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االقتصادية

عاطف رمضان
أكد املدير العام لشركة املقاصة العقارية طارق 
العتيقي لـ »األنباء« ان الشركة خاطبت السلطتني 
إلصدار قانون يســــمح لها بعمــــل ربط آلي بينها 
وبــــني بعض اجلهات احلكومية فــــي الدولة مثل 
بلديــــة الكويت واإلدارة العامــــة لإلطفاء ووزارة 
العدل والهيئة العامة للمعلومات املدنية والهيئة 

العامة للصناعة وذلك للكشف عن املخالفات التي 
قد تكون على العقارات أثناء إجراءات نقل ملكيتها 
من البائعني الى املشترين. وأضاف العتيقي ان هذا 
اإلجراء اجلديد من شأنه ان يختصر الوقت واجلهد 
إلصدار الوثائق العقارية باسم  املشترين. وأوضح 
ان »املقاصة العقارية« تسعى حاليا إلزالة املعوقات 
القانونية التي حتول دون حتقيق هذا الربط اآللي 

خاصة ان املادة رقم 12 من قانون السجل التجاري 
متنع وجود ربط آلي بني »املقاصة« ووزارة العدل. 
وأشار العتيقي الى ان الشركة لديها مستشار قانوني 
يعمل إلزالة هذه املعوقات القانونية التي تواجه 
»املقاصة«، موضحــــا ان »املقاصة« هي بالنهاية 
شــــركة جتارية حتتاج الى قانون يجيز لها عمل 

ربط آلي مع هذه اجلهات احلكومية.

»المقاصة العقارية« تسعى إلصدار قانون لربطها آليًا مع جهات حكومية

4 تحديات و5 محفزات تواجهها صناعة المعارض العقارية 
ومطالبات بصدور قوانين مرنة تراعي أوضاع السوق العقاري 

بعد ارتفاع األسعار بشكل طفيف على وقع تنفيذ خطة التنمية 

جانب من أحد املعارض العقارية

سعاد الهارون وليد قدومي

ال��ه����ارون: 
العقاري���ة  المع�ارض 
الس�يولة  ش�ح  تعاني  ال 
بع�ض  ت�ش�دد  وإنم�ا 
ال�رقاب�ي�ة  الج�ه�ات 
المنظمة الش�ركات  مع 

قدومي: نحتاج إلى 
مزيد من الدعم من خالل 
المنظمة  القوانين  تغيير 
للعقار خاص�ة قانوني 8 
و9 لسنة 2008 لزيادة 
ال�ت�داوالت  العقاري�ة

عمر راشد 
بعد مرور عامين على اندالع 
األزمة المالية وتداعياتها، اليزال 
القطاع العق��اري »مكانك راوح« 
وإن حدث بعض التحسن الطفيف 
القطاعات  ف��ي أس��عار بع��ض 
العقارية خاصة »االس��تثماري« 
و»الس��كني« عل��ى وق��ع ب��دء 
االقتصادية  التنمية  خطة  تنفيذ 
واالجتماعية. وما بين التحس��ن 
ف��ي أداء القطاع العق��اري على 
واإلقليمي،  العالمي  المستويين 
التزال الكويت تعاني من تراجع 
مستوى تطور صناعة المعارض 
العقاري��ة مقارن��ة بفترة ما قبل 

األزمة. 
وعلى الرغم من أهمية صناعة 
المعارض العقارية التي تس��وق 
مشاريع تتعدى قيمتها مليارات 
الدناني��ر س��نويا، إال أن هناك 
عددا من التحديات تواجه تطوير 
صناعة المعارض العقارية تكمن 

في اآلتي: 
القوانين  أوال: بيروقراطية 
وتعقيدها مـــع غياب المرونة 
إلى  في تطبيقها والتـــي أدت 
تراجع أدائها مقارنة بدول أخرى 

مجاورة في المنطقة.
ثانيا: تمسك إدارة التراخيص 
التجارية فـــي وزارة التجارة 
والصناعة بتطبيق القوانين على 
المنظمة للمعارض  الشركات 
من خالل فـــرض عقوبات قد 
تصل إلـــى حد وقف المعرض 
بالكامل بسبب أخطاء قد تقع 

فيها الشركات المشاركة. 
ثالثا: تضارب االختصاصات 
بين الجهات الحكومية المنظمة 
للسوق العقاري على أساس أن 
القرارات الصادرة من جهة ما 
تتعارض بشكل كامل أو جزئي 

مجلس األمة والتي نتوقع لها 
أن تعزز من مســـيرة التنمية 
االقتصادية في البالد والخروج 
من هـــذه األزمة العالمية بأقل 

األضرار والخسائر.

معوقات بيروقراطية

من جانبهـــا، أكــدت مــدير 
عام شركة »كويــت اكســبو« 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
ســـعاد الهارون أن الـعقار في 
الكويت ال يفتقد للســـــيولة 
وإنما القوانيـــن المـرنة التي 
تســـاهم في تطويـــر قدرات 
الشركات التي تقوم بتنــظيم 

تلك المعارض.
إلـــى أن وزارة  وأشـــارت 
التجارة وإن كانت تقوم بجهد 
مبذول لتطوير تلك الصناعة، 
إال أن إدارة التراخيـــص تقوم 
بتقييد تلك الصناعة من خالل 
فرض عقوبات على الشركات 
إيقاف  إلى حد  المنظمة تصل 

المعرض. 
وقالت إن صناعة المعارض 
أهميتهـــا  العقاريـــة رغــــم 
العالية  االقتصادية والعوائد 
التـــي تدرها تلك علـــى األداء 
االقتصادي بشـــكل عـــام، إال 
أن تضـــارب القوانيـــن وعدم 
للمســــتثمرين  وضوحهـــا 
المحلييـــن والخـارجيين أحد 
أهـــم المعوقـات التـــي تقـف 
أمـــام تطوير تلـــك الصناعة، 
مستدلة بأن الشركات الكـويتية 
تســـتطيع أن تنظم معارض 
فـــي دول خليجيـــة مجـاورة 
بترخيصها، فيما ال تستــطيع 
شــركات مماثلة في دول الخليج 
القيـــام بتنـظيم معـارض في 

الكويت.

خســـائر فادحة دفعت غيرهم 
للتفكير في نقل اســـتثماراتها 

من البورصة إلى العقار. 
المنافســـة بيـــن  رابعـــا: 
الشركات لطرح منتجات عقارية 
جديدة ومتميزة تناسب دخول 

المواطنين. 
خامسا: ظهور استثمارات 
جديـــدة في القطـــاع العقاري 
جذبت الكثيـــر من الكويتيين 
والتي منها السياحة العقارية 
والتي تعد من القطاعات العقارية 
الواعدة ولها جاذبيتها الخاصة 
في جذب المستثمرين واألفراد 

بات بحاجة أكثر من أي وقت 
مضى إليها إلعطاء دفعة قوية 
للتداوالت العقارية في جميع 
الســـكني  القطاعـــات خاصة 

واالستثماري. 
وقال إن العقار وإن شـــهد 
تحسنا على وقع برامج الدعم 
الذي تقدمه الحكومة للقطاع 
المصرفي والتي ســـتعزز من 
تنشـــيط وتفعيـــل مختلـــف 
القطاعات في الدولة باإلضافة 
إلى انتهاء حالة الترقب السياسي 
في الدولة والتـــي تمثلت في 
النتائج التي حققتها انتخابات 

أوال: رخص أسعار المنتجات 
العقارية التي يتم عرضها في 
المعارض العقارية ومناسبتها 

للدخول السائدة حاليا. 
ثانيا: ارتفاع العائد المتحقق 
من شراء عقارات »مدرة للدخل« 
التي يمكن  مقارنة بالفوائـــد 
الحصـــول عليها مـــن ودائع 
البنوك األمر الذي حرك األفراد 
لسحب ودائعهم واستثمارها 

في العقارات. 
 ثالثا: التذبذب الحاد الذي 
تشهده البورصة منذ فترة والذي 
كبد الكثير من المســـتثمرين 

المرنـــة التـــي تراعي ظروف 
وأوضاع الشركات في القطاع 
الخاص وراء عدم تطوير صناعة 
المعارض العقارية في الكويت 
بالشكل المطلوب، مستدركا أن 
العقار في الكويت بحاجة إلى 
مزيد من التنسيق بين الجهات 
العقاري  القطـــاع  الفاعلة في 
والشركات القائمة على تنظيم 
وإدارة تلك الصناعة التي تقدر 

قيمتها بالماليين. 
وشدد قدومي على ضرورة 
خروج تشريعات مرنة تراعي 
أوضاع وظروف السوق الذي 

مع قـــرارات صادرة من جهات 
أخرى.

رابعا: افتقاد التنسيق بين 
المنظمة للمعارض  الشركات 
الرقابية  العقارية والجهـــات 
بخصوص القرارات التي تظهر 
فجأة دون تنسيق وهو أمر ال 
يراعي ظروف السوق وال أداء 

الشركات العقارية. 
وفي مقابل تلك التحديات، 
هناك محفـــزات كبيرة يتمتع 
بها الســـوق قد تدفع صناعة 
المعارض العقارية لالنتعاش 
خالل المرحلة المقبلة ومنها: 

على حد سواء.
وقد اســـتطلعت »األنباء« 
آراء متخصصيـــن في صناعة 
المعارض العقارية، حيث قال 
العضـــو المنتدب في شـــركة 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
ان  توب اكسبو وليد قدومي، 
العقارية  المعـــارض  صناعة 
تحتاج إلى مزيد من الدعم وقت 
األزمة أكثـــر من وقت الرخاء، 
الفتا الى أن السوق العقاري وإن 
شهد تحسنا طفيفا إال أنه اليزال 

دون المستوى المأمول. 
القوانين  ورأى أن غيـــاب 

تداوالت نشطة على العقار التجاري دفعت السيولة 
لالرتفاع بنسبة 400% األسبوع الماضي

عمر راشد
دفعت التداوالت النشـــطة على العقار 
التجاري سيولة العقار لالرتفاع بشكل قوي 
وملحوظ وبنسبة 400% في األسبوع الماضي 
مقارنة باألسبوع قبل الماضي، حيث بلغت 
قيمة العقارات المتداولة في القطاع التجاري 
67.9 مليون دينار بلغت نسبتها 70% من 
إجمالي السيولة البالغة 98.3 مليون دينار 
على مســـتوى العقود والوكاالت التي تم 
تسجيلها من قبل إدارة التسجيل العقاري 

والتوثيق في وزارة العدل.
ويأتي االرتفاع الملحوظ في قيمة تداول 
العقارات التجارية على وقع النشاط الذي 
شهدته مناطق العقيلة والفحيحيل والجهراء 
والضجيج والتي تركزت جميعها في العقود 
المسجلة فيما خلت الوكاالت من أي صفقات 
مليونية. وبلغ عدد العقارات التي تم تداولها 
78 عقارا بلغت قيمتها 98.3 مليون دينار 
بلغ نصيب العقـــود منها 98.7%، فيما لم 
يتعد نصيب ســـيولة الوكاالت التجارية 

1.3% فقط.
وفي التفاصيل، بلغ عدد العقود المسجلة 
74 عقارا بقيمة بلغت 97 مليون دينار، بلغ 
عدد عقارات السكن الخاص منها 55 عقارا 
بقيمة 12.9 مليون دينار بنسبة 3.3% من 

إجمالي القيمة على مستوى العقود.
وجاء العقار االســـتثماري في المرتبة 

الثانية من حيث القيمة على مستوى العقود 
بعدد 15 عقارا بلغـــت قيمتها 16.2 مليون 
دينار بنســـبة 16.7% من إجمالي القيمة، 
وجـــاء العقار التجاري في المرتبة األولى 
على مستوى العقارات المتداولة في العقود 
المسجلة حيث بلغ عدد العقارات التجارية 
التي تم تداولها 4 عقارات بقيمة 67.9 مليون 
دينار مثلت 70% من إجمالي القيمة المتداولة 

على مستوى العقود.
وبلغ عـــدد العقـــارات المتداولة على 
مســـتوى الوكاالت 4 عقـــارات بقيمة 1.3 
مليون دينار، بلغ نصيب السكن الخاص 
3 عقارات لم تتعدى قيمتها حاجز النصف 
مليون دينار بالغة 0.451 مليون دينار مثلت 

34.6% من إجمالي القيمة.
وجاءت تداوالت العقار االستثماري في 
المرتبة الثانية بعقار واحد بلغت قيمته 
0.9 مليون دينار مثلت 65.4% من إجمالي 
القيمة المتداولة على مســـتوى الوكاالت 
المسجلة خالل األسبوع الثاني من الشهر 
الجاري. وقد مثل تداول الوكاالت البالغ 1.3 
مليون دينار مثلت 1.3% من إجمالي القيمة 
المتداولة على مستوى العقارات المتداولة 

في العقود والوكاالت.

»حولي« في المقدمة

وعلــــى مســــتوى تــــداول العقار في 

المحافظــــات، تصــــدرت محافظة حولي 
التداوالت العقارية على مستوى المحافظات 
بعدد 23 عقارا، تنوعت بين العقار الخاص 
بعدد 18 عقارا فيما تم تداول 5 عقارات في 
االستثماري. ولم يشهد العقار التجاري أو 
المخازن أو الصناعي أو الشريط الساحلي 
أو المخازن اي تداوالت. وعلى مستوى 
الوكاالت لم يتم تداول سوى عقار واحد 
على مســــتوى العقار الخــــاص، فيما لم 
تشهد قطاعات االستثماري أو التجاري أو 

المخازن أو الصناعي أي تداوالت.

22 عقارًا في »األحمدي«

وفي المركــــز الثاني، جاءت محافظة 
األحمــــدي بعدد 22 عقــــارا، كان نصيب 
الخاص منها 22 عقارا واالســــتثماري 8 
عقارات فيما بلغ عدد العقارات التجارية 
المحافظة عقارين، وعلى  على مستوى 
مستوى الوكاالت خلت تداوالت المحافظة 
من أي عقارات باستثناء تداول عقار واحد 

في القطاع االستثماري.

مبارك الكبير في المرتبة الثالثة

واحتلــــت محافظــــة مبــــارك الكبير 
المرتبــــة الثالثة من حيث عدد العقارات 
المتداولة بعدد 13 عقارا تركزت جميعها 
في السكن الخاص، فيما لم تشهد تداوالت 

العقار االستثماري والتجاري والمخازن 
والصناعي والشريط الساحلي أي تداوالت. 
وعلى مســــتوى الوكاالت، لم يتم تداول 
سوى عقار واحد في السكن الخاص ولم 

تشهد باقي القطاعات أي تداوالت.

8 عقارات معظمها في »الخاص«

وفي المرتبة الرابعة، جاءت محافظة 
الفروانية بعــــدد 8 عقارات، كان نصيب 
السكن الخاص منها 7 عقارات وتساوت 
العقارين االســــتثماري  فــــي  التداوالت 
والتجــــاري بعدد عقار واحد لكل منهما. 
وعلى مســــتوى تداول الوكاالت، لم يتم 
تداول ســــوى عقار واحـــد في الســــكن 
الخــــاص وخلت تداوالت االســــتثماري 
والتجاري والمخازن والصناعي من أي 

تحركات.

3 عقارات في العاصمة والجهراء

وجاءت محــافظتا العاصمة والجهراء 
في المركز الخامس بالتســــاوي بعدد 3 
عقــــارات لكل منهما، تركزت جميعها في 
الســــكن الخاص على مستوى محافظة 
الجهراء، فيمـا تقاســــــم قطـاعا السكن 
الخاص واالســــتثماري التداوالت بواقع 
عقاريــــن فــــي األول وعقــــار واحد في 

الثاني.

78 عقدًا ووكالة بقيمة 98.3 مليون دينار و»حولي« تصدرت النشاط

التقرير االحصائي االسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من 2010/9/5 حتى 2010/9/8

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

00000العاصمة )1(

10000حولي )2(

10000الفروانية )3(

مبارك الكبير 
)4(10000

01000االحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

31000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق خالل الفترة من 2010/9/5 حتى 2010/9/8

العقود المسجلة

الشريط جتارياستثماريخاصاحملافظة
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»كولدويل بانكر«: إقبال على شاليهات
»الملك الخاص« وثبات أسعار »حق االنتفاع«

تنــــاول التقرير العقاري لشــــركة 
الكويت  العاملية فرع  كولدويل بانكر 
وضع سوق الشاليهات في السوق احمللي 
خالل األشهر الثالثة املاضية والتي عادة 
ما تشهد طفرة في املبيعات وارتفاعا 
في أسعارها بسبب زيادة الطلب على 
شرائها في شهور الصيف، مشيرا إلى 
أن أسعار شاليهات حق االنتفاع خالل 
موســــم صيف 2010 كانت ثابتة على 
املعدالت نفسها التي كانت عليها خالل 
العام السابق ولم تشهد أدنى مستوى 

لالرتفاع على عكس املتوقع.
وأكــــد التقرير أن هــــذا الثبات في 
األسعار الذي شهده قطاع الشاليهات 
حق االنتفاع إمنا يعود لعدة أســــباب 
أبرزها انشــــغال أغلب املســــتثمرين 
بخسائرهم الناجتة عن املساهمات في 
الشــــركات املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، وتراجع معدالت عوائد 
الودائع املصرفية إلى نسب متدنية، إلى 
جانب نقص التمويل في السوق احمللي 
نتيجة الستمرار تداعيات األزمة املالية 
العاملية واستمرار الوضع املتشدد الذي 
تنتهجه بعــــض البنوك في اإلقراض، 
حيث عادة ما يعتمد سوق الشاليهات 
على انتعاش سوق األسهم، فنجد أن 
أرباحهم  أغلب املستثمرين يوجهون 
الناجتة عن االستثمار في البورصة إلى 
االستثمار العقاري بجميع قطاعاته ومن 
بينها قطاع الشاليهات الذي ينتعش 
دائما وقت الوفرة املالية وارتفاع حجم 
الســــيولة في الســــوق، أما مع وضع 
الســــوق احلالي الــــذي يعاني نقصا 
شديدا في الســــيولة وسبل التمويل، 
وخسارة الشركات بنسب عالية، فإن 
الطلب على شراء الشاليهات التي تعتبر 
وســــيلة الرفاهية يقل بشكل ملحوظ 
وهو األمر الذي ينعكس ســــلبا على 

حركة أسعارها.
إلى جانب ذلــــك، فإن هناك توجها 
كبيرا من قبل بعض املواطنني لشراء 
الشاليهات امللك اخلاص التي تعرض 
في منطقة لؤلؤة اخليران )مدينة صباح 
األحمد البحرية( ولديها إطاللة مباشرة 
على البحر، السيما أنها متكن املشتري 

من احلصول على شــــاليهات حديثة 
بواجهة بحرية متميزة مع وثيقة ملك 
خاص متاثل وثيقة الســــكن اخلاص 
وبأسعار تنافسية عند مقارنتها بأسعار 
شاليهات حق االنتفاع، وهو األمر الذي 
خفض من اإلقبال على شراء شاليهات 
حق االنتفاع بنســــب ملحوظة خالل 

الفترة األخيرة.
اجلدير بالذكر أن الصفقات التي متت 
خالل أشهر الصيف على منطقة لؤلؤة 
اخليــــران كان لها بالغ األثر في زيادة 
حجم التداول على العقارات السكنية، 
حيث شــــهدت تلك املنطقــــة مبيعات 
مرتفعة وصفقات ملئات القسائم، فيما 
بلغ متوسط سعر املتر املربع 187 دينارا 
للمواقع التي تطل مباشرة على البحر 
في حني بلغ سعر املواقع الداخلية 142 
دينارا، وهي تعتبر أســــعارا مناسبة 

لشريحة كبيرة من املواطنني.
وأشار التقرير إلى معدالت أسعار 
شــــاليهات حق االنتفاع خالل موسم 
الصيــــف للعام احلالي فــــي مختلف 
املناطق، حيث استقر سعر املتر الطولي 
البحرية في منطقتي بنيدر  للواجهة 
واجلليعة عند قيمــــة تتراوح ما بني 
12 و25 ألف دينار وفي منطقة الزور 
تراوح سعر املتر الطولي بني 12 و15 ألف 
دينار، وفي النويصيب بلغ 14.5 ألف 
دينار، أما منطقة شاليهات الضباعية، 
فقد تراوح سعر املتر الطولي فيها ما 
بني 9 و14 ألف دينار، وبلغت أســــعار 
الشاليهات في منطقة ميناء العبداهلل 
معدالت تراوحت بني 8 و13 ألف دينار 
للمتر الطولي، فيما اقتصر سعر املتر 
الطولي في منطقة الدوحة على قيمة 

بني 3.5 و6.5 آالف دينار.
وتوقــــع التقرير أال يشــــهد قطاع 
الشاليهات حتسنا خالل الفترة املقبلة 
إال إذا مــــا تغير وضع االقتصاد العام 
في السوق احمللي وعاد االنتعاش من 
جديد إلى سوق الكويت لألوراق املالية 
أو حتركت احلكومة نحو إصدار قوانني 
وقرارات تصب في اجتاه حتريك عجلة 
االقتصاد، الذي اليزال يعاني من آثار 

األزمة.

النشغال المستثمرين بخسائرهم في البورصة وتراجع معدالت العوائد المصرفية


