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احتاد السماسرة يرشح عضوين جديدين لـ»املقاصة العقارية«االقتصادية
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة 
العقارية علي املسلم وعضو مجلس اإلدارة بـ »املقاصة« صالح الهويدي انتهت فترة عملهما 
باملقاصة يوم 17 مايو املاضي. وأضافت املصادر ان املسلم والهويدي ميثالن احتاد سماسرة 
العقار باملقاصة، وانه سيتم ترشيح عضوين من الـ 7 أعضاء اجلدد الذين فازوا في انتخابات 
احتاد السماسرة خالل الفترة القليلة املقبلة لدخول مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة.
عاطف رمضان  ٭

أسعار الفائدة البنكية.
وأش����ار إل����ى أن القطاعني 
السكني واالستثماري في السوق 
العقاري في صعود مستمر في 
ظل عدم تفاؤل املس����تثمرين 
بسوق الكويت لألوراق املالية 

حاليا مقارنة بالسابق.
واستطرد قائال: صار هناك 
نزوح جماعي للمس����تثمرين 
م����ن البورصة نحو الس����وق 
العق����اري وحتديدا في القطاع 
االس����تثماري حلني حتس����ن 
األوض����اع االقتصادية تزامنا 

مع بدء اخلطة التنموية.
وأوضح م.العتيقي أن كثيرا 
من الناس متفائلة بخطة التنمية 
مستدركا بالقول: نشجع الشيخ 
أحمد الفهد ونس����انده لتكميل 
خطة التنمية لتتحول الكويت 
ملركز مالي وجتاري مستقبال.

وتوقع م.العتيقي ان يكون 
التنمية مردود إيجابي  خلطة 
للمواطنني وللكويت بش����كل 
عام، معربا ع����ن أمله أن تتاح 
الفرص����ة للش����يخ أحمد الفهد 
ليقوم ب����دوره. وقال إن خطة 
التنمية من العوامل االيجابية 
سواء للعقار أو البورصة وانها 
عامل رئيسي لعودة الكويت ملا 

كانت عليه في السابق.
وأعرب م.العتيقي عن تفاؤله 
بالتش����كيل احلكومي اجلديد 

مؤكداً نزوح جماعي للمستثمرين من البورصة للعقار االستثماري

صافي أرباح قطاع البنوك بلغ 151 مليون دينار

العتيقي: أسهم الشركات العقارية املدرجة 
مناسبة للشراء مقارنة بأسعار العقارات القائمة

»اجلمان«: 112 مليون دينار 
مخصصات البنوك في الربع األول

إلنعاش االقتصاد الكويتي خالل 
الفترة املقبلة.

إل����ى أن احلكومة  ولف����ت 
اجلديدة أمامها حتديات مطالبا 
مجل����س األمة بإتاح����ة املجال 
للسلطة التنفيذية لتقوم بدورها 
وأال تستبق األحداث، مؤكدا أن 
عجلة االقتص����اد لن تدور في 
التش����احن السياسي بني  ظل 
الس����لطتني، وان أي مستثمر 
يحج����م عن االس����تثمار حلني 

اتضاح الرؤية السياسية.
عاطف رمضان  ٭

2011 كانت في »الوطني« بنسبة 
8%، ت����اله مباش����رة »األهلي« 
بنسبة 10%، ثم كل من »املتحد« 
و»برقان« مبا نسبته 18 و%24 
على التوالي م����ن األرباح، أما 
أعلى نسبة اقتطاع للمخصصات 
من أرباح البن����وك، فتصدرها 
»جتاري« بنس����بة 95%، تاله 
كل من »بيتك« و»بنك بوبيان« 
بنسبة 77 و76% على التوالي، 

ثم »اخلليج« بنس����بة 57% من 
الربح، وقد توسطهم »الدولي« 
بنسبة اقتطاع 41% من األرباح 

قبل احتساب املخصصات.

نص����ح مدير عام ش����ركة 
حسام العتيقي للتجارة العامة 
واملقاوالت م.حس����ام العتيقي 
املس����تثمرين بش����راء أس����هم 
الش����ركات العقاري����ة املدرجة 
ل����ألوراق  الكويت  في س����وق 
املالية، مش����يرا إلى أن أسعار 
هذه األسهم متدنية ومناسبة 
للش����راء حاليا مقارنة بأسعار 

العقارات القائمة.
وأض����اف م.العتيق����ي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« أن 
سعر السهم في هذه الشركات 
العقارية يتراوح بني 100 و200 
فلس، حاليا مقارنة بأس����عار 
بعض أس����هم الش����ركات التي 
وصل����ت إلى دين����ار أو دينار 
ونصف الدينار للسهم الواحد 

خالل الفترة املاضية.
وعن العقار االستثماري قال 
العتيقي انه شهد طفرة صعود 
خالل الفترة األخيرة، مشيرا إلى 
أن مالك احملافظ االستثمارية 
تبني لهم وجود ركود قوي في 
سوق األسهم في فترة من الفترات 
والقتناعهم بأن رأس املال جبان 
ويبحث عن املالذ اآلمن توجهوا 
للبحث عن دخل ثابت ووجدوا 
أن العمارات االس����تثمارية هي 
االستثمار األمثل حاليا، خاصة 
أنها تدر دخ����ال يصل إلى 8 أو 
9% بنظام ثابت مقارنة بتدني 

اجلم���ان  مرك���ز  ق���ال 
لالستشارات االقتصادية في 
حتليل موجز ألثر مخصصات 
القروض عل���ى نتائج قطاع 
البنوك الكويتية للربع األول 
لع���ام 2011، ان صافي أرباح 
قطاع البنوك الكويتية للربع 
األول بل���غ نح���و 151 مليون 
دينار، وذلك بعد اس���تقطاع 
112 مليون دينار كمخصصات 
عامة وخاصة مقابل أرصدة 
القروض نهاية الفترة املذكورة، 
وبذلك تكون أرباح البنوك قبل 
استقطاع املخصصات نحو 263 
مليون دينار، حيث بلغت نسبة 
استقطاع املخصصات 43% من 
األرباح، علما أن األرباح أعاله 
هي خاصة بالشركات األم دون 

استبعاد حقوق األقلية.
وأوض����ح التقري����ر ان أقل 
نسبة استقطاع للمخصصات 
من األرباح عن الربع األول العام 

م.حسام العتيقي

»األحمدي« مستمرة في الصدارة بعدد 74عقاراً

حجم التداول العقاري للقطاع التجاري ارتفع بنسبة %53

تداول 182 عقارًا خاصًا بقيمة 41.7 مليون دينار 
و36 عقارًا استثماريًا بـ 14.7 مليونًا

»كولد ويل بانكر«: متوسط قيمة صفقة العقار التجاري
ارتفعت بنسبة 193% خالل الربع األول

إدارتي  تش���ير إحص���اءات 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 1 
إلى 5 مايو اجلاري إلى ارتفاع في 
تداول العقارات مقارنة بالفترة 
م���ن 24 إل���ى 28 ابريل املاضي 
حيث أظه���رت اإلحصاءات أن 
عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنسبة للعقار اخلاص بلغ 182 
عقارا مببلغ قدره 41.7 مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقارات 
االستثمارية 36 عقارا بقيمة 14.7 
مليون دينار، وبلغ عدد العقار 
التجاري 3 عق���ارت بقيمة 3.9 
ماليني دينار، ولم يش���هد عقار 
الشريط الساحلي أو »املخازن« 
أو »الصناعي« أي حترك خالل 

هذه الفترة.

تداول العقود

وج���اء في اإلحص���اءات أن 
العقارية خالل  العقود  إجمالي 
الفترة من 1 إلى 5 مايو اجلاري 
بلغ 221 عقارا مقارنة باالسبوع 
الس���ابق حي���ث كان إجمال���ي 
العقارات املتداولة 157 عقارا وذلك 
بارتفاع مؤش���ر تداول العقود 
بواق���ع 64 عقارا، فيما ارتفعت 
حرك���ة تداول العق���ار اخلاص 
للفترة نفسها بواقع 64 عقارا 

مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء ف���ي إحصاءات وزارة 
العقود  العدل ان مؤشر تداول 
بالنس���بة للعقار االستثماري 
اس���تقر بواقع 36 عقارا، فيما 
ارتفع مؤش���ر ت���داول العقود 
بالنسبة للعقار التجاري بواقع 
عقار واحد في حني استقر مؤشر 
تداول العقود بواقع صفر عقار 
بالنس���بة للعقارين »املخازن« 
و»الصناعي« أما عقار الشريط 
الساحلي فقد انخفض مؤشره 

بواقع عقار واحد.
اما عن العق���ارات املتداولة 
لل���وكاالت بإدارتي التس���جيل 
العق���اري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفت���رة من 1 إلى 
5 ماي���و اجلاري فق���د أظهرت 
اإلحصاءات أن عدد العقار اخلاص 
بلغ 5 عقارات مببلغ قدره 915 
ألف دينار، فيما لم يشهد العقار 
االس���تثماري أو التج���اري أو 
املخازن أو الصناعي أي حترك 

خالل هذه الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن إجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفس���ها 

تناول التقرير العقاري لشركة 
كول����د ويل بانكر العاملية � مكتب 
الكويت ما ش����هده متوسط قيمة 
الصفقة للعق����ارات التجارية من 
ارتفاع خالل الربع األول من العام 
احلالي والذي بلغ 2.9 مليون دينار 
مسجال ارتفاعانسبته 193% مقارنة 
مع قيمة الصفقة خالل الربع األول 
م����ن 2010 والتي لم تتعد املليون 
دينار. وأكد التقرير أن قطاع العقار 
التجاري بدأ منذ بداية العام احلالي 
يتنفس الصعداء ويش����هد بوادر 
للتعافي وإن كانت بطيئة، السيما 
ان هناك العديد من املؤشرات التي 
باتت تدف����ع القطاع نحو التحرك 
والتعاف����ي من جدي����د، وأبرزها 
تأجير عدد من اجلهات واملؤسسات 
احلكومية ألبراج جتارية كبديل 
لتشييد مقرات ومبان خاصة بها، 
حيث بلغ عدد األبراج التي أقدمت 
جهات حكومية على التأجير بها 
نح����و 10 أبراج إداري����ة جميعها 
تقع داخل العاصمة وشرق، وهو 
األمر الذي زاد من حجم الطلب في 
السوق، ورفع نسب اإلشغال في 
العامني  التي عانت خالل  األبراج 
املاضي����ني من ضعف ش����ديد في 
نسب اإلشغال، حيث سجلت أحدث 
اإلحصائيات أن نسب اإلشغال في 
األبراج اإلدارية بالعاصمة وشرق 
باتت تتراوح بني 65 و75%، بعدما 
كانت قد وصلت إلى نحو 50% في 

ذروة األزمة املالية العاملية.
إلى جان����ب ذلك، ف����إن مرور 
عام على بدء إقرار خطة التنمية 

الس���كن اخلاص منها 17 عقارا 
واالستثماري 6 عقارات وعلى 
العقارية لم  الوكاالت  مستوى 
ب���أي تداوالت  حتظ احملافظة 

عقارية خالل تلك الفترة.
العاصمة  واحتلت محافظة 
الترتي���ب اخلام���س من حيث 
املتداولة من  العق���ارات  ع���دد 
خالل تداول 17 عقارا نال العقار 
اخلاص 14عقارا واالستثماري 
عقارا واحدا والتجاري عقارين 
ولم حتظ احملافظة بأي تداوالت 
عقارية ف���ي الوكاالت العقارية 

خالل تلك الفترة.
وجاءت محافظة اجلهراء في 
السادس واألخير من  الترتيب 
خالل تداول عقارين في العقار 
اخلاص وعلى مستوى الوكاالت 
العقارية لم حتظ احملافظة بأي 

تداوالت خالل تلك الفترة.
عاطف رمضان  ٭

من العامني السابقني.
وقد ساهم طرح الهيئة العامة 
لالس����تثمار للمحفظ����ة املليارية 
العقاري����ة مؤخ����را في حتس����ني 
الصورة لقطاع العقارات التجارية، 
خاصة بعد إعالن الهيئة عن تركيز 
اس����تثمارات احملفظة على قطاع 
العقار التجاري بالدرجة األولى ملا 
يحتويه من فرص عقارية متميزة 
بأسعار لن تتكرر فيما بعد، وهو 
األمر الذي جعل أغلب املالك الذين 
كان����وا يعرضون عقاراتهم للبيع 
متمس����كني بها على أم����ل ارتفاع 
األس����عار مع بداية عمل احملفظة 
أو احلصول على ثمن أعلى سواء 
من القائمني على إدارة احملفظة أو 
غيرهم، وبالفعل تلمس الس����وق 
ارتفاعا وإن كان طفيفا على صعيد 
العاصمة،  التجاري داخل  أسعار 
وهى تعتب����ر امل����رة األولى التي 
يتلمس فيها السوق ذاك االرتفاع 

منذ أكثر من ثالثة أعوام.
وتوقع التقري����ر في ظل هذه 
املعطي����ات اإليجابية والتي بدأت 
آثارها تنعكس على أسعار األصول 
التجاري����ة وقيمه����ا التجارية أن 
يستعيد القطاع نشاطه خالل الفترة 
املقبلة، الس����يما في ظل استمرار 
حركة تنفيذ مشاريع خطة التنمية 
التوتر  وكذلك مع استمرار حالة 
السياس����ي التي متر بها املنطقة 
العربية والتي ساهمت بدورها في 
تركيز الشركات على االستثمار في 
السوق احمللي كونه األكثر أمانا من 

مختلف أسواق املنطقة.

متوسط سعر املتر التأجيري في 
العاصمة 7.5 دنانير بعدما كان قد 
وصل إلى نحو يتراوح بني 5 و6 

دنانير خالل الفترة السابقة.
وعلى صعيد ش����راء العقارات 
التجارية فقد ارتفع حجم التداول 
العقاري لهذا القطاع بنسبة الفتة 
53% مقارنة مع الربع األول من العام 
املاضي، كما شهدت الفترة املاضية 
ومنذ بداية العام تداوال على صعيد 
التجارية بقيمة تقارب  العقارات 
100 مليون دينار، وهي تعد طفرة 
مقارنة م����ع حجم التداوالت التي 
حققها القطاع في الفترة نفس����ها 

فإن محافظة األحمدي استمرت 
في مقدم���ة احملافظات من بني 
التداوالت  احملافظات من حيث 
العقارية خالل الفترة من 1 الى 
5 ماي���و اجلاري حيث بلغ عدد 
العق���ارات املتداول���ة 74 عقارا 
نال الس���كن اخلاص النصيب 
األكب���ر منها بواق���ع 60 عقارا 
واالس���تثماري بواقع 13 عقارا 
والتجاري بواقع عقار واحد أما 
على مستوى الوكاالت العقارية 
فقد حظي���ت احملافظة بتداول 
عقارين في السكن اخلاص خالل 

هذه الفترة.
واحتل���ت محافظ���ة مبارك 
الكبير املرتب���ة الثانية من بني 
التداوالت  احملافظات من حيث 
العقارية من خالل تداول 59 عقارا 
نال العقار اخلاص منها 53 عقارا 
بينما العقار االس���تثماري كان 
نصيبه منها 6 عقارات، وعلى 
ال���وكاالت العقارية  مس���توى 
حظيت احملافظة بتداول عقارين 
في العقار اخل���اص خالل تلك 

الفترة.
وجاءت محافظة حولي في 
التداوالت  ف���ي  الثالثة  املرتبة 
العقارية بواقع تداول 46 عقارا 
نال العقار اخلاص منها 36 عقارا 
واالستثماري 10 عقارات وعلى 
العقارية لم  الوكاالت  مستوى 
ب���أي تداوالت  حتظ احملافظة 

عقارية خالل هذا األسبوع.
الفروانية  وجاءت محافظة 
الرابع���ة وذلك من  املرتبة  في 
خ���الل ت���داول 23 عق���ارا نال 

بلغ 5 عقارات مقارنة باالسبوع 
بل���غ إجمالي  الس���ابق، حيث 
العقارات املتداولة 7 عقارات وذلك 
بانخفاض مؤشر تداول الوكاالت 

العقارية بواقع عقارين.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره استقر بواقع 
5 عقارات فيما انخفض مؤشر 
العقار االستثماري بواقع عقارين، 
علما أن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية استقر بواقع صفر عقار 
بالنسبة للعقارين »التجاري« 

و»املخازن«.
ووفقا إلحصائية وزارة العدل 

وب����دء العمل في ع����دد ال بأس به 
الطلب على  م����ن املش����اريع زاد 
اإلدارية، خاصة  املكات����ب  تأجير 
التي تتضمنها  مع االش����تراطات 
آلية تنفيذ املشاريع من ضرورة 
االستعانة بشركات مقاوالت عاملية 
إلى جانب املقاولني احملليني، حيث 
يتطلب األمر من الشركات العاملية 
تأجير مس����احات مكتبية ملتابعة 
تلك املش����اريع الت����ي تقدر كلفها 
مبليارات الدنانير، حيث س����اهم 
ذلك في متاسك القيم اإليجارية في 
كثير من األبراج، خاصة التي تقدم 
خدمات متميزة ملستأجريها، وبات 

ارتفاع التداول على العقارات

العقار التجاري بدأ يتنفس الصعداء منذ بداية العام احلالي

7 صفقات قيمتها 
9.8 ماليني دينار

اشارت االحصاءات الى ان 
هناك 7 صفقات مليونية 
بقيمة 9.8 ماليني دينار 

تركزت جميعها في العقود 
املسجلة لصفقات البيع التي 

متت خالل الفترة من 1 إلى 5 
مايو اجلاري وفقا إلحصاءات 

إدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل.

ومتثلت هذه الصفقات 
املليونية في 3 صفقات في 

العقار اخلاص وصفقتني في 
العقار التجاري وصفقتني في 

العقار االستثماري.
أما الثالث صفقات في العقار 

اخلاص فكانت عبارة عن 
بيت مساحته 1000 متر 

بقيمة 1.2 مليون دينار كائن 
في منطقة عبداهلل السالم 

وارض مساحتها 3675 مترا 
بقيمة 1.6 مليون دينار كائنة 

في منطقة الصديق وارض 
مساحتها 4000 متر بقيمة 1.1 
مليون دينار كائنة في منطقة 

ابوفطيرة.
عاطف رمضان  ٭

التقرير اإلحصائي األسبوعي حلركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2011/5/1 إلى 2011/5/5

العقود املسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليجتارياستثماريخاصاحملافظة

1412000العاصمة )1(
36100000حولي )2(

1760000الفروانية )3(
5360000مبارك الكبير )4(

60131000األحمدي )5(
200000اجلهراء )6(

182363000املجموع

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

10000العاصمة )1(
00000حولي )2(

00000الفروانية )3(
20000مبارك الكبير )4(

20000األحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

50000املجموع


