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 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

 عاطف رمضان
  كشف الوكيل املساعد لشؤون السجل والعالمات التجارية 
في وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح عن متكن الوزارة 

من اصدار ٣٣ شهادة مقيمي عقاري بنهاية العام ٢٠١٠.
  واضاف الصالح، في تصريح لـ «األنباء»، ان التجارة 
اصدرت هذه الشهادات طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨٢ لسنة 
٢٠١٠ والقرار الوزاري رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٠. واشار الصالح 

الى ان التجارة على امت االستعداد الن تستقبل الشركات 
واملؤسســــات التي كانت تزاول مهنة التقييم العقاري او 
التقديرات العقارية وذلك بعد اســــتيفاء بعض االوراق او 
الشــــروط الالزمة لذلك. واوضح الصالح ان تنظيم مهنة 
مقيمي العقار مبنزلة جزء من منظومة متكاملة تهدف الى 
تنظيم سوق العقار احمللي والقضاء على بعض املشكالت 

التي يعاني منها هذا القطاع الكبير. 

 شاكر الصالح لـ «األنباء»: «التجارة» أصدرت ٣٣ شهادة مقيمي عقارات في ٢٠١٠

  امـــا محافظة اجلهراء فقد جـــاءت في املركز 
االخير من حيث ترتيب التداول بني احملافظات 
حيث تـــداول ١٠ عقارات تركـــزت جميعها على 
مســـتوى العقود املسجلة ومنها ٩ عقارات على 
مستوى السكن اخلاص وعقار واحد على مستوى 
االستثماري ولم تشهد احملافظة تداوالت اخرى 

على مستوى الوكاالت العقارية. 

 المباركي: استمرار انخفاض القيمة اإليجارية
  ألسعار المكاتب التجارية  في العاصمة خالل ٢٠١١

 عاطف رمضان  
  توقع اخلبير العقاري واملصرفي صالح املباركي استمرار انخفاض 
القيمة االيجارية ألســـعار املكاتب داخل العاصمة خالل العام ٢٠١١، 
مشيرا إلى ان بعض املناطق السكنية قد تشهد منوا محدودا في نشاط 
التداول العقاري. وأضاف املباركي في تصريح لـ «األنباء» أن النمو 
التدريجي الذي من املتوقع أن يشهده قطاع السكن اخلاص ليس له 
عالقة بتداعيات األزمة املالية العاملية بقدر ارتباطه بحاجة املواطن 

لشراء قسيمة، مقارنة باالستثمار في العقار االستثماري.
  وأشـــار إلى أن أداء القطاع العقاري خالل العام ٢٠١٠ كان ضعيفا 
ما أثر بشكل سلبي على املطورين ومالك العقارات وأصحاب األبراج 
التجارية. واستطرد قائال: من خالل رصدنا للسوق العقاري لم نلمس 
خالل العام ٢٠١٠ تأثيرا إيجابيا خلطوت تنفيذ املشاريع التنموية.

  وتوقع أيضا املباركي استمرار أزمة تأجير املكاتب باألبراج التجارية 
نتيجـــة الوفرة الكبيرة العداد هذه املكاتـــب خاصة مع االنتهاء من 

«تشطيب» عدد من العقارات اجلديدة للبدء في تأجير مكاتب جتارية 
جديدة خالل العام ٢٠١١.

  وذكر املباركي أن مالك هذه األبراج اجلديدة سيضطرون إلى اجتذاب 
مستثمرين من خالل طرحهم أسعارا تأجيرية تنافسية، متوقعا أن 

يصل سعر املتر في هذه األبراج اجلديدة إلى ٥ دنانير.
  وزاد قائال: أحد أكبر املجمعات في الكويت املتوقع تأجيره خالل 

العام ٢٠١١ سيواجه أزمة حقيقية من ناحية املمول «البنوك».
  وعن أداء العقار االستثماري خالل العام ٢٠١١ توقع املباركي منو 

هذا النوع من العقار بشكل طبيعي.
  واستطرد قائال: أتوقع أن يكون أداء القطاع العقاري «متواضعا» 
خالل العام اجلديد ما لم حتدث هناك مفاجآت كوجود نشاط لتنفيذ 
خطة التنمية أو وجود وفرة كبيرة في الســـيولة املالية تنتج على 
ســـبيل املثال في حال متت صفقة زين التي يتوقع أن تقلب موازين 

السوق العقاري. 

السكن اخلاص.
  واحتلت محافظة العاصمة املرتبة اخلامسة من 
حيث عدد العقارات املتداولة وذلك من خالل تداول 
١١ عقارا، تداول منها ٩ عقارات على مستوى السكن 
اخلاص وعقار واحد على مستوى االستثماري 
في حني مت تداول عقار واحد في السكن اخلاص 

على مستوى الوكاالت العقارية.

االســـتثماري ولم حتظ احملافظة بأي تداوالت 
عقارية على مستوى الوكاالت العقارية.

  وجاءت محافظة الفروانية في املرتبة الرابعة 
وذلك مـــن خالل تداول ١٧ عقـــارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع ١٢ عقارا وعلى االستثماري 
بواقع ٣ عقارات وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
شـــهدت احملافظة تداول عقارين على مستوى 

 عاطف رمضان 
  تشـــير إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من ١٢ إلى 
١٦ ديسمبر املاضي إلى حتسن ملحوظ في قيمة 
وعدد العقارات املتداولة مقارنة بالفترة من ٥ على 
٩ ديسمبر املاضي حيث أظهرت اإلحصاءات ان 
عدد العقارات املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلـــاص بلغ ١١٧ عقارا مببلغ قدره ٢٧٫٩ مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقارات االستثمارية ٢٥ 
عقارا بقيمة ١٦٫٠٥ مليون دينار، فيما لم يشهد 
العقار التجاري او الشريط الساحلي او املخازن 

او الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة. 

  تداول العقود

  وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي العقود العقارية 
خالل الفترة من ١٢ إلى ١٦ ديسمبر املاضي بلغ ١٤٢ 
عقارا مقارنة باالسبوع السابق حيث كان اجمالي 
العقارات املتداولة ١١٤ عقارا وذلك بارتفاع مؤشر 
تداول العقود بواقع ٢٨ عقارا، فيما ارتفعت حركة 
تداول العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع ٢٢ عقارا 
مقارنة باالســـبوع السابق، وجاء في احصاءات 
وزارة العدل ان مؤشـــر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري ارتفع بواقع ٦ عقارات، علما 
أنه مؤشر تداول العقود استقر بالنسبة للعقارين 

«التجاري» و«املخازن» بواقع «صفر» عقار. 

  الوكاالت العقارية

  اما عن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي 
التســـجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
خالل الفترة من ١٢ إلى ١٦ ديســـمبر املاضي فقد 
بلغ عدد العقارات اخلاصة ١٠ عقارات مببلغ قدره 
٢٫١ مليون دينار، فيما لم يشهد العقار التجاري 
أو االستثماري او املخازن او الصناعي اي حترك 

خالل هذه الفترة.
   اما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فإن 
اجمالي العقارات املتداولة خالل الفترة نفســـها 
بلغ ١٠ عقارات مقارنة باالسبوع السابق، حيث 
بلـــغ اجمالي العقارات املتداولة ٧ عقارات وذلك 
بارتفاع مؤشـــر تداول الوكاالت العقارية بواقع 
٣ عقارات، ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص 
ان مؤشره ارتفع بواقع ٥ عقارات فيما انخفض 
العقار االستثماري بواقع ٢ عقار، علما بأن مؤشر 
تداول الوكاالت العقارية استقر بواقع «صفر» عقار 

بالنسبة للعقارين «التجاري» و«املخازن». 

  األحمدي في الصدارة

   ووفقـــا الحصائية «العدل» فـــإن محافظة 
االحمدي اســـتحوذت علـــى النصيب االكبر من 
بني احملافظات من حيث التداوالت العقارية خالل 
الفترة من ١٢ إلى ١٦ ديســـمبر املاضي حيث بلغ 
عدد العقارات املتداولـــة ٤٢ عقارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع ٣٧ عقارا فيما بلغ تداول 
االستثماري ٤ عقارات وعلى مستوى الوكاالت 
حظيت احملافظة بتداول عقار واحد اقتصر على 
السكن اخلاص، وتلتها محافظة حولي من خالل 
تـــداول ٣٧ عقارا توزعت على الســـكن اخلاص 
بواقع ١٦ عقارا وتداول ١٥ عقارا على مســـتوى 
االستثماري، وشهدت احملافظة تداول ٦ عقارات 
على مســـتوى الوكاالت العقارية اقتصرت على 

السكن اخلاص.
  وجاءت محافظة مبارك الكبير في املرتبة الثالثة 
بواقع تداول ٣٥ عقارا كلها على مستوى العقود 
املسجلة وتركزت معظمها (٣٤) عقارا في السكن 
اخلاص بينما شهد تداول عقار واحد على مستوى 

 محافظة األحمدي 
استحوذت على النصيب 
األكبر تلتها حولي 

 تداول ١١٧ عقارًا خاصًا بقيمة ٢٧٫٩ مليون دينار 
و٢٥ عقارًا استثماريًا بـ ١٦٫٠٥ مليونًا

 حركة تداول الوكاالت العقارية 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص   المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  املجموع  

 حركة تداول العقود المسجلة 
 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٩  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٥  ١٦  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١٢  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٣٤  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٣٧  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٩  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥  ١١٧  املجموع 

 ١٠  صفقات مليونية
   بـ ١٣٫٩ مليون دينار 

خالل أسبوع
  

  ١٠ صفقـات مليونية بقيمـة ١٣٫٩٧ مليون دينار 
تركزت جميعها في العقود املسـجلة لصفقات البيع 
التي متت خالل الفترة من ١٢ الى ١٦ ديسمبر املاضي 
وفقا إلحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في 

وزارة العدل.
  ومتثلت هـذه الصفقات املليونية فـي ٨ عقارات 
«استثماري» وعقارين «خاص» كائنة في مختلف احملافظات 
الـ ٦، حيث استحوذت حولي على ٥ صفقات منها ٤ 
صفقات عبارة عن بنايات استثمارية كائنة في منطقة 
السـاملية تقدر أسـعارها بـ ٦٫٤ ماليني دينار اضافة 
الى صفقة واحدة متت فـي منطقة الصديق عبارة عن 
عقار خاص «أرض» مسـاحتها ٤٨٧٥ مترا بسـعر ٢٫٦ 

مليون دينار.
  وكان مـن نصيب الفروانية صفقـة مليونية واحدة 
عبارة عن بناية اسـتثمارية مساحتها ٧٥٠ مترا بقيمة 

١٫١ مليون دينار.
  أما محافظة مبارك الكبير فنالها صفقة واحدة متت في 
منطقة أبوفطيرة عبارة عن عقار خاص «أرض» مساحتها 

٤٠٠٠ متر بقيمة ١٫١ مليون دينار.
  كما ان محافظة االحمدي متت فيها صفقة مليونية 
مبنطقة املنقف عبارة عن بناية اسـتثمارية مساحتها 

٩٦٠ مترا بقيمة ١٫٢ مليون دينار.
  أما عن محافظة اجلهراء فتمت فيها صفقة واحدة 
أيضا عبارة عن بناية اسـتثمارية مسـاحتها ٨٥٠ مترا 

بقيمة ١٫٣ مليون دينار. 

 مؤشر تداول العقود لألسبوع الحالي مقارنة باألسبوع الماضي 
 النوع

  المحافظة 

 الصناعي  المخازن  تجاري  استثماري  خاص 
 المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي 

 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١  ٠  ٩  ٧  العاصمة 
 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١٥  ١٠  ١٦  ١٧  حولي 

 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٣  ٣  ١٢  ١٧  الفروانية 
 مبارك 
 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١  ٠  ٣٤  ٢٧ الكبير 

 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٤  ٥  ٣٧  ٢٣  األحمدي 
 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ١  ١  ٩  ٤  اجلهراء 
 - ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٢٥  ١٩  ١١٧  ٩٥  املجموع 

 مؤشر تداول الوكاالت العقارية لالسبوع الحالي مقارنة باألسبوع الماضي 
 النوع

  المحافظة 

 مخازن  تجاري  استثماري  خاص 
 المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي  المؤشر  الحالي  الماضي 

 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١  ٠  العاصمة 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٦  ٠  حولي 

 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٢  ٢  الفروانية 
 مبارك 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٠  ٣ الكبير 

 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ٠  األحمدي 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  اجلهراء 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٠  ٢  ١٠  ٥  املجموع 


