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لالستثمار في السوق العقاري احمللي باستثناء السكن اخلاص بهدف حتقيق عوائد جيدة على املديني املتوسط والطويل

»الهيئة« تؤسس محفظة عقارية مبليار دينار بإدارة بيت التمويل الكويتي
واقتصاديون لـ »األنباء« : ستحّد من التراجع في قيم العقارات

الدول����ة جهودها  أن تواص����ل 
االقتصادي����ة من خ����ال طرح 
املزيد من املشروعات التنموية 
خال املرحلة املقبلة، الفتا الى 
ان االقتص����اد احمللي في حاجة 
ماسة للمبادرات احلكومية في 
جميع القطاعات سواء العقارية 

او غيرها.

تأثير محدود

م����ن جانب آخر، ق����ال نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة املا 
العاملية للتمويل واالس����تثمار 
عب����داهلل املا إن تأثير إنش����اء 
العقارية على السوق  احملفظة 
العقاري بالكويت سيكون محدودا 
نظرا لصغر حجم رأسمال احملفظة 
البالغ مليار دينار مقارنة بحجم 
القطاع العقاري بالكويت وسط 
توقعات بأن ينعكس إيجابيا على 

حركة التداول العقارية.
وأشار املا إلى أنه منذ بداية 
األزم����ة االقتصادي����ة أصبحت 
عمليات البيع وإعادة البيع في 
السوق احمللي شبه معدومة نظرا 
ألن عملي����ات التمويل الذاتي ال 
تس����تطيع إص����اح ج����زء من 
سلبيات توقف التمويل البنكي 
إال أن احملفظ����ة العقارية املزمع 
إنشاؤها ستصلح جزءا بسيطا 
من توقف التمويل البنكي، األمر 
الذي سيعيد احلركة إلى التداوالت 
العقارية بالسوق احمللي، مبينا ان 
فرص انتعاش السوق العقاري 
أصبحت قريبة جدا خاصة بعد 
قرار الهيئة العامة لاس����تثمار 
بإنشاء احملفظة العقارية، السيما 
أيضا اختفاء اثر املضاربني في 
الس����وق العقاري خال الفترة 
املاضية بعد اخلسائر التي حلقت 
بهم على اثر انخفاض قيم األصول 
العقارية بالسوق احمللي، األمر 
الذي دفع إلى تسجيل تراجع في 
التداوالت العقارية خال الفترة 

املاضية.

حركة العقار

م����ن جانب����ه ق����ال اخلبير 
االقتصادي حج����اج بوخضور 
ان احملفظ����ة العقارية اجلديدة 
ستنش����ط حركة العقار احمللى 
وبالتالي إقرارها س����يصب في 
الوطني  مصلح����ة االقتص����اد 
حيث ستحقق انتعاشة ملحوظة 
للقطاع عبر خلقها ملناخ جديد 
للعقار احمللى، مبينا ان احملفظة 
اجلديدة س����تعمل على تعزيز 
النش����اط والثق����ة ف����ي القطاع 

العقاري بالكويت.
ورأى ان احملفظة ستحد من 
التراجع احلاد الذي تشهده قيم 
العقارات فضا عن انها ستوفر 
فرصا استثمارية مناسبة تفتح 

خال أسبوعني إال أن التحرك في 
حد ذاته جيد وسيدعم السوق 

العقاري.
آلية دخ����ول احملفظة  وعن 
ق����ال الغامن: »نفض����ل أن نترك 
موضوع اآللية حلني بدء احملفظة 
الشراء، السيما ان  في عمليات 
احملفظة ستركز على »التجاري« 
ال����ذي يتوفر بأس����عار مغرية 

للغاية«.
واعتب����ر الغ����امن ان القطاع 
أكثر  املصرف����ي احمللي يب����دو 
متاسكا اليوم، حيث أخذ القطاع 
املصرفي احمللي في اس����تعادة 
عافيته بشكل تدريجي، بعد مرور 
أكثر من عامني على عملية إعادة 
هيكلة األوضاع املالية واإلدارية 
والتشغيلية، مشيرا الى تراجع 
محافظ اإلقراض في البنوك بشكل 
الفت خال العامني املاضيني هو 
ما أدى إلى حالة من توقف العديد 

من املشاريع العقارية.

آثار إيجابية

أك����د اخلبير  م����ن جانب����ه 
االقتصادي محمد علي النقي ان 
أي سيولة سيتم ضخها في سوق 
العقار الكويتي ستكون لها آثار 
إيجابية كبيرة ستنعكس على 
العقاري بوجه خاص  النشاط 
واالقتصادي بشكل عام، مبينا ان 
خلق السيولة اجلديدة سيساعد 
على تعزيز النشاط والثقة في 
القطاع العقاري فضا عن تعزيز 

مكانته في االقتصاد الكويتي.
وأوضح النقي ان ش����ركات 
املقاوالت سيكون لها دور كبير 
مع إق����رار هذه احملفظة، وكذلك 
شركات مواد البناء التي ستشهد 
نشاطا هي األخرى بناء على إقرار 

مثل هذه احملفظة.
وأشار الى ان احملفظة العقارية 
عندما تتضح معاملها بشكل نهائي 
آثارها االيجابية  س����تظهر لها 
عل����ى املس����تويني االقتصادي 
واالجتماعي، الفتا الى ان اآلثار 
االقتصادية تتجلى في تنشيط 
س����وق العقارات بعد فترة من 
الركود بناء على استمرار تداعيات 
األزم����ة االقتصادية والتي كان 
لها تأثير بالغ على هذا القطاع، 
الفت����ا إلى ان القط����اع العقاري 
سيشهد طفرة نشاط غير متوقع 
خال العام احلالي مع البدء في 
تفعيل دور احملفظة، األمر الذي 
سينعكس باإليجاب على عدد من 
القطاعات األخرى املرتبطة بقطاع 
العقار وهو ما سيكون عاما من 
العوامل الرئيسية لعودة النشاط 
واالنتعاشة الى مجمل االقتصاد 
احمللي بشكل تدريجي خال العام 

احلالي.
وأعرب النقي ع����ن أمله في 

العقار. وق����ال ان قطاع العقار 
يعتبر من اكبر القطاعات احمللية 
وينبغ����ي أن تدعم����ه احلكومة 
باستمرار في حالة األزمات املالية 

او السياسية.
من جهة أخرى، قال البريكان 
العقارات  ان انخفاض أس����عار 
بشكل كبير خال العامني املاضيني 
دفع شركات عقارية إلى حتويل 
جزء من محافظها العقارية صوب 
التأجير لاستفادة من السيولة 
والعوائد التأجيرية وخلق تدفقات 
نقدية تساعد في إجناز املشاريع 

القائمة أو املعلقة منها.
البنوك  ان  البري����كان  وبني 
اجتهت الى أدوات الدخل الثابت 
كوسيلة للحصول على العوائد 
ذات املخاط����ر املنخفضة، حيث 
شهد السوق احمللي سلسلة كبيرة 
من إصدارات السندات للبنوك 
التقليدية والصك����وك للبنوك 
التي يدعمها طلب  اإلس����امية 

عاملي قوي.
محمود فاروق ـ أحمد مغربي  ٭

املج����ال للعديد من الش����ركات 
العقارية لاس����تفادة منها على 
انها  املس����توى احمللى، السيما 
س����تحدث تغييرا ف����ي تركيبة 

القطاع العقاري بالكويت.

طفرة عقارية

من جانبه، قال اخلبير العقاري 
سليمان البريكان ان سوق العقار 
احمللي مقبل على طفرة عقارية 
املقبلة  القليلة  الش����هور  خال 
العقارية  بعد دخول احملفظ����ة 
في عمليات الشراء الفعلية التي 

التزال غامضة بعد الشيء.
البريكان ان وضع  وأوضح 
احملفظ����ة حتت تص����رف بيت 
التمويل الكويت����ي )بيتك( هو 
قرار صائب للغاية، السيما ان 
البنك يتمتع بخبرة عقارية كبيرة 
للغاية، مش����يرا الى أن دخول 
مديرين آخرين إلدارة جزء من 
أموال احملفظة سيكون أيضا له 
مردود علي الشركات والبنوك 
الت����ي لها تاريخ كبير في قطاع 

فعال عليها.

خطوة متأخرة

من جانبه، رحب أمني س����ر 
الغامن  العقاري����ني قيس  احتاد 
بفكرة إنشاء احملفظة العقارية 
حيث قال: »منذ 3 س����نوات دعا 
جميع العقاري����ني إلى ضرورة 
إنشاء محفظة عقارية مليارية 
النتشال السوق العقاري احمللي 
من كبوته التي أصابته بالشلل 
التام بعد األزمة املالية العاملية 
وتشدد البنوك احمللية في إعطاء 
الق����روض والتمويات الازمة 
للعق����ار، ولكن خط����وة الهيئة 
العامة لاستثمار جاءت متأخرة 

في إنقاذ قطاع العقار«.
وش����دد الغامن على ضرورة 
ان يك����ون حت����رك احملفظة في 
الصميم عل����ى حد تعبيره، وال 
يكون ملعاجلة جوانب ش����كلية 
ال تعط����ي نتائج ايجابية خال 
املرحلة املقبلة السيما ان خطوات 
العاج جاءت متأخرة بعد خسارة 
الشركات العقارية اجلزء الكبير 
من أصولها جراء االنخفاضات 

الكبيرة في البورصة.
الغ����امن ان حتقق  وتوق����ع 
احملفظة العقارية عوائد مجزية 
تت����راوح ب����ني 10% و15% خال 
انه  الى  املقبلة، مشيرا  املرحلة 
وعل����ى الرغم م����ن صغر مبلغ 
احملفظة الذي من املمكن أن ينفذ 

عقارية برأسمال مليار دينار جاء 
متأخرا نوعا ما، مشيرا إلى أن 
الهيئة قراراتها صائبة في وضع 
أموالها في املكان املناسب، السيما 
ان القط����اع العقاري احمللي من 
أفضل القطاعات االقتصادية في 

الكويت.
العوائد  ان  وأوضح اجلراح 
التي ستحققها احملفظة العقارية 
ستكون مجزية ومعقولة خاصة 
أنها ستستهدف العقار التجاري 
واالستثماري الذي يتوافر حاليا 
بأسعار منخفضة للغاية، مبينا 
أن قطاع العقار احمللي سيشهد 
طفرة عقارية خال الربع الثاني 
م����ن العام احلال����ي بعد دخول 

احملفظة العقارية.
وب����ني أن أس����عار العقارات 
إلى مس����تويات قريبة  وصلت 
من القاع السعري لها في وقت 
انخفضت فيه اإليجارات سواء 
في الوحدات السكنية أو التجارية 
بشكل الفت خال فترة ما بعد 

االزمة املالية العاملية.
وأك����د اجل����راح ان خيارات 
الشراء ستبدو قوية خال الفترة 
املقبلة، الرتباط ذلك ببروز أسعار 
شراء مناسبة، باإلضافة إلى رغبة 
العقارية املطورة في  الشركات 
التخلص وتسويق مخزونها من 
العقارات والوحدات السكنية التي 
العامني  تكدس����ت عندها خال 
املاضيني، من دون وجود طلب 

أعلنت الهيئة العامة لاستثمار 
انها قررت انشاء محفظة عقارية 
برأس����مال قدره ملي����ار دينار، 
لاستثمار في السوق العقاري 
احمللي، باستثناء السكن اخلاص، 
تهدف احملفظة الى حتقيق عوائد 
جي����دة على املديني املتوس����ط 
والطويل واالستفادة من التراجع 
العقارات وتوفر  احلاد في قيم 
فرص اس����تثمارية مناسبة في 
هذا القطاع احليوي من االقتصاد 

الكويتي.
 باالضاف��ة الى خلق سيولة 
تساعد على تعزيز النشاط والثقة 
في القط��اع العق���اري وتعزيز 
مكانت�ه في االقتصاد الكويتي.

ادارة  مه������ام  وس����توك��ل 
احملفظ��ة الى مديرين متخصصني 
وفق معايير وضوابط محددة 
لاطمئنان على ق����درة وكفاءة 
املديري��ن الذين يت��م اختيارهم 

على حتقيق اهداف احملفظ��ة.
هذا وقد استندت مهمة احملفظة 
الى بيت التمويل الكويتي كمرحلة 
اولية مع امكانية اختيار مديرين 
آخرين الدارة ج����زء من اموال 

احملفظة.
هذا وقد أجمع خبراء عقاريون 
العامة  الهيئ����ة  ق����رار  أن  على 
لاستثمار بإنشاء محفظة عقارية 
برأسمال مليار دينار مبا يعادل 
3.6 مليارات دوالر لاستثمار في 
السوق العقاري احمللي باستثناء 
االس����تثمار في عقارات السكن 
اخلاص والتي مت إسناد إدارتها 
الى »بيتك« سيساعد على زيادة 
النشاط في االستثمار العقاري 
عبر إفراز سيولة جديدة تعزز 
بدورها الثقة في القطاع العقاري 
وتعزز مكانته وسط االقتصاديات 

العربية واخلليجية.
و توقع اخلبراء في استط�اع 
ل� »األنباء«: أن حتقق احملفظة 
عوائد مجزية تتراوح بني %10 
و15% خال املرحلة املقبلة وأن 
العقاري طفرة  القطاع  يش����هد 
ملحوظة ونش����اطا غير متوقع 
خ����ال العام احلال����ي مع البدء 
في تفعي����ل دور احملفظة األمر 
الذي سينعكس بااليجاب على 
القطاعات االقتصادية  عدد من 
األخرى املرتبطة بقطاع العقار 
وه����و م����ا س����يكون عاما من 
العوامل الرئيسية لعودة النشاط 
واالنتعاشة الى مجمل االقتصاد 
احمللي بشكل تدريجي خال العام 

احلالي.
بداي����ة ق����ال رئي����س احتاد 
العقاري����ني ورئي����س مجل����س 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
مجمع����ات األس����واق التجارية 
توفيق اجل����راح ان قرار الهيئة 
العامة لاستثمار إنشاء محفظة 

محمد النقيتوفيق اجلراحقيس الغامن

الثاقب: االختيار يعكس الثقة حجاج بوخضورسليمان البريكانعبداهلل املا
في »بيتك« وبداية احملفظة  

بـ 250 مليون دينار
قال مساعد املدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
عماد عبداهلل الثاقب ان إسناد الهيئة العامة لالستثمار إلى »بيتك« مهمة 
إدارة احملفظة العقارية التي أعلنت تأسيسها برأسمال مليار دينار يؤكد 

ثقة الهيئة في »بيتك« واملكانة التي يتمتع بها في السوق العقاري وخبرته 
املتميزة املكتسبة من إدارته للعديد من احملافــظ العقارية خالل السنوات 

السابقــة باإلضافــة إلى توافر كادر 
بشــري عالي احلرفية واعتماده كجهة 

تقييم مهنية ومحايدة.
وأوضح الثاقب في تصريح صحافي أن 

الهيئة أسندت إلى »بيتك« بداية إدارة 
ما قيمته 250 مليون دينار من اجمالي 

رأسمال احملفظة البالغ مليار دينار، مشيرا 
في هذا الصدد إلى أن مدة احملفظة خمس 
سنوات وتهدف إلى االستثمار في قطاع 

العقارات االستثمارية والتجارية، مع 
التركيز على العقارات التجارية والتي هي 

األكثر تأثرا جراء الظروف االقتصادية 
احلالية، وبالتالي فهي مرشحة لتحقيق عائد 

أفضل من بني القطاعات األخرى خالل املرحلة املقبلة، حيث تستهدف 
احملفظة حتقيق عوائد جيدة على املديني املتوسط والطويل، عبر املتاجرة 

في مجموعة منتقاة من هذه العقارات.
وأشار إلى انه سيتم تشكيل جلنة إشرافية تنفيذية تتألف من 5 أعضاء 

برئاسة الهيئة التي ستتمثل بثالثة أعضاء واثنني ميثالن »بيتك«، وسيوكل 
إلى اللجنة مهمة وضع الئحة تفصيلية باإلجراءات والضوابط الداخلية 

إلدارة احملفظة. وأكد الثاقب انه حرصا على مبدأ الشفافية ومنعا لتضارب 
املصالح فان »بيتك« لن يتخذ أي قرار بشأن أي عقار ذي صلة بشكل 

مباشر أو غير مباشر، وحتى التقييم في هذه احلالة سيكون من قبل جهة 
أوجهات خارجية محايدة.

عماد الثاقب

»البابطني« :عرض على »إنفينيتي«
كما اعتادت شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
على أن تقدم عروضا مميزة على اإلطاق، فقد أطلقت 
أخيرا عرضا مميزا جلميع الراغبني في اقتناء الفخامة، 
وذلك مبنحهم الفرصة للحصول على سيارة إنفينيتي 
التي تتسم بكل معايير الفخامة والرفاهية، حيث ميكنهم 
اآلن امتاك الس����يارة ودفع القسط األول بعد 90 يوما 
من تاريخ ش����رائها، هذا باإلضاف����ة الى خصم خاص 
بقيمة 600 دينار من السعر الكلي للسيارة، وذلك على 
مجموع����ة مختارة من موديات إنفينيتي. وقد أطلقت 
البابط����ني هذا العرض الى جانب العرض اخلاص على 
 GALAXY موديات مختارة وذلك باحلصول على جهاز
Tab وكفالة 5 سنوات غير محددة املسافة واملطبقة على 
جميع طرازات إنفينيتي باإلضافة إلى سيارة بديلة في 
فترة الصيانة، واالستفادة أيضا من خدمة VIP. ومتثل 
إنفينيتي أحدث العام����ات التجارية في عالم صناعة 
السيارات، وتضم مجموعة سياراتها في الشرق األوسط 
 ،EX35 ،املكشوفة G ،كوبيه G، G كا من السيدان الفاخرة
 56/37 M ،»50 املترف����ة من فئة »ك����روس أوفر/FX35
السيدان الرائعة متوس����طة احلجم وQX56 الرياضية 

متعددة االستخدامات باحلجم الكامل.

أعلنت شركة اخلليج للتأمني، الرائدة في مجال 
التأمني في الكويت، عن رعايتها ملهرجان الكوت 
السنوي حول »تراث اجلزيرة العربية«، والذي 
تنظمه اجلامعة األميركية بالكويت، حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود، وذلك يومي 15 و16 مارس اجلاري.
وتأتي رعاية الشركة ملثل هذا املهرجان انطاقا 
من إميانها بأهمية توثيق وأرشفة تراث اجلزيرة 
العربية بوجه عام، والتراث الكويتي على وجه 

اخلصوص.
 حيث ان هذه الرعاية جاءت منس���جمة مع 
رؤية »اخللي���ج للتأمني« فيما يتعلق بضرورة 
تعزيز الوعي الثقافي بت���راث الكويت القدمي، 

السيما لدى األجيال املقبلة.
وتفخر »اخلليج للتأمني« لكونها أحد الرعاة 
الرئيسيني لهذه األنشطة املتميزة التي تستهدف 

حفظ وتوثيق تراثنا الكويتي والعربي في ذاكرة 
األجيال احلالية واملقبلة، مبا يشكل معينا على 
حسن الفهم والتواصل الثقافي بني األجيال من 
ناحي���ة، والثقافات احمللية والعاملية من ناحية 

أخرى.
 يذكر ان اخلليج للتأمني حريصة على املشاركة 
الفعالة في مختلف األنشطة االجتماعية والثقافية 
التي من شأنها أن تصب في الصالح العام وتعود 
باملنافع املجتمعي���ة والثقافية والتنموية على 

الكويت وأجيالها احلالية واملقبلة.
هذا وقد تواجد في جناح الشركة باملهرجان 
 )KIPCO( كل من مدير التسويق والعاقات العامة
سعد العلي ومن شركة اخلليج للتأمني مدير إدارة 
التس���ويق والعاقات العامة خالد السنعوسي 
ومسؤول عاقات عامة عائشة العصفور ومن 

قس���م التسويق بالشركة جنوى سلمان.

من اليمني سعد العلي وخالد السنعوسي وعائشة العصفور وجنوى سلمان 

اجلراح: »الهيئة« 
قراراتها دائمًا صائبة 

في وضع أموالها 
باملكان املناسب

املال: تأثير احملفظة 
سيكون محدوداً لصغر 
حجم رأسمالها مقارنة 

بالعقار احمللي

الغامن: اخلطوة جاءت 
متأخرة.. وتوقعات 

بتحقيقها عوائد مجزية 
مع بداية تفعيلها

بوستر احلملة اجلديدة من »البابطني«

تعزيزاً للوعي الثقافي وإميانًا بأهمية توثيق التراث الكويتي

»اخلليج للتأمني« راٍع رئيسي
ملهرجان »الكوت« السنوي


