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»شانغريال« تكشف عن خططها التوسعية 
في أسواق احمليط الهندي وآسيا

الربع األول شهد تراجع »االستثماري« و»التجاري«.. وارتفاع »الخاص«

»بيتك«: 10% انخفاض بالتداوالت العقارية إلى 670 مليون دينار
قــال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي »بيتك«: أن 
الربع األول مــن العام احلالي 
سجل نشاطا ملحوظا في عدد 
الصفقات املتداولة لقطاع العقار 
احمللي ليصل ألعلى مستوى في 
عامني حيث بلغ عدد الصفقات 
نحــو ١388 صفقــة، مرتفعــا 
بنسبة 9.٢% عن عددها البالغ 
١٢4١ صفقة في الربع الســابق 
له، وبارتفاع كبير على أساس 
سنوي نسبته ١١.8% عن الربع 

األول من العام املاضي.
ويأتي ذلــك في الوقت الذي 
ســجلت فيــه قيمة التــداوالت 
العقارية انخفاضا محدودا خالل 
الربــع األول من العــام احلالي 
بتداوالت بلغت قيمتها نحو 6٧٢ 
مليون دينار بنسبة 4.4% مقابل 
حوالي ٧٠٢ مليون دينار في الربع 
الســابق له، وبنسبة انخفاض 
قدرها ١٠% عن قيمة تداوالت الربع 

األول من العام املاضي. 
وقد تعددت أسباب انخفاض 
قيمة التداوالت، على أساس ربع 
سنوي، إال أن األمر الالفت للنظر 
هو ارتفاع عدد وقيمة تداوالت 
السكن اخلاص مدفوعا بزيادة 
عدد املزادات التي نظمت خالل 
الربع األول وحتديدا في مارس 
الذي شــهد نحو نصــف عدد 
وقيمة التداوالت في هذا الربع.
وخصوصــا فــي تــداوالت 
السكن اخلاص في ذلك الشهر 
نتيجة العديد من املزادات التي 
جرت على مناطق من محافظة 
مبــارك الكبير منهــا منطقتي 
املسايل والعقيلة، فيما واصل 
القطاعان التجاري واالستثماري 
في الربع األول تراجعهما على 
أساس ربع سنوي منخفضني 
بنسبة 3% و6٧% على الترتيب 
عن الربع الرابع من العام املاضي. 
ويأتي التراجع احلاصل في 
الربــع األول على أســاس ربع 
ســنوي فــي الســوق بوتيرة 
أقــل من التراجع الذي شــهده 
فــي األرباع الفصلية في العام 
املاضي، في ظل ارتفاع أسعار 
النفــط خالل الربــع األول من 
العام احلالي عند متوسط بلغ 
54.6 دوالرا للبرميل بنســبة 
٧%عن متوسط السعر في الربع 

السابق له.
وجناح الكويت في متويل 

العجز املالي وتسويق ما قيمته 
8 مليــارات دوالر من ســندات 
الدين احلكومي بنجاح منقطع 
النظير، في ظل استمرار التقييم 
الســيادي املتميــز للكويــت 
واســتقرار اجلهــاز املصرفــي 
فيها، كما استمرت املشروعات 
احلكومية في ظل التزام احلكومة 
الكويتيــة باســتمرار وتيــرة 
اإلنفــاق احلكومــي واحلفاظ 
عليها، حيث بلغ حجم اإلنفاق 
احلكومي نحو ١.4 مليار دينار 
مبا يشــكل نصف مخصصات 

عام ٢٠١٧/٢٠١6. 
وقــد تخطت التســهيالت 
االئتمانية املمنوحة للنشــاط 
العقاري حاجزا لم تصله من قبل 
مسجلة ٢٠.١ مليار دينار تشكل 
أكثر من 58.5% من التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة، وبزيادة 

نســبتها 3.4% عن الربع األول 
من العام املاضي.

وقــد تزامن ذلك مع ارتفاع 
االئتمان املمنوح لباقي القطاعات 
االقتصادية باستثناء التسهيالت 
االئتمانية الشخصية واالئتمان 
املمنوح للقطاع الصناعي، وذلك 
في ظل املوجة التفاؤلية التي 
شهدتها بورصة الكويت خالل 
الربع األول مــن العام احلالي 
والتــي فاقت قيمــة تداوالتها 
مستويات التداوالت في العام 
املاضي كله، مع عودة معدالت 
التضخم احملسوبة على أساس 
سنوي لالنخفاض مسجال 6.٢% 
في الربع األول مقابل 3.١% في 
ذات الفترة من العام املاضي. 

ويالحظ االرتفاع للمرة األول 
في عامني ملستويات أسعار قطاع 
العقارات التجارية خالل الربع 

األول مقارنة مبســتوياتها في 
الربع السابق له، في الوقت الذي 
تشــهد فيه مســتويات أسعار 
األراضــي في قطاعي الســكن 
اخلاص والعقار االســتثماري 
هدوء معدالت التراجع احملسوبة 
على أساس ربع سنوي خالل 
مقارنــة   ٢٠١٧ األول  الربــع 
مبعــدالت التراجع فــي الربع 
السابق له، حيث تسير حتركات 
أسعار القطاع التجاري في اجتاه 
تصاعدي، بينما مازالت متذبذبة 

في القطاعني اآلخرين.
فقد شــهد الربــع األول في 
بورصة الكويت أداء استثنائيا 
علــى مســتوى قيمة األســهم 
املتداولــة، حيــث بلغت قيمة 
التداوالت ٢.٧ مليار دينار في 
الربع األول مــن العام احلالي 
وهي ثالثــة أضعــاف قيمتها 
في الربع الســابق له وتقترب 
مــن نحــو ٢.9 مليــار دينــار 
ســجلتها البورصة طوال عام 
٢٠١6، ويأتــي هــذا االرتفــاع 
الكبير مدفوعا بارتفاع جميع 
القطاعات املسجلة بالبورصة 
خالل الربع األول عن السابق له 
بشكل الفت، وتضاعفت كمية 
األسهم املتداولة خالل هذا الربع 
إلى ثالثة أضعاف الربع السابق 
له، وتقترب من كمية األســهم 

املتداولة في عام ٢٠١6. 
وقــد بلغ عــدد الشــركات 
املســجلة في القطاع العقاري 
36 شركة مسجلة في بورصة 
الكويت متثل نحو ١9% من عدد 
الشــركات املدرجة البالغ ١89 
شركة مدرجة حتى الربع األول 
من العام، واستحوذ القطاع على 
35% من كمية األسهم املتداولة 
فــي البورصة ويأتــي القطاع 
الثاني بني القطاعات املسجلة، 
كما يســاهم القطاع بنحو ٢١% 
من قيمة األســهم املتداولة في 
البورصة خــالل الربع االول، 
بينما يأتي فــي املرتبة األولى 
بــني القطاعات مــن حيث عدد 
الصفقات مبا ميثل ٢٧% من عدد 

الصفقات املتداولة.

11% منو سنوي 
بعدد الصفقات 

العقارية 
إلى 1400 

صفقة

القطاع العقاري 
يساهم بـ %21 

من قيمة األسهم 
املتداولة بالبورصة

ملتابعة التفاصيل
على موقع 

»األنباء«

كشفت فنادق ومنتجعات شانغريال، 
املتخصصة في إدارة وتشــغيل الفنادق 
الفخمة والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا 
لها، عــن تفاصيل خطتها الفتتاح فنادق 
جديــدة فخمة في منطقة احمليط الهندي 
وآسيا. حيث أعلنت شانغريال، أنها بصدد 
ترســيخ مســتويات جديدة من الفخامة 
الفندقيــة في ســريالنكا بافتتــاح فندق 
شــانغريال كولومبو الذي سيكون أكثر 
الفنادق فخامة فيها، وسيمثل إضافة قيمة 
ملنتجع وسبا شانغريال همباتوتا التابع 
للمجموعة واملكون من 3٠٠ غرفة والذي 

افتتح في يونيو ٢٠١6.   
وتتوسع فنادق ومنتجعات شانغريال 
في سريالنكا في الوقت الذي يتوقع فيه 
مجلس السفر والسياحة العاملي منو الدخل 
اإلجمالي لقطاع السياحة والسفر في البالد 
بنسبة 6.3% ســنويا خالل العقد املقبل، 
فيما يتوقع أن يسهم القطاع بحلول العام 

٢٠٢6 بـــ 85 مليار دوالر في 
اقتصاد البالد. 

وبهذا الســياق قال 
مايــكل كوتان نائب 
الرئيــس التنفيذي 
في »شــانغريال«، 

والــذي يشــرف 
محفظــة  علــى 
املجموعــة فــي 
أوروبا والشرق 
األوسط والقارة 
األميــركيــــة: 
صبحــــــت  أ «
سريـــالنكــــا 
ذات سمـعـــــة  
سياحية عاملية 
علــى صعيــد 
سياحة األعمال 
والترفيه، ففي 
األول  الربــع 
مــن العــــام 
احلـــالي زار 
البالد أكثر من 
نصف مليون 
ســائـــــــح. 
واألســواق 
املســتهدفة 
إلى  تتوافق 
حــد كبيــر 
مع أسواقنا 
املســتهدفة 

نحــن 
حيث يأتي 

السياح الهنود في املقدمة ثم الصينيون 
ثــم البريطانيــون«.  ويتميــز فنــدق 
شانغريال كولومبو مبوقعه املميز بني 
متنزه »غال فيس جرين« وبحيرة بيرا 
مع إطاللة مفتوحة على احمليط الهندي.
 ومتتــد مســاحته علــى ١٠ هكتارات 
وهــو جزء من مشــروع تطويــر متعدد 
االستخدامات يضم برج مكاتب وبرجني 
سكنيني ومركز تسوق فخم. ويضم الفندق 
466 غرفة و4١ شــقة فندقية و34 جناحا 
كبيرا منها اجلناح الرئاسي وثالثة أجنحة 
خاصة. وسيكون فندق شانغريال كولومبو 
مركزا مميزا للمطاعــم املعاصرة ليكون 
مركزا اجتماعيا جديدا في املدينة، حيث 
يضم خمس مطاعم مبا فيها املطعم الصيني 
األصيل االفضل والوحيد في سريالنكا، 
إضافة إلى مطعم املشاوي الغربية ومطعم 
مفتوح طوال اليوم وتراس وصالة رواق 

الفندق.  
وأضاف كوتان بالقول: »ستكون مرافقنا 
الفندقية العاملية املســتوى مثار إعجاب 
ضيوفنا من السياح ورجال األعمال على حد 
سواء، فهي مرافق مثالية لعقد 
املؤمتــرات واالجتماعات، 
وستســاعد هذه الوجهة 
لتنافــس مــع مراكــز 
اســتضافة املؤمترات 
واالجتماعات األخرى 
فــي املنطقــة مثــل 
بانكوك وسنغافورة 
الملبـــــور  وكـــوا
وبوكيت وبالي. إن 
توليفتنــا املتمثلة 
في جــودة اخلدمة 
والقــدرات العالية 
لتنظيم املؤمترات 
جيــا  لو لتكنو ا و
املتقدمة في القاعات 
تعني أن هذا الفندق 
ســيكون منتجــا 
فريــدا بالفعل في 

سريالنكا«.
ويقع منتجع 
وسبا فيلينغيلي 
التابع لشانغريال 
فــي ادو اتــول، 
وهي أكبر جزيرة 
منتجعيــة فــي 
املالديف على بعد 
خمس دقائق فقط 
بالقارب من مطار 

غان الدولي.


