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 عاطف رمضان 28 
  توقع اخلبير العقاري واملالي محمد املخيزمي عدم تراجع أسعار 
السكن اخلاص خالل الفترة املقبلة مستندا في ذلك الى أمور منها 
حكم محكمة التمييز الـــذي قضى بتأييد احلكم املطعون فيه مبا 
يخص عدم خضوع «بيتك» للقانونني ٨ و٩ لعام ٢٠٠٨ في شـــأن 
حظر التعامل على عقارات الســـكن اخلاص ما يعني الســـماح له 
بعمليات الرهون والتمويل على السكن اخلاص. وأشار املخيزمي 

في تصريح لـ «األنباء» إلى عدم وجود معطيات تدعم تراجع سعر 
الســـكن اخلاص، الفتا إلى وجود طلب كبير حاليا على العمارات 
الصغيرة التي ال يزيد سعرها على ١٫٥ مليون دينار للعمارة الواحدة 
مرجعا ذلك إلى تدني العوائد البنكية. وذكر أن بعض الشـــركات 
العقارية حلت ديونها للبنوك وتواجه تعثرا في سداد التزاماتها 
البنكية مما يجعلها تتجه لبيع عقاراتها مما ينعكس إيجابا على 

أداء العقار التجاري الذي شهد تراجعا خالل الفترة األخيرة. 

 المخيزيم: السوق المحلي يشهد طلبًا كبيرًا على العمارات الصغيرة

 املقيم العقاري البد ان يكون ملما باجلانب الفني 

 علي الغامن خالل زيارته جلناح البنك الصناعي

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 محافظ «المركزي» يتوجه للرياض 
  لحضور اجتماع المجلس النقدي الخليجي

 «األنظمة الهندسية»: الجزء الفني لتقييم العقار 
 ٢٠ صفقة مليونية بقيمة ٤٤٫٨ مليون دينار  مفقود لدى كثير من المقيمين العقاريين

 عاطف رمضان
  رغم تراجع العدد االجمالي للعقارات املتداولة 
اال ان هناك ٢٠ صفقة مليونية بقيمة ٤٤٫٨١ مليون 
دينار تركزت جميعها في العقود املسجلة لصفقات 
البيع التي متت خالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ يناير 
املاضي وفقا إلحصاءات إدارتي التسجيل العقاري 

والتوثيق في وزارة العدل.
  ومتثلت هذه الصفقات املليونية في ١٢ عقارا 
استثماريا و٤ عقارات خاصة و٣ عقارات جتارية 
وعقار واحد جتاري كائنة في ٤ محافظات بالكويت، 
حيث استحوذت محافظة حولي على نصيب األسد 
ــات املليونية بـ ١٢ صفقة قيمتها  من هذه الصفق
٣١٫١ مليون دينار عبارة عن ١٠ عقارات استثمارية 
ــذه الصفقات أرض  وأراض خاصة، ومن أبرز ه
ــي منطقة حطني قيمتها  ــاحتها ٣ آالف متر ف مس

١٥٫٣ مليون دينار.
ــن نصيب محافظة العاصمة صفقتان    وكان م

ــني خاصني كائنني في  ــان متثلت في بيت مليونيت
ــالم مساحة أحدهما  منطقتي النزهة وعبداهللا الس
ــاحة الثاني  ٧٥٠ مترا بقيمة ١٫١ مليون دينار ومس

١٠٠٠ متر بقيمة مليون دينار.
  أما محافظة الفروانية فكان من نصيبها صفقتان 
أيضا عبارة عن أرض استثمارية في منطقة خيطان 
مساحتها ١٩٥٠ مترا بقيمة ١٫٣ مليون دينار ومخازن 
ــاحتها ٢٠٣٥ مترا  كائنة في منطقة العارضية مس

بقيمة ١٫٤ مليون دينار.
  وكان من نصيب األحمدي ٤ صفقات مليونية 
عبارة عن ٣ أراض جتارية كائنة جميعها في منطقة 
صباح األحمد البحرية مساحاتها تتراوح بني ٢٠٠٠ 
و٢٢٦٢ مترا للقطعة الواحدة بقيمة تتراوح أيضا 
ــار و٢٫٧ مليون دينار لقطعة  بني ٢٫٤ مليون دين
األرض الواحدة إضافة إلى ارض استثمارية كائنة 
في منطقة ابوحليفة مساحتها تقدر بـ ١٤٢٨ مترا 

بقيمة ١٫١ مليون دينار. 

 محفظة تمويل المشاريع في «الصناعي»
  شاركت في معرض المنتجات الشبابية الكويتية

 عاطف رمضان 
  ذكرت شركة مجموعة األنظمة الهندسية أن 
الكثيرين يعتقدون أن طبيعة عمل مهنة التقييم 
العقاري مرتبطة بدراســــة العقار دراسة مالية 
واالعتماد على طبيعة موقعه واملنطقة احمليطة 
به إضافة إلى عمل دراسة جدوى مبدئية اليرادات 
العقار وإعداد مقارنة مع عقارات مشابهة لتحديد 
قيمة محددة للعقار وغيرها من الطرق التقليدية 
املتبعة في طبيعة هذه املهنة، مشيرة إلى أن كثيرا 
من املؤسسات املالية التي تزاول املهنة تعتمد في 

تقييمها للعقار على أساس مالي بحت.
  وأضافت الشــــركة في حتليل عقاري خاص 
لـ«األنباء» أن واقع التقييم العادل للعقار يعتمد 
بالدرجة األولــــى على املقيم العقــــاري وفريق 
متخصص للمساعدة في معرفة الطبيعة االنشائية 
للعقــــار وكتابة تقرير مفصــــل يتعلق باجلانب 
الهندسي والفني ووضع حلول تقديرية ملعرفة 
تكلفة إعادة بناء او إصالح (كل او جزء) من العقار، 
موضحة أنه على املقيم العقاري بصفته (رئيسا 
للفريق) ان يوجه هذا الفريق املساند املكون من 
املهندسني والفنيني واملساحني ملعرفة طبيعة البناء 
املراد تقييمه لكي يصل بالنتيجة الى جزء مهم 
مــــن تقرير التقييم وهو العمر االنتاجي للمبنى 
وأيضا العمر االفتراضي والقيمة التقديرية للعقار 

في حالة الهدم أو نسبة االستهالك.
  وأوضحت الشركة أن هذا اجلزء الفني مفقود 

لدى كثيرين ممن يعملون في مهنة التقييم العقاري 
حيث يتم تغافله فــــي كثير من االحيان، كما ان 
طبيعة املهنة في طرق التقييم التقليدية ال تعتمد 
على هذا اجلانب املهم في دراســــة العقار لتقدمي 

قيمة عادلة له.
  من جانبه أفاد مدير إدارة العقار في الشركة 
علي العنزي أن املقيم العقاري البد ان يكون ملما 
باجلانب الفني وأن يستطيع من خالل معاينته 
للعقار ان يكشف العيوب االنشائية وان يستعني 
بالفريق املساند كمهندســــني وفنيني ومساحني 
للوصول الى قيمة تقديرية للعقار املراد تقييمه 
حتــــى لو ادى ذلــــك الى االســــتعانة مبختبرات 
متخصصة ملعرفة سالمة املبنى االنشائية وقدرته 

على التحمل.
  وأضــــاف العنزي أن املقيــــم العقاري البد ان 
يكون ملما باجلانــــب القانوني خصوصا عندما 
يكون العقار املراد تقييمه مخالفا ألنظمة البناء 
او السالمه االنشائية وفي حالة تعذر ذلك على 
املقيم االستعانة بخبير قانوني لكي يعد له تقريرا 
مبخالفة العقار ومن ثم يستطيع املقيم ان يذكر 
ذلك في تقريره لكي ال يقع الضرر على املشتري 

في حالة البيع ويتعذر بعد ذلك نقل امللكية.
  واستطرد قائال: ان مهنة التقييم العقاري تعتمد 
على فريق متخصص وعلى العديد من التقارير 
كل في مجاله لكي يستطيع املقيم العقاري كتابة 

تقريره النهائي. 

 شاركت محفظة متويل املشاريع الصغيرة بادارة 
بنك الكويت الصناعي في معرض «املنتجات الشبابية 
الكويتية» الذي يقام في غرفة جتارة وصناعة الكويت 
من ٩ الـــى ١٢ فبراير ٢٠١١، يهدف هذا املعرض الى 
تعزيز روح املبادرة لدى الشباب من خالل متكني 
املقبلـــني على خوض جتاربهـــم املهنية في العمل 
احلـــر من فهم مجاالت العمـــل في القطاع اخلاص 

ومتطلباته.
  من هذا املنطلق يأتي حرص احملفظة على املشاركة 
املستمرة بهذه النشاطات الفعالة تعزيزا الهدافها 
في خلق فرص جيدة لقيام املشاريع الصغيرة، من 
خالل تقدمي خدمات التمويل امليسر لهذه املشاريع 
طبقا الحكام الشريعة االسالمية، باالضافة الى تنمية 

ثقافة االبداع والتفرد في مجال العمل احلر.

 في تحليل خاص لـ «األنباء»

يعقد ســــتة اجتماعات على األقل في الســــنة وذلك 
بحسب ما ورد في املادة العاشرة من النظام األساسي 
للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ٢٧ 
مارس املاضي بعد استكمال مصادقة الدول األعضاء 
فــــي اتفاقية االحتاد النقدي على تلك االتفاقية هي: 
البحرين والسعودية وقطر والكويت ودخول االتفاقية 

حيز النفاذ في ٢٧ فبراير املاضي. 

 كونا: يتوجه محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز الى الرياض اليوم مترئسا وفدا 
من البنك حلضور االجتماع الســــابع ملجلس ادارة 

املجلس النقدي اخلليجي واملقرر عقده غدا.
  وقال بنك الكويت املركزي في بيان صحافي امس ان 
مجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي يضم محافظي 
مؤسســــات النقد والبنوك املركزية للدول األعضاء 
فــــي االحتاد النقدي اخلليجي وهي مملكة البحرين 

واململكة العربية السعودية وقطر والكويت.
  وأضاف ان من املقــــرر أن يواصل مجلس ادارة 
املجلس النقدي اخلليجي في االجتماع أعماله الستكمال 
البناء املؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي حيث 
يعكف املجلس على اعداد نظمه األساسية ولوائحه 
التنظيمية ومتطلبات إقامــــة جهازه التنفيذي مبا 
ســــيتيح له املجــــال للقيام مبهامه حســــب نظامه 

األساسي.
  وأوضح ان املجلس النقدي اخلليجي يعد نواة 
للبنك املركزي اخلليجي حيث سبق أن أقر مجلس 
إدارة املجلس النقدي اخلليجي امليزانية التشغيلية 

له.
  يذكر أن مجلس إدارة املجلس النقدي اخلليجي 

 تداول ٩٧ عقارًا خاصًا بقيمة ٣٧٫٠٣١ مليون دينار
  و ٤٠ عقارًا استثماريًا بـ ٢٧٫٤٥ مليونًا

 الياقوت: القوانين المنظمة للقطاع العقاري تحتاج إلى تطوير 
 قال املستشار القانوني في بيت 
التمويل الكويتــــي «بيتك» حامد 
الياقوت ان هناك حاجة لتطوير 
العقارية وأن  القوانــــني  بعــــض 
حكم محكمة التمييز في تأييدها 
لعدم خضوع «بيتك» للقانونني 
٨ و٩ بشأن حظر التعامالت على 
السكن اخلاص أحيا أحد القطاعات 
الرئيســــية من قطاعات االقتصاد 
احمللي ممــــا ســــينعكس إيجابا 

ملصلحة املتعاملني في السوق.
  وفي تصريح صحافي مبناسبة 
مشــــاركته في اجللسة النقاشية 
املنعقدة غــــدا على هامش مؤمتر 
صناع العقار الثالث برعاية وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
واملنعقد يوم غد األحد في فندق 
الياقوت أن  ريجينســــي، أوضح 

اخلاص، مشيرا إلى أن جميع فروع 
البنك التي تقدم اخلدمات العقارية 
تواصل عملها في توفير التمويل 
الالزم للمواطنني مبا ميكنهم من 
اقتناء بيت العمر وفق الشــــروط 
املعتادة،  والضوابــــط االئتمانية 
وقد عانى الكثيرون جراء تداعيات 
القانون كما تأثر السوق بشكل عام 
ومباشــــر نظرا للدور املهم الذي 
يلعبه «بيتك» في السوق العقاري 
بشكل عام، وفي جهود املساعدة على 
التخفيف من حدة األزمة اإلسكانية 
حتديدا، باعتبار أن مسألة التمويل 
كانت والتزال العقبة الرئيسية في 
موضوع توفير الســــكن املناسب 
للمواطنني في ظل قلة املعروض 
وزيادة الطلب على العقار السكني 
الذي ميثل أولويــــة في حياة كل 

وذكر الياقــــوت أن صدور احلكم 
بشكل نهائي من أعلى جهة قضائية 
من شأنه حتريك عمليات التمويل 
التي يقدمها «بيتك» على السكن 

مشاركة «بيتك» في املؤمتر تأتي 
ضمن ســــعيه املســــتمر في دعم 
القطــــاع العقاري والذي يعد أحد 
الرئيســــية للدخل على  املصادر 
مستوى الدولة، حيث يحظى هذا 
السوق باهتمام مختلف الشرائح 
ويستهدف في مفهومه الواسع كل 
فرد من أفراد املجتمع. وذكر الياقوت 
أنه ســــيتناول من خالل اجللسة 
النقاشية بعض املقترحات املتعلقة 
بتطويــــر القوانني العقارية لدعم 
خطة التنمية، كما أنه من املقرر أن 
يشارك في اجللسة كل من املستشار 
اللجنة  حســــني احلريتي رئيس 
التشريعية مبجلس األمة، وعضو 
مجلس األمة السابق أحمد املليفي، 
ورئيس مجلس إدارة شركة البالد 
لالستثمار عبداللطيف العبدالرزاق. 

أسرة كويتية. وأوضح الياقوت أن 
البنك يتفهم أن اإلقدام على شراء 
عقار أو الشروع في أي استثمار 
عقاري ليس باملسألة اليسيرة أو 
االعتيادية بل إنها قد تكون إحدى 
أهم القــــرارات التي يتخذها املرء 
في حياته، وقد عمد «بيتك ـ على 
ضوء خبرته وتواجده العريق في 
ســــوق العقا ـ إلى وضع معايير 
أساسية تشكل في مجموعها ميثاقا 
للجودة البد من توفيرها للعميل 
قبل أي اســــتثمار عقاري، إذا ما 
أردنا لهذا االستثمار حتقيق النجاح 
والوصول إلــــى النتائج املرجوة 
وهي تتمثل في شــــرعية التعامل 
املتاحة  وتوافر جميع الضمانات 
للعميل حتقيقا لشــــعار «بيتك» 

(األمان واالطمئنان). 

 عاطف رمضان 
إدارتــــي    تشــــير إحصــــاءات 
العقاري والتوثيق في  التسجيل 
وزارة العدل خالل الفترة من ٢٣ 
إلى ٢٧ يناير املاضي، إلى تراجع 
عدد العقارات املتداولة مع ارتفاع 
أســــعارها مقارنة بالفترة من ١٧ 
إلى ٢٠ يناير املاضي حيث أظهرت 
العقارات  ان عــــدد  اإلحصــــاءات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ ٩٧ عقارا مببلغ قدره 
٣٧٫٠٣١ مليون دينار، في حني بلغ 
عدد العقارات االستثمارية ٤٠ عقارا 
بقيمة ٢٧٫٤٥ مليون دينار، فيما 
بلغ عدد العقار التجاري ٣ عقارات 
بقيمة ٧٫٦ ماليني دينار وبلغ عدد 
عقار املخازن (عقار واحد) مببلغ 
قدره ١٫٤ مليون دينار ولم يشهد 
عقار الشريط الساحلي او الصناعي 

اي حترك خالل هذه الفترة.

  تداول العقود

  وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي 
العقود العقارية خالل الفترة نفسها 
بلغ ١٤١ عقارا مقارنة باالســــبوع 
السابق حيث كان اجمالي العقارات 
املتداولة ١٥٤ عقارا وذلك بانخفاض 
مؤشر تداول العقود بواقع ١٣ عقارا، 
فيما انخفضت حركة تداول العقار 
اخلاص للفترة نفســــها بواقع ٣ 
عقارات مقارنة باألسبوع السابق. 
وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري انخفض بواقع 
١٤ عقارا، علما أنه ارتفع مؤشــــر 
تــــداول العقود بالنســــبة للعقار 
التجاري بواقع ٣ عقارات كما أن 

املؤشــــر ارتفع بواقع عقار واحد 
املخــــازن، وأما  بالنســــبة لعقار 
العقاران «الصناعي» و«الشريط 
الساحلي» فقد استقر مؤشرهما 

بواقع «صفر» عقار.

  الوكاالت العقارية

املتداولة  العقــــارات    أما عــــن 
للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل، فقد بلغ 
عدد العقــــارات اخلاصة ١٣ عقارا 
مببلغ قــــدره ٣٫٦ ماليني دينار،، 
العقارات االستثمارية  وبلغ عدد 
عقارا واحدا بقيمة ٦٥٠ ألف دينار، 
فيما لم يشهد العقار التجاري أو 

«التجاري» و«املخازن».
   ووفقا إلحصائية «العدل» فإن 
محافظة األحمدي استحوذت على 
النصيب األكبر من بني احملافظات 
من حيث التداوالت العقارية خالل 
الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ يناير املاضي 
حيث بلغ عدد العقارات املتداولة 
٤٧ عقــــارا فنال الســــكن اخلاص 
النصيــــب األكبر منهــــا بواقع ٢٧ 
عقارا واالستثماري بواقع ١٧ عقارا 
والتجاري بواقع ٣ عقارات أما على 
مستوى الوكاالت العقارية فلم حتظ 
احملافظة بأي تداوالت خالل هذه 
الفترة. وجاءت محافظة حولي في 
املرتبة الثانية من حيث التداوالت 

املخازن او الصناعي اي حترك خالل 
هذه الفترة. 

   أما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فــــإن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ 
١٤ عقارا مقارنة باألسبوع السابق، 
حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 
عقارا واحدا وذلك بارتفاع مؤشر 
تداول الوكاالت العقارية بواقع ١٣ 
عقارا. ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع ١٢ 
عقارا فيما ارتفع العقار االستثماري 
بواقع عقار واحد، علما بأن مؤشر 
تداول الوكاالت العقارية اســــتقر 
بواقع صفر عقار بالنسبة للعقارين 

العقارية من خالل تداول ٣٩ عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع 
٢٠ عقارا وتــــداول ١٩ عقارا على 
مستوى االســــتثماري، وشهدت 
احملافظة تداول ٩ عقارات (خاص) 
على مستوى الوكاالت العقارية.

العاصمة    واحتلت محافظــــة 
املرتبــــة الثالثــــة فــــي التداوالت 
العقارية بواقع تداول ٢٠عقارا كلها 
على مستوى العقار اخلاص بينما 
شهدت احملافظة تداول عقار واحد 

بالنسبة للوكاالت العقارية.
  وجاءت محافظة الفروانية في 
الرابعــــة وذلك من خالل  املرتبة 
تداول ١٨ عقارا توزعت على السكن 
اخلاص بواقــــع ١٣ عقارات وعلى 
االستثماري بواقع ٤ عقارات وعقار 
واحد على مستوى االستثماري، أما 
على مستوى الوكاالت العقارية فقد 
شهدت احملافظة تداول ٤ عقارات 
منها ٣ عقارات في اخلاص وعقار 

واحد على مستوى االستثماري.
  واحتلت محافظة مبارك الكبير 
املرتبة اخلامســــة من حيث عدد 
العقارات املتداولة وذلك من خالل 
تداول ١٢ عقارا تركزت جميعها في 
العقار اخلاص في حني لم تشهد 
احملافظة أي تداوالت على مستوى 

الوكاالت العقارية.
  أما محافظة اجلهراء فقد جاءت 
في املركز االخير من حيث ترتيب 
التــــداول من بني احملافظات حيث 
تداول ٥ عقارات تركزت جميعها 
على مســــتوى العقود املســــجلة 
وحتديدا في العقار اخلاص، ولم 
تشهد احملافظة أي تداوالت اخرى 
على مستوى الوكاالت العقارية. 

 استحواذ «األحمدي» لألسبوع الثاني على التوالي على النصيب األكبر بعدد ٤٧ عقارًا

 بمناسبة مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر صناع العقار غدًا

 حامد الياقوت

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت 
  خالل الفترة من ٢٠١١/١/٢٣ حتى ٢٠١١/١/٢٧ 

 الوكاالت العقارية 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

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

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

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  االحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ١٣  املجموع 

 التقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
  خالل الفترة من ٢٠١١/١/٢٣ حتى ٢٠١١/١/٢٧ 

 العقود المسجلة 

 الشريط  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 
 صناعي  مخازن الساحلي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٩  ٢٠  حولي (٢) 

 ٠  ١  ٠  ٠  ٤  ١٣  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٣  ١٧  ٢٧  االحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  اجلهراء (٦) 

 ٠  ١  ٠  ٣  ٤٠  ٩٧  املجموع 


