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االقتصادية

عاطف رمضان
أكد العضو املنتدب في ش���ركة 
أركان الكويت العقارية بدر العميري 
ل� »األنباء« ان استمرار تدني اسعار 
العقار  البنكية س���ينعش  الفائدة 

االستثماري خالل الفترة املقبلة.
وأضاف العميري ان هناك تداوال 

جيدا على العقارين االس���تثماري 
والس���كني، مرجعا ذل���ك الى قلة 
الفرص االس���تثمارية في س���وق 
األس���هم في ظل العوائد العقارية 

املضمونة.
ولفت العميري الى ان املناطق 
اجلديدة في الكويت تش���هد حاليا 

تداوالت جيدة خاصة على البنايات 
االستثمارية.

وأوضح ان االنتعاش احلاصل 
حالي���ا ف���ي العقار االس���تثماري 
والس���كني لم يح���دث منذ عامني، 
متوقعا استمرار هذا االنتعاش في 

ظل تدني اسعار الفائدة.

العميري لـ »األنباء«: استمرار تدني الفائدة ينعش العقار االستثماري مستقباًل

وزراء المالية واالقتصاد بدول مجلس التعاون يناقشون 
تأسيس صندوق ائتماني لمعالجة المشاكل البيئية مع إيران والعراق

»كولدويل بانكر«: 13 مليون دينار قيمة تداول 20 عقاراً في 3 أسابيع
ق�ال التق���رير العق����اري لشركة 
كولد ويل بانكر العاملية فرع الكويت 
ان االحصاءات الصادرة عن وزارة 
العدل قسم التسجيل العقاري خالل 
االسابيع املاضية اظهرت ان هناك حتركا طفيفا على 
تداول العقارات التجارية التي تتراوح اس���عارها بني 

600 ألف ومليون دينار.
وبني التقرير ان االس���ابيع الثالثة املاضية شهدت 
تداول نح���و 20 عقارا بقيمة تق���در بنحو 13 مليون 
دينار، وهو ما يشير الى حترك السوق الى حد كبير، 
خاصة ان الشهور املاضية كان اغلبها ال يشهد تداوالت 
س���وى عقارين او ثالثة عق���ارات جتارية، حيث كان 
الس���وق يشهد عزوفا كبيرا من قبل املستثمرين على 
شراء العقارات التجارية التي تراجعت عوائدها بشكل 
ملحوظ منذ بداية االزمة نظرا لزيادة نس���بة الشاغر 
سواء على صعيد االبراج االدارية او مجمعات التسوق 
الى جانب توقف البنوك احمللية عن متويل املشاريع 
العقارية التجارية لفترة طويلة استمرت حتى وقت 
قريب وفقا لقرار بنك الكويت املركزي للحد من متويل 

هذا القطاع.
واكد التقرير ان موقف البنوك اصبح اآلن اقل حدة من 

االشهر املاضية، حيث باتت بعض البنوك تقدم التمويل 
للمستثمرين وفقا للمراكز املالية للعمالء وقدرته على 
السداد، حيث تتراوح قيم القروض املقدمة لهذا القطاع 
ما ب���ني 30 و70% من قيمة املش���روعات والضمانات 
املقدمة، وهو االمر الذي ساهم بقدر كبير في تنشيط 
احلركة على تداول العقارات التجارية، الى جانب ان 
تراجع االس���عار للعقارات التجارية ساهم في تواجد 
فرص مواتية عدة للش���راء حيث توجد كمية عقارات 
جتارية معروضة للبيع لم يشهدها السوق العقاري 

احمللي من قبل.
واش���ار التقرير الى تراجع متوسط قيم الصفقات 
للعقارات التجارية من مليون دينار الى 650 الف دينار 
وهو سعر يعادل تقريبا متوسط قيم الصفقات للعقارات 
االستثمارية، االمر الذي يؤكد استمرار تراجع اسعار 
العقارات التجارية الى حدودها الدنية، وبني التقرير 
ان نسبة الشاغر في االبراج واملجمعات التجارية في 
محافظة العاصمة فقط بلغت 37.5% واجلدير بالذكر ان 
هناك ركودا يخيم على هذا القطاع العقاري منذ بداية 
االزمة املالية العاملية حيث بدأت العديد من القطاعات 
العقارية تتعافى اعتب���ارا من بداية الربع االخير من 
الع���ام 2009 اال ان هذا القطاع ال يزال يعاني بس���بب 

بعض املعطيات التي لها بالغ االثر في استمرار االزمة 
التي مير بها، ومنها ارتفاع حجم املساحات املعروضة 
من املكات���ب االدارية مقابل محدودية الطلب على هذا 
القطاع في ظل تباطؤ حركة تأسيس الشركات اجلديدة، 
وابتعاد اغلبية الشركات عن اعمال التوسع في املقرات 
او افتتاح افرع اضافية بس���بب تداعيات االزمة التي 

اجبرت الشركات على تقليص مصاريفها االدارية.
واكد التقرير ان مالك املشاريع العقارية التجارية 
اجلدي���دة يضع���ون امالهم على خط���ة التنمية التي 
تسعى احلكومة الى تنفيذها والتي تتضمن عشرات 
املش���اريع العقارية والتي من املتوقع ان تس���تقطب 
شركات استشارات هندسية اجنبية وشركات مقاوالت 
عاملية، ما سيساعد على سد جزء كبير من الفجوة بني 
املساحات املعروضة من املكاتب االدارية والطلب على 
التأجير، حيث ستدفع خطة التنمية في حال تنفيذها وفقا 
للبرنامج الذي اعلنت احلكومة عنه في اجتاه تنشيط 
عدد كبير من القطاعات املرتبطة بالقطاع االنش���ائي 
مثال قطاع مواد البناء واملقاوالت والتخزين واملعدات 
الثقيلة، الى جانب زيادة احلركة على قطاعات التمويل 
والتأمني وغيرها، هذا باالضافة الى ما ستحتاجه تلك 

املشاريع احليوية من عمالة وكوادر.

باإلضافة إلى إنشاء صندوق لدعم االستقرار المالي ومتطلبات االتحاد الجمركي واالستثمار المشترك

نسبة الشاغر في األبراج والمجمعات التجارية في العاصمة بلغت %37.5

الري���اض � »واس«: يعقد 
وزراء املالية واالقتصاد بدول 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
اليوم مبق���ر األمانة  اجتماعا 
العام���ة ملجل���س التعاون في 
الرياض، ومن أبرز املوضوعات 
التي سيناقشها الوزراء إنشاء 
صندوق خاص لدعم االستقرار 
املالي واالقتص���ادي في دول 

املجلس.
وأكد األم���ني العام ملجلس 
التعاون عبدالرحمن بن حمد 
العطية أن االجتماع يكتس���ب 
أهمي���ة خاصة نظ���را ألهمية 
املوضوعات املدرجة على جدول 
األعمال، السيما أنه يسبق اللقاء 
الثاني عشر لقادة  التشاوري 
دول مجل���س التعاون واملقرر 
عقده ف���ي 11 من مايو اجلاري 

في الرياض.
هذا، وي���رأس وزير املالية 
الش���مالي االجتماع  مصطفى 
ال� 84 للجن���ة التعاون املالي 

ويتضم���ن ج���دول اعمال 
القرارات  االجتم���اع متابع���ة 
االقتصادي���ة للمجلس االعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة التي ل���م يصدر بها 
ق���رارات تنفيذي���ة من بعض 
الدول االعض���اء وكذلك قرار 
املجلس االعلى بشأن مرئيات 
الهيئ���ة االستش���ارية ح���ول 
االزمة املالية العاملية وتأثيرها 
عل���ى دول املجلس اضافة الى 
مناقشة مسيرة مجلس التعاون 
االقتصادي���ة واملالية بش���كل 

عام.
ويتطرق الوزراء الى مشروع 
تأسيس صندوق ائتماني متعدد 
االطراف ملعاجلة املشاكل البيئية 
العربية  في منطقة اخللي���ج 
اي���ران والعراق، واش���ار  مع 
البي���ان ال���ى ان وزراء املالية 
ف���ي دول املجلس  واالقتصاد 
س���يبحثون عددا من محاضر 
اللج���ان الفني���ة املتخصصة 

عاطف رمضان
يرى اخلبير املصرفي واملالي 
املباركي أن اس���تمرار  صالح 
الكويتي���ة  البن���وك  حتف���ظ 
ف���ي منح التموي���الت الالزمة 
لألنش���طة العقارية سواء في 
شكل متويل ش���راء العقارات 
القائمة امل���درة للدخل أو منح 
متويل تكلفة إنش���اء عقارات 
استثمارية وجتارية إضافة إلى 
حتفظ عدد كبير من الشركات 
العقارية واملستثمرين العقاريني 
في االس���تثمار العقاري خالل 
هذه الفت���رة نتيجة لضبابية 
العقار احمللي  أوضاع س���وق 
وتوقع بعض احملللني العقاريني 
انخفاضات جدي���دة متوقعة 
للقطاع���ات العقارية املختلفة 
من س���كني )أراض���ي وڤلل( 
واستثماري )ش���قق سكنية( 
وجت���اري )مكاتب ومعارض( 
وذلك بسبب االرتفاعات الكبيرة 
غير املبررة لقيم العقارات خالل 
عامي 2006 و2007 والنصف 
األول م���ن ع���ام 2008 كاف���ة 

القطاعات سالفة الذكر.
وأضاف املباركي في تصريح 
ل� »األنب���اء« أن االندفاع نحو 

جدي���دة أو بن���اء مخصصات 
إضافية ستشكل أعباء جديدة 

على ميزانياتها.
وتط���رق املبارك���ي � ف���ي 
تصريح���ه � إلى حاالت الغش 
التي اتسعت بشكل الفت بسوق 
أن  العقارية، مؤكدا  السمسرة 
تواجد ع���دد الفت من الدخالء 
على هذا الس���وق الذي يعاني 
أصال من عدم التنظيم وغياب 
الرقابة املطلوبة على نش���اط 
السمسرة بالكويت جعل عددا من 
املستثمرين العقاريني يترددون 
في اتخاذ قرار االستثمار العقاري 
لعدم قدرتهم على حتليل واقع 

ومستقبل السوق العقاري.
وقال إن تنفيذ إجراءات خطة 
الدولة اإلمنائية للسنوات املقبلة 
والبالغة 32 مليار دينار تقريبا 
تعلق بها اآلمال الكبيرة في دفع 
عجلة حركة التنمية االقتصادية 

في البالد.
واس���تطرد قائ���ال: لكن لن 
تتمك���ن اجله���ات احلكومية 
املسؤولة من تنفيذها إال بجهود 
ذات طابع إداري وقانوني ومهني 
استثنائي لتحقق هذه اخلطة 

النتائج املرجوة منها.

إنشاء أبراج جتارية بشكل كبير 
ال يتناس���ب مع واقع السوق 
وحاجته ملس���احات إيجارية 
ضخمة كما انها لن جتد بالتأكيد 
من يستأجرها، مشيرا إلى أن 
ذلك سينعكس بطبيعة احلال 
على ارتفاع نسبة الشاغر في 
هذه االب���راج وتكبد املطورين 
واملستثمرين العقاريني خلسائر 
ال ميكن حتديدها بدقة في الوقت 
احلالي، اضافة إلى تأثر عدد من 
املصارف الكويتية التي قامت 
بتمويل هذه املش���اريع مما قد 
يعرض هذه املصارف خلسائر 

قط���ر لتفعي���ل دور مجل���س 
التعاون واستكمال متطلبات 
االحتاد اجلمركي واالستثمار 
املشترك في عدد من املشاريع 
في مجال���ي التعليم والصحة 
اضافة الى االتفاق على توزيع 
احلصيلة اجلمركية الذي يعد 
أحد أه���م املواضيع املطروحة 

في الوقت احلاضر.

واالقتصادي في دول مجلس 
ال���ذي  التع���اون اخلليج���ي 
العامة  تس���تضيفه االمان���ة 
الرئيسي  للمجلس في مقرها 

في الرياض اليوم.

وأوضح بيان صحافي صادر 
عن وزارة املالية ان وفد الكويت 
املشارك والذي يضم عددا من 
كبار املس���ؤولني في وزارتي 
املالية واخلارجية س���يبحث 
عددا م���ن القضاي���ا احليوية 
على الصعيدي���ن االقتصادي 

والتجاري في دول املجلس.
ومن املقرر أن يناقش وزراء 
املالية واالقتصاد اخلليجيون 
ما مت التوصل اليه في اجتماع 
وكالء وزارات املالية واالقتصاد 
ال� 33 الذي سبق هذا االجتماع 
حتضيرا الجتماع وزراء املالية 
واالقتص���اد ف���ي دول مجلس 

التعاون.
ويستعرض االجتماع رؤية 

مثل جلنة محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية وجلنة 
االحتاد اجلمركي وجلنة السوق 
اخلليجية املشتركة اضافة الى 
مناقشة ما مت التوصل اليه بشأن 
سكة حديد دول مجلس التعاون 
ومشروع نظام الهيئة القضائية 

االقتصادية.
واض���اف ان جدول االعمال 
يتضمن مناقشة مقترح كويتي 
يتعلق بإعفاء االسمنت وحديد 
التسليح املستورد من الرسوم 
اجلمركية بسبب االرتفاع الكبير 
املواد بشكل  في اس���عار تلك 

ملحوظ في الفترة االخيرة.
الكويت االجتماع  وتترأس 
مبوجب ترؤسها ألعمال الدورة 
الثالثني ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية التي استضافتها 
اخيرا والتي متنحها رئاسة كل 
اللجان الوزارية واللجان الفنية 
املنبثقة ع���ن مجلس التعاون 

طوال هذا العام.

مصطفى الشمالي

جانب من اجتماعات وزراء املالية اخلليجيني في دورة سابقة

صالح املباركي

تداول 72 عقارًا خاصًا بقيمة 15.7 مليون دينار
و43 عقارًا استثماريًا بـ 14.5 مليونًا

أظهرت احصاءات ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل 
للفترة من 18 الى 22 ابري����ل املاضي ان عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنس����بة للعقار اخلاص 72 عقارا مببلغ قدره 15.7 مليون دينار، في 
حني بلغ عدد العقار االس����تثماري 43 عق����ارا بقيمة 14.5 مليون دينار، 
فيما لم يشهد العقار »التجاري« أو »املخازن« أو »الصناعي« أي حترك 

خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

وجاء في االحص����اءات ان اجمالي العقود العقارية خالل الفترة من 
18 الى 22 ابريل املاضي 115 عقارا مقارنة باالس����بوع السابق، حيث كان 
اجمالي العق����ارات املتداولة 161 عقارا، وذلك بانخفاض مؤش����ر تداول 
العق����ود بواقع 46 عقارا، فيما انخفضت حرك����ة تداول العقار اخلاص 

للفترة نفسها بواقع 40 عقارا مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار االستثماري ارتفع بواقع 
6 عق����ارات، في حني ان العقار التجاري انخفض بواقع 12 عقارا، كما ان 

عقد املخازن استقر بواقع »صفر« عقار.
أما عن عدد العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من 18 الى 22 ابريل املاضي، فقد 
بلغ عدد العقار اخلاص 14 عقارا مببلغ قدره 2.6 مليون دينار، كما بلغ 
عدد العقار االس����تثماري 2 عقار مببلغ قدره 1.6 مليون دينار، علما انه 
لم يش����هد العقار التجاري او الصناعي او املخازن اي حترك خالل هذه 
الفترة. وعن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة من 18 الى 22 ابريل 16 عقارا، مقارنة باالس����بوع 
السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 10 عقارات، وذلك بارتفاع 

مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع 6 عقارات.
ومن املالحظ بالنس����بة للعقار اخلاص ان مؤش����ره ارتفع بواقع 5 
عقارات، فيما ارتفع مؤش����ر تداول الوكاالت العقارية بالنسبة للعقار 

االستثماري بواقع 1 عقار.
وقد استقر كذلك مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع »صفر« عقار 

بالنسبة للعقارين التجاري واملخازن.

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 18 إلى 22 أبريل الماضي

المباركي لـ »األنباء«: ضبابية أوضاع السوق العقاري
 وراء تحفظ البنوك في منح التمويالت العقارية

االندفاع نحو إنشاء أبراج تجارية بشكل كبير ال يتناسب مع واقع السوق

حاالت الغش بسوق السمسرة العقارية 
وراء تردد بعض المستثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2010/4/18 حتى 2010/4/22

العقود المسجلة
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

50000العاصمة )1(
2718000حولي )2(

105000الفروانية )3(
130000مبارك الكبير )4(

1320000األحمدي )5(
40000اجلهراء )6(

7243000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 2010/4/18 حتى 2010/4/22

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

00000العاصمة )1(
91000حولي )2(

21000الفروانية )3(
30000مبارك الكبير )4(

00000االحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

142000املجموع

تقــرير


