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االقتصادية

مطال���ب عقارية عديدة من املقرر أن يتم طرحها على جدول اجتماعات جلنة التجارة 
املشكلة لدراس���ة أوضاع الس���وق العقاري محليا، حيث تتجه لدراسة معاجلة مشكلة 
الشركات واألفراد جتاه ملف »التسييل« الذي بات يشكل هاجسا لدى الكثير من العقاريني 
وذلك ف���ي إطار مطالبات القطاع اخلاص بالعمل على وضع هذا امللف في أضيق احلدود 

وفي نطاق ضيق للغاية.
 واس���تدركت املصادر بأن هناك الكثير من امللفات ستتم دراستها منها وضع مكاتب 

السمسرة وما تعانيه من شبه توقف.

»لجنة التجارة« تعالج تسييل الرهونات العقارية في اجتماعاتها المقبلة

تداول 53 عقارًا على مستوى العقود والوكاالت بقيمة 38.6 مليون دينار

العقار االستثماري يقود التداوالت واستمرار المطالبات بتجميد القانونين 8 و9
22.7٪ نسبة مساهمة »الخاص« من القيمة اإلجمالية  والمحافظات الخارجية األكثر تراجعًا»االستثماري« استحوذ على 98٪ من إجمالي قيمة التداوالت في الوكاالت بقيمة 17.4 مليون دينار

تراجع تداوالت السكن اخلاص خالل أسبوع

الصفقات املليونية تقود القطاع االستثماري إلى التماسك

 عمر راشد
ضغطت التزامات البنوك جتاه 
األفراد على القطاع العقاري، وأدت 
إلى تس���ييل عدد من الرهونات 
اخلاصة بالعقار واألسهم وذلك 
وفاء بالتزامات البنوك من قبل 
عمالء أف���راد، وقد أدى ذلك إلى 
سيادة مبدأ الترقب واحلذر والذي 
انعكست آثاره على أداء األسهم في 
قطاع العقار في البورصة خالل 

تداوالت األسبوع املاضي. 
وتزامن مع ذلك عقبات تضعها 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل في تنفيذ حكم 
االستئناف اخلاص بإعفاء بيت 
الكويت���ي من تطبيق  التمويل 
قانوني الرهن والتمويل العقاري 

استنادا إلى اتفاقية تأسيسه. 
وأثر تلك االلتزامات وإن كان 
اليزال محدودا، أثار التساؤل لدى 
األوساط العقارية التي تتخوف 
من اجتاه البنوك احمللية إلى مبدأ 
التسييل والذي سيكون مبثابة 
البعير  التي تقصم ظهر  القشة 
وتؤدي إلى انهيار قيم األصول 
بش���كل قد يؤثر عل���ى األصول 
العقارية خ���الل النصف الثاني 

من العام. 
والتزال األوس���اط العقارية 
تطالب اجلهات احلكومية بتجميد 
العمل بقانوني 8 و9 في الرهن 
والتمويل العقاري ألثرهما السلبي 
على السوق ولعدم قدرتهما على 
توفير مس���كن مالئم للمواطن، 
مع فت���ح البن���وك احمللية باب 
اإلق���راض أمام الش���ركات ذات 
األداء التش���غيلي اجليد والتي 
تعاني جفاف السيولة منذ فترة 
والذي يقابله حذر من قبل البنوك 

احمللية.
ورغم كل تلك النداءات من قبل 
القطاع اخلاص، اليزال السوق 
مفتقدا للمب���ادرات اجلادة التي 
تعط���ي القطاع اخل���اص دوره 
التنمية واملشاركة  الريادي في 

مع احلكومة في صنعها.

 تراجع »الخاص«

تراجعت بشدة حركة تداوالت 
العقارية على الس���كن اخلاص 
خالل األس���بوع املاضي مقارنة 
باألس���بوع قبل املاضي بسبب 
الش���راء لدى  غياب محف���زات 
الكثير من الشركات واألفراد وذلك 
على الرغم م���ن رفض احملكمة 
استشكال احلكومة املقدم ضد بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( بشأن 
عدم تطبي���ق قانوني 8 و9 في 
الرهن والتمويل العقاري والذي 
أعطى انطباعات إيجابية للسوق 
سرعان ما فقدت بريقها في ظل 
غياب الطلب على الشراء من قبل 

األفراد مقابل وجود عروض من 
قبل ش���ركات وأفراد خاصة في 

املناطق اخلارجية.
الس���كن  وفي مقابل تراجع 
اخلاص نش���طت حركة التداول 
على االستثماري الذي قاد السوق 
إلى التماس���ك من حيث مؤشر 
التداوالت وتراجع نسبة  قيمة 
مس���اهمة احملافظات اخلارجية 
في تداوالت العقار اخلاص عن 

التداوالت العقارية بشكل عام.

تداوالت العقود

ووفقا لإلحصائيات املنشورة 
م���ن إدارة التس���جيل العقاري 
والتوثي���ق ف���ي وزارة الع���دل 
انخفض بش���دة مؤش���ر تداول 
العقود املسجلة بعدد 41 عقارا 
خالل األس���بوع املاضي مقارنة 
باألس���بوع قبل املاضي، حيث 
استقرت تداوالت العقار اخلاص 
عند 49 عق���ارا مقابل 72 عقارا، 
فيما تراجع »االس���تثماري« 8 
عق���ارات في األس���بوع املاضي 
مقارنة بتداوالت األسبوع قبل 
املاضي ليس���تقر عند 20 عقارا 
فقط، ولم يشهد قطاع التجاري 

واملخازن أي حتركات.
وقد بلغ إجمالي قيمة تداوالت 
العق���ود 21 ملي���ون دينار، كان 
نصيب العقار اخلاص منها 8.6 
مالي���ني دينار بنس���بة 41% من 
اإلجمالي، بينما بلغ عدد العقارات 
التي مت تداولها في االستثماري 
20 عقارا بقيمة 12.4 مليون دينار 
ولم يشهد »الصناعي« و»املخازن« 
و»التج���اري« أي حت���رك لهذا 

األسبوع.

 تداول الوكاالت

الوكاالت، لم  وعلى مستوى 
يزد عدد العقارات التي مت تداولها 
عن 4 عقارات 2 في اخلاص و2 في 
االستثماري، ولم تتجاوز قيمة 
العقار اخل���اص 260 ألف دينار 
وجاءت قيمة العقار االستثماري 
لتستحوذ على 98% من إجمالي 
قيمة التداوالت العقارية بقيمة 
17.4 مليون دينار، فيما لم تتجاوز 
قيمة العقار في »اخلاص« %1.1.

59% نسبة التراجع
 وعلى املستوى اإلجمالي بلغ 
عدد العقارات املتداولة 53 عقارا 
بقيمة إجمالية 38.6 مليون دينار، 

بلغت نسبة العقود منها %54.4، 
فيما كانت نسبة الوكاالت %45.6، 
وقد بلغ نصيب »اخلاص« منها 
22.7%، فيما جاءت نسبة العقار 

االستثماري منها %77.2.
 ومبقارنة مؤش���رات تداول 
العق���ارات األس���بوع املاض���ي 
باألس���بوع قبل املاضي نالحظ 
أن إجمالي التداول تراجع بشكل 
ملحوظ بنسبة بلغت 59.5% حيث 
بلغ إجمالي التداول العقاري 131 
عقارا خالل األسبوع قبل املاضي 
مقابل 53 عقارا خالل األسبوع 

املاضي.

حكم »بيتك«

التمويل  اليزال حكم بي���ت 
الكويت���ي )بيتك( بش���أن حكم 
االس���تئناف اخل���اص بقانوني 
العقاري في  الرهن والتموي���ل 
قانوني 8 و9 لسنة 2008 والذي 
أجاز عدم تطبيق القانونني على 
بيت التمويل الكويتي بس���بب 
اتفاقية تأسيسه يعاني عراقيل 
التنفيذ بسبب مشكالت مع إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة الع���دل، وهو ما أدى الى 

تراجع تداوالت السكن اخلاص 
التي شهدها العقار اخلاص خالل 

األسابيع املاضية.
يذك���ر ان التقارير العقارية 
املتخصصة ذكرت ان حكم »بيتك« 
ق���د أدى الى انتع���اش مناطق 
شرق القرين، السيما أبوفطيرة 
التي  والفنيطي���س واملس���يلة 
كانت قد ش���هدت أعلى مستوى 
ألسعارها في صيف 2007، حيث 
كان للحكم بالغ األثر على مجريات 
حركة البيع والشراء في سوق 
العقارات السكنية، خصوصا انه 
منذ ص���دور احلكم يحق لبيت 
التمويل والبنوك االسالمية بيع 
وشراء ورهن العقارات السكنية، 
الشراء  الطلب على  مما سيزيد 
ويدفع في اجتاه ارتفاع األسعار 
ولكن بشكل محدود، السيما مع 
اس���تمرار األزمة املالية العاملية 
الت���ي اصابت القوة الش���رائية 
في مختلف القطاعات وأدت الى 
تأخير قرارات الشراء لدى أغلب 
املستثمرين تخوفا من استمرار 
تراج���ع األس���عار وحتقيقه���م 
خلسائر خالل فترة قصيرة من 

اتخاذ قرار الشراء.

وكانت نس���ب التراجع على 
السكن اخلاص قد تراجعت مبا 
يفوق ال� 60% وأصبحت األسعار 
مغرية من جديد بالش���راء وبدأ 
بعض املضاربني يفتعلون صفقات 
لرفع األس���عار من جديد حتى 
يحققوا أرباحا من جراء بيع ما 
لديهم من أراض قاموا بشرائها 

في السابق.
وق����د ظه����رت حرك����ة تراجع 
األسعار واضحة وفقا للمقارنة بني 
معدالت أسعار األراضي والعقارات 
احلالية ومقارنتها بالفترة نفسها 
العام����ني 2007 و2008 حيث  في 
اظهرت نتائج تلك املقارنة ان أغلب 
أسعار األراضي والعقارات السكنية 
الس����يما في املناط����ق اخلارجية 
تراجعت بنسبة تراوحت بني 40 
و60% مقارنة مع العام 2008، وعند 
املتابعة مع األسعار في 2007 اتضح 

انها املعدالت نفسها تقريبا.

حولي في المقدمة

وعلى مستوى تداول احملافظات 
جاءت حولي في الصدارة بإجمالي 
تداوالت بلغ 25 عقارا منها 11 في 
القط����اع اخل����اص و14 عقارا في 

االس����تثماري، وهو ما يشير الى 
ارتفاع التداول على الش����قق ذات 
الغرفة الواحدة والغرفتني مع وجود 
عروض قوية في املنطقة تشجع 
األفراد والشركات على الشراء ولم 
يشهد التجاري أو املخازن أي حترك 

خالل األسبوع.
العقارية  التداوالت  ارتفعت 
على السكن اخلاص في محافظة 
االحمدي خالل االسبوع احلالي، 
املناطق  والتي تش���هد ضم���ن 
اخلارجية زيادة ملحوظة على 
شراء قسائم السكن اخلاص بسبب 
األس���عار املغرية والتي تشجع 
األفراد، خاصة من الفئات العمرية 
الشابة الراغبة في تأسيس منزل 
جديد لها، حي���ث ارتفع تداول 
العقار اخلاص من 5 إلى 11 عقارا 
في الوق���ت الذي انخفضت فيه 
تداوالت االستثماري الى 6 عقارات 
بدال من 10 عقارات في االسبوع 

قبل املاضي.

الفروانية تتراجع

الس����كن  ت����داوالت  تراجعت 
اخلاص من 19 إلى 16 عقارا خالل 
االسبوع اجلاري، مع غياب تداوالت 

القطاع االستثماري خالل األسبوع 
اجلاري، حيث لم يش����هد القطاع 
االستثماري تداوالت تذكر وكذلك 

القطاع التجاري واملخازن.
العقار في  وشهدت تداوالت 
محافظة مب���ارك الكبير تراجعا 
ح���ادا بانخف���اض واضح على 
تداوالت السكن اخلاص، حيث 
تراجع حجم التداوالت العقارية 
من 21 عقارا في االس���بوع قبل 
املاض���ي الى 4 عق���ارات خالل 
االسبوع املاضي، ويعود الهدوء 
بس���بب غياب الطلبات احملفزة 
على شراء السيولة لدى األفراد 
ومع ذلك التزال مبارك الكبير من 
املناطق اجلاذبة للحصول على 
قسائم في السكن اخلاص بسبب 

جاذبية األسعار للشراء.

الجهراء بال تداول

التداوالت  لم تش���هد حركة 
العقارية ف���ي محافظة اجلهراء 
أي تداوالت عقارية على التجاري 
واالستثماري واملخازن وشهدت 
تداوالت العقار اخلاص تراجعا 
واضحا بنسبة تقترب من %50 
من 7 عقارات في االسبوع قبل 
املاضي الى 4 عقارات في االسبوع 

املاضي.

العاصمة بال تداوالت

العاصمة  ش���هدت محافظة 
تراجعا ملحوظا وحادا في العقار 
اخلاص خالل االسبوع املاضي 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
حيث تراجعت تداوالت اخلاص 
من 13 عقارا الى 3 عقارات فقط، 
وذلك بعد ان ش���هدت محافظة 
العقار  ف���ي  العاصم���ة تطورا 
اخلاص والذي ارتفع مرة واحدة 
الى 13 عقارا في نشاط لم تشهده 

العاصمة منذ فترة.

»االستثماري« يقود الصفقات المليونية و»السالمية« األكثر مبيعًا
المليونية  قادت الصفقات 
في القطاع االستثماري السوق 
العق���اري إلى التماس���ك وفقا 
لمعيار القيمة خالل أس���بوع 
حي���ث بلغ الع���دد 8 صفقات 
قيمتها اإلجمالي���ة 24 مليون 
دينار، ففي منطقة القبلة تم بيع 
بناية »استثماري« على مساحة 
4207 امتار بقيمة 16.8 مليون 
دينار، وفي منطقة الس���المية 
تم بيع 6 عقارات »استثماري« 
بقيمة بلغت 7.2 ماليين دينار 

تقريبا.

عروض االستثماري

 كما تم في منطقة السالمية 
أيضا بيع أرض »استثماري« 
على مساحة 1475 مترا بقيمة 
مليون دينار، وكانت عروض 
»االستثماري« في منطقة حولي 
والس���المية والفروانية زادت 
وتيرتها خالل األسبوع الماضي 
رغبة من مالكها لتدوير محافظهم 
العقارية باتجاه السكن الخاص 
ارتفاعات  الذي تشهد أسعاره 
المناطق  ملحوظة خاصة في 

الخارجية. 
يذكر أن تقرير بنك الكويت 
الوطن���ي حول س���وق العقار 
المحلي قد أشار إلى أن بوادر 
انتعاش التداوالت العقارية قد 
بدأت بالظهور خالل شهر يونيو 
الماضي، رغم التباطؤ المعتاد 
النشاط االقتصادي خالل  في 
الصيف، وبحسب اإلحصائية 
الش���هرية للعقود المس���جلة 
الصادرة عن إدارة التس���جيل 
العقاري والتوثيق في وزارة 

ارتفاع أداء السوق عموما، مما 
جعله أكثر جاذبية نسبيا من 
القطاع السكني، وعلى أساس 
ش���هري، الحظ »الوطني« أن 
كال من قيم���ة المبيعات وعدد 
الصفقات س���جل خالل يونيو 
ارتفاعا بواقع 30% مقارنة مع 

الشهر األسبق. 

انتعاش قوي

وجاء أداء شهر يونيو قويا 
بفضل انتعاش تداوالت القطاع 
االستثماري، الذي شهد ارتفاعا 
كبيرا في كل من قيمة المبيعات 
وعدد الصفقات بنس���بة %68 

و88% على التوالي.
ويعزى هذا النمو في القيمة 
إلى ارتفاع عدد صفقات القطاع 
االس���تثماري ف���ي منطقت���ي 
حولي والس���المية، إذ تستمر 
المنطقتان في استقطاب  تلك 
المشترين والمستثمرين، كذلك 
ارتفعت مبيعات القطاع السكني 
خالل يونيو بواقع 16% مقارنة 

مع الشهر األسبق.
وقال التقرير انه وفي المقابل، 
انخفض متوسط سعر الوحدة 
المبيعة خالل يونيو في القطاع 
االستثماري بواقع 11% مقارنة 
بالشهر األسبق، بينما ارتفع في 

القطاع السكني بنسبة %2.
وبالنظر إلى المبيعات خالل 
النصف األول من العام الحالي، 
أنها شهدت  أوضح »الوطني« 
تراجعا من حيث قيمة الصفقات 
وعدده���ا مقارنة م���ع الفترة 
المماثلة من العام الماضي بواقع 

52.5% و44% على التوالي.

العدل والتي ال تش���مل البيع 
بالوكاالت، ارتفعت كل من قيمة 
المبيعات وعدد الصفقات خالل 

الربع الثاني من 2009 بواقع %4 
و3% على التوالي، مقارنة مع 

الربع األول من العام نفسه.

وشكل النشاط الملحوظ في 
تداوالت القطاع االس���تثماري 
خالل يونيو عامال رئيسيا في 

العقار في أسبوع
مصدر مسؤول في شركة الوطنية العقارية 
أكد ل� »األنباء« أن فكرة زيادة رأسمال الشركة في 
الوقت الحالي غير واردة بسبب ظروف األزمة 
المالية وأن الفكرة وإن تأجلت في الوقت الراهن 
إال أنها التزال ضمن إس����تراتيجية الشركة في 
المرحلة المقبلة وقد شهد سهم الشركة ارتفاعا 
بالحد األعلى في إغالق نهاية تداوالت األسبوع 
الماضي مدفوعا بتوقعات جيدة للنصف األول 

من العام الحالي.

ملفات عديدة أمام المجلس البلدي أحالها 
وزير األشغال والبلدية د.فاضل صفر حول 

النزاع على أمالك الدولة وتختصم فيها شركات 
استثمارية وقد أحالها الوزير صفر لفض النزاع 
حولها بعد أن أقرت اللجان المختصة بضرورة 

إحالة تلك األراضي إلى أمالك الدولة.

اليزال قطاع اإلنش���اءات يعاني من 
تراجع واضح في النش���اط بس���بب شح 
الس���يولة مع تأخر البنوك في الرد على 
الملف����ات الم��وجودة ل��ديه���ا لعدد من 
الش���ركات التي تعان���ي أصال من ضعف 
اإليرادات تأثرا بتداعي���ات األزمة المالية 

العالمية.

مقارنة مؤشر تداول العقود خالل أسبوعين
                     النوع

   المحافظة

المخازنتجارياستثماريخاص

املؤشراحلالياملاضياملؤشراحلالياملاضياملؤشراحلالياملاضياملؤشراحلالياملاضي

-8000-13300العاصمة

-00-711161400حولي

-1916201000الفروانية

-1000-21400مبارك الكبير

-00-51110600األحمدي

-00-00-7400اجلهراء

-7249282010000املجموع

تداول الوكاالت خالل أسبوع
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

01000العاصمة )1(

21000حولي )2(

00000الفروانية )3(

00000مبارك الكبير )4(

00000األحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

22000املجموع 

تداول العقود خالل أسبوع
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

30000العاصمة )1(

1114000حولي )2(

160000الفروانية )3(

40000مبارك الكبير )4(

116000األحمدي )5(

40000اجلهراء )6(

4920000املجموع 

مقارنة تداول الوكاالت خالل أسبوعين

                    النوع

 المحافظة

المخازنتجارياستثماريخاص

ضي
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حلا

ا
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ا
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ملا

ا
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حلا

ا
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ا
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حلا

ا

شر
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ا
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ملا

ا
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حلا

ا

شر
ملؤ

ا

�00�100100العاصمة

�00�401000حولي

�00�301000الفروانية

�00�0100�22مبارك الكبير

�00�00�90�00األحمدي

�00�0000�00اجلهراء

�00�10211200املجموع

الصفقات المليونية التي تم تداولها
مالحظةاحملافظةالثمننوع العقارالوصفاملساحةاملوقع

1.032.500.0002استثماريارض1475الساملية
1.260.000.0002استثماريبناية932الساملية
1.375.000.0002استثماريبناية897الساملية
1.375.000.0002استثماريبناية841الساملية
1.240.000.0002استثماريبناية832الساملية
1.240.000.0002استثماريبناية757الساملية

جدول يبين صفقات تداول الوكاالت خالل أسبوع
مالحظةاحملافظةالثمننوع العقارالوصفاملساحةاملوقع
16.800.000.0001استثماريبناية4207القبلة

130.000.0004خاصارض400ابوفطيرة
130.000.0004خاصارض400ابوفطيرة
صباح 
600.000.0004استثماريبناية1037السالم


