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أفاد مصدر مطلع بأن كبار وصغار مساهمي 
شركة استحواذ القابضة، وبتنسيق مع احملامي 
ناصر األرب���ش يعملون من أجل تغيير مجلس 
اإلدارة، وذل���ك بهدف ايقاف اخلس���ائر وتغيير 

سياسة االستثمار.
وذكر املصدر ان هناك 50% من مساهمي الشركة 
مهيمن على مجلس اإلدارة منذ التأسيس وال� %50 

األخرى مساهمون كبار وصغار قد تضرروا من 
مس���اهماتهم في الشركة مما حدا بهم الى العمل 

من أجل التغيير.
وستعقد اجلمعية العمومية للشركة غدا االحد 
املوافق 31 أكتوبر 2010 في الس���اعة العاش���رة 
صباحا في قاعة االجتماعات بوزارة التجارة في 

مجمع الوزارات.

مساهمون في »استحواذ« يسعون لتغيير مجلس اإلدارة في عمومية الشركة غدًا

العجمي لـ »األنباء«: 15 مليون دينار
القيمة اإلجمالية لمشاريع »األرجوان العقارية«

المخيزيم: تراجع إيجارات العقار التجاري
60% وراء التعثر في سداد قروض البنوك

عاطف رمضان
أك�����د الخ���ب��ي���ر 
االقتص���ادي محم���د 
المخيزي���م أن تراجع 
القيم���ة اإليجارية في 
العقار التجاري بنسب 
تتراوح، بين 60 و%80 
دليل واضح على وجود 
أزمة في العقار التجاري 
تلقي بتأثيراتها سلبيا 
القروض  على تسديد 
المستحقة للبنوك من 
قبل الشركات واألفراد 
الذي���ن اقترضوا هذه 

األم���وال لبناء عق���ارات تجارية داخل 
العاصمة. وأضاف المخيزيم في تصريح 
ل���� »األنب���اء« أن ظهور أزمة تس���ديد 
القروض خ���ال فترة األزم���ة المالية 
أثرت سلبا وبش���كل مباشر على أداء 
المدرجة في سوق  العقارية  الشركات 
الكويت لألوراق المالية وكذلك نظائر 
هذه الشركات المدرجة في بعض أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي مثل دبي 
التي تأثرت بشدة يليها البحرين األقل 

تأثرا من دبي.
وذكر المخيزيم ان العقار االستثماري 
ش���هد انتعاش���ا خال العام الماضي، 
مشيرا إلى أن األسباب الرئيسية وراء 
اس���تمرار االنتعاش تتضح من خال 
تحول كثير من المتداولين في س���وق 
الكويت لألوراق المالية إلى االستثمار في 
العقار االستثماري مما نتج عن ذلك توافر 

السيولة المالية لدى المستثمرين.
وأرج���ع المخيزيم أس���باب ارتفاع 
أسعار إيجارات الشقق السكنية خال 
الفترة األخيرة إلى عدم تعرض العقار 
الس���كني إلى هزة خ���ال فترة األزمة 
المالي���ة، موضحا أن الغالبية العظمى 
من شاغري الشقق موظفين في القطاع 

الحكومي.
وتط���رق المخيزيم خال تصريحه 

العقار الس���كني  إلى 
قائا: ارتفع هذا النوع 
م���ن العق���ار منذ عام 
بش���كل غير طبيعي 
وذلك ألسباب متعددة 
المجلس  منها قرارات 
البلدي بش���أن زيادة 
نسب البناء للعقارات 
االس���تثمارية، الفت���ا 
إلى أن ه���ذه القرارات 
غير مدروسة مما نتج 
عن ذلك ارتفاع أسعار 
األراضي بشكل كبير.

وأشار إلى أن تحول 
أم���وال كبي���رة من البورص���ة للعقار 
السكني نتج عنه وجود مضاربات في 
هذا القطاع، ما أدى الى ارتفاع أس���عار 
األراضي السكنية، مشيرا إلى ان السيولة 
المتواجدة لدى كثي���ر من المتداولين 
وعدم استخدامها بسبب إخفاق الحكومة 
في إيجاد مشاريع تمتص هذه األموال 
لتحويلها الستثمارات مجزية تطمئن 
المستثمر لاستثمار في البورصة نتج 
عنه هذا التضخم في العقار السكني مما 
يعني تعذر شراء »بيت العمر« بالنسبة 
ألعداد كبيرة من الش���باب إضافة إلى 
توجه بنك الكوي���ت المركزي إليقاف 
اإلقراض التجاري لهذا النوع من القطاع 
مما نتج عنه تحول العقار السكني إلى 

استثماري.
وزاد قائا: قرارات المجلس البلدي 
حولت العقار السكني إلى عقار استثماري 
مما سينتج عنه أضرار او آثار سلبية 

على مدى 5 سنوات مقبلة.
وذكر أن حجز مساحات كبيرة من 
األراضي واحتكارها من قبل بعض التجار 
والشركات س���اهمت ايضا في ارتفاع 
أس���عار األراضي، مبينا ان قانوني 8 
و9 للرهن العقاري قد يؤدي الى نوع 
من تخفيف االحت���كار لكنه ليس حا 

جذريا.

المباركي: المضاربة في البورصة
أصبحت  أسهل من االستثمار في سوق العقار

الشركة تدخل في مشاريع سياحية وعقارية واستثمارية مستقباًل

قرارات المجلس البلدي وراء ارتفاع العقار السكني

لسهولة شراء وتسييل األسهم والتنبؤ بأداء الجيد منها

إحسان أبونفيسة

صالح املباركي

خالد العجمي

محمد املخيزمي

انخفاض سيولة السوق العقاري بنسبة %28

عاطف رمضان
كش����ف رئيس مجل����س إدارة 
شركة األرجوان املتحدة العقارية 
خالد العجمي عن توجه الشركة 
خال الفترة املقبلة لدخول أسواق 
مستحدثة مثل التشيك وبلغاريا 
واندونيس����يا والص����ن والهن����د 
وموسكو وقبرص واليونان، مشيرا 
إلى أن القيمة اإلجمالية ملشاريع 
الشركة تقدر بنحو 15 مليون دينار. 
وأضاف العجم����ي في تصريح ل� 
»األنباء« أن الشركة لديها مشاريع 
داخل الكويت إضافة إلى املشاريع 
اخلارجية الكائنة في األردن ومصر 

وتركيا وعمان.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي 
أبونفيسة بأن  للشركة إحس����ان 
الش����ركة قد تدخل في مشاركات 
مع بعض الشركات على أن تتملك 
»األرجوان« بعض الشركات بشكل 
كامل أو أن تستحوذ على نصيب 
األسد من هذه املشاركات. وأضاف 
أبونفيسة أن هذه املشاركات ستتم 
في مشاريع »س����ياحية وعقارية 

واستثمارية«.
وذك����ر أن »األرج����وان« لديها 
مش����روع س����ياحي ممي����ز ف����ي 
»اخليران« يتسم بالسياحة العائلية 

واالس����تثمار واألم����ان والضمان 
للمش����تري واملتمثل في استرداد 

املبلغ املدفوع في أي وقت.
الش����ركة قامت  أن  إلى  ولفت 
بتوفير منتج الش����اليهات بشكل 
شقق مختلفة األحجام وبخصوصية 
تامة مؤثثة بأفخم األثاث وبتصميم 

هندسي متميز.
وقال أبونفيسة ان الشاليهات 
يتوافر فيها جميع خدمات التسلية 
واملرح، موضح����ا أنها قريبة من 
الترفيهي ومركز  منتزه اخليران 
سلطان واألسواق التجارية األخرى 

حملبي التسوق اخلارجي.

واس����تطرد قائ����ا: حتى يتم 
املنتج لقاعدة  االستفادة من ذلك 
أوس����ع من العماء فقد مت طرحه 
بشكل »أسبوع« وتقسيمه لعدة 
مواسم مختلفة بأسعار منافسة 
ومميزة لتصل الليلة الواحدة الى 5 
دنانير ليتمكن املنتفع من السياحة 
واالستثمار املباشر وغير املباشر 

بكل ثقة وأمان.
انه مبجرد  أبونفيس����ة  وذكر 
امتاك حصة في اخليران سيحصل 
العميل مباش����رة على 3 حصص 
مختلفة في كل من القاهرة واألردن 

وشرم الشيخ.

عاطف رمضان
أكد اخلبي����ر املالي والعقاري صاح املباركي ل� »األنباء« أن ش����راء 
العقارات يتطلب رؤوس أموال كبيرة حتتاج لفترة من الوقت لتسييلها 

مقارنة بشراء األسهم في سوق الكويت لألوراق املالية.
وأضاف املباركي أن عمليات املضاربة في البورصة أسهل من املضاربة 
في سوق العقار، مرجعا ذلك إلى إمكانية التنبؤ بأداء بعض األسهم اجليدة 
خال فترة متوسطة أو بعيدة املدى مقارنة باالستثمار في العقار الذي 
يصعب اجلزم بتحقيق املكاسب فيه إضافة إلى أن األسهم أسعارها في 

متناول اجلميع وتتسم بسهولة شرائها وبيعها.
وعن حركة سوق العقار خال الفترة األخيرة أفاد املباركي بأنه من 
املاحظ انخف����اض حركة التداوالت العقارية )كمية وقيمة( قبل اجازة 
عيد الفطر املبارك، مشيرا إلى ركود سوق تأجير املكاتب العقارية خال 
هذه الفترة. وأعرب املباركي عن أمله في أن نرى أثرا ملموسا وخطوات 
حقيقية خلطة التنمية خال الفترة املقبلة لتنعكس آثارها إيجابا على 

سوق العقار.

 هدوء قطاعي السكن »الخاص« و»االستثماري« يقود سيولة 
السوق العقاري  للتراجع بنسبة تقترب من 28% خالل أسبوع 

فيما لم تشهد قطاعات التجاري 
والشريط الساحلي واملخازن أي 

حتركات.
وخل����ت ت����داوالت محافظة 
الفرواني����ة م����ن أية ت����داوالت 
تذكر في قطاعات االستثماري 
والتجاري واملخازن والصناعي 
باستثناء تداول عقار واحد في 

السكن اخلاص.
وف����ي املرتبة الرابعة جاءت 
محافظ����ة مب����ارك الكبير بعدد 
18 عقارا ترك����زت جميعها في 
السكن اخلاص وخلت تداوالت 
االستثماري والتجاري والشريط 

الساحلي واملخازن.
الوكاالت  كما تركزت تداول 
العقارية املسجلة في احملافظة 
خال أسبوع 5 وكاالت عقارية 
الس����كن  ترك����زت جميعها في 
الذي خلت  الوقت  اخلاص، في 
تداوالت احملافظة من أي حركة 

على تداوالتها.
وفي املركز اخلامس جاءت 
محافظة العاصمة بعدد 12 عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع 
11 عقارا واالستثماري بواقع عقار 
واحد فيما خلت تداوالت التجاري 
والشريط الساحلي واملخازن من 

أي حركة على تداوالتها.
وعل����ى مس����توى العقارات 
املتداولة على مستوى الوكاالت، 
خلت تداوالت احملافظة من أي 
تداوالت تذكر مخالفة بذلك بقية 
احملافظات األربع التي سبقتها.

م����ن أية ت����داوالت ف����ي قطاعات 
االستثماري والتجاري واملخازن 
الس����كن  والصناعي باس����تثناء 
اخلاص الذي لم يتم التداول فيه اال 
بعقار واحد فقط. وجاءت محافظة 
حولي في املرتبة الثانية من حيث 
التداوالت التي متت على مستوى 
احملافظات حيث مت تداول 28 عقارا 
توزعت بن السكن اخلاص بواقع 
23 عقارا واالس����تثماري بواقع 5 
عقارات، فيما لم تش����هد تداوالت 
االستثماري والتجاري واملخازن 

والصناعي أي حتركات.
وف����ي املرتب����ة الثالثة جاءت 
محافظة الفروانية بعدد 23 عقارا 
توزعت بن السكن اخلاص بعدد 21 
عقارا واالستثماري بعدد عقارين 

بلغت 25% وجاء العقار التجاري 
في املركز الثالث بقيمة 2.9 مليون 
دينار وبنسبة 7.3% من إجمالي 
العقود  القيمة. وعلى مس����توى 
والوكاالت التي مت تسجيلها خال 
أسبوع، أشارت اإلحصائيات الى أن 
قيمة العقود املسجلة بلغت 37.6 
مليون دينار بنسبة 94.9% فيما لم 
تزد نسبة الوكاالت العقارية عند 

نسبة 5.1% من إجمالي القيمة.
وعلى الرغم من تراجع سيولة 
العقار، التزال الصفقات املليونية 
في املناط����ق اخلارجية وحتديدا 
في السكن اخلاص واالستثماري 
هي املس����يطرة على أداء السوق 
خال األسبوع الثاني من الشهر في 
إشارة واضحة لتخارجات عدد من 

الشركات العقارية من استثماراتها 
بعد أن ش����هدت األسعار في تلك 
املناطق تعافيا واضحا وأصبحت 
أسعارها مغرية للشراء لدى مالكي 

الكاش من الشركات واألفراد.
وعل����ى مس����توى احملافظات، 
س����يطرت محافظة األحمدي على 
املركز األول على التداوالت العقارية 
على مستوى العقود بعدد 34 عقارا 
موزعة على السكن اخلاص بعدد 29 
عقارا و4 عقارات في االستثماري 
والتجاري بواقع عقار واحد فيما لم 
تشهد تداوالت التجاري والشريط 
الس����احلي واملخازن أي تداوالت 

تذكر.
وعل����ى مس����توى ال����وكاالت 
العقارية، خلت تداوالت احملافظة 

عمر راشد
132 عقارا ه����ي إجمالي تداول 
الوكاالت والعقود العقارية بسيولة 
بلغت 39.5 مليون دينار كان نصيب 
العقود منه����ا 37.6 مليون دينار 
وبنسبة بلغت 94.9% من إجمالي 
التداوالت في السوق العقاري، فيما 
كان نصيب الوكاالت العقارية 1.9 
مليون دينار بنس����بة بلغت %5.1 
وذلك في أج����واء غلب����ت عليها 
تراجعات واضحة على أداء السوق 
وفق أحدث إحصائيات صادرة عن 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل خال األس����بوع 

الثاني من الشهر اجلاري.
وجاء االنخفاض امللحوظ في 
سيولة السوق والتي اقتربت من 
28% مقارنة باألس����بوع األول من 
الواضح  التراجع  أكتوبر أهمه����ا 
املناطق  الس����كن اخلاص في  في 
اخلارجي����ة وذلك بع����د التراجع 
الذي أصاب الس����وق بشكل كبير 
على وقع تراجع الس����يولة التي 
أكد خب����راء عقاريون ل� »األنباء« 
أنها وراء انخف����اض الطلب على 

االستثماري والتجاري.
وفيما لم يحدث أي تغيير يذكر 
في الش����ريط الساحلي واملخازن 
والصناعي اليزال السكن اخلاص 
يستحوذ على نصيب األسد بنسبة 
بلغت 67.6% وبقيمة بلغت 26.8 
ملي����ون دينار، فيما ج����اء قطاع 
الثانية  املرتبة  االس����تثماري في 
بقيمة 9.9 ماين دينار وبنسبة 

رغم استمرار الصفقات المليونية في المناطق الخارجية

»كولدويل بانكر«: مجموعة من المعوقات
تساهم في استمرار األداء الضعيف للقطاع العقاري المحلي

في ظل تراجع حجم التداول العقاري 
على مستوى أغلب القطاعات العقارية 
خال الربع الثالث من العام احلالي 
بنسب تراوحت بن 37 و41% مقارنة 
مع الربع الثاني من العام احلالي أكد التقرير العقاري لشركة 
كولدويل بانكر العاملية فرع الكويت أن هناك جملة معوقات 
حتول دون حتسن أداء القطاع العقاري احمللي وتتسبب في 
ضع���ف أداءه أهمها نقص التمويل املوج���ه للقطاع من قبل 
البنوك، واس���تمرار عزوف بعض البنوك عن تقدمي التمويل 
للراغبن في شراء العقارات، إلى جانب ارتفاع حجم املعروض 
على صعيد قطاعي العقارات االستثمارية والتجارية، عاوة 
على تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في عدد 
من املناطق الس���كنية اجلديدة. وبن التقرير أن السوق اآلن 
يشهد حالة من الترقب من قبل أغلب املستثمرين الذين أجلوا 
حتركاتهم نحو بيع وش���راء العقارات لعدم اتضاح الرؤية، 
خاص���ة أن توقعات البعض خال النص���ف األول من العام 
احلالي كانت أكثر تفاؤال فيما يخص أداء القطاع العقاري في 

حن جاءت األرقام مخيبة لتلك التوقعات.
كما عدد التقرير مجموعة من املؤثرات التي تنعكس سلبا 

على أداء القطاع العقاري احمللي والتي تعتبر ضمن معوقات 
حتس���نه ومنها انعدام الش���فافية ونقص املعلومة، وضعف 
الرقابة على مهنتي السمس���رة والتقييم العقاري إلى جانب 
البيروقراطية والروتن احلكومي الذي يعرقل إمتام الصفقات، 
خاصة في أروقة البلدية، عاوة على غياب الرقابة على حركة 
البناء والتي خلفت وراءها أزمة للبنايات االستثمارية املخالفة 

لقانون البناء، واالحتكار الذي يسيطر على قطاع املخازن.
وأش���ار التقرير إلى األزمة التي متر بها بعض العقارات 
التجارية واالستثمارية والتي تزيد ديونها جتاه البنوك عن 
قيمها الس���وقية وفي حال تسييلها ال تكفي قيمتها السوقية 
للوف���اء بااللتزامات املادية والديون الت���ي رهنت من أجلها، 
حي���ث باتت تلك العقارات تش���كل أزمة جديدة في الس���وق 
احمللي، خاصة أن ماكها يرفضون البيع باألس���عار احلالية 
في السوق ويفضلون االنتظار أما في حتسن وضع السوق 

ومن ثم البيع دون حتقيق خسائر.
وب���ن التقرير أن القطاع العقاري مب���ا يحققه من تداول 
سنوي يقارب امللياري دينار يحتاج إلى اهتمام حكومي أفضل 
مما يشهده اآلن خاصة أن نسبة مساهمته في الناجت القومي 
للباد ليست بقليلة، وأن احلكومة عليها أن تتدخل من أجل 

دوران عجلة القطاع من جديد، الس���يما في ظل تعثر نسبة 
كبيرة من الشركات العقارية وجتار العقار.

وحول أداء القطاع الس���كني خال االشهر التسعة األولى 
من العام احلالي أكد التقري���ر أنه كان متميزا خال الربعن 
األول والثاني من العام 2010 بنسبة منو فاقت 106% مقارنة 
مع النصف األول من العام 2009 إال أن الربع الثالث من العام 
احلالي شهد تراجعا في حجم التداول بنسب كبيرة فاقت %41 
مبينا أن وضع العقارات االس���تثمارية لم يختلف كثيرا عن 
السكنية، حيث حقق القطاع منوا خال النصف األول بنسبة 

52% ومن ثم تراجع في الربع الثالث بنسبة %37.
وتطرق التقرير إلى األداء الضعيف للقطاع التجاري منذ 
بداية العام احلالي باستثناء ثاث صفقات مؤثرة متت خال 
شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن تلك الصفقات ال تعبر عن إجمالي 

احلركة للقطاع خال االشهر التسعة األولى من العام.
وتوقع التقرير أن تشهد الفترة املقبلة حتسنا نسبيا في 
أداء القطاع العقاري بس���بب اس���تمرار تنفيذ خطة التنمية 
االقتصادية وجدية احلكومة في االلتزام مبا ورد فيها، وهو 
األمر الذي سيساهم وبشكل كبير في حتريك السوق وعودة 

النشاط إليه.

أهمها نقص التمويل وارتفاع حجم العروض في »االستثماري« و»التجاري« 

تقـرير

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من 2010/10/10 حتى 2010/10/14

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

00000العاصمة )1(
40000حولي )2(

10000الفروانية )3(
50000مبارك الكبير )4(
10000األحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

110000املجموع

العقود المسجلة
الشريط جتارياستثماريخاصاحملافظة

صناعيمخازنالساحلي

1110000العاصمة )1(
2350000حولي )2(

الفروان��ية 
)3(2120000

مبارك الكبير 
)4(1800000

2941000األحمدي )5(
600000اجلهراء )6(

108121000املجموع


