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الغانم:
المعروضات
تشير إلى
أن الوضع
ليس جيداً
بالنسبة
لمالك العقار

استمرار تراجع الطلب
بعد انتهاء موسم الصيف
سيظهر التخوف لدى
الشركات
كتب محمد إبراهيم :
ق��ال ع��ق��اري��ون إن س��وق العقار
احمللي مير بحالة من الركود خالل
الربع الثالث من العام احلالي
السيما مع زي��ادة امل��ع��روض في
ال��س��وق منذ س��ن��وات موضحني
ان قلة الطلب دفعت الشركات
العقارية خلفض اسعار العقارات
اململوكة لها فضال عن تخفيض
اإلي���ج���ارات ف��ي اغ��ل��ب املناطق
البعيدة باإلضافة إلى العقارات
التي تدخل القطاع خ�لال العام
احلالي.
وأض����اف����وا ف���ي ت��ص��ري��ح��ات��ه��م
لـ«الشاهد» إن املعطيات احلالية
تشير إل��ى أن ال��س��وق العقاري
سيشهد املزيد من االنخفاضات
خالل الفترات املقبلة حيث أظهرت
إح��ص��ائ��ي��ات ال��ت��داول العقاري
ال��ص��ادرة ع��ن ادارة التسجيل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل
تراجعا كبيرا في اجمالي أعداد
ال��ع��ق��ارات امل��ت��داول��ة خ�لال شهر

يونيو املاضي مقارنة بشهر مايو
بنسبة بلغت  % 37حيث تراجع
إجمالي أعداد العقارات املتداولة
ال��ى  446ع��ق��ارا ً بنهاية يونيو
مقارنة بـ  713عقارا في مايو أي
بواقع  267صفقة فيما تراجعت
ال��ق��ي��م��ة االج��م��ال��ي��ة ل��ل��ع��ق��ارات
املتداولة في يونيو بنسبة % 52
لتصل الى  177.4مليون دينار
مقارنة بـ  369.6مليون دينار
وبتراجع بلغت قيمته االجمالية
 192.2مليون دينار.
وأوضحوا أن حركة بيع وشراء
العقارات بجميع القطاعات فقدت
نحو  % 31من قيمتها خالل الربع
الثاني من العام احلالي مقارنة
بنفس الفترة م��ن ال��ع��ام 2015
فضال عن تراجع القيمة االجمالية
للعقارات امل��ت��داول��ة ف��ي يونيو
 2017والتي كانت أق��ل من تلك
التي تداولها في يونيو 2016
بنسبة  % 13وبواقع  26.9مليون
دي��ن��ار ح��ي��ث انخفضت القيمة
االجمالية للعقارات املتداولة من

المعطيات تشير إلى أن السوق سيشهد المزيد

عقاريون لـ«الشاهد» :موجة ركود مؤلمة

الفترة المقبلة إيجابية للمواطن الذي يريد شراء منزل خاص
 204.3ماليني دينار في يونيو
 2016ال��ى  177.4مليونا ً في
يونيو .2017
وأك���دوا أن قيمة عمليات البيع
وال��ش��راء انخفضت ف��ي القطاع
االستثماري ال��ذي ميثل وح��دات
اإلقامة للوافدين عادة بنسبة 45
 %وفي القطاع السكني الذي يغلب
امل��واط��ن��ون على سكانه بنسبة
 % 31حيث يبلغ عدد السكان في
الكويت  4.36ماليني نسمة منهم
 1.33مليون مواطن و 3ماليني

م��ن ال��واف��دي��ن ال��ع��رب واألجانب
وذلك طبقا ألرق��ام الهيئة العامة
للمعلومات املدنية.
وق��ال��وا :قد تسبب تراجع قيمة
العقار في ارتفاع أعداد العقارات
امل���ت���داول���ة ف���ي ي��ون��ي��و 2017
بنظيرتها للفترة نفسها من العام
املاضي فقد أظهرت االحصائيات
العقارية منوا في أعداد الصفقات
العقارية بنسبة  % 11بزيادة
سنوية ب��واق��ع  45ع��ق��ارا حيث
ارت��ف��ع اجمالي أع���داد العقارات

املتداولة في يونيو  2017الى
 446عقارا مقارنة بـ  401عقار
في يونيو .2016
وتوقعوا أن يعاود السوق العقاري
االرت��ف��اع ف��ي قيمة ال��ت��داول من
جديد خالل الربع األخير من العام
احلالي خاصة في ظل استمرار
الطلب على القطاع ال��ذي يرى
الكثيرون أنه من أكثر القطاعات
أمانا واستقرارا في املنطقة بشكل
عام والى التفاصيل ..
بداية قال اخلبير العقاري وأمني

س��ر احت���اد ال��ع��ق��اري�ين وعضو
اللجنة العقارية قيس الغامن ان
سوق العقار مير بحالة من الركود
خ�لال فترة الصيف السيما في
القطاع االستثماري األم��ر الذي
أثر سلبا على قيمة العقار متوقعا
انتعاش حركة السوق بعد تراجع
االس��ع��ار خ�لال الفترة احلالية
حيث تسبب تراجع قيمة العقار
في ارتفاع أعداد العقارات املتداولة
في يونيو  2017بنظيرتها للفترة
نفسها م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي فقد

