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»وثرة العقارية« إلنشاء مشاريع
في البحرين ولبنان وتركيا

»مبارك الكبير« الثالثة بفارق عقار
»حولي« في الصدارة وعقار بـ »المخازن«

مجموعة  أعلنت 
العقارية«  »وث���رة 
مشاركتها في املعرض 
الس���ادس  الدول���ي 
للعقار والذي تنظمه 
شركة »آنة جروب« 
املعارض  لتنظي���م 
خالل  واملؤمت���رات 
إلى  الفترة م���ن 26 

29 اجلاري. 
وتستعد املجموعة 
املشاركة في املعرض 
العديد من  بط���رح 
مشاريع شقق التمليك 

في الكويت والتي تناس���ب جميع األذواق وبأسعار 
متفاوتة من اجل تلبي���ة الطلب املتزايد على منتج 

شقق التمليك من قبل املواطنني واملقيمني.
وقال مدير التسويق في جوهرة الهندي العقارية 
املسوق احلصري ملشاريع مجموعة وثرة العقارية 
لش���قق التمليك فيصل الهندي في بيان صحافي إن 
املجموعة ومنذ تأسيسها في العام 2001 جنحت في 
تطوير أكثر من 28 بناية بنظام شقق التمليك حيث 
استطاعت تس���ويق جميع هذه الوحدات السكنية 
منذ ذلك احلني، مشيرا إلى أن الفترة املقبلة ستشهد 
طرح العديد من مشاريع التمليك اجلديدة في مناطق 
بنيد القار والش���عب البحري والساملية وابوحليفة 

باإلضافة إلى منطقة املهبولة.
وأضاف »مجموعة وثرة جنحت في تسليم أكثر 
من 560 شقة ملالكها. وقال الهندي إن املجموعة سوف 
تطرح خالل املعرض احلالي بدائل متويلية للراغبني 
في شراء شقق التمليك بنظام األقساط، مشيرا إلى 
أنه في الفترة املقبلة سوف تتجه املجموعة إلى طرح 
مشاريع جديدة ينطبق عليها شروط القرض اإلسكاني 

املمنوحة من قبل بنك التسليف واالدخار.
وكش���ف فيصل الهندي عن توجه لدى مجموعة 
وثرة العقارية إلنشاء مشاريع شقق متليك في كل 
م���ن مملكة البحرين ولبنان وتركيا في املس���تقبل 

القريب.

بفارق عقار واحد، احتلت محافظة مبارك الكبير الترتيب الثالث 
في حركة تداوالت العقار على مستوى احملافظات، متخلية بذلك عن 
صدارتها األس����بوع قبل املاضي، بع����دد 15 عقارا، 13 منها في اخلاص 
وعقاران في »االستثماري«، ومتثل »مبارك الكبير« احدى أهم احملافظات 
اجلاذبة لالستثمار خاصة في قسائم السكن اخلاص التي تعد مناسبة 
للكثير من الراغبني في اقتناء »بيت« بعيدا عن األسعار الفلكية التي 
تواجههم في الداخل وكذلك أعباء القروض التي قد يواجهونها لتأثيث 
من����زل.  وبعدد 11 عقارا، احتلت العاصم����ة الترتيب الرابع في حركة 
الت����داوالت العقارية، حيث بلغ عدد عقاراتها املتداولة في اخلاص 10 
عقارات، فيما جاءت تداوالت االس����تثماري عقارا واحدا ولم تش����هد 
عقارات التجاري واملخازن والصناعي أي تداوالت.  وجاءت األحمدي 
في الترتيب اخلامس بعدد 9 عقارات، حيث جاءت تداوالت الس����كن 
اخلاص لتس����تقر عند 5 عقارات، فيما بلغ عدد العقارات املتداولة في 

»االستثماري« 4 عقارات.

العقارية على  التداوالت  وفقا حلركة 
مستوى احملافظات، تصدرت حولي احلركة 
على مستوى احملافظات، حيث بلغ عدد 
العقارات املتداولة في »اخلاص« 20 عقارا 
و7 عقارات في »االس���تثماري«، فيما لم 
تش���هد عقارات »التجاري« و»املخازن« 
ت���داوالت، وبالتالي  و»الصناع���ي« أي 
تأت���ي »حولي« في ص���دارة امل�حافظات 
الست على مستوى تداوالت ال�����خاص 
ارتداد  واالست�����ثماري وذلك في حركة 
ملحوظة من املناطق اخلارجية إلى الداخلية 

والتي تشهد طلبا متزايدا من قبل احملافظ 
العقارية.

وفي محافظة الفروانية بلغ عدد العقارات 
املتداولة 16 عقارا، 13 منها في »اخلاص« 
و3 في »االستثماري«، حيث التزال املنطقة 
أكثر احملافظات وفقا ملعيار اإليرادات على 
مستوى االستثمارات الرتفاع نسبة املقيمني 
الراغبني في هذا النوع من العقار، وشاركت 
الفروانية بقي���ة احملافظات في تداوالت 
التجاري والصناعي إال انها خالفتها بتداول 

عقار واحد في قطاع املخازن.

فيصل الهندي

من بين 8 مطالب وضعها عقاريون عبر »األنباء« أمام وزير التجارة

»صناديق استثمارية« لشراء العقارات المتعثرة
وتدشين »مؤشر عقاري« للمحالت والمكاتب التجارية

العقار »ينتعش« في أكتوبر الجاري معززًا بزيادة الطلب وتوافر العرض

40% من العقارات التجارية »خالية« في الربع األول من 2010 إن لم تتدخل الحكومة

الوكاالت العقارية خارج حسبة التداوالت ألول مرة منذ بداية العام الحالي

تناول التقرير العقاري لش����ركة 
»أول����د ويل بانك����ر العاملية« عن 
سوق العقار احمللي عدد الصفقات 
العقارية الت����ي متت خالل الربع 
الثال����ث من العام احلالي والتي بلغ����ت 5311 صفقة بقيمة 
933 مليون دينار، مقارنة مع 0041 صفقة عقارية متت في 
الفترة نفس����ها من العام املاض����ي بقيمة 545 مليون دينار 
وبتراجع نس����بته 73%. وقد تصدر قطاع العقار الس����كني 
الت����داول العقاري محققا ما قيمته 3.271 مليون دينار تاله 
قطاع العقار االستثماري مبا قيمته 7.051 مليون دينار ثم 
قطاع العقارات التجارية بقيمة 4.31 مليون دينار، والصناعي 
بقيمة 7.2 مليون دينار. وحصلت محافظة حولي من بني 
احملافظات الست على املركز األول من حيث عدد الصفقات 
العقارية، حيث ش����هدت تداول نحو 862 عقارا تركزت في 
قطاعي العقارات االستثمارية والسكني، تلتها محافظة مبارك 

الكبير التي شهدت تداول 342 عقارا، 99% منها في القطاع 
السكني، ثم محافظة األحمدي التي شهدت تداول 822 عقارا 
ما بني السكني واالستثماري.  وتطرق التقرير إلى احلركة 
التي سجلها قطاع العقار السكني خالل الربع الثالث من العام 
احلالي والتي بلغت قيمتها 271 مليون دينار، مؤكدا أن تلك 
احلركة كادت تصل لنفس معدل تداول العقارات السكنية 
في الفترة نفسها من العام 8002، والتي بلغت 7.481 مليون 
دينار أي بتراجع 6%، وذلك نتيجة أوال لعودة التمويل من 
جديد للقطاع السكني عقب حصول بيت التمويل الكويتي 
على احلكم القضائي ضد القرارات اإلسكانية، وكذلك ساهم 
قرار مجلس الوزراء في الس����ماح بالبناء في 7 مدن جديدة 
في رفع نس����بة التداول على السكني خالل شهر سبتمبر 
املاضي، األمر الذي كان له األثر اإليجابي في حتسن حجم 
التداول العقاري للقطاع السكني ككل في الربع الثالث من 
العام احلالي. وبني التقرير مدى الركود الذي ينتاب قطاع 

العقار التجاري والذي أكدته األرقام الصادرة عن وزارة العدل، 
حيث ش����هد الربع الثالث تداوال ضعيفا جدا على مستوى 
هذا القطاع، وسجل 81 صفقة فقط، حيث بلغ متوسط قيمة 
الصفقة الواحدة 057 ألف دينار، وهي قيمة زهيدة مقارنة 
مع أسعار العقارات التجارية التي قد يصل سعر الصفقة 
الواحدة إلى عش����رات املاليني من الدنانير. وأشار التقرير 
إلى ما سجله قطاع العقارات االستثمارية من تراجع خالل 
الربع الثالث في ظل استمرار األزمة التي مير بها هذا القطاع 
وعدم ظهور أي ب����وادر لتعافيه من حالة الركود التي مير 
بها. وبني التقرير أن قطاع العقار االستثماري يحتاج إلى 
دفعه من اجلهات احلكومية املعنية ممثلة في بلدية الكويت 
لتحس����ني األوضاع التي تعوق حركة تداوله، السيما فيما 
يخص البنايات االستثمارية املخالفة والتي تتوقف حركة 
تداولها بنسبة 09%، فالبد من إيجاد آلية لتصالح مالك تلك 

البنايات مع البلدية لتحريك السوق من جديد.

حكم »بيتك« رفع من رصيد السكني 

»أولد ويل بانكر«: 1135 صفقة في الربع الثالث  بقيمة 339 مليون دينار

عمر راشد
توقعات متفاوتة تعيشها 
العقاري���ة حالي���ا،  الس���احة 
فاملتفائلون يرون حتركا ملحوظا 
في أداء السوق العقاري خالل 
أكتوبر اجلاري، مستندين إلى 
احلركة النشطة التي يشهدها 
الس���وق منذ بداي���ات أكتوبر 
اجلاري، حيث توجد حركة طلب 
ملحوظة يقابلها توافر العرض 
والتي أعط���ت حيوية للعقار 
»اخل���اص« و»االس���تثماري« 
بش���كل ملحوظ ف���ي املناطق 
الداخلية واخلارجية، معتبرين 
أن وجود طلب وعرض سيعطي 
الفترة  ديناميكية للسوق في 
املقبلة ويخرج السوق من حالة 
الرك���ود التي عانى منها خالل 
شهر سبتمبر املاضي الذي لم 
تتعد تداوالته 70 مليون دينار 
بانخفاض قدره 37.5% عن شهر 
أغسطس ليكون شهر سبتمبر 
بذلك األدنى على اإلطالق خالل 

العام احلالي.
املتفائل���ون زيادة  وتوقع 
وتيرة الزيادات في »االستثماري« 
و»اخل���اص« رغبة في توجيه 
أصحاب »الكاش« مدخراتهم إلى 
األصول ذات املداخيل واإليرادات 
الثابتة إضافة إلى حتقيق عوائد 
املدى  مس���تقبلية جيدة على 

الطويل.
وعل���ى اجلانب اآلخر، رأى 
املتش���ائمون أن احلكومة لم 
تصدر قرارا واحدا لتنش���يط 
العقاري منذ  الس���وق  حركة 
بداية العام وما تقوم به وزارة 
التجارة ال يعدو كونه اجتهادات 
قد ال ت���رى النور في التنفيذ، 
واستدركوا بأن مطالب تطوير 
الس���وق العقاري حتتاج إلى 
تدخل حكومي مباشر قبل تفاقم 
العقارية والدخول في  األزمة 

نفق ركود مظلم مرة أخرى.
وأوضحوا أن تعافي األسواق 
العقارية العاملية جاء بعد قيام 
ق���رارات »تدخلية«  حكومات 
فورية استطاعت انتشال أسواقها 

من الربكة التي تعيشها.
وأش���اروا إلى عدم التدخل 
احلكومي بشكل مباشر وضخ 
السيولة املطلوبة في السوق 
من خالل إنشاء مشاريع البنية 
العقار سيشهد  التحتية، وان 
تدهورا كبيرا قد يكون أعنف 
مما شهده الربع األول من العام 
احلالي، حيث توقعوا بلوغ عدد 
العقارات التجارية اخلالية %40 
في الرب���ع األول من 2010، أما 
السكن اخلاص فستبلغ نسبة 
االنخفاض فيه 25%، مستدركني 
بان أسعار اإليجارات ستشهد 

انهيارا غير مسبوق.

8 قرارات مطلوبة

8 ق���رارات وضعها عدد من 

وفي التفاصيل، أن العقار 
اخلاص ارتفع بواقع 18 عقارا، 
فيما ارتفع االس���ت������ثماري 
أما العقار  بواقع 7 عق���ارات 
التجاري فقد اس���تقر املؤشر 
عليه دون تغيير، وأما املخازن 
فقد ارتفع املؤشر بواقع عقار 

واحد. 
وبالن�����س���بة مل�����قارنة 
الع�����قارية  الوكاالت  مؤشر 
خالل أسبوعني، خلت حركة 
الت���داوالت عل���ى ال���وكاالت 
العقارية من أي تداوالت وذلك 
للمرة األولى منذ بداية العام، 
حي���ث لم تش���هد احملافظات 
أي حت���ركات عل���ى اخلاص 
واالس���تثماري والتج���اري 

واملخازن. 
ع�������دد  بل���غ  ك����م���ا 
ال�����وك��االت املتداولة األسبوع 
قبل املاضي 15 عقارا موزعة 
بواقع 14 عقارا في »اخلاص« 
وعقار واحد في »االستثماري«، 
إال أن األس���بوع املاض���ي لم 
يشهد أي حتركات على جميع 

العقارات.

»التج���اري« و»الصناعي« أي 
حتركات. 

تداول دون »وكاالت«

ب����داية   وألول مرة من���ذ 
الع�������ام احلالي، خلت حركة 
الت�������داوالت العقارية من أي 
حت��������ركات على مس���توى 
الوكاالت، حيث لم تشهد الوكاالت 
ت���داوالت على مس���توى  أي 
العقار اخلاص واالستثماري 
والتجاري واملخازن والصناعي 
خالل أسبوع، األمر الذي يثير 
عالمات استفهام كبيرة حول 
عزوف املستثمرين عن الوكاالت 

العقارية. 

83 عقارا

 وفي مقارنة مؤشر حركة 
تداول العقود خالل أسبوعني، 
يشير اجلدول رقم )3( إلى حركة 
تداول العقار مبختلف أنواعه، 
العقارات  حيث بلغ إجمال���ي 
املتداولة لألسبوع احلالي 83 
بينما بلغت األسبوع املاضي 57 

عقارا بارتفاع 26 عقارا.

املتوق���ع أن يصدر بها قرارات 
خالل األي���ام القليلة القادمة، 
وكما أكدت »األنباء« فإن حسم 
ارتفاع نس���بة الداللة إلى %2 
لن يتضمن���ه التقرير النهائي 
للجنة رغم الصراع الذي شهدته 
اللجن���ة بضرورة  اجتماعات 
الداللة على جدول  إدخال بند 

أعمالها. 

25.3 مليون دينار

ووفقا آلخ���ر اإلحصائيات 
األسبوعية الصادرة عن إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل، بلغ عدد العقارات 
املتداولة للعقود خالل أسبوع 83 
عقارا بقيمة إجمالية 25.3 مليون 
دينار، حيث تصدرت تداوالت 
»اخلاص« 65 عقارا بقيمة 15.4 
مليون دينار، بنسبة %60.9، 
فيما بلغ عدد العقارات في السكن 
»االستثماري« 17 عقارا بقيمة 
9.2 ماليني دينار نسبتها %36.3 
وبلغ عدد العقارات املتداولة في 
املخازن عقارا واحدا بقيمة 700 
ألف نسبتها 2.8%، ولم يشهد 

وحتصيل الديون املتعثرة من 
ش���ركات التأمني بع���د أن يتم 
تسييل الضمانات أسوة بجميع 

الدول املتحضرة.
6 � ص���دور قانون التمويل 

العقاري.
7 � وضع قوانني وآليات ملنع 
ارتفاع أسعار العقارات بشكل 

عشوائي.
8 � منعا للتدليس والغش، 
ضرورة وضع قانون مينع البيع 
على اخلريطة، ما لم يتم إنهاء 
كافة األعمال اخلرس���انية في 

املبنى.

اجتماعات بـ»التجارة«

أن  وقد عل�����مت »األنباء« 
وزير التجارة والصناعة احمد 
اله������ارون أجرى اجتماعات 
اللجان  مكثفة مع مس���ؤولي 
السبع التي مت تشكيلها بقرار 
وزاري نهاية األسبوع املاضي 
النهائية  التقارير  الستعراض 
لكل جلنة على حدة، حيث مت 
وضع اللمس���ات النهائية لكل 
تقري���ر على ح���دة والتي من 

العقاريني عبر »األنباء« ورأوا 
ضرورتها النتش���ال السوق، 
تزامنا مع إعالن وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون عن 
قيام جلنة التج���ارة املعنية 
بتنظيم السوق العقاري بتسليم 
قرارها النهائي إليه والتي من 
وجهة نظرهم ضرورة ملحة 
وكفيلة بتحرك السوق لتحقيق 

النشاط املطلوب. 
 وتتمث���ل تل���ك القرارات 

في:
1 � وض���ع قواعد وقوانني 
محددة ملنع البنوك من تسييل 
العقارات ووضعها في أضيق 

نطاق ممكن. 
2 � تأس���يس ش���ركات أو 
صناديق اس���تثمارية لشراء 

العقارات املتعثرة.
3 � اتخ���اذ قرار بتخفيض 

الرسوم احلكومية.
4 � اصدار مؤش���ر أسعار 
عق���اري خ���اص للمكات���ب 

واحملالت.
5 � إص���دار ق���رار تأم���ني 
القروض الشخصية والعقارية 

مقارنة مؤشر تداول الوكاالت العقارية خالل أسبوعين

المخازنتجارياستثماريخاصالنوع

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمحافظة

-00-00-00-12العاصمة

-00-230100حولي

-00-101000الفروانية

-00-00-1200مبارك الكبير

-0000��9800األحمدي

-00-00-00-00اجلهراء

-00-00��141511املجموع

مقارنة مؤشر تداول العقود خالل أسبوعين

المخازنتجارياستثماريخاصالنوع

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمحافظة

�00�8102100العاصمة

�00�6204700حولي

00�10132300الفروانية
مبارك 
�00�14130200الكبير

�00�852400األحمدي

�00�00�1400اجلهراء

00�4765101700املجموع

تقــرير


