت انتعاشا 

كبيرا في بداية العام احلالي.
وعلى الرغم من هذا التراجع، 
إال أن مستويات مبيعات القطاع 
ليست باملستوى الضعيف، كما 
يالحظ أن انخفاض األسعار على 
مدى العامني املاضيني قد ساهم في 
دعم القطاع وحتسن نشاطه مما 
جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، 
حيث معدل قيمة الصفقة للمتر 

جنوب مدينة الكويت.
م���ن جه���ة ثاني���ة، الحظ 
»الوطني« أن عدد صفقات القطاع 

السكني في أغسطس، شاملة عدة 
صفقات مرتبطة مبشروع منطقة 
صباح األحم���د البحرية الواقع 

اإلجمالية مرتفعة بواقع %14.
وأشار »الوطني« إلى أن عدد 
القطاع الس���كني  الصفقات في 
ارتفع خالل أغسطس بواقع %18 
إلى 375 صفقة، من 317 صفقة 
خالل يولي���و، لكنه يبقى دون 
مستوياته التي سادت في بداية 
العام احلال���ي، ويعزى ضعف 
األداء خالل الش���هرين املاضيني 
إلى العوامل املوسمية اآلنفة الذكر، 
إذ كانت مبيعات العقار السكني 
ارتفاعا ملحوظا بني  قد شهدت 
شهري مارس ويونيو املاضيني 

قبل بداية موسم اإلجازات.
ورج���ح »الوطني« أن تكون 
مبيعات األراضي قد شكلت أكثر 
من 40% من جميع صفقات العقار 

وذلك عندما جتاوز عدد الصفقات 
معدالته للمدى الطويل، وبشكل 
ارتفاع  الى  ملحوظ، فباالضافة 
مبيعات األراضي السكنية، ساهم 
ضعف العائد على األصول األخرى 
مثل األسهم والودائع في دفع أداء 

السوق العقاري.
أما من حيث قيمة املبيعات، 
فقد الحظ »الوطني« أنها تراجعت 
في أغسطس بواقع 6% مقارنة مع 
يوليو لتبل���غ 111 مليون دينار، 
ويعزى ه���ذا التراجع في قيمة 
إلى غياب  املبيعات اإلجمالي���ة 
الصفقات ف���ي القطاع التجاري 
خالل الشهر، والتي تكون قيمتها 
مرتفعة ع���ادة، لكن مقارنة مع 
العام املاضي، تبقى قيمة املبيعات 

ذك�����ر بن��ك 
ال���ك���وي���ت 
الوطني ف�ي 
موج������زه 
االقتصادي األخير أن سوق العقار 
لم يتمكن خالل أغسطس املاضي 
القوي  العودة إلى نشاطه  من 
الذي سبق االنخفاض احلاد في 

املبيعات خالل يوليو.
فقد بلغ عدد الصفقات العقارية 
املس���جلة ل���دى وزارة الع���دل 
في جميع القطاعات )الس���كني 
والتجاري واالستثماري( 457 
صفقة، مرتفع���ا بواقع 10% عن 
يولي���و، لكنه يبق���ى أدنى من 
التي سجلها في كل  املستويات 
من األشهر األربعة السابقة والتي 

فاقت 700 صفقة.
وع���زا »الوطن���ي« التراجع 
الذي شهدته املبيعات خالل شهر 
إلى عوامل موسمية،  أغسطس 
منها ضعف األداء عادة خالل فترة 
اإلجازات الصيفية ووقوع شهر 
رمضان في منتصف اغسطس، 
وتوق���ع »الوطن���ي« أن تعاود 
املبيعات االرتفاع خالل األشهر 
املقبلة مع تبدد أثر هذه العوامل 

املوسمية على السوق.
وق���ال »الوطن���ي« انه يبدو 
أن الس���وق ش���هد حتوال خالل 
النصف األول من العام احلالي، 

تـقرير

القروض المقررة من بنك التسليف واالدخار
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