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»الوطني«: الدوالر ينحصر ضمن نطاق ضيق

وأش���ار التقرير الى أن عدد عمليات بدء إنشاء 
املس���اكن في الواليات املتحدة ارتفع بنسبة فاقت 
التوقعات خالل شهر يناير ليصل إلى أعلى مستوياته 
منذ أربعة أشهر لكن عدد تصاريح البناء التي صدرت 
خالل الشهر انخفضت بشكل حاد بعد ارتفاع كبير 
في الشهر الس���ابق، األمر الذي يدل على أن سوق 
العقار السكني ستظل تكافح لبعض الوقت قبل أن 
حتقق التعافي املنشود حيث التزال متأثرة بارتفاع 

معدل البطالة.
وقفز عدد عمليات بدء إنشاء املساكن اجلديدة 
بنس���بة 14.6% ليصل على 596.000 وحدة، وهو 
أعلى معدل لهذا املؤش���ر منذ شهر سبتمبر 2010، 
علما بأن املراقبني كانوا يتوقعون ارتفاع هذا العدد 

إلى 554.000 وحدة فقط.
أما تصاريح البناء فقد هبطت بنسبة 10.4% حيث 
بلغت 562.000 تصريح في شهر يناير، وفقد هذا 
املؤشر اجلزء األكبر من املكاسب التي كان قد حققها 

في شهر ديسمبر والتي بلغت %15.3.
وأش���ار التقرير الى أن مبيع���ات التجزئة في 
الواليات املتحدة ارتفعت بنسبة أقل مما كان متوقعا 
في شهر يناير حيث لم يحقق بند مواد البناء وبند 
املطاعم املستوى الذي كان متوقعا للمبيعات، ولعل 
هذا األداء يعزا إلى تأثير العواصف الثلجية الشديدة 
التي ضربت مناطق كثيرة من البالد خالل الشهر. 
وقد ارتفع مجموع مبيعات التجزئة بنسبة %0.3 
في شهر يناير وللشهر السابع على التوالي، لكن 
معدل االرتفاع يقل عن نس���بة ال� 0.6% التي كانت 

متوقعة. 
ارتفع خالل األسبوع املاضي وبشكل غير متوقع 
عدد األميركيني الذين قدموا مطالبات بالتعويض 
للمرة األول���ى عن فقدان الوظائ���ف، ما يدل على 
أن س���وق العمل في الواليات املتحدة ال يزال يجد 
صعوبة كبيرة في حتقيق التعافي املنش���ود. وقد 
ارتفع عدد املطالبات بالتعويض الى 25.000 مطالبة 
ليصل اإلجمالي إلى 410.000 مطالبة جديدة خالل 

األسبوع املنتهي في 12 فبراير. 

ق���ال تقرير بن���ك الكويت 
الوطني ان سعر الدوالر األميركي 
ظل محصورا ضمن نطاق ضيق 
خالل األسبوع املاضي وكانت 
احملصل���ة النهائية لألس���بوع 
تراجعا للعملة األميركية مقابل 
سلة من العمالت، وصعد اليورو 
إل���ى 1.3700 دوالر بعد ان بدأ 
األس���بوع م���ن 1.3425 دوالر، 
وارتفع اجلنيه االس���ترليني 
ليصل إلى 1.6260 دوالر مدعوما 
التي جاءت  التجزئة  مببيعات 
أفضل بكثي���ر مما كان متوقعا 
الذي زاد  التضخ���م  وبارتفاع 
الضغوط على بنك إجنلترا لرفع 
أسعار الفائدة في وقت أبكر مما 

كان متوقعا.
وأوض���ح التقرير ان الني الياباني ظل س���عره 
محص���ورا ضمن نطاق ضيق ج���دا ما بني 83.05 
و83.98 في حني ارتفع الفرنك السويسري ليقترب 
من أعلى مستوياته القياسية حيث شهد تداوالت 
بسعر 0.9438 دوالر، وأما الدوالر االسترالي فقد بلغ 
أعلى س���عر له خالل األسبوع 1.0157 دوالر وأدنى 
سعر 0.9939 دوالر مقابل العملة األميركية قبل أن 
يقفل مساء اجلمعة بسعر 1.0145، من جهة أخرى 
راوح س���عر الذهب مستوى ال� 1.388 دوالر، وهو 

أعلى مستوى لسعر املعدن األصفر منذ شهر.
وذك���ر التقرير أن محاض���ر اجتماعات اللجنة 
االحتادية للسوق املفتوحة التي عقدت الشهر املاضي 
تدل أن مس���ؤولي املجلس كان���وا واثقني جدا من 
تعاف���ي االقتصاد األميركي إال أنهم كانوا اليزالون 

غير راضني عن معدل حتسن سوق العمل.
ورفع مس���ؤولو املجلس االحتياطي الفيدرالي 
توقعاتهم ملعدل النمو خالل س���نة 2011 إلى ما بني 
3.4% و3.9% مقارن���ة ب� 3.0% إلى 3.6% في ش���هر 
نوفمب���ر، ويرى املجلس أن معدل البطالة آخذ في 
االنخفاض ببطء ويتوقع أن يبلغ ما بني 8.8% و%9 

خالل الربع األخير من السنة احلالية.
وأشار التقرير الى أن تكلفة املعيشة في الواليات 
املتحدة ارتفعت بنسبة فاقت التوقعات خالل شهر 
يناير متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطعام 
والوقود، وسجل مؤشر أسعار السلع االستهالكية 
أكب���ر ارتفاع ل���ه منذ أكثر من س���نة حيث ارتفع 
بنس���بة 0.4% خالل الشهر وللش���هر الثاني على 
التوال���ي، متجاوزا التوقعات ان ترتفع األس���عار 

بنسبة %0.3.
أما املؤشر األساسي ألسعار السلع االستهالكية، 
والذي يستثني تكاليف الطعام والوقود التي تتسم 
بالتقلب الشديد، فقد ارتفع بنسبة 0.2% في أكبر 
ارتفاع له منذ شهر أكتوبر 2009، وارتفعت أسعار 
السلع اإلنتاجية بنسبة 0.8% في شهر يناير في أداء 
متوافق مع التوقعات، لتبلغ نسبة ارتفاعها %3.6 

خالل فترة االثني عشر شهرا املاضية.

»االحتياطي الفيدرالي« يتوقع نموًا بمعدل 3.4% و3.9% خالل 2011

تراجع ملحوظ للدوالر امام سلة العمالت

توفيق اجلراح متوسطا قيس الغامن وحسني الصايغ وحسام التنيب خالل املؤمتر الصحافي

اتحاد العقاريين يطالب بإلغاء قانوني 8 و9 لـ 2008
تستطيع حلها. واوضح الغامن ان 
الشركات الكويتية اخلاصة كشفت 
مساوئ املنتج السكني احلكومي، 
الفتا الى ان هذه الشركات تعتمد 
على عامل الوقت في حتقيق ارباحها 
وهي سياسة غائبة عن احلكومة 
ممثلة في وزارة االسكان، مؤكدا 
في هذا االطار ان عودة الشركات 
اخلاصة للتطوير العقاري ستخفض 
االسعار س����تقل وليس من خالل 

القانونني.
من جانب����ه قال عضو مجلس 
إدارة إحتاد العقاريني حسني الصايغ 
أن قوانني 8 و9 والتي صدرت بدون 
استشارة أهل االختصاص وعلى 
رأس����هم احتاد العقاريني ساهمت 
في زيادة آثار األزمة االقتصادية 
العاملية على العقار احمللي، مشيرا 
الى ان القانونني ساهما الى حد كبير 
في زيادة حدة االزمة العاملية على 

سوق العقارات الكويتي.
واوض����ح أن احلكومة أوقفت 
مبثل ه����ذه القوانني الدور الكبير 
الذي كانت تقوم به شركات التطوير 
العقاري والقطاع اخلاص، في حني 
أن جمي����ع دول العالم تس����تعني 
بشركات القطاع اخلاص لتطوير 
الش����ركات  العقارات لتكون تلك 
رديفة للحكومة ومنافسة لها في 

مجال التطوير العقاري.
من جانبه أكد احملامي القانوني 
إلحتاد العقاريني حس����ام التنيب 
أن قانوني 8 و9 لم يأخذا الوقت 
الدراس����ة والبحث،  الكافي م����ن 
وبالتال����ي تعتريهما بعض أوجه 
اخللل التي شابت تطبيقهما، الفتا 
الى ان أول هذه االوجه ما يتعلق 
بتوفير 100 ألف قس����يمة سكنية 
خالل 3 سنوات، الفتا الى انه أمر 
يستحيل تنفيذه على االطالق، ألن 
ذلك الرقم يعادل ما وفرته الدولة 
من قس����ائم منذ تأسيس الكويت 

وحتى يومنا هذا.
وقال التنيب أن هذين القانونني 
يتعارض����ان من جه����ة أخرى مع 
الذي يعطي  الكويتي  الدس����تور 
احلرية للمواطن الكويتي بالتملك 
دون حتديد مساحة معينة، وذلك 
على خالف القانون العقاري الذي 
منع متل����ك أراض تزيد عن 5000 

متر مربع.

ال� 5000 متر مربع والتي سيبدأ 
تطبيقها اعتبارا من بداية مارس 
املقبل قائ����ال: أن احلاجة من هذا 
القان����ون كانت مرتبط����ة بفترة 
الثمانينات في حني انتفت احلاجة 
ملثل هذا األمر في الوقت الراهن، 
إذ لم يعد هناك من ميتلك أراض 
فضاء تفوق مساحتها ال� 5000 متر 
مربع، وبالتالي فالبد من إلغاء هذا 
القانون فورا. واضاف: أن احلكومة 
الكويتية لم تقم منذ العام 2009 
بدعم االقتصاد الكويتي من خالل 
التشريعات االقتصادية املالئمة، بل 
أنها أرادت من خالل هذين القانونني 
بأن تلقي الثقل على القطاع اخلاص 
مما يعني أنها تعاني من مشكلة ال 

األمة تفيد عزمهم تقدمي مشروع 
قانون اليقاف البنوك االسالمية عن 

ممارسة نشاط الرهن العقاري.
الغامن ع����دم تغيير  وتوق����ع 
القانونني ألن هناك تيارا قويا في 
مجلس األم����ة ال يريد تغييرهما، 
وذلك على الرغم من عدم حتقيق 
القوانني  اقرت هذه  التي  االهداف 
من اجله����ا، الفتا الى ان اس����عار 
االراضي انخفضت بسبب االوضاع 
االقتصادية السيئة وليس بسبب 
القانونني، متس����ائال ملاذا يستمر 
العمل بقانون لم يحقق االهداف 
التي اقر من اجلها؟ وتطرق الغامن 
الى الضريبة التي فرضها القانون 
على من ميتلك عقار تفوق مساحته 

قابلة للتطبي����ق، نظرا ألن هناك 
سلبيات قريبة املدى ستظهر عند 
بدء التطبيق وهناك سلبيات أخرى 
على االقتصاد الكويتي س����تظهر 
على املدى الطويل من خالل إيقاف 
شركات القطاع اخلاص الكويتي عن 
العمل في مجال التطوير العقاري. 
ودعا اجلراح السلطتني التشريعية 
والتنفيذي����ة الى ض����رورة اعادة 
دراسة مثل هذه القوانني والعمل 
على صياغتها من جديد من خالل 

جلنة مختصة.
من جانبه قال أمني سر االحتاد 
قيس الغامن ان هناك شائعة متداولة 
في الوقت الراهن مفادها ان هناك 
مساع من بعض النواب في مجلس 

شريف حمدي
اكد احتاد العقاريني على ضرورة 
إلغاء القانون����ني العقاريني 8 و9 
لس����نة 2008 أو تأجي����ل تطبيق 
العقارية على  قانون الضريب����ة 
أقل تقدير، مش����ددا على ضرورة 
تشكيل جلنة تقوم بإعادة دراسة 
هذين القانونني من جديد ومعرفة 
آثار تطبيقهما على االقتصاد احمللي 
بشكل عام والسوق العقاري على 

وجه اخلصوص.
جاء ذلك ف����ي مؤمتر صحافي 
عقده االحتاد امس بحضور رئيس 
االحتاد توفيق اجلراح وامني السر 
قيس الغامن وعضو مجلس ادارة 
االحتاد حسني الصايغ واحملامي 
والقانوني حسام التنيب، حيث قال 
رئيس االحتاد توفيق اجلراح ان 
القطاع العقاري في الكويت يعيش 
حالة من التخبط الواضح نتيجة 
عدم وضوح ال����رؤى لهذا القطاع 
احليوي، مش����يرا الى ان اوضاع 
القطاع ستزداد سوءا في ظل العمل 

بقانوني 8 � 9 لعام 2008.
أبعاد  واس����تعرض اجل����راح 
تطبيق القانونني 8 و9 على السوق 
العق����اري في الكوي����ت، مبينا أن 
هذه القوانني م����ا جاءت إال كردة 
فعل على ارتفاع أسعار العقارات 
السكنية في الكويت، في حني أن 
القانون في مجمله يتعارض مع 
فطرة الكويتيني في متلك العقار 
أنه مخزن للثروات،  على اعتبار 
مشددا على ان هذه القوانني غير 

أكد أن القطاع العقاري يعيش حالة من التخبط

المضف: هيئة الصناعة اتخذت إجراءاتها لمواجهة 
عدم التنازل عن القسيمة الصناعية للغير

الهيئة. وقال ان قرار اغالق املكاتب 
في املنطقة احلرة جاء من وزارة 
التجارة بصفتها اجلهة املشرفة 
وليس من الهيئة ألنها تقوم برفع 
املخالفات الى الوزارة التخاذ الالزم 
من خالل تطبيق القانون وازالة 

املخالفات.
من جانب���ه ذكر مدي���ر عام 
منظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين محمد بن يوس���ف ان 
املنطقة تسعى حاليا الى تنسيق 
السياسات والبرامج الصناعية 
ملب���ادرة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د لتمويل 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
عبر انش���اء صندوق برأس���مال 
ملي���اري دوالر لدعم الصناعات 
الصغيرة في الوطن العربي، الفتا 
الى انه مت انش���اء مجلس االدارة 

وسيتم العمل به قريبا.

مبا هو مطلوب منها وفق معطيات 
وقرارات البيئة، وحاليا ال يوجد 
اغ���الق ولكن االغالق���ات تكون 
للمصانع املخالفة التي تعمل من 
دون ترخيص ومت تأجيرها للغير 
دون اخطار، باالضافة الى مخالفات 
االمن والسالمة ويتم ذلك من خالل 
انذار املصن���ع كمرحلة اولى ثم 
تش���ديد العقوبة في حال تكرار 
املخالفة. ولفت د.املضف الى ان 
الهيئة تقوم حاليا بتطوير املنطقة 
احلرة التي تقع حتت ادارتها من 
خالل اعمال الصيانة واخلدمات 
والنظافة واحلراس���ة والزراعة 
وتطوير وفق عقود يتم االنفاق 
عليها من الهيئة، داعيا الى ضرورة 
مساندة الهيئة في هذا املجال، حيث 
تقوم بادخال اموال كثيرة للدولة 
عن طريقها وفي الوقت ذاته تقوم 
باالنفاق على املنطقة من ميزانية 

االخرى مع تنفيذ البنية التحتية 
للقس���ائم، االمر الذي يساهم في 

حدوث انفراجة.
وذك���ر ان الهيئة اتخذت عدة 
اجراءات ملواجهة أي انحرافات في 
القسائم الصناعية من خالل عدم 
التنازل عن القسيمة للغير إال بعد 
مضي عام من اقامة املصنع وتوفير 

املزيد من القسائم الصناعية.
وبنينّ ان قس���ائم النعامي التي 
يبدأ العمل فيها خالل عام وستوفر 
4 ماليني مت���ر مربع، مؤكدا على 
تشديد الرقابة، وانه سيتم سحب 
القسائم بعد 6 شهور من عدم بدء 
وتنفيذ املشروع، وذلك وفقا لنظام 
آلي ملواجه���ة ذلك. وعن مصانع 
ام الهيمان، ذكر د.املضف ان هذه 
املصانع اغلقت بسبب مخالفات 
بيئية وهناك تعاون بني الصناعة 
والبيئة وان كل املصانع التزمت 

عاطف رمضان
افتت���ح مدي���ر ع���ام الهيئة 
العامة للصناعة د.علي املضف 
مركز اخلدم���ة املتكاملة في مقر 
الهيئة أمس، وذلك لتقدمي خدمات 
متكاملة للمتعاملني مع الهيئة، مما 
يساهم في سرعة اجناز املعامالت 
»في أق���ل جهد ووق���ت«. وذكر 
د.املضف ف���ي تصريح صحافي 
ان مركز اخلدمة يضم 25 موظفا 
يقومون بتقدمي خدمات متكاملة 
للمتعاملني مع الهيئة، مش���يرا 
الى ان املعامالت ستكون بنظام 
»أون الين« حيث تخطط الهيئة 
إلجناز آلية الش���باك الواحد مع 
جهات أخرى مثل البلدية والبيئة 
والكهرباء واالطفاء للتخفيف عن 

كاهل الصناعيني.
وكشف عن ان الهيئة ستقوم 
بنق���ل هذه اخلدمة ال���ى مناطق 
صناعية يتم تنفيذها حاليا مثل 
منطقة الشدادية التي سيتم طرحها 
على جلنة املناقصات قريبا لتساعد 
الصناعيني عل���ى اجناز أعمالهم 
في أقل وقت ممكن، الفتا الى ان 
قسائم الشدادية ستكون جاهزة 
لتنفيذ املخطط خالل شهري مارس 
وأبريل املقبلني، وس���تكون على 
مساحة 5 ماليني متر بصافي قسائم 
نحو 2.8 مليون متر مبا يساهم 
في توفير ألف قس���يمة صناعية 
مبس���احات تتراوح بني ألف و10 
آالف متر للقسيمة الواحدة، وسيتم 
تخصيص القسائم وتوزيعها على 
املخطط خالل الشهر املقبل بحيث 
يستطيع املستثمر االنتهاء من كل 
االجراءات واملوافقات من اجلهات 
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عقاريون: العقار الوعاء األكبر والمالذ األكثر أمانًا ألموال المستثمرين
كونا: أجمع خبراء عقاريون على ان املراحل 
والتطورات التي شهدها القطاع العقاري في 
الكويت خالل اخلمسني عاما املاضية تثبت ان 
العقار هو الوعاء االستثماري األكبر واملالذ 

األكثر أمانا ألموال املستثمرين.
واعتبر اخلبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان حقبة ما بعد االستقالل 
املتمثلة بنصف قرن مضى شهدت منعطفات 
عدة غيرت من اجتاهات البناء والشراء واألثمان 
واالستئجار للعقار الكويتي مبختلف أوجهه، 

التجاري والسكني واالستثماري.
وأكد رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح 
ان اكثر ما مييز العقار الكويتي هو انه عزيز 
على أصحابه، فأهل الكويت يعتبرون العقار 
جزءا من حياتهم ويحبون توريثه البنائهم وهي 
ميزة تختلف فيها البالد عن باقي دول العالم، 
لذا أضح��ى العقار الكويتي من أغلى وأثمن 

األصول االستثمارية في منطقة اخلليج.
وأوضح اجل��راح ان العقار »ميرض وال 
ميوت«، معتبرا ان هذه املقولة تتجسد بشكل 
كبير في الس��وق احمللي م��ن خالل وجود 
بنايات وامالك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة 
باس��ماء بعض العائالت منذ اكثر من نصف 
قرن تتوارثها االجيال وتطورها او تتوس��ع 
في عمرانها االمر الذي يزيد من قيمة العقار 

ويجعله نادرا في بعض املناطق.

ولفت الى التطور الكبير والسريع للعقار 
من��ذ االس��تقالل، مضيفا ان عدد س��كان 
الكوي��ت ع��ام 1938 كان ال يتجاوز 20 الف 
نس��مة فيما وصل عدد الس��كان اليوم الى 
نحو 1.25 مليون نسمة تغيرت مع هذا العدد 
االحتياجات واملتطلبات العقارية لالنش��طة 

التجارية والسكانية.
من ناحيته، قال أمني سر احتاد مالك العقار 
قيس الغامن ان فترة األربعينيات واخلمسينيات 
تعتبر مرحلة محدودة النطاق مقارنة بالتطور 
الذي تش��هده الكويت في الوقت احلاضر اذ 
اصبح العقار احد أهم القطاعات االقتصادية 

بعد املورد األساسي النفط.
واستعرض الغامن تطور حركة تبادل العقار 
بيعا وشراء واستئجارا في مرحلة الستينيات 
التي شهدت توسعا كبيرا في القطاع العقاري 
للسكن مع بدء توافد املقيمني للعمل في الكويت 
من مختلف دول العالم فبدأت مرحلة جديدة 
تستوجب توفير عدد كبير من املساكن بشكل 
مختلف متاما عما كان عليه احلال في حقبة 

اخلمسينيات واالربعينيات.
واعتبر الغ��امن ان قان��ون تثمني العقار 
شكل منعطفا تاريخيا قفزت على اثره اسعار 
العقارات في الكويت الى مس��توى جديد مت 
البناء عليه واعتباره مؤشرا أساسيا لسوق 
العقار حيث ارتفعت معدالت السيولة بني ايدي 

املواطنني فزاد االقبال على ش��راء األراضي 
والبناء واالس��تئجار االمر الذي يعتبر ابرز 

محفز للسوق العقاري في تلك احلقبة.
وقال الغامن انه عاصر حقبة السبعينيات 
بشكل مكثف من خالل التداول بالعقار احمللي 
حيث شهدت اقرار مشروعات حكومية كبرى 
جعلت احلاجة اكبر الى مساحات جديدة تتطور 
من خاللها املدن والبنى التحتية وشهدت بعض 
املناطق توسعات لبناء الطرق االمر الذي أدخل 
مساحات شاسعة ضمن املخططات التنظيمية 
القابلة للتداول في السوق بيعا وشراء وبالتالي 
دخول املنافسة التجارية على هذه املساحات 

لتقسيمها وبيعها الغراض السكن وغيره.
من ناحيته، شرح رئيس قسم احملاسبة في 
جامعة الكويت د.صادق البسام العالقة القوية 
بني تنامي السيولة في أيدي املستثمرين في 
س��وق االوراق املالية »البورصة« وانعكاس 
ذل��ك على قطاع العقار اذ ان القطاعني املالي 
والعق��اري هما االبرز لالس��تثمار في دولة 
الكويت ويؤثران بشكل عميق فيما بينهما.

واعتبر البسام ان املرحلة املمتدة من عام 
2000 الى »وقتنا احلالي شهدت عالقة ترابط 
قوية بني حال البورصة والعقار وشهدت طفرة 
مالية على صعيد االسهم أعقبتها انتكاسة كبيرة 
في عامي 2005 و2006 انعكست بنسب متفاوتة 

على واقع اسعار العقارات في الكويت«.
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