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عاطف رمضان
أكد الوكيل املساعد لشؤون السجل والعالمات التجارية في 
وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح لـ »األنباء« ان ادارة 
العقار بالوزارة أصدرت 126 دفتر سمسرة للعقار وجددت 227 
دفترا للسمسرة خالل العام 2009، مشيرا الى ان »التجارة« 
أجنزت أمورا متعددة خالل العام 2009 ممثلة في اعداد وجتهيز 
النماذج اخلاصة بتقدمي طلبات مهنة مقيمي العقار ومنوذج 

شهادة تقييم العقار.
وأضاف الصالح ان من ضمن اجنازات الوزارة خالل العام 
املاضي عدم التجديد لدفاتر السمسرة، اال بعد الكشف على احملل 
والتأكد من وجوده، اضافة الى التنسيق بني ادارتي »العقار« 
و»الرقابة التجارية« بالوزارة لتفعيل اجراء الرقابة الالحقة 
للمكاتب القدمية واتخاذ االجراءات القانونية للمخالفني، وكذلك 

إشراك مجموعة من املوظفني في دورات تدريبية.

الصالح لـ »األنباء«: »التجارة« أصدرت 126 دفتر سمسرة للعقار خالل 2009

 عماد العيسى

السكن اخلاص يعزز النشاط في مبارك الكبير

العيسى: الشركات العقارية المدرجة مطالبة باالستثمار
في العقارات المدّرة للدخل منعًا النزالقها إلى مخاطر اإلفالس

عمر راشد 
أشار املدير العام في شركة عقارات 
الكويت عماد العيسى إلى أن توقع اجتاه 
بعــض الشـــركات العقارية لإلفالس 
على خلفية وجـــود عقارات جتاريــة 
متعثــرة والتي ولدت التزامات قصيــرة 
األجــل »ملحــة« جتــاه البنوك يتوقف 
على طبيعــة القــروض التــي قامــت 
تلــك الشركــات باقتراضهــا وكذلك على 
قدرتهــا االئتمانيــة، موضحــا أن القدرة 
املالية للشركات هي العامل الرئيسي 

وراء استمرار الشركات من عدمه. 

وقــال العيــسى في تصريح خــاص 
لـ»األنباء« إن طبيعــة بنــاء األبراج جزء 
مهم من تسويقها، فالشركات في زمن 
األزمة تضع شروطا معينة من حيث 
البناء وتوافر املواقف وكذلك  طبيعة 
طبيعة التشطيبات وهي شروط أحيانا 
ال تتوافر في بعض األبراج التي بنيت 

حديثا ومن ثم تؤثر على تسويقها. 
وحـــول احللول املطروحة من قبل 
البعض بضرورة تكوين محافظ عقارية 
حكومية تخرج العقارات التجارية من 
حالة الركود التي تعيشها حاليا، أوضح 

العيسى أن هناك أزمة اقتصادية يعيشها 
العقاري بســـبب عدم وجود  القطاع 
انفتاح اقتصادي على العالم اخلارجي 
ميكنها من تأجيـــر تلك األبراج حيث 
سيؤدي االنفتاح إلى حلحلة األوضاع 
الراهنة وخلق سيولة جديدة في السوق 

العقاري. 
وقال إن األصول هبطت بأكثر من 
60% في سوق األســـهم، الفتا الى أن 
العقـــارات التجاريـــة تعاني من أزمة 
حقيقية بسبب غياب التمويل وغياب 
التشـــريعات القادرة على جذب مزيد 

من االســـتثمارات وبالتالي مزيد من 
املستثمرين في السوق. 

العقارية  الشـــركات  وحول وضع 
املدرجة في الســـوق، قال إنها ستمر 
بأوقات عصيبـــة إن لم تتجه لتنويع 
اســـتثماراتها في املرحلة املقبلة عبر 
التركيز على مشـــاريع عقارية »مدرة 

للدخل«. 
وحول نية الشـــركة التخارج من 
بعض أصولها في الكويت، قال العيسى 
إن الشـــركة لديها أصول »ممتازة« ال 
ميكن التفريط بها وليس هناك تفكير في 

التخارج منها، مبينا أن الشركة متتلك 
عقارات ذات مواقـــع متميزة وعوائد 
مجزية جدا وال ميكن التفريط بها في 

الوقت الراهن. 
وأضاف أن الشركة تقوم بتحصيل 
10 ماليني دينار سنويا دون القيام بأي 
استثمار، متسائال من الصعب التفكير 
في بيع عقارات مثـــل هذه في الوقت 

الراهن. 
وبني أن الشـــركة تتجـــه ملزيد من 
االستثمارات عبر الدخول في السوقني 

السعودي واملصري. 

قدرتها االئتمانية العامل الرئيسي الستمراريتها

التداوالت العقارية: 4018 عقدًا ووكالة بقيمة 1.08 مليار دينار في النصف األول 
و»الخاص« و»االستثماري« يستحوذان على 93.8% من إجمالي القيمة 

عمر راشد 
ســــاهمت 5 عوامل رئيسية 
في إنعاش سيولة العقار خالل 
النصف األول من العام احلالي، 
كانت في مقدمتها األسعار املتدنية 
التي عرضت بها العقارات خالل 
تلــــك الفترة خاصة في املناطق 
اخلارجية مبحافظات »األحمدي« 
و»مبارك الكبير« حيث جاء تدني 
أســــعار القســــائم فرصة لدى 
الكثيرين للشــــراء للبناء حيث 
تراوح سعر القسيمة بني 80 و 
90 ألف دينار للقسيمة كمتوسط 

خالل تلك الفترة. 
 ومن بني العوامل التي أثرت 
بشدة على سيولة العقار إيجابا 
نحو االرتفاع، اجتاه الكثير من 
األفراد أصحاب الودائع الصغيرة 
نسبيا من سحب تلك الودائع، 
وذلك لتدني العوائد عليها مقارنة 
بالعوائد املتوقعة من االستثمار 
في العقــــار حيث تراوحت تلك 
العوائــــد بــــني 9% و 10% على 
العقارات االســــتثمارية املدرة 

للدخل. 
 وساهم التراجع في سيولة 
البورصة وتدهــــور الكثير من 
الســــوق  املدرجة في  األســــهم 
اجتاه الكثير من صغار املتداولني 
لتســــييل األســــهم واالستثمار 
في الســــوق العقار خاصة في 
محافظات األحمدي وحولي والتي 
شهدت تداوالت السكن اخلاص 
واالســــتثماري نشاطا ملحوظا 
خاصة في الربع الثاني مقارنة 

بالربع األول. 
 وأثــــرت التشــــريعات التي 
أقرتها احلكومــــة تأثيرا كبيرا 
في املساهمة بتطور أداء سيولة 
العقار خالل تلك الفترة، حيث 
جاء قرار فرز ودمج قسائم السكن 
انتظره السوق  اخلاص والذي 

العقود حيث بلغت سيولة عقار 
الشريط الساحلي 6.282 ماليني 

دينار. 

»األحمدي« تتصدر القائمة 
بعدد 1199 عقارًا

 وعلى مستوى تداول العقود 
على مستوى احملافظات، أوضحت 
اإلحصائية أن محافظة األحمدي 
العقود بعدد  تصدرت تداوالت 
1199 عقارا مدفوعا بنشاط ملحوظ 
على السكن اخلاص بعدد 862 

عقارا في السكن اخلاص. 
 وجاءت محافظة حولي بعدد 
909 عقارات في املرتبة الثانية، 
متصدرة النشاط على مستوى 
تداوالت العقار االستثماري على 
مستوى احملافظات والتي بلغت 

العقاري طويــــال ليحيي اآلمال 
بعودة السوق العقاري لالنتعاش 
مرة أخرى والتي مكنت صغار 
القسائم  املســــتثمرين من فرز 
التــــي ميلكونها وبيعهــــا، كما 
مكنت التجار من شراء القسائم 
املادية والتي  وفقا إلمكانياتهم 
تأثرت كثيــــرا بتداعيات األزمة 

املالية العاملية. 
 ومن بني التشــــريعات التي 
ينتظر السوق العقاري االنتهاء 
منهــــا فصل محكمة التمييز في 
دعوى بيــــت التمويل الكويتي 
العقاري  التســــجيل  إدارة  ضد 
العدل  فــــي وزارة  والتوثيــــق 
باعفائــــه من تطبيق قانوني 8، 
9 في الرهن والتمويل العقاري 
على السكن اخلاص والتي من 

374 عقارا.  وجــــاءت محافظة 
الفروانيــــة في املرتبــــة الثالثة 
مــــن حيث العقــــارات املتداولة 
على مســــتوى العقود املسجلة 
بعدد 553 عقدا مدفوعة بنشاط 
ملحوظ على مستوى تداوالت 
السكن اخلاص والتي بلغت 403 

عقارات. 

430 وكالة بقيمة 107.85 ماليين 
دينار

 وعلــــى مســــتوى الوكاالت 
العقارية، أوضحت اإلحصائية 
التــــي مت إعدادهــــا بلــــوغ عدد 
العقــــارات التي مت تداولها 430 
وكالة بقيمة 107.85 ماليني دينار، 
تصدرتها تداوالت السكن اخلاص 
بقيمة 63.66 مليون دينار لعدد 
334 عقــــارا. وجــــاءت تداوالت 
العقار االســــتثماري في املرتبة 
الثانية بعــــدد 85 عقارا بلغت 
قيمتها 25.89 مليون دينار بنسبة 
24% من القيمة اإلجمالية وجاء 
العقار التجاري في املرتبة الثالثة 
بعدد 11 عقارا قيمتها 18.3 مليون 
دينار وبنسبة 16.9% من القيمة 
اإلجمالية على مستوى الوكاالت 

العقارية التي مت تداولها. 

»مبارك الكبير« 
تقود تداول الوكاالت 

 وعلى مستوى تداول الوكاالت 
العقارية على مستوى احملافظات، 
احتلــــت محافظة مبارك الكبير 
مركز الصدارة بعدد 220 عقارا 
مدفوعة بتداوالت السكن اخلاص 
والتي بلغ عددها 177 عقارا، فيما 
جاءت محافظة حولي في املرتبة 
الثانية بعدد 96 عقارا، وجاءت 
الفروانية في املرتبة الثالثة بعدد 
55 عقارا على مستوى الوكاالت 

املتداولة.

املرتبة الثانيــــة من حيث عدد 
التداوالت املسجلة على  وقيمة 
مستوى العقود خالل تلك الفترة 
حيث بلغ عدد العقود املسجلة 
884 عقــــدا بقيمة 348.2 مليون 
دينار نسبتها 35.79% من القيمة 

اإلجمالية للعقود. 
 وبعدد 26 عقارا، احتل العقار 
التجـــاري املرتبة الثالثة على 
مستوى العقود املسجلة حيث 
بلغت قيمتها 36.43 مليون دينار 
نسبتها 3.74%، فيما جاء قطاع 
املخازن في املرتبة الرابعة بعدد 
21 عقارا قيمتها 5.243 ماليني 
دينار نســـبتها 0.53% وجاء 
قطاع الشريط في الساحلي في 
املرتبة الرابعة بنسبة 0.64% من 
القيمة اإلجمالية على مستوى 

يونيو املاضي وذلك لعدد 4018 
عقارا تركز 59.2% من قيمتها في 
السكن اخلاص الذي بلغت قيمة 
تداوالتــــه 640.16 مليون دينار 

لعدد 2988 عقارا. 
 وبلغ عدد العقارات التي مت 
العقار االستثماري  تداولها في 
969 عقارا بقيمة 374.09 مليون 
دينار بلغت نسبتها 34.6% من 

القيمة اإلجمالية. 
 وبعــــدد 37 عقــــارا جاءت 
تــــداوالت العقار التجاري الذي 
بلغت قيمته 54.73 مليون دينار 
وبلغت نســــبتها وفقــــا ملعيار 
القيمة 5.06% وفقا ملعيار القيمة 

اإلجمالية. 
 واستحوذت تداوالت قطاع 
املخازن على 5.243 ماليني دينار 

بعدد 21 عقارا بنسبة 0.4% من 
القيمة اإلجمالية. 

 وفيمــــا لم يشــــهد القطاع 
الصناعــــي أية تــــداوالت خالل 
تلك الفترة، استحوذت تداوالت 
الشريط الساحلي على %0.58 
من القيمة اإلجمالية بالغة 6.282 

ماليني دينار لعدد 3 عقارات. 

3588 عقدًا بقيمة 576.5 مليونًا

التفاصيــــل، بلغ عدد   وفي 
العقود املســــجلة خــــالل تلك 
الفترة 3588 عقارا، كان نصيب 
السكن اخلاص منها 2654 عقارا 
بلغت قيمتها 576.5 مليون دينار 
القيمة  نســــبتها 59.27% مــــن 

اإلجمالية. 
العقار االستثماري   واحتل 

املتوقع الفصل فيها خالل شهر 
أكتوبر املقبل حيث أفاد محامي 
بيتك حامــــد الياقوت بأن هناك 
العديد من العوامل اإليجابية التي 
تعزز موقف البنك في الدعوى مع 
توقعه بالفصل باحلكم لصالح 
البنــــك وهو ما ســــيعزز وضع 

القطاع العقاري مستقبال. 

4018 عقدًا ووكالة 
بقيمة 1.08 مليار دينار

 وفي اإلحصائية التي أعدتها 
القطاع  أداء  »األنبــــاء« حــــول 
العقاري في النصف األول فإن 
ســــيولة العقار على مســــتوى 
العقــــود والوكاالت املســــجلة 
بلغت 1.08 مليــــار دينار خالل 
الفترة املمتدة من يناير وحتى 24 

إحصائية أعدتها »األنباء« 

»األحمدي« تتصدر 
تداوالت العقود 

على مستوى 
المحافظات 

ومبارك الكبير 
تتصدر الوكاالت 
مدفوعة بتداول 

نشط على السكن 
الخاص

عوامل
رئيسية 
ساهمت في 
انتعاش سيولة 
العقار بالنصف 
األول أبرزها 
قرار دمج 
وفرز القسائم 
بالسكن الخاص

العقود والوكاالت المسجلة في وزارة العدل خالل 6 أشهر

القيمةالعددنوع العقار
 )بالمليون دينار(

النسبة )%(
القيمةالعدد

2988640.1674.359.2سكن خاص

969374.0924.134.6استثماري

3754.730.925.06جتاري

215.2430.520.4مخازن

)ـ()ـ()ـ()ـ( )*(صناعي

36.2820.070.58شريط ساحلي

40181080.5100100املجموع
ـ )ـ( تشير إلى انه لم حتدث على العقار خالل تلك الفترة.
ـ )**( اإلحصائية متتد من 4 يناير الى 24 يونيو املاضي.

العقود المسجلة وفقا لنوع العقار وقيمته
النسبة وفقا للقيمةالقيمةالعددنوع العقار

2654576.559.27سكن خاص

884348.235.79استثماري

2636.433.74جتاري

215.2430.53مخازن

)ـ()ـ()ـ(صناعي

36.2820.64شريط ساحلي

3588972.655100املجموع

العقود المسجلة وفقا للمحافظات ونوعية العقار خالل 6 أشهر
المجموعالشريط الساحليصناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

257)-()-()-(2232311العاصمة

909)-()-()-(5283747حولي

553)-()-(403124521الفروانية

2506)-()-(478242مبارك الكبير

11199)-()-()-(862336األحمدي

164)-()-()-(16031اجلهراء

33588صفر26548842621املجموع

الوكاالت المسجلة وفقاً لنوع المحافظة والعقار
المجموعصناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

14)-()-(1211العاصمة

96)-()-(78153حولي

55)-()-(4393الفروانية

220)-()-()-(17743مبارك الكبير

39)-()-(19164االحمدي

6)-()-()-(51اجلهراء

430)-()-(3348511املجموع

الوكاالت المسجلة وفقا لنوع العقار وقيمته
النسبة وفقا للقيمة )%(القيمةالعددنوع العقار

33463.6659.02سكن خاص

8525.8924استثماري

1118.316.9جتاري

)-()-()-(مخازن

)-()-()-(صناعي

430107.85100املجموع
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