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النهار ااقتصادي

خبراء :صفقات العقار افتتحت  2013بجس النبض
أكدوا لـ «ر» أن اأسعار منفلتة و «التجاري» في خطر

العصفور  :أداء  2012فاق
التوقعات رغم بقاء مشكات
القطاع على حالها دون حلول

السوق يعاني جفافً في طرح
اأراضي بصورة قلبت توازنات
العرض والطلب «فوق تحت»

العبادي :ااستثمار
في «السكني» ورقة رابحة
مشروطة بتمرير ائحة تقرأ
الواقع وليس التكهنات

خط ااستثمار

وم��ن ال�ث��اب��ت ان ه�ن��اك م�ح��رك��ات اي�ج��اب�ي��ة م��ازال��ت
ع �ل��ى ق��ائ �م��ة اان �ت �ظ��ار وي �خ �ش��ى رواد ال �ع �ق��ار ان
ت �ك��ون م�س�ت�م��رة أه �م �ه��ا ال �ت �ش��ري��ع ام�س�ت�ج��د ال��ذي
ي�س�م��ح ل �ل �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة ب��ال��دخ��ول ع �ل��ى خط
ااستثمار في «السكني» ،على الرغم من ان الفكرة
حسب الخبراء كانت مطروحة منذ عام  1985دون
تشريع مختص ول��م تجد امحفزات التي تضعها
ف��ي م �ح��اور التطبيق وان�ت�ه��ت ك�م��ا ب ��دأت ف��ي أق��ل
من  6أشهر عام  ،1986وفي مقابل ذلك يبقى على
ذمة الجهات امختصة ما يقارب من  11ألف طلب
سكني مؤجلن بمعدات متوسطة تتراوح بن 3
و 6أع��وام وه��ي نسبة كبيرة للغاية اذا ما قورنت
بحجم القطع التي تمرر لحساب قسائم «السكني»
كل عام .
وف ��ي ال �س �ي��اق ام�ت�ص��ل أج �م��ع خ �ب��راء ال �ع �ق��ار على
ان ال�ص�ف�ق��ات وال � �ت ��داوات ال �ع �ق��اري��ة ام�ل�ح�ق��ة بها
بدأت العام الحالي على استحياء بما يشبه جس
النبض م��ن واق��ع انخفاض ف��ي العمليات ام�م��ررة
فعليً ب�ف��اص��ل ك�ب�ي��ر م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ت��رة نفسها من
العام اماضي ،ما يؤكد على الضغط الذي يعانيه
القطاع ل�ث��اث أس�ب��اب رئيسة ه��م انخفاض عائد
الودائع البنكية للعام الثالث على التوالي وتذبذب
أداء س � ��وق ال� �ك ��وي ��ت ل� � � ��أوراق ام ��ال� �ي ��ة وال �ت �ح��ول
ال�ت�ش��ري�ع��ي ام �ف��اج��ئ س ��واء ف��ي ق��وان��ن ال �ع �ق��ار أو
تمرير قانون الشركات رق��م ( )25لسنة  2012رغم
اع �ت��راض ق�ط��اع��ات اق�ت�ص��ادي��ة م��ؤث��رة ع�ل��ى بعض
م ��واده ،ب��ااض��اف��ة ال��ى ع��ام��ل ت��اب��ع يخص معادلة
ال� �ع ��رض وال �ط �ل��ب ال �ت��ي أل �ه �ب��ت اأس� �ع ��ار وزادت
وقودها فوق القيم العادلة بمراحل وأدت بالتبعية
ان� �ك� �م ��اش ورك � � ��ود ط � ��ال ش� ��رائ� ��ح ع� �ق ��اري ��ة م�ه�م��ة
ومغذية للسوق على رأسها « العقار التجاري « في
ظاهرة جديدة من نوعها حولت الشريحة اأقل في
كلفة ااستثمار واأكثر رواجً من حيث التسويق
والقيم اايجارية الى نقاط منكمشة بسبب زيادة
ح�ج��م ام �ش��روع��ات وال �ق �س��ائ��م ام�ص�ن�ف��ة «ت �ج��اري»
فوق مستوى الطلب أسباب يرجع أغلبها لنقص
السيولة .
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ال�خ�ب�ي��ر وام �ق �ي��م ال �ع �ق��اري امعتمد
ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ص�ف��ور ل� � «ال �ن �ه��ار» ان ال�ق�ط��اع أصبح
م��زدح �م��ً ب�س�ب��ب م ��ؤث ��رات وف ��دت ع�ل�ي��ه م��ن خ��ارج
آلياته الطبيعية للمحاور الثاثة «البيع والشراء
وااس �ت �ث �م��ار أو ال �ت �ط��وي��ر» م�م��ا ت�س�ب��ب ف��ي ب��داي��ة
دون امستوى خضعت لها ال�ت��داوات والصفقات
اج�ب��اري��ً م��ع ب��داي��ة ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ،بعكس م��ا ك��ان
م�ت��وق�ع��ً ان ال �س��وق ال �ع �ق��اري��ة س �ت��واص��ل ت�ق��دم�ه��ا
ب ��ان ��دف ��اع أك� �ب ��ر ب �ع ��دم ��ا ح �ص �ل��ت ع �ل ��ى م ��ؤش ��رات
وضعتها في مقدمة قطاعات السوق ااقتصادية
ب��ال �ك��ام��ل ج�ن�ب��ً ال ��ى ج �ن��ب م��ع ام �ص ��ارف وال �ن �ف��ط،
مشيرً ال��ى ان النتائج م��ع م��رور شهرين فقط من
ع ��ام  2013ج� ��اء ت ع �ك��س م �ق��دم��ات ال �ع��ام ام��اض��ي
تمامً حتى اآن على أقل تقدير .
وأش� ��ار ال�ع�ص�ف��ور ال ��ى ان م�س�ل�س��ل ال�ض�غ��ط على

تبادل مراكز يمنح «الصناعي» فرصة للتقدم بدعم «الهيئة»

أشارت توقعات عقارية ان القطاع الصناعي والقسائم امصنفة على قائمته مرشحن لفرصة
كبيرة للتقدم عل حساب قطاعات عقارية واستثمارية أخرى بدعم من خطوات جدية تتخذها
الهيئة العامة للصناعة وقيادتها الجديدة للدفع بامزيد من اأراضي امخصصة لاستثمار
الصناعي ظهرت ب��وادره��ا في توقيع الهيئة اتفاقية اخيرا تصفها بعض اأوس��اط بأنها
«عربون ثقة معالجة ندرة القسائم الصناعية» الذي كان منذ سنوات معدودة على أصابع اليد
الواحدة أزمة القطاع بأكمله أسباب معروفة .
على ذات الصلة ،أشار الخبراء الى ان الدفعة امنتظرة ل� «الصناعي» على يد «هيئته امختصة»
تدعو لأهمية بمكان للتعجيل بااسراع في تمرير هيئة مستقلة للعقار كمطلب ملح يحظى
بأولوية في الوقت الحالي أكثر من اي فترة ماضية ،مشيرين الى ان العقار له اأحقية بتجميع
أدوات ت��داول��ه وادارت� ��ه ف��ي ك�ي��ان تنظيمي م��وح��د ي��رص��د أوج��ه الضغط ال��واف��دة م��ن خارجه
ويعالجها قبل ان تتفشى أهمها تمرير أرضي جديدة في القطاعات العقارية بالتنسيق مع
الجهات الحكومية امختصة حفظً على توازن العرض والطلب.

سوق ُم ِقيم بمليارات الدنانير يعمل من دون مؤشر قياس!

دعت أوساط عقارية مختصة لعمل دراسات فنية تشارك فيها لجان مختصة من القطاع
ال�خ��اص لعمل م��ؤش��ر م��وح��د لقياس أداء ال �ت��داوات العقارية ب��ام�ع��دات الزمنية اآتية
«ش �ه��ري ،رب��ع س �ن��وي ،ن�ص��ف س �ن��وي ،س �ن��وي» ،ع�ل��ى ان ت�ك��ون ال�ب�ي��ان��ات ال�ع�ق��اري��ة التي
تصدرها الجهات امختصة بالقطاع في وزارة التجارة والصناعة وجهات التوثيق في
«العدل» أحد مركبات القياس وتحديد مستوى امؤشر ومقارنة اأداء بالفترات امثيلة
خال عام سابق .
وبينت اأوساط ان هناك عامات استفهام كثيرة بدأت تطرح نفسها في اأونة اأخيرة
نتيجة تباين بعض التقارير حول أداء القطاع خال عام  2012على وجه التحديد وسط
حالة غريبة م��ن التناقض ب��ن مؤيد لتقدمه وم�ع��ارض لذلك بسبب ع��دم ح��ل امشكات
السابقة ،وان كان هناك اتفاق على البداية الضعيفة للقطاع ككل خال الشهرين السابقن،
مشددين على ان وجود مؤشر قياس موحد لجناح اقتصادي يعمل في مليارات الدينارات
سيحسم أوجه الخاف ويعطي صورة أقرب للواقع مدعومة بالنواحي الفنية .

أجندة العقار مفتوحة ..وبعض ملفاتها تحتاج تعديات تشريعية عاجلة
لدى ماكها سواء من «البنوك أو شركات التمويل
امحلية واأجنبية « ورغم ذلك تعاني مشكلة في
ت�س��وي��ق وح��دات �ه��ا م��ن ام�ك��ات��ب وام �ق��رات ااداري ��ة
بسبب ارت �ف��اع سعر ام�ت��ر «اي�ج��اري��ً  »50ف��ي امئة
تقريبً مقارنة بأسعار عام  2009على سبيل امثال
ا الحصر مرشحة لزيادات أخرى اذا ما استمرت
أزمة التسويق .

قطاع العقار ليس وليد بضعة أشهر مضت ،حيث
ان اأرق ��ام وااح �ص��اء ات تثبت ان ال�ق�ط��اع تزاحم
ع�ل�ي��ه م�س�ت�ث�م��ري��ن وأف � ��راد س �ح �ب��وا ودائ �ع �ه��م من
ال�ب�ن��وك ع�ل��ى م ��دار أع ��وام قليلة بسبب انخفاض
ع��وائ��د ه��ذه ال��ودائ��ع أق��ل م�س�ت��وى م�ق��اب��ل ارت�ف��اع
ف��ي العائد العقاري بلغ ضعفن وث��اث��ة أضعاف
ال �ق �ي �م��ة م� �ق ��اب ��ل ك �ل �ف��ة ااس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات
ان �ت �ق��ائ �ي��ة رب �ح �ه��ا م �ض �م ��ون ،اف� �ت ��ً ال� ��ى ان ه��ذه
النقطة ت�ح��دي��دً قلبت ت��وازن��ات ال�ع��رض والطلب
 360درج� � ��ة وأع � �ط� ��ت أول� ��وي� ��ة ل� � � «ال� � �ك � ��اش» ع�ل��ى
حساب محاور أخرى بعضها يحمل جوانب فنية
وكانت النتيجة هي ارتفاع العقارات على جميع
ش��رائ �ح �ه��ا وت�ص�ن�ي�ف��ات�ه��ا أع �ل��ى م �س �ت��وى م �ن��ذ 5
س �ن��وات وه ��ي ظ��اه��رة «غ �ي��ر ص �ح �ي��ة» ب�ع�ك��س ما
يتصورها البعض .
ك �م��ا ب ��ن ال �ع �ص �ف��ور ان ال� �س ��وق ال �ع �ق��اري��ة ك��ان��ت
معتادة منذ عامن على تمرير صفقة أو صفقتن
م��ن ال�ع�ي��ار ام�ل�ي��اري بتركيز أك�ب��ر ع�ل��ى القطاعن
ااس� �ت� �ث� �م ��اري واأب � � � ��راج ك ��أح ��د ال � ��رواف� ��د ال �ق��وي��ة
ل �ج �ل��ب ال� �ع ��وائ ��د وت �ن �ش �ي��ط م �ح �ف ��زات ال � �ت� ��داوات
بدوافع تحرك النشاط التشغيلي في العقار على
ام ��دي ��ات ال �ك �ب�ي��رة وام �ت��وس �ط��ة وال �ص �غ �ي��رة ،اف�ت��ً
ال��ى أن��ه وم�ن��ذ ع��ام  2011ف�ق��دت ال �س��وق ال�ع�ق��اري��ة
ه ��ذه ام �ي��زة ب��وق��ائ��ع ح�ق�ي�ق�ي��ة وم ��وج ��ودة وم��رئ�ي��ة
بالعن امجردة حيث ان اأبراج كلفتها في ارتفاع
مضطرد من ع��ام آخ��ر وتمويلها يأتي بحصص
خارجة عن مكونات اأصول واموجودات الثابتة

وأف��اد العصفور ان الصفقات العقارية الكبيرة أو
بمعنى أدق وبلغة ال�س��وق «ال�ض��رب��ات» ل��م تخرج
ع��ن ال�س�ي�ن��اري��و ام� ��وازي ل��أب��راج وان ك��ان��ت حالة
واح��دة أو حالتن تكفي ال�س��وق العقارية امحلية
اذا م ��رت ب �ش��روط م�ع�ت��دل��ة وم ��وزون ��ة خ ��ال ال�ع��ام
ال ��واح ��د ،م��وض�ح��ً ان ال �ع��وام��ل ال�ح��ال�ي��ة ا تعطي
أي��ة م��ؤش��رات ل�ت�م��ري��ر ص�ف�ق��ات م��ن ه��ذا ال �ن��وع اذا
م��ا وضعنا ف��ي ااع�ت�ب��ار سقفيها اأدن��ى واأعلى
بن  100و 150مليون دينار تبدو مرتفعة للغاية
م �ق��ارن��ة ب��ال �س �ي��ول��ة ام �ت��وف��رة ل ��دى اأط � ��راف ال�ت��ي
يمكنها اتمام عمليات من هذا العيار الثقيل .
م��ن ج��ان �ب��ه ،ب��ن خ�ب�ي��ر ال�ت�ق�ي�ي��م وال� �ف ��رز ال �ع �ق��اري
ت��وف�ي��ق ال�ع �ب��ادي ان ق�ط��اع ال�ع�ق��ار دخ��ل ف��ي فصل
ال�ت�ع��دي��ات التشريعية ال�ق��ائ�م��ة ح��ال�ي��ً ف��ي جميع
م�ح��اور ااق�ت�ص��اد ف�ج��أة وب��دون س��اب��ق ان��ذار بعد
فاصل طويل اضطر رواد الصناعة « التي تمرض
وا تموت» للتعامل مع تشريعات صعبة ومعقدة
أبرزها القانونن 8و 9اللذان أغلقا قنوات التمويل

ورجح العبادي استمرار تحرك السوق ببطئ حتى
نهاية ال��رب��ع اأول م��ن ع��ام  2013على اأق��ل حتى
تظهر امامح الرئيسية للتحركات التشريعية ذات
الصلة بالقطاع وال�ت��ي تتم حاليً ب��اأخ��ص فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ش��ري��ع دخ ��ول ش��رك��ات ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
لاستثمار في « السكني» ،مؤكدً ان هذه الخطوة
ل��و م��رت بآلية واض�ح��ة وخضعت للتطبيق خال
ال�ع��ام ال�ج��اري ستحول مسار العقار م��ؤش��رات لم
يحققها من قبل بزيادة  20في امئة أول  5سنوات
م ��ن ت�ط�ب�ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ،وان ك��ان��ت ه �ن��اك م �خ��اوف
م��ن زي��ادة اق�ب��ال امستثمرين أف��راد وش��رك��ات على
ااستثمار العقاري وتحميل القطاع ف��وق طاقته
مما سيتسبب في اختراق جديد لأسعار ا توجد
حلول وقائية احتواؤه .

أك� � ��د ع � �ق� ��اري� ��ون ااه � �ت � �م� ��ام ب� ��ام � �ع� ��ارض ال �ع �ق ��اري ��ة
باعتبارها اه��م نوافذ التسويق العقاري من خال
ت��وف �ي��ر ف� ��رص ع �ق ��اري ��ة ب ��اس �ع ��ار م �ن��اس �ب��ة ل�ل�غ��اي��ة
بااضافة الى تفتح عيون امستثمرين على الفرص
ال� �ع� �ق ��اري ��ة خ� � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت وال � �ت� ��ي ت �ح �ق��ق ع ��وائ ��د
استثمارية جيدة .
وأوضح عقاريون ان الشركات امشاركة في معرض
العقارات الكويتية والدولية الذي يقام خال الفترة
م ��ن  4ال ��ى  7م� ��ارس وال � ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ش��رك��ة اك�س�ب��و
سيتي لتنظيم ام �ع��ارض وام��ؤت �م��رات تتنافس في
ت��وف �ي��ر م �ث��ل ه ��ذه ال �ف ��رص خ��اص��ة م ��ع اارت �ف��اع��ات
الكبيرة في اسعار القسائم والتي تجاوزت ال� 250
ال��ف دي�ن��ار ف��ي امناطق الخارجية مما اغلق فرص
ااستثمار امام صغار امستثمرين .
وق� � ��ال ام ��دي ��ر ال � �ع ��ام ف ��ي ش ��رك ��ة ض� �م ��ان ام�س�ت�ق�ب��ل
ال �ع �ق��اري��ة ف �ي �ص��ل ام � ��اص ان ال �ش ��رك ��ة ت �ع �م��ل ع�ل��ى
التواصل مع الجمهور عبر مشاركتها في امعارض
الكويتية ،افتا الى ان مثل هذه امعارض قد يجعل
للمستثمر ن �ظ��رة ك��ام�ل��ة ع��ن أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات في
دول الخليج ال�ع��رب��ي ودول ال�ع��ال��م ول��وج��ود فرص

ج�ي��دة ل�ل�ش��راء ح�ي��ث ان م�س�ت��وى اأس �ع��ار ف��ي ه��ذه
اأي � ��ام ع �ل��ى خ��ط ال �ص �ع��ود .ول �ف��ت ام� ��اص ال ��ى أن��ه
وفي ظل هذه اأوض��اع فان شركة ضمان امستقبل
ال �ع �ق��اري��ة س� ��وف ت �ق ��وم ب �ع ��رض ع � �ق� ��ارات ف ��ي دول
الخليج العربي بأسعار مغرية لدخول امستثمرين
ب��ال�ش��راء وتحقيق أرب��اح راه�ن��ة خ��ال أشهر قليلة،
وتعتبر بمنزلة وديعة عقارية تثمر جني أرباحها
بعد وق��ت قليل وم��ن ه��ذه ال�ع�ق��ارات مدينة الطائف
وم��دي �ن��ة ال�خ�ف�ج��ي ف��ي ام�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
وال �ت��ي تعتبر م�ح�ط��ات اس�ت�ث�م��اري��ة م �م �ت��ازة ،وذل��ك
بما تتمتع بموقعها الجغرافي لهذه امدينة وكذلك
امشروعات التي س��وف تقوم فيها ودخ��ول رؤوس
اأم� ��وال ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة .وزاد ان ال�ش��رك��ة س�ت�ق��وم على
ع��رض أراض وب�ل��وك��ات ف��ي سلطنة ع�م��ان بأسعار
مغرية لي يستطيع من خالها أي مستثمر ان يقوم
بشرائها صغار وكبار امستثمرين  .وقال مدير عام
مؤسسة القصور الحديثة محمد فتحي ف��ي بيان
بمناسبة مشاركة الشركة في امعرض ال��ذي يجمع
ك �ب��رى ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ان «ت��رك�ي��ا
تعد أح��د أق��وى اأس��واق العقارية في العالم حاليا

وتسوق بشكل متميز في الكويت ما تتمتع به من
ام�ك��ان�ي��ات ه��ائ�ل��ة و ت�س�ه�ي��ات ف��ي ال�ت�م�ل��ك امباشر
للوحدات العقارية .وأضاف «انتقت امؤسسة منطقة
كوشاداسي بعناية شديدة لتركيز جميع جهودها
ال�ت�س��وي�ق�ي��ة ف��ي ه��ذه ال�ب�ق�ع��ة ال �ت��ي ت�ع��د أح��د أشهر
وأكثر اأماكن جذبا للسياح و مرتادي العطات ما
تتمتع ب��ه م��ن ج��و معتدل على م��دار ال�ع��ام و أماكن
ترفيهية متعدده الى جانب الناشيونال بارك ثالث
أكبر منطقه بالعالم تحتوي على نسبة أكسجن.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال�ش��رك��ة ت�ف�خ��ر ب��وك��ال�ت�ه��ا ال�ح�ص��ري��ة
لشركة من أكبر خمس شركات عقارية داخل امنطقة،
وه��ي ش��رك��ة سوسجيتش ي��اب��ي ل��ان�ش��اءات والتي
ت�ط��رح وح ��دات شقق م �ش��روع ت��رك��واز ايفلر وال��ذي
يعد أفخم م�ش��روع يجري تنفيذه حاليا بامنطقة،
اسيما وأن��ه الوحيد م��ن نوعه ال��ذي يحتوي على
ب��ان��ورام��ا فيو باطالة ف��ري��دة م��ن نوعها على بحر
اي �ج��ة و ج ��زر ال� �ي ��ون ��ان ،ك �م��ا أن ��ه ي�ت�م�ي��ز ب�ت�ع��ددي��ة
مساحات وحداته من غرفة و غرفتان و ثاث غرف
بمساحات صافية تبدأ من  63م 2للغرفة الواحدة
و 102م 2للغرفتن و 112م 2للثاث غرف.

سيناريو اأبراج

ومنعا عمليات الرهن العقاري رغم أنها متبعة في
جميع أسواق العالم الضعيفة قبل القوية ،مشيرً
ال ��ى ان أداء  2012ج ��اء ب��داف��ع م��ن ن �ش��اط وخ �ب��رة
ال�ق��ائ�م��ن ع�ل��ى ص�ن��اع��ة ال�ع�ق��ار ول�ي��س م��ن تحسن
ظ ��روف ال�س��وق ب��دل�ي��ل ك�ث��رة ال�ع�م�ل�ي��ات امتوسطة
وال�ص�غ�ي��رة ع�ل��ى ح�س��اب ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ك�ب�ي��رة التي
تمت ف��ي ح��دود ضيقة للغاية م��ا أدى ف��ي امجمل
ل��زي��ادة محصلة العوائد مقارنة بقيمة رأس امال
ام�س�ت�ث�م��ر ف��ي ال�ق�ط��اع م�ن��ذ ب��داي��ة ال��رب��ع اأول من
ال� �ع ��ام ام ��اض ��ي ح �ت��ى اغ� ��اق ال � �ت� ��داوات ف ��ي شهر
ديسمبر .

السوق البطيء

امعارض العقارية فرص لصغار امستثمرين

«فاست تلكو» تعلن الفائزين
في مسابقة «عيش السرعة»

أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة ف� ��اس� ��ت ت� �ل� �ك ��و «»FASTtelco
ام � �ت � �خ � �ص � �ص ��ة ب � �ت� ��وف � �ي� ��ر ح � � �ل � ��ول اات� � � �ص � � ��اات
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ام� �ع� �ل ��وم ��ات ،ع ��ن ال �ف ��ائ ��زي ��ن ف��ي
م�س��اب�ق�ت�ه��ا ع �ي��ش ال �س��رع��ة ««Experience fast
والتي نظمتها الشركة خال مشاركتها بمعرض
انفوكونكت  ،2013والذي عقد في أرض امعارض
بن الفترة  27يناير حتى  2فبراير.
وأفادت الشركة بأن امتسابق نبيل سرور قد حل
ف��ي ام��رك��ز ااول ،ف��ي ح��ن ات��ى ام�ت�س��اب��ق اس��ام��ة
قرشي في امركز الثاني .وبهذه امناسبة كشفت
ف��اس��ت ت �ل �ك��و « »FASTtelcoأن ال �ج��وائ��ز ال�ت��ي
ستمنحها للفائزين في «عيش السرعة» عبارة

عن رحلة إل��ى دب��ي مع اإق��ام��ة ،وفرصة لتجربة
مغامرة  ،SkyDiveفيما تتيح الجائزة لكل فائز
اصطحاب مرافق له ،وهو ما ّ
عبر عنه الفائزون
ب �ت �ق��دي��ره��م ال �ش��دي��د ل �خ��دم��ات «ف ��اس ��ت ت�ل�ك��و»
 FASTtelcoومزاياها الفريدةّ ،
ونوهوا بالجوائز
ال�ق�ي�م��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال�ش��رك��ة لعمائها بشكل
م�س�ت�م��ر .وب �ي �ن��ت ف �س��ت ت�ل�ك��و  FASTtelcoأن�ه��ا
استحدثت آلية جديدة في اإع��ان عن الفائزين
في امسابقة أكثر مهنية ،بعد أن أسهمت في منح
كل مشارك من بن امشاركن الذين يفوق عددهم
امئتن مشارك فرصة حقيقية في امنافسة على
امراكز الفائزة.

{

أن �ه��ى س ��وق ال �ع �ق��ار ت ��داوات ��ه ل �ع��ام  2012معلنً
تفوقه التام باجماع اآراء سواء من رواد الصناعة
أنفسهم وكذلك الوافدين عليها من قطاعات أخرى
ف��ي مقدمتهم القطاعان ااستثماري والصناعي
ك��أب��رز املحقات الكاسيكية ارت�ب��اط��ً بالصفقات
العقارية وأنشطتها التشغيلية ،والغريب في اأمر
ان العقار تمكن م��ن كسر حاجز ال��رك��ود والترقب
ال��ذي تعاني منه أب��رز القطاعات ااقتصادية في
الكويت أسباب أرجعها خبراء ااقتصاد والعقار
معً الى التحوات التشريعية امكثفة التي تحدث
ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع خ ��ال ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة س ��واء
بتمرير ق��وان��ن ج��دي��دة أو تعديل ق��وان��ن ص��درت
وه � ��ي م �ش��وب��ة ب �ث� �غ ��رات ت �ف �ت��ح ام � �ج ��ال ل �ن��زاع��ات
اأم��ر ال��ذي أدخلها ف��ي م��اح��ق تشريعية بغرض
التصويب .
وما كان يحدث باأمس القريب خال الربع اأخير
م��ن ال�ع��ام ام��اض��ي م��ازال��ت أث ��اره قائمة ومستمرة
مع بداية العام العقاري الجديد من حيث عوامل
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ح��رك��ة ال �س ��وق وت� ��داوات� ��ه بحسب
عقارين مختصن أهمها على سبيل امثال حبس
اأراضي وتمريرها بدفعات قليلة سببت احتقان
في عملية العرض والطلب ورفعت اأسعار بنسب
ت �ت��راوح ب��ن 10و 15ف��ي ام�ئ��ة م�ق��ارن��ة ب�ع��ام ،2012
وتأجيل مسارات الحل لأرضي امحتجزة في يد
الشركات النفطية بعد ان ثبت خلوها من مصادر
انتاج الطاقة « نفط وغاز « منذ  10سنوات لبعض
القطع والقسائم التي تصنف على وضعها الحالي
«سكني» ،بااضافة الى ابقاء القانونن 8و 9على

{

كتب وسام حسين

الرغم من فشل تجربتهما في التعاطي مع آليات
ال�ع�م��ل ب��ال�س��وق ال�ع�ق��اري��ة أك�ث��ر م��ن م��رة وسحب
امتيازات التمويل امضافة بعد منع الرهونات .

فائزان يتسلمان جائزتيهما

