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علمت »األنباء« ان احتاد العقاريني سيقوم 
بإعداد تقرير ربع س���نوي عن أداء السوق 
العقاري في املرحلة املقبلة وسيحمل التقرير 
الكثير من التفاصيل الدقيقة حول الس���وق 
العقاري مبكونات السكن اخلاص واالستثماري 
والتجاري والصناعي واملخازن، وتأتي اخلطوة 
في ظل اهتمام االحتاد بعرض تفاصيل السوق 

العقاري امام العاملني في القطاع العقاري مع 
وضع استشراف مستقبلي ألداء السوق.

من جهة أخرى، لم تشهد عموميات شركات 
عقاري���ة مدرجة أي تغي���رات ملحوظة في 
تش���كيلة مجالس إداراتها وهو ما لم يؤثر 
ايضا على تداوالتها في الس���وق على مدى 

7 جلسات.

اتحاد العقاريين بصدد إعداد تقرير ربع سنوي عن العقار

تداول 107 عقارات بقيمة 23.78 مليون دينار وانخفاض حاد في قيمة التداوالت بنسبة 47.5% خالل أسبوع

»تسييل الرهونات« يضغط بقوة على السوق العقاري ومطالبات بتشديد القيود عليها
تباي�ن رؤى العقاريي�ن ح�ول قدرة لجن�ة إنقاذ 
السوق العقاري المشّكلة من »التجارة« في حل المعوقات

إعداد: عمر راشد
تفاؤل »حذر« يسود األوس����اط العقارية بعد قرار وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون بتشكيل جلنة إنقاذ للسوق العقاري والتي 
ستضم عددا من اجلهات املعنية بالسوق العقاري واللجنة وإن جاءت 
كصرخة إنقاذ ملا آلت إليه حركة العقار في الكويت مؤخرا من تراجع 
عل����ى وقع التداعيات الس����لبية لألزمة املالية العاملي����ة، إال أن ملفات 
شائكة تقف أمامها ومتثل هرما متصاعدا ال ميكن عبوره أو اجتيازه 
إال مببادرات جادة. ومن بني تلك امللفات قضية تسييل الرهونات والتي 
تناولها اجتماع محافظ املركزي األخير مع قيادات البنوك احمللية حيث 
أعطى الضوء األخضر بالتشدد في مطالبة العمالء املتخلفني عن السداد 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم وهي النقطة التي تخوفت 
منها العديد من الفعاليات العقاري����ة في القطاع اخلاص ونبهت إلى 
خطورته����ا مرارا وتكرارا. وأضافت املصادر أن اللجنة لم توضح في 
اجتماعها األول كيفية التعامل مع ملف التشريعات وتسييل الرهونات 
والتنسيق بينها وبني البنوك احمللية في هذا املجال، مبدية خيبة أملها 
في غياب التحرك احلكومي لعالج الركود في الس����وق العقاري خالل 
الفترة الطويلة املمتدة من����ذ وقوع أزمة الرهن العقاري وحتى اآلن. 
ه����ذا، وقد تباينت رؤى العقاريني حيال قرار الوزير بتش����كيل جلنة 
إنقاذ للسوق العقاري، موضحة ان السوق مليء بهياكل عقارية »غير 
مفعلة« في الوقت الراهن وجتبرها البيئة االقتصادية على العمل في 
نطاق ضيق للغاية وهو ما أثمر عن تراجع حاد في السوق العقاري 
خالل السنوات املاضية، مشيرة إلى شركة املقاصة العقارية التي لم 
تر النور إلى اآلن رغم مرور سنوات عديدة عليها. واستندت املصادر 
في توقعه����ا بعدم قيام اللجنة بأية حت����رك إيجابي على صعيد حل 
مش����اكل العقاريني، إلى اللجنة التي ش����كلت من قبل لدراسة أسباب 
ارتفاع أسعار العقار والتي لم تأت بجديد يذكر في هذا اإلطار. وأشارت 
فعاليات عقارية إلى أن اللجنة مطالبة بوضع قيود مش����ددة بش����أن 
مسألة تس����ييل األصول العقارية باعتبارها نقطة خطيرة قد تؤدي 
إلى انفالت األس����عار إلى األسفل وتدهور قيمة األصول بشكل مبالغ 
فيه وهبوط قيم األصول بأكثر مما هي عليه اآلن، موضحا ان السوق 
العقاري لن يس����تطيع حتمل التسييل في الوقت الراهن. ويأتي قرار 
وزير التجارة بعالج السلبيات التي أملت بالسوق العقاري خالل الفترة 
املاضية على مستوى الدالل واملشتري والبائع، وتنظيم عمل السوق 
العقاري من خالل مختصني وفعالي����ات عقارية ذات صلة. وتترقب 
األوس����اط العقارية بشدة حكم االستشكال املرفوع من احلكومة ضد 
حكم استئناف الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي في مايو املاضي 
بش����أن الرهن والتمويل العقاري والذي س����يكون مفصليا في حترك 
السوق العقاري خالل املرحلة املقبلة ويحدد مالمح السوق العقاري 
في الفترة املقبلة. وقد عاودت مصادر قانونية تأكيدها ل�»األنباء« بأن 
احلكم سيكون لصالح بيت التمويل الكويتي والذي يستند إلى دعائم 

قانونية في صحيفة الدعوى شكال ومضمونا.

قد عكس التباين في حركة تداول العقار على مستوى 
العقود والوكاالت خالل هذا األس����بوع مقارنة باألسبوع 
املاضي شح السيولة في السوق العقاري، ففي الوقت الذي 
شهدت فيه حركة التداول زيادة عددية مقارنة باألسبوع 
املاضي بلغت 107 عقارات، تراجعت قيمة التداوالت إلى 
23.78 مليونا نزوال من 45.3 مليون دينار وبنسبة تصل 
إلى 47.5%.  وعودة إلى تداوالت هذا األسبوع، حيث بلغ 
نصيب العقود منها 85 عقارا بنسبة 79.4% وبقيمة 16.08 
مليون، فيما جاءت نسبة الوكاالت من إجمالي التداوالت 
20.56% وبقيمة 7.7 ماليني دينار. وقد تسيدت تداوالت 
العقار اخلاص حركة التداوالت بعدد 86 عقارا نس����بتها 
80.3% من إجمالي التداوالت التي متت.  وقد زادت حركة 
التداوالت على مستوى العقود والوكاالت بعدد 15 عقارا 
موزعة في العقود بعدد 7 وفي الوكاالت بعدد 8، حيث بلغ 
إجمالي العقارات املتداولة 92 عقارا بزيادة بلغت %16.3.  
وقادت املناطق اخلارجية حركة تداوالت العقار اخلاص 
خالل أسبوع على مس����توى العقود بعدد 67 عقارا فيما 
بلغ العقار االس����تثماري 18 عقارا مت تداولها من خالل 3 
محافظات بينما لم تش����هد احملافظات الثالث األخرى أي 
ت����داوالت، وقد بلغت قيمة ت����داوالت العقود في اخلاص 
واالستثماري 16.08 مليون دينار وجاءت املناطق اخلارجية 
متصدرة التداوالت في العقار اخلاص واالستثماري حيث 
قادت مبارك الكبي����ر حركة تداوالت اخلاص، فيما قادت 

األحمدي التداوالت في القطاع االستثماري.
 وقد بلغ عدد العقارات املتداولة في العقار اخلاص 67 
عقارا بقيمة 12.86 مليون دينار وفي العقار االستثماري 18 
عقارا مببلغ 3.22 ماليني دينار وذلك على مستوى تداول 
العقود خالل أس����بوع وقد تصدرت مبارك الكبير حركة 
ت����داوالت العقار اخلاص بعدد 26 عق����ارا تالها محافظة 
الفروانية ب� 13 عقارا، وعلى مستوى العقار االستثماري 
جاءت محافظة األحمدي في املرتبة األولى بعدد 8 عقارات 
تالها محافظة حولي بعدد 7 عقارات وفي املرتبة الثالثة 
جاءت الفروانية بعدد 3 عقارات، وعلى مس����توى تداول 
الوكاالت العقارية، فقد بلغ عدد الوكاالت املتداولة 22 عقارا 
على مستوى العقار اخلاص واالستثماري بقيمة 7.7 ماليني 
دينار، نصيب »اخلاص« منها 19 عقارا بقيمة 4.77 ماليني 
دينار، فيما بلغ العقار االستثماري 3 عقارات بقيمة 2.93 
مليون دينار، ومبقارنة حركة التداول العقاري على مستوى 
العقود خالل أسبوعني، نالحظ ارتفاع إجمالي العقارات 
املتداولة على مستوى العقود إلى 85 عقارا في هذا األسبوع 
بزيادة 7 عقارات عن األسبوع املاضي الذي بلغ 78 عقارا، 
بزيادة قدرها 8.9%، ونالحظ بالنسبة للعقار اخلاص فقد 
ارتفع املؤش����ر لهذا األسبوع عن األسبوع املاضي بواقع 
)11( عقارا للخاص، أما بالنسبة لالستثماري والتجاري 
واملخازن فقد انخفض العقار االستثماري بواقع )13( عقار 
وأما العقار التجاري فقد ارتفع املؤش����ر بواقع )18( وأما 

الصناعي فقد ارتفع املؤشر بواقع )2( عقار.
 وعلى مستوى حركة تداول الوكاالت، فإن حركة تداول 
العقار مبختلف أنواعه بلغت )22( بينما في األس����بوع 
املاضي وصل����ت إلى 14 عقارا بزي����ادة بلغت 8 عقارات، 
ونالحظ بالنسبة للعقار اخلاص فقد انخفض املؤشر بواقع 
)12( عقارا للخاص، أما بالنسبة لالستثماري والتجاري 
واملخازن فقد ارتفع العقار االستثماري بواقع )4( عقارات 
وأما العقار التجاري فقد انخفض العقار بواقع )0( وأما 

املخازن فقد استقر التعامل عليه بواقع )0( عقار.

تحليل التداول األسبوعي

مقارنة تداول العقود خالل أسبوعين
                     النوع

   المحافظة

المخازنتجارياستثماريخاص

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

-101000-55العاصمة

-810971000حولي

-00-9130300الفروانية

-00-20261000مبارك الكبير

20-867800األحمدي

-00-00-6700اجلهراء

2020-56671818املجموع

مقارنة تداول الوكاالت في أسبوعين
                 النوع

 المحافظة

المخازنتجارياستثماريخاص

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

-00-1000-22العاصمة

-00-276300حولي

-00-00-0400الفروانية

-00-00-1600مبارك الكبير

-00-00-1000االحمدي

-00-00-1000اجلهراء

-00-7197300املجموع


