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طوكيوـ  كونا: انخفضت صادرات النفط 
الكويتية الى اليابان بنسبة 47.1% خالل شهر 
يونيو من العام احلالي مقارنة مع الشـــهر 
نفسه من العام املاضي لتصل الى 4.86 ماليني 
برميل مبعدل 162 ألف برميل يوميا لتسجل 

أدنى مستوى لها منذ يونيو 2008.
وذكرت بيانات احصائية لوكالة املوارد 

اليابانية الطبيعية والطاقة في وزارة االقتصاد 
والصناعة اليابانية ان نسبة واردات النفط 
الكويتية مـــن اجمالي واردات النفط اخلام 
اليابانية بلغت 5.1% في يونيو املاضي مقارنة 
بـ 9.5% في الشهر نفسه من 2009 ومقارنة 

بنسبة 5.9% في مايو من العام احلالي.
وأشـــارت البيانات الـــى تراجع اجمالي 

الـــواردات النفطية اليابانية بنســـبة %1.5 
مقارنـــة مع العام املاضـــي ليصل الى 3.19 
ماليني برميل يوميا فـــي اول انخفاض له 
منذ 4 شهور، وبينت ان الصادرات النفطية 
من دول الشرق االوسط الى اليابان هبطت 
بنسبة 0.3% لتصل الى 2.76 مليون برميل 

يوميا.

صادرات النفط الكويتية إلى اليابان ألدنى مستوى لها في عامين

طارق العتيقي

انتعاش في تداوالت العقار األسبوع املاضي

توقعات بانتعاش السوق العقاري مع نهاية العام احلالي       

»المقاصة العقارية« ستستحوذ على 20% من التداوالت العقارية

األولى في الكويت والخليج وتمنح شهادات معتمدة

العتيقي لـ »األنباء«: توقعات بانتعاش التداول 
في السوق العقاري بنهاية 2010

مجموعة من المستثمرين يعتزمون
تأسيس أكاديمية كويتية لتدريب العقاريين

وتابــــع املصدر بالقول انــــه انطالقا من هذه 
القناعة فإن مجموعة استثمارية عقارية محلية 
لم يســــمها، تستعد لتأسيس أكادميية للتدريب 
العقاري، بعدما انتهت خالل االشهر املاضية من 
دراسة امكانية تأسيس اكادميية كويتية للتدريب 
العقاري تكون االولى من نوعها في الكويت ومنطقة 
اخلليج عموما، بحيث تسد هذا النقص املعرفي 

العقاري.
وأشـــار املصدر الى انه مـــن املنتظر ان متنح 
االكادميية العقارية شـــهادات معتمدة في مجال 
العقار، الفتا الى ان مســـألة تأســـيس االكادميية 
العقارية وخروجها الى النور ستكون عقب عيد 
الفطر املبارك بعد احلصول ع لى التراخيص الالزمة 

في هذا الصدد من اجلهات املعنية.

محمد ابدري
كشف مصدر مطلع النقاب لـ »األنباء« عن وجود 
توجه لدى مجموعة استثمارية محلية لتأسيس 
اكادميية لتدريب العقاريـــني تكون معنية برفع 
مســـتوى الوعي والتثقيف لدى املهتمني بالقطاع 

العقاري احمللي واالقليمي.
وأوضـــح املصدر ان هـــذه االكادميية، املزمع 
انشـــاؤها عقب عيد الفطر املبارك، تستهدف سد 
النقص املعرفي واملعلوماتي في الشـــأن العقاري 
لدى غالبية املمارسني واملتعاملني واملهتمني بقطاع 
العقار في الكويت، ما يترتب عليه حدوث الكثير 
من املشكالت واالخطاء التي ميكن تداركها في حال 
كانت هناك معرفة أكثر ووعي أكبر وأفضل مبجريات 

السوق العقاري وآليات العرض والطلب فيه.

سيقوم بنشر اعالنات تعريفية 
عن املقاصة العقارية بنهاية شهر 
رمضان الفضيل، موضحا ان هذه 
االعالنات ستتضمن معلومات 
عن املقاصة العقارية ونشـــاط 
عملها والهدف من تأسيســـها 
واالجـــراءات التي يقوم بها كل 

من البائع واملشتري.
وقال ان املتعاملني في السوق 
سيحصلون على جميع املعلومات 
التي تخص الرسوم املالية التي 
ستحصل عليها الشركة جراء كل 

عملية تتم في السوق.
اجلدير ذكره ان شركة املقاصة 
العقاريـــة تهدف الـــى تطوير 
وتنظيم السوق العقاري وتقدمي 
كل ما هو جديد ومناسب للسوق، 
وان يكـــون متفقا عليه من كل 

اجلوانب واجلهات.

النســـبة من املتوقـــع ايضا ان 
تزيد خالل املرحلة املقبلة »بعد 
الفترة التجريبية لعمل املقاصة 

العقارية«.
وبني ان مجلس ادارة الشركة 

عاطف رمضان
توقع مدير عام شركة املقاصة 
العقاريـــة طـــارق العتيقي في 
تصريح لــــ »األنباء«، انتعاش 
العقاري  الســـوق  التداول في 
احمللـــي بنهاية العـــام احلالي 
ومطلع العام املقبل، مشيرا الى 
ان ذلك سيكون تزامنا مع تفعيل 
نشـــاط عمل املقاصة العقارية 
العام  الثالـــث من  الربع  خالل 

.2010
وأضاف العتيقي ان انتعاش 
السوق العقاري سيلقي بظالله 
على أداء الشـــركة، متوقعا في 
الوقت نفسه ان تستحوذ املقاصة 
العقارية على نسبة 20% تقريبا 
من اجمالي حجم التداول العقاري 

في السوق.
ولفـــت العتيقي الى ان هذه 

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري

تداول 51 عقارًا خاصًا بقيمة 10.7 ماليين دينار
و15 عقارًا استثماريًا بـ 3.6 ماليين

أظهـــرت احصاءات ادارتي التســـجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل للفترة من 12 الى 15 يوليو اجلاري ان عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنســـبة للعقار اخلاص 51 عقارا مببلغ قدره 
10.7 ماليـــني دينار، في حني بلغ عدد العقارات االســـتثمارية 15 
عقارا بقيمة 3.6 ماليني دينار، فيما لم يشـــهد العقار »التجاري« 
أو »الشريط الســـاحلي« أو »املخازن« أو »الصناعي« أي حترك 

خالل هذه الفترة.

تداول العقود

وجاء في االحصاءات ان اجمالي العقود العقارية خالل الفترة 
من 12 الى 15 يوليو اجلاري بلغ 66 عقارا مقارنة باألسبوع السابق، 
حيث كان اجمالي العقارات املتداولة 148 عقارا، وذلك بانخفاض 
مؤشر تداول العقود بواقع 82 عقارا، فيما انخفضت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفســـها بواقع 64 عقارا مقارنة باألسبوع 
السابق. وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار االستثماري 
انخفض بواقع 13 عقارا، كما ان مؤشـــر تداول العقود بالنسبة 
للعقار التجاري انخفض بواقع 5 عقارات، علما انه استقر مؤشر 

تداول العقود بالنسبة للعقار املخازن بواقع »صفر« عقار.

الوكاالت العقارية

وعن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من 12 الى 15 يوليو اجلاري 
فقد بلغ عدد العقارات اخلاصة 5 عقارات مببلغ قدره 1.18 مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقار املخازن 3 عقارات بقيمة 630 ألف 
دينار، فيما لم يشهد العقار االستثماري او التجاري او الصناعي 

اي حترك خالل هذه الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان اجمالي العقارات 
املتداولة خالل نفس الفترة 8 عقارات مقارنة باالسبوع السابق، 
حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 8 عقارات ايضا وذلك باستقرار 

مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع 8 عقارات. 
ومن املالحظ بالنســـبة للعقار اخلاص ان مؤشـــره انخفض 
بواقع 3 عقارات، فيما استقر العقاران »االستثماري« و»التجاري« 

بواقع »صفر« عقار.
اما العقار املخازن فقد ارتفع بواقع 3 عقارات.

170% تراجع في قيمة الصفقات المليونية خالل أسبوع

64 صفقة تحت نصف المليون دينار بقيمة 11.4 مليونًا

العقاري  التقرير  تناول 
لشركة كولد ويل بانكر 
العاملية فرع الكويت ما 
التمويل  ســـجله حجم 
العقـــاري من منو خـــالل النصف االول من 
العام احلالي، حيث بلغت نسبة منوه %1.38 
محققا 6.447 مليارات دينار مقارنة بـ 6.359 

مليارات في الفترة نفسها من العام 2009.
واوضح التقرير ان هذا النمو الذي سجله 
حجم التمويل املوجه للقطاع العقاري، وان 
كان طفيفـــا، يعبر عن بداية لنشـــاط مقبل 
متوقع للقطاع بجميع استخداماته، خاصة 
عقب تخلي البنوك احمللية عن بعض شروطها 
املتشددة والتي كانت تقف حائال أمام العديد 
من عمليات متويل املشاريع العقارية، اال ان 
االشهر الثالثة االخيرة شهدت مجموعة من 
التحركات لبنوك اخذت على عاتقها متويل 
مشاريع عقارية كبرى فوجدنا متويال يقدم 
من بيـــت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية 
من مشروع األڤنيوز، وآخر من بنك الكويت 
الوطني لبرج احلمراء، وثالثا من بنك األهلي 
املتحد لشـــركة عقارات الكويت وغيرها من 
عمليات التمويل التي أكدت تخلي البنوك عن 
سياستها املتشـــددة التي اتبعتها منذ بداية 

االزمة املالية العاملية.
وأكد التقرير ان الوضع في السوق احمللي 
بدأ يشهد بوادر حتسن على صعيد حركة متويل 

املشاريع العقارية، حيث مرت الشركات بفترة 
كان فيها االمل في عودة التمويل للمشاريع 
مفقودا أما اآلن فبات األمل موجودا، خاصة 
في ظل احلـــاالت التي متت املوافقة لها على 

التمويل الستكمال مراحل مشاريعها.
وقد تعددت اســـباب حصول الشـــركات 
العقارية على متويل ما بني استكمال ملراحل 
املشـــاريع العقارية او الدخول في مشاريع 
جديدة واقتناص بعض الفرص املواتية اآلن 
في الســـوق احمللي، باإلضافة إلى ان بعض 
عمليـــات التمويل التي متـــت كانت بغرض 
سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة 

قروضها القدمية.
وبني التقرير ان النمو في نسب اإلقراض 
للقطاع العقاري خالل النصف األول من العام 
احلالي يأتي أيضا فـــي إطار حركة التعافي 
التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور 
األخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى 
قطاعي االستثماري والســـكني، الى جانب 
عودة التمويل الى قطاع العقارات السكنية 
الذي ميثل اكثر من 50% من حجم التداوالت 

العقارية بشكل عام.
فيما اشـــار التقرير الـــى ان هناك بعض 
البنوك اســـتغلت حاجة الشركات للتمويل 
ورفعـــت من هامش الفائـــدة املأخوذة فوق 
سعر اخلصم، األمر الذي جعل  تراجع السعر 
األساسي للخصم والذي أقره البنك املركزي 

كأن لـــم يكن. وطالـــب التقرير بضرورة ان 
تراعي البنوك الوضـــع االقتصادي املتردي 
الذي متر به الشركات العقارية اآلن وتراجع 
حجم مبيعاتها على مستوى مختلف املشاريع 
العقارية، وهو األمر الذي يؤثر ســـلبا على 
االيرادات وقدرة الشركات على السداد، داعيا 
البنوك احمللية الى اال تبالغ في هذا الهامش 
حتى ال ترتفع كلفة التمويل على الشركات 
وهي مازالت تعاني من التداعيات الســـلبية 

لالزمة املالية العاملية.
وذكر التقرير ان هناك حتركات متت في 
السوق احمللي حاليا العادة جدولة عدد من 
القروض العقارية التي حصلت الشـــركات 
العقاريـــة عليها خالل فترة مـــا قبل االزمة 
املالية العاملية، وحتويلها من قروض قصيرة 
املدى الى قروض طويلة املدى ملدة تتراوح 

بني ثالث وأربع سنوات.
وتوقـــع التقرير ان تســـتمر وتيرة منو 
التمويل املوجه لشراء العقارات خالل االشهر 
املقبلة حتى نهاية العـــام 2010، خاصة في 
ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق 
احمللي جاءت نتيجة لتراجع االســـعار الى 
حـــدود متدنية لم تصـــل إليها منذ اكثر من 
ثالث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشركات 
العقارية الى اقتناص هذه الفرص، وهو األمر 
الذي سيصب في اجتاه مزيد من النمو حلجم 

التمويل العقاري في السوق.

عاطف رمضان
64 صفقة بقيمة 11.4 مليون 
دينار تركزت جميعها في العقود 
املسجلة لصفقات البيع التي متت 
خالل الفترة من 12 الى 15 يوليو 
اجلاري وفقا الحصاءات ادارتي 
العقاري والتوثيق  التســـجيل 
في وزارة العـــدل التي حصلت 
عليها »األنباء«. وكانت اســـعار 
تلك الصفقات قد متت حتت قيمة 
املليون دينار للصفقة الواحدة، 
مقارنة باالسبوع املاضي حيث 
بلغ اجمالي الصفقات 139 صفقة 

بقيمة 31.05 مليون دينار.
ومتثلت هـــذه الصفقات في 
عقارات »خاص« و»استثماري« 
في مناطق مختلفة من محافظات 
الكويـــت. شـــومن املالحظ ان 
الغالبية العظمى من هذه الصفقات 
كانت أسعارها حتت نصف املليون 
دينار حيث تراوحت فيما بني 20.5 

أسبوع بنسبة 170% بالغة 2.4 
مليون دينار، فيمـــا بلغت 6.5 
ماليـــني دينار خالل األســـبوع 

املاضي.
ووفقا الحصاءات وزارة العدل 
فإن صفقتني مليونيتني بقيمة 2.4 
مليون دينار تركزت في العقود 
التي  البيع  املســـجلة لصفقات 
متـــت خالل الفترة من 12 الى 15 
يوليو اجلاري وذلك بتراجع عدد 
الصفقات املليونية »قيمة وعددا« 
حيـــث كان اجمالـــي الصفقات 
املليونية خالل الفترة من 4 الى 
8 يوليو اجلاري 9 صفقات بقيمة 

6.5 ماليني دينار.
ومتثلت هاتان الصفقتان في 
عقارين »خاص« و»استثماري« 
كائنـــني فـــي منطقتي ســـلوى 
وخيطان، على ان هذين العقارين 
عبارة عن بناية مســـاحتها 878 
مترا وبيت مساحته 1650 مترا.

و»اســـتثماري« وكانـــت عبارة 
عن بيت وقطعتي أرض كائنتني 
في مناطق الزهراء والفنيطيس 
واملهبولـــة. فيما تراجعت قيمة 
الصفقات املليونية املبرمة خالل 

أعلى األسعار مسجلة 520 ألف 
دينـــار و800 ألـــف دينار و920 
أنواع  ألف دينار، حيـــث كانت 
هذه العقـــارات التي متت عليها 
الصفقات عبـــارة عن »خاص« 

و427 ألف دينار تقريبا، علما ان 
هذه العقـــارات كانت عبارة عن 

شقق وبيوت وأراض وبنايات.
اجلدير ذكره ان 3 صفقات متت 
خالل هذه الفترة استحوذت على 

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 7/12 حتى 15/ 7

صناعيمخازنالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة
300000العاصمة )1(

1530000حولي )2(

510000الفروانية )3(

700000مبارك الكبير )4(

18110000االحمدي )5(

300000اجلهراء )6(

51150000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 7/12حتى 7/15

صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
10000العاصمة )1(

20000حولي )2(

10030الفروانية )3(

10000مبارك الكبير )4(

00000االحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

50030املجموع

بفضل تمويل »بيتك« للمرحلة الثانية من »األڤينوز« و »الوطني« لبرج الحمراء و»األهلي المتحد« لشركة عقارات الكويت

 »كولد ويل بانكر«: التمويل العقاري ينمو 1.38% في النصف األول
تقـرير


