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االقتصادية

عمر راشد 
كشــــفت مصادر لـ »األنباء« أن اللجنة املعنية بدراسة وضع شركة 
املقاصة العقارية اجتمعت خالل األسبوع املاضي وذلك ملناقشة املالبسات 
اخلاصة بعدم انطالق أعمال الشركة حتى الوقت الراهن.  وأفادت املصادر 
بأن اللجنة بصدد رفع توصياتها لوزير التجارة احمد الســــعدون بعد 
االنتهاء من كل التوصيات املتعلقة بوضع آليات عملية لعمل الشركة. 
وقالت املصادر إن االجتماع الذي عقدته اللجنة حاول وضع أســــس 

ومعايير محــــددة مع اجلهات املعنية بتنظيم الســــوق العقاري ومنها 
»البلديــــة« ووزارة العدل من أجل وضع أطــــر وصيغ قانونية محددة 
للوصول إلى نتائج محددة بهذا األمر.  وعما إذا كانت نســــبة الـ %0.25 
املطلوب إضافتها إلى نسبة العمولة البالغة 1% لصالح املقاصة العقارية 
ســــوف يكون لها تأثير فعال وقوي على السوق خالل املرحلة املقبلة، 
أوضحت املصادر أن اللجنة لم تتطرق إلى األمر، مســــتدركة بأن األمر 

مطلوب وبشدة لتوفير سيولة من شأنها إطالق الشركة.

»لجنة المقاصة« ترفع توصياتها لـ »الهارون« خالل األيام المقبلة 

عقاريون لـ »األنباء«: تداوالت العقار في يناير »طبيعية«
وتعكس حالة ترقب السوق لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية

على مستوى العقود والوكاالت املتداولة بلغ 
إجمالي تداوالته 323 عقارا متثل 67.7% من 
إجمالي 478 عقارا، فيما بلغت نسبة تداوالت 
االستثماري البالغة 152 عقارا 31.8%، فيما جاء 
»التجاري« في املرتبة الثالثة من التداوالت 
العقارية بعدد 3 عقـــارات فقط مثلت %0.6 
من اإلجمالي وهي نسبة تعد طفيفة للغاية، 
وقد خلت تداوالت املخازن والصناعي من أية 

تداوالت عقارية. 
وعلى مســـتوى تداول احملافظات، جاءت 
مبارك الكبير وحولـــي والفروانية لتتصدر 
تداوالت العقود املســـجلة خالل شهر يناير 
املاضي، فيما جـــاء تداول الوكاالت لتتصدر 
مـــن خالله محافظـــة مبـــارك الكبير قطاع 
االستثماري خالل شـــهر يناير وقد احتلت 
محافظتا اجلهـــراء والعاصمة أقل التداوالت 

العقارية خالل الشهر.
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في شـــهر ديسمبر 682 عقارا، فيما تراجعت 
قيمة التداوالت بنسبة 5.7% حيث بلغت قيمة 

التداوالت العقارية 189.2 مليون دينار. 
وفي التفاصيل، بلغت قيمة العقود املسجلة 
في شهر يناير 116.4 مليون دينار لعدد 387 
عقارا موزعة على 285 عقارا في اخلاص و102 
عقار في االستثماري، فيما بلغت قيمة الوكاالت 
املسجلة خالل الفترة نفسها 61.9 مليون دينار 
لعدد 91 عقارا موزعة على العقار اخلاص بواقع 
38 عقارا في اخلاص و50 عقارا في االستثماري 

و3 عقارات فقط في التجاري.

تداول الوكاالت

وحول حتليل أداء عقارات السكن اخلاص 
واالستثماري والتجاري والتي استحوذت على 
التداوالت العقارية خالل شهر يناير، أشارت 
البيانات اإلحصائيـــة إلى أن العقار اخلاص 

والتوثيق في وزارة العدل عن تداوالت شهر 
يناير من العـــام احلالي، فقـــد بلغ إجمالي 
الوكاالت  املتداولة على مســـتوى  العقارات 
والعقود املسجلة 478 عقارا بقيمة 178.3 مليون 
دينار موزعة على عقارات الســـكن اخلاص 
واالستثماري والتجاري فيما لم تشهد تداوالت 
»املخازن« و«الصناعي« أي حترك على مستوى 

التداوالت. 
وتأتي تلك التداوالت بعد انتعاش ملحوظ 
شهدته تداوالت ديســـمبر من العام املاضي 
والتي شهدت ارتفاعا قويا جعل بعض التقارير 
العقاريـــة تتفاءل بعودة الـــروح للتداوالت 

العقارية ملستويات ما قبل األزمة املالية.
ومبقارنة األرقام السابقة مبثيلتها املتحققة 
في الشهر األخير من العام املاضي جند أن تلك 
التداوالت تراجعت بنسبة تقترب من 30% وفقا 
للعدد حيث بلغ إجمالي التداوالت العقارية 

عمر راشد 
التداوالت  التوقعات بعودة مستويات  بعد 
العقارية ملستويات ما قبل األزمة، انتهت تداوالت 
يناير 2010 على تراجع ملحوظ مقارنة بأداء شهر 
ديســـمبر من 2009، حيث تراجعت التداوالت 
بنسبة اقتربت من 30% وفقا ملعيار العدد و%5.7 
وفقا للقيمة، األمر الذي أوضحت أوساط عقارية 
لـ »األنباء« أنه هدوء طبيعي في سوق التداوالت 
على وقع االنتعاش القوي الذي شهدته التداوالت 

في شهر ديسمبر املاضي. 
وتوقعت املصادر أن تشهد تداوالت العقار 
انتعاشا ملحوظا خاصة على تداول العقارات 
الســـكنية واالســـتثمارية املدرة للدخل، فيما 
ستعيش التداوالت العقارية التجارية في حالة 
ترقب انتظارا ملا ستفسر عنه نتائج اجتماعات 
اللجان املشـــكلة من الســـلطتني التشـــريعية 
والتنفيذية لتنفيـــذ خطة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
واستندت املصادر في تفاؤلها بحركة التداوالت 
العقارية ملا ميكن أن يحدثه السوق من انتعاش 
قوي في الفترة املقبلة من التحرك احلكومي جتاه 
تنفيذ خطتها التنموية وكذلك الدفع بســـيولة 
األفراد جتاه العقـــار باعتباره أكثر أمانا وأقل 
مخاطرة، موضحة أن هناك الكثير من السيولة 
تنتظر الفرص السانحة للدخول في استحواذات 
جيدة خالل املرحلة املقبلة على مستوى األفراد 

والشركات. 
واستدركت املصادر بالقول ان تذبذب أداء 
تداوالت البورصة وتراجع أداء بعض الشركات 
سوف يؤدي إلى حتول املتداولني من البورصة 

إلى العقار. 

 تداوالت يناير 

ووفقا إلحصائيات إدارة التسجيل العقاري 

تداول 478 عقارًا 
على مستوى العقود 
والوكاالت بقيمة 178.3 
مليون دينار خالل يناير

»الخاص« تصدر التداوالت 
بعدد 323 عقارًا مثلت 
67.7% من اإلجمالي 

انتعاش متوقع في تداوالت 
»الخاص« و»االستثماري« 
المدرة للدخل في الربع 
األول من العام الحالي

ارتفاع تداول »االستثماري« 
في حولي والفروانية على 
مستوى العقود 
فيما تصدرت مبارك الكبير 
تداول الوكاالت 

األزمة توّجه أنظار المستثمرين لشراء شقق التمليك
ذكر التقرير العقاري 
لش��ركة كولد ويل 
العاملية فرع  بانكر 
الكوي��ت أن األزمة 
املالية وجهت أنظار املستثمرين في السوق 
العقاري احمللي إلى ش��راء ش��قق التمليك 
واستخدامها كأداة استثمارية جديدة، حيث 
شهد الس��وق خالل الفترة األخيرة ومنذ 
بداي��ة الربع األخير من الع��ام 2009 إقباال 
غير مسبوق على شراء شقق التمليك في 
عدد من مناطق الس��كن االستثمارية مثال 

الساملية واجلابرية والفروانية.
واش��ار التقرير إلى أن هذا التوجه جاء 
عق��ب الهزات التي أصابت س��وق الكويت 
لألوراق املالية وهو األمر الذي جعل الكثير 
من املستثمرين يعزفون عن االستثمار في 
البورصة ويبحثون عن أدوات جديدة أكثر 
أمانا، لذلك اجته البعض لالستثمار في الشقق، 
حيث يشهد السوق اآلن توجها كبيرا من قبل 

املواطنني لشراء الشقق بغرض استثمارها 
عن طريق التأجير، السيما مع صغر قيمة 
االستثمار في الشقق مقارنة مع االستثمار 
في البنايات االستثمارية والتجارية، حيث 
تتراوح أسعار الشقق بني 24 و90 ألف دينار، 
إلى جانب أن جميع الشركات العارضة ملشاريع 
شقق التمليك تقدم اآلن تسهيالت كبيرة في 
الس��داد، األمر الذي يشجع شريحة كبيرة 
من صغار املستثمرين على الشراء من خالل 
دفع املقدم وتقس��يط الباق��ي على دفعات 
ش��هرية بعد تأجير الشقة للعائالت املقيمة 
عن طريق مكاتب التسويق العقاري املنتشرة 

في كل مكان.
وق��د أظهرت اإلحصائيات الصادرة عن 
قسم التس��جيل العقاري في وزارة العدل 
منذ بداية الربع األخير من العام 2009، ان 
عددا كبيرا من الصفقات لبيع وشراء شقق 
التمليك مبعدل 120 شقة شهريا، وهو ما يلفت 
النظر، السيما أن اإلحصاءات الرسمية التي 

كانت تصدر من قبل من اإلدارة ذاتها كانت 
تشير إلى تسجيل عدد محدود من الوحدات 
بشكل شهري، األمر الذي يؤكد تغير سلوك 
الشراء لدى كثير من املستثمرين الراغبني 
في شراء العقارات، وزيادة الطلب بشكل عام 
على منتج ش��قق التمليك، وهو األمر الذي 
ساعد الشركات العقارية القائمة على تنفيذ 
مشاريع شقق التمليك إلى استعادة وضعها 
في الس��وق من جديد، بعدما كادت األزمة 
تقضي على نسبة كبيرة من أرباحها وبني 
التقرير أن هناك شريحة كبيرة من املقيمني 
بدأوا يقبلون على ش��راء الشقق من خالل 
حصولهم على أس��هم ضمن محفظة تضم 
جميع شقق البناية أو عن طريق الوكالة غير 
القابلة للعزل الت��ي يعرف عنها أنها متكن 
املشترك من التأجير وإعادة البيع والتوريث، 
حيث يفضل بعض املقيمني ش��راء ش��قق 
التمليك عن تأجير شقق ودفع نفس قيمة 
القسط تقريبا كقيمة ايجارية ال تسترجع.

وأكد التقرير أن اإلقبال عادة يكون على 
الشقق متوسطة املساحة والتي تبلغ مساحاتها 
70 و90 مترا مربعا، مبينا أن هناك ش��ققا 
تعرض في مناطق الساملية وحولي والشعب 
البحري واجلابرية واملهبولة واملنقف تتراوح 
مس��احاتها بني 50 و220 مترا مربعا، فيما 
تختلف األسعار على حسب املنطقة واملوقع 
واملس��احة وما توف��ره البناية من خدمات، 
فتجد انه في منطقة الساملية تتراوح األسعار 
املطروحة بني 48 و80 ألف دينار ملساحات 

بني 70 و145 مترا مربعا.
وفي الشعب البحري يتراوح السعر بني 
60 و81 ألف دينار لشقق معروضة مبساحة 
100 متر تقريبا، أما اجلابرية فتتراوح أسعار 
الشقق فيها مبساحة بني 70 و90 مترا مربعا 
بني 50 و60 ألف دينار، وفي حولي تعرض 
شقق مساحة 90 مترا بقيمة 31 ألف دينار، 
وفي املهبولة تعرض شقق مبساحات بني 58 

و107 أمتار بقيم بني 24 و38 ألف دينار. 

تقــرير


