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نشاط محدود للسوق العقاري خالل األسبوع املاضي

»لجنة التجارة« تعقد اجتماعًا نهائيًا األسبوع الجاري لوضع التفاصيل األخيرة 
تمهيداً لرفع توصياتها بشأن تنظيم القطاع العقاري لوزير التجارة

عمر راشد
 رغم أج����واء اإلحباط التي 
تسود حركة التداوالت العقارية 
خالل الشهرين املاضيني والتي 
استمرت تداعياتها خالل الشهر 
اجل����اري، إال أن أجواء تفاؤلية 
أبدتها أوساط عقارية ل� »األنباء« 
استندت إلى جدية وزارة التجارة 
والصناعة في تغيير البيئة التي 
يعمل فيها القطاع العقاري خالل 
املقبلة، مس����تدركة أن  املرحلة 
السوق العقاري سيشهد حركة 
واضحة في التعامالت التي يتم 
إجنازها، آملة أن يكون الجتماعات 
جلنة التجارة وتوصياتها املرتقب 
االنتهاء منها األسبوع اجلاري 
األثر في إصالح األوضاع العقارية 
التي عجزت عنها املؤسس����ات 
احلالي����ة عل����ى إجنازها خالل 

السنوات املاضية.
 وفي الس����ياق ذاته، علمت 
»األنب����اء« أن اجتماع����ا نهائيا 
ستعقده جلنة التجارة املشكلة 
العقاري خالل  القطاع  لتنظيم 
األسبوع اجلاري لوضع التفاصيل 
النهائية لتقريرها الذي س����يتم 
رفعه إلى وزير التجارة والصناعة 
والذي سيتخذ بناء عليه قراراته 

لتنظيم القطاع.

اآلليات المقترحة

 وأفادت املصادر بأن اآلليات 
التي س����يتم وضعه����ا من قبل 
اللجنة ستكون بعيدة متاما عن 
حتديد نسبة السمسرة، مستدركة 
أن األم����ر ال يدخل ضمن نطاق 
اختصاصها، الفتة الى أن نسبة 
ال� 1% اجلاري تطبيقها حاليا تعد 
جيدة في ظل أوضاع الس����وق 
العقاري الذي يعاني من ش����ح 
السيولة والركود في تداوالته 

العقارية. 
 وحول م����ا تردد عن وجود 
قصور في عمل اللجنة وخلوها 
من ممثلني فاعلني في الس����وق 

واملخازن فلم يشهد املؤشر فيهما 
أي تغيير. 

 وقد تصدرت محافظة األحمدي 
تداول العقود املس���جلة خالل 
األسبوع املاضي بني احملافظات 
الس���ت، حيث بلغ عدد العقود 
املتداول���ة في العقار اخلاص 11 
عقارا فيما بلغت على مستوى 
العقار االستثماري 11 عقارا ليصل 
إجمالي العقارات املتداولة خالل 
األسبوع املاضي 22 عقارا، ولم 
يشهد العقار التجاري أو املخازن 

أو الصناعي أي تداوالت.

تداول الوكاالت

الوكاالت   وعلى مس���توى 
املتداول���ة لم تش���هد محافظة 
األحمدي أي تداوالت على مستوى 
العقار اخلاص واالس���تثماري 
والتجاري واملخازن والصناعي 

خالل األسبوع. 
ه���ذا واحتل���ت محافظ���ة 
الثاني على  املرك���ز  الفروانية 
مستوى العقود املتداولة خالل 
األسبوع، حيث بلغ عدد العقود 
املتداولة 14 عقارا كانت جميعها 
من نصي���ب العق���ار اخلاص، 
التجاري  العقار  فيما لم يشهد 
أو االس���تثماري أو املخازن أو 

الصناعي أي تداوالت. 
 وحلت الفروانية في مرتبة 
الصدارة على مستوى الوكاالت 
املتداولة بعدد عقارين في اخلاص، 
ولم تشهد الوكاالت أي تداوالت 
ف���ي االس���تثماري والتجاري 

واملخازن والصناعي. 
وقد ج���اءت محافظة مبارك 
الكبير في املرك���ز الثالث وفقا 
حلركة العقود املسجلة، وبفارق 
عقار واحد عن تداوالت محافظة 
الفروانية، حيث بلغ عدد العقارات 

العقاري مثل احتاد السماسرة 
العقاري����ني والقطاع  واحت����اد 
الى  اخلاص، أش����ارت املصادر 
أن أعضاء اللجنة مت اختيارهم 
بعناية شديدة وأن جميعهم ال 
يرتبطون بأية مصالح خاصة قد 

تؤثر على طبيعة عملهم. 
 وقالت إن عمل اللجنة الذي 
اس����تمر على مدى ال� 3 شهور 
املاضية شمل كل اجلوانب املتعلقة 
بتنظيم السوق العقاري ومت عقد 
الكثير من االجتماعات مع ممثلي 
القطاع العقاري ومعرفة املشاكل 
الت����ي يتعرضون له����ا وكذلك 
طبيعة عمل كل منها والقصور 
التي تعاني منه ووضع احللول 

املناسبة لها.

التداوالت العقارية

دين����ار  ملي����ون   17.088
ه����ي إجمالي قيم����ة التداوالت 
العقاري����ة خالل أس����بوع وفقا 
آلخر االحصائيات املتوافرة عن 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
وهي قيم����ة متدني����ة للغاية، 
والسبب يعود وبشكل رئيسي 
وفقا ملصادر عقارية إلى موسم 
اإلجازات والعطالت التي جعلت 
الكثير من املستثمرين يفضلون 
احلذر املوجود أصال لديهم على 
املغامرة، حيث ان السوق العقاري 
التنظيم  اليزال يعاني غي����اب 
والبيروقراطية والتنسيق بني 
بني احلكومة والقطاع اخلاص، 
مع فقدان القوانني املنظمة لروح 
املتبع  العقاري  العمل  وطبيعة 

في دول املنطقة. 
 وتوقعت أوس����اط عقارية 
استمرار الهدوء على التداوالت 
املتبقية  الفترة  العقارية خالل 
من العام احلالي، مستندة إلى أن 

العقود  املسجلة على مستوى 
بعدد 13 عق���ارا كانت جميعها 
في العقار اخلاص، فيما احتلت 
احملافظة املركز الثاني في تداول 
الوكاالت املس���جلة بعدد عقار 

واحد في العقار اخلاص. 
التداوالت  وجاءت تنويعة 
العقارية ف���ي محافظة حولي 
لتقوده���ا إلى احت���الل املركز 
الرابع بج���دارة بعدد 12 عقارا 
ترك���زت 7 عق���ارات منها في 
العقار اخلاص، فيما بلغ عدد 
عقارات االستثماري 5 عقارات 
ليبلغ عدد العقارات املتداولة 12 
عقارا. وعلى مستوى الوكاالت 
خلت تداوالت محافظة حولي 
من أي بيوعات على مس���توى 
العقاري���ة، حيث لم  الوكاالت 
تش���هد العقارات بأنواعها أي 

تداوالت. 
 وفي املركز اخلامس، جاءت 
العاصم���ة في ت���داول العقود 
املسجلة، حيث بلغ عدد العقارات 
املتداولة 6 عق���ارات، تركزت 
جميعه���ا في العق���ار اخلاص 
فيما خلت العقود املسجلة في 
االستثماري والتجاري واملخازن 
والصناع���ي م���ن أي تداوالت 
عليها. وعلى مستوى الوكاالت 
احتلت محافظة العاصمة صدارة 
التداوالت العقارية بعدد 2 عقار، 
فيما خلت تداوالت االستثماري 
والتجاري واملخازن والصناعي 
من أي تداوالت عقارية. وجاءت 
محافظ���ة اجلهراء ف���ي املركز 
األخير بعدد 5 عقارات في العقار 
اخلاص، حيث بلغ عدد العقارات 
املتداولة على مستوى العقود 
املسجلة 5 عقارات، فيما خلت 
تداوالت االستثماري والتجاري 
واملخ���ازن والصناعي من أي 
تداوالت خالل أس���بوع. وعلى 
مستوى الوكاالت املتداولة، لم 
تش���هد التداوالت العقارية أية 

حركة عليها خالل أسبوع.

السوق لم يشهد بوادر حتسن 
جادة من قب����ل احلكومة أو من 
القطاع اخل����اص خالل املرحلة 
احلالية لتك����ون وقود التحرك 
خالل الفترة املتبقية من العام.

هدوء نسبي

 ه����دوء في الت����داوالت على 
العقود وال����وكاالت  مس����توى 
خالل أسبوع عكسته األوضاع 
االقتصادية العامة والتي أثرت 
بش����كل واض����ح عل����ى طبيعة 
التداوالت العقارية على مستوى 
العقود والوكاالت املسجلة خالل 
أس����بوع، حي����ث بل����غ إجمالي 
العقود والوكاالت املسجلة 78 
عقارا تركزت في العقار اخلاص 
واالس����تثماري بقيمة إجمالية 

القيمة في األسبوع املاضي %1.2 
وهي نسبة محدودة للغاية.

مؤشر العقود

 ووفقا ملؤشر العقود التي مت 
تداولها خالل أسبوع بلغ عدد 
العقارات التي مت تداولها 73 عقارا 
بقيمة 16.3 مليون دينار، نصيب 
العقارات اخلاصة منها 56 عقارا 
وبقيمة 11.8 مليون دينار بنسبة 
72.3% فيم���ا بلغ ع���دد العقود 
املتداولة في العقار   االستثماري 
17 عقارا بقيمة 4.5 ماليني دينار 
نسبتها 27.7% من إجمالي قيمة 
العقود املتداولة، هذا ولم يشهد 
عقار املخ���ازن والصناعي أي 

حترك لهذا األسبوع. 
الوكاالت   وعلى مس���توى 

بلغت 17.088 مليون دينار. 
 وبلغ نصيب العقار اخلاص 
منه����ا 61 عقارا بقيم����ة 12.588 
مليون دينار بنسبة 73.6% من 
إجمالي العقارات املتداولة على 
مستوى العقود والوكاالت خالل 
أسبوع، فيما بلغ نصيب العقار 
االس����تثماري 26.4% من القيمة 
اإلجمالية بعدد 17 عقارا بقيمة 

بلغت 4.5 ماليني دينار.

تراجع ملحوظ

ت����داوالت   وباملقارن����ة مع 
األس����بوع قبل املاضي، جند أن 
التداوالت العقارية شهدت تراجعا 
وفقا ملؤشر القيمة، حيث بلغت 
في األس����بوع قبل املاضي 17.3 
مليون دينار لتبلغ نسبة تراجع 

املتداولة لم يتم تداول سوى 5 
عقارات بقيمة 788 ألف دينار، 
ولم يش���هد العقار التجاري أو 
املخازن أو الصناعي أي حترك 

لهذا األسبوع. 
 ومبقارنة مؤشر حركة تداول 
العقود املسجلة خالل أسبوعني، 
ارتفع عدد العقارات املس���جلة 
خالل األسبوع املاضي 73 عقارا 
بينما بلغت خالل األسبوع قبل 
املاضي 66 عقارا بارتفاع قدره 

7 عقارات. 
 وعلى مستوى تداول العقار 
اخلاص، نالحظ ارتفاع املؤشر 6 
عقارات، أما بالنسبة لالستثماري 
والتجاري واملخازن فقد ارتفع 
العقار االس���تثماري بواقع )1( 
التجاري  العق���ار  عقار وأم���ا 

العقار الخاص يس�تحوذ على نس�بة 73.6% من إجمالي قيمة التداوالت مسجاًل 12.588 مليون دينار

تداول 78 عقارًا على مستوى العقود والوكاالت بقيمة 17.088 مليون دينار في أسبوع

ارتفاع في حركة الوكاالت بعقارين
وفقا ملؤشر تداول الوكاالت العقارية خالل 
أسبوع، فقد كان إجمالي العقارات املتداولة 
لألسبوع املاضي )5( عقارات بينما األسبوع 
قبل املاضي 3 عقارات، حيث ارتفع املؤشر 

لألسبوع املاضي عن ما قبل املاضي بواقع 
عقارين.  وعلى مستوى تداول العقار اخلاص، 
فقد ارتفع العقار اخلاص بواقع 3 عقارات، 
أما بالنسبة لالستثماري والتجاري واملخازن 

فقد انخفض العقار االستثماري بواقع )1( 
عق���ار وأما العقار التج���اري واملخازن فلم 
يشهد مؤشر تداولهما في األسبوع املاضي 

عن ما قبل املاضي أي تغيير. 

حركة تداول العقود المسجلة خالل أسبوع
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

60000العاصمة 

75000حولي 

141000الفروانية 

130000مبارك الكبير

1111000األحمدي 

50000اجلهراء

5617000املجموع 
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