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انخفض سعر برميل النفط الكويتي بأكثر من دوالر ليستقر عند 
مستوى 72.08دوالرا في التعامالت الدولية امس مقارنة بتعامالت 
اول من امس والذي بلغ 74.66 دوالرا للبرميل من جانبها أعلنت 
األمانة العامة ملنظمة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( امس في 
العاصمة النمس����اوية ڤيينا أن متوسط سعر البرميل اخلام من 
إنتاج الدول األعضاء تراجع إلى 71.43 دوالرا للبرميل في نهاية 
األس����بوع في رد فعل لألس����واق العاملية على ارتفاع مخزونات 

النفط األميركي. وتراجع متوسط سعر سلة خامات أوپيك أمس 
االول اخلميس مبقدار 2.27 دوالر لبرميل )159 ليترا( وهي أكبر 
زيادة في يوم واحد خالل األيام اخلمس����ة املتتالية التي شهدت 
انخفاضا. وأفادت دائرة معلومات الطاقة األميركية بارتفاع مخزونات 
اجلازولني بالواليات املتحدة مبقدار 2.2 مليون برميل األس����بوع 
املاضي. وجدير بالذكر أن الدول األعضاء في األوپيك وعددها 12 

دولة تنتج نحو ثلث احتياجات العالم من النفط. 

النفط الكويتي يتراجع إلى 72.08 دوالرًا

أكدوا ثقتهم في اقتصاد دبي

4 ماليين عقاري متخصص
 يديرون 27 تريليون دوالر 

 تداعيات أزمة إعالن تأجيل حكومة دبي س���داد مديونية دبي 
العاملية ونخيل العقارية ألقت بظاللها على القطاع العقاري العربي، 
حيث شهد األس���بوع املاضي »نفضة عربية« قادتها 3759 شركة 
استثمار عقاري في 19 دولة استغربت من تعسف شركات وبنوك 
أوروبي���ة في التعامل مع أزمة ديون دب���ي العاملية متثل في عدم 

استجابتها ملطالب إعادة هيكلتها. 
وأوضحت تلك الشركات املنضوية حتت مظلة االحتاد العربي 
للتنمية العقارية في بيانها الذي نشرته أحد املواقع االلكترونية أنها 
ستعيد النظر في التعامل مع تلك الشركات التي متارس ضغوطا 

وصفوها بالتعسف وجتاوز األعراف الدولية وتقاليد األعمال. 
وأكدت تلك الشركات ثقتها الكاملة في االقتصاد اإلماراتي بصفة 
عامة واقتصاد حكومة دبي بصفة خاصة، معربا عن »تقديره الشديد 
للنظام املالي املستقر في إمارة دبي الذي يتمتع بكل مقومات القوة 

واملالءة ويحظى بكل معايير الشفافية والدقة واالنضباط. 
يذكر أن االحتاد العربي للتنمي���ة العقارية هو منظمة عربية 
متخصصة في األنشطة العقارية، ويتحدث باسم 4 ماليني متخصص 
في 185 ألف كيان يديرون ثروة عقارية عربية قيمتها 27 تريليون 

دوالر في 22 دولة عربية.

الثقة مازالت كبيرة في عقارات دبي

بنمو بلغ 167.5% وبقيادة »الخاص« و»االستثماري«

631 عقدًا ووكالة بـ 310.6 ماليين دينار تداوالت العقار خالل نوفمبر
توقعات بمواصلة السوق ارتفاعاته خالل ديسمبر على أمل تنفيذ الحكومة بعض مشاريعها التنموية

»اخل����اص« وعقارين احدهما في 
االستثماري واآلخر في التجاري، 
فيما حققت احملافظة 39 عقارا في 
الوكاالت جميعها كانت من نصيب 
»اخل����اص«، فيما خل����ت عقارات 
االستثماري والتجاري واملخازن 

من أية تداوالت.
وجاءت محافظة الفروانية في 
املرتبة الرابعة محققة 79 عقارا في 
العقود، توزعت بني اخلاص بعدد 
63 عقارا واالس����تثماري بعدد 10 
عقارات، فيما جاء التجاري بعدد 4 

عقارات واملخازن بعدد عقارين.
وفي ال����وكاالت العقارية، جاء 
»اخلاص« وحيدا ف����ي التداوالت 
العقاري����ة محقق����ا 6 عق����ارات، 
فيما خلت تداوالت االس����تثماري 
والتجاري واملخازن من أية تداوالت 
عقاري����ة. وبأداء هزي����ل للغاية، 
حققت محافظة العاصمة تداوالت 
لم تتجاوز 37 عقارا حيث بلغت 
تداوالت »اخلاص« 34 عقارا، فيما 
لم تتجاوز تداوالت »االستثماري« 
عقارا واح����دا والتجاري عقارين 
ت����داوالت املخازن بدون  وجاءت 

أية تداوالت.
وف����ي ال����وكاالت العقارية لم 
العاصمة سوى  تش����هد تداوالت 
3 عق����ارات في اخلاص فيما خلت 
تداوالت »االستثماري« و»التجاري« 
و»املخ����ازن« من أية حركة عليها 

خالل تلك الفترة.
وجاءت ت����داوالت اجلهراء في 
املرتبة األخيرة بني احملافظات الست 
خالل شهر نوفمبر محققة تداوالت 
بلغ����ت 33 عقارا في العقود، فيما 
كانت اخلانة الصفرية من نصيب 
الوكاالت العقارية، إذ لم تش����هد 
تداوالت الوكاالت العقارية أي حترك 

عليها على مدى شهر كامل.

تداول الوكاالت العقارية 10 عقارات، 
توزعت على اخلاص بعدد 4 عقارات 
و6 عقارات في االستثماري فيما 
خلت تداوالت التجاري واملخازن 

فيها من أية تداوالت.
وجاءت »األحمدي« في املركز 
األول على مستوى العقود املسجلة 
محققة 109 عقارات، توزعت على 
»اخلاص« بع����دد 58 عقارا وعلى 
»االستثماري« بعدد 51 عقارا، فيما 
بلغ عدد الوكاالت املس����جلة فيها 
خالل شهر نوفمبر 28 عقارا توزعت 
عل����ى »اخلاص« بع����دد 20 عقارا 
وعلى »االس����تثماري« 8 عقارات 
فيما خلت التداوالت من أية حركة 

على »التجاري« واملخازن.
وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الثالثة بعدد عقود بلغ 
99 عقدا توزعت على 97 عقدا في 

العقارات االستثمارية املسجلة 14 
عقارا بقيم����ة 95.5 مليون دينار 
بنس����بة بلغت 82.3% من إجمالي 
العقارية املسجلة  الوكاالت  قيمة 

خالل شهر نوفمبر.
وجاء أداء القطاع اخلاص في 
املرتبة الثانية بعدد 72 عقارا بلغت 
قيمتها 18.2 مليون دينار وبنسبة 
15.7% من إجمالي القيمة، فيما جاء 
»التجاري« في املرتبة الثالثة بقيمة 
1.4 مليون دينار وبنسبة 1.2% من 
القيمة. وعلى مس����توى  إجمالي 
احملافظات وخالل شهر نوفمبر، 
تص����درت »حول����ي« املركز األول 
في عدد العقود املس����جلة محققة 
118 عقارا توزعت على »اخلاص« 
بعدد 95 عقارا وعلى »االستثماري« 
بعدد 92 عقارا فيما خلت تداوالت 
»التجاري« و»املخ����ازن« وحقق 

»االستثماري« 156 عقدا متثل %28.6 
وفقا ملعيار العدد وبقيمة تصل إلى 
66.7 ملي����ون دينار متثل %34.3 
فيما، بلغ عدد العقود املس����جلة 
في التجاري 7 عقود بقيمة 38.8 
مليون دينار وبنسبة 19.9% وفقا 
ملعيار القيمة واحتلت »املخازن« 
املرتبة األخيرة بعدد عقارين فقط 
بلغت قيمتها 1.4 مليون دينار متثل 
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طفرة ملحوظة

وعلى مستوى الوكاالت العقارية، 
استطاع العقار االستثماري ووفقا 
إلحصائيات وزارة العدل حتقيق 
طفرة ملحوظة في قيمة الوكاالت 
بنسبة منو بلغت 684.4% مقارنة 
بشهر أكتوبر من العام احلالي وذلك 
وفقا ملعيار القيمة، حيث بلغ عدد 

املسجلة منها 544 عقدا مثلت %86.2 
من اإلجمالي، فيما بلغ عدد الوكاالت 
املس����جلة 87 وكالة متثل نسبتها 

13.7% وفقا ملعيار العدد.
وق����د ق����ادت العق����ود حركة 
االنتعاش في سوق العقار خالل 
شهر نوفمبر بقيمة 194.5 مليون 
دينار متثل 62.6% من اإلجمالي، 
فيما بلغت نسبة الوكاالت 37.3% من 
إجمالي العقود والوكاالت املسجلة 

وذلك وفقا ملعيار القيمة.
وعلى مستوى إجمالي العقود 
املسجلة، استحوذ العقار اخلاص 
على نس����بة األغلبية من مجموع 
544 عقدا، حيث بلغ إجمالي عقود 
اخلاص 379 عقدا نسبتها %69.7 
وفقا ملعيار العدد، وقد بلغت قيمة 
تلك العقود 87.5 مليون دينار متثل 
45%، فيم����ا بلغ عدد عقود العقار 

عمر راشد
واص����ل العق����ار طريق����ه في 
حتقيق نسب منو مرتفعة خالل 
ش����هر نوفمبر متجاوزا تداعيات 
األزمة املالية العاملية، بقيادة العقار 
اخلاص واالستثماري، حيث حققت 
تل����ك التداوالت طفرة كبيرة على 
مستوى العقود والوكاالت املسجلة 
خالل شهر نوفمبر مقارنة بشهر 
أكتوبر بنمو 167.5% وفقا ملعيار 

القيمة.
وتأتي تلك الت����داوالت ووفقا 
ملصادر »األنباء« بسبب التذبذب 
احلاد الذي شهدته تداوالت البورصة 
خالل نوفمبر، األمر الذي ش����جع 
األفراد على توظيف مدخراتهم في 
العقار الذي يعد األكثر أمانا واألقل 
مخاطرة مقارنة بتداوالت األسهم، 
إضافة إلى أن السوق شهد تراجعات 
ملحوظة في القيم السوقية للكثير 
من املستثمرين خاصة ما يتعلق 
بالعقار االستثماري الذي هبطت 
قيمته السوقية بنسب تراوحت بني 
30 و40% ف����ي املناطق في مرحلة 
األزمة مقارن����ة مبا كان قبلها من 

أسعار.
ومن ناحي����ة أخرى، رأت تلك 
املصادر أن »االس����تثماري« شهد 
طفرة ملحوظة في العقود املسجلة 
في املناط����ق اخلارجية ممثلة في 
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير 
نظرا النخفاض األسعار ومناسبتها 
للكثير من أصحاب االستثمارات 
الصغيرة، إضافة جلاذبية هذا النوع 
من االستثمارات »املدرة للدخل« 
والتي باتت م����ن األمور اجلاذبة 

للكثير من األفراد.
وتوقع����ت املصادر اس����تمرار 
نغمة االرتفاع في ديسمبر، مدفوعا 
بتطلعات إقدام احلكومة على تنفيذ 
بعض مش����روعاتها املدرجة في 
خطتها التنموية البالغة 2.5 مليار 
دينار وهو ما سيعيد إلى السوق 
حيويته وجاذبيته أمام املستثمر 
الكويتي إلعادة أمواله مرة أخرى 
إلى الس����وق وهو ما قد يعوض 
املعوقات التشريعية والبيروقراطية 
التي يواجهها في الدوائر احلكومية 
مقارنة بدول أخرى مجاورة. وعودة 
إلى اإلحصائيات حسب إحصائيات 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل الصادرة عن شهر 
نوفمبر فإن عدد العقود والوكاالت 
املسجلة خالل نوفمبر بلغت 631 
عقدا ووكالة بقيمة 310.6 ماليني 
دينار، حي����ث بلغ ع����دد العقود 

»االستثماري« يقود نمو تداول »الوكاالت العقارية« بـ 684.4% خالل نوفمبر
»حولي« تحتل صدارة التداوالت في الخاص واالستثماري بعدد 119 عقدًا و»األحمدي« في المرتبة الثانية بعدد 109 عقارات

درويش: السوق يعج بالفرص
العقارية والوقت مناسب للشراء

دعوة إلعادة النظر في تشريعات البناء 
ال شك أن قوانني البناء وبنود تنظيم احلدود القصوى الرتفاعات 
املباني التي ميكن إقامتها على قطع األراضي اخلام واالرتدادات ونوعية 
اس��تعماالت األراضي للموقع والب��روزات واملناور وغيرها تؤثر في 
القيمة الس��وقية للعقارات.  ومن هنا فإن دعوة املتخصصني العرب 
ومنهم م.ابراهيم نواف من الس��عودية إلى ضرورة مناقشة األنظمة 
واللوائح التي تنظم عملية البناء والتخطيط العمراني في الدول العربية 
من جديد حتى تتماش��ى مع احتياجات الس��وق العقاري احمللي وفقا 
للمعايير الدولية املتبعة.  وبرر م.نواف األمر ووفقا ملا نش��رته إحدى 
املواقع االلكترونية بأن تلك النس��ب في البناء تؤثر وبشكل ملحوظ 
في عملية اس��تغالل األرض املعدة للبناء، مما يكون لذلك بالغ التأثير 
في قيمتها الس��وقية، ومن ذلك ما يخص نس��ب البناء والنسب التي 
ميكن اس��تغاللها عند التخطيط احلضري، وهي التي تترك للمنفعة 
العامة كالطرق واخلدمات.   وأضاف أنها تؤثر في طريقة االستخدام، 
حيث حتدد جميعها حجم االستغالل املمكن للعقار ومحددات أفضل 

استخدام استثماري لألرض وبالتالي قيمتها. 
 وهناك لوائح مختلفة للمناطق حس��ب خطة التخطيط احلضري 
ل��كل مدينة والتي تنقس��م إلى مناط��ق مختلفة، على س��بيل املثال 
»وسط املدينة، الس��احل، املركز التجاري، املنطقة السياحية وغيرها 
الكثي��ر«، وهذه اللوائح بالتأكيد تدخ��ل املتعاملني في مجال العقارات 
والبن��اء ف��ي متاهات وتعدد أنظم��ة مما يؤدي الى ع��زوف بعضهم 
عن االس��تثمار في تل��ك املناطق وحتوله ملجال آخ��ر خوفا من ذلك.   
وجن��د أن ق��رارات املن��ح العقارية ون��زع امللكيات أيض��ا تؤثر في 
القيمة العقارية، إضافة إلى املش��اريع املستقبلية للجهات التشريعية 
 املس��تحدثة مثل الطرقات واجلسور تؤثر أيضا في القيمة السوقية. 
 وف��ي جميع احلاالت فإن أي تغيير في القوانني أو اللوائح يؤدي إلى 
تغير قيمة العقار، وقد يكون التعسف في تطبيق القوانني هو الذي شجع 
الكثيرين على البناء في املناطق العش��وائية دون قانون أو ترخيص، 

هذا طبعا عائد إلى النظام التشريعي الداخلي لكل دولة.

قال مدي��ر عام ش��ركة كولدويل 
بانكر فرع الكويت م.أمين درويش ان 
الس��وق العقاري احمللي يعج بالفرص 
االستثمارية الواعدة، السيما مع تراجع 
األس��عار إلى مس��تويات عادلة في أغلب القطاعات العقارية منها 
التجاري واالس��تثماري والصناعي، والتي شهد بعضها تراجعا 
بنسب تراوحت بني 20 و50% مقارنة باألسعار قبل األزمة، مؤكدا 

أن الوقت بات مناسبا ألصحاب الكاش للشراء.
وبني درويش أن الظروف احلالية التي مير بها السوق العقاري 
أظهرت مدى أهمية الش��ركات املتخصصة ف��ي إدارة العقارات 
وتسويقها والتي تساهم بدورها في تعظيم إيرادات العقارات، خاصة 
في ظل استمرار األزمة املالية وتداعياتها على األسواق، حيث تسعى 
الشركات املتخصصة في مثل هذه األزمات إلى بحث طلبات السوق 
وتوجيه املستثمر إلى أفضل سبل االستثمار العقاري، إلى جانب 
خلق طرق حديثة لتسويق العقارات إما بالبيع أو التأجير. وأضاف 
دروي��ش قائال: وهذا ما أتبعته »كولدويل بانكر« في الكويت منذ 
بداية األزمة من خالل تعاملها مع مجموعة متميزة من املستثمرين 
وجتار العقارات الذين ميلكون عقارات جتارية واستثمارية وصناعية 
تتواجد هنا بالسوق احمللي، موضحا أن توجه أغلب مالك العقارات 
االس��تثمارية والتجارية خالل الفترة احلالية يتركز نحو تعظيم 
اإليرادات والعوائد التي حتققها العقارات، واالبتعاد عن البيع في 
ظل الظروف احلالي��ة، خاصة مع تدني عوائد الودائع املصرفية، 

وندرة الفرص االستثمارية األخرى في السوق.
وأشار درويش إلى فرع كولدويل بانكر في إمارة دبي والذي 
كان يعتبر األفضل على مدى السنوات املاضية من حيث األداء على 
مستوى الشرق األوسط واخلليج وشمال إفريقيا على صعيد حجم 
العمل والعوائد، أما اآلن فهو حتما قد تأثر بتداعيات األزمة املالية 

العاملية وأزمة دبي حيث تغيرت األرقام بنسب فاقت ال� %60.
وأشار درويش إلى أن كولدويل بانكر تقدم مجموعة من اخلدمات 
العقارية الشاملة واملميزة ومنها خدمات الوساطة العقارية للمالك 
واملش��تري واملستأجر، والتثمني والتقييم، باإلضافة إلى الشراء، 
وكذلك إدارة العقار، وغيرها من اخلدمات العقارية واالستشارات 
واحللول املبتكرة لالرتقاء بالعقار، وتقدم خططا تسويقية شاملة 
لتسويق العقارات وخططا لرفع قدرة العقارات على جذب املستثمرين، 
عالوة على تقدمي خدمات اإلعالن عن العقار من خالل توزيع مواد 
مطبوعة عن العقار في أماكن التجمعات التي من املمكن أن يتواجد 
بها املستثمرون ووضع معلومات العقار وصوره في مجلة كولدويل 

بانكر واملوقع االلكتروني احمللي واالقليمي والعاملي.
وتق��وم كولدويل بانكر مبراجعة عروض الش��راء أو اإليجار 
ومناقشة العروض نيابة عن البائع للوصول التفاق، وتزويد البائع 
بحال��ة العرض والطلب في الس��وق وأي تغير يحدث على قطاع 
العقار املعني في الس��وق. وبني دروي��ش أن كولدويل بانكر في 
الكويت استطاعت خالل الفترة الوجيزة التي عملت فيها بالسوق 
احمللي والتي ال تتجاوز 18 ش��هرا أن تقوم بتسويق خمس أبراج 
جتارية كبرى في منطقة شرق وداخل العاصمة ومساحات شاسعة 
األراضي الصناعية واملخازن في مناطق الشويخ الصناعية والري 
والضجيج وميناء عبداهلل وأمغرة وصبحان كما قامت الش��ركة 
بتس��ويق عشرات البنايات االس��تثمارية، باإلضافة إلى تسويق 
عدد من املنتجعات والفنادق واملوالت التجارية في لبنان ومصر، 
وتعمل الش��ركة حاليا على ايجاد الف��رص العقارية القيمة داخل 

وخارج الكويت لعدة محافظ عقارية لشركات كويتية.
وعلى صعيد أعمال التقييم والتثمني قال درويش ان الشركة قامت 
بتقييم عشرات املشاريع كاألبراج التجارية والبنايات االستثمارية 
واملدارس واملباني املؤجرة من قبل جهات حكومية، مشيرا إلى أن 
الش��ركة تقوم حاليا بتقدمي خدمات اإلدارة والصيانة لعدد كبير 
من العقارات االستثمارية في محافظة حولي وتسعى الستقطاب 

املزيد من املجمعات السكنية حتت إدارتها.

تقــرير
العقود والوكاالت المسجلة خالل نوفمبر وفقا للمحافظات

المحافظة
الوكاالت العقارية

مخازنتجارياستثماريخاص
3010العاصمة
4600حولي

6000الفروانية
39000مبارك الكبير

20800األحمدي
0000اجلهراء
721410املجموع

العقود والوكاالت المسجلة خالل نوفمبر وفقا للمحافظات

المحافظة
العقود المسجلة

مخازنتجارياستثماريخاص
34120العاصمة
959200حولي

631042الفروانية
97110مبارك الكبير

585100األحمدي
32100 اجلهراء
37915672املجموع


