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ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل 
بانكر العاملية ـ الكويت أن ارتفاع عوائد 
العقارات االستثمارية في السوق العقاري 
احمللي كان له أثر كبير في جذب املستثمرين 
لالســــتثمار في شراء البنايات االستثمارية وزيادة الطلب 
عليها، حيث شهد السوق خالل الفترة األخيرة حتركا ملحوظا 
من قبل املستثمرين لشراء البنايات، خاصة غير املخالفة 
لقانون البناء. وبني التقرير أن نســــب العوائد تختلف من 
منطقــــة إلى أخرى وتتراوح العوائد التي تنتج عن تأجير 
البنايات ما بني 7 و13%، فيما توجد عالقة عكسية بني نسب 
العائد وأسعار البنايات االستثمارية فكلما ارتفعت نسب 
العوائد قل سعر البيع والعكس صحيح، موضحا أن العقارات 
االستثمارية في املنطقة العاشرة متنح أعلى معدل للعوائد، 
حيث تتراوح ما بني 11 و13% تليها منطقة الفروانية والتي 

تتــــراوح عوائد عقاراتها االســــتثمارية ما بني 9 و10%، ثم 
منطقة حولي والتي تقدر العوائد فيها بني 8.5 و9%، وأخيرا 
تأتي منطقة الساملية التي حتقق عقاراتها عوائد بقيمة %7. 
وأشار التقرير إلى أن أغلب املستثمرين يفاضلون اآلن بني 
تلك العوائد التي حتققها البنايات االســــتثمارية والعوائد 
التي تتحقق نتيجة االستثمار في الودائع املصرفية والتي 
تتراوح بني 1 و3% وهي تعتبر نســــبة متدنية للغاية عند 
مقارنتها بأقل مستوى لعوائد العقارات االستثمارية والذي 
يبلغ 7%، إلى جانب ذلك جند أن املســــتثمرين في ســــوق 
الكويت لألوراق املالية باتوا يفضلون ســــحب أموالهم من 
الشركات التي حققت خسائر فادحة، خاصة التي خسرت 
أكثــــر من 75% من رؤوس أموالهــــا وحتويلها إلى عقارات 
مــــدرة للدخل، حيث يعتبر قطاع العقار االســــتثماري هو 
املالذ اآلمن بالنسبة لهم، السيما بعد املعاناة التي مرت بهم 

نتيجة خسائر الشركات في البورصة.
واشار التقرير إلى أن عوائد »االستثماري« خالل الفترة 
احلالية وعلى الرغم مــــن ارتفاعها مقارنة مع عوائد طرق 
اســــتثمارية أخــــرى إال إنها لم تصل بعد إلى املســــتويات 
املرتفعة التي كانت عليها قبل األزمة املالية العاملية، حيث 
شــــهدت بعضها نســــب تراجع وإن كانت طفيفة، ولكنها 
تبقى متماسكة بسبب نسب اإلشغال املرتفعة في البنايات 
غير املخالفة لقانون البناء. وأكد التقرير أن الفترة املقبلة 
ســــتثبت لكثير من املالك أن االستثمار في قطاع العقارات 
االستثمارية خاصة للبنايات املتميزة والتي ال تشوبها أي 
عيوب في مواصفــــات الوحدات أو مخالفات لقانون البناء 
ستكون ضمن أفضل سبل االستثمار، السيما مع التذبذب 
الذي يشــــهده سوق الكويت لألوراق املالية وندرة الفرص 

االستثمارية األخرى املتاحة في السوق احمللي.

ارتفاع أسعار العقار السكني نتيجة قلة املعروض

طارق العتيقي

تداول 77 عقارًا خاصًا بقيمة 15.9 مليون دينار
و13عقارًا استثماريًا بـ 4.4 ماليين

2.8 مليار درهم مبيعات العقارات
في دبي األسبوع الماضي 

حققت مبيعات العقارات في دبي، خالل أسبوع، 
أكثر من 2.86 مليار درهم، شــــملت مبيعات أراض 
وشقق وڤلل ورهون، كما ضمت املبيعات إجراءات 

البيع والرهن واإلجارة املنتهية بالتملك.
وذكــــرت دائرة األراضي واألمــــالك في دبي، في 
تقريرها األسبوعي، أن قيمة مبيعات جميع االراضي 
في دبي بلغت نحو 2.39 مليار درهم، في حني بلغت 
قيمة مبيعــــات جميع الڤلل والشــــقق نحو 464.2 

مليون درهم.
ووفقا للتقرير، شهدت الدائرة، أمس االول، تسجيل 
49 مبايعــــة، كان أهمها مبايعة بقيمة 16.73 مليون 
درهم في منطقة عود ميثاء، وأخرى بقيمة 11.7 مليون 
درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخرى بقيمة 7.21 

ماليني درهم في منطقة الثنية الثالثة.
وتصدرت »وادي الصفا 6« املناطق من حيث عدد 
املبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 40.84 مليون 
درهم، تلتها »الثنية الرابعة« بتسع مبايعات بقيمة 
33.56 مليون درهم، تلتها »الثنية الثالثة« بخمس 
مبايعــــات بقيمة 20.68 مليون درهــــم، ثم »الثنية 

الرابعة« بأربع مبايعات بقيمة 9.79 ماليني درهم.
وسجلت منطقة محيصنة األولى أكبر مبايعة من 
حيث املساحة، مبساحة 19.8 ألف قدم مربعة، وبيعت 
مببلغ 2.45 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الرابعة 
مبساحة 18.63 ألف قدم مربعة، وبيعت مببلغ 11.7 
مليون درهم، ثم »الثنية الثالثة« مبساحة 17.99 ألف 

قدم مربعة، وبيعت مببلغ 2.73 مليون درهم.

أظهــــرت إحصــــاءات إدارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل للفترة من 15 إلى 19 
أغسطس املاضي ان عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ 77 عقارا مببلغ قدره 
15.9 مليون دينار، في حني بلغ 
عدد العقارات االستثمارية 13 عقارا 
بقيمة 4.4 ماليني دينار، فيما لم 
يشهد العقار التجاري او الشريط 
الساحلي او املخازن او الصناعي 

اي حترك خالل هذه الفترة.
وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي 

الفترة  العقارية خــــالل  العقود 
من 15 إلى 19 اغســــطس املاضي 
بلغ 90 عقارا مقارنة باالســــبوع 
السابق حيث كان إجمالي العقارات 
املتداولــــة 110 عقــــارات، وذلــــك 
العقود  بانخفاض مؤشر تداول 
بواقع 20 عقارا، فيما انخفضت 
حركة تداول العقار اخلاص للفترة 
نفسها بواقع عقار واحد مقارنة 

باالسبوع السابق.
وجاء في إحصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري انخفض بواقع 

19 عقارا، علما أنه استقر مؤشر 
تداول العقود بالنسبة للعقارين 
»التجاري« و»املخــــازن« بواقع 
»صفر« عقــــار. اما عن العقارات 
املتداولــــة للــــوكاالت بإدارتــــي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 15 
إلى 19 أغسطس املاضي فقد بلغ 
عدد العقــــارات اخلاصة عقارين 
مببلغ قدره 415 ألف دينار،، فيما 
العقار االستثماري او  لم يشهد 
التجاري أو املخازن او الصناعي 

اي حترك خالل هذه الفترة.

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 15 إلى 19 أغسطس الماضي

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 2010/8/15 حتى 2010/8/19 »العقود المسجلة«
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6 صفقات نصف مليونية من إجمالي 89 صفقة
عاطف رمضان

افتقد ســــوق العقار الصفقات املليونية 
خالل الفترة من 15 الى 19 اغسطس املاضي 
وذلك وفقا ملا رصدته »األنباء« الحصاءات 
وزارة العدل حيــــث متت خالل هذه الفترة 
89 صفقة منها 6 صفقــــات فوق »النصف 
مليون دينار« والـ 83 صفقة االخرى تداولت 

اسعارها حتت الـ 500 ألف دينار.
وأرجعت مصادر تراجع اعداد الصفقات 
خالل هذه الفترة الى موسم الصيف والسفر 
ودخول شــــهر رمضان املبارك واجازة عيد 
الفطر. ومن املالحظ ان صفقة واحدة فقط 

من بني هذه الصفقــــات بلغت قيمتها 935 
الف دينار وهي عبارة عن بناية استثمارية 
كائنــــة في منطقة الســــاملية. وكانت عقود 
صفقــــات البيع التي متت خالل هذه الفترة 
تخص عقارات »خاص واســــتثماري« ولم 
حتو االحصائية اي عقار جتاري وذلك يأتي 
تأكيدا على تراجع االقبال على شراء العقار 
التجاري وان العقارات السكنية واالستثمارية 
هي احلصان الرابح خالل هذه الفترة. وهذه 
العقارات التي مت بيعها كانت عبارة عن بيوت 
وشــــقق واراض وبنايات كائنة في مناطق 

مختلفة بالكويت.

العتيقي: قانونا 8 و9 للرهن العقاري فشال
في تحقيق أهدافهما.. و»المقاصة« ال تلعب دور الوساطة

»كولدويل بانكر«: انتعاش متوقع للعقارات 
االستثمارية في النصف الثاني

عاطف رمضان
أكد مدير عام الشركة الكويتية 
للمقاصة العقارية طارق العتيقي 
لـ »األنباء« أن قانوني 8 و9 لسنة 
2008 للرهــــن العقاري لم يحققا 
الغرض الذي أقرا من أجله، مشيرا 
إلى ان نواب مجلس األمة استندوا 
إليهما اعتقادا منهم أنهما سيحدان 
من املضاربة الشديدة على العقار 
السكني وبالتالي ستنخفض اسعار 

العقارات السكنية.
العتيقــــي عدم نزول  وأرجع 
اسعار العقار السكني بسبب قلة 
املعروض منه في الســــوق، الفتا 
إلى أنه منذ عام 1991 لم يتم طرح 
مناطق ســــكنية جديــــدة للقطاع 
املناطق اجلديدة  اخلاص بخالف 
التي تعمل إليجادها الهيئة العامة 
للرعاية السكنية، موضحا أن هذه 
املناطق عبارة عن ســــكن مجاني 

للمواطنني.
واســــتطرد قائال: لم تنخفض 
أســــعار العقارات الســــكنية ولم 
يستطع كثير من املواطنني شراء 
العقارات وحرمت شــــركات  هذه 
القطاع اخلاص من االقتراض سواء 
من البنوك أو شــــركات التمويل 
لشراء هذه العقارات السكنية ولم 

حتل املشكلة.
ولفت العتيقي إلى وجود ظاهرة 
غريبة بالســــوق احمللي وحتديدا 
في منطقتي الساملية وحولي على 
سيبل املثال حيث ان هناك كما كبيرا 
من اإلعالنات عن شــــقق لإليجار 
ومع ذلك لم تنزل اسعار إيجارات 
الشقق، مرجعا ذلك إلى أن معظم 
أصحاب العقارات اشتروا األراضي 

تأسيس الشركة والتي من أهمها 
القيام بأعمال  انه يجوز للشركة 
العلني للعقــــارات وتقييم  املزاد 
العقارات وجميع اجلهات احلكومية 
والشــــركات واالفراد، مشيرا إلى 
التغييرات  أنه مت إجراء بعــــض 
البســــيطة، كتعديل مادة رقم 12 
والتي كانت تنص على انه يجوز 
الوساطة  للشركة مباشرة أعمال 
العقارية خارج الكويت، وكانت هذه 
املادة تتسبب في حدوث سوء فهم 
لدى سماسرة العقار في الكويت لذا 
مت االتفاق على هذه املادة بالكامل 
حتى يكون هناك وضوح جلميع 
سماسرة العقار ان الشركة الكويتية 
للمقاصة العقارية ال تريد ان تلعب 
العقارية، امنا هي  الوساطة  دور 
متخصصة في ضمان حقوق أطراف 

عملية بيع وشراء العقارات.
وأشار العتيقي الى انه مت تعديل 
مادة رقم 10 اخلاصة باســــتغالل 
الفوائض املالية للشركة واصبح 
»يجوز للشركة استغالل الفوائض 
املالية لها عن طريق اســــتثمارها 
فــــي أدوات اســــتثمارية تدار من 
قبل شــــركات متخصصة ومتلك 
العتيقي بدعم  العقارات«. وأشاد 
بعض اجلهات احلكومية للشركة 
التجــــارة والصناعة  مثل وزارة 
ووزارة العــــدل واإلدارة العامــــة 
لإلطفــــاء وبلديــــة الكويت. وبني 
العتيقــــي ان بعــــض املضاربني 
فــــي العقار او السماســــرة كانوا 
يتمنــــون عدم ظهــــور »املقاصة« 
للنور، موضحا أنها ستخدم جميع 
األطــــراف وتضمن حقوق كل من 

البائع واملشتري والسمسار.

صاحبــــه بالبحث عــــن املدخول 
خلدمة ســــداد الدين. وزاد قائال: 
ليســــت هناك مشكالت في العقار 
االســــتثماري أو السكني مقارنة 

بالعقار التجاري.
وأشــــار العتيقي إلى ان سوق 
العقار يتسم بالهدوء خالل شهر 
رمضان املبارك مع فترة الصيف 
وموســــم الســــفر، متوقعا عودة 
النشاط العقاري مجددا بعد إجازة 

عيد الفطر املبارك.
وتطرق العتيقي خالل تصريحه 
إلى إستراتيجية الشركة الكويتية 
للمقاصــــة العقارية خالل الفترة 
املقبلــــة، موضحــــا أن اجلمعية 
العمومية غير العادية للشــــركة 
التي عقدت مؤخرا أقرت تعديالت 
في بعض األمور الواردة في عقد 

التي بنيت عليهــــا هذه العمارات 
بأسعار مرتفعة او ان تكلفة بناء 
هذه العمــــارات كانت مرتفعة في 
األصل وأنهم في الوقت نفسه ليست 
عليهم ديــــون أو التزامات مالية 
للبنوك ولذلك فإن مالك العمارات 
يعرضون الشقق لإليجار بأسعار 
مرتفعة رغبة منهم في تعويض 
األموال التي دفعت من أجل بناء هذه 
العمارات وبالتالي جندهم يحبذون 
ان تترك هذه الشــــقق شاغرة عن 
تأجيرها بأســــعار متدنية حتى 
يحافظوا على مســــتوى مدخول 

العمارات.
وبني العتيقي ان وضع السوق 
في هذه احلالة غير صحي نتيجة 
قانوني 8 و9 لسنة 2008 إلى جانب 
األزمة املاليــــة العاملية وانكماش 

السيولة املالية في السوق.
وأشار إلى أن اســــعار العقار 
االســــتثماري متماســــكة مقارنة 
بالعقــــار التجــــاري الــــذي يلزم 

ظاهرة غريبة للعقار في منطقتي السالمية وحولي

بسبب ارتفاع عوائدها وندرة الفرص االستثمارية األخرى

تقرير

عاطف رمضان
اصدرت وزارة التجارة والصناعة 100 دفتر للسمسرة خالل 
شهري يونيو ويوليو املاضيني. وجاء في إحصائيات صادرة 
عن »التجارة« حصلت »األنباء« على نســـخة منها أن الوزارة 
اصدرت 29 شهادة ملهنة مقّيمي العقارات خالل شهري يوليو 
واغسطس املاضيني. وذكرت مصادر أن »التجارة« تلقت اعدادا 
من طلبات الراغبني في مزاولة مهنة مقيمي العقارات والتي قد 

رفضت من قبل الوزارة وذلك لعدم استيفائها الشروط احملددة، 
على ان الوزارة بدأت في إصدار هذه الشهادات منذ شهر يونيو 
املاضي وان هذه الشروط التي حددتها الوزارة على ضوئها ميكن 
لصاحبها مزاولة املهنة بشكل رسمي. وقد أصدرت »التجارة« 
خالل الفترة االخيرة قرارا ينظم مهنة مقيمي العقارات وينص 
على منع مزاولتها إال للمدرجة اســـماؤهم في ســـجل مقيمي 

العقارات بإدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة.

»التجارة« تصدر 100 دفتر سمسرة و29 شهادة مقّيم عقار

نوع املشروع

مشغل خياطة
 قيمة الدعم املقدم للمشروع

3500 دوالر
العنوان: 

نفذ هذا املشروع في بروندي

النساء  جمعية  اش��ت��رت 

املسلمات بواسطة قرض الهيئة 

كانت  خياطة  ماكينة   14 عدد 

يقوم  مشغل  لتجهيز  كافية 

كبير  عدد  تشغيل  على  على 

بدا  املسلمات حيث  النساء  من 

العمل في نهاية ديسمبر 2009م  

وما زال املشروع يسير بشكل 

حسن.

يكسنب  النسوة  بدأت  لقد 

بشكل  يساهم  املال  من  شيئا 

كبير في إعانة اسرهن وتنمية 

بحياة  يسمح  مبا  أبنائهن 

مستقرة ومعيشة هانئة بعدية 

عن ذل السؤال فشكرا للهيئة .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


