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عاطف رمضان22
5 صفق���ات مليوني���ة بقيمة 6.5 
مالي���ن دين���ار ترك���زت جميعها في 
التي  البيع  العقود املسجلة لصفقات 
متت خالل الفترة من 27 يونيو املاضي 
إلى 1 يوليو اجلاري وفقا إلحصاءات 
إدارتي التس���جيل العقاري والتوثيق 

في وزارة العدل.
ومتثلت هذه الصفقات املليونية في 
عقارات اس���تثمارية كائنة في مناطق 
الساملية وحولي والفروانية وتتراوح 
مساحاتها بن 765 و1126 مترا للبناية 
أو العقار الواحد، علما أن جميعها عبارة 

عن بنايات.

5 صفقات مليونية بـ 6.5 ماليين دينار خالل أسبوع

فتح الباب لتملك األجانب للعقارات ينشط السوق احمللي ويساهم في ارتفاع حركة البناء اجلديد

أحمد العجالن

سليمان الدليجان عبدالفتاح معرفي توفيق اجلراح 

العجالن لـ »األنباء«: استغالل الوزارات والهيئات الحكومية 
لبعض األبراج في العاصمة سبيل إلنعاش السوق العقاري

تداول 153 عقارًا خاصًا بقيمة 33.3 مليون دينار
و75 عقارًا استثماريًا بـ 24.1 مليونًا

عاطف رمضان
أرجع اخلبير العق����اري احمد العجالن في 
تصريح ل� »األنباء« إحجام البنوك عن التمويل 
خالل الفترة االخيرة الى وجود اسهم لبعض 
التابعة لبعض  العقارية املس����مومة  االصول 
الشركات العقارية، مشيرا الى ان هذه الشركات 
كان����ت تركز في اس����تثماراتها منذ 2004 على 
العوائد الناجتة من االستثمار في البورصة مما 

جعلها تنكشف حاليا امام هذه البنوك.
واضاف العجالن ان قدرة هذه الش����ركات 
على االس����تمرارية تعتمد على وضعها املالي 
وأعمالها، موضحا ان بعض الشركات تعاني من 
عدم وجود تدفقات نقدية نتيجة متلكها بشكل 
مباشر أو غير مباشر حصصا تابعة لشركات 
مدرجة لديها اس����هم تراجعت اسعارها خالل 

االزمة املالية. وأش����ار الى ان بعض الشركات 
العقارية اشترت اراضي بهدف االستفادة من 
فروقات االس����عار إال أنها صدمت خالل الفترة 

األخيرة بنزول اسعارها.
وقال ان هناك عوامل رئيس����ية تشير الى 
نزول اس����عار االراضي السكنية خالل الفترة 
املقبلة، منها اقرار قانون دفع رس����وم سنوية 
على االراضي ذات املساحات التي تزيد على 5 
آالف متر. واستطرد قائال: بعض الشركات التي 
حصلت على متويل من البنوك لم يبق لها من 
اموال هذه البنوك س����وى نسب تتراوح فيما 
بن 20 الى 30% االمر الذي جعل الشركات تقع 
في هاوية فقدانها لتمويل البنوك وعدم قدرتها 
على استكمال مشاريعها. ولفت الى ان من 30 
الى 40% تقريبا من اجمالي عدد الش����ركات ال 

تستطيع ان تقاوم االزمات املالية ومواجهة مدققي 
احلسابات الستكمال ميزانياتها املالية. وتطرق 
العجالن خالل تصريحه الى بعض احللول التي 
ميكن ان تخرج هذه الش����ركات من مشكالتها 
التي تعاني منها خاصة ان بعض الشركات من 
املمكن ان تكون لديها اصول جيدة وتستطيع 
كذلك ان تستكمل مشاريعها مؤكدا ان البنوك 
الب����د ان متيز او تفرق بن هذه الش����ركات او 
العقارات واالصول التابعة لها، كما ان اجلهات 
احلكومية مثل التأمينات االجتماعية او الهيئة 
العامة لالس����تثمار من املمكن ان تنتقي بعض 
االبراج اجليدة الكائنة في العاصمة الستغاللها 
للوزارات والهيئات. وقال ان قطر انتهجت ذلك 
خ����الل الفترة االخيرة مما انعكس ايجابا على 

انتعاش السوق العقاري.

بعض الشركات العقارية تعاني من فقدان السيولة وعدم قدرتها على استكمال مشاريعها

عقاريون لـ »األنباء«: السماح لغير الكويتيين بتملك عقارات في الكويت 
خطوة إيجابية تتالءم مع التحول لمركز مالي

عاطف رمضان
أعرب عدد م����ن العقارين عن 
أملهم بالس����ماح لغير الكويتين 
بتملك عقارات في الكويت تفاعال 
مع توجه مجلس الوزراء بإعادة 
النظر في هذا املوضوع من خالل 
تشكيل جلنة وزارية تتكون من 
ممثلن من جهات متعددة إلعداد 
دراسات حول متلك غير الكويتين 

لعقارات في الكويت.
وطالبوا في حتقيق ل� »األنباء« 
حول أهمية هذه اخلطوة باتخاذ 
السرعة الالزمة حلسم هذا املوضوع 
ملا له من أهمية كبرى وانعكاسات 
إيجابية عل����ى االقتصاد الوطني 
وإيجاد منتجات عقارية جديدة، 
السامية  التوجهات  الس����يما مع 
بتحوي����ل الكويت إلى مركز مالي 
الش����رق  ف����ي منطقة  خدمات����ي 

االوسط.
واقترح البعض بتحديد مناطق 
معينة للس����ماح لغير الكويتين 
بتملك عق����ارات فيها أو أن يكون 
التملك في الش����قق السكنية في 
العمارات االستثمارية على أال تزيد 
مساحة الشقة الواحدة على 200 

متر، وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، طالب رئيس احتاد 
العقارين ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجمعات 
األسواق التجارية توفيق اجلراح 
اجلهات املعنية باتخاذ الس����رعة 
الالزمة حلسم هذا املوضوع وإتاحة 
املج����ال لغير الكويتي����ن لتملك 
العقارات في الكويت، مشيرا إلى 
أن احتاد العقارين قدم مقترحا بهذا 
الشأن إلى السلطة التشريعية خالل 
الفترة املاضي����ة لكن هذا املقترح 

ميتلك���ون عق���ارات في بعض 
الدول فلم���اذا ال تكون املعاملة 
باملثل ويفتح املجال لتملك غير 
الكويتين للعقارات في الكويت؟ 
ومضى قائال: طالبنا بهذا املوضوع 
منذ سنوات متعددة وهناك الكثير 
من غير الكويتين تربطنا معهم 
عالق���ات جي���دة ويطلبون منا 
الس���ماح لهم بتملك عقارات في 

الكويت.
ولف����ت معرف����ي إل����ى أن هذا 
املوضوع يعتبر مبثابة فرصة جيدة 
لتوطن وجلب رؤوس األموال في 

السوق احمللي.
وأنهى تصريحه قائال: ال أرى أي 
معوقات حتول دون سرعة تنفيذ 
وإقرار الس����ماح لغير الكويتين 

بتملك عقارات في الكويت.

تطوير االقتصاد 

وفي اإلط����ار ذاته ذكر اخلبير 
العق����اري ومدير مكتب الدليجان 
العقاري سليمان الدليجان أن توجه 
مجلس الوزراء بإعادة النظر لتملك 

قوبل بالرفض م����ن قبل مجلس 
األمة.

وأضاف ان صدور قانون يسمح 
لغير الكويتين بتملك عقارات في 
الكويت أمر سينعكس إيجابا على 

االقتصاد الوطني.
وزاد قائال: من األهمية مبكان أن 
تكون هناك ثقة لدى املستثمرين 
األجانب جتاه االقتصاد الكويتي.
وبننّ اجل����راح أن فتح املجال 
الكويتين لش����راء عقارات  لغير 
في الكويت أمر من شأنه أن يفتح 
املجال إليجاد منتجات جديدة في 
الس����وق العقاري وإثراء السوق 

احمللي بشكل عام.
وزاد قائال: سنرى ما ستقدمه 
لة م����ن قبل بعض  اللجنة املش����كنّ
اجله����ات احلكومي����ة جت����اه هذا 

املوضوع.
أنه من  إل����ى  ولفت اجل����راح 
الض����روري أن تك����ون املعامل����ة 
باملثل للمستثمرين األجانب الذين 
سيتاح لهم املجال لتملك عقارات 

في الكويت.

الكويتين بشراء عقارات في الكويت 
أمر تأخر كثيرا لكونه سينعكس 

إيجابا على القطاع العقاري.
ووصف اجتاه مجلس الوزراء 
بإع����ادة النظر في متلك العقارات 
لغير الكويتين بأنه خطوة جيدة 

وبن أن إتاحة املجال للوافدين 
لشراء عقارات في الكويت ستكون 
مبنزلة وسيلة لالدخار بالنسبة 
لهم مما يقربهم بدرجات كبيرة من 
الكويت إضافة الى أنهم سيؤسسون 
منازلهم أو ش����ققهم مبقتنيات أو 

و»جريئة«.
واس����تطرد معرفي قائال: من 
املعلوم أن تش����كيل اللجان يقتل 
مثل هذه املواضيع، فهذا املوضوع 

يحتاج لقرار جريء.
الكويتيون  وزاد متس���ائال: 

مفروشات جيدة.

خطوة جيدة

من جانبه، أفاد رئيس مجلس 
العقارية  التجارية  إدارة الشركة 
عبدالفتاح معرفي بأن السماح لغير 

غير الكويتين للعقارات في الكويت 
قد يكون اجتاها نحو األفضل، مشيرا 
إلى أن القانون احلالي من املفترض 
أن يتم تطويره مبا يتناس����ب مع 
الرغبة السامية بتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وخدماتي في منطقة 

الشرق األوسط.
السماح  أن  الدليجان  وأضاف 
الكويتي����ن بتملك عقارات  لغير 
ف����ي الكويت إحدى أدوات تطوير 

االقتصاد الوطني.
واس����تطرد الدليجان قائال: قد 
يكون م����ن غير املناس����ب حاليا 
الكويتين في عقارات  متلك غير 
في مناط����ق تش����هد تضخما في 

أسعارها.
وزاد قائال: من األهمية مبكان 
أن يت����م حتديد مناطق معينة في 
الكويت ليتملك فيها غير الكويتين 

للعقارات.
وأض����اف الدليج����ان أن فتح 
املجال في متلك الشقق السكنية 
في العقارات االستثمارية أمر مهم 
س����ينعكس إيجاب����ا على حتريك 
االقتصاد الوطني من خالل حركة 
دوران األموال في السوق إضافة 
إلى األمان الذي سيش����عر به غير 
الكويت����ي من خالل متلكه للعقار 

في الكويت.
وأشار الدليجان إلى ضرورة أن 
تكون هناك رسوم تستفيد منها 
الدولة في حال متلك غير الكويتين 

للعقارات في الكويت.
الدليجان بتملك غير  واقترح 
الكويتين في ش����قق سكنية في 
العمارات االستثمارية على أال تزيد 
الواحدة على 150  الشقة  مساحة 

أو 200 متر.

طالبوا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ القرار لحسم هذا الموضوع 

الجراح: وسيلة 
ادخار جديدة 

لألجانب 
تثري السوق 

العقاري

معرفي: خطوة 
في االتجاه 

الصحيح 
تحتاج لقرار 

جريء

الدليجان: مطلوب 
تحديد مناطق 

معينة لتملك 
غير الكويتيين 

للعقارات 

أظهرت احصاءات ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
للفترة من 27 يونيو املاضي الى 1 يوليو اجلاري ان عدد العقارات املتداولة 
للعقود بالنسبة للعقار اخلاص 153 عقارا مببلغ قدره 33.3 مليون دينار، 
في حن بلغ عدد العقار االستثماري 75 عقارا بقيمة 24.1 مليون دينار، 
وبل����غ عدد العقارات املتداولة في قطاع املخارن خالل االس����بوع عقارا 
واحدا بقيمة 975 ألف دينار، فيما لم يشهد عقار الشريط الساحلي أي 
حترك خالل هذه الفترة وكذلك لم يشهد العقار التجاري والصناعي أي 
تداوالت. وجاء في االحصاءات ان اجمالي العقود العقارية خالل الفترة 
من 27 يونيو املاضي الى 1 يوليو اجلاري بلغ 229 عقارا مقارنة باالسبوع 
السابق، حيث كان اجمالي العقارات املتداولة 195 عقارا، وذلك بارتفاع 
مؤشر تداول العقود بواقع 34 عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول العقار 

اخلاص للفترة نفسها بواقع 18 عقارا مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار االستثماري ارتفع بواقع 
19 عقارا، في حن استقر مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار التجاري 

بواقع »صفر« عقار، علما انه انخفض عقار املخازن بواقع 3 عقارات.
وعن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل خالل الفترة من 27 يونيو املاضي الى 1 يوليو اجلاري 
فقد بلغ عدد العقار اخلاص 6 عقارات مببلغ قدره 2.5 مليون دينار، كما 
بلغ عدد العقار االستثماري 4 عقارات مببلغ قدره 1.2 مليون دينار، علما 
انه لم يشهد العقار التجاري أو الصناعي أو املخازن أي حترك خالل هذه 
الفترة. أما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان اجمالي العقارات 
املتداولة خالل نفس الفترة 10 عقارات مقارنة باالسبوع السابق، حيث 
بلغ اجمالي العقارات املتداولة 14 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر تداول 

الوكاالت العقارية بواقع 4 عقارات. 
ومن املالحظ بالنس����بة للعقار اخلاص ان مؤشره انخفض بواقع 8 
عقارات، فيما ارتفع العقار االستثماري بواقع 4 عقارات، علما انه استقر 
مؤش����ر تداول الوكاالت العقارية بالنسبة للعقارين التجاري واملخازن 

بواقع »صفر« عقار.

»كولدويل بانكر«: تداوالت قياسية 
للعقار السكني بارتفاع ٪106.5 

تناول التقرير العقاري لشركة 
كولدوي���ل بانك���ر العاملي���ة 
فرع الكويت حج���م التداول 
العق����اري في السوق احمللي 
خالل النصف األول من العام 2010 والذي حقق 
زيادة نسبته�����ا 36% مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام 2009.
وبننّ التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي 
مت إبرامها خالل النصف األول من العام احلالي 
بل���غ 3.776 صفقة عقارية بقيم���ة 1.189 مليار 
دين���ار وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دين�����ار 
قيمة تداوالت العقار في النصف األول من العام 

املاضي.

طفرة في السكني واالستثماري

واشار إلى الطفرة التي شهدها السوق على 
مس���توى قطاعي العقار السكني واالستثماري 
واللذين حقق���ا ارتفاعا في حجم التداول بلغت 
نس���بته 106.5% و52%، حيث بلغ حجم تداول 
العقارات السكنية خالل النصف األول من العام 
احلال���ي 670.5 مليون دينار، مقارنة مع 324.7 
مليون دينار في النصف األول من 2009، وكذلك 
بلغ حجم تداول قطاع العقارات االس���تثمارية 
خ���الل النصف األول من الع���ام احلالي 445.9 
مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليونا في الفترة 
نفسها من العام املاضي، وذلك نتيجة لعدد من 
املتغيرات التي كان لها بالغ األثر على أداء هذين 
القطاعن أبرزها عودة البنوك اإلسالمية لتمويل 
العقارات الس���كنية سواء أراض او منازل وهو 
األمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع 
العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من 

العام املاضي.
إلى جانب ذلك أش���ار التقرير إلى تذب����ذب 
سوق الكويت لألوراق املالية وتراج������ع أغلبية 
األس���هم املدرجة وما ترت�����ب عل������ى ذلك من 
هجرة األموال املستثمرة إلى قط�����اع العقارات 
االس���تثمارية الذي ش���هد حرك���ة جيدة خالل 
النصف األول من العام 2010، كون العق�������ارات 
االس���تثمارية كانت املالذ اآلمن لدى الكثير من 
املس���تثمرين غير الراغبن في املغام������رة مع 
األسهم املدرجة في البورصة، عالوة على تدني 

عوائ���د الودائع املصرفية والتي تراوحت بن 2 
و3%، مقارنة مع عوائد العقارات االس���تثمارية 

والتي تتراوح بن 6 و%10.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجاري������ة بننّ 
التقري���ر أنه اليزال يعاني تراجعا ملحوظ�����ا، 
حيث تش���هد أغلب العق���ارات التجارية حركة 
رك����ود ش���ديدة على مستوى املكاتب اإلدارية 
واحمل������الت التجارية وكذلك األراضي الفض������اء، 
حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قط����اع 
العقارات التجارية خالل النصف األول من العام 
احلالي 76% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

املاضي.
واوضح أن قطاع العق���ارات التجارية تأثر 
بعدة عوامل أبرزها زيادة املعروض من املساحات 
التأجيري�������ة للمكاتب اإلدارية مقابل محدودية 
الطلب، إل�����ى جانب استمرار عمليات تشييد 
األب���راج الش���اهقة التي توفر ع���ددا كبيرا من 
املس���احات، باإلضافة إلى سياس���ة البالد التي 
تسير ضد االنفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات 

األجنبية إلى السوق احمللي.

تراجع في قطاع المخازن

وفيما يخص قطاع املخازن فقد سجل حجم 
تداول���ه خالل النصف األول م���ن العام احلالي 
تراجع بلغت نس���بته 69%، حيث انخفض من 
20.5 مليون دينار خالل النصف األول من العام 
2009 إلى 6.2 مالين دينار في النصف األول من 
العام احلالي وهو األمر الذي يشير إلى تراجع 
حجم الطلب على املخازن في السوق خالل األشهر 

الستة املاضية.
وعند مقارنة الرب���ع األول من العام احلالي 
م���ع الربع الثاني من نفس العام جند حتس���نا 
واضحا في حجم التداول على مستوى مختلف 
القطاعات، وهو األمر الذي يش���ير إلى خروج 
الس���وق العقاري من األزمة التي سيطرت على 
تداوالته لفترة طويلة وتوجه املستثمرين إليه 

من جديد.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التحسن الذي 
يشهدها السوق العقاري احمللي خالل النصف 
الثاني من العام 2010، السيما مع استمرار الدوافع 

التي أدت إلى حتركه وانتعاشه.

1.189 مليار دينار قيمة الصفقات العقارية بالنصف األول بارتفاع %36 

الفرق بالنسب المئويةالنصف األول 2010النصف األول 2009القطاعات

106.5%324.7670.5السكن اخلاص

52%292.6445.9االستثماري

-76%232.954.7التجاري

-69%20.56.2املخازن

36%1.182 مليار870.7 مليوناملجموع
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