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 االقتصادية 
 نيويوركـ  رويترز: قالت خدمة «ايه.آي.اس اليف» لرصد 
السفن ان الكويت تسلمت شحنتها التجارية االولى من الغاز 
الطبيعي املسال امس بعدما غادرت شحنة جتريبية املرفأ الذي 
انشــــئ حديثا لهذا الغرض. وتظهر البيانات أن ناقلة الغاز 
املسال اكسبرس التي سلمت األسبوع املاضي شحنة جتريبية 
من اســــتراليا في مرفأ الغاز مبينــــاء األحمدي تبحر مغادرة 
امليناء مبا يفسح املجال لتفريغ شحنتني من رويال داتش شل 

وكانت ناقلتا الغاز املســــال صحار من سلطنة عمان وجراند 
إلينا من مشروع «سخالني ٢» الروسي تنتظران قبالة ساحل 
الكويت هذا األسبوع حلني االنتهاء من التشغيل التجريبي. 
وشوهدت الناقلتان امس، على مسافة غير بعيدة من املرفأ، 
وستكونان أول شحنتني تسلمهما شل مبوجب اتفاق لتوريد 
الغاز الطبيعي املســــال إلى املرفأ ابتداء من هذا الصيف. ولم 

يكشف عن حجم التسليمات املزمعة. 

 الكويت تتسلم أول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي المسال

 السكن اخلاص يتصدر تداوالت العقار بنسبة ٤٠٫١٪ خالل يوليو

 العقود بال صفقات مليونية

 «الفروانية» و«األحمدي» تصدرتا تداوالت «الخاص»

B.O.T تعديل قانون الـ 

 الصيانة للحفاظ على حصة المستأجرين

 لم تسجل العقود املسجلة صفقة مليونية واحدة خالل األسبوع 
املاضي على مستويات القطاعات املختلفة، والتي تنوعت بني االستثماري 
والتجاري واخلاص والتي تنوعت بني األراضي والبيوت والبنايات 
االستثمارية في الوقت الذي سجلت فيه منطقة القبلة صفقة عقارية 

مليونية واحدة بقيمة ١٦٫٨ مليون دينار على مساحة ٤٢٠٧ مترًا.

 تصدرت محافظتا الفروانية واألحمدي تداوالت الســــكن اخلاص 
حيــــث بلغ عدد العقارات املتداولة ١٤ عقارا لكل منهما، فيما تراجعت 
اجلهراء في املركــــز األخير بني احملافظات بعــــدد ٤ عقارات وتراجع 
ترتيب في املركز الثاني خالل األسبوع املاضي بعد ان كانت متصدرة 
في االســــبوع ما قبل املاضي بعدد ١٢ عقارا، وجاءت حولي في املركز 
الثالــــث بعدد ١٠ عقارات والعاصمة في املركز الرابع بعدد ٧ عقارات، 
وقد تراجع أداء جميع احملافظات باســــتثناء العاصمة التي شــــهدت 

ارتفاعا بواقع عقارين.

 مع اجتاه احلكومة لتعزيز قواعد العمل العقاري وحتقيق مبدأ 
الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام، طالب عدد من املستثمرين 
بضرورة العمل على تعديل التشـــريعات القائمة وذلك من خالل 
إعادة النظر في قانون ٧ املعروف بقانون الـ B.O.T الذي يعد أحد 
القوانني املطلوب النظر اليها في الفترة املقبلة، وذلك متاشيا مع 

اجتاه احلكومة لطرح املزيد من املشروعات في الفترة املقبلة.

 لوحظ في اآلونة األخيرة اجتـــاه عدد كبير من املالك الى زيادة 
مخصصات الصيانة للمباني االستثمارية في اطار سعي املالك للحفاظ 
على حصتهم من ســـوق االيجار ومنع املستأجرين من التفكير في 
املطالبـــة بخفض االيجارات أو االنتقال الى أماكن أخرى. وقد بلغت 
تلك الظاهرة ذروتها في مناطق الكثافة السكانية املرتفعة في منطقتي 

حولي والفروانية حيث يتواجد عدد كبير من املقيمني فيهما. 

 ١٥٧٫٦ مليون دينار سيولة العقار في يوليو بارتفاع ١٧٫٨٪
١٫٧٨ مليار دينـار القيمة المتوقعة لتداوالت العقار في عام ٢٠٠٩     ١٫٠٣ مليـار دينار تـداوالت العقار للعقود والوكاالت في ٧ أشـهر  

 عمر راشد
  أنهى شـــهر يوليو املاضي 
العقارية مرتفعا مبا  تداوالته 
نسبته ١٧٫٨٪ عن شهر يونيو 
بقيمة إجماليـــة ١٥٧٫٦ مليون 
دينار، وهو ما يعني استمرار 
التداوالت الشهرية في االرتفاع 
على مدى شهرين متتاليني في 
العام احلالي، األمر الذي يعني 
أن باقي العام قد يشهد ارتفاعا 
في قيمة الســـيولة مع وجود 
مؤشرات عاملية وإقليمية على 
املالية  التعافي من األزمة  بدء 
العاملية والتي تأثر بها العقار 

احمللي بشكل واضح.
  وارتفـــاع الســـيولة خالل 
شـــهر يوليو جـــاء بعد تأكيد 
حكم اســـتئناف بيت التمويل 
الكويتي بشـــأن قانوني ٨، ٩ 
العقاري  الرهن والتمويل  في 
املقدم  في استشكال احلكومة 
ضد بيتك في ٢٠ يوليو اجلاري 
والذي أنعش التداوالت العقارية 
على السكن اخلاص خاصة في 
املناطق اخلارجية والتي شهدت 
ارتفاعا في أسعار قسائم السكن 

اخلاص.
  ومع حتديد جلســـة متييز 
احلكم يوم االثنني املقبل، فإن 
أنظار العديد من العقاريني تتجه 
نحو متييز احلكم لصالح بيتك 
بعد جوالت قضائية امتدت أكثر 
من ٣ شـــهور وهو ما سيؤدي 
إلى فتح الباب واسعا للمطالبة 
بتجميـــد قانوني ٨، ٩ النتفاء 
الغرض من وجودهما في توفير 
السكن اخلاص للمواطن ومنع 
املضاربة في أســـعار األراضي 
املتوقع أن  الســـكنية، ومـــن 
التمييـــز معززا  يأتي حكـــم 
ملا ورد في حكم االســـتئناف 
وتأكيد االستشكال بعد جواز 
تنفيذ قانوني ٨، ٩ في الرهن 
والتمويل العقاري على البنوك 

اإلسالمية.
  وفي حـــال متييـــز احلكم 
لصالـــح بيتك، فإن ســـيولة 
القطاع العقاري في الـ ٥ شهور 
املتبقية من العام احلالي ستشهد 
ارتفاعـــات متواصلة تعززها 
اخلطة احلكومية بشأن تنفيذ 
العديد من املشروعات التنموية، 
خاصة فـــي البنية التحتية ما 
سيتيح للقطاع اخلاص املشاركة 
وبقوة مع احلكومة في تنفيذ 
تلـــك املشـــاريع، مـــع اجتاه 
احلكومة فـــي املرحلة املقبلة 
أمام  لطرح مزيد من األراضي 
القطاع اخلاص وهو ما يعني 
عودة رؤوس األموال الكويتية 
للعمل وإمكانية تغيير البيئة 
التشـــريعية احلاكمة للنظم 

والقوانني العقارية.

   ٤٧٨ عقدًا ووكالة

التفاصيل  إلــــى    وبالنظــــر 
املتعلقة بتداوالت السوق العقاري 
في يوليو جند أن إجمالي العقود 
والوكاالت املسجلة بلغ ٤٧٨ عقدا 
التداوالت  ووكالة هي إجمالي 
العقارية في شهر يوليو بقيمة 
إجماليــــة ١٥٧٫٦ مليون دينار، 
نصيب العقود املســــجلة منها 
٨٦٫٨٪، قيمتها اإلجمالية ٩٩٫٦ 
مليون دينار، فيما بلغ إجمالي 
الــــوكاالت املســــجلة ٦٣ عقارا 
نسبتها ١٣٫١٪ وبقيمة ٥٨ مليون 

دينار نسبتها ٣٦٫٨٪.
  وقـــد بلغ إجمالـــي العقود 

العقود  املســـجلة ٤١٥، عـــدد 
اخلاصة منها ٣٠٧ عقود مثلت ما 
نسبته ٧٣٫٩٪ من اإلجمالي، فيما 
بلغت عقود االستثماري ٩٧ عقدا 
نســـبتها ٢٣٫٣٪ وجاء القطاع 
التجاري في املرتبة الثالثة بعدد 

١١ عقدا مثلت ٢٫٦٪.
  وقـــد بلغت قيمـــة العقود 
اإلجمالية ٩٩٫٦ مليون دينار، 
قيمة «اخلاص» منها ٥٥٫٢ مليون 
دينار بنسبة بلغت ٥٥٫٢٪، فيما 
جاء االستثماري بقيمة ٣٩٫٥ 
مليونا نســـبتها ٣٩٫٦٪، وقد 
بلغت قيمة عقود التجاري ٥٫١ 

ماليني دينار نسبتها ٥٫١٪.
  وعلى مستوى عدد الوكاالت 
املســـجلة، بلـــغ إجمالي عدد 

إجمالي قيمـــة بيوعات العقود 
والوكاالت املسجلة قد بلغ ١٫٠٣ 
مليار دينار، استحوذت تداوالت 
الســـكن اخلاص منهـــا على ما 
نسبته ٤٠٫١٪، فيما بلغ نصيب 
القطـــاع االســـتثماري ٣٦٫٧٪ 
ونصيـــب التجـــاري ٢٣٪، أما 
نصيب املخازن فقد بلغ ٠٫٢٪.

  وعند مقارنة سيولة السوق 
خالل تلك الفترة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، جند أن الهبوط 
في سيولة السوق بشكل عام 
رافقه هبوط أكبر في ســـيولة 
تداوالت الســـكن االستثماري 
بنسبة ٥٣٫٨٪ مقارنة بإجمالي 
تـــداوالت ٢٠٠٨، كما انخفض 
نشاط الســـكن اخلاص بنحو 

حجم الفجوة في السيولة للعام 
بأكمله مقارنة بالعام املاضي.

  ٨٢ عقارًا في أسبوع

  وباســـتعراض التـــداوالت 
األسبوعية وفقا لإلحصائيات 
الـــواردة من إدارة التســـجيل 
العقـــاري والتوثيق، فقد بلغ 
العقـــود والوكاالت  إجمالـــي 
املسجلة في أسبوع ٨٧ عقارا 

بقيمة ٢٤٫٣ مليون دينار. 
  وقد بلغ عدد العقود املسجلة 
في أســـبوع ٨٢ عقارا وزعت 
على الســـكن اخلاص بعدد ٦١ 
عقارا، فيما بلغت عقود القطاع 
االستثماري ٢١ عقارا ولم تشهد 
تداوالت التجاري والصناعي أية 

الوكاالت ٦٣ عقارا بلغت قيمتها 
اإلجمالية ٥٨ مليون دينار، حيث 
بلغـــت قيمـــة وكاالت القطاع 
اخلاص ٩٫١ ماليني دينار مثلت 
١٥٫٦٪ فيما جاءت وكاالت القطاع 
االستثماري بقيمة إجمالية ٤٨٫٩ 
مليـــون دينار بنســـبة بلغت 

.٪٨٤٫٣
  وفي تقريره األسبوعي حول 
سيولة العقار احمللي في شهر 
يوليو، أشار تقرير الشال إلى 
أنه ورغم ارتفاع السيولة في 
شهر يوليو، إال أنها التزال أدنى 
من مستويات الفترة نفسها من 

٢٠٠٨ مبا نسبته ٢٨٫٣٪.
  وتابـــع التقرير أنه مبقارنة 
إجمالي تداوالت ٢٠٠٩، جند أن 

٥٠٪، وهو أمر طبيعي في ظل 
شح السيولة التي رافقت األزمة 
املالية العاملية منذ اندالعها في 

أواخر العام املاضي.
  وافتـــرض التقرير أنه في 
حال استمرار سيولة السوق 
على حالها في الفترة املتبقية 
مـــن ٢٠٠٩، فإن قيمة تداوالت 
السوق على مستوى إجمالي 
العقود والوكاالت ستبلغ ١٫٧٨ 
مليار دينـــار وهي قيمة أدنى 
القيمة املتحققة في ٢٠٠٨  من 
بنسبة ٣٥٪ والتي بلغت وقتها 
٢٫٧٥ مليار دينار، مستدركا أن 
استمرار السيولة في االرتفاع 
كما حدث في شـــهري يونيو 
ويوليو فمن احملتمل أن ينخفض 

تداوالت في الوقت الذي شهد 
فيه تداوالت قطاع املخازن عقارا 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار. 
  وقد بلغ إجمالي تداوالت اخلاص 
واالستثماري واملخازن في العقود 
املسجلة ٢٣٫١ مليون دينار، كانت 
نسبة اخلاص منها ٥٣٫٢٪، فيما 
جاءت نسبة االستثماري ٤٠٫٢٪ 

وبلغت نسبة املخازن ٦٫٤٪. 
الــــوكاالت    وعلــــى مســــتوى 
العقارية، بلغ عدد العقارات اخلاصة 
٥ عقارات بقيمة ١٫٢ مليون دينار 
ولم تشــــهد قطاعات االستثماري 
والتجــــاري واملخازن والصناعي 

أية تداوالت خالل األسبوع. 
  وعند مقارنة تداوالت األسبوع 
املاضي مقارنة باألســــبوع قبل 
املاضــــي، جنــــد أن التــــداوالت 
العقارية على مستوى القطاعات 
قد شــــهدت تباينا في االرتفاع 
واالنخفــــاض، حيث انخفضت 
تداوالت السكن اخلاص بواقع 
٣٧ عقارا، في الوقت الذي استقرت 
تداوالت القطاع االستثماري عند 
٢١ عقارا دون تغيير، وقد شهد 
قطاع املخازن ارتفاعا بواقع عقار 
واحد فيما تراجع القطاع التجاري 
بواقــــع عقار.  وعلى مســــتوى 
الوكاالت العقارية جند أنها شهدت 
تراجعا في اخلاص واالستثماري 
بواقع ٩ عقارات مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، حيث بلغ إجمالي 
التداوالت في السكن اخلاص ٥ 
وكاالت، فيمــــا تراجعت بواقع 
عقار في االستثماري والذي لم 
يشهد أية تداوالت خالل األسبوع 

املاضي. 

 بإجمالي ٤٧٨ عقدًا ووكالة وبدعم من حكم «بيتك» في الرهن والتمويل العقاري

 العقود والوكاالت المسجلة خالل شهر يوليو  

 الوكاالت العقارية  المحافظة  العقود المسجلة  المحافظة 

 مخازن  جتاري  استثماري  خاص  صناعي  جتاري  استثماري  خاص 

 ٠  ٠  ١  ٣  العاصمة  ٠  ٩  ٢  ٢٦  العاصمة  

 ٠  ٠   ٤  ١٣  حولي  ٠  ٠  ٤٨  ٤٥  حولي 

 ٠  ٠  ١  ٧  الفر وانية  ٠  ١  ٧  ٨٠  الفر وانية  

 ٠  ٠  ١  ٢٠  مبارك الكبير  ٠  ١  ٠  ٨٥  مبارك الكبير 

 ٠  ٠  ١٠  ١  األحمدي  ٠  ٠  ٤٠  ٤٦  األحمدي 

 ٠  ٠  ١  ١  اجلهراء  ٠  ٠  ٠  ٢٥  اجلهراء 

 ٠  ٠  ١٨  ٤٥  املجموع  ٠  ١١  ٩٧  ٣٠٧  املجموع 

 تداول الوكاالت المسجلة خالل يوليو
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