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االقتصادية

 عمر راشد
 أجلت احملكمة الدستورية النظر في الدعوى 
القضائية املرفوعة من احتاد العقاريني بعدم 
دستورية القانونني 8 و9 لسنة 2008 في الرهن 
والتمويل العقاري للسكن اخلاص إلى 26 مايو 
اجلاري. وأوضحت مصادر مسؤولة لـ »األنباء« 
أن التأجيل يأتي على خلفية طلب احملكمة ملزيد 

من الوثائق التي تعزز رأي األطراف املتنازعة 
بخصوص تأييد وجهة نظر كل منها، الفتة الى 
ان القانون ابتعد متاما عن تطبيق املبادئ التي 
نص عليها الدستور في حماية حقوق األفراد 
بشــــأن عمليات البيع والشــــراء في ملكياتهم 
اخلاصة. واســــتدرك املصدر بأنه ورغم الدفع 
القانونني مببررات وحجج  بعدم دســــتورية 

منطقية واضحة إال أن طول اإلجراءات القانونية 
قد تؤجل حسم القضية لفترة طويلة. 

 وكان حكم »بيتك« في شأن إعفاء البنوك 
اإلسالمية من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 قد 
أحدث ردود فعل إيجابية لدى األوساط العقارية 
وأعاد سيولة العقار إلى االرتفاع بعد فترة من 

التراجع على خلفية شح التمويل.

 »الدستورية« تؤّجل دعوى اتحاد العقاريين بعدم دستورية قانوني 8 و9  في الرهن والتمويل العقاري إلى 26 الجاري

في إحصائية أعدتها »األنباء« وبعدد 814 عقارًا منها 752 عقدًا و62 وكالة 

تراجع أسعار األراضي لتصل  إلى مستوياتها الطبيعيةالعقارات التجارية التزال تعاني من تراجع مستويات األسعار وحجم التداول

السكن الخاص يقود سيولة العقار للتراجع في أبريل 
بنسبة 20% بالغة 192 مليون دينار مقارنة بشهر مارس

»كولدويل بانكر«: 192 مليون دينار تداوالت العقار
خالل أبريل 2010 بزيادة 18% مقارنة بأبريل 2009

»الدولية العقارية«: 30% من إجمالي الشقق 
السكنية في السوق المحلي شاغرة

الدغيشم: 70% تراجع في إيجارات
 المكاتب التجارية  خالل الربع األول

 عاطف رمضان 
أوضـــح اخلبيـــر العقـــاري 
عبدالعزيز الدغيشـــم أن املكاتب 
التجارية انخفضت أسعارها بشكل 
ملحوظ خالل الربع األول من العام 
احلالي، الفتا الى أن ســـعر املتر 
انخفض إلـــى 6 دنانير. وقال إن 
حدة االنخفاض بلغت نســـبتها 
70% حيث ان ســـعر املتر كان قد 
وصل قبل تداعيات األزمة إلى 18 
دينارا للمتر فـــي بعض مناطق 
العاصمة جتاوبا مع دعوات سمو 
األمير بتحويل الكويت ملركز مالي 

وجتاري. 
واستدرك بأن عدم حتقيق هذا 
احللم جعـــل العقارات التجارية 
تعاني من شواغر وصلت في بعض 

األبراج إلى نسبة 50% تقريبا. 
ولفت الى أن انســـداد قنوات 
العقارية  أمام الشركات  التمويل 
جعل تلك األبراج تئن حتت وطأة 
االلتزامات املالية للشركات وعزوف 
الكثير منها عن استكمال مراحل 

البناء في بعضها. 
وأضاف أن من بني االســـباب 
األخرى وراء تراجع أداء العقارات 
التجاريـــة غيـــاب دعـــم الدولة 
ألصحاب تلك العقارات من األفراد 
والشـــركات، الفتا الى أن غياب 
محافظ عقارية مليارية تدعم مثل 

تلك األبراج سيزيد من أزمة العقار 
التجاري التي ستنخفض سيولته 
بشكل ملحوظ باعتباره عقارات 
غير مدرة، مبينا أن سيولة األفراد 
تتجه بالكامل للقطاعني السكني 
واالستثماري باعتبارهما عقارات 

مدرة ذات عوائد »جيدة«. 

 عاطف رمضان
قال مدير التســــويق واملبيعات بشركة دينار 
الدولية العقــارية هــانـي عبدالهــادي فــي تصريــح 
لـ »األنباء« أن الشقق السكنية في معظم العمارات 
في مختلف مناطق الكويت »شاغرة« بنسب تتراوح 

بني 25 و30% من إجمالي الشقق.
وذكر أن العقار االستثماري والعقار التجاري  
وجهــــان لعملة واحدة، مشــــيرا الــــى ان العقار 
االستثماري هو جتاري في األصل وان الهدف من 

وراء بناء العمارات التجارية هو »االستثمار«.
وأفاد عبدالهادي بأن أسعار األراضي في الكويت 
حاليا بدأت »متيل الى االســــتقرار«، موضحا ان 
األسعار خالل عام 2007 فاقت معدالتها الطبيعية 

بنسب تتراوح بني 300 و%400.
وأشار الى ان ارتفاع أسعار األراضي جاء نتيجة 
التضخم واملضاربات العنيفة التي شــــهدتها هذه 

األراضي خالل العامني املاضيني.
وبني ان اسعار األراضي تراجعت خالل األزمة 

العاملية ملعدالت قريبة من األسعار الطبيعية.
وبني ان الطلب على األراضي خالل الفترة االخيرة 
تراجع مقارنة بالعامني املاضيني، مشــــيرا الى ان 
األراضي شــــهدت عمليات »مقامرة« وانها كانت 

مبنزلة جتارة رابحة لكثير من املستثمرين.
الفتا الى ان املستثمرين كانوا يحبذون شراء 
األراضي ذات املواقع اإلستراتيجية التي تشهد إقباال 
من قبل القطاع اخلاص واحلكومة الستغاللها في 

مشاريع أو مجمعات جتارية.
واقترح إنشــــاء نقابة للعقاريني جتمع حتت 
مظلتها عددا كبيرا من الشركات العقارية بالكويت، 
مشيرا الى انها تتســــم مبساندة ودعم احلكومة 

لها.
وأضاف عبدالهادي ان العقار عبارة عن »صناعة 
عقارية«، حيث يشكل ثاني اكبر قطاع اقتصادي 
في الدولة بعد النفط، مؤكدا ضرورة وجود نقابة 
للعقاريني خالل الفترة املقبلة على غرار النقابات 

األخرى.

»االستثماري« يخالف »السكني« ويرتفع بنسبة 34.2% بالغًا 73.3 مليون دينار
»حولي« و»األحمدي« األكثر جاذبية لتداوالت »االستثماري« و»التجاري« في انتظار إقرار الخصخصة وتنفيذ مشاريع »التنمية«

 عمر راشد
التداوالت  تراجعت سيولة 
العقارية في أبريل على مستوى 
العقود والوكاالت بقيمة 48.7 
مليـــون دينار بنســـبة %20 
مقارنة بشـــهر مارس املاضي، 
حيث استقرت القيمة اإلجمالية 
ابريل  العقارية في  للتداوالت 
عند 192 مليون دينار مقارنة 
بقيمة قدرها 240.7 مليونا خالل 
مارس املاضـــي، وقد بلغ عدد 
العقود والوكاالت املتداولة في 
ابريل 814 عقارا منها 752 عقدا 

و62 وكالة.

السكن الخاص

ووفـــق إحصائيـــة أعدتها 
»األنباء« فإن تداوالت السكن 
اخلاص سجلت تراجعا ملحوظا 
على مستوى العقود والوكاالت 
خالل ابريل مقارنة بشهر مارس 
املاضي، فقد بلغت قيمة تداول 
العقود والوكاالت في الســـكن 
اخلاص 108.4 ماليني دينار مثلت 
التداوالت،  65.4% من إجمالي 
فيما بلغت قيمة تداوالت السكن 
اخلاص في مارس املاضي 168.9 
مليونا بلغت نسبتها ما يقارب 
الــــ 70% من إجمالـــي القيمة 

املتداولة.
 والتراجـــع امللحـــوظ في 
تداوالت السكن اخلاص وفق 
محللني عقاريني اســـتطلعت 
آراءهم يعود بشكل  »األنباء« 
رئيسي إلى متسك العديد من 
أصحاب األراضي مبمتلكاتهم 
طمعـــا فـــي ارتفاع األســـعار 
مستقبال، خاصة أن تلك املناطق 

17.1 مليون دينار خالل شهر مارس 
املاضي.

 ويأتــــي التراجع على خلفية 
معاناة العقار التجاري من الشواغر 
التي تعاني منها الشركات العقارية 
على خلفية تداعيات األزمة املالية 
والتي اليزال الكثير من الشركات 
يعاني منها على خلفية انخفاض 
التزاماتها جتاه  اإليرادات وسداد 
البنوك  مــــن  املالية  املؤسســــات 

والشركات.
 ومــــن املتوقــــع أن يســــاهم 
تنفيذ خطــــة التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــــة فــــي تعزيز وضع 
العقــــارات التجاريــــة خاصة مع 
اجتــــاه جهات حكوميــــة لتأجير 
بعض املباني من القطاع اخلاص 
خالل املرحلة املقبلة وذلك وفق ما 

أشارت إليه مصادر عقارية.
 هذا ومبقارنة إجمالي تداوالت 
العقار خالل األربعة شهور األولى 
من العام احلالي مبثيلتها من عام 
2009، نالحظ ارتفاعا في سيولة 
السوق بنحو 13.8% إذ بلغت في 
االربعة اشهر االولى من العام احلالي 
717.9 مليون دينار، مقابل 630.8 
مليون دينار للفترة نفسها من العام 
املاضي. وقد ارتفع نصيب السكن 
اخلاص بنسبة ملحوظة في قيمة 
البيوعات من 38.1% في فترة الـ 
4 شهور االولى من العام املاضي 
إلى نحو 57.1% خالل الـ 4 شهور 

األولى من العام احلالي.
 وقد ارتفع نصيب الســـكن 
االستثماري من 31.2% في الـ 4 
شهور األولى من العام املاضي إلى 
38.2% خالل الـ 4 شهور األولى 

من العام احلالي.

شـــهدت خالل مارس املاضي 
معدالت منو جيدة خالل الربع 
األول مـــن العـــام احلالي في 
معظم مناطق الكويت بشـــكل 
عام واملناطق اخلارجية بشكل 

خاص.
الى  الثاني  العامـــل  ويأتي 
تراجـــع الســـيولة املالية من 
أصحـــاب الودائـــع الصغيرة 
التي كانت توجه لالستثمار في 
السكن اخلاص، وذلك على الرغم 
من العوائد اجليدة في العقار 

الســـكني واالستثماري والتي 
تصل إلـــى 11% مقارنة بالعائد 
على الودائع في البنوك والذي 
ال يتجـــاوز من 2 إلى 3% على 

أكثر تقدير.
 وتوقع احملللون أن يعاود 
الســـكن اخلاص االرتفاع مرة 
أخرى بشكل يتجاوز تداوالت 
شهر مارس بعد إقرار تعديالت 
قانون اخلصخصـــة ودخول 
القطـــاع اخلـــاص بقـــوة في 
املشاريع التي قد تطرحها الدولة 

في هذا القانون.

العقار االستثماري »مرتفعًا«

العقار االســــتثماري  وخالف 
تــــداوالت الســــكن اخلاص حيث 
أبريل  ارتفعت قيمة تداوالته في 
بنســــبة 34.2% مقارنة بتداوالت 
مارس املاضي، حيث بلغت قيمة 
تداوالت العقار االستثماري 73.3 
مليــــون دينار لعدد 172 عقارا في 
ابريل مقارنة بتداوالت 163 عقارا 
قيمتهــــا 54.5 مليون دينار خالل 

مارس املاضي.
 ويأتــــي االرتفاع امللحوظ في 
تداوالت العقار االستثماري بدافع 
تداوالت نشطة شهدتها تداوالت 
العقار االستثماري في محافظتي 
األحمــــدي وحولــــي، حيث قادت 
احملافظتان تداوالت »االستثماري« 
خالل أبريل بعدد 168 عقارا مقارنة 

بعدد 154 عقارا خالل مارس.
 كمــــا أن جاذبيــــة العقــــارات 
االستثمارية تظل مرتفعة مقارنة 
القطاعــــات األخرى، فتلك  ببقية 

العقارات تعد من العقارات املدرة 
للدخل بعوائد تتراوح من 5 إلى %11 
إضافة الى أن أسعار الشقق تعد 
مربحة ألصحاب املدخرات الصغيرة 
في ظل األزمة املالية احلالية، فهناك 
شقق تبلغ قيمتها 20 ألف دينار 
وهي مناســــبة جدا ألصحاب تلك 

املدخرات.
 وتشــــهد محافظــــة األحمدي 
تزايــــدا من املتداولــــني العقاريني 
بسبب تنافسية أسعارها بالنسبة 
ملنطقة حولي، فهناك مناطق التزال 

أســــعارها جيدة للغاية وتتميز 
ببنية حتتية قوية مقارنة مبناطق 

حولي.

»التجاري« ينتظر تنفيذ خطة التنمية

واستمر القطاع التجاري على 
نفس وتيرة تداوالت شهر مارس 
املاضي، حيث احتل املرتبة الثالثة 
بعد السكن اخلاص واالستثماري 
بعدد 17 عقارا قيمتها 9.5 ماليني 
دينار، وبانخفاض قدره %44.4، 
مقارنة بعــــدد 10 عقارات قيمتها 

اخلاص يقود سيولة العقار في أبريل للتراجع

انخفاض اسعار املكاتب التجارية خالل الربع األول

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العاملية 
ـ فرع الكويت أن السوق احمللي شهد خالل شهر ابريل 
حتركا واضحا على صعيد مختلف القطاعات العقارية، 
حيث سجلت وزارة العدل ـ قسم التسجيل العقاري أن 
حجم التداول العقاري في الســـوق شهد زيادة مقدارها 

18% عن ابريل من العام املاضي.
وبني التقرير أن ابريل من العام احلالي شهد تداول 
عـــدد 814 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 192 مليون دينار، 
وذلك مقارنة مع 163.2 مليون دينار في ابريل من العام 
2009 وهو ما يشير إلى وجود حتسن ملحوظ في حجم 
التـــداول وأن هناك تعافيا بدأت مالمحه تظهر على أداء 

القطاعات العقارية.
وقد حقق قطاع العقار السكني طفرة غير مسبوقة 
خالل ابريل املاضي حيث شـــهد تـــداول عدد 616 عقارا 
بني أراض فضاء ومنازل بقيمة بلغت 108 ماليني دينار، 
مقارنة مع 254 عقارا ســـكنيا بقيمة 68.4 مليون دينار 
في ابريل من العام 2009، وبزيادة نسبتها 59%، حيث 
أوضح التقرير أن تلك الزيادة تعود إلى قرار الســـماح 
للبنوك اإلسالمية بتمويل العقارات السكنية ما ساهم في 

عودة الشريان الرئيسي للقطاع إلى جانب إقرار مجلس 
الوزراء بالسماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة وعدد 
من القرارات التي ســـاهمت بشكل ملحوظ في تنشيط 

حركة التداول على العقار السكني.
كما شـــهد قطاع العقارات االستثمارية أيضا تداوال 
قويا خالل ابريل من العام احلالي بعدد 172 عقارا بقيمة 
إجمالية بلغت 73.3 مليون دينار، وبزيادة قدرها %37 
عن حجم التداول في ابريل من العام املاضي الذي شهد 
تداول 89 عقارا استثماريا بقيمة 53 مليون دينار، وهو 
ما يؤكد عودة احلياة لقطاع العقارات االستثماري الذي 
مر بفترة ركود طويلة نتجت عن اخلسائر التي حققها 
املستثمرون في سوق الكويت لألوراق املالية، حيث كانت 
عادة عوائده تصب في اجتاه االســـتثمار في العقارات 

االستثمارية.
أما عن قطاع العقارات التجارية فأكد التقرير أنه اليزال 
يعاني تراجعا ملحوظا على مســـتوى األسعار وحجم 
التداول الذي تراجع بنسبة 78% خالل ابريل 2010 محققا 
9.4 ماليني دينار فقط بعدد 17 عقارا مقارنة مع 19 عقارا 
بقيمة 41 مليون دينار في ابريل من العام املاضي، إال أن 

معـــدل تداول العقارات التجارية في ابريل يعتبر جيدا 
مقارنة مع تداول العقارات التجارية خالل الربع األول من 
العام احلالي والتي شهدت تداوال بقيمة 23 مليون دينار 

فقط أي أن هناك بادرة حترك على هذا القطاع.
وقد سجل قطاع املخازن خالل شهر إبريل من العام 
احلالي تداوال طفيفا شـــمل 8 عقـــارات بقيمة 323 ألف 
دينار، وكذلك شهدت العقارات على الشريط الساحلي 

التداول على عقار واحد بقيمة 460 ألف دينار.
ويشير التقرير إلى أن وضع السوق العقاري خالل 
العـــام 2010 يعد أفضل بكثير مـــن الوضع خالل العام 
2009، حيث بـــدأ التعافي يظهر بوضوح على قطاعات 
العقارات الســـكنية واالستثمارية، مشيرا إلى أن هناك 
بطئـــا إلى حد ما في تعافي قطـــاع العقارات التجارية، 
أمـــا قطاع العقار الصناعي فلم تســـجل وزارة العدل ـ 
قسم التســـجيل العقاري أي حركة تداوالت عليه منذ 
بداية العام احلالي حتى اآلن سواء على صعيد صفقات 
العقود أو الوكاالت العقارية، وهو ما يشير إلى عزوف 
املستثمرين عن شراء هذه النوعية من العقارات خالل 

الفترة املاضية.

إحصائية تداوالت شهر أبريل مقارنة بشهر مارس
التغير )%(التداوالت خالل مارسالتداوالت خالل أبريلالعقار

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

-23-616108743168.917اخلاص

17273.316354.95.534.2االستثماري

-179.51017.1744.4التجاري

-80.32360.24020.08املخازن

ــــ10.460الشريط الساحلي )*(

-20.4-814191.6922240.811.7املجموع

املصدر: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل
)*( التداوالت تشمل العقود والوكاالت العقارية


