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عاطف رمضان22
9 صفقات مليونية بقيمة 6.5 ماليني دينار 
تركزت جميعها في العقود املسجلة لصفقات 
البيع التي متت خالل الفترة من 4 الى 8 يوليو 
اجلاري وفقا الحصاءات ادارتي التس���جيل 

العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
ومتثلت ه���ذه الصفق���ات املليونية في 

عقارات »خاص« و»استثماري« و»جتاري« 
كائنة في مناطق اخلالدية واملنصورية وبنيد 
القار وحولي والضجيج وخيطان اجلنوبي 
وتتراوح مس���احاتها بني 1000 و5679 مترا 
للعقار الواحد، علما ان جميع هذه العقارات 
تتمثل في بنايت���ني و4 قطع أراض وبيتني 

ومجمع جتاري.

9 صفقات مليونية بـ 24.1 مليون دينار خالل أسبوع

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري

تداول 115 عقارًا خاصًا بقيمة 24.4 مليون دينار 
و28 عقارًا استثماريًا بـ 11.6 مليونًا

طالب بتوجيه أموال الصندوق للشركات اإلنشائية والمقاوالت ذات المالءة »النظيفة«

المباركي لـ »األنباء«: الصندوق الوطني يحتاج آلية محددة 
إلقراض الشركات العقارية عبر البنوك وبإشراف حكومي

مع دخول األنظمة التكنولوجية في البناء

»كولدويل بانكر«: المباني الذكية تفرض أسلوبًا 
جديدًا على تثمين العقار في الكويت وآليات تطويره

عاطف رمضان
العقاري  أع���رب اخلبي���ر 
املباركي  واملصرف���ي ص���الح 
ل�»األنباء« ع���ن امله ان تكون 
هناك آلية مح���ددة للصندوق 
التنمية«  الوطني »صن���دوق 
الذي س���يرى النور بداية دور 
االنعقاد املقبل حس���بما صرح 
به نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 

احمد الفهد.
وأض���اف املبارك���ي انه من 
الضروري ان تكون هناك آلية 
لهذا الصندوق من خالل ضخ 
أموال حكومية للبنوك احمللية 
إلق���راض الش���ركات العقارية 
وشركات املقاوالت لتقوم هذه 
الشركات بدورها جتاه املشاريع 

التنموية.
وتعليقا على تصريح الفهد 
بأن الصندوق الوطني سيكون 
عمله مكمال لدور البنوك وانه 
التمويل  س���يكون احد روافد 
وليس أساس���ه أع���رب ايضا 
املبارك���ي عن حتفظ���ه من ان 
يكون ه���ذا الصن���دوق تابعا 
جلهة حكومية، مشيرا الى انه 
البد ان يتم إنشاؤه بحذر وان 
متنح اموال الصندوق للشركات 
الراغبة في االقتراض عن طريق 
املصارف احمللية التي تعمل وفق 

ضوابط.
واستطرد املباركي قائال: اذا 
فتح املجال لصندوق بهذا احلجم 
سيؤثر سلبا على أرباح وأداء 

البنوك احمللية.
وزاد قائال: لكن البد ان تكون 
هناك ضواب���ط وآليات محددة 

يتفق عليها.
وأكد املباركي على ضرورة 
ان يكون هذا الصندوق مكمال 
البنوك، مطالبا بتسهيل  لدور 

ت���ن������اول 
ي����ر  ل�تقر ا
ري  لعق����ا ا
األسبوعي 
العاملية  لشركة كولدويل بانكر 
في الكويت، التطور التكنولوجي 
للبناء وتأثيره على عمليات تثمني 
وتقييم العقارات، السيما مع ظهور 
األبنية الذكية التي اعتمد نظامها 
مؤخرا في أغلب األبنية التجارية 
وكذلك بعض املجمعات السكنية 
الكبرى واألبراج الشاهقة التي باتت 
حتاكي ناطحات السحاب، موضحا 
أن التثمني العقاري هو تقدير قيمة 
العقار بحسب السوق احلالي، وأن 
معايير التثم����ني وتطورها على 
مر السنني هي التي تؤثر في هذا 
التقدير وتضع له األسس السليمة. 
ورغم تع����دد العوامل واملعايير 
املؤثرة في عملية التثمني ما بني 
عوامل طبيعية وبيئية وأخرى 
اقتصادية وحكومية واجتماعية، 
إال أن هذه املؤثرات ظلت ش����به 
ثابتة لفترات طويلة في الكويت 
دون تغيير، ومع دخول التطور 
التكنولوجي واألنظمة الذكية في 
مجال البناء في السنوات اخلمس 
األخيرة، ب����دأت معايير التثمني 
العقاري تتغير بظهور مؤثرات 
جديدة لها انعكاس مباشر على 

قيمة العقار. 
وقد رص����د تقرير »كولدويل 
بانك����ر« مجموعة من التطورات 
التي حدثت على معايير التثمني 
العقاري في الس����نوات األخيرة، 
العقارات  أبرزها تقس����يم  فكان 
ما بني مب����ان ذكية وآخرى غير 
ذكية، حيث حتتوي األولى على 
أجهزة واستعدادات تكنولوجية 
مكلفة كشبكات األلياف الزجاجية 
»الفيبر أوبتك« وأجهزة اإلنذار 
واإلطفاء املركزية واآللية وغيرها 
من مكونات العقار التكنولوجية 
كاملصاعد االلكترونية واملكيفات 
املراقبة  املركزي����ة، وكامي����رات 
وصاالت االس����تقبال وقد دخلت 

الستخدامها بالشكل الصحيح.
وطالب املباركي بضرورة ان 
توجه أموال الصندوق الوطني 
للشركات االنشائية والعقارية 
وشركات املقاوالت »النظيفة« او 
اجليدة حتى ال يتضرر االقتصاد 

الوطني.
وعن كيفية تنظيف الشركات 
املتعفنة في السوق قال املباركي 
ان بنك الكويت املركزي ال ميلك 
أدوات سحرية للتنظيف فالبد من 
وضع ضوابط سواء للشركات 
او للبنوك التي متنح القروض 

للشركات.
وزاد قائ���ال: البد من تفعيل 
عمل هيئة أسواق املال لكونها 
جهة متل���ك األدوات القانونية 
الش���ركات وتنظيف  حملاسبة 
السوق من الشركات املتعفنة.

إال بها، فه����ي دعائم يبنى عليها 
مصداقية التقرير النهائي للتقييم 
ومن دونها يصبح تقرير التقييم 

غير مجد.
وتع����د احليادية من أهم هذه 
األسس حيث ترتبط بشرف املهنة، 
وهي تعني أال تك����ون هناك أي 
مصالح مش����تركة ما بني املقيم 
وصاحب العقار، ال بارتباط فعلي 
أو ضمني، وذل����ك حتى يصبح 
التقييم مقبوال من قبل أي جهة 

يقدم لها.
كما تتعدد هذه األسس ما بني 
حتديد موضوع التقييم والفصل 
ما بني تقييم سعر األرض وسعر 
املبنى في تقارير فرعية وغيرها، 
وإع����داد مجموعة م����ن التقارير 
الفرعي����ة الت����ي حتت����وي على 
املعلومات التي بني عليها التقييم 
ومصادرها. ع����الوة على رصد 
كامل ملكونات العقار ومحتوياته 

وأسعارها التقديرية.

وطالب املباركي بضرورة بقاء 
الش���ركات القوية ذات االدارات 
الناجحة، مش���يرا ال���ى ان هذه 
الشركات لم تواجه صعابا خالل 

فترة األزمة املالية العاملية.
وأيد املباركي تصريحات وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
بأن السوق يحتاج لتنظيفه من 

الشركات املتعفنة.
وأش���ار الى ضرورة ان تتم 
غربلة هذه الشركات لبقاء اجليد 
منها لتمنح التمويل الالزم خالل 

الفترة املقبلة.
وذكر ان البنوك احمللية لديها 
سيولة مالية تفوق ال� 26 مليار 
القروض  دينار ولكنها متن���ح 
لبعض الش���ركات وفق شروط 
حتفظ حقوق املس���اهمني وذلك 
من خ���الل صرف هذه القروض 

بعوامل لها عالقة مبتخذي القرار 
كقوانني البناء والهدم واإليجارات 
املناطق وغيرها من  وتخصيص 
التي تؤثر  الرس����مية  الق����رارات 
في عملي����ة التقييم. وهو ما ظهر 
الس����نوات األخيرة  بوضوح في 
بعد تشريع قانوني العقار 8 و9 
اللذين لقيا جدال اقتصاديا وإعالميا 

عريضا.
وتع����د الظ����روف االجتماعية 
واالقتصادي����ة من أه����م املؤثرات 
في عملية التقييم العقاري، حيث 
يتأثر ثمن العقار بأوضاع املجتمع 
كمتوس����ط دخل الف����رد والذوق 
الع����ام والوعي البيئ����ي وغيرها 
مثال األزم����ة املالية العاملية التي 
تعيش����ها اقتصادي����ات كل دول 
العالم والتي أثرت بشكل ملحوظ 
في مستويات أسعار العقار عامليا 
ومحليا، بسبب تأثر مستوى دخل 
الفرد وتغير أولويات احتياجاته. 
ولعملية التقييم أس����س ال يصح 

املخصصة له.
وق���ال ان بعض الش���ركات 
العقارية وجهت أموالها ألغراض 
»مخالفة« لنشاطها مما نتج عنه 

تدهور أوضاعها املالية.
وأشار الى ان هذه الشركات 
توسعت بشكل غير مبرر ودخلت 

في مشاريع غير مدروسة.
ولفت الى ان عددا كبيرا من 
شركاتنا احمللية العقارية وغير 
العقارية تعاني حاليا من نقص 
في السيولة املالية بسبب تشدد 
البنوك في منح االقراض الذي نتج 

عنه ان التمويل شبه مغلق.
وزاد قائ���ال: هناك ش���ركات 
محلي���ة ال تس���تطيع ان تعمل 
بسبب وجود فساد في اداراتها 
والبد من تنظيف السوق من هذه 

الشركات الفاشلة.

عدة تدخ����ل في عملي����ة التقييم 
املبنى، كمكان  العقاري وتثم����ني 
العقار م����ن حيث مواجهة عوامل 
البيئية، وهي  الطقس واملؤثرات 
الت����ي يطلق عليها  العوامل  تلك 
اسم العوامل الطبيعية، إلى جانب 
تواجده في منطقة تلقى إقباال على 
الشراء ومرغوبة لدى شريحة من 
املواطنني، وما حجم هذه الشريحة، 
كما يقاس ضم����ن عنصر املوقع 
العقار وسهولة  مداخل ومخارج 
الوصول إليه وما حتتويه منطقة 
العقار م����ن خدمات، كم����ا تؤثر 
مجموعة أخرى من العوامل على 
سعر العقار يطلق عليها العوامل 
االقتصادية وه����ي تلك املرتبطة 
العقارات املجاورة خالل  بأسعار 
فترة التثمني، والدورة الس����نوية 
لألس����عار والتي ترتبط مبواسم 
العوامل  التأجي����ر وغيرها م����ن 

االقتصادية املتغيرة.
كما يتأثر ثم����ن العقار أيضا 

عملي���ات االق���راض لش���ركات 
املقاوالت والشركات االنشائية 

والعقارية.
العظمى  الغالبي���ة  ان  وبنينّ 
من الشركات العقارية وشركات 
املقاوالت ال تستطيع االقتراض 
في ظل الشروط املوضوعة من 

قبل البنوك.
ومضى قائال: ال أفضل أن يكون 
هناك ضمان حكومي للقروض 
لكن الب���د من وجود اش���راف 
حكومي للتأكد من سالمة دورة 

هذه األموال.
ولفت املباركي الى ان تشدد 
البنوك في عمليات االقراض جاء 
للحد من االستخدام السيئ لهذه 
الق���روض، مؤكدا ان هناك عددا 
من الشركات العقارية لم توجه 
هذه األموال او القروض للغرض 

عملي����ات تقيي����م ه����ذه األجهزة 
واحملتويات اجلدي����دة للعقارات 
ضمن عمل املقيم التقليدي للعقار، 
األمر الذي فرض على مهنة املقيم 
مزيدا من االطالع كما أدخل خبراء 
أكثر حرفي����ة ودقة إلى مجموعة 
عمل شركات التقييم، وهم خبراء 

التكنولوجيا.
كما اختلف����ت بعض تفاصيل 
الهندسي للبنايات بشكل  الرسم 
يتماشى مع االرتفاعات اجلديدة 
واخلدمات الذكية املقدمة، وهو األمر 
الذي بات يقيم هو اآلخر بالنسبة 
للبنايات غير املكتملة، فعلى سبيل 
املثال توجد بنايات مجهزة من حيث 
التصميم على أن تستوعب أجهزة 
الكترونية مساعدة، كغرف املصاعد 
وقواعد األقمار الصناعية وقنوات 
األسالك االلكترونية وغيرها من 
التي يحسب لها قبل  التجهيزات 

البناء.
وأض����اف التقري����ر أن عوامل 

اظهرت احصاءات ادارتي التس���جيل العقاري 
والتوثي���ق في وزارة العدل للفت���رة من 4 الى 7 
يوليو اجلاري ان عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنسبة للعقار اخلاص 115 عقارا مببلغ قدره 24.4 
مليون دينار، في حني بلغ عدد العقار االستثماري 
28 عقارا بقيمة 11.6 مليون دينار، وبلغ عدد العقار 
التجاري 5 عقارات مببلغ قدره 19.1 مليون دينار، 
فيما لم يشهد عقار الشريط الساحلي او املخازن 

او الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة.
تداول العقود

وجاء في االحصاءات ان اجمالي العقود العقارية 
خالل الفترة م���ن 4 الى 7 يوليو اجلاري بلغ 148 
عقارا مقارنة باالسبوع السابق، حيث كان اجمالي 
العقارات املتداولة 229 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر 
تداول العقود بواقع 81 عقارا، فيما انخفضت حركة 
تداول العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع 38 عقارا 

مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء ف���ي احصاءات وزارة الع���دل ان العقار 
االس���تثماري انخفض بواق���ع 47 عقارا، في حني 
ارتفع مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار التجاري 

بواق���ع 5 عقارات، علما انه انخفض عقار املخازن 
بواقع »عقار واحد«.

الوكاالت العقارية

وعن العق���ارات املتداولة لل���وكاالت بادارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خالل 
الفت���رة من 4 الى 8 يوليو اجل���اري فقد بلغ عدد 
العقار اخل���اص 8 عقارات مببلغ قدره 1.9 مليون 
دينار، في حني لم يش���هد العقار االس���تثماري او 
التجاري أو الصناعي او املخازن اي حترك خالل 

هذه الفترة.
اما عن مؤش���ر تداول الوكاالت العقارية، فقد 
كان اجمالي العقارات املتداولة خالل نفس الفترة 8 
عقارات مقارنة باالسبوع السابق حيث بلغ اجمالي 
العقارات املتداولة 10 عقارات وذلك بانخفاض مؤشر 

تداول الوكاالت العقارية بواقع 2 عقار.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص ان مؤشره 
ارتفع بواقع 2 عقار، فيما انخفض العقار االستثماري 
بواقع 4 عقارات، علما انه اس���تقر مؤش���ر تداول 
التجاري  العقارية بالنس���بة للعقارين  الوكاالت 

واملخازن بواقع »صفر« عقار.

نشاط السوق العقاري رهن باآلليات اجلديدة لتحضير الشركات على تنفيذ املشاريع

اساليب جديدة لتنفيذ املشاريع العقارية

صالح املباركي

أسـواق  هيئـة 
األدوات  تملـك  المال 
الالزمة لتنظيف السوق 
من الشركات المخالفة

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق خالل 
الفترة من 2010/7/4 حتى 2010/7/8 ـ الوكاالت العقارية

صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
00000العاصمة )1(
30000حولي )2(

30000الفروانية )3(
10000مبارك الكبير )4(

00000األحمدي )5(
10000اجلهراء )6(

80000املجموع
بلغ عدد العقارات املتداولة للوكاالت خالل هذا األسبوع: العقار اخلاص )8( عقارات مببلغ وقدره )000/ 1.997.500 

مليون دينار(. هذا ولم يشهد العقار االستثماري أو التجاري أو الصناعي أو املخازن أي حترك لهذا األسبوع.

التقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بادارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2010/7/4 حتى 2010/7/8 ـ العقود المسجلة

صناعيمخازنالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة
1511000العاصمة )1(
16191000حولي )2(

2013000الفروانية )3(
2200000مبارك الكبير )4(

3370000االحمدي )5(
900000اجلهراء )6(

115285000املجموع
بلغ عدد العقارات املتداولة للعقود خالل هذا االسبوع: العقار اخلاص )115( عقارا مببلغ وقدره )640/24.428.635 مليون 

د.ك( � العقار االستثماري )28( عقارا مببلغ وقدره )000/11.610.969 مليون د.ك( � العقار التجاري )5( عقارات مببلغ وقدره 
)000/19.186.910 مليون د.ك(، هذا ولم يشهد عقار الشريط الساحلي أو املخازن أو الصناعي أي حترك لهذا االسبوع.

عاطف رمضانتقـرير
139 صفقة بقيمة 31.05 مليون دينار تركزت 
جميعها على العقود املسجلة لصفقات البيع 
التي متت خالل الفترة من 4 الى 8 يوليو اجلاري 
وفقا الحصاءات ادارتي التس���جيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل التي حصلت عليها 

»األنباء«.
وكانت أسعار تلك الصفقات قد متت حتت 
قيمة املليون دين���ار للصفقة الواحدة، حيث 
متثلت تلك الصفقات ف���ي عقارات »خاص« 
و»استثماري« و»جتاري« في مناطق مختلفة 

من محافظات الكويت.
اجلدير بالذكر ان الغالبية العظمى من هذه 

الصفقات كانت اسعارها تتراوح بني 22.5 ألفا 
و500 ألف دينار، علما ان هذه العقارات كانت 

عبارة عن شقق وبيوت وأراض وبنايات.
أما صفقات البيع التي متت خالل هذه الفترة 
والتي تداولت أس���عارها بني 500 و950 ألف 
دين���ار فلم تزد اعدادها على 14 صفقة، حيث 
كانت انواع العقارات التي متت الصفقات عليها 

عبارة عن عقارات »خاص« و»استثماري«.
واستحوذت صفقتان من بني 139 صفقة على 
أعلى األسعار مسجلة 950 و990 ألف دينار، 
وكانت هاتان الصفقت���ان عبارة عن عقارات 
»خاص« و»اس���تثماري« في منطقتي قرطبة 

وخيطان وكانتا عبارة عن أرض وبيت.

اقبال كبير  على صفقات الـ 500 ألف دينار


