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أكد التقرير العقاري لش���ركة كولدويل بانكر العاملية فرع الكويت 
ان الش���ركات العقارية الكبرى املالكة ألبراج املكاتب ترفض تأجير 
ما لديها من مس���احات باألسعار املتدنية التي تعلن يوما بعد يوم، 
وتفضل ترك املساحات شاغرة على التأجير باألسعار التي يعرضها 

املستأجرون.
وتس���اءل التقرير عن حقيقة أس���عار التأجير في قطاع املكاتب 
وهل حقا وصلت أس���عار بعض املكاتب في األب���راج اجلديدة إلى 
س���عر 5 دنانير للمت���ر املربع؟ أم أن تلك األس���عار لم تتعد كونها 
إشاعات يروجها البعض، مش���يرا إلى أن »كولدويل بانكر« أجرت 
عدة اتصاالت بش���ركات عقارية مالكة لألبراج والتي أكدت بدورها 
ان هناك فرقا كبيرا بني أسعار التأجير في األبراج الذكية التي تقدم 
خدمات متميزة بداية من مواقف سيارات وخدمات انترنت وأنظمة 

للمراقبة واألمن واحلراسة وصاالت استقبال وتشطيبات 
فخمة، وبني مباني املكاتب العادية التي ال توفر 

لروادها كل هذه اخلدم���ات وامليزات وال 
تتضمن خدمات البناء الذكي والتي 

سبق ذكرها حيث تختلف األسعار 
بشكل واضح.

وأوض���ح التقري���ر أن 
األب���راج الذكي���ة أصبح 

لها سعر خاص ترفض 
العقارية  الش���ركات 
التنازل عنه أو حتى 
تخفيضه ويتراوح 
بني 7 و5 و9 دنانير 
لألدوار املتعددة و10 
و12 دين���ارا للمتر 
املرب���ع في األدوار 
العليا التي تتمتع 
برؤية متميزة سواء 
على البحر أو تكشف 

جزءا كبيرا من مدينة 
أم���ا املباني  الكويت، 

العادية فتتراوح أسعار 
تأجير املكاتب بها بني 5 و6 

دنانير للمتر املربع.
ومع إعالن املباني العادية 

عن أسعار تأجير مكاتبها أعتقد 
أغلب املستأجرين أن السعر 5 دنانير 

هو الس���ائد في السوق بغض النظر عن 
موقع البرج أو درجات تشطيبه واخلدمات التي 

يوفرها وه���ذا اعتقاد خاطئ ألن لكل خدمة يقدمها البرج 
للمستأجرين ثمنا والبد من أن يضيف املالك كلفتها على قيمة اإليجار 

وهذا ما يغفل عنه أغلب املستأجرين.
لذلك ارتأت »كولدويل بانك���ر« ومن خالل هذا التقرير ضرورة 
تسليط الضوء على الفكر اخلاطئ الذي يتبعه املستأجرون وأسلوب 
املقارنة بني األبراج الذكية اجلديدة وغيرها من املباني اإلدارية القدمية 
والقليلة االرتفاع والتي ال توفر أي خدمات للمس���تأجر كتلك التي 

تقدمها املشاريع اجلديدة.
ولفت التقرير إلى أن ملستوى فخامة وخدمات البرج تأثيرا ايجابيا 
على صورة الشركات التي تسعى ألن تكون في مكانة مرموقة بني 
شركات الكويت حيث يشعر املوظفون والعمالء والزائرون برهبة 
وأهمية املكان، حيث انه يحس���ن ويحفز املوظفني بدءا من مستوى 

الهن���دام وترتيب زي العمل انتهاء بالفعالية خالل س���اعات العمل 
حيث تساعد األبراج الفخمة على زيادة إنتاجية املوظف الذي يشعر 
بفخامة املكان ويستمتع باستخدام األنظمة الذكية مما يقلل ضغوط 

أجواء العمل.
وتطرق التقرير إلى أزمة مواقف الس���يارات التي تشهدها البالد 
حاليا خاصة مع انتهاء عشرات مشاريع األبراج اإلدارية التي ال توفر 
مواقف خاصة بها، داعيا بلدية الكويت لضرورة طرح عدة مشاريع 
ملواقف س���يارات متعددة الطوابق في مختلف شوارع العاصمة في 
أقرب وقت ممكن لتفادى تفاقم تلك األزمة التي ستتسبب في اختناق 
العاصمة مروريا، مشددا على ضرورة دراسة احللول لتلك األزمة.

وعن خدمات »كولدويل« بانكر العقارية لقطاع املكاتب اإلدارية أشار 
التقرير إلى أن الشركة حترص على تشجيع الشركات على االنتقال 
من املكاتب القدمية املتهالكة والتي ال توفر اخلدمات الكافية 
إلى األبراج الذكية من خالل تأجير املكاتب وفقا 
لنظام التأجير التصاعدي، حيث تسعى 
»كولدويل بانكر« لتوفير تلك اخلدمات 
للشركات حديثة التأسيس وغيرها 
من الش���ركات رغبة منها في 
الش���ركات خالل  مساعدة 
فترة االنتق���ال حتى ال 
تتحمل أعباء إضافية.

وب���ني التقرير أن 
»كولدوي���ل بانكر« 
عل���ى  حت���رص 
تأجير املس���احات 
املس���تخدمة فقط 
ف���ي األب���راج وال 
لتأجير  تس���عى 
الطابق  إجمال���ي 
ومن املساحات التي 
تؤجر: املس���احات 
املكتبية واحلمامات 
واملطاب���خ واملمرات 
وتس���تثني املصاع���د 
والساللم ومناور خدمات 

الكهربائية وامليكانيكية.
ونبه التقرير الى ضرورة 
زيادة الوعي عند املس���تأجرين 
التأجيري���ة  ومعرف���ة املس���احات 
 الفعلية التي ميكن استخدامها، بحيث يتم

حتليل الدور قبل استئجاره وعدم االكتفاء بتحليل 
سعر املتر املربع فقط.

ففي بعض األحيان يكون س���عر املتر متدنيا جدا ولكن املساحة 
املؤجرة ال ميكن استخدامها بالكامل، وعلى العكس فقد جند أن سعر 

املتر متوسط ويشمل فقط املساحة املستخدمة.
فإذا ما قمنا باملقارنة بني احلالتني سنفاجأ بأن احلالة الثانية هي 
أرخص وأفضل للمستأجر مع أن سعر املتر املربع أعلى من احلالة 
األولى ولكن عند ضرب املساحة التأجيرية بالسعر ستكون احلالة 

الثانية ملصلحة املستأجر.
وأشار التقرير إلى املساحات املكتبية التي ستعرض خالل األشهر 
القليلة املقبلة من املكاتب اإلدارية والتي تصل إلى حد يفوق ال� 200 
ألف متر مربع وهو األمر الذي يش���جع الشركات على االنتقال إلى 

مكاتب حديثة توفر خدمات متميزة مع أسعار مقبولة حاليا.

م.حسام العتيقي

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
00000العاصمة )1(

30000حولي )2(

01000الفروانية )3(

20000مبارك الكبير )4(

10000األحمدي )5(

10000اجلهراء )6(

71000املجموع

العقود المسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليتجارياستثمارخاصالمحافظة
600000العاصمة )1(

1550000حولي )2(

900000الفروانية )3(

1510000مبارك الكبير )4(

18120000األحمدي )5(

1000000اجلهراء )6(

73180000املجموع

العتيقي لـ »األنباء«: ارتفاع عوائد االستثمار العقاري 
في عمان إلى 14٪ يجذب اهتمام الكويتيين

»كولدويل بانكر«: الشركات العقارية
ترفض تأجير مكاتبها بأسعار متدنية

عاطف رمضان
أكد مدير عام ش���ركة حسام 
العتيقي للتجارة العامة واملقاوالت 
م.حسام العتيقي ل� »األنباء«، ان 
العقار من أجنح  االستثمار في 
أنواع االستثمارات املعروفة في 
العالم، مشيرا الى ان هذا النوع 
من االس���تثمار كان وراء جناح 

كثير من اغنياء العالم.
واضاف م.العتيقي ان جتارة 
العقار ف���ي الكويت حتتاج إلى 
رؤوس أموال كبيرة، مس���تدال 
على ذل���ك بأن كثيرا من التجار 
ال يستثمرون بصورة فردية اال 

من خالل الدخول في ش���ركات 
عقارية.

واوضح ان اسعار العقارات 
ارتفع���ت بدرجات  الكويت  في 
خيالي���ة في الكويت قبل االزمة 
املالية العاملية، األمر الذي نتج 
عنه عزوف كثير من املستثمرين 
عن االستثمار في السوق احمللي 
وانه بدا مالحظا بش���كل واضح 
خ���الل الفترة االخي���رة توجه 
هؤالء املستثمرين الى األسواق 
اخلليجية املجاورة مثل اسواق 
عم���ان واالم���ارات والبحرين 

وقطر.

واش���اد م.العتيقي بالسوق 
العق���اري ف���ي س���لطنة عمان 
واصف���ا اي���اه بأنه م���ن اقوى 
االس���واق العقارية في املنطقة، 
مستدال على ذلك ببعض املميزات 
مثل اجلو املعت���دل الذي متتاز 
به س���لطنة عم���ان واالراضي 
الشاسعة والش���ريط الساحلي 
الطوي���ل واالس���تقرار واألمان 
التنافسية للعقارات  واالسعار 
هناك والقوانني والتشريعات التي 
حتفظ حقوق اخلليجيني اضافة 
الى متلك عمان ثاني اكبر ميناء 
في املنطقة واجلهود التي تبذلها 
الس���لطة في تطوير وحتديث 
البني���ة التحتية لديها بش���كل 

مستمر وانشاء املطارات.
واشار الى ان السوق العقاري 
في س���لطنة عمان ينمو بشكل 
مؤسس ومعايير متزنة، الفتا الى 
ان عمان متتاز بسهولة استخراج 
الى  تراخيص للشركات اضافة 

.B.O.T �انها تدعم مشاريع ال
واوض���ح ان العائ���د عل���ى 
االس���تثمار في عمان يصل الى 
13 أو 14% مقارنة بالكويت وهو ما 
ساهم في جذب الكويتيني اليه.

واشار م.العتيقي الى ان املواد 
اخلام في سلطنة عمان متوافرة 
واس���عارها متدني���ة اضافة الى 
توافر األيدي العاملة هناك األمر 
الذي يشجع على اقامة املشاريع 

العقارية.
املع���ارض  ان  ال���ى  واش���ار 
العقارية الت���ي تقام في الكويت 
ال تخل���و جميعها من أراض يتم 
بيعها في عم���ان نتيجة االقبال 
املتزايد على ه���ذه االراضي من 

قبل اخلليجيني.
وافاد م.العتيقي بأن االستثمار 
ف���ي القطاع العقاري في عمان ال 
يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة 
مقارن���ة مبا ه���و موج���ود في 

الكويت.
واستطرد  قائال: السوق العقاري 
في سلطنة عمان لم يتأثر كثيرا 
باالزمة املالية العاملية مثل بقية 
االسواق اخلليجية األخرى لكونه 
بني على اسس ومعايير سليمة 
وان االسعار كانت ترتفع بدرجات 

معقولة قبل فترة األزمة.
ومضى قائال: س���لطنة عمان 
أصبحت واجهة للمس���تثمرين 

العقاريني حاليا.

سعر المتر المربع في األبراج الذكية يصل إلى 9 و12 ديناراً لألدوار العلياأكد أن تجارة العقار بالكويت تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة

تداول 73 عقارًا خاصًا بقيمة 14.1 مليون دينار 
و18 عقارًا استثماريًا بـ 5.1 ماليين

118 عقارًا استثماريًا بـ 39.3 مليون دينار تم تداولها خالل 3 أسابيع

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 25 إلى 29 يوليو الماضي

عاطف رمضان
إدارتي التسجيل  أظهرت إحصاءات 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل للفترة 
م���ن 25 الى 29 يولي���و املاضي ان عدد 
العقارات املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ 73 عقارا مببلغ قدره 14.1 
ملي���ون دينار، في حني بلغ عدد العقار 
االستثماري 18 عقارا بقيمة 5.1 ماليني 
دينار، فيما لم يشهد العقار التجاري أو 
عقار الشريط الساحلي أو عقار املخازن أو 

الصناعي أي حترك خالل هذه الفترة.
وج���اء في اإلحص���اءات ان اجمالي 
العقود العقارية خ���الل الفترة من 25 
الى 29 يوليو املاضي بلغ 91 عقارا مقارنة 
باألسبوع الس���ابق، حيث كان إجمالي 
املتداول���ة 110 عقارات وذلك  العقارات 
بانخفاض مؤش���ر تداول العقود بواقع 
19 عق���ارا، فيما انخفضت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفس���ها بواقع 5 

عقارات مقارنة باألسبوع السابق.

وجاء في إحصاءات وزارة العدل ان 
العقار االس���تثماري انخفض بواقع 14 
عقارا في حني استقر مؤشر تداول العقود 
بالنس���بة للعقارين التجاري واملخازن 

بواقع »صفر« عقار.
أما عن العقارات املتداولة للوكاالت 
بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 25 الى 29 
يوليو املاض���ي، فقد بلغ عدد العقارات 
اخلاصة 7 عقارات مببلغ قدره 1.27 مليون 
دينار، كما بلغ عدد العقار االستثماري 
»عق���ارا واحدا« مببلغ ق���دره 2 مليون 
دينار، علما انه لم يشهد العقار التجاري 
أو املخازن أو الصناعي أي حترك خالل 

هذه الفترة.
أما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، 
فإن إجمالي العقارات املتداولة خالل الفترة 
نفسها بلغ 8 عقارات مقارنة باألسبوع 
الس���ابق، حيث بل���غ اجمالي العقارات 
املتداولة 8 عقارات وذلك باستقرار مؤشر 

تداول الوكاالت العقارية بواقع 8 عقارات. 
ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص ان 
مؤشره ارتفع »عقارا واحدا« فيما انخفض 
العقار االستثماري بواقع »عقار واحد« 
علما ان مؤشر تداول الوكاالت العقارية 
اس���تقر بالنس���بة للعقارين التجاري 

واملخازن بواقع »صفر« عقار.
من جهة اخرى بل���غ عدد العقارات 
املتداول���ة للعق���ود بالنس���بة للعقار 
االستثماري 118 عقارا بقيمة 39.3 مليون 
دينار وذلك وف���ق ما رصدته »األنباء« 
من تقارير وزارة العدل خالل فترة ال� 3 
أسابيع التي بدأت في 27 يونيو املاضي 

وانتهت في 15 يوليو املاضي.
العقارات  اع����داد  وق����د تراجع����ت 
املتداولة للعقود خالل  االس����تثمارية 
الفت����رة من 12 إل����ى 15 يوليو اجلاري 
بالغة 15 عقارا بقيمة 3.6 ماليني دينار 
مقارنة بالفترة التي بدأت في 27 يونيو 
املاضي وانتهت ف����ي 1 يوليو اجلاري 

حيث كان اجمالي العقارات االستثمارية 
املتداولة للعقود خالل هذا االسبوع 75 

عقارا بقيمة 24.1 مليون دينار.
كما بلغ إجمال����ي قيمة عقود ل� 86 
صفقة لعقود صفق����ات البيع التي مت 
تداوله����ا خالل الفترة م����ن 25 الى 29 
يوليو املاض����ي وفق إحصاءات وزارة 
العدل 15.08 مليون دينار، علما ان قيمة 
الصفقة الواحدة لم تتعد نصف املليون 

دينار.
ولم يرد في اإلحصائية خالل هذه 
الفترة س����وى صفقة مليونية واحدة 
بقيم����ة 1.4 مليون دينار، فيما جاء في 
اإلحصائية 4 صفقات نصف مليونية 
كانت تتراوح أسعارها بني 564 و895 

مليون دينار.
وكانت هذه الصفقات جميعها عبارة 
عن عقارات خاصة واستثمارية تتمثل 
في بيوت وبنايات وأراض وشقق كائنة 

في مختلف مناطق الكويت.

الوزارة رفضت الطلبات غير المستوفية للشروط

»التجارة« استكملت إصدار 18 شهادة
لمهنة مقيّمي العقارات األسبوع الماضي

عاطف رمضان
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من 

إصدار 18 شهادة ملهنة مقيمي العقارات خالل االسبوع املاضي.
واضافت املصادر ان الوزارة بدأت في إصدار هذه الشهادات منذ شهر يونيو املاضي 
وأن شهادة مهنة مقيمي العقارات رقم 18 استلمها أحد األشخاص الذين تنطبق عليهم 

الشروط التي حددتها الوزارة ملن يتقدم ملمارسة هذه املهمة.
وذك���رت املصادر أن هناك أعدادا من طلبات الراغبني ف���ي مزاولة هذه املهنة قد 

رفضت من قبل »التجارة« وذلك لعدم استيفائها الشروط احملددة.
يذكر ان »التجارة« ابدت اس���تعدادها الستقبال طلبات الراغبني في مزاولة هذه 
املهنة خالل الفترة األخيرة على أن يكونوا مصطحبني معهم االوراق واملس���تندات 
الالزمة للمراجعة والتأكد من األوراق واستيفاء الشروط متهيدا الصدار شهادة »مقيم 
العقار« والتي على ضوئها متكن صاحبها من مزاولة املهنة بش���كل رسمي، علما أن 
»التج���ارة« اصدرت خالل الفترة االخيرة قرارا ينظم مهنة مقيمي العقارات وينص 
على منع مزاولتها اال للمدرجة اس���ماؤهم في سجل مقيمي العقارات بإدارة العقار 

في وزارة التجارة والصناعة.


