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االقتصادية

الغانم لـ »األنباء«: قيام الحكومة باستئجار 
العقارات التجارية يمنع تدهور أسعارها

السلطان: السماح لألجانب بتملك العقار 
يشجع على االستثمارات العقارية

 633 مليون درهم مبيعات أراضي دبي
في األسبوع الماضي

بلغت مبيعات األراضي في دبي، خالل أسبوع، 
نحو 633 ملي���ون درهم، منها مبايعات بقيمة 
243.2 مليون درهم، ورهون بنحو 194.9 مليون 

درهم.
وأفاد التقرير األس���بوعي للمبيعات، الذي 
يصدر عن دائرة األراضي واألمالك في دبي، بأن 
الدائرة سجلت خالل الفترة من 13 إلى 16 من شهر 
سبتمبر الجاري، 29 مبايعة كانت أهمها مبايعة 
بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الرأس، وأخرى 
بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة »البرشاء 
جنوب الثالثة«، ومبايعة ثالثة بقيمة 13.2 مليون 

درهم في منطقة »الحبية الرابعة«.
وتصدرت »الحبية الرابعة« مناطق دبي من 
حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات 
بقيمة 24.1 مليون درهم، تلتها منطقة »البرشاء 
جنوب الخامسة« بثالث مبايعات بقيمة خمسة 
ماليين درهم، فمنطقة »وادي الصفا 6« بثالث 

مبايعات بقيمة 10.3 ماليين درهم.

وشه��دت »البرش���اء جنوب الثالثة« أكبر 
مبايعة من حي��ث الم�س���احة بن�حو 68 أل�ف 
ق��دم مربعة، التي بيع���ت بمبلغ 20.5 مليون 
درهم، تلتها مبايعة بمساحة 54 ألف قدم مربعة 
في »وادي العمردي«، بيعت بمبلغ 2.4 مليون 

درهم.
كما سجلت الدائرة، خالل األسبوع، 95 رهنا 
عقاريا ألراض وش���قق وفلل، بقيمة إجمالية 
بلغ���ت 194.9 مليون دره���م، كان أهمها قطعة 
أرض في منطقة »وادي الصفا 5« سجلت بمبلغ 
35 مليون درهم، وأخرى في »الحبية الرابعة« 

بمبلغ 13.2 مليون درهم.
وبشأن مبايعات الشقق والفلل في مناطق 
التملك الحر، تم تسجيل 185 مبايعة منها 173 
لشقق سجلت بمبلغ 254.4 مليون درهم، و12 
مبايعة لفلل سجلت بمبلغ 14.2 مليون درهم، 
فيما بلغ عدد الرهون على الش���قق والفلل 65 

رهنا بقيمة 97.9 مليون درهم.

جانب احلكومة الكويتية.
ولفت السلطان إلى أن تركيز 
املستثمرين في السوق العقاري 
الكويتي قد حتول من االستثمار 
في ش���راء أراض أو فرص في 
مش���اريع غي���ر مط���ورة إلى 
االستثمار في املشاريع املطورة 
والتي تدر عوائد فعلية سواء 
منها الش���قق أو الڤلل أو حتى 

صكوك االنتفاع.
وأضاف »أن ظروف األزمة 
املالية العاملية غيرت كثيرا من 
تفكير املستثمرين ودفعتهم إلى 
البحث عن فرص اس���تثمارية 
أق���ل مخاط���ر وذات عوائ���د 

مضمونة«.
وأعرب الس���لطان عن أمله 
في إق���رار الس���ماح لألجانب 
بتملك العقار، باعتباره خطوة 
ايجابية تؤسس لبداية مرحلة 
انفتاح حقيقي���ة تعتمد على 
تعزيز التس���هيالت وتشجيع 
االستثمارات وتعزيز االستثمار 
العقاري، وكلها خطوات على 
طريق حتويل الكويت الى مركز 
مالي إقليمي رائد خالل املرحلة 

املقبلة.

قبل االنتهاء منها.
وقال إن الطلب على العقارات 
في الكويت خالل الربع األخير 
من العام احلالي من املتوقع أن 
يك���ون أفضل بكثير من الربع 

األخير من العام املاضي.
وبني السلطان ان املبادرات 
والتدخ���الت احلكومية أدوات 
رئيس���ية في محارب���ة األزمة 
العقارية وتزويد السوق بالكثير 
مما يحتاج إليه من التشجيع، 
حيث يرى أن القطاع العقاري 
الكويتي الي���زال مظلوما من 

توقعت »الشركة الكويتية 
التخصصية لالستش���ارات 
يش���هد  أن  االقتصادي���ة« 
السوق العقاري انتعاشا بعد 
انتهاء موسم الصيف احلالي 
وتداوالت عقارية أكبر في ظل 
الظروف االيجابية احلالية.

وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في الشركة محمد السلطان 
ان السوق العقاري متعطش 
العقارية  حاليا للصفق���ات 
الضخمة التي كانت س���ائدة 
في السنوات املاضية، الفتا 
إلى أن موجة التفاؤل احلالية 
قد تفضي إلى عودة الصفقات 
العقارية الكبرى إلى السوق 

احمللي بعد طول غياب.
وأش���ار الس���لطان إل���ى 
أن التح���رك العاج���ل ف���ي 
تنفي���ذ اخلطط التنموية قد 
يس���عف احلال ويعمل على 
إنقاذ الوض���ع قبل أن يزداد 
سوءا، مشيرا إلى أن الوضع 
العقاري في الكويت يش���هد 
حالة ترقب شديد في الوقت 
ال���ذي تعمل فيه الش���ركات 
على اس���تعراض مشاريعها 

لتخفيف الضغط على البنوك والشركات والمقاولين

أوضح أن تداوالت الربع األخير من العام الحالي ستكون أفضل

عاطف رمضان
 كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن قيام 
احتاد سماسرة العقار برفع دعوى قضائية ضد 
وزارة التجارة والصناعة بشأن تشدد الوزارة 
في إجراءات احلصول على دفتر السمسرة والتي 
فرضتها الوزارة مؤخرا.  وقالت املصادر إن من 
بني تلك اإلجراءات املتشددة من وجهة نظر االحتاد 

حصول املتقدم على الثانوية العامة، مستدركة 
بأن هن����اك أفرادا لم يتمكنوا من الوصول لتلك 
املرحلة من التعليم إال أنهم ميتلكون خبرات كافية 

متكنهم من العمل في مجال السمسرة. 
 وقالت إن موعد نظر الدعوى س����يكون في 
أكتوبر املقبل، متوقعة حل املشكلة قريبا، وأشارت 
إلى أن احتاد السماسرة جلأ مؤخرا إلى القضاء 

بعدما تقدم بشكوى إلى مجلس األمة ضد الوزارة 
إال أن إدارة الشكاوى لم ترسل إلى االحتاد خطابات 
حول تطور الش����كوى أو دراستها.  وبينت أن 
فرض تلك الشروط من شأنها التضييق على مهنة 
السمسرة وتقليص أعداد السماسرة الراغبني في 
العمل ولديهم جميع اإلمكانيات التي تعزز من 

أوضاع السوق العقاري. 

القضاء ينظر دعوى اتحاد السماسرة ضد »التجارة« أكتوبر المقبل 

محمد السلطان

توفيق اجلراح طارق العتيقي

»المقاصة العقارية« تبدأ عملها غدًا.. ومجلس إدارتها
يدرس توسيع أنشطتها وزيادة رأسمالها

اإلجازات تقود سيولة العقار للتراجع
بالغة 87 عقارًا قيمتها 19.7 مليون دينار

عمر راشد
عكس���ت تداوالت األسبوع 
األول م���ن س���بتمبر الجاري 
حالة الركود التي يعاني منها 
القطاعات  السوق في مختلف 
على مستوى السكن الخاص 
واالستثماري والتجاري، حيث 
لم تتجاوز قيمة تداول العقود 
وال���وكاالت 19.7 مليون دينار 
وس���ط ضعف ع���ام في حجم 
التداوالت على مستوى العقود 
المسجلة والتي لم تتجاوز خالل 
الفترة المشار إليها عن 73 عقارا 
مقابل 85 عقارا لألسبوع األخير 
من أغسطس الماضي. وقد دفع 
موس���م اإلجازات خالل شهر 
رمضان وعيد الفطر الس���وق 
للهدوء متأثرا بتراجع تداوالت 
السكن الخاص واالستثماري.

وبجان���ب االج���ازات جاء 
االنتعاش الذي شهدته البورصة 
خالل رمضان وبعد اجازة العيد 
العقارية  لتحرك االستثمارات 
باتجاه البورصة لتحقيق ارباح 
سريعة على حساب التداوالت 

العقارية.
ومع استمرار انتعاش سيولة 
البورصة من المتوقع ان تشهد 
الفت���رة المتبقية من الش���هر 

الجاري ه���دوءا في التداوالت 
لحين ظهور بوادر ايجابية على 
تنفيذ خطة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
وف���ي التفاصي���ل ووفق���ا 
الع���دل  الحصائي���ات وزارة 
الصادرة عن عدد وقيمة العقود 
والوكاالت المسجلة في الفترة 
من 29 أغسطس الماضي وحتى 
الثامن من سبتمبر الجاري فقد 
بل���غ عدد العق���ود والوكاالت 
المسجلة 87 عقارا بقيمة 19.7 
مليون دينار، وقد استحوذت 
العقود المسجلة على نصيب 
االسد بعدد 81 عقدا بقيمة 17.5 
مليون دينار بلغت نس���بتها 
88.8% فيما بلغ نصيب الوكالة 
العقارية م���ن االجمالي %11.2 
بعدد 6 عقارات بلغت قيمتها 

2.2 مليون دينار.
وعلى المس���توى القطاعي 
تصدر السكن الخاص التداوالت 
المسجلة على مستوى العقود 
وال���وكاالت حي���ث بل���غ عدد 
العقارات المسجلة في السكن 
الخ���اص 76 عقارا بقيمة 14.4 
مليون دينار بلغت نسبتها %73 

من اإلجمالي. 
 وفيما بل���غ عدد العقارات 

االستثمارية المسجلة 12 عقارا 
بقيمة 4.3 ماليين دينار تمثل 
22% من إجمالي قيمة التداول، 
ل���م يش���هد العق���ار التجاري 
أو  أو الصناعي  المخ���ازن  أو 
الشريط الس���احلي أي تحرك 

خالل األسبوع. 

األحمدي« في المقدمة 

 وعلى مستوى المحافظات 
تص���درت محافظ���ة األحمدي 
تداوالت العقود بعدد 28 عقارا 
توزعت على الس���كن الخاص 
بواق���ع 24 عقارا فيما لم تتعد 
تداوالت العقارات االستثمارية 
في األس���بوع األول من الشهر 
الج���اري. وعل���ى مس���توى 
الوكاالت لم تش���هد المحافظة 
أي تداوالت تذكر على مستوى 
السكن الخاص أو االستثماري 
أو التج���اري او المخ���ازن أو 

الصناعي. 

»الفروانية« في المركز الثاني

 وف���ي المرتب���ة الثاني���ة، 
الفرواني���ة بعدد 20  ج���اءت 
عقدا توزعت بين 19 عقارا في 
السكن الخاص وعقارا واحدا 
في القطاع االستثماري، فيما لم 

يشهد التجاري أو المخازن أو 
الصناعي أو الشريط الساحلي 

أي تداوالت. 
 وج���اءت الت���داوالت على 
مستوى الوكاالت في المحافظة 
هزيل���ة بعدد عق���ار واحد في 
االس���تثماري، فيما لم تشهد 
ت���داوالت الس���كن الخاص أو 
التجاري أو المخازن أو الصناعي 

أي تحرك. 

»حولي« في المركز الثالث

وجاءت حول���ي في المركز 
الثالث م���ن حيث عدد العقود 
المسجلة، فقد بلغ  والوكاالت 
العقارات على مس���توى  عدد 
العق���ود 14 عقارا توزعت بين 
10 عقارات على مستوى السكن 
الخاص و4 عقارات على مستوى 

العقار االستثماري.
الوكاالت  وعلى مس���توى 
تصدرت محافظة حولي نشاط 
الوكاالت بعدد عقارين في العقار 
االس���تثماري فيما لم يش���هد 
السكن الخاص او التجاري او 

المخازن اي تداوالت.

مبارك الكبير رابعًا

وجاءت مب���ارك الكبير في 

المركز الراب���ع بعدد 14 عقارا 
ترك���زت جميعها في الس���كن 
الخاص ولم تش���هد تداوالت 
او  التجاري  او  االس���تثماري 
المخازن او الصناعي اي تداوالت 
تذك���ر، وتقاس���مت العاصمة 
والجهراء المركز الخامس بواقع 
3 عقارات ل���كل منهما فيما لم 
تشهد تداوالت السكن الخاص 
او االستثماري او التجاري او 
المخازن او الصناعي اي تداوالت 

تذكر.
وانعكست حالة الهدوء التي 
شهدها الس���وق العقاري على 
عدد الصفقات المليونية التي 
لم تتجاوز صفقة واحدة فقط 
السالمية وتمثلت  في منطقة 
ف���ي بناية اس���تثماري بلغت 
مس���احتها 831 مترا بقيمة 1.2 

مليون دينار.
وبلغ ع���دد الصفقات التي 
تجاوزت حاجز النصف مليون 
دينار صفقتين األولى في منطقة 
السالمية وتمثل بناية استثماري 
بمساحة قدرها 550 مترا وبقيمة 

700 ألف دينار.
والثانية في منطقة السالم 
بمساحة 375 مترا »أرض خاص« 

بقيمة 780 الف دينار.

عمر راشد
تبدأ شركة املقاصة العقارية عملها غدا بعد سنوات من االنتظار شهدت خاللها الشركة موجات 
من املد واجلزر وصراعات بني اجلهات املسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري، إال أن تأسيس الهيكل 
اإلداري للش��ركة واالتفاق خالل اجلمعية العمومية األخيرة للش��ركة على اإلسراع بعمل الشركة 
وف��ق توجيهات وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، أثم��ر عن اتخاذ قرار بإجماع املالك على 

البدء في العمل غدا األحد وذلك بعد مخاض عس��ير اس��تمر لس��نوات منذ اإلعالن عنها. ويرى 
املتخصصون العقاريون ان اإلسراع بعمل الشركة في هذا التوقيت يعد إجنازا كبيرا بكل املقاييس 
رغم انخفاض رأس��مالها الذي لم يتجاوز حاجز املليون دينار باعتبارها شركة خدمية، الفتني الى 
أن العقار بحاجة إلى آليات عمل جديدة تدفع السوق للخروج من حالة الركود التي يعاني منها منذ 

تداعيات األزمة املالية التي أثرت بشدة على قطاع العقار واالقتصاد بشكل عام.

انـطالق  الجـراح: 
»المقاصة العقارية« يمـهد 
بيانات  قاعدة  لتأسيس 
سليمة ومتكاملة للقطاع 
العقاري وعلى الجهات 
الحـكومـيـة دعمهـا

السوق على املدى الطويل.
إل����ى أن احتاد  ولفت اجلراح 
العقاريني سيدعم الشركة من خالل 
تقدمي جميع املعلومات التي حتتاج 
إليه����ا، مضيفا ان عم����ل املقاصة 
العقارية س����يدفع نحو تأسيس 
قاعدة بيانات قوية وسليمة عن 
السوق العقاري مبختلف قطاعاته 
السكني والتجاري واالستثماري 
ومبا يخدم حركة االس����تثمار في 

السوق.
واختتم رئيس احتاد العقاريني 
الكثير  حديثه بالقول ان هن����اك 
من اجلهود املطلوبة إلجناح عمل 
املقاصة العقارية أهمها تقدمي الدعم 
احلكومي للشركة خاصة من وزارة 
التجارة والصناعة والبلدية وغيرها 
من اجله����ات ذات الصلة بالعمل 

الرقابي.

املالكني اآلخرين.
ونفى العتيقي وجود خالفات 
الش����ركة واحتاد سماس����رة  بني 
العقار، موضحا ان جميع اخلالفات 
الس����ابقة بني اجلانبني مت االتفاق 
عليها بشكل يرضي جميع األطراف 
ومبا يحفظ حقوق الشركة على 
املدى الطويل. وفيما يتعلق بزيادة 
العتيقي  رأسمال الشركة، كشف 
ان مجلس اإلدارة يس����عى لزيادة 
رأسمال الشركة من خالل صياغة 
قرار يتم عرضه على مجلس الوزراء 
وذلك لتوسيع قدرات الشركة خالل 
املرحلة املقبل����ة وإضافة خدمات 

أخرى جديدة لها.

مطلوب دعم حكومي

وفي تعليقه على عمل شركة 
العقارية، أوضح رئيس  املقاصة 

احتاد العقاري����ني توفيق اجلراح 
في تصريح خاص ل� »األنباء« أن 
انطالق املقاصة العقارية يعد من 
بني الدعائم الرئيسية التي تعزز 
من أداء الس����وق العقاري خاصة 
في ظل الظروف الراهنة التي مير 
بها السوق، منوها بأن العقار بات 
بحاجة إلى آليات عمل جديدة تواجه 
نوعية املشكالت التي ظهرت بعد 

تداعيات األزمة املالية.
وقال اجلراح ان اخلدمات التي 
ستطرحها شركة املقاصة العقارية 
ال حتتاج إلى رأسمال كبير ولكنها 
حتت����اج إلى البحث عن املزيد من 
اخلدمات العقارية التي تعزز من 
وضع السوق العقاري على املدى 
الطويل. وأبدى اجل����راح تفاؤله 
بانطالق عمل الشركة معتبرا إياه 
أحد أهم األسس التي تعزز وضع 

تعديل بعض مواد قانون التأسيس 
وإضافة مواد أخرى، مبينا أنه مت 
إلغاء املادة اخلاصة بقيام الشركة 
بعمل السمس����رة داخ����ل الكويت 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
واس����تبدالها مبادة أخرى تنص 
على توسيع عمل الشركة لتشمل 
قيام الش����ركة بتنظي����م املزادات 
التي يتم اإلع����الن عنها. وقال ان 
من شأن دخول الشركة في تنظيم 
تلك امل����زادات إتاحة الفرصة أمام 
إيراداتها وتنويع  الشركة لزيادة 
أنشطتها بش����كل يعزز من أدائها 

خالل املرحلة املقبلة.
وتوق����ع ان يتم االنتهاء قريبا 
من تعديل تلك املواد بعد موافقة 
اجلهات املالكة في الشركة وعلى 
رأسها الهيئة العامة لالستثمار التي 
متلك 30% من رأسمال إضافة إلى 

حول عمل الشركة خالل الفترة 
املقبلة، أوض���ح املدير العام في 
ش���ركة املقاصة العقارية طارق 
العتيقي ف���ي تصريح خاص ل� 
الش���ركة س���تقوم  أن  »األنباء« 
بإجراء عملي���ة التقاص للعقود 
التي يتم إجنازها عبر الوسطاء 
العقاريني من خالل إمتام عملية 
البيع بني املشتري والبائع ومبا 
يضمن حصول كل منهما على حقه 
بعد إمتام عملية البيع. وبني ان 
الشركة لن تقوم بتسليم البائع 
ثم���ن األرض إال بعد االنتهاء من 
إجراءات حتويل امللكية وضمان 
حق املشتري في العقار موضوع 
البيع، الفتا أن الش���ركة حترص 
من وراء تلك اإلجراءات الى منع 
حاالت التدليس والغش التي يعاني 

منها السوق.
واضاف العتيق����ي ان من بني 
األهداف الرئيس����ية للشركة منع 
حاالت التدليس وتقييم العقارات 
بشكل عادل يضمن حقوق املشتري 
والبائع في وقت واحد. ولفت إلى 
أن الشركة ستبدأ العمل من خالل 
العقود التي يتم االتفاق عليها عبر 
الوسطاء  الوس����طاء مع احتفاظ 
العمول����ة اخلاصة بهم  بنس����بة 
والبالغة 1% على أن تقوم املقاصة 
بتحصي����ل مبالغ بس����يطة على 

الصفقات التي تتم من خاللها.
وبني العتيقي ان الشركة وافقت 
خالل عموميتها غير العادية على 

الشركة  العتيقي: 
إنهـاء عـلـى  تركـز 

الـبـيع  عمـلـيـات 
بعـمولـة  والـشـراء 
بسيطة مـع احتفاظ 
%1 بنسبة  السماسرة 

بعد مخاض عسير استمر لسنوات

»الخاص« تصدر القيمة بعدد 76 عقارًا قيمتها 14.4 مليونًا

انتعاش البورصة يسحب سيولة العقار لتحقيق مكاسب مضاربية سريعة

العقار التجاري في انتظار الدعم احلكومي

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق خالل الفترة من 2010/8/29 حتى 2010/9/2

العقود المسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

300000العاصمة )1(
1040000حولي )2(

1910000الفروانية )3(
1400000مبارك الكبير )4(

2440000األحمدي )5(
300000اجلهراء )6(

7390000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من 2010/8/29 حتى 2010/9/2

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

00000العاصمة )1(
22000حولي )2(

01000الفروانية )3(
10000مبارك الكبير )4(

00000األحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

33000املجموع

عاطف رمضان
أم���ني س���ر احتاد  نف���ى 
العقاريني قيس الغامن ما تردد 
عن تأجير بنايات استثمارية 
في السوق العقاري بأعلى من 
الس���وقية، مستدركا  قيمتها 
بان هناك فائضا في العرض 
مقابل الطلب، األمر الذي يدفع 
باألسعار لالنخفاض وليس 
االرتف���اع. وأضاف الغامن في 
تصريح ل� »األنباء« ان وجود 
ح���االت مح���دودة ال تتعدى 
أصابع اليد الواحدة تقوم مبنح 
املستأجرين شهرين مجانا في 

الس���نة مقابل أن تظل إيجارات أس���عار الشقق 
عند سقف معني لتجنب نزول األسعار ال ميكن 
اعتبارها حالة عامة ميكن القياس عليها، مبينا أن 
دراسات اجلدوى التي أعدها بعض مالك العقارات 
وجدت أن أسعار إيجارات الشقق متدنية خالل 

الفترة الراهنة. 
وب���ني أن دخول أعداد كبيرة م���ن العقارات 
التجارية إلى السوق نهاية العام احلالي والربع 

األول من العام املقبل س���يدفع 
بض���رورة تدخ���ل احلكوم���ة 
الستئجار مثل تلك البنايات ملنع 
التجاري  العقار  تدهور أسعار 
الذي يعاني من الركود منذ فترة، 
الفت���ا الى أن من ش���أن دخول 
احلكومة الس���تئجار العقارات 
التجارية تخفيف الضغط على 
الشركات والبنوك واملقاولني في 

آن واحد. 
وبني أن العقار االستثماري 
انتعاشا وقت  عادة ما يش���هد 
تراج���ع البورص���ة، مبينا أن 
نوعية االستثمارات تكون في 
املدى القصير لتحقيق األرباح السريعة.  ولفت 
الغامن الى أن »الكاش« هو س���يد املوقف والذي 
ميلكه تكون له حري���ة احلركة في الدخول إلى 
البورصة أو العقار االس���تثماري أو الس���كني.  
وحول رؤيته املستقبلية للعقار في ظل تنفيذ 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، قال الغامن 
ليس هناك مش���روع تنموي واحد أعطى دعما 

لألداء االقتصادي.

قيس الغامن


