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كشفت مصادر لـ »األنباء« عن اجتاه احتاد سماسرة العقار برفع كتاب 
إلى وزارة التجارة والصناعة خالل األسبوع اجلاري للمطالبة برفع نسبة 
الداللة إلى 2% بدال من نسبة 1% احلالية، وذلك على خلفية تراجع إيرادات 
مكاتب السمسرة وكذلك ما أثارته بعض إعالنات بيع العقار داخل الكويت 
من وضع عبارة »منع الوســــطاء« إلمتام صفقات البيع والشراء.   وقالت 
املصادر إن الطلب يهدف إلى حماية وضع مكاتب السمسرة وحمايتها من 

خطر اإلغالق بعد أن تراجعت إيراداتها بشكل كبير خالل الفترة املاضية، 
مبينة أن الطلب يستند ملبدأ »املعاملة باملثل« حيث تطبق نسبة الـ 2% في 
بعض دول اجلوار بواقع 1% للبائع و1% للمشتري.   وطالب احتاد السماسرة 
خالل الفترة املاضية وفي أعقاب قيام وزير التجارة والصناعة بتشــــكيل 
جلنة التجارة لتنظيم الســــوق العقاري في أعقاب توليه الوزارة بالعمل 
على تعديل وضع مكاتب السمسرة من خالل وضع ضوابط حلماية وضع 

السوق ومنع املتالعبني في السوق واحلفاظ على حقوقهم.

»اتحاد السماسرة« يرفع كتابًا لـ»التجارة«  األسبوع الجاري   لرفع نسبة الداللة إلى %2 

بسبب هدوء التداوالت على السكن الخاص في المناطق الخارجية 

42.3% نسبة تراجع التداوالت العقارية  في أسبوع بالغة 16.2 مليون دينار 
عمر راشد 

هدوء ملحـــوظ على حركة 
العقاريـــة في  التـــــــداوالت 
األســـبوع األول مـــن مــارس 
اجلاري مصحوب بتراجـــــع 
حاد بلغت نسبته 42.3% مقارنة 
العقارية في  التداوالت  بقيمة 
األســـبوع األخير من فبراير 

املاضي. 
فوفقا آلخـــر اإلحصائيات 
املتوافرة عن إدارة التســـجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل بلغـــت قيمة التداوالت 
العقارية في األســـبوع األول 
من مارس اجلاري 16.2 مليون 
دينار لعدد 64 عقارا، مقابل 119 
عقارا بقيمة 28.1 مليون دينار 
في األســـبوع األخير من شهر 

فبراير 2010.
التراجع على خلفية  وجاء 
الهدوء الذي شهدته التداوالت 
العقارية على قســـائم السكن 
اخلاص في املناطق اخلارجية 
مقارنة باالنتعـــاش امللحوظ 
في النصف الثاني من فبراير 
املاضي، وكذلك تراجع طفيف 
في أسعار العقارات في املناطق 
الداخلية وذلك رغم التوقعات 
بانتعاش التداوالت على خلفية 
قرار مجلس الوزراء األسبوع 
املاضي بإقـــرار عمليات الفرز 
والدمج لقسائم السكن اخلاص 
والتجـــاري  واالســـتثماري 

واحلرفي. 
العقارات  بلـــغ عـــدد  وقد 
املتداولة في الســـكن اخلاص 
على مستوى العقود والوكاالت 
خالل األسبوع األول من مارس 
40 عقـــارا فقـــط، بقيمة 7.4 
ماليني دينار مثلت 45.6% من 
إجمالي القيمة، في حني بلع عدد 
العقـــارات املتداولة في العقار 

التـــداوالت  علــــى مســـتوى 
 11 جـــاءت حـــولـــي بعــــدد 
عقـــــارا، موزعة على السكن 
اخلـــاص بواقـــع 4 عقـــارات 
 7 بواقـــع  واالســـتثماري 

عقارات. 
وقــــد جــــاءت الـفـروانــيـــة 
الـرابـعــــة  املـرتـبــــة  فـــــي 
بـتـــــداوالت عقارية بلغت 9 
عقارات موزعة بواقع 5 عقارات 
فـــي اخلاص و4 عقـــارات في 

االستثماري. 

التجـــاري واملخازن أي حركة 
على تداوالتها. 

وعلـــى مســـتوى تـــداول 
العقارية، نشـــطت  الوكاالت 
حركة التـــداوالت في »مبارك 
الكبير« وإن كان بشكل هزيل 
حيث بلغ عدد العقارات املتداولة 
3 عقارات تركزت جميعها في 

القطاع اخلاص.

11 عقارا في محافظة حولي

الثالثة  املــــرتبة  وفـــــــي 

عقارات واالســـتثماري بواقع 
9 عقارات ولم تشهد تداوالت 
لالستثماري والتجاري واملخازن 
والصناعي او تداول الوكاالت 

العقارية. 

12 عقارا في مبارك الكبير

الثانية جاءت  املرتبة  وفي 
محافظة مبـــارك الكبير بعدد 
12 عقـــارا وزعـــت بواقـــع 11 
عقـــارا للقطاع اخلاص وعقار 
في االســـتثماري، ولم يشهد 

واملخازن بني الفترتني. 

»األحمدي« في المرتبة األولى 

وعلـــى مســـتوى حركـــة 
التداوالت في احملافظات شهدت 
محافظتا »حولي« و»الفروانية« 
تراجعـــا ملحوظـــا لصالـــح 
املناطق اخلارجية،  محافظات 
حيث تصدرت محافظة األحمدي 
املرتبة األولى فـــي التداوالت 
العقارية بالغة 17 عقارا موزعة 
على الســـكن اخلاص بواقع 8 

املؤشر العقاري للمخازن دون 
تغيير. 

وعلى مستوى تداول الوكاالت 
العقارية تراجع املؤشر خالل 
األسبوع األول من مارس بواقع 
3 عقارات عن األسبوع األخير 

من فبراير بواقع 4 عقارات. 
ونالحظ بالنســـبة للعقار 
اخلاص، ان املؤشـــر انخفض 
بواقع 3 عقارات للسكن اخلاص، 
فيما لم يحدث أي حركة على 
العقار االستثماري والتجاري 

مؤشر العقارات املتداولة للعقود 
املتداولة تراجع بواقع 55 عقارا 
حيث بلغ عدد العقارات املتداولة 
لألسبوع األول من مارس 57 
عقارا في العقود، مقابل 112 عقارا 
خالل األسبوع األخير من فبراير 

املاضي. 
وقد انخفض املؤشر للعقار 
اخلاص بواقع 26 عقارا، فيما 
تراجع االســـتثماري بواقع 31 
عقارا، فيما ارتفع مؤشر العقار 
التجاري بواقع عقارين واستقر 

االســـتثماري 21 عقارا قيمتها 
7.2 ماليني دينار بنسبة %44.4 

من اإلجمالي. 
العقارات  بلـــغ عـــدد  وقد 
املتداولة في التجاري 3 عقارات 
بلغت قيمتها 1.6 مليون دينار 
بنسبة 9.9% من إجمالي القيمة 

املتداولة. 
وفي مقارنة بني مؤشر حركة 
التداول خالل الفترة من 21 إلى 
24 فبراير املاضي باألســـبوع 
األول من مارس اجلاري، فإن 

تراجع حاد في التداوالت العقارية االسبوع املاضي

توقع مزيدًا من تراجع األسعار مع انتهاء تشييد 10 أبراج في منطقة شرق

»كولدويل بانكر«: تراجع  مساهمة »التجاري« من التداول 
العقاري بنسبة 90% لتبلغ 3.9 ماليين دينار

الحداد: صناعة المعارض العقارية تنتعش مجددًا
تفاعال مع عودة التعافي ألسعار العقار

عمر راشد
أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الراية 
عدنان احلداد أن صناعة املعارض العقارية في 
الكويت بدأت تشهد انتعاشا على خلفية عودة 
العقار للتعافي مرة أخرى بعد انتهاء تداعيات 

األزمة املالية.
ولفت احلداد في تصريح خاص لـ »األنـــباء« 
الى ان هــــنـــاك الكثير من املعارض العقارية 
ســـتقام النصف الــــثاني مـــن العام احلالي، 
مســـتدركا بأن عودة القطاع العقاري سيشهد 
عودة للتعافي بشـــكل كامل في شهر سبتمبر 

املقبل.
وبني أن عودة العقار لالنتعاش خاصة في 
املناطق اخلارجية والداخلية على خلفية عودة 

السيولة مجددا لالستثمار فيه باعتباره أكثر 
أنواع االستثمارات أمانا واألقل مخاطرة، الفتا 
الى أن التوقعات تشير جميعها إلى عودة السوق 
للتعافـــي خالل العام احلالي بعد فترة الركود 
التي شهدها خالل العام املاضي تأثرا بتداعيات 

األزمة املالية العاملية.
وأشـــار احلداد إلى ان مـــن بني األمور التي 
ستســـاعد على حتقيق االنتعاش املطلوب في 
تداوالت العقار إعادة النظر مجددا في التشريعات 
العقارية املنظمة للسوق العقاري خاصة ما يتعلق 
بقانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري، مبينا 
ان خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية أحدثت 
ردود فعل جيدة لدى املتداولني واملستثمرين 

داخل وخارج الكويت.

ذكر التـــقرير العقاري لشركة كولدويل 
بانكر العــــامليـــة ـ فــــرع الكـــويت ان 
مساهمة قطاع العقار التجاري في اجمالي 
حجم التداول العقاري في السوق احمللي 
انخفضت بنسبة بلغت 90%، خالل شهر فبراير املاضي مقارنة 
مع فبراير 2009 الذي سجل نحو 37.5 مليون دينار، حيث تراجع 
حجم تداول العقـــارات التجارية الى نحو 3.9 ماليني دينار في 

فبراير من العام احلالي.
وبني التقرير ان هناك ركودا شديدا يخيم على هــــذا القــــطاع 
العقاري منذ بدايـــة االزمـــة املالية العاملية وحتى اآلن حــــيث 
بدأت العــــديد من القـــطاعات العـــقارية تتعافى اعتبارا من بداية 
الربع االخير من العـــام 2009 اال ان هذا القـــطاع اليزال يعاني 
بســـبب بعض املعطيات التي لها بالغ االثر في استمرار االزمة 
التي مير بها، ومنها ارتفاع حجم املساحات املعروضة من املكاتب 
االداريـــة مقابل محدودية الطلب على هذا القطاع في ظل تباطؤ 
حركة تأســـيس الشركات اجلديدة وابتعاد اغلبية الشركات عن 
اعمال التوسع في املقرات او افتتاح افرع اضافية بسبب تداعيات 

االزمة التي اجبرت الشركات على تقليص مصاريفها االدارية.
واشــــار التـــقرير الى اســـتمرار عمليات تشييد املشاريع 
التجارية والتي من شـــأنها ان تــــزيد من حــــجم املســـاحات 
التجارية املعروضة، خاصة انه من املتوقع ان يشهد العام احلالي 
انتهاء اعمال تشييد 10 ابراج جتارية في قلب العاصمة خاصة 
في منطــــقة شرق بارتفاعات تتــــراوح بني 77 و26 طــــابقا، 
حيــــــث يتوقع ان توفر تلك االبراج اجلديدة مســـاحات تفوق 
200 الف متر مربع، االمر الذي سيســـاهم في مزيد من التراجع 
على معدالت االيجار سواء في العاصمة او خارجها، خاصة ان 
بعض الشـــركات ســـتفضل التواجد في العاصمة عن اتخاذها 

ملقرات في مناطق مثل حولي والســـاملية، خاصة ان االســـعار 
في العاصمة ســـتكون االفضل وقتها، في ظل اســـتمرار تراجع 

معدالت االيجارات.
كما تــــوقع التقرير ان تســـهم تلك االبــــراج اجلــــديدة في 
ارتــــفاع نســــــب الشـــاغر في الـــســـوق بنســـب كبــيرة قد 
تفوق الـ 50% وذلك نتيجة توافر كم كبير من املكاتب واملساحات 
التجارية مقابل عدم وجود اي تغيير يذكر في حجم الطلب وهو 
االمر الـــذي يدفع في اجتاه ضعف الرغبة في شـــراء العقارات 
التجارية وينعكس سلبا على اسعار العقارات التجارية وحجم 

التداول.
وبـــني التقرير انه على احلكومة خـــالل الفترة احلـــالية ان 
تبــــحث عن حلول تنقذ هـــذا القطاع العقـــاري من ازمته من 
خالل اصدار قـــرارات تصب في اجتاه دخـــول املــســـتثمرين 
االجانب لالســـتثمار في البالد وانفتاح البالد مبا يســـاهم في 
حتريك عملية التداول ويســـاعد على ثبات االسعار التي فقدت 
منذ بدايـــة االزمة حتى اآلن اكثر من 40% من قيمها الســـابقة، 
الى جانب ذلك اصبح من الضروري ان تستغني بلدية الكويت 
عن بعض قراراتها التي تعارض حتويل اســـتعماالت االراضي 
التجارية داخل العاصمة وتخصيصها خلدمة استعماالت اخرى 
مثال املستشفيات والعيادات الطبية والفنادق والشقق الفندقية 

واخلدمات الترفيهية.
واكــــد التقـــرير ان قطـــاع العـــقارات التجاري سيشـــهد 
املزيد مـــن التراجع في حال اقدمت احلكومة على تنفيذ وعدها 
بطرح ارض املرقاب باملزاد العلني خالل االشهر القليلة املقبلة، 
حيث ســـتدفع تلك اخلطوة في اجتاه مزيد من التراجع ســـواء 
على مســـتوى االســـعار او االيجارات، وهو ما سيزيد من ازمة 

القطاع.

عدنان احلداد
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