
 السبت االقتصادية 
  ٥ سبتمبر ٢٠٠٩ 

 26 

 عقاريون يطالبون الحكومة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية 

 عمر راشد
   حركــــة ملحوظــــة شــــهدتها 
تــــداوالت الســــكن اخلاص حيث 
ارتفعت األسعار بشكل ملحوظ، 
مع اســــتمرار حركة املبادالت بني 
احملافظ العقارية على مســــتوى 
الســــكن اخلاص واالســــتثماري 
والتي تركزت في املناطق الداخلية 
واخلارجية، األمر الذي أنعش حركة 
التداول على السكن اخلاص والتي 
واكبها استعداد البنوك اإلسالمية 
في قبول معامالت األفراد في الرهن 
والتمويل العقاري والذي كان حلكم 
التمييز الذي حصل عليه «بيتك» 
بعد جــــوالت قضائية مــــع إدارة 
العقاري والتوثيق في  التسجيل 
وزارة العدل استمرت لعدة أشهر.  
وفي املقابل، يرى عدد من العقاريني 
أن عدم إشراك القطاع اخلاص في 
البنية التحتية واملساهمة في حل 
املشكلة اإلسكانية لن يحرك طلبات 
املواطنني للحصول على سكن حيث 
تراكمــــت الطلبات أمــــام الرعاية 
السكنية فيما يقارب أكثر من ١٠٠ 
ألف طلب، وهو ما جعل الكثير من 
الشركات يطالب بضرورة دخول 
القطاع اخلاص كشريك حقيقي مع 
احلكومة حلل األزمة اإلسكانية. 

   وشهد األسبوع احلالي جتدد 
العقارية بتأســــيس  املطالبــــات 
صناديــــق اســــتثمارية للخروج 
السيولة والركود  من دائرة شح 
الذي تعيشه التداوالت العقارية، 
واإلســــراع في تنفيذ املشــــاريع 

التنموية الكبرى. 

  ١٠٥ عقارات بقيمة ٣٢٫٢ مليون دينار

   شــــهدت تداوالت األسبوع 
املاضي نشــــاطا ملحوظا على 

العقود والوكاالت  مســــتوى 
املســــجلة مقارنــــة بتداوالت 
األسبوع قبل املاضي، حيث بلغ 
إجمالي العقارات املتداولة على 
مستوى العقود والوكاالت ١٠٥ 
عقارات بقيمــــة إجمالية ٣٢٫٢ 
العقود  مليون دينار، نصيب 
املســــجلة بهــــا ٨٩٫٤٪، فيما 
بلغت نسبة الوكاالت املسجلة 

 .٪١١٫٨
   وقــــد احتلــــت تــــداوالت 
السكن اخلاص املرتبة األولى 
في التداوالت العقارية، حيث 
بلغ عدد العقارات املتداولة في 
السكن اخلاص على مستوى 
العقود والــــوكاالت ٨٤ عقارا 
بنسبة ٨٠٪ من اإلجمالي بقيمة 
١٨٫٤ مليون دينار نسبتها ٥٠٫٦٪ 
فيما احتل القطاع االستثماري 
املرتبة الثانية بعدد عقارات بلغ 
٢٣ عقارا بقيمة ١٠ ماليني دينار 

بنسبة ٣١٪ من اإلجمالي. 
   وفيمــــا لم يشــــهد العقار 
التجاري على مستوى الوكاالت 
املتداولة، شهدت العقود املسجلة 
تــــداول عقار واحد في القطاع 
التجاري بقيمة ٢٫٥ مليون دينار 
بنســــبة ٧٫٧٪، وللمرة األولى 
يتحرك قطاع املخازن عقارين 
بقيمة ١٫٢ مليون دينار بنسبة 

 .٪٣٫٧
   بلغ عدد العقارات املتداولة 
للعقود خالل هذا األسبوع ٩٢ 
عقــــارا بقيمــــة إجمالية ٢٨٫٨ 
مليون دينــــار، تصدر العقار 
اخلــــاص تــــداوالت العقــــود 
املســــجلة في السكن اخلاص 
٧٣ عقارا بقيمــــة ١٦٫٤ مليون 
دينار بلغت نســــبتها ٥٦٫٩٪، 

الثانية في تداول السكن اخلاص 
على مســــتوى الوكاالت بعدد 

عقارين.

  «حولي» تتصدر تداوالت االستثماري

املرتبة     تصدرت «حولي» 
األولــــى في قائمــــة التداوالت 
العقارية على مستوى القطاع 
االستثماري بعدد ٨ عقارات، 
فيمــــا احتلت حولــــي املرتبة 
الثانيــــة في قائمــــة تداوالت 
السكن اخلاص حيث بلغ عدد 
العقــــارات املتداولة ١٥ عقارا، 
وعلى مستوى الوكاالت احتلت 
احملافظة املرتبة الثانية بواقع 
الســــكن اخلاص  عقارين في 

واالستثماري. 

  «األحمدي» في المرتبة الثالثة

   وفقا ملعيار العقود املسجلة، 
احتلت األحمدي املرتبة الثالثة 
على مســــتوى تداول العقود 
املســــجلة في السكن اخلاص 
حيث بلغ عدد العقود املسجلة 
فــــي احملافظة على مســــتوى 
السكن اخلاص ١٤ عقارا، فيما 
احتلت املرتبة الثانية في العقار 
االستثماري بواقع ٦ عقارات، 
وجــــاء تداول الــــوكاالت على 
مســــتوى احملافظة لتتصدر 
املرتبة األولى في تداول السكن 
اخلاص بعدد ٣ عقارات، فيما 
لم تشهد تداوالت االستثماري 

أي حترك خالل األسبوع. 

  «مبارك الكبير» في المرتبة الرابعة

   احتلــــت محافظــــة مبارك 
الرابعة، حيث  املرتبة  الكبير 
مت تداول ١٢ عقارا على مستوى 

عقارا بقيمة ٢٫٠٦ مليون دينار، 
فيما جاء العقار االستثماري في 
املرتبة الثانية عقارين بقيمة 
١٫٣ مليون دينــــار ليبلغ عدد 
العقارات املتداولة على مستوى 
الــــوكاالت ١٣ عقارا بقيمة ٣٫٤ 
ماليني دينار، ولم يشهد العقار 
التجاري أو املخازن أو الصناعي 

أي حترك. 
   ومبقارنة تداول العقارات 
في األســــبوع املاضي مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، نالحظ 
املتداولة  العقارات  أن إجمالي 
على مستوى العقود املسجلة 
بلــــغ خالل األســــبوع احلالي 
٩٢ عقارا فيما جاءت تداوالت 
املاضــــي ١٠٨  األســــبوع قبل 

فيما احتل العقار االستثماري 
املرتبة الثانية ٢١ عقارا بقيمة 
٨٫٧ ماليني دينار بنسبة ٣٠٫٢٪ 
املتداولة  القيمــــة  من إجمالي 
التجاري بعد  القطاع  وحترك 
فترة من اجلمود حيث مت تداول 
عقار واحد بقيمة ٢٫٥ مليون 
دينار بنسبة ٨٫٦٪ من اإلجمالي 
وجاءت تــــداوالت املخازن في 
املرتبة األخيرة بعدد عقارين 
قيمتها ١٫٢ مليون دينار بنسبة 
٤٪ من القيمة اإلجمالية. فيما 
لم يشهد العقار الصناعي أي 

حترك عليه خالل األسبوع. 
   وعلى مســــتوى الوكاالت 
املتداولة  العقــــارات  بلغ عدد 
على مستوى السكن اخلاص ١١ 

بينما األسبوع املاضي ٧ عقارات 
حيث انخفض املؤشر بواقع ٦ 

عقارات. 
   وقد ارتفع املؤشر بواقع ٧ 
عقارات للخاص، أما بالنسبة 
لالستثماري والتجاري واملخازن 
فقد انخفض العقار االستثماري 
بواقع عقار ولم يشهد العقار 
التجاري أو املخازن أية تداوالت 

عليه خالل أسبوع. 

  «الفروانية» في المرتبة األولى 

   تصــــدرت «الفروانيــــة» 
تداوالت السكن اخلاص بعدد 
٢٠ عقارا، فيما بلغت تداوالت 
القطاع االســــتثماري عقارين 
اثنني، واحتلت احملافظة املرتبة 

عقارات، وبالتالــــي تراجعت 
تداوالت العقار ١٦ عقارا. 

   وعلى مســــتوى تداوالت 
السكن اخلاص، تراجع املؤشر 
بواقع ٤ عقارات للعقار اخلاص، 
فيما تراجع العقار االستثماري 
بواقــــع ١٤ عقــــارا وأما العقار 
التجاري فقد استقر عند عقار 
واحد، فيما ارتفع مؤشر املخازن 

بواقع عقارين. 
الوكاالت     ومبقارنة تداول 
خالل أسبوعني، جند أن إجمالي 
العقارات املتداولة لألســــبوع 
املاضي مقارنة باألسبوع قبل 
املاضــــي قد انخفــــض، حيث 
املتداولة  العقــــارات  بلغ عدد 
لألسبوع قبل املاضي ١٣ عقارا 

العقود املسجلة، حيث بلغ عدد 
العقارات املتداولة ١٢ عقارا، فيما 
لم تشهد تداوالت السكن اخلاص 
الوكاالت سوى  على مستوى 
عقارين، فيما لم تشهد تداوالت 
االستثماري والتجاري واملخازن 

في احملافظة أية تداوالت. 

  «العاصمة» في المرتبة الخامسة

   جاءت محافظة العاصمة في 
املرتبة اخلامسة وفقا للعقود 
املسجلة على مستوى السكن 
اخلاص، بعدد ٧ عقارات، ولم 
تشــــهد تداوالت احملافظة أية 
تداوالت في السكن االستثماري 
والتجاري واملخازن والصناعي، 
وعلى مســــتوى الوكاالت بلغ 
تــــداول الســــكن اخلاص على 
الــــوكاالت عقــــارا  مســــتوى 

واحدا. 

  «الجهراء» في المرتبة األخيرة

   جاءت اجلهراء في املرتبة 
األخيرة، حيث بلغ عدد العقارات 
املتداولة على مستوى السكن 
اخلــــاص ٥ عقــــارات، فيما لم 
تشــــهد تداول الوكاالت سوى 
عقار واحد مــــن إجمالي عدد 

العقارات املتداولة. 
   وقد شهدت تداوالت األسبوع 
احلالي صفقات مليونية بقيمة 
٥٫١ ماليني دينار على مستوى 
العقود املســــجلة في أسبوع، 
فقد شهدت في منطقة الساملية 
صفقة بقيمة ١٫١ مليون دينار، 
فيما شهدت الفروانية بيع مجمع 
جتاري بقيمة ٢٫٥ ماليني دينار 
ومت بيع أرض منطقة الفروانية 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار. 

 تـداول ٨٤ عقارًا في السـكن الخاص فـي العقود والـوكاالت بقيمة ١٨٫٤ مليـون دينار وتداول ٢٣ عقـارًا بالقطاع االسـتثماري بقيمـة ١٠ ماليين دينار 

 تداول ١٠٥ عقارات على مستوى العقود والوكاالت بقيمة ٣٢٫٢ مليون دينار 

 السكن اخلاص يشهد انتعاشا ملحوظا في املناطق الداخلية

 العقود المسجلة على مستوى العقارات  خالل أسبوع 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  العاصمة 

 ٠  ٠  ٠  ٨  ١٥  حولي 

 ٠  ٢  ١  ٢  ٢٠  الفروانية 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  مبارك الكبير 

 ٠  ٠  ٠  ٦  ١٤  األحمدي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  اجلهراء 

 ٠  ٢  ١  ١٦  ٧٣  املجموع 

 الوكاالت المتداولة المسجلة خالل أسبوع 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  العاصمة 

 ٠  ٠  ٠  ٢  ٢  حولي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  الفروانية 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  مبارك الكبير 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  االحمدي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  اجلهراء 

 ٠  ٠  ٠  ٢  ١١  املجموع 

 مقارنة مؤشر تداول العقود خالل أسبوعين 

 المخازن  تجاري  استثماري  خاص 

 المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٧  ٦  العاصمة 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٨  ١٧  ١٥  ١٤  حولي 

 ٢  ٠  ـ  ١  ١  ـ  ٢  ٢  ٢٠  ١٤  الفروانية 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٠  ١  ١٢  ٢٨  مبارك الكبير 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٦  ٨  ١٤  ١٠  األحمدي 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٠  ٢  ـ  ٥  ٥  اجلهراء 

 ٢  ٠  ـ  ١  ١  ١٦  ٣٠  ٧٣  ٧٧  املجموع 

 مقارنة مؤشر تداول الوكاالت العقارية خالل أسبوعين 

 المخازن  تجاري  استثماري  خاص 

 المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ـ  ١  ١  العاصمة 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٢  ١  ٢  ١  حولي 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٢  ١  الفروانية 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٢  ١  مبارك الكبير 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٠  ١  ٣  ٠  األحمدي 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٠  اجلهراء 

 ـ  ٠  ٠  ـ  ٠  ٠  ٢  ٣  ١١  ٤  املجموع 

 قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر خام النفط الكويتي 
ارتفع اكثـــر من ٦٥٫٥٩ دوالرا للبرميـــل اول امس الى ٦٦٫١٦ 
دوالرا للبرميل امس، وبذلك فإن أسعاره تكاد تكون مستقرة 

منذ فترة فوق الـ ٦٠ دوالرا للبرميل.
  من جهتها، قالت منظمة أوپيك أمس إن متوسط أسعار سلة 
أوپيك القياسية لم يشهد تغيرا يذكر واستقر على ٦٦٫٦٥ دوالرا 

اول أمس من ٦٦٫٦٤ دوالرا للبرميل يوم األربعاء.

  وتضم سلة أوپيك ١٢ نوعا من النفط اخلام.
  وهذه اخلامات هي خام صحارى اجلزائري وجيراســـول 
األجنولـــي واإليراني الثقيل والبصرة اخلفيف العراقي وخام 
التصدير الكويتي وخام الســـدر الليبي وخام بوني اخلفيف 
النيجيري واخلام البحـــري القطري واخلام العربي اخلفيف 
السعودي وخام مربان االماراتي وخام ميري الڤنزويلي وأورينت 

من االكوادور.

 النفط الكويتي يرتفع ليسجل ٦٦٫١٦ دوالرًا للبرميل


