
االقتصادية السبت
14 نوفمبر 2009

قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر اخلام الكويتي 14
أمس استقر عند 77.15 دوالرا للبرميل.

وكانت أسعار خام النفط عامليا مستقرة منذ حوالي الشهرين 
املاضيني حول الـ 70 دوالرا للبرميل نتيجة لظهور مؤشرات 

ايجابية عن االقتصاد العاملي.
من جانبها قالت منظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك( ان 
سعر ســــلة خاماتها الـ 12 بات مستقرا ما بني الـ 70 والـ  80 

دوالرا للبرميل، مســــتبعدا وصول سعر خام النفط الى 100 
دوالر بنهاية العام احلالي 

وتضم سلة )أوپيك( 12 نوعا هي خام )صحارى( اجلزائري 
وااليراني الثقيل و)البصارة( العراقي وخام التصدير الكويتي 
وخام )السدر( الليبي وخام )بوني( النيجيري واخلام البحري 
القطري واخلام العربي اخلفيف السعودي وخام )مريات( واخلام 
الڤنزويلي و)جيراسول( االنغولي و)اورينت( االكوادوري.

مؤسسة البترول: الخام الكويتي مستقرًا عند 77.15 دوالرًا
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27512251403اجمالي العقود
إعداد »األنباء« من واقع بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ وزارة العدل

اخلاص شـــريك بخبراته وتنافسيته وحسن 
إدارته وطرق التشـــغيل واالستثمار الناجع 
الناجح كما فعل في »زين« و»أجيليتي« بعد 

خصخصتهما على سبيل املثال. 

الوزير الفهد ومتطلبات التنمية اإلسكانية

 92 ألف طلب ســــكني ال جتد من يلبيها في 
انتظار حترك فعال من قبل وزير اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد حللها من قبل وزارة اإلســــكان التي 
أعدت خطة تنمويــــة متكاملة للتخفيف لتأمني 
بيت لكل مواطن وفقا حللول سريعة ومتكاملة 
بالتنسيق مع البلدية ومؤسسة البترول الكويتية، 
انفجار القروض املقسطة )االسكانية( في البنوك 
احمللية بزيادتها 150% في ســــنوات قليلة خير 
دليل إضافي على عطش الكويتيني لتأمني بيوت 

العمر ألبنائهم. 
وعلى الرغم من محاولة السلطة التشريعية 
العمل على انخفاض األســــعار من خالل صدور 
قانوني 8، 9 لســــنة 2008 في الرهن والتمويل 
العقاري، إال أنه يجب على احلكومة العمل على 
إعادة النظــــر في القانونني ومــــد مظلة اإلعفاء 
إلى البنوك التقليدية أســــوة مبا مت في البنوك 

اإلسالمية. 
وأشارت تلك التقارير إلى أن 40 مهنة وقطاعا 
تستفيد من النهضة العقارية القائمة على مشاريع 
بناء املســــاكن، وغني عن القول أن دوران عجلة 
املساكن باآلالف ســــيجر وراءه حركة هائلة في 
قطاعات كثيرة تبدأ من مواد البناء ومتر بشركات 
املقاوالت وصوال إلى عشرات القطاعات الثانوية 
األخرى املستفيدة بشكل أو بآخر فضال عن حركة 

التمويل في البنوك وشركات التمويل.

السكنية في املناطق اخلارجية وجنوب السرة 
بسبب احلذر في الشــــراء وغياب السيولة لدى 
الشــــركات واألفراد القتناص الفرص املناســــبة 
وهو ما أثر سلبا على حجم التداوالت العقارية 

في األسبوع الثاني من الشهر اجلاري. 
وقالت املصادر أن هذا يأتي في سياق التراجع 
الذي تشهده أسعار القسائم السكنية على وقع 
شح السيولة وتراجع اآلمال في التحرك احلكومي 

إلنقاذ السوق العقاري خالل الفترة املقبلة. 
وأوضحت أن ذلك يأتي في وقت التزال الشركات 
العقارية في انتظار التحرك احلكومي جتاه ملفات 
مهمة وعلى رأســــها قانون الـــــ  B .O.T وتعديل 
قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري، الذي 
بات ووفق مصادر عقارية من بني املتطلبات الهامة 
والضرورية لتحريك النشاط العقاري خالل الفترة 
املقبلة ومن بني التعديالت املقترحة العمل على 
توحيد اجلهة احلكومية املسؤولة عن إعادة النظر 

في قانون الـ  B .O.T خالل الفترة املقبلة. 
ووفقا للتقارير العقارية التي صدرت خالل 
األسبوع املاضي، رأت اإلسراع بتنفيذ منوذج 
جناح ما نادى به البنك الدولي من شراكة بني 
القطاعني العام واخلاص  p.p.p  لعلها تعالج 
بعضا من مساوىء قانون  الـ B.O.T  اجلديد 
الذي أتى مشـــوها كابحا للمبـــادرات وطاردا 
لالستثمار بحكم مغاالته في طلب حماية املال 
العام. فالشركات املوعودة عليها واجب التنمية 
باالستناد إلى أعمدة الدولة جميعا: احلكومة 
واملواطنون والقطـــاع اخلاص معا. احلكومة 
شـــريك مبالءتها ورقابتها وبعدها التنموي، 
املواطنون شركاء في القيمة املضافة حتقيقا 
حللم توزيع الثروة بشـــكل أفضل، والقطاع 

 احتــــل القطاع االســــتثماري املرتبة الثانية 
بني الوكاالت املسجلة بعدد 6 عقارات بقيمة 3.6 
ماليني دينار وبنسبة 27.9% من إجمالي القيمة. 
وفيما جــــاء »التجاري« في املرتبة الثالثة بعدد 
عقار واحد وبقيمة 2.1 مليون دينار بنسبة %16.2 
من إجمالي القيمة، جاء قطاع املخازن في املرتبة 
الثالثة بعقارين قيمتهما 1.45 مليون دينار وبنسبة 
11.2% من إجمالي القيمة فيما لم يشهد الصناعي 

أي حترك خالل األسبوع.
وتشير االحصائيات إلى أن محافظة حولي 
تصدرت تداوالت العقود املســــجلة خالل شهر 
أكتوبر بعــــدد 116 عقارا توزعت على »اخلاص« 
بواقع 49 عقارا واالســــتثماري بواقع 67 عقارا، 
وهو ما يأتي انعكاسا حلركة التداوالت النشطة 
التي شهدتها العقارات االستثمارية وجاذبيتها من 
قبل األفــــراد الذين ميتلكون مدخرات متواضعة 
متكنهم من شراء شقق »مدرة« للدخل وبعيدا عن 

مخاطر االستثمار في األوراق املالية.
وفي املركز الثاني شــــهدت األحمدي تداوالت 
نشــــطة على مستوى العقود املسجلة بعدد 100 
عقار نصيب »اخلاص« منها 54 عقارا واالستثماري 
46 عقارا، وذلك في إطار النشاط امللحوظ الذي 
تشهده التداوالت العقارية في املناطق اخلارجية 
خاصة على الســــكن اخلاص الذي يعد أحد أهم 
احملركات األساســــية للتــــداوالت العقارية على 
مستوى القطاع العقاري ككل، والتزال محافظة 
األحمدي أكثر املناطق جذبا للشــــراء واقتناص 

الفرص االستثمارية اجلاذبة. 
 رغم تصدرها املركز األول في تداوالت العقود 
املســــجلة في »اخلاص« بواقــــع 63 عقارا إال أن 
محافظة مبارك الكبير احتلت املركز الثالث في 
التداوالت العقارية بعدد 65 عقارا توزعت على 
»اخلاص« بواقع 63 واالستثماري بواقع عقارين 
فقط، والتزال مبارك الكبير من أهم املناطق اجلاذبة 
لالستثمار العقاري من قبل األفراد والشركات نظرا 
ألسعارها املناسبة وسرعة تداولها.  وتفاعال مع 
الوضع السياسي احملتقن بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، أشارت مصادر عقارية لـ »األنباء« 
إلى أن تراجعا طفيفا شــــهدته تداوالت األسبوع 
الثاني من نوفمبر خاصة في أســــعار القسائم 

عمر راشد
حقق األسبوع األخير من شهر أكتوبر ارتفاعا 
قياسيا في تداوالت العقار على مدى شهر أكتوبر، 
حيث ارتفعت السيولة بقيمة 35.1 مليون دينار 
دفعة واحدة وبنسبة زيادة اقتربت من 100% وفقا 
ملعيار القيمة مقارنة باألسبوع الثالث من الشهر 
ليصــــل إجمالي التداوالت العقارية 70.8 مليون 
دينار لعدد 148 عقــــدا ووكالة مقارنة بعدد 130 

عقدا ووكالة للفترة املقارنة نفسها.
ووفقــــا لإلحصائيات التي قامــــت »األنباء« 
بإعدادها عن أداء الســــوق العقاري خالل شهر 
أكتوبــــر 2009، فإن إجمالــــي العقود والوكاالت 
املســــجلة بلغت 457 عقارا بقيمة 153.9 مليون 
دينار مقارنة بعــــدد 252 عقارا وبقيمة إجمالية 
70 مليون دينار خالل شهر سبتمبر، حيث بلغت 
حجم الزيادة في أكتوبر 205 عقارات في العقود 
والوكاالت املسجلة وبنســــبة 44% وفقا ملعيار 
العدد، كما ارتفعت القيمــــة بواقع 83.9 مليون 
دينار بنســــبة زيادة قدرها 119.8% مقارنة بأداء 

الشهر السابق.
          ووفقا للعقود املســــجلة خالل شــــهر 
أكتوبر 2009، فإن عدد العقود املسجلة بلغ 403 
عقود في العقار اخلاص بلغت 275 عقدا بقيمة 
59.7 مليون دينار متثل 42.3% من إجمالي العقود 
املسجلة خالل شهر أكتوبر، في حني بلغت قيمة 
العقار االستثماري 38.4 مليون دينار متثل %27.2، 
وبلغت قيمة العقود املسجلة في العقار التجاري 
5 عقارات بقيمــــة 42.4 مليون دينار متثل %30 
ولم تســــجل »املخازن« والصناعي أي تداوالت 

خالل أكتوبر.
وعلى مستوى الوكاالت املسجلة خالل شهر 
أكتوبر ووفقا للبيانات واإلحصائيات املتوافرة 
عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فقد بلغ 
عدد العقارات املتداولة 54 عقارا بقيمة 12.9 مليون 
دينار، نصيب العقار اخلاص منها 45 عقارا بقيمة 
5.7 ماليني دينــــار مثلت 44.1% من إجمالي عدد 
الوكاالت املســــجلة خالل شهر أكتوبر، وبزيادة 
طفيفة بلغت 600 ألف دينار عن قيمة الوكاالت 
املسجلة في شهر سبتمبر 2009 وبنسبة %4.8 

وفقا ملعيار القيمة.

القطاع العقاري في انتظار 
حسم السلطتين »الغائب« 
لقضاياهما »المعلقة« 

40 مهنة وقطاعًا تستفيد 
من النهضة العقارية 
المأمول تحقيقها

»الخاص« يقود التداوالت 
في أكتوبر بعدد 320 عقارًا 
بقيمة 65.4 مليون دينار

حولي تصدرت تداوالت 
أكتوبر على مستوى 
المحافظات بعدد 121 
عقدًا ووكالة

153.9 مليون دينار قيمة 457 عقدًا ووكالة 
للتداوالت العقارية في أكتوبر بنمو 119.8% عن سبتمبر

إجمالي الوكاالت المسجلة خالل شهر أكتوبر على مستوى المحافظات
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة
----1العاصمة
---41حولي

-12-4الفروانية
----31مبارك الكبير

---35االحمدي
----1اجلهراء
-45612املجموع

4561254اجمالي القطاعات
 اعداد »األنباء« وفقا لبيانات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ وزارة العدل

»كولدويل بانكر«: 28 إلى 50% ارتفاعًا بأسعار  
العقارات السكنية في الكويت خالل 4 أشهر

بتمويل شراء العقارات السكنية، األمر الذي 
كان له بالغ األثر في حتريك س��وق العقار 

السكني وارتفاع أسعاره.
أما أس��عار املناطق الداخلية فقد عادت 
إلى مع��دالت قريبة مما كان��ت عليه قبل 
األزمة، السيما أنها لم حتقق سوى تراجع 
محدود بنسب تتراوح ما بني 20 و28% حيث 
بدأت أغلبها تستعيد ما فقدته من أسعار، 
السيما املناطق النموذجية واملواقع املميزة 
في مختلف املناطق السكنية الداخلية، حيث 
ارتفع سعر املتر الذي كان قد وصل إلى ما 
بني 500 و900 دينار إلى ما بني 600 و1200 
دينار، بنسب تتراوح ما بني 17 و25% وارتفع 
سعر القسائم مساحة 750 مترا مربعا التي 
تتراوح أسعارها من 450 و750 ألف إلى حد 
يتراوح بني 750 ألف دينار و1.2 مليون دينار، 
وهو تقريبا نفس املعدل الذي كانت تباع به 
تلك القسائم قبل األزمة وقبل فقدان السوق 
لعنصر التمويل على أثر القرارات اإلسكانية 
في فبراير 2008، فعلى س��بيل املثال بلغ 
سعر املتر اآلن لألراضي السكنية الفضاء 
في منطقة املنصوري��ة ما بني 450 و750 
دينارا، على حس��ب املوقع، وفي العديلية 
تراوح سعر املتر ما بني 500 و950 دينارا، 
وارتفع س��عر املتر ف��ي مناطق الضاحية 
والشويخ السكني والنزهة والشامية إلى حد 
يفوق 1000 و1200 دينار بعدما كان تراجع 

خالل األزمة إلى نحو 900 دينار.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط 
سعر يصل إلى 290.5 دينارا للمتر املربع، أما 
محافظة األحمدي فقد سجل متوسط سعر 
املتر املربع فيها 293.6 دينارا، حيث استقرت 
األسعار في قسائم الشريط الساحلي على 
البح��ر ومدين��ة اخليران الس��كنية. وقد 
سجلت محافظة حولي خالل الربع الثالث 
من العام احلالي متوس��ط سعر يصل إلى 
2.522 دينار للمتر املربع، وسجلت محافظة 
اجلهراء متوسط س��عر يصل إلى 249.9 

دينارا للمتر.

ذكر التقرير العقاري لشركة »كولدويل 
بانكر العاملية« في الكويت أن سوق العقارات 
السكنية شهد خالل األربعة أشهر املاضية 
ارتفاعا في األسعار بنسب تتراوح ما بني 28 
و50%، حيث استعاد جزءا كبيرا مما فقده 
خالل األزمة بسبب عدة عوامل وهي: أوال: 
ارتفاع حجم الطلب على الشراء نظرا للحاجة 

املستمرة للسكن لدى املواطنني.
ثانيا: عودة التمويل للقطاع بعد احلكم 
لصالح بيت التمويل والبنوك اإلسالمية التي 

سمح لها بتمويل العقارات السكنية.
ثالث��ا: الس��ماح بالبن��اء ف��ي 7 مدن 

جديدة. 
ورابعا: تسهيالت بنك التسليف واالدخار 

األخيرة.
وبني التقرير أن سعر املتر املربع الذي 
وصل خالل األزمة إلى حده األدنى محققا 
110 دنانير في مناطق شرق القرين السيما 
منطقة أبو فطيرة، بلغ اليوم في نفس املنطقة 
275 دينارا محقق��ا ارتفاعا يفوق ال� %50 
مقارنة مع السعر الذي وصل اليه في ذروة 
األزمة وعلى أثر األسباب التي سبق ذكرها 
استمرت أسعار مختلف القسائم السكنية 
في االرتفاع، حيث تراوحت ما بني 115 و135 
ألف دينارا في منطقة أبوفطيرة للقسيمة 
التي تبلغ مس��احتها 400 متر وتقع على 
شارع واحد، أما القسائم املميزة التي تقع 
على شارعني فيصل سعرها اآلن إلى نحو 
120 أل��ف دينارا، هذا بعدما كانت أس��عار 
القس��ائم قد بلغت حده��ا األدنى للتراجع 
بوصول سعر القسيمة إلى 70 ألف دينار 
بداية العام احلالي، إال أنها بدأت تتعافى من 
جديد عقب حصول بيت التمويل الكويتي 
على احلكم ضد قانوني 8 و9 لسنة 2008 
والذي سمح بدوره للبنوك اإلسالمية كافة 

200 مليون جنيه تعاقدات بالمعرض المصري للعقار
العقاري، شركة  للتنمية والتطوير 
باز للنظم العقارية، وشركة االساليب 
بالقاهرة اجلديدة، ومدينة  احلديثة 
سيتي اليت باالسكندرية، ومجموعة 
اخلرافي ـ بورت غالب مبرسى علم، 
العقاري  العاملـــي للتطوير  واملركز 
بالقاهرة اجلديدة، وشـــركة شـــمال 
افريقيا ـ القطامية جاردنز بالقاهرة 
اجلديدة، وشركة آفاق احمللية للتجارة 
العامة واملقاوالت، وشـــركة ترينتا 
للتســـويق العقاري، وشركة جراند 
فيـــل ـ املريوطية بالهرم، وشـــركة 
العثمانية لالستثمار العقاري والبناء، 
وشـــركة نوران لالنشاء والتعمير ـ 
قرية رفييرا جاردنز، وشركة املجد 
للهندسة واملقاوالت العمومية بالعبور، 
شركة سما بيتش بالساحل الشمالي، 
وشـــركة الدرة جلوبـــال بالكويت، 
وشركة فيرست جروب للتجارة العامة 
الراية للتطوير  واملقاوالت، وشركة 
العقاري والتنمية الزراعية، وشركة 
ارك تيكيتشر لالســـتثمار العقاري 
واملقاوالت، ومجموعة النصر للتنمية 
العمرانية، وشـــركة العروبة للبناء 
واالستثمار العقاري، وشركة الديرة 
للتعمير، وشـــركة عاليا لالستثمار 
العقارية، وحدائق قرطبة  والتنمية 
بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، 
وأمالك العقارية ـ فيكتوريا اجلديدة 
باالسكندرية، شركة البنيان لالستثمار 
العاملية  النيـــل  العقاري، وشـــركة 
العقارية، وشـــركة احلكيم للتعمير 
ـ روز فيل بدرمي النـــد بـ 6 اكتوبر، 
والشركة السعودية املصرية للتعمير، 
وشركة لؤلؤة الهدى العقارية، وشركة 
اليرموك للتجارة واملقاوالت، وشركة 
جولدن هورس للتنمية واالستثمار 
العقاري، وشـــركة لؤلؤة الوســـام 

العقارية.

العاملني بالكويت يقـــوم املنظمون 
بإقامته مرتني خالل العام حيث تقام 
دورته الشـــتوية احلالية، كما تقام 
دورة صيفية للمعرض خالل شـــهر 
ابريل من كل عام، كما تقوم اجلهات 
الرسمية املصرية مبنح ترخيص القامة 
املعارض العقاريـــة في اخلارج بعد 
قيامها بالتأكد من جدية الشـــركات 
املشـــاركة ووجود املشروعات التي 
يتم تسويقها على ارض الواقع، مما 
جعل املعـــرض يحظى بثقة العمالء 

واجلمهور في الكويت.
يشارك باملعرض شـــركة امباير 
ريزورت بالعني السخنة، وشركة اعيان 
العقاريةـ  جرين ويفزـ  مارفل سيتي، 
وقصر السالم باالسكندرية، شركة 
االفق للتنمية ـ حدائق الكونتيننتال 
بالشـــيخ زايـــد، ومجموعـــة رؤية 
اجلمال، وشـــركة اجليـــداء العاملية 

مرسى علم على ساحل البحر االحمر 
والذي يعد درة استثمارات املجموعة 
فـــي مصر مبا يضمه مـــن وحدات 
ســـكنية ســـياحية ومارينا وبنية 
حتتية متكاملة ومطار دولي وشواطئ 
ومحالت جتارية ومطاعم ومنتزهات 
وشواطئ رملية ومساحات شاسعة 
من الشـــعاب املرجانيـــة باالضافة 
الـــى ثاني أكبر بحيرة صناعية في 
العالم، مما جعل بورت غالب مقصدا 
للسياحة العاملية في فترة وجيزة 
وحصلت على العديد من التكرميات 
واجلوائـــز الدولية ونظمت العديد 
من االنشـــطة الســـياحية والفنية 

والرياضية العاملية.
ونظرا لالقبال الكبير الذي يشهده 
املعرض املصري للعقار واالستثمار 
املواطنني  الكويت مـــن  املصري في 
واجلاليـــات العربيـــة واملصريـــني 

طاهر فرحات االربعاء املاضي مبركز 
املؤمترات بفندق موڤنبيك املنطقة 
احلرة مبيناء الشـــويخ ويســـتمر 
املعرض مبشاركة اكثر من 30 شركة 
ومؤسسة استثمارية عقارية تعرض 
عشرات املشروعات في جميع انحاء 

جمهورية مصر العربية.
ويعرض املعـــرض مجموعة من 
العقارية واالستثمارية  املشروعات 
الفئات  التي تناسب جميع  املتميزة 
ومن بينها وحدات سكنية حملدودي 
الدخل ضمن مشروع مبارك القومي 
لالسكان، كما يعرض مجموعة مختارة 
من الڤلل والوحدات الراقية في منتجع 
بورت غالب الذي يعتبر من مشروعات 

النخبة على ساحل البحر االحمر.
وترعى املعرض مجموعة اخلرافي 
التي تعرض املشروع االستثماري 
الضخم في ميناء بورت غالب مبدينة 

سيكون مركز املؤمترات والرويال 
سويت بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة 
على موعد اليوم في الثامنة والنصف 
مساء مع اجلماهير املصرية العاشقة 
لكرة القدم لتشجيع الفريق املصري 
واالحتفال بالتأهل لنهائيات كأس 
العالم بجنوب افريقيا على حساب 
املنتخب اجلزائري حيث اعلنت ادارة 
املعرض املصري للعقار واالستثمار 
اخلامس الذي يقام في مركز املؤمترات 
انها ستؤمن لزوار املعرض شاشات 
عرض كبيرة ملشاهدة مباراة كرة القدم 
بني الفريقني املصري واجلزائري في 
التصفيات النهائية االفريقية املؤهلة 

لكأس العالم بجنوب افريقيا.
تستمر أنشطة املعرض املصري 
للعقار واالستثمار اخلامس في مركز 
املؤمترات والرويال ســـويت ـ فندق 
موڤنبيك املنطقة احلرة بالشويخ حيث 
تنتهي أنشطته غدا االحد وسط اقبال 
جماهيري فاق التوقعات حيث حقق 
املشاركون تعاقدات بأكثر من مائتي 
مليون جنيه مصـــري خالل يومني 
تركزت فـــي معظمها على الشـــقق 
والوحدات الســـكنية في املنتجعات 

السياحية.
تنظم الشركة املتحدة للتسويق 
وتنظيم املعارض Uniexpo املعرض 
املصري للعقار واالستثمار اخلامس 
بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري 
واالقتصـــادي املصـــري بالكويت 
وحتت اشراف الهيئة العامة لشؤون 
املعارض واالسواق الدولية مبصر 
وبالتعاون مع االحتاد الدولي لرجال 
االعمـــال »عمار يا مصـــر«، ويقام 
املعرض برعاية مجموعة اخلرافي 
حيث تشارك مبشروع بورت غالب 
الذي يعد درة استثمارات املجموعة 
في مصر وافتتحه السفير املصري 

خالل يومين من دورته الخامسة وزواره يشاهدون مباراة مصر والجزائر على شاشات عرض ضخمة

السفير املصري متجوال في أركان املعرض عقب افتتاحه

العقار في انتظار حلول »السلطتني« الغائبة عنه منذ فترة

تقــارير


