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تملك األجانب على قائمة مطالب العقاريين للخروج من شّح السيولة

عمر راشد
نشاط ملحوظ شهدته التداوالت 
العقارية، وفقا إلحصائيات األسبوع 
األخير من التداوالت الصادرة عن 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
ف���ي وزارة العدل قاده النش���اط 
املكثف على الس���كن اخلاص في 
املناطق اخلارجية حيث ارتفعت 
قيمة التداوالت 11.5 مليون دينار 

بزيادة %39. 
إلى  مصادر عقارية أش���ارت 
التداوالت  أن االرتفاع في نسبة 
»طبيعي« في ظ���ل احلركة التي 
جاءت بعد نشاط الرهن والتمويل 
العقاري على عقود السكن اخلاص، 
إضافة إلى وجود هامش مضاربة 
تعززه حرك���ة الطلب من بعض 
األفراد على قسائم السكن اخلاص 
واالس���تثماري نتيج���ة تواف���ر 

السيولة. 
وأضافت أن تلك احلركة لها 
سقف معني من االرتفاع يتوقف 
على ق���درة الراغبني على الدفع 
واستعداد العارضني للتناول وفق 
األسعار احلالية، مستدركة بأن 
العوامل األساسية التزال مفتقدة 
في عمل السوق واملتمثلة بصورة 
أساسية في ضرورة شمول قانون 
الرهن والتمويل العقاري البنوك 
الدفع بعدم  التقليدية من خالل 
دس���تورية قانوني 8، 9 لسنة 
انتعاش���ا  2008 وال���ذي يعني 
حقيقيا وملموس���ا في السوق 
العقاري الذي التزال حركته دون 
مستوى التوقعات املطلوبة بعد 
حكم »بيتك« األخير بعدم جواز 
تطبيق القانون���ني على البنوك 

اإلسالمية. 
وفيما يتعلق بضرورة خلق 
منتجات عقارية جديدة في السوق، 
أكدت املصادر أن الدعوات الرامية 
لفتح ب���اب التملك أمام األجانب 
من األمور املطلوب تفعيلها في 
املرحلة املقبلة وذلك للقضاء على 
حالة الركود التي يعيشها السوق 
في الفترة الراهنة وذلك بغرض 
تقومي اخللل الذي أحدثه غياب 
اإلنفاق احلكومي ومن ثم ش���ح 
السيولة في يد األفراد والشركات 
الكثير من املشروعات  وتأجيل 

التنموية. 
ه���ذا االجتاه كما أش���ار إليه 
البع���ض بات ضرورة ملحة في 
ظل التراجع���ات احلادة في قيم 
التداوالت العقارية التي يشهدها 
السوق منذ فترة، كما أن التدني 
ليس لغياب السيولة وإمنا لغياب 

الثقة في األداء االقتصادي. 
وحول اجتاه احلكومة لتوقيع 
ع���ددا م���ن العق���ود احلكومية 
لتدشني مشاريع البنية التحتية، 
أوضحت املصادر أنها غير »كافية« 
وغير »مفعلة«، مس���تدركة بأن 
املستثمرين بحاجة إلى أفعال ال 
أقوال، واصفة ما يحدث من حراك 
في وزارة التجارة لتنظيم السوق 
العقاري بأنه محاولة تس���تحق 
الدعم وإن كانت نتائجها املتوقعة 
غير مشجعة على املديني املتوسط 

والطويل. 

84 عقارا للعقود 

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي عدد 
العقارات املتداولة على مستوى 
العقود والوكاالت خالل أسبوع 92 
عقارا بقيمة 29.4 مليون دينار، 
تصدرت تداوالت »اخلاص« بقيمة 
16.9 مليون دينار وبنسبة %67.3 

من اإلجمالي بعدد 64 عقارا، فيما 
جاءت تداوالت »االستثماري« في 
املرتبة الثانية بقيمة 12.6مليون 
دينار بنس���بة 42.6% بعدد 28 
عقارا من إجمالي عدد العقارات 
املتداولة على مس���توى العقود 

والوكاالت. 
وعلى مستوى العقود املسجلة، 
25.1 مليون  القيمة  بلغ إجمالي 
دينار نصيب »اخل���اص« منها 
54.18%، بينما جاء نصيب القطاع 
االستثماري 45.8%، ووصل عدد 
العقارات املتداولة للعقود خالل 
أس���بوع 84 عقارا منها 58 على 
مس���توى العقار اخلاص بقيمة 
13.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد 
العقارات االستثمارية املسجلة 
26 عقارا بقيمة 11.5 مليون دينار، 
ولم يش���هد عق���ار »التجاري« 
و»املخازن« والصناعي أي حترك 

لهذا األسبوع. 

الوكاالت المتداولة

وعل���ى مس���توى ال���وكاالت 
املتداول���ة، بل���غ إجمال���ي قيمة 
التداوالت 4.3 ماليني دينار، نصيب 
وكاالت »اخلاص« منها 76% بينما 

واملستثمرين.
كما جاءت »حولي« في املرتبة 
الثانية من حيث التداوالت بإجمالي 
18 عقارا لتتص���در بذلك املرتبة 
الثانية من حيث التداوالت العقارية، 
حيث بلغ إجمالي تداوالت اخلاص 
8 عقارات فيما تصدرت احملافظة 
تداوالت االستثماري على مستوى 
احملافظ���ات بواق���ع 10 عقارات، 
وجاءت تداوالت حولي في القطاع 
االستثماري بعد الدخول الكبير من 
جانب صغار املستثمرين المتالك 
الشقق االستثمارية والتي بلغت 
مستويات متدنية للغاية، باإلضافة 
إلى الرغبة في احلصول على عائد 

استثماري بشكل ثابت. 
وجاءت الفروانية على مستوى 
التداوالت العقارية حيث بلغ عدد 
العقارات املتداولة على مستوى 
اخلاص 11 عقارا فيما بلغت عدد 
عقارات االستثماري عقارين فقط 
لتأتي في املرتب���ة األخيرة على 
مستوى تداوالت »االستثماري« 

بني احملافظات. 
كما جاءت محافظة األحمدي 
في املرتبة الرابعة بني احملافظات 
الس���ت، حيث بلغ عدد العقارات 

في اخلاص 8 عقارات، فيما جاء 
القطاع االستثماري متراجعا بعدد 
4 عقارات ليبل���غ عدد العقارات 
املتداولة 12 عقارا، وجاءت تداوالت 
احملافظة املتراجعة بسبب تراجع 
الطلب على قسائم السكن اخلاص، 
رغم جاذبية األسعار، وذلك لرغبة 
من ميلكون »ال���كاش« في مزيد 
من هبوط األسعار وكذلك لرغبة 
العارضني في مزيد من االرتفاع 

في األسعار. 
هذا وق���د عادت العاصمة إلى 
واجهة تفضيالت املستثمرين مرة 
أخرى، حيث بلغ عدد العقارات في 
»االستثماري« 6 عقارات لتحتل 
بذل���ك املرتبة الثاني���ة بواقع 6 
عقارات، فيما جاءت تداوالت العقار 
اخلاص 5 عقارات ليبلغ إجمالي 

عدد العقارات 11 عقارا. 
كما جاءت اجلهراء في املرتبة 
األخيرة بواق���ع عدد 10 عقارات، 
حيث احتلت املرتبة األخيرة في 
تداوالت اخلاص واالس���تثماري 
بواقع 5 عق���ارات في »اخلاص« 
وعقارين في االستثماري ليبلغ 
مجم���وع العق���ارات املتداولة 7 

عقارات فقط.

بلغ نصيب االستثماري 24% من 
املتداولة خالل  الوكاالت  إجمالي 

أسبوع. 
املتداولة  العقارات  وبلغ عدد 
العقار  للوكاالت على مس���توى 
اخلاص 8 عق���ارات بقيمة 3.27 
ماليني دينار، فيما بلغ عدد العقارات 
االستثمارية عقارين بقيمة 1.075 
مليون دينار ولم يش���هد العقار 
التجاري أو املخازن أو الصناعي 

أي حترك لهذا األسبوع. 
ومبقارنة مؤشر التداول خالل 
أسبوعني، بلغ إجمالي حركة تداول 

العقار على مس���توى العقود 84 
عقارا مبختل���ف أنواعه فقد كان 
إجمالي العقارات املتداولة لألسبوع 
احلالي 84، حيث ارتفع املؤش���ر 
لألسبوع احلالي عن املاضي بواقع 

33 عقارا.
كما ارتفع مؤشر العقار اخلاص 
بواقع 19 عقارا، فيما ارتفع العقار 
االس���تثماري بواق���ع 14عق���ارا 
واس���تقر »التجاري« واملخازن 

دون تغيير. 
وعل���ى مس���توى ال���وكاالت 
الوكاالت  العقاري���ة، بلغ ع���دد 

املتداولة 14 وكالة على مستوى 
العقار اخلاص واالس���تثماري، 
بانخفاض عقار واحد مقارنة بآخر 
تداوالت متاحة وفقا إلحصائيات 

وزارة التجارة والصناعة. 
وقد انخفض املؤشر في تداوالت 
العق���ار اخلاص بواق���ع عقارين 
ليس���تقر عند 8 عقارات وارتفع 
العقار االس���تثماري بواقع عقار 
واحد ليستقر عند عقارين وأما 
التجاري فقد استمر عند  العقار 
مس���توياته السابقة دون تغيير 
بواق���ع 4 عقارات وأم���ا املخازن 

التعامل عليه دون  فقد اس���تقر 
تغيير. 

وعل���ى مس���توى ت���داوالت 
احملافظ���ات، تص���درت محافظة 
مبارك الكبير حركة تداوالت العقار 
اخلاص على مستوى احملافظات 
الس���ت حيث بلغ عدد العقارات 
املتداولة ف���ي العقار اخلاص 21 
عقارا، فيما بلغت في االستثماري 
عقارين بإجمالي 23 عقارا لتقود 
بذلك مبارك الكبير تداوالت العقار 
اخلاص وذلك في ظل التحركات 
امللحوظ���ة من قب���ل املضاربني 

»مب�ارك الكبي�ر« تتص�در ت�داوالت الخ�اص بواق�ع 21 عقارًا 
و»حولي« األولى في االستثماري وتداول 84 عقداً بقيمة 25.1 مليوناً

تداول 92 عقدًا ووكالة عقارية بقيمة 29.4 مليون دينار بنمو 39% األسبوع الماضي

تراجع حجم التمويل المقدم للقطاع اإلنشائي المحلي %5.8
71% من المشاريع اإلنشائية المرصودة في المنطقة التزال في علم الغيب

أشار التقرير العقاري األسبوعي لشركة 
»كولد ويل بانكر« العاملية في الكويت الى 
تراجع حجم التمويل املقدم لقطاع االنشاءات 
في السوق احمللي خالل األشهر ال� 8 االولى 
من العام احلالي بنسبة 5.8% مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام املاضي، حيث فقد 
ما قيمته 100 مليون دينار مسجال 1.6 مليار 
دينار، مقارنة مع 1.7 مليار في الفترة نفسها 

من العام 2008.
وأوضح التقرير ان نسبة هذا التراجع 
في حجم التمويل ليس����ت طفيفة، خاصة 
ان قيمة التمويل لهذا القطاع متثل مبالغ 
تراكمية، األمر الذي يؤكد ضعف احلركة 
اإلنش����ائية في البالد خالل تل����ك الفترة 
ومدى تأثير األزمة املالي����ة العاملية على 
هذا القطاع الذي استمر يشهد حركة منو 
متزايدة على مدار السنوات ال� 5 املاضية 
بداية من العام 2003 الذي بدأت فيه الطفرة 
العمرانية في البالد، الس����يما ورشة بناء 
األبراج التجارية، وعمليات إحالل البنايات 
االستثمارية اجلديدة محل البنايات القدمية 
املتهالكة، الى جانب العمل في إنشاء مدن 

سكنية جديدة.
وتناول التقرير أسباب التراجع الذي 
ش����هده هذا القطاع والتي تتمثل اوال في 

توقف نحو 18 مشروعا عقاريا ضخما عن 
التنفيذ، الى جانب تغيير خطط الكثير من 
الشركات التي كانت تستعد للخوض في 
مشاريع إنشائية منذ بداية العام احلالي، 
والتي انش����غلت في اعادة ترتيب امورها 
املالية وطرق تسديد ما عليها من التزامات 
جتاه املصارف وشركات التمويل، عالوة على 
تشدد البنوك في منح التمويل منذ بداية 
األزمة املالية وفرضها لش����روط مضاعفة 
للضمانات التي تتخذ على القروض، األمر 
الذي كان له بالغ األث����ر في تراجع حجم 

التمويل املوجه لهذا القطاع.
وتطرق التقرير الى حالة الترقب التي 
تسيطر على وضع الس����وق عامة، حيث 
يفضل املستثمرون التريث في اتخاذ قرارات 
البدء في كثير من مشاريعهم، السيما تلك 
الت����ي حتتاج الى حجم متويل ضخم مثل 

املشاريع اإلنشائية.
وبني التقري����ر ان ه����ذا التراجع على 
مستوى التمويل لقطاع اإلنشاءات لم يكن 
مقصورا على الس����وق احمللي فقط، امنا 
شاهدته مختلف دول املنطقة، مشيرا الى 
ان االداء االقتصادي القوي الذي شاهدته 
دول اخلليج في الس����نوات ال� 5 املاضية 
ومن بينها الكويت تزامن بشكل وثيق مع 

تبني مش����اريع ضخمة وطموح لتطوير 
البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع جتارية 
وتنموية وصحية وسياحية والتي توزعت 
على مختلف القطاعات، حيث يبلغ اجمالي 
حجم املشاريع في مراحل التخطيط والتنفيذ 
كافة في دول اخللي����ج نحو 2.1 تريليون 
دوالر، 73% منها تتركز في قطاع اإلنشاء، 
األمر الذي يؤكد الدور املؤثر لهذا القطاع 
ليس في تطوير مستقبل املنطقة فحسب، 
بل كذلك في األداء االقتصادي لدول اخلليج 

في اآلونة األخيرة.
ونظرا لظ����روف األزمة املالية العاملية 
وتداعياتها عل����ى اقتصادات دول املنطقة 
فإن����ه من املرجح ان يع����اد النظر في عدد 
كبير من تلك املش����اريع املقترحة حاليا، 
حيث باتت الشكوك حتيط مبدى استمرارية 
بعض املشاريع، أبرزها في دبي والبحرين 
والكويت، خاصة ان اإلحصاءات تشير الى 
ان 29% فقط من املشاريع التي مت رصدها 
جتري حاليا عمليات تنفيذها، بينما الباقي 
والذي ميثل 71% مازال في مراحل التخطيط، 
اي في علم الغيب، وهو ما يش����ير الى ان 
هناك العديد من املش����اريع التي قد ال يتم 
تنفيذها في ظل الت����ردي االقتصادي في 

املنطقة.

»كولد ويل بانكر«: توقف 18 مشروعًا وتغيير خطط بعض الشركات

»آنة جروب« تسعى لضم 60% من الشركات الجديدة
للمشاركة في المعرض عند انطالقه 26 الجاري

خالل مشاركتها في المعرض الدولي للعقار السادس

الكاظمي: »أمتار العقارية« تستعد لطرح مشاريع جديدة
أعلن���ت ش���ركة »أمت���ار 
العقارية« عن مش���اركتها في 
املعرض الدولي للعقار السادس 
ف���ي فندق الريجنس���ي خالل 
الفترة من 26 إلى 29 اجلاري 
والذي تنظمه شركة آنة جروب 

لتنظيم املعارض.
وأكد املدير العام للشركة علي 
عدنان زيد الكاظمي عن أهمية 
املشاريع االستثمارية اجلديدة 
الت���ي تخوضها »أمت���ار« في 
سلطنة عمان واململكة األردنية، 
وحت���دث عن طرح مش���روع 
سكني بسلطنة عمان في والية 
املصنعة � مدينة القرط، وهو 
عبارة عن 10 قطع أراضي سكنية 
مختلفة املساحات، وتقع على 
الطريق الساحلي خلف مشروع 
املدينة الرياضية، حيث تبعد 
عن البحر حوالي 3 كم ويتوقع 
لهذا املخطط أن يحقق أرباحا 

هامة خالل الفترة القادمة.
وأضاف »هناك مش���اريع 

العقاري م���ازال يعتبر  عمان 
األكثر متيزا بني أسواق منطقة 
اخللي���ج نتيجة للطلب الدائم 
عليه من قبل اخلليجيني وخاصة 
الكويتيني وذلك نظرا ملا تتمتع 
به السلطنة من عوامل مؤثرة، 
باإلضافة إلى األمن الداخلي الذي 
متتاز به فضال عن األس���عار 
املناس���بة جلميع الفئات، هذا 

كثيرة ستطرحها الشركة منها 
العديد م���ن األراضي املتفرقة 
الس���لطنة  أنحاء  في مختلف 
خاصة في منطقة صحار التي 
العمانية على  تعمل احلكومة 
تطويره���ا كمنطق���ة جتارية 
ح���رة وذلك نظرا مل���ا تضمه 
من مشاريع ومصانع جتارية 
وصناعية ضخمة جديدة مثل 
مشروع شبكة املياه الذي يقدر 
بقيم���ة 9 ماليني ريال عماني، 
باإلضافة ملشروع بناء أرصفة 
بحرية بطول 600 متر وتعميق 
حوضها على عمق 25 مترا كما 
يبلغ ارتفاع هذه األرصفة 1380 
مترا في ميناء صحار الصناعي 
بقيمة 95 مليون ريال عماني 
والذي سيخدم مشروع كريات 
احلدي���د التابع لش���ركة فالي 
البرازيلي���ة للتعدين والعديد 
من املشاريع الصناعية األخرى 

املقامة في امليناء.
ولفت الكاظمي إلى أن سوق 

وقد أوشكت العديد من املشاريع 
االستثمارية الكبرى املنتشرة 
في أنحاء السلطنة على االنتهاء 
مما يؤثر عل���ى عملية ارتفاع 

األسعار.
أمتار  إلى أن شركة  وأشار 
العقاري���ة له���ا جتربة مميزة 
بالسوق العقاري األردني خاصة 
مبشروع محافظة مأدبا والذي 
يتميز مبوقعه اإلس���تراتيجي 
املطل على البحر امليت وبالتالي 
التجربة  رأت الش���ركة تكرار 

الناجحة بتلك املنطقة.
وأكد على أن الشركة أثبتت 
وجودها بني الشركات العقارية 
الرائدة ف���ي املنطقة من خالل 
املش���اريع االستثمارية الهامة 
الت���ي حترص عل���ى انتقائها 
املناطق االستثمارية  أكثر  في 
احليوية حيث كانت لها جتارب 
ناجحة ومميزة في كل من لبنان، 
مصر، السعودية، األردن، عمان، 
الكويت  إل���ى  ه���ذا باإلضافة 

وفرنسا.
مضاف���ا إلى ذل���ك التنوع 
الذي تقدمه الشركة  والتكامل 
التي تلبي  العقارية  بخدماتها 
جمي���ع متطلب���ات ش���رائح 

املجتمع.
وبني الكاظمي أن الش���ركة 
سعت للمس���اهمة في تطوير 
العق���اري باملنطقة من  األداء 
خالل املشاركة الفعالة باملعارض 
العقارية املقامة والتنوع الذي 

تقدمه الشركة في املشاريع.
ودعا في خت���ام تصريحه 
جميع املس���تثمرين واملهتمني 
بالشأن العقاري لزيارة جناح 
الدولي  الش���ركة في املعرض 
للعقار السادس والذي سيقام 
الريجنسي مبنطقة  في فندق 
البدع في الفترة من 26 وحتى 
29 اجلاري للتعرف على الفرص 
التي تقدمها الشركة مع التأكيد 
على وجود ع���روض خاصة 

للزوار خالل فترة املعرض.

تسعى شركة »آنة جروب« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
لتحطيم الرقم القياس����ي في 
عدد الزوار للمعارض العقارية 
خالل معرضها »املعرض الدولي 
للعقار السادس« املقبل الذي 
س����يقام خالل الفترة من 26 
أكتوب����ر اجلاري من  إلى 29 
خالل تقدمي ش����ركات عقارية 
جديدة تش����ارك في املعرض 
تصل نس����بتها إلى 60% من 
الشركات العارضة، باإلضافة 
إلى أن أغلب الشركات ستقدم 
مجموعة متميزة من العقارات 
في خ����ارج وداخ����ل الكويت 
متاشيا مع جميع املستثمرين 
وطموحاتهم في متلك العقارات 
واألراضي. وقال عضو مجلس 
اإلدارة في الشركة م.أحمد ذياب 
في بيان صحافي إن الشركة 
تعمل حاليا على إيجاد حلول 

جميع األذواق واملستثمرين.
وأشار ذياب إلى أن أنشطة 
املعرض ستكون مبثابة فرصة 
عقارية ضخمة للمستثمرين 
كي يتفقدوا العقارات وعروض 
الش����ركات، باإلضاف����ة إل����ى 
العروض القوية التي ستعلنها 
الشركات املشاركة سواء من 
خ����الل أفضل املش����اريع في 
املنطقة، باإلضافة إلى أفضل 
وسائل التملك للعقارات سواء 
عن طريق األقساط أو األسعار 
املناسبة في ظل األزمة العاملية. 
ولف����ت إلى أن إس����تراتيجية 
إلى تعريف  الش����ركة تهدف 
املستهلك واملستثمر في الداخل 
واخلارج بأفضل ما هو متاح 
من العقار وفرص االستثمار 
العقاري سواء في الكويت أو 
خارجها وبشكل فريد من نوعه 

خالل معارض الشركة.

جديدة تسعى من خاللها إلظهار 
املعرض الدولي للعقار السادس 
مميزا من بني املعارض العقارية 
التي تقام في الكويت، ووصلت 
خالل اآلونة األخيرة إلى أفضل 
السبل حتى تتمكن الشركة من 
تيسير املعرض بشكل يناسب 

أحمد ذياب علي الكاظمي

تراجع ملحوظ في متويل املشاريع العقارية بالكويت

نشاط نسبي في سوق العقار احمللي األسبوع املاضي
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