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  عمر راشد 24 
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون يتوقع ان يصدر 
قرارات بتنظيم السوق العقاري والتي تستند الى 
توصيات جلنة التجارة املكلفة بتنظيم السوق 
العقاري، وذلك بعد اجازة العيد مباشرة.وأضافت 
املصادر ان هذه القرارات تتعلق بتنسيق العمل 

بني اجلهات املعنية بالسوق العقاري، خاصة 
لشــــركة املقاصة العقارية، والبلدية ووزارة 
العدل ووزارة التجارة والصناعة، مستدركة 
بان عمولة السمسرة سيتم حسمها مع االخذ 
في االعتبار أهمية احلفاظ على نسبة «املقاصة 
العقارية» مــــن تلك العمولة حتى تتمكن من 
تأدية نشاطها بشكل ميكنها من تطوير أدواتها 

في السوق العقاري.وأشارت املصادر الى ان 
مسألة تنظيم املعارض العقارية التي يتوقع 
ان تنظمها تلك القرارات ســــينظر اليها بعني 
االعتبار من حيث عدد املعارض وتوقيت إقامتها 
والتأكد من املنتجات العقارية التي سيتم عرضها 
في املعارض عبر تنظيم ثالثي يضم البلدية 

و«التجارة» واملقاصة العقارية. 

 الهارون يصدر قرارات لتنظيم السوق العقاري عقب إجازة العيد مباشرة

  عاطف رمضان
  أرجع عقاريون أسباب تراجع التداوالت 
العقاريــــة خالل الفترة مــــن ٢٤ إلى ٢٨ 
أكتوبر املاضي مقارنة باألسبوع السابق 
لـ ٤ عوامل مجتمعــــة منها دخول فترة 
اجازة عيد األضحــــى املبارك إضافة إلى 
ما شهدته الساحة السياسية من سجال 
نيابي حكومي حول كيفية متويل اخلطة 
التنموية، كذلك غياب الرؤية الواضحة 
حول مستقبل االستثمار العقاري السيما 
في العقــــار التجاري الذي اليزال يعاني 
من ركود حاد علــــى خلفية عدم تعافي 
االقتصاد بشكل عام جراء تداعيات األزمة 
املالية العاملية، إلى جانب تردد أصحاب 
الكاش ونقص السيولة املالية في السوق 
احمللي التي بدورها أثرت سلبا على غياب 

الصفقات املليونية.
   وأظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل 

العقاري والتوثيق في وزارة العدل للفترة 
مــــن ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبــــر املاضي ان عدد 
العقارات املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ ٩٧ عقارا مببلغ قدره ٢١٫٠٥ 
مليون دينار، في حني بلغ عدد العقارات 
االستثمارية ٢١ عقارا بقيمة ١١٫٠٢ مليون 
دينار، وبلغ عدد العقارات التجارية (عقار 
واحد) مببلغ قدره ١٫٥ مليون دينار، علما 
أن عدد العقار املخازن (عقار واحد) بقيمة 
١٫٣ مليــــون دينار، فيما لم يشــــهد عقار 
الشريط الساحلي او الصناعي اي حترك 

خالل هذه الفترة.

  تداول العقود

  وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي العقود 
العقارية خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ اكتوبر 
املاضي بلغ ١٢٠ عقارا مقارنة باألسبوع 
السابق حيث كان اجمالي العقارات املتداولة 

١٤٥ عقارا وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
العقود بواقع ٢٥ عقارا، فيما انخفضت 
حركــــة تــــداول العقار اخلــــاص للفترة 
نفسها بواقع ١٨ عقارا مقارنة باألسبوع 

السابق.
  وجاء في احصاءات وزارة العدل ان 
مؤشــــر تداول العقود بالنســــبة للعقار 
االستثماري انخفض بواقع ٨ عقارات، علما 
أن مؤشر تداول العقود استمر بالنسبة 
للعقار التجاري بواقع عقار واحد في حني 

ارتفع عقار املخازن بواقع عقار واحد.

  الوكاالت العقارية

  أما عن العقــــارات املتداولة للوكاالت 
بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ 
اكتوبر املاضي فقد بلــــغ عدد العقارات 
قــــدره ١٫٨  اخلاصــــة ٧عقــــارات مببلغ 

مليون دينار، في حني بلغ عدد العقارات 
االستثمارية عقار واحد مببلغ قدره ٤٥٠ 
ألف دينار، وبلغ عدد العقارات التجارية 
عقار واحد بقيمة ٣ ماليني دينار، فيما لم 
يشهد عقار املخازن او الصناعي اي حترك 
خالل هذه الفترة. اما عن مؤشــــر تداول 
الوكاالت العقارية، فإن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ ٩ عقارات 
مقارنة باألسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي 
العقارات املتداولة ٣٠ عقارا وذلك بانخفاض 
مؤشــــر تداول الوكاالت العقارية بواقع 
٢١ عقارا. ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشــــره انخفض بواقع ٢٢ 
عقارا، فيما اســــتقر العقار االستثماري 
بواقع عقار واحد، علما بأن مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية ارتفع بالنسبة للعقار 
التجاري بواقع عقار واحد واستقر عقار 

املخازن بواقع «صفر» عقار. 

 وفق إحصاءات «العدل» خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر الماضي  

 تداول ٩٧ عقارًا خاصًا بقيمة ٢١ مليون دينار
   و٢١ عقارًا استثماريًا بـ ١١ مليونًا

 إجازة العيد وحسم تمويل الخطة التنموية ومستقبل االستثمار العقاري ونقص السيولة 
..٤ عوامل تقود سيولة العقار لالنخفاض خالل أسبوع

 توقعات بعودة االنتعاش للسوق العقاري
   بحلول الربع األول من العام المقبل

 أسعار العقار في المنطقة اقتربت من القاع 

 محمد البدري
  توقعت مصادر عقارية مراقبة ألوضاع السوق احمللي أن يشهد الربع 
األول من العام املقبل عودة االنتعاش للســــوق بعد فترة غياب طويلة 
قاربت العامني.وأوضحت املصــــادر لـ «األنباء» أن الفترة املنصرمة من 
الربع األخير شهدت بعض املؤشرات التي تبشر بعودة الرواج واالنتعاش 
من جديد للسوق العقاري احمللي، وهو ما ستؤكده األسابيع املتبقية من 
العام احلالي، مبينة انه في مقدمة هذه املؤشرات االيجابية بوادر تعافي 
االقتصاد الوطني من تداعيات األزمة املالية العاملية، واإلصرار احلكومي 
الواضح على إجناح خطة التنمية الســــيما متويل املشاريع العمرانية 
واإلسكانية ومشــــاريع البنية التحتية، والتصريحات احلكومية بشأن 
العزم على القضاء نهائيا على «طوابير» االنتظار اإلسكانية، ما يعني ضخ 
املزيد من السيولة في السوق العقاري، األمر الذي من شأنه زيادة حجم 
الطلب على املعروض ودفع عجلة العقار قدما لألمام.ولفتت املصادر إلى 
أنه خالل الفترة املاضية كانت التأثيرات النفسية هي املتحكمة بالسوق 
العقاري، كما أن احملفزات احلقيقية كانت شبه غائبة األمر الذي أصاب 
السوق بالركود وحال دون حدوث انتعاشة حقيقية، حيث شهدت األشهر 
التسعة املنصرمة من العام احلالي مراوحة السوق في مكانه على وقع 
الشائعات والتأثيرات النفســــية، فلم يكن لدى املستثمرين واملطورين 
العقاريني الثقة او الرغبة في الدخول في مشاريع ذات مخاطرة مرتفعة 
نسبيا، السيما أن أسواق العقار في املنطقة بوجه عام اقتربت في الفترة 
األخيرة من القاع.اجلدير بالذكر أن اســــتطالعا أجرته مؤخرا مؤسسة 
«كوليرز إنترناشيونال العاملي» عزى الركود في أسواق العقار احمللية 
في منطقة الشــــرق األوسط الى املستويات العالية من الديون العقارية 
والفائض في املعروض العقاري باملنطقة.كما اظهر االستطالع ان (٥٠٪) 

من املستثمرين العقاريني كانوا ينوون بيع بعض ممتلكاتهم احمللية. 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١٠/١٠/٢٤ حتى ٢٠١٠/١٠/٢٨ 

 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩  العاصمة (١) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  ٣٠  حولي (٢) 

 ٠  ١  ٠  ١  ٣  ١٢  الفروانية (٣) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ٢٢  األحمدي (٥) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  اجلهراء (٦) 

 ٠  ١  ٠  ١  ٢١  ٩٧  املجموع 

 أغلب الشركات ترغب في التخلص منها قبل سريان قانون الضريبة في فبراير المقبل

 «كولدويل بانكر»: ارتفاع الطلب على األراضي 
الفضاء في شرق القرين وجنوب السرةبـ  ٢٥٪

التقريــــر   تنــــاول 
العقــــاري لشــــركة 
بانكــــر  كولدويــــل 
العالميةـ  فرع الكويت 
حركة التداول الذي شهدته االراضي السكنية 
الفضاء والتي ارتفع الطلب على شرائها منذ 
بداية الشــــهر الجاري، السيما في المناطق 
الجديدة في شــــرق القرين وجنوب السرة 
وبنسبة فاقت الـ ٢٥٪مقارنة مع حجم الطلب 
خالل االشهر الثالث الماضية، فيما لم تشهد 

أسعارها ذاك االرتفاع الملحوظ.
  وبين التقرير أن أبرز المناطق التي تركز 
الطلب عليها هي الزهراء والصديق، السالم، 
اشبيلية، الفنيطيس وأبو فطيرة، خاصة 
على القسائم التي تتراوح مساحاتها بين ٤٠٠ 
و٥٠٠ متر مربع، فيما كانت أغلب عمليات 
التداول على تلك القسائم تتم بين شركات 
عقارية وأخرى استثمارية وأفراد سواء كانوا 
تجارا أو مواطنين راغبين في الحصول على 
االراضي في ظل االسعار الحالية لها والتي 
تعتبر مناسبة مع ميزانيات شريحة كبيرة 
من المواطنين، حيث تراوح سعر القسيمة 
بين ١٢٠ و٢٨٠ ألف دينار وهي معدالت أسعار 
ال تتواجد في كثير من المناطق الســــكنية 

الداخلية، السيما النموذجية منها.
  فرض ضريبة 

  وأشار التقرير الى أن ارتفاع الطلب على 
تلك االراضي يأتي بسبب تراجع الشركات 
المالكة لها عن االسعار المرتفعة التي كانت 
تعرض بها في الســــابق، خاصة أن أغلب 
الشركات ترغب في التخلص مما لديها من 
أراض فضاء قبل حلول موعد انتهاء المهلة 
التي حددها قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن 
فرض ضريبة على الشركات والمؤسسات 
التي تمتلك أراضي سكنية اعتبارا من فبرايــر 
من العــام ٢٠١١، حــيث تنازلت الشركات عن 
تمسكها باالسعار المرتفعة لتفادي دفع تلك 

الضريبة التي اقترب موعد تحصيلها.
  البنية التحتية

  وذكر التقرير أن أسعار القسائم في مناطق 

جنوب الســــرة كانت االعلى من مثيالتها في 
مناطق شرق القرين، خاصة مع اكتمال البنية 
التحتية لالولى وندرة االراضي الفضاء بها في 
ظل بناء نسبة ال تقل عن ٦٠٪ من قسائمها وفقا 
الحدث نظم البناء، حيث باتت بعض مناطق 
جنوب السرة تعد ضمن المناطق النموذجية 
التي تحتــــوي على جميع الخدمات من انارة 
وطــــرق ومياه وصرف وغيرهــــا، كما تتميز 
جنوب السرة بوسع طرقها وما تحتويه من 

ارتدادات.
  مناطق غير مؤهلة

  أما شرق القرين فالتزال مناطقها غير مؤهلة 
للسكن السيما أن نسبة البناء فيها ال تتعدى 
٢٠٪ مما تحتويه من قسائم، ولكن االقبال على 
الشراء فيها يأتي لعدة أسباب أهمها أنها تعتبر 
االقل سعرا مقارنة مع مختلف القسائم السكنية 
التي تعرض للبيع في الســــوق المحلي، الى 
جانــــب أن موقعها يعتبر االقرب الى المدينة 
والدائري السادس، حيث يقبل عليها الشباب 
الراغبون في بناء بيت العمر وفقا المكانياتهم 

المتوسطة.
  حركة التداول

  وعن االسعار التي شهدتها حركة التداول 
في تلك االراضي خالل الفترة االخيرة رصد 
التقرير نماذج على سبيل المثال تراوحت قيمة 
القسيمة الـ ٤٠٠ متر في منطقة الزهراء بين 
٢١٥ و٢٣٠ ألف دينار، في حين وصل ســــعر 
القسيمة الـ ٥٠٠ متر مربع في نفس المنطقة 
الى ٢٦٨ ألف دينار، أما منطقــة الســالم فقــد 
شهدت أســعارها بيـــن ١٧٠ ألف للقسيمة ٣٧٥ 
مترا مربعا و٢٦٥ ألف للقســــائــم المتميزة 
التي تبلغ مساحتها ٤٠٠ متر، وفي الصــديق 
تـــراوح ســــعــر القسيــمة ٥٠٠ متر مربع ما 

بين ٢٣٥ و٢٨٠ ألف دينار.
  أما شــــرق القرين فقد كانت أسعار أبو 
فطيرة االقل وتراوح ســــعر القسيمة ٤٠٠ 
متر بين ١٢٠ و١٥٥ ألف دينار، في حين كان 
الســــعر أعلى قليال في الفنيطيس بأسعار 
بيــــن ١٢٤ و١٧٠ ألف دينار للقســــيمة ٤٠٠ 

متر مربع. 

 التقرير االحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت  
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  العاصمة (١) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٣  الفروانية (٣) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ١  ٠  ٠  االحمدي (٥) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ١  ١  ٧  املجموع 

 تقــرير 


