
 36  اقتصاد  الخميس ٢٠  يناير ٢٠١١ 
 سجل تداوالت بقيمة ٦٧٨٫٤ مليون دينار بارتفاع ٥٨٫٥٪عن الربع الثالث

 «الدولي»: سوق العقار استرد عافيته في الربع األخير من ٢٠١٠
من العام ٢٠١٠ أفضل نسبيا من 
الربعني السابقني، وذلك بزيادة 
نسبتها ٦٤٫٣٪ عن الربع الثالث 
من ٢٠١٠، و٥٫٠٪ عن الربع الثاني 
من العام نفســـه، فقد ارتفعت 
قيمة التداوالت إلى ١٨٨٫٤ مليون 
دينار مت تنفيذها من خالل ٣٥٧ 

صفقة.
  وقد حتققت الزيادة امللموسة 
في نشـــاط العقار االستثماري 
بفضل العديد من العوامل، لعل 
أهمهـــا: اســـتمرار تدني عوائد 
الودائع املصرفيـــة (ما بني ١٪ 
و٣٪) وتعرض ســـوق األسهم 
لنشاط اتسم بحالة من التذبذب 
واخلمـــول مـــا أدىـ  مجتمعاـ  
إلى تزايد رغبة املســـتثمرين 
في البحث عن استثمارات أكثر 
استقرارا كالعقار االستثماري 
الذي يدر عوائد تتراوح بني ٦٪ 

و١٠٪.
  وقد تركزت تداوالت القطاع 
االستثماري في عدد من املناطق 
التي تشهد كثافة عالية من املقيمني 
كالساملية وحولي والفروانية، 
كما تصاعـــد عدد الصفقات في 
املناطق الشاملة لشقق التمليك 
والعقارات االستثمارية األرخص 
نسبيا إذ مت بيع عدد كبير من 
العقارات باملناطـــق األرخص 
نســـبيا كاملهبولة وأبوحليفة 
والتـــي حتقق عائـــدا أعلى مع 

نسبة مخاطر أكبر.

  قطاع العقار التجاري

  هذا وقد واصل نشاط قطاع 
العقار التجاري في الربع الرابع 
من عام ٢٠١٠ اجتاهه التصاعدي 
الذي كان قد استعاده في الربع 

السابق.
  وقد ارتفعت القيمة اإلجمالية 
للتداوالت بنسبة ١٦٫٦٪ (و ذلك 
إلى ١٠٦٫٦ ماليني دينار في الربع 
الرابع من عام ٢٠١٠ بدال من ٩١٫٤ 
مليونا في الربع الســـابق، كما 
تزايد عـــدد الصفقات في الربع 
املعني إلـــى أكثر من ضعف ما 
كان عليـــه في الربع الســـابق 

.(٪١٥٥٫٥+)
  وعلى عكس ما كان ســـائدا 
خالل الربعـــني األولني من عام 
٢٠١٠ حيث اجته املســـتثمرون 
إلى التداول في املناطق التجارية 
اجلديدة منخفضة األسعار فإن 
التجاري  العقـــار  حركة قطاع 
في الربعني األخيرين قد ركزت 
بصـــورة كثيفة علـــى املناطق 
التجارية بوسط املدينة والتي 
غالبا ما تتطلب قوة شـــرائية 
كبيرة مثل منطقة القبلة، وقد 
بلغ مؤشر معدل قيمة الصفقة 
الواحدة (املتوســـط السعري) 
فيها مـــا يربو على ١١٫٦ مليون 

دينار. 

 القطاعات 
 ٢٠١٠  ٢٠٠٩ 

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول 

 ٣٨١٫٣  ٣٣٠٫٩  ٢٤٠٫٩  ٢٨٩٫٩  ٣٧٠٫٥  ٢٨٩٫٢  ٣٦٣٫٥  ٤١٨٫٣  عموم السوق 

 ٢٥٨٫٥  ٢١٥٫٨  ٢٠٥٫٤  ٢٢٣٫١  ٢٢٠  ٢٠٢٫٨  ٢١٦٫٤  ٢٣٢٫٦  اخلاص 

 ٥٢٧٫٧  ٤٤٨  ٢٩٥٫٧  ٤٥٥٫٨  ٦٦٠  ٤٩٤٫٤  ٤٨٥٫٣  ٤١٦٫٥  االستثماري 

 ٤٫٣٣٤٫٨  ١٠٫١٥٥٫٥٠  ١٫٠١٠٫٥٠  ١٫٣٨٢٫٤٠  ٥٫٠٧٢٫٢٠  ٧٫١٠٥٫٣٠  ١٫٩٩٢٫٧٠  ٤٫٤٤٧٫٠٠  التجاري 

 ٠٫٠٠  ٠٫٠٠  ٢٫٠٩٤٫٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الشريط الساحلي 

األخير من عام ٢٠١٠ صدور قرار 
وزير التجارة والصناعة (أوائل 
ديسمبر) بعدم متديد املهلة التي 
منحها قانون ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ 
للشركات، حيث شدد القرار على 
ضرورة بيع الشركات ملا متلكه 
من أراض سكنية غير مطورة 

قبل مارس من عام ٢٠١١.
القطاع    وتركزت تـــداوالت 
الســـكنية  الســـكني باملناطق 
اجلديدة التي كان قد سمح بالبناء 
فيها وفقا لقرار مجلس الوزراء 
أواخر عام ٢٠٠٩ وذلك بكل من 
أبوفطيرة والفنيطيس واملسيلة، 
كما جرى تداول ملحوظ بكل من 

منطقتي املسيلة والصديق.

  قطاع العقار االستثماري

  كما جـــاء أداء قطاع العقار 
الرابع  الربع  االســـتثماري في 

فالقطاع التجاري.

  قطاع العقار السكني

  وقد عاود القطاع السكني في 
الربع الرابع من عام ٢٠١٠ اجتاهه 
التصاعدي مجددا وذلك في أعقاب 
امليل االنكماشـــي الذي كان قد 

تعرض له في الربع السابق.
  فقد ارتفعت قيمة الصفقات 
القطاع احليوي بنســـبة  لهذا 
ملموسة بلغت ٦١٫٨٪ (وذلك إلى 
٣٥٧٫٨ مليون دينار بدال من ٢٢١٫٢ 

مليونا للربع السابق).
  كما ازداد العدد الكلي لصفقات 
قطاع العقار السكني بنسبة ٣٥٪ 
(وذلك إلى ١٫٣٨٤ صفقة بدال من 
١٫٠٢٥ صفقة للربع الســـابق)، 
ومن بني العوامل التي ساعدت 
على حتقيق الزيادة امللحوظة في 
نشاط العقار السكني في الربع 

ملجمل نشاط السوق في الربع 
الرابع من العام ٢٠١٠ فقد ارتفع 
إلى ١٫٦٦٩ صفقة بزيادة نسبتها 
٣٧٫٦٪ عن الربع السابق وعند 
حدود متطابقة تقريبا مع الربع 

املقابل من العام السابق.
   ويســـتفاد مـــن البيانات 
الرسمية املتوافرة تركز الصفقات 
في مجمل نشاط السوق على 
الوحدات العقارية عالية القيمة 
نسبيا، السيما في قطاع العقار 
السكني اخلاص وقطاع العقار 
االستثماري، وميكن متابعة ذلك 
من بيانات معدل قيمة الصفقة 
الواحدة (املتوسط السعري).

  ومن حيـــث قيمة تداوالت 
الســـوق، فقد تركزت احلركة 
في القطاع الســـكني بشـــكل 
خاص وبحصة نسبتها ٥٥٪، 
ثم جاء القطاع االستثماري ثانيا 

  بسداد االلتزامات القائمة عليها 
العمومية  وحتسني ميزانياتها 

قبل انتهاء العام املالي ٢٠١٠.

  النشاط الكلي لسوق العقار

  وتشـــير النشرات الرسمية 
التســـجيل  إدارة  الصادرة من 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل 
إلى تسجيل النشاط الكلي لسوق 
العقار في الربع الرابع من العام 
٢٠١٠ «عقود ووكاالت» تصاعدا 
لكل من قيمـــة املبيعات وعدد 

الصفقات.
  فقـــد بلغت القيمـــة الكلية 
للقيمـــة ٦٧٨٫٤ مليـــون دينار 
بارتفاع نسبته ٥٨٫٥٪ عن الربع 
السابق، إال أن االرتفاع قد جاء 
طفيفا قياسا إلى الربع املقابل من 
العام السابق ٢٠٠٩ وذلك بنسبة 
٣٫٠٪، أما العدد الكلي للصفقات 

  ٢ - حتول حصة جيدة من 
الفوائض املالية اخلاصة الباحثة 
عن فرص محلية لالستثمار نحو 
ســـوق العقار احمللي في ضوء 
الكويت  تراجع نشاط ســـوق 
لـــالوراق املالية حيث انخفض 
املؤشر الســـعري بالسوق الى 
٦٫٩٥٥٫٥ نقطة بنهاية ديسمبر 
٢٠١٠ أي مبـــا نســـبته ١١٫٠٪ 
باملقارنة مع نهاية الربع الثالث 
مـــن ذات العام، وضعف العائد 
على الودائع املصرفية في ظل 
بقاء أسعار الفائدة على الودائع 
املالية عند مستويات منخفضة 

قياسية. 
  ٣ - احتمـــال مرجح بقيام 
بعـــض اجلهات االســـتثمارية 
ببيع أصولهـــا العقارية بدافع 
احلصول على قدر من السيولة 

املالية يسمح لها 

املذكور من بينها: 
  ١ - تزايـــد العائدات املالية 
للدولة نتيجة استمرار تصاعد 
ارتفعت  النفط «التي  أســـعار 
عام ٢٠١٠ بنسبة ٣٠٪ عن العام 
السابق» مما أعطى انطباعا قويا 
بتوافر قدرات متويلية ملموسة 
لدى احلكومة متكنها من تنفيذ 
اخلطـــة االمنائية «للســـنوات 
٢٠١١/٢٠١٠ ـ ٢٠١٤/٢٠١٣) وتدعم 
بالضـــرورة مســـار التعافـــي 
االقتصادي فـــي عمومه، ومما 
أكد على ذلك تطبيق احلكومة 
لسياسات مالية توسعية حيث 
ازداد اجمالي االنفاق احلكومي 
في الربع الثالث من العام ٢٠١٠ 
بنسبة ٢١٫٦٪ عن الربع السابق 
له. كما سجل االنفاق االنشائي 
ارتفاعا بنسبة ٢١٫٦٪ عن ذات 

الفترة. 

 كشف التقريـر 
العقــــــــاري 
الصادر عــــن 
بنك الكويــت 
الدولي أن سوق العقار الكويتي 
أنهى العام املاضي بحركة نشاط 
ملموســـة، حيث سجلت فترة 
أداء  الربـــع االخير مـــن ٢٠١٠ 
أفضل نسبيا قياسا الى الفترات 
املشابهة االخرى، بقيمة تداوالت 
وصلت الى ٦٧٨٫٤ مليون دينار 
وذلك بنسبة ارتفاع بلغت ٥٨٫٥٪ 
عن فترة الربع الثالث من نفس 

العام.
  وذكر التقرير أن سوق العقار 
الكويتي قد جنح خالل هذه الفترة 
في استرداد درجة متقدمة من 
التعافي، رغم اصطدامه مبجموعة 
من العوامل غير املواتية كعطلة 
عيد االضحى الطويلة، والتراشق 
السياسي بني احلكومة وعدد من 

أعضاء مجلس االمة.
  وعـــزا التقريـــر التحســـن 
امللحوظ على أداء السوق لعدد 
من املؤشرات االقتصادية التي 
شهدتها هذه الفترة، ومنها تزايد 
العائدات املاليـــة للدولة جراء 
استمرار تصاعد أسعار النفط، 
وحتول حصة جيدة من الفوائض 
املالية اخلاصـــة والباحثة عن 
فرص محلية لالســـتثمار نحو 
القطـــاع العقـــاري، الى جانب 
وجـــود احتمال مرجـــح بقيام 
بعض اجلهات االستثمارية ببيع 
أصولها العقارية بدافع احلصول 

على قدر من السيولة املالية.
  وبـــني التقريـــر أن احلركة 
النشطة في هذه الفترة تركزت 
بشكل أكثر على القطاع السكني 
اخلاص وذلك بحصة ســـوقية 
القطاع  الى ٥٥٪، يليه  وصلت 

االستثماري ثم التجاري.
  واشار التقرير الى ان نشاط 
سوق العقار الكويتي في مجمله 
خالل الربع االخير من العام ٢٠١٠ 
يعتبر االفضل نسبيا قياسا الى 
الربع السنوية  الفترات  جميع 
التي أعقبت اندالع االزمة املالية 
العاملية في ســـبتمبر من العام 

.٢٠٠٨
   فلقد بلغت القيمة االجمالية 
للصفقات املنفذة بالسوق ٦٧٨٫٤ 
مليون دينار خالل هذا الربع وهو 
املستوى الذي لم يتيسر بلوغه 

منذ الربع الثاني للعام ٢٠٠٨.
  وعلى الرغم من ظهور العوامل 
غير املواتية خالل الربع االخير 
من عام ٢٠١٠، كمصادفة عطلة 
عيد االضحـــى املبارك الطويلة 
نسبيا، والتراشق السياسي اال 
أن عددا من املؤشرات االقتصادية 
املهمـــة قد ســـاعدت كثيرا في 
حتسني النشـــاط الكلي لسوق 
العقـــار الكويتي خـــالل الربع 

 ارتفاع ملحوظ في تداوالت العقار مع نهاية العام املاضي

 تقـارير 

 «التعمير»: ٥٦٫٢٪ نسبة إشغال فنادق الكويت بنهاية أكتوبر ٢٠١٠
 قال تقرير شركة التعمير لالستثمار العقاري عن قطاع 
الضيافة في الشــــرق األوسط وشــــمال أفريقيا لشهر 
ديســــمبر ٢٠١٠ ان نسبة اإلشــــغال في فنادق الكويت 
لشهر أكتوبر ٢٠١٠ بلغت ٦٠٫٦٪ مرتفعة بنسبة ٦٫١٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
  وازداد متوسط املعدل اليومي واإليراد للغرفة الفندقية املتاحة 
خالل شهر أكتوبر بنسبة ٣٫٨٪ و١٥٫٣٪، على التوالي، ليبلغ ٢٢٤٫٦ 
دوالرا و١٣٦ دوالرا علــــى التوالي، باملقارنــــة مع الفترة املقابلة من 

العام السابق.
  وبلغت نســــبة اإلشغال لفنادق الكويت حتى أكتوبر من السنة 
٥٦٫٢٪ أي بزيادة نســــبتها ١٫٢٪ مقارنــــة بالفترة املقابلة من العام 

السابق.
  وبلغ متوســــط املعدل اليومي واإليراد للغرفة الفندقية املتاحة 
حتــــى أكتوبر من الســــنة ٢١٨ دوالرا و١٢٢٫٥ دوالرا، أي بانخفاض 
نسبته ١٫٦٪ وزيادة نســــبتها ٠٫٥٪، على التوالي، مقارنة بالفترة 

املقابلة من العام السابق.
  وذكــــر تقرير «التعمير» أن املؤشــــرات الثالثة لصناعة الفندقة 
في منطقة الشرق األوسط وشــــمال أفريقيا سجلت منوا في شهر 
أكتوبر ٢٠١٠، وجاء أداء هذا القطاع مدفوعا بشكل أساسي من ارتفاع 
متوسط املعدالت في املنطقة األفريقية والتحسن في نسبة اإلشغال 
في منطقتي شمال أفريقيا والشرق األوسط. وسجل متوسط املعدل 
اليومي في شهر أكتوبر منوا بنسبة ٠٫٨٪ ليبلغ ١٦٢٫٥٤ دوالرا، في 

حني ازداد إيراد الغرفة الفندقية املتاحة إلى ١٠٩٫٢٠ دوالرات مرتفعا 
بنسبة ١٫٣٪ باملقارنة مع الفترة املقابلة من العام السابق.

  كما بلغت نسبة إشغال الفنادق في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ٦٧٫٢٪ خالل شــــهر أكتوبر ٢٠١٠، مرتفعة مبقدار ٥٠ نقطة 

أساس مقارنة بالفترة املقابلة من العام السابق.
  وأوضح التقرير أن عدد مشاريع إنشاء الفنادق اجلارية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما في أكتوبر ٢٠١٠ قد بلغ ٤٤٣ فندقا 

بإجمالي ١٢١٫٢١٨ غرفة، أي ان عدد املشاريع الفندقية القادمة يعادل 
حوالي ١١٪ من عدد الغرف الفندقية املتاحة حاليا في املنطقة.

  وســــجلت كل من عمان وبيروت زيادة من خانتني عشريتني في 
متوسط املعدل اليومي لشــــهر أكتوبر ٢٠١٠، فقد ارتفع هذا املعدل 
في هاتني العاصمتني بنسبة ١٢٫٤٪ و١١٫١٪، على التوالي، ليصل إلى 

١٥٨٫٩٥ دوالرا و٢٠٧٫٣٨ دوالرات باملقارنة مع شهر أكتوبر ٢٠٠٩.
  وســــجلت العاصمة األردنية الزيادة الوحيدة من خانتني عشريتني 
في إيراد الغرفة الفندقية املتاحة على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، حيث بلغت هذه الزيادة ٢٧٫٨٪ خالل شهر أكتوبر ٢٠١٠ 

لتبلغ ١٣٢٫٢٥ دوالرا باملقارنة مع الفترة املقابلة من العام السابق.
  وبلغت نســــبة اإلشــــغال الفندقي في قطر ٦٩٫٨٪ خالل األشهر 
العشــــرة األولى من عام ٢٠١٠، ما ميثل منوا بنســــبة ٤٫٦٪ مقارنة 
بالفترة املقابلة من العام السابق، وسجلت قطر متوسط معدل يومي 
وإيرادا للغرفة الفندقية املتاحــــة بلغ ٢١٨٫٥ دوالرا و١٥٢٫٤ دوالرا، 
على التوالي، ما ميثل انخفاضا بنسبة ١٥٫٧٪ و٩٫٧٪، على التوالي، 

مقارنة بالفترة املقابلة من العام السابق.
  ولفت تقرير «التعمير» الى أن السياحة الرياضية، والتي كانت 
مقتصرة إلى حد كبير على اإلمارات العربية املتحدة، تكتسب شعبية 
متزايدة في منطقة الشــــرق األوسط، حيث تتصدر اململكة العربية 
الســــعودية هذا املجال اآلن، فقد نظمت الهيئة السعودية للسياحة 
ومعارض التحــــف حملة ترويجية تتضمن ١٨ مهرجانا ســــياحيا 

صيفيا في اململكة خالل عام ٢٠١٠. 

 مساهمة قطاعات سوق العقار املختلفة 
  في إجمالي قيمة صفقات الربع الرابع ٢٠١٠ 

 االستثماري
 ٪٢٩  

 التجاري
 ٪١٦  

 السكاني
 ٪٥٥  


