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عمر راشد
شهدت التداوالت العقارية األسبوع املاضي إبرام 
6 صفق����ات عقارية بقيمة 7.8 ماليني دينار، تركزت 
معظمها في العقار االس����تثماري والسكن اخلاص 
وصفقة واحدة في العقار التجاري. فقد شهدت »حولي« 
بيع بناية على مس����احة 745 مترا بقيمة 1.3 مليون 
دينار، فيما ش����هدت منطقة الساملية بيع 3 بنايات 

استثمارية بقيم تراوحت بني 1.2 مليون و1.3 مليون 
دينار. وقد مت بيع مجمع جتاري في الفروانية بقيمة 
1.8 مليون دينار مبس����احة تبل����غ 575 مترا مربعا، 
وشهدت منطقة املنقف بيع أرض مخصصة للبناء 
االستثماري بقيمة 1.2 مليون دينار على مساحة 2800 
متر، فيم����ا خلت الوكاالت العقارية من أي تداوالت 

مليونية خالل نفس الفترة.

6 صفقات عقارية بقيمة 7.8 ماليين دينار في أسبوع

 تحرك الودائع البنكية »الحرة« باتجاه العقارات 
يرفع أسعار »السكني« و»االستثماري« بنسبة 15% في 2010 

تتراوح بين 500 ألف 
ومليون دينار للفرد 
الواحد وبسبب انخفاض 
الفوائد البنكية 

عقاريون: تأسيس صندوق عقاري حكومي بمليار دينار 
لشراء واستئجار العقارات التجارية بات ضرورة ملحة 

عمر راشد

جاء تقرير »ميد« االخير الذي نشرته »األنباء« حول تراجع قيمة 
االيجارات في العقارات التجارية بنسبة 50% في 2009، الفتا 
ومثيرا للكثير من العقاريني واملستثمرين، فالتقرير أشار إلى ارتفاع 
املعروض مبساحات إضافية جديدة تتراوح بني 425 إلى 450 
ألف متر مربع بحلول نهاية 2013، مع طلب سوقي حاليا ال يتعدى 
ال� 50 ألف متر، االمر الذي س�يؤدي إلى مزيد من التراجع في 
سعر املتر املربع الواحد ألقل من 6 دنانير وهو ما يعني تدهورا 
في قيمة اإليجارات في 2010 في حال غياب التحرك احلكومي. 

وأجمع املتحدثون في حتقيق أجرته »األنباء« معهم أن تلك األرقام 
تؤكد على ضرورة التدخل احلكومي في الشراء املباشر ألصول 
العقارات التجارية التي انخفضت ملستويات تتراوح بني %30 
إلى 35%، األمر الذي س�يحقق عوائد إيجابية للمال العام على 
املدى الطويل، خاصة مع بدء الدولة في تنفيذ اخلطة التنموية 

االقتصادية واالجتماعية التي ستعزز من تلك األصول.
وأوضحوا أن األرقام الواردة ف�ي التقرير ال تخلو من الصحة، 
إال أنهم شككوا في ان حصر العقارات التجارية الشاغرة بشكل 
دقيق أمر يكاد يكون »في حكم املستحيل« لغياب هيئة عقارية 

ميكن الرجوع إليها فيما يتعلق بعدد األبراج التجارية واملساحات 
اخلالية بها.   واشاروا الى أن تأسيس صندوق عقاري بقيمة تتراوح 
بني نصف مليار ومليار دينار بات أمرا ملحا لشراء تلك األصول أو 
تأجيرها من املالك الستخدامها كمبان حكومية بدال من القيام 

ببناء مبان حكومية جديدة.  
وأشار البعض إلى أن هناك صعوبة في حتول بعض املستثمرين 
من املكات�ب القدمية ذات اإليج�ارات املنخفضة إلى األبراج 
التجارية اجلديدة وذلك الرتفاع أسعارها مقارنة بأسعار األبراج 

اجلديدة. وفيما يلي التفاصيل:

على خلفية تراجع قيمة إيجاراتها بنسبة 50% في 2009 

السهيل: أسعار التأجير حالياً تصل إلى 8 دنانير للمتر وأرقام »ميد« لم تفرق بين العقارات التجارية ذات الخدمات »الجيدة« 

الحمود: صعوبة حصر األبراج الشاغرة وتحديد المساحات الموجودة بسبب غياب التنظيم عن السوق العقاري

الهنيدي: على الدولة حماية أصول الشركات العقارية القائمة بالشراء المباشر أو التأجير في القطاع التجاري

في البداية قال مدير تسويق 
برج احلمراء واخلبير العقاري 
حامد السهيل ان التقرير في واقع 
األمر يشير إلى نوعية العقارات 
التي انخفضت إيجاراتها إلى 6 
دنانير والتي تعاني من غياب 
اخلدمات الفتا الى أن هناك أبراجا 
ال يقل س���عر املتر فيها عن 8 
دنانير وذلك جتاوبا مع حركة 
التعافي امللحوظة في االقتصاد 
العاملي والتي تأثرت بها الكويت 
ودول مجلس التعاون في اآلونة 

األخيرة.
وبني أن نوعية اخلدمات التي 
تتيحها األبراج التجارية تختلف 
فيما بينها وهي التي حتدد أسعار 
إيجاراتها، وموضحا ان التقرير 
العقارات  أنواع  يتناول جميع 
دون أن ميي���ز ب���ني أنواعه���ا 

واخلدمات التي تقدمها.
واضاف ان زيادة املعروض 
من العقارات التجارية قبل األزمة 
جاء على خلفية الدعوة األميرية 
بتحول الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري والت���ي أدت إلى دفع 
الشركات واملستثمرين العقاريني 
لبناء األب���راج التجارية وذلك 
على خلفية دراسات اجلدوى 
التي توقع���ت جذب املزيد من 
االس���تثمارات األجنبية وفتح 
إقليمية لشركات عاملية  فروع 
وإقليمي���ة في الكوي���ت، وان 
التجاذب السياس���ي وتراجع 
الق���رارات االقتصادي���ة كان 
ف���ي تباطؤ احلركة  لهما دور 
القطاع  االقتصادي���ة وتأث���ر 

العقاري بذلك األمر.

للتدخل احلكومي بتأس���يس 
صندوق عقاري بقيمة تتراوح 
بني نصف مليار ومليار دينار 
إلنق���اذ أس���عار اإليجارات في 
األبراج التجارية من التراجع، 
مبينا أن هناك عقارات لم تكتمل 
لغياب التمويل وأخرى تعاني 
من خل���و أدوارها من التأجير 
على خلفية تداعي���ات األزمة 
املالي���ة العاملي���ة، الفتا الى أن 
امتناع البنوك عن التمويل زاد 
من لهيب األزمة على الشركات 
العقارية التي تعاني أصال من 
تراجع قيمة أصولها على وقع 

تداعيات األزمة.
وتعج���ب احلمود أن يكون 
لقط���اع الزراعة »هيئة« تنظم 
أداءه���ا، في وق���ت يغيب فيه 
التنظيم عن الس���وق العقاري 
الذي يفتقد وجود أرقام ميكن 
للمستثمر االعتماد عليها مثل 
املؤسسات التي تختص بتنظيم 
السوق العقاري في دول أخرى 

وفي طرحه للحلول املطلوبة 
من احلكومة، أوضح الس���هيل 
أن تأس���يس صندوق عقاري 
»انتقائ���ي« بقيمة مليار دينار 
لشراء أصول العقارات التجارية 
هو في واقع األمر مكسب كبير 
للمال الع���ام ويعزز من قدرة 
التجارية ويزيد من  العقارات 

العوائد املتحققة للمال العام.

بيانات غير دقيقة

وبدوره رأى رئيس مجلس 
إدارة شركة املستثمر العقاري 
عبدالرحمن احلمود أن العقار 
باعتباره املكون الثاني في الناجت 
احمللي اإلجمالي يعاني من غياب 
التنظيم الذي ميكن من خالله 
االعتماد على بيانات دقيقة حول 
أدائه ومعرفة العقارات التجارية 
الشاغرة، مش���ككا في األرقام 
الواردة في التقرير وإن أكد أن 

بعضها ال يخلو من الصحة.
وق���ال إن هن���اك ضرورة 

مجاورة.
وقال إن تنفيذ اخلطة التنموية 
واالقتصادية س���يعزز مجددا 
من مطالب العقاريني بضرورة 
تأسيس صندوق عقاري حكومي 
يعزز من وضع أصول العقارات 
التجارية ويحرك الركود الذي 
أصابها بعد اندالع األزمة املالية 

العاملية في نهاية 2008.

شراء مباشر لألصول

ومن جانبه، أوضح اخلبير 
العقاري أنور الهنيدي أن الدولة 
بات عليها الدخول في ش���راء 
مباش���ر لألصول العقارية في 
القطاع التج���اري الذي يعاني 
الركود والتراجع في األسعار، 
موضحا أن األرقام الواردة في 
تقرير »ميد« ال تخلو من الصحة 
بل إن هناك عقارات تصل مساحة 
الدور الواحد 800 متر وال جتد 
من يسكنها وموجودة في وسط 

املدينة.

ولفت الهنيدي الى أن دعوة 
احلكوم���ة للدخول في ش���راء 
وتأجير األب���راج التجارية له 
شقان أحدهما إيجابي ويتمثل 
في حاجة احلكومة لبناء مبان 
التابعة لها،  جديدة للهيئ���ات 
مس���تدال بأن احلكومة ستقوم 
ببناء هيئة شؤون القصر والتي 
قد يكلفها الكثير في مقابل تكلفة 
منخفض���ة إذا اجتهت لش���راء 
أصول قائمة بالفعل، موضحا 
أن هذا احلل سيعزز من قدرة 
العقار التجاري والسوق العقاري 

بشكل عام.
الس���لبي  وقال إن اجلانب 
ف���ي تلك الدع���وة على خلفية 
تراجع قيمة اإليجارات التجارية 
سيؤدي إلى تراجع أداء الدولة 
في بناء مشروعات تنموية تدفع 
القطاع االقتصادي  بالنمو في 
بأكمله من حيث زيادة اإلنفاق 
الذي يعد عص���ب التنمية في 

زمن الركود.
وبني أن أزمة الكساد الكبير 
التي اندلعت في نهاية عشرينيات 
القرن املاضي وكذلك األزمة املالية 
التي وقعت في نهاية  العاملية 
2008 لم يتمكن العالم من العبور 
منها إال باإلنفاق احلكومي والذي 
يعد طوق جن���اة للخروج من 

األزمة الراهنة.
واض���اف أن احلف���اظ على 
ما ه���و قائم من ش���ركات هو 
مبثابة واج���ب على احلكومة 
للخروج من أزمتها الراهنة عبر 
املساهمة والتدخل في حل أزمتها 

احلالية.

»الخاص« و»االستثماري« يقودان التداوالت لالرتفاع
بنسبة 40% خالل أسبوع بالغة 37.1 مليون دينار

عمر راشد
أشارت آخر اإلحصائيات األسبوعية الصادرة 
عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل إلى ارتفاع التداوالت العقارية للوكاالت 
والعقود املسجلة في الفترة من 14 إلى 18 فبراير 
املاضي بشكل ملحوظ بالغة 124 عقارا بزيادة 
قدرها 28 عقارا متثل نسبتها 29.1%، وقد بلغت 
قيمة العقود والوكاالت 37.1 مليون دينار، حيث 
بل���غ نصيب العقود 36 مليون دينار تش���كل 
نس���بتها 97%، فيما لم يتعد نصيب الوكاالت 

3% من إجمالي القيمة.
وقد ارتفعت قيمة التداوالت العقارية خالل 
الفترة املش���ار إليها بقيمة 10.8 ماليني دينار 
بنسبة ارتفاع 40.1% مقارنة باألسبوع املاضي 
التي بلغت التداوالت فيها 26.1 مليون دينار.

وتأت���ي الت���داوالت األس���بوعية مدفوعة 
باالنتعاش في الس���كن اخلاص الذي بلغ عدد 
العقارات املتداولة على مستوى العقود والوكاالت 
بع���دد 85 عقارا نس���بتها 68.5%، فيما جاءت 
تداوالت االستثماري في املرتبة الثانية بعدد 32 
عقارا نسبتها 25.8% وجاءت تداوالت التجاري 
متواضعة بعدد عقارين فقط متثل نسبتها %1.6 

من اإلجمالي.

التطور الالفت في عقارات السكن اخلاص 
واالستثماري عكسته محافظة حولي التي عادة ما 
تشهد انتعاشا كبيرا في زيادة السيولة العقارية 
حيث احتلت املرتبة األولى في العقود املتداولة 
والتي بلغت 41 عقارا موزعة على السكن اخلاص 
واالستثماري بنحو 24 و17 عقارا على التوالي، 
فيم���ا خلت تداوالت العقار التجاري واملخازن 

والصناعي من أي تداوالت عليها.
وجاءت األحمدي في املرتبة الثانية بعدد 22 
عقارا نصيب اخلاص منها 12 فيما جاء نصيب 

االستثماري 10 عقارات.
وفي املرتبة الثالثة جاءت محافظة مبارك 
الكبير بعدد 21 عقارا معظمها في السكن اخلاص، 
وف���ي املرتبة الرابعة جاءت »الفروانية« بعدد 
19 عقارا موزعة على العقار اخلاص بواقع 13 
عقارا، وجاءت العاصمة في املرتبة اخلامس���ة 
بعدد 9 عقارات موزعة على الس���كن اخلاص 
بواقع 8 عقارات وعقار واحد للتجاري فيما خلت 
تداوالت االستثماري واملخازن والصناعي من 
أي تداوالت عقارية واحتلت اجلهراء الترتيب 
األخير في التداوالت بواقع 6 عقارات فقط تركزت 
في السكن اخلاص وجاءت خالية من اي تداوال 

في االستثماري والتجاري واملخازن.
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عمر راشد 
حترك ملحوظ تش����هده الودائع البنكية »احلرة« لألفراد 
والتي تتراوح قيمتها بني 500 ألف ومليون دينار للفرد الواحد 
ناحية الس����وق العقاري في القطاعني السكني واالستثماري 
وذلك على خلفية تراج����ع الفائدة على الودائع والتي بلغت 
في أحد البنوك نس����بة ال� 3% وهي نس����بة الزكاة املفروضة 
على أموال األفراد، في مقابل عوائد على العقارات الس����كنية 
واالس����تثمارية تتراوح بني 8 و10% وفق����ا للمناطق وحالة 

العقارات املعروضة فيها.
هذا ما أكده اخلبير العقاري ورجل األعمال حسني الغيص 
ل� »األنباء«، حيث أشار إلى أن هناك توقعات بتحقيق العقار 
السكني واالستثمار ارتفاعا في األسعار تصل إلى حدود %15 

في 2010 نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات املدرة في السكن 
االستثماري لتحقيق عوائد جيدة تفوق الفوائد البنكية. 

ولفت إلى أن التحرك س����يكون للودائع »احلرة« والتي ال 
ترتبط بأي رهونات على البنوك وتتراوح قيمتها بني 500 ألف 
ومليون دينار، مدفوعة بالعوائد املتحققة من االستثمار في 
العقارات السكنية واالستثمارية التي تتراوح بني 8 و%10. 

وتوقع الغيص أن تؤدي تلك السيولة إلى حتقيق االنتعاش 
املطلوب في كل أنواع العقارات باعتبارها متثل نسبة كبيرة 
في إجمالي الودائع املوجودة لدى القطاع املصرفي، مستدركا 
بأنه ال ميكن حتديد حجم تلك الودائع أو نسبتها إال أن حتركها 
كفيل بتحس����ني السيولة والتي من شأنها القضاء على حالة 

الركود التي يعاني منها منذ اندالع األزمة املالية. 

وبني ان توجه الدولة نحو بناء مدن إسكانية جديدة وكذلك 
العمل على تدشني مشروعات تنموية كفيل بتعزيز وتطوير 
هذا التحرك على املدى الطويل، فبناء تلك املدن س����يكون له 
دور في إحداث نشاط ملحوظ لعشرات املهن املرتبطة بالقطاع 
العقاري ومنها املقاوالت وجتار احلديد واالسمنت وغيرها. 
وق����ال إن حتريك دورة العق����ار كفيل بتحري����ك الدورة 
االقتصادي����ة، حيث ان العقار يأتي ف����ي املرتبة الثانية بعد 
النفط في الناجت احمللي اإلجمالي وهو ما يعني انتعاشا في 
كامل الدورة االقتصادية والتي يتوقف عليها حتسن في أداء 
العق����ارات التجارية التي تعاني من تراجع كبير في احلركة 
نتيجة زيادة املعروض وتراجع الطلب عليها بش����كل كبير 

على خلفية تداعيات األزمة املالية العاملية.


