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محمد السلطان

العقارات االستثمارية أصبحت أكثر أمانا

إقبال على شراء البنايات التي يقل سعرها عن 800 ألف دينار

السلطان:العقارات االستثمارية أكثر أدوات
 االستثمار أماناً وربحاً للمستثمرين شركات وأفراداً

 تناول التقرير العقاري 
الكويتي����ة  لش����ركة 
التخصصي����ة لالستش����ارات 
الذي ش����هده  النمو  العقارية 
قطاع العقارات االس����تثمارية 
خالل الفت����رة األخيرة، مؤكدا 
أن هذا القط����اع أصبح ضمن 
أكثر األدوات االستثمارية أمانا 
وربحية للمستثمرين شركات 
وأف����راد، خاصة في ظل تدني 
عوائد الودائع املصرفية إلى ما 
بني 1 و3%، وتذبذب وضع سوق 
الكويت ل����أوراق املالية الذي 
تراجعت فيه بعض األسعار إلى 
ما هو أقل من القيمتني الدفترية 
واالسمية وان حتسن السوق 
في الفترة أخيره وهو يلمس 

6900 نقطة.
وأكد رئي����س مجلس إدارة 
الش����ركة محمد الس����لطان أن 
الفترة األخيرة ش����هدت إقباال 
ال باس به على شراء البنايات 
التي تتراوح أسعارها ما بني 
500 و800 أل����ف دينار والتي 
ع����ادة ما تدر عائ����د بني 4 و8 
أالف دين����ار ش����هريا، خاصة 
وأن مبلغه����ا يبقى مناس����بة 
مع ميزانية ش����ريحة كبيرة 
من املس����تثمرين أما البنايات 
االستثمارية التي يفوق مبلغها 
املليون دينار فلم تش����هد ذاك 
التحرك امللحوظ كون سوقها 
الغالب بالشركات  محدود في 
التي كان����ت الالعب األول في 
هذه النوعية من البنايات خالل 
التي سبقت  الثالث  السنوات 
األزمة، موضحا أن تلك النوعية 
من البنايات تعاني اآلن ركودا 
في حركة التداول، السيما مع 
تراجع الفرص املتاحة للتمويل 

في السوق احمللي.
وأشار إلى إيجابيات األزمة 
املالي����ة العاملية على س����وق 
العقارات االستثمارية، حيث 
ساهمت في إيقاف حركة تشييد 

العمارات االستثمارية وورشة 
البناء التي استمرت على مدار 
ثالث سنوات املاضي، السيما 
عملية اإلحالل ما بني البنايات 
املتهالك����ة بالبنايات  القدمية 
احلديثة ذات الطوابق املتعددة 
التي توف����ر أضع����اف حجم 
الوح����دات التي كانت تعرض 
في السوق سابقا، حيث حجمت 
األزمة من ذلك خاصة في ظل 
ش����ح التمويل وتشدد البنوك 
في إقراض املس����تثمرين وهو 
األمر الذي جعل الكثير من املالك 
يؤجلون خطط بناء العقارات 
االس����تثمارية، مما ساهم في 
تقليص حجم الزيادة الدورية 
التي كان����ت تدخل على حجم 

املعروض من الشقق.
أن األزمة  الس����لطان  وبني 
س����اهمت في تقليص الفجوة 
بني العرض والطلب في الشقق 
نتيجة الركود والتي كانت قد 
اتسعت بشكل ملحوظ خالل 
السنوات املاضية نتيجة لتزايد 
املعروض بشكل مستمر، منوها 
إلى أن الضغط الش����ديد على 
طلبات شراء مواد البناء بسبب 
مشاريع خطة التنمية سيصب 
في اجتاه رفع كلفة البناء ومن 
ثم رفع أسعار العقارات القائمة، 

وهو األمر الذي ستظهر نتائجه 
اإليجابية على سوق العقارات 
االستثمارية التي سيقل حجم 
البناء به����ا وبالتالي يتراجع 

حجم املعروض منها.
الس����لطان  واستش����هد 
العقارات  بحجم تداول قطاع 
االس����تثمارية خالل النصف 
األول من العام احلالي والذي 
بلغت قيمته 445.9 مليون دينار 
مقارنة م����ع 292.6 مليون في 
الفترة نفسها من العام املاضي، 
وهو ما يش����ير إلى منو حجم 
التداول بنسب فاقت 50 % عن 
ما كانت علي����ه العام املاضي، 
مؤكدا أن ارتفاع عوائد العقارات 
االستثمارية في السوق العقاري 
احمللي كان له أثر كبير في جذب 
املستثمرين لالستثمار في شراء 
البنايات االستثمارية وزيادة 
الطلب عليها، حيث شهد السوق 
خالل الفت����رة األخيرة حتركا 
ملحوظا من قبل املستثمرين 
لشراء البنايات، خاصة العمارات 

غير املخالفة لقانون البناء.
وأوضح أن نس����ب عوائد 
العقارات االستثمارية تختلف 
من منطقة إلى أخرى وتتراوح 
العوائد التي تنتج عن تأجير 
البنايات ما بني 7 و13%، فيما 

توجد عالقة عكس����ية ما بني 
نسب العائد وأسعار البنايات 
االس����تثمارية فكلما ارتفعت 
نس����ب العوائد ترتفع س����عر 
البيع والعكس صحيح، موضحا 
العقارات االستثمارية في  أن 
املنطقة العاش����رة متنح أعلى 
معدل للعوائد، حيث تتراوح 
ما ب����ني 9 و10% تليها منطقة 
الفروانية والتي تتراوح عوائد 
عقاراتها االس����تثمارية ما بني 
8 و9%، ث����م منطق����ة حول����ي 
والتي تق����در العوائد فيها بني 
7 و9 %، وأخيرا تأتي منطقة 
التي حتقق عقاراتها  الساملية 
عوائد بقيم����ة 7% وهي بدون 
مخالفات جس����يمه ش����ريطة 
عدم حتطم االيجار. وتوقع أن 
تستمر احلركة على قطاع العقار 
االستثماري خالل األشهر املقبلة 
خاصة مع اجتاه بعض الشركات 
العقارية واالس����تثمارية على 
التركيز على استقطاب عقارات 
استثمارية غير املخالفه ومدرة 
ضمن محافظها العقارية، وذلك 
النوعية  بعد تأكدها بأن هذه 
م����ن العقارات امل����درة للدخل 
اآلم����ن لها حتى  تعتبر املالذ 
في أقوى األزمات التي متر بها 

األسواق.

مراد لـ »األنباء«: إقبال كويتي على العقار الدولي 
وأتمنى إقرار قانون تمّلك األجانب للعقار

 قرارات »لجنة التجارة« لتنظيم السوق 
العقاري قبل نهاية العام الحالي 

عمر راشد 
 أفادت مص���ادر »األنباء« ب���أن التوص�يات 
الخاصة بلج�نة التجارة المش�����ك�لة لت�نظيم 
السوق العقاري قد ترى ال�نور قبل نهاية العام 
الحالي مع تدشين عمل الم�قاصة الع�قارية بشكل 
فعلي خالل شهر سبتمبر الماضي، مس��تدركة 
بأن السوق العقاري بات متعطشا آللية تنظ�يم 
مح���ددة تحدد عمل الس���وق العقاري والفصل 
بين االختصاص���ات للجهات الت���ي ت�عمل في 

الس�وق. 

 وبين���ت أنه على الرغم من الملفات الثقيلة 
التي تحتاج إلى حل���ول جذرية من قبل وزير 
التجارة والصناعة والمتمثلة في غالء األسعار 
واالنته���اء من وضع اللمس���ات النهائية لهيئة 
أس���واق المال إضافة إلى ملف اللجنة المعنية 
بتنظيف الس���وق من الشركات الورقية، إال أن 
تنظيم السوق العقاري يعد من بين األولويات 
التي تحرص الوزارة على االنتهاء منها لما للعقار 
من أهمية كبيرة من حيث مساهمته في القيمة 

المضافة بالناتج المحلي اإلجمالي.

المواطنون باتت لديهم ثقافة عقارية باألسعار المناسبة للعقارات في الخارج

سعود مراد

تداول العقار ينمو 155% في سبتمبر

و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان 
المؤسسات من مزاولة الرهن 
العقاري قائ���ال: قانونا الرهن 
العقاري 8 و9 لم ينتج عنهما 
تخفي���ض أس���عار عق���ارات 
السكن الخاص، كما ان اسعار 
االيجارات ارتفعت ايضا ولم 
تحل المشكلة التي يع�اني من�ها 

المواطنون.
و أعرب م���راد عن أمله ان 
يتم اقرار قانون لتملك االجانب 
للعقارات في الكويت، مؤكدا عدم 
وجود مخاطر من تملك االجانب 
للعقارات بالكويت، خاصة ان 
العقار عبارة عن أصل ثابت، 
مش���يرا الى انه في حال إقرار 
هذا القانون سيساهم ذلك في 
المحلي  العقار  انتعاش سوق 
وتقل المشكالت االجتماعية، 
مطالبا من يملك عقارا بالكويت 
في حال اقرار القانون بأن يمنح 
اقامة ع���دة س���نوات وتجدد 

تلقائيا.

الفترة  المحلي ش���هد خ���الل 
األخيرة تراجعا في التداوالت 
العقاري���ة مما جع���ل بعض 
العقاري���ة تدخل  الش���ركات 
في مج���ال التطوير العقاري، 
األم���ر الذي جعلها تحتاج إلى 

التمويل.
 وتطرق مراد خالل حديثه 
العقاري 8  الرهن  الى قانوني 

عاطف رمضان
أكد مدي���ر ع���ام مجموعة 
المعارض  المس���ار لتنظي���م 
 والمؤتم���رات س���عود م���راد

ل� »األنباء« أن السوق المحلي 
يشهد إقباال نوعيا على العقار 
الدولي الذي يتم تسويقه في 
التي تقام  العقارية  المعارض 

في الكويت.
وأرج���ع مراد ه���ذا اإلقبال 
للثقاف���ة العقارية التي يتمتع 
بها المواطنون، مش�����يرا إلى 
أنهم بات لديهم إلمام باألسعار 
المناس���بة للعقارات التي يتم 
طرحه���ا في ه���ذه المعارض 

العقارية.
وذك���ر م���راد أن الس���وق 
إقب����اال على  المحلي يش���هد 
التم��لي���ك، مطالب���ا  ش����قق 
الجهات المعنية بإصدار قوانين 
وتشريعات تنظم عمليات شراء 

وبيع شقق التمليك.
وأشار مراد إلى أن السوق 

 364 عقدًا ووكالة في سبتمبر تقفز بسيولة العقار 
بنسبة نمو تجاوزت 50% بالغة 178.8 مليون دينار

عمر راشد
شهدت قيمة التداوالت العقارية ارتفاعا 
ملحوظا خالل شهر سبتمبر مقارنة بأدائها 
في شهر أغسطس متجاوزة نسبة ال� %50، 
حيث بلغ إجمالي العقود والوكاالت التي مت 
تداولها خالل شهر سبتمبر 364 عقارا بقيمة 
178.8 مليون دين����ار مقابل 481 عقارا بلغت 
قيمتها 117.9 مليون دينار. وجاء ارتفاع القيمة 
املتداولة بواقع 60.9 مليونا في شهر سبتمبر 
مقارنة بش����هر أغسطس، ووفق إحصائيات 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 

العدل، خلمسة أسباب رئيسية:
أوال: اإلقبال الكبير وامللحوظ على تداول 
العق����ارات التجارية والتي رفعت من حرارة 
التداوالت العقارية حيث بلغ عدد العقارات 
التجارية 3 عقارات بقيمة 71.3 مليون دينار 
متثل 39.8% من إجمالي القيمة املتداولة على 

مستوى العقود والوكاالت.
ثانيـا: اإلقبال الكبير من قبل املستثمرين 
على مستوى األفراد والشركات لالستحواذ 
على العقارات االس����تثمارية »املدرة« للدخل 
والتي تتجاوز عوائدها نسبة ال� 10% خاصة 
في منطقة حول����ي وهي تعتبر عوائد جيدة 
للغاية مقارنة بفوائد البنوك التي ال تتجاوز 
نسبة 3%. ومع التذبذب في أداء سوق الكويت 
لأوراق املالية فقد فضل الكثير من املتداولني 

االنتقال مبدخراتهم من االس����هم إلى سوق 
العقار األكثر أمانا. وق����د بلغ عدد العقارات 
التي مت تداولها في العقار االس����تثماري 74 
عق����ارا بلغت قيمتها 41.1 مليون دينار متثل 

23% من إجمالي القيمة املتداولة.
ثالثا: على الرغم من أن تداوالت الس����كن 
اخلاص التزال تستحوذ على نصيب األسد من 
إجمالي القيمة املتداولة إال أن منافسة العقار 
التجاري واالستثماري لتداوالته خالل سبتمبر 
هي أهم اإليجابيات في أداء التداوالت العقارية 
خالل شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، فقد 
استحوذ السكن اخلاص على 37% من إجمالي 
القيمة املتداولة خالل سبتمبر بعدد 287 عقارا 
بلغت قيمتها 66.4 مليون دينار. وفي مقابل 
تلك النسبة جند أن تداوالت السكن اخلاص 
بلغت نسبتها 69.3% خالل شهر أغسطس، 
ما يعني أن هناك تراجعا في نسبة تداوالت 
السكن اخلاص خالل سبتمبر لصالح العقار 

االستثماري والتجاري.
رابعا: التفاؤل الذي شهدته األوساط العقارية 
على وقع تدشني عمل املقاصة العقارية والتي 
شهدت الكثير من املشكالت قبل والدتها على 
وقع الن����زاع القضائي بينه����ا وبني اجلهات 
العقارية الفاعلة في السوق العقاري وعلى 
رأسها احتاد سماسرة العقار، حيث دفع اإلعالن 
عن بدء العمل في املقاصة العقارية املتداولني 

للرغبة في أن تتم معظم الصفقات العقارية 
عبرها منعا للتدليس والغش العقاري الذي 

تعاني منه الكثير من األوساط العقارية.
خامسا: تأكيد العديد من اجلهات احلكومية 
على ضرورة تنفيذ مشاريع اخلطة التنموية 
خالل األربع س����نوات املمتدة على مستوى 
اخلطة دفع من جدي����د باآلمال نحو تخطي 
السوق العقاري تداعيات األزمة املالية وتعافي 
الس����وق العقاري من آثار تل����ك األزمة، مع 
اجتاه الكثير من الشركات العقارية املدرجة 
للخروج من األزمة املالية من خالل االنتهاء 
من مديونياته����ا وتعزيز إيراداتها من خالل 
التركيز على نش����اطها التشغيلي بعيدا عن 

التعامل في سوق األسهم.
ومن املتوقع ارتفاع وتيرة القيمة املتداولة 
خالل الربع األخير من العام احلالي مع عودة 
الس����وق للتعافي والتوقعات ببدء احلكومة 
بتنفيذ مش����اريع خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والتي ستعزز الوضع االقتصادي 

بشكل عام والعقاري بشكل خاص.

»األحمدي« في الصدارة

وعل����ى مس����توى احملافظ����ات، تصدرت 
»األحمدي« التداوالت العقارية على مستوى 
احملافظات خالل شهر سبتمبر بعدد 102 عقار، 
نصيب العقود منها 99 عقارا فيما كان نصيب 

الوكاالت 3 عق����ارات، حيث احتلت تداوالت 
السكن اخلاص على مستوى احملافظة املركز 
األول بعدد 65 عقارا تالها في املركز الثاني 
العقار االس����تثماري بعدد 36 عقارا، فيما لم 
تتجاوز ت����داوالت العقار التجاري عن عقار 

واحد فقط خالل الشهر.

المركز الثاني لـ »حولي«

واحتلت محافظة حولي املركز الثاني في 
عدد العقارات املتداولة على مستوى احملافظات 
بعدد 95 عقارا، حيث بلغ عدد العقود املتداولة 
على مستوى احملافظة 90 عقارا فيما بلغ عدد 

الوكاالت 5 عقارات.
وبلغت تداوالت السكن اخلاص 71 عقارا 
فيما لم تزد تداوالت االستثماري عن 9 عقارات 

والتجاري عن عقارين فقط.

»مبارك الكبير« في المركز الثالث

وفي املركز الثالث جاءت محافظة مبارك 
الكبير بعدد 83 عقارا توزعت بواقع 81 عقارا 
على مستوى العقود وعقارين على مستوى 
الوكاالت، وحصدت تداوالت السكن اخلاص 81 
عقارا تركز 79 منها في العقود وعقاران فقط 
في الوكاالت ولم تتجاوز تداوالت االستثماري 
عقارين فقط، فيما لم تشهد بقية القطاعات 

أي تداوالت خالل الشهر.

5 أسباب وراء ارتفاعها أهمها تداوالت »التجاري« واإلقبال على »االستثماري« و»الخاص«

الفروانية في المركز الرابع بتداول 45 عقارًا
أش��ارت االحصائيات الص��ادرة عن ادارة التس��جيل العقاري 
والتوثيق ف��ي وزارة العدل الى ان الفرواني��ة احتلت املركز الرابع 
بعدد 45 عقارا توزعت على العقود بواقع 40 عقارا وعلى الوكاالت 
بواقع 5 عقارات، واحتلت تداوالت الس��كن اخلاص مركز الصدارة 
على مس��توى احملافظة بعدد 33 عقارا فيما بلغ عدد العقارات التي 
مت تداولها على مس��توى العقار االس��تثماري 10 عقارات ولم تتعد 
تداوالت »التجاري« على مس��توى احملافظة عن عقارين فقط، ولم 

تشهد املخازن اية تداوالت.
»العاصمة« في المركز الخامس

وف��ي املركز اخلامس ج��اءت العاصمة بع��دد 26 عقارا توزعت 
على العقود بواقع 24 عقارا وفي الوكاالت بعدد عقارين، وبلغ عدد 

العقارات املتداولة على مستوى السكن اخلاص 24 عقارا.
فيما جاءت تداوالت االس��تثماري بشكل هزيل لم يتعد عقارين 
فقط ولم تش��هد تداوالت عقارات »التجاري« واملخازن اي تداوالت 

خالل شهر سبتمبر.
»الجهراء« في المركز األخير بعدد 13 عقارًا

وبع��دد 13 عقارا فقط، احتل��ت »اجلهراء« املركز الس��ادس، 
ترك��زت جميعها في الس��كن اخل��اص، فيما لم تش��هد تداوالت 
االس��تثماري او التجاري او املخازن اي حتركات خالل سبتمبر 
ف��ي ظل ضعف واضح من قبل املتداولني على الدخول في العمل 
داخل احملافظة لقلة جاذبيتها للكثير من اصحاب الكاش وضعف 

البنية التحتية بها.

»كولدويل بانكر«: عودة التمويل العقاري
تدفع العقارات السكنية الجديدة لالرتفاع بنسبة %20

ما بني 65 صفقة س���كن خاص 
و36 صفقة عقارات استثمارية 
وصفقة واحدة عقار جتاري، ثم 
جاءت محافظة حولي في املركز 
الثاني من بني احملافظات بعدد 95 
عقارا ما بني 71 سكن خاص و24 
عقارات استثمارية ولم تشهد 
احملافظة أي تداول على العقارات 
التجارية، تلتها محافظة مبارك 
الكبير بعدد 83 عقارا منها 81 
صفقة عقارات سكنية وعقاران 
فقط استثماري، وكذلك لم تشهد 
احملافظة أي تداول على العقارات 

التجارية.
وأوض���ح التقرير أن قطاع 

العقارات السكنية سيستمر في 
حركة النمو التي يشهدها خالل 
الفترة املقبلة نتيجة ملجموعة 
من املعطيات التي تدفع باجتاه 
البناء  ب���دء  أبرزها  النمو  هذا 
في عدد من املناطق الس���كنية 
اجلديدة، وتزايد فرص التمويل 
املوجه للقطاع من قبل البنوك 
اإلسالمية، إلى جانب تضاعف 
الراغب���ني في احلصول  أعداد 
على سكن خاص في ظل تأخر 
الدول���ة الحتياجاتهم،  تلبية 
املناطق  مبينا أن هناك بعض 
السكنية، السيما اجلديدة منها 
ش���هدت خالل األشهر األخيرة 

ارتفاعا في األسعار بنسب بني 
5 و20% نتيجة لعودة التمويل 

للقطاع.
إلى قطاع  التقرير  وتطرق 
الذي  العقارات االس���تثمارية 
يستمر الطلب عليه في ظل ندرة 
األدوات االستثمارية األخرى في 
السوق احمللي والتي توفر عائدا 
ثابتا للمستثمرين، موضحا أن 
أغلب املستثمرين يفاضلون بني 
عوائد العقارات االس���تثمارية 
التي تتراوح بني 7 و10% وعوائد 
الودائع املصرفية التي تتراوح 
بني 1 و3% والتي ال تكفي سداد 

قيمة زكاة األموال.

تناول التقرير 
العقاري لشركة 
كولدويل بانكر 
فرع  العاملية 
الكويت حجم التداول العقاري 
لشهر سبتمبر من العام احلالي 
والذي شهد منوا بنسبة 155% عن 
الفترة نفسها من العام املاضي 
محققا 178.7 مليون دينار بعدد 
364 صفقة عقارية، مقارنة مع 
69.9 مليون دينار حجم التداول 
في س���بتمبر من العام املاضي 

وبعدد 252 صفقة عقارية.
وبني التقرير أن قطاع العقارات 
السكنية ش���هد منوا ملحوظا 
بنسبة بلغت 50%محققا 66.4 
مليون دينار بعدد 287 صفقة 
وذلك مقارن���ة مع حجم تداول 
الس���كني في سبتمبر  القطاع 
من العام املاضي والذي بلغ 44 
مليون دينار بعدد 190 صفقة، 
تاله قط���اع العقارات التجاري 
الذي شهد تداول ثالث صفقات 
مؤثرة بقيمة إجمالية بلغت 71 
مليون دينار وذلك مقارنة مع 
3 ماليني دينار فقط في تداول 

العقار التجاري.
خالل سبتمبر من العام 2009 
وأشار التقرير إلى حجم التداول 
للعقارات االس���تثمارية والذي 
جاء في املركز الثالث محققا 41 
مليون دين���ار بعدد 74 صفقة 
مقارنة مع الفترة نفس���ها من 
العام املاضي والتي شهدت تداول 
عقارات استثمارية بقيمة 22.8 
مليون دينار وبعدد 58 صفقة 

عقارية.
العقاري  التداول  وقد تركز 
في محافظة األحمدي التي جاءت 
في املركز األول وشهدت انعقاد 
عدد 102 صفقة عقارية تنوعت 

تقـرير

العقود المسجلة خالل سبتمبر
المخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
23100العاصمة
662400حولي

29920الفروانية
79200مبارك الكبير

633510األحمدي
13000اجلهراء
2737130املجموع

الوكاالت العقارية المسجلة في سبتمبر
المخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
1100العاصمة
5000حولي

4100الفروانية
2000مبارك الكبير

2100األحمدي
0000اجلهراء
14300املجموع


