
السبت
21  اغسطس 2010

29
االقتصادية

عاطف رمضان
كشف مدير إدارة التسويق في شركة باز للنظم 
العقارية د.خالد الشمري لـ »األنباء« عن ان الشركة 
في املراحل النهائية إلبرام عقود اتفاقيات إلدارة 
وتسويق مشروع جديد عبارة عن منتجع سياحي 

خارج الكويت.
وأضاف د.الشـــمري ان هذا املشروع كائن في 

إحدى الدول العربية وان الشـــركة ستفصح عن 
مســـاحة وتكلفة ومكان املشـــروع بعد توقيعها 
العقود مع املالك الرئيسيني للمشروع خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
من جهة أخرى أفاد د.الشمري بأن هناك إقبااًل 
ملحوظًا على املنتجات العقارية خالل شهر أغسطس 

اجلاري ومع دخول شهر رمضان الفضيل.

»باز« ُتبرم عقودًا لتسويق منتجع سياحي خارج الكويت قريبًا

بالتزامن مع استقرار حركة أسعار العقار في الخليج

»كولدويل بانكر«: نمو ملحوظ في حركة التداوالت العقارية في النصف األول

م.عصام كامل

د.روال دشتي ود.سلوى الشرقاوي تفتتحان معرض بقشة تراث بأرض املعارض

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل 
بانكر العاملية فرع الكويت أن أسعار 
العقارات في دول اخلليج شهدت 
خالل النصف األول من العام احلالي 
اســـتقرارا ولم تواصل التراجع الذي استمرت عليه طوال 
العام املنصرم، مؤكدا أن أغلب أسواق املنطقة تلمست منوا 
طفيفا على مستوى التداوالت العقارية مبختلف قطاعاتها 
السيما السكنية واالستثمارية والصناعية، فيما بقي وضع 
القطاع التجاري محاط بالغموض بسبب كثرة املعروض 

منه في أغلب دول اخلليج.
ففي السوق الكويتي شهد النصف األول من العام احلالي 
منوا ملحوظا على صعيد حركة التداوالت العقارية السيما 
للعقارات السكنية واالستثمارية محققا نسبة منو بلغت %36 
فيما شهد اإلقبال على شراء العقارات التجارية تراجعا كبيرا 
فاق ما نسبته 70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009، 
كما شهدت مستويات التأجير للعقارات التجارية تراجعا، 
حيث تراوح سعر تأجير املتر املربع ما بني 7 و10 دنانير.
أما على صعيد سوق دبي العقاري فقد واصلت أسعار 
بيع الشقق والفلل الســـكنية والعقارات االستثمارية في 
اإلمارة اســـتقرارها خالل النصف الثاني من 2010، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، باستثناء أسعار الفلل في 
منطقتني فقط، حيث شهدت أسعارها انخفاضا طفيفا، فيما 
حافظت أسعار الشقق في مركز دبي املالي العاملي ونخلة 
اجلميرا على مستويات مقبولة دون أن تشهد أي تراجعات، 
حيث يبلغ ســـعر بيع القدم املربع في فلل مشروع »نخلة 
اجلميرا »1.8 ألف درهم للقدم املربع«، وحققت منطقة غرين 

كوميونيتي »700 درهم للقدم املربع«.

وعلى صعيد اإليجارات فقد تراجع معدل اإليجار للشقق 
فـــي دبي بنســـب تراوحت ما بـــني 5 و8% نتيجة الرتفاع 
حجـــم الوحدات املعروضة لإليجـــار مقابل ضعف الطلب 

على التأجير.
وفي قطر اليزال مصير قطاع املكاتب اإلدارية في السوق 
القطري غامضا خاصة مع تزايد عدد األبراج املكتبية التي 
بدأت باالكتمال في منطقة الدفنة، التي تعد منطقة األعمال 
اجلديدة، حيث تشير تقديرات اخلبراء في السوق العقاري 
القطري إلى وجود نحو ثالثة ماليني متر مربع من املساحات 
املكتبية في السوق احمللي، معظمها يتركز في منطقة الدفنة، 
وقسم كبير منها اكتمل بناؤه حديثا، في الوقت الذي تراجع 
فيـــه الطلب على املكاتب اإلدارية خـــالل العامني املاضيني 
بفعل تأثيرات األزمـــة املالية العاملية. ويتوقع التقرير أن 
يكمل ســـوق املكاتب اإلدارية في قطـــر العام احلالي بأداء 
متواضع جـــدا ال يبعد كثيرا عن الركود، وقد بلغ ســـعر 
تأجيـــر املكاتب خالل النصف األول من العام احلالي نحو 
240 رياال قطريا للمتر املربع في املواقع الرئيسية، في حني 
أن متوســـط السعر بشكل عام يبلغ نحو 170 رياال قطريا 

للمتر املربع الواحد.
أما على صعيد الســـوق العقاري فـــي اململكة العربية 
السعودية فإنه من املنتظر أن تغير أنظمة الرهن العقاري 
املرتقب تطبيقها من خريطة العقار في اململكة خالل الفترة 
املقبلة كونه يساهم في متكني املواطنني من متلك منازلهم 
اخلاصة، وسيســـمح هذا النظام لعدد كبير من املواطنني 
بامتالك املســـاكن، األمر الذي ســـيؤدي إلى ارتفاع حجم 
االستثمارات في القطاع العقاري ويساهم في تنشيط حركة 
البناء، كما ســـيتبعه جوانب أخرى قد تكون سلبية نظرا 

لكونها تنعكس ارتفاعا على صعيد أســـعار العقارات مما 
يستوجب مراقبة الســـوق للحد من أي ارتفاع غير مبرر 

في األسعار.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار األراضي في اململكة 
خالل النصـــف األول من العام 2010، حيث أشـــار إلى أن 
متوســـط أسعار األراضي املفرزة للمشـــروعات التجارية 
انخفض مبعدل 8.3%، واملفرزة للمشروعات السكنية مبعدل 

2.3%، باملقارنة بالنصف الثاني من 2009.
وبني التقرير أن أسعار املساكن في الرياض انخفضت 
خالل النصف األول من العام احلالي، وذلك بعدما سجلت 
تراجعا طفيفا في عام 2009، في حني ارتفع متوسط أسعار 
الشقق الكبيرة في الرياض مبعدل 6%، قياسا إلى مستويات 

النصف الثاني من عام 2009.
أما فيما يخص مستويات العقارات في مدينة جدة فتعتبر 
األعلى بني املدن الســـعودية، وبخاصة العاصمة الرياض، 
بسبب قلة املشروعات العقارية الضخمة وانخفاض معدالت 

بناء املجمعات والوحدات السكنية بها.
وأكد التقرير أن السوق السعودي وعلى الرغم من هذا 
التراجع له حصة األســـد اليوم من بني األسواق اخلليجية 
وهناك مشاريع عدة تستعد الشركات للدخول فيها السيما 
مع تواجد األراضي بأســـعار مقبولة وارتفاع حجم الطلب 
على السكن من أهل البلد والكثافة السكانية، خاصة مشاريع 
املنازل للدخل املتوســـط واحملدود التي سيتم تنفيذها في 
السعودية خالل الفترة املقبلة. حيث يقدر حجم االستثمارات 
في السوق العقاري السعودي مبا يقارب 1200 مليار ريال، 
ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا 

القطاع.

تقـرير

افتتحت المعرض الرمضاني للعام 2010 لنادي سيدات األعمال والمهنيات

دشتي: مجلس األمة يعد دراسة إلصدار تشريع 
لدعم المشروعات الصغيرة

انخراط المرأة في العمل الحر وتشجيعها لتساهم
في التنمية االقتصادية في المجتمع أمر مهم

البغلي: المعرض يهدف إليجاد بيئة مناسبة لتمكين 
المرأة من تطوير قدراتها االستثمارية والتجارية

عاطف رمضان
اكدت النائبة د.روال دشتي ان مجلس األمة 
في طور اعداد دراسة الصدار تشريع يختص 
بدعم املشروعات الصغيرة وذلك خللق فرص 
عمل للشباب وتأهيلهم واحلد من البيروقراطية 
التي تعوق إجناح مشـــاريعهم، مشيرة إلى أن 
هناك تشـــريعا قيد الدراسة في اللجنة املالية 

البرملانية بهذا الشأن.
جاء ذلك فـــي تصريحاتها للصحافيني اول 
من امس عقب افتتاحهـــا جناح معرض نادي 
ســـيدات االعمال واملهنيات بالكويت 2010 في 
معرض بقشة تراث بأرض املعارض الدولية في 
منطقة مشرف بحضور الرئيس التنفيذي لشركة 
االدارية د.سلوى  املثنى لالستشارات  احللول 
الشرقاوي وعدد من سيدات االعمال وسيدات 
املجتمـــع الكويتي، حيث يقـــام املعرض حتت 
الشراكة  رعاية اجلمعية االقتصادية ومبادرة 

االميركية الشرق اوسطية.
وأضافت د.دشـــتي ان اجلمعية االقتصادية 
اعـــدت دورات تدريبية بشـــــأن املشـــروعات 
الصغيرة تضم مستشـــارين ملساعدة الشباب 
على كيفية اجناح مشروعاتهم سواء من خالل 
االمور املتعلقة بالتســـويق او إعداد دراسات 
اجلدوى إضافة إلى العمل على حل املشـــكالت 

التي يواجهونها.
واستطردت: نؤمن بفكرة انشاء النادي وندعمه 
اميانا منا بأهمية انخراط املرأة في العمل احلر 
وتشجيعها لتساهم في التنمية االقتصادية في 
املجتمع كصاحبة اعمال نســـتفيد من خبراتها 
وابتكاراتها في مجاالت عدة في مختلف القطاعات 

االقتصادية املختلفة خاصة القطاع التجاري.
ولفتت الـــى ان املعرض يضـــم مصممات 
ازياء وبائعات فـــي قطاعات االغذية واملالبس 
واملشروبات والهندسة وقطاعات اخرى مختلفة. 
واشارت الى ان من يقوم على هذه االعمال سيدات 
اعمال كويتيات، مؤكـــدة ان هذا املعرض اقيم 
بدعم من قبل اجلمعية االقتصادية الكويتية وان 

ذلك يعد جزءا من اهداف اجلمعية التي تؤمن 
بأهمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم 
التي هي مبنزلة عماد لالقتصاد الكويتي. ولفتت 
الى ان اجلمعية ترغب في ان ينخرط الشباب 

في معترك العمل احلر.
من جهة أخرى، أفادت رئيسة نادي سيدات 
االعمال مها البغلي بأن هذا املعرض هو من ضمن 
برنامج »املرأة القيادية املبادرة »والذي احتفل 
النادي بانطالقه في يوليو 2010، مشيرة إلى أن 
البرنامج يهدف للعمل على إيجاد بيئة مناسبة 
لتمكني املرأة من تطوير قدراتها االســـتثمارية 
والتجارية وزيـــادة الوعي بأهمية تفعيل دور 
املرأة في القطاع اخلاص واملشروعات الصغيرة 
واملتوســـطة، وقالت البغلي إن برنامج املرأة 
القيادية املبادرة يشـــمل العديد من االنشـــطة 
التي حتقق الهدف املنشود كتقدمي ورش عمل 
وحلقات نقاشية لصاحبات املبادرات واملشروعات 
الصغيرة واملتوسطة إضافة إلى تنظيم لقاءات 
تعريفيـــة لتبادل اخلبرات مع ســـيدات أعمال 

ناجحات من داخل وخارج الكويت.
كما يشمل البرنامج تنظيم عدد من املعارض 
للسيدات املشاركات في البرنامج ومتابعة أدائهن 
وقياس مدى استفادتهن من اخلبرات والدورات 
التي شاركن فيها. ولفتت البغلي إلى أنه يشارك 
في هذا املعرض نخبة من عضوات نادي سيدات 
األعمال واملهنيات صاحبات املشروعات الصغيرة 
واملبادرات املتميزة حيث يبلغ عددهن حوالي 16 
عضوة من النادي ليعرضن إبداعاتهن في مجاالت 
مختلفة مثل األزياء واالكسسوارات والديكور 
واملأكوالت وذلك بأساليب مهنية محترفة ومهارات 
تسويقية عصرية. هذا وقد أعربت مجموعة من 
سيدات االعمال وسيدات املجتمع الكويتي عن 
إعجابهن باملعرض واملشـــاركات وأشدن بدور 
نادي سيدات االعمال واملهنيات في تبني هذه 
املبادرة لتمكني املرأة من املشاركة في التنمية 
االقتصادية والدخول في مجاالت االســـتثمار 

التجاري وبثقة ومهنية.

 عاطف رمضان
أكد اخلبير العقاري م.عصام 
كامل لـ»األنباء« أن تقييم العقارات 
في الســـوق الكويتي من خالل 
األساليب املعتمدة واملوثوق بها 
واملتعارف عليها رسميا ال يتم 
بشكل كبير، مشيرا إلى أن معظم 
املقيمني يعتمدون على املدخول 
إلى  املالـــي للعقار مســـتندين 

معلومات من قبل مالك العقار.
وأضـــاف د.كامـــل أنـــه من 
الضروري أن يتم التأكد من القيمة 
العمارة  احلقيقية لإليجار وأن 
على سبيل املثال مؤجرة بالكامل 
وأن أسعار إيجارات الشقق غير 
مرتفعة أو معقولة لضمان عدم 

نزول أسعارها مستقبال.
ونصح م.كامل املستثمرين أو 
املشترين باختيار جهة موثوق 
بها لتقييم العقار املراد شراؤه، 
الفتا إلى ان نســـبة 90% تقريبا 

من املقيمـــني ال يعاينون العقار 
علـــى أرض الواقـــع ويكتفون 
ببعض املعلومـــات دون التأكد 

من صحتها.
وبـــني أنـــه من الضـــروري 
معاينـــة العقـــار ملعرفة حالته 
إن كان جديدا أو قدميا، كاشـــفا 
عن ان بعض العمارات اجلديدة 
متهالكة نتيجة سوء االستهالك 
الرديء مما ينقص  والتشطيب 

من قيمة العقار.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى 
العقار  أثناء تقييم  أمور أخرى 
مثل موقعه وهـــل هو كائن في 
العمارات  شارع جتاري وكذلك 
التي حتيط به إن كانت قدمية أو 
جديدة وهل هذا العقار مرغوب 
فيه من قبل املســـتأجرين أم ال، 
موضحا أن الكثافة السكانية من 
األمور املهمة في تقييم العقار إلى 
جانب قرب العقار من العاصمة 

في ارتفاع قيمة إيجاره.
وأشـــار إلى أن األزمة املالية 
العاملية أثرت سلبا على إيجارات 
العقار التجاري وحدت من منو 
املكاتب التجارية نتيجة استغناء 
بعض الشـــركات مـــن العمالة 

املنزلية.
وأشار إلى أن احملالت التجارية 
وهي احد أنواع العقار التجاري 
لم تتأثـــر كثيرا مثـــل املكاتب 
التجاريـــة مرجعا ذلـــك إلى أن 
الطاقـــة االســـتهالكية التـــزال 
موجودة مما ينعكس إيجابا على 
مبيعات هذه احملالت، مشيرا أن 
األزمة املالية العاملية لم تؤثر على 
أسعار إيجارات هذه احملالت بقدر 

تأثيرها على »اخللوات«.
وعن العقار السكني أفاد م. 
كامل بأن هنـــاك طلبا على هذا 
النـــوع من العقارات بالرغم من 
تشدد البنوك في اإلقراض، مبينا 

أن مناطق ابوفطيرة والفنيطيس 
واملسيلة تشهد طلبا على السكن 
اخلاص وأن أسعار املساكن تشهد 
ارتفاعا تدريجيـــا خالل الفترة 

احلالية.
وتطرق م.كامل خالل حديثه 
إلى عقار الشريط الساحلي قائال: 
انه كائن بني املسيلة والفنطاس 
وأن الطلـــب على هذا النوع من 
العقار بغرض الترفيه أو السكن 
اخلاص كما أن اإلقبال على عقار 
الشريط الساحلي من قبل أصحاب 
الدخل الكبير أو األغنياء خاصة 
أن قطعة األرض الواحدة فيه ال 
تقل مساحتها عن 1000 أو 1500 

متر.
وذكر م.كامل أن فتح التمويل 
وإقامـــة املشـــاريع التنمويـــة 
واإلنشائية وحل مشاكل الشركات 
العقارية املتعثرة من األمور املهمة 

التي حترك سوق العقار.

أو املدن احليوية .
التجاري ذكر  العقـــار  وعن 
م.كامل أنه يشـــهد حاليا زيادة 
العرض مقابل الطلب خاصة في 
العاصمة، مشـــيرا إلى أن متيز 
التجاري باخلدمات مثل  العقار 
مواقف الســـيارات يؤثر إيجابا 

العقار السكني يشهد طلبًا في السوق المحلي بالرغم من تشدد البنوك في اإلقراض

كامل لـ »األنباء«: 90% من مقّيمي العقارات
في الكويت ال يعاينون العقار على أرض الواقع

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري

تداول 62 عقارًا خاصًا بقيمة 15.4 مليون دينار
و18 عقارًا استثماريًا بـ 10.6 ماليين

اظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل للفترة من 1 إلى 5 اغسطس اجلاري ان عدد العقارات املتداولة 
للعقود بالنسبة للعقار اخلاص بلغ 62 عقارا مببلغ قدره 15.4 مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقارات االســـتثمارية 18 عقارًا بقيمة 10.6 
ماليني دينار، فيما لم يشـــهد العقار التجاري او الشريط الساحلي 

او املخازن او الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة..

تداول العقود

وجاء في االحصاءات ان اجمالـــي العقود العقارية خالل الفترة 
من 1 إلى 5 اغسطس اجلاري بلغ 80 عقارا مقارنة باالسبوع السابق 
حيث كان اجمالي العقارات املتداولة 91 عقارا وذلك بانخفاض مؤشر 
تداول العقود  بواقع 11 عقـــارا، فيما انخفضت حركة تداول العقار 
اخلاص للفترة نفسها بواقع 11 عقارا مقارنة باالسبوع السابق. وجاء 
في احصاءات وزارة العدل ان مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار 
االستثماري استقر بواقع 18 عقارا، علما أنه استقر مؤشر تداول العقود 

بالنسبة للعقارين »التجاري« و»املخازن« بواقع »صفر« عقار.

الوكاالت العقارية

اما عن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التســـجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من 1 إلى 5 اغسطس اجلاري 
فقـــد  بلغ عدد العقارات اخلاصـــة 7 عقارات مببلغ قدره 1.4 مليون 
دينار، في حني لم يشهد العقار االستثماري او التجاري او املخازن او 
الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة. اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن اجمالي العقارات املتداولة خالل الفترة نفســـها بلغ 
7 عقارات مقارنة باالســـبوع الســـابق، حيث بلغ اجمالي العقارات 
املتداولة 8 عقارات وذلك بانخفاض مؤشر تداول الوكاالت العقارية 
بواقع »عقار واحد«. ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص ان مؤشره 
استقر بواقع 7 عقارات فيما انخفض العقار االستثماري بواقع »عقار 
واحد«، علما بأن مؤشـــر تداول الوكاالت العقارية استقر بالنسبة 

للعقارين التجاري واملخازن بواقع »صفر« عقار..

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق خالل 
الفترة من 2010/8/1 حتى 2010/8/5 ـ الوكاالت العقارية
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