
أعــــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة تـــــــوب الـــعـــقـــاريـــة 

عـــن طــرحــهــا احــــدث املــشــاريــع الــعــقــاريــة 

فـــي مــديــنــة اســطــنــبــول، والـــتـــي تــنــفــذهــا 

وتــطــورهــا «شــركــة انــانــالر لــالنــشــاءات» 

عـــام 1965 وتبنت  فـــي  تــأســســت  والـــتـــي 

مـــــبـــــدأ «الــــتــــصــــمــــيــــم مــــــن أجـــــــل الـــبـــشـــر» 

كفلسفتها الرئيسية طوال رحلتها التي 

والـــتـــي مكنتها  عـــامـــًا،  عــبــر 48  امـــتـــدت 

لــتــكــون واحـــــدة مـــن املـــؤســـســـات الـــرائـــدة 

واملتميزة في مجال اإلنشاءات في تركيا.

وقال العضو املنتدب للمجموعة وليد 

بعالقتها  تفخر  املجموعة  ان  الــقــدومــي 

انانالر  مجموعة  مع  واملميزة  الوطيدة 

والــــتــــي نــمــثــلــهــا حـــصـــريـــا فــــي الــكــويــت 

وقطر.

املـــجـــمـــوعـــة  ان  الـــــقـــــدومـــــي  وأضــــــــــاف 

تـــطـــرح الـــيـــوم أحـــــدث مـــشـــاريـــع الــشــركــة 

فــي اسطنبول مــشــروع «تــيــراس مكس» 

الـــذي يــعــد واحــــدا مــن املــشــاريــع الــرائــدة 

الــتــي تــنــفــذهــا شــركــة انـــانـــالر فـــي مــوقــع 

استراتيجي ومميز في مدينة اسطنبول، 

بوجود  تمتاز  حيوية  منطقة  في  ويقع 

الـــــعـــــديـــــد مـــــــن املـــــجـــــمـــــعـــــات الــــتــــجــــاريــــة 

الــى  بــاالضــافــة  والــجــامــعــات،  والسكنية 

مــقــار عـــدد كــبــيــر مــن الــشــركــات الــكــبــرى، 

واكـــــد الـــقـــدومـــي ان تـــيـــراس مــكــس يعد 

فرصة حقيقية لالستثمار الناجح.

وحــــــول املــــشــــروع قـــــال الـــقـــدومـــي انـــه 

يتألف من 5 مبان متعددة االدوار لغاية 

15 دورا، منها 3 مبان سكنية و مبنيان 

ســـكـــنـــيـــان تــــجــــاريــــان. وتـــتـــنـــوع الــشــقــق 

فــيــهــا مـــن اســـتـــوديـــو 1، 2، 3 غــــرف نــوم 

بتشطيبات عالية الجودة. واشار الى ان 

املتكاملة  الخدمات  فيه  تتوافر  املشروع 

مــــــن حــــــدائــــــق ومــــــالعــــــب ونـــــــــاد صـــحـــي، 

ومـــــواقـــــف ســـــيـــــارات وخـــــدمـــــات صــيــانــة 

وامـــن على مـــدار الــســاعــة. وحـــول اسعار 

الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة قـــــال الـــقـــدومـــي ان 

اسعارها مناسبة ملختلف الفئات وتبدأ 

مـــن 18 الـــف ديـــنـــار كــويــتــي وتــســهــيــالت 

بالدفع تصل لغاية 30 شهرا.

واشار القدومي الى ان املشروع يبعد 

حوالي 18 كيلومترا من مطار اتاتورك، 

منطقة  عن  كيلومترا   31 ويبعد حوالي 

تــقــســيــم وشـــــارع االســـتـــقـــالل، بــاالضــافــة 

الــــى مــالصــقــة املــــشــــروع لــشــبــكــة الــطــرق 

الوصول  املدنية وسهولة  في  الرئيسية 

اليه ايضا من خالل املتروباص، الذي يعد 

والتي  املدينة  في  االسهل  النقل  وسيلة 

ال تتأثر بالزحام اطالقا، وبني القدومي 

االنــشــاء والتسليم في  قــيــد  املــشــروع  ان 

أن الشركة  القدومي  اكتوبر 2014. واكــد 

املطورة عند االنتهاء من تنفيذ املشروع 

الصحابها  السكنية  الــوحــدات  وتسليم 

ستعمل عــلــى اســتــئــجــار تــلــك الــوحــدات 

من مالكها ملدة سنتني، ومنحهم عائدا 

ايجاريا سنويا 7% من قيمة الوحدة.

مــــن جـــانـــب اخــــــر، قـــــال الــــقــــدومــــي ان 

املـــجـــمـــوعـــة وشــــركــــة انــــانــــالر تـــدرســـان 

حاليا تأسيس شركة متخصصة بادارة 

مستقبال  لتتولى  تركيا،  فــي  الــعــقــارات 

واملستثمرين  املــشــتــريــن  عــقــارات  ادارة 

مــن املنطقة الــراغــبــني بــذلــك، فــي خطوة 

تــهــدف الـــى تسهيل امـــور املـــالك الــجــدد 

ومــتــابــعــة عــقــاراتــهــم واملــحــافــظــة عليها 

وضـــمـــان تــحــقــيــقــهــم عـــوائـــد مــمــيــزة في 

املستقبل.

 وليد القدومي ●

  مشروع تيراس مكس ●

٣٦اقتصاد

ذكر سليمان الدليجان ان قانون الـ BOT األخير كبل يد الحكومة في التصرف، فنجد أنه منذ عام 2007 لم تتقدم 

وال مبادرة واحدة، وكان سببا في توقف عمليات تشييد مواقف السيارات التي كانت تبنى وفقا لهذا النظام داخل 

العاصمة. والجدير بالذكر أن البلدية كانت قد سمحت ملالك منطقة الراية بشراء نسب بناء إضافية تبلغ %400 

إما بمقابل مادي أو مقابل خدمات منها لتنفيذ مواقف سيارات في الساحات الخلفية لألبراج التي سيتم تنفيذها، 

ولكن مع األسف جاء القانون ليقيد الشركات في تنفيذها لتلك املواقف.

 الخبير العقاري سليمان الدليجان يحاضر في دورة تدريبية :

 40% من صفقات السكن الخاص.. مضاربة!

 

نهى فتحي

حـــمـــلـــت الـــــــــدورة الــــعــــقــــاريــــة، الــــتــــي نــظــمــتــهــا شــركــة 

الـــخـــبـــراء الـــعـــاملـــيـــون بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــكــتــب الــدلــيــجــان 

الــعــقــاري، عــنــوان «كــيــف استثمر أمــوالــي فــي الــعــقــار؟». 

الدليجان،  العقاري سليمان  الخبير  فيها  وقد حاضر 

وعرف القطاعات العقارية وتاريخ كل منها في السوق 

الـــكـــويـــتـــي، وطـــــرق تــســجــيــل الـــعـــقـــار وتـــأثـــيـــر األحـــــداث 

السياسية واالقتصادية على العقار، إلى جانب تأثير 

ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة على القطاع، واألسباب 

التي دفعت أسعار العقارات الكويتية إلى االرتفاع.

العقار املحلي والتي  بــدايــات ســوق  الدليجان  شــرح 

كـــانـــت فــــي الــســتــيــنــات عـــنـــدمـــا بــــــدأت الــــدولــــة بــتــثــمــني 

العقارات ومن ثم مرور العقار بأزمة نكسة 1967، والتي 

أن  الطلب لدرجة  ارتفاع العرض مقابل ضعف  شهدت 

املالك كانوا يبيعون العقار بالتقسيط، ثم حرب 1973 

والتي كان لها تأثير إيجابي على العقار بسبب ارتفاع 

أســعــار الــنــفــط وتــوافــر الــســيــولــة فــي الــســوق الكويتي، 

ومن ثم أزمة سوق األسهم في عام 1977، والتي شهدت 

اســتــقــرارا ألســعــار العقار، وذلــك على الــرغــم مــن ارتفاع 

أســعــار الــفــائــدة املــصــرفــيــة فــي ذاك الــوقــت إال أن حجم 

التداول كان محدودا فلم يكن التأثير كبيرا.

كــمــا تـــنـــاول الــدلــيــجــان أزمـــــة املـــنـــاخ فـــي عــــام 1982 

وتــأثــيــرهــا عــلــى الــعــقــار، ثــم الــحــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة 

 ،%50 بنسبة  العقارات  ألسعار  ارتفاعا  شهدت  والتي 

العراقي  الغزو  ثم  للعقارات االستثمارية، ومن  خاصة 

والــــذي أصـــاب ســـوق الــعــقــار بــالــجــمــود وبـــات ال يشهد 

العراقية  التهديدات  تاله  الصفقات،  من  أدنــى مستوى 

بــعــد الــغــزو، حــيــث كـــان الــســوق يشهد تــــداوال مــحــدودا 

للغاية.

ثــم بــدايــة التفكير فــي إنــشــاء األبــــراج الــتــجــاريــة في 

عام 2001 وعودة األمــوال الكويتية من الخارج وتأثير 

الطفرة التي كان يمر بها سوق األسهم ومن ثم سقوط 

صدام حسني في عام 2003، والــذي شهد طفرة عقارية 

غــيــر مــســبــوقــة، وأخــيــرا األزمــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة فــي عــام 

2008 والـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــا لـــألســـعـــار، حــيــث أفـــاد 

الــدلــيــجــان أن تسلسل تــاريــخ الــســوق الــعــقــاري يوضح 

للراغب في االستثمار بالعقار مــدى تأثير كل أزمــة أو 

التداول  وحجم  العقارات  أسعار  على  سياسي  موقف 

والطلب عليها.

كيفية التسجيل 

وأوضــــح الــدلــيــجــان خــطــوات تسجيل الــعــقــار، التي 

تبدأ بكشف البلدية على العقار ومن ثم إصدار شهادة 

األوصــــاف والــتــي تــصــدر وفــقــا لــفــرع البلدية الــتــابــع له 

العقار ومن ثم يتم تحويلها إلى البلدية الرئيسية، ثم 

وزارة العدل، وذلك لعقار السكن الخاص غير املخالف. 

أما البيت املخالف والذي تتم املخالفة فيه بعد إيصال 

الكهرباء من خالل عمل تقسيمات داخلية أو غيرها من 

املخالفات، فإن البلدية ترفض منحه شهادة األوصاف.

وقـــــال الـــدلـــيـــجـــان: نــعــانــي فـــي الـــســـوق الـــعـــقـــاري من 

مخالفات السكن الخاص، خصوصا أن شريحة كبيرة 

املساحات  االستفادة من  املواطنني في سبيل  جــدا من 

يـــقـــومـــون بــمــخــالــفــة قـــوانـــني الـــبـــنـــاء الـــداخـــلـــيـــة وكــذلــك 

الخارجية للعقار، ناهيك عن املستثمرين الذين يقومن 

بشراء اراضي السكن الخاص ثم يقسمونها إلى شقق 

البيت  إيــجــار  أن  إلــى  منوها  للمواطنني،  ويؤجرونها 

العادي من دون مخالفة يتراوح بني 1800 و2000 دينار 

في حني يصل إلى نحو 3 آالف دينار للبيت املخالف، 

الــنــوع مــن االستثمار،  إقــبــاال كبيرا على هــذا  لــذا نجد 

وهــــو األمـــــر الـــــذي ســـاهـــم بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي ارتـــفـــاع 

أسعار السكن الخاص، لذا قامت البلدية بتقليص فترة 

صالحية شهادة األوصاف من مدة عام إلى ثالثة أشهر 

حتى تقلص من املخالفات. 

إلى  بالنسبة  الــوضــع يختلف  فــإن  االستثماري  أمــا 

تــســجــيــلــه، حــيــث يــبــدأ بـــالـــرأي الــتــنــظــيــمــي، وهـــو كتاب 

من البلدية ثم اإلطفاء والتي تخرج للكشف عن العقار 

املخالفات  نسب  تعتبر  حــني  فــي  البلدية،  يليها   كشف 

في العقارات االستثمارية أكبر من مثيالتها في العقار 

تحقق  االســتــثــمــاري  مخالفات  أن  خصوصا  السكني، 

العائد بــني 50% و70% مــن إجمالي  فــي  للمالك زيـــادة 

العائد املتوقع للعقار.

العقار املخالف

وأضاف الدليجان: هناك 3 طرق للتخلص من العقار 

املــخــالــف لــقــانــون الــبــنــاء تــتــم حــالــيــا فــي الــســوق، اولــهــا 

هــي تسجيل الــعــقــار، خــصــوصــًا الــســكــنــي والــتــجــاري، 

بــاســم شــركــة ومـــن ثــم عــنــد رغــبــة املــالــك فــي الــبــيــع فإنه 

يـــقـــدم عــلــى بــيــع الـــشـــركـــة ملــشــتــر جـــديـــد، وهـــــذا مــخــرج 

ابــتــدعــه املــضــاربــون فــي الـــســـوق، خــصــوصــًا لــلــعــقــارات 

االستثمارية.

أما الطريقة الثانية فهي بيع العقار قبل نهاية فترة 

شــهــادة األوصــــاف الـــصـــادرة عــن الــبــلــديــة والــتــي تمتد 

الــى ثــالث أشــهــر، فــي حــني أن الطريقة الثالثة هــي بيع 

عنها مشاكل  تنتج  مــا  كثيرا  وهــي  الباطن  مــن  العقار 

في حال توفي البائع، خصوصا أن العقار يظل مسجال 

باسمه في إدارة التسجيل العقاري، فيما يلجأ البعض 

البلدية  الــرشــى ملوظفي  إلــى دفــع  النفوس  مــن ضعاف 

املخالفات، وهي  تحمل  ال  أوصــاف  الستخراج شهادة 

طريقة لم يكن الدليجان يرغب في ذكرها لكنه اضطر 

إلـــى ذلـــك فــي مــقــابــل إصــــرار حــضــور الــــدورة عــلــى أنها 

باتت منتشرة.

لــكــن كــيــف اشـــتـــري عـــقـــارا مـــع الـــتـــأكـــد أنــــه خــــال من 

املـــخـــالـــفـــات؟ يــجــيــب الـــدلـــيـــجـــان: كــشــخــص عــــــادي مــن 

الصعب التعرف على املخالفات التي قد يضمها العقار، 

لذا ال بد من االستعانة بمهندس متخصص، فنجد أن 

نسبة كبيرة من شقق التمليك على سبيل املثال تحتوي 

على مخالفات، حيث يختلف مخطط الشقة تماما عن 

الــواقــع أفضل ويضم  الــواقــع، وفــي أحيان كثيرة يكون 

مساحة أكبر مــن تلك التي تــم ذكــرهــا فــي املخطط لكن 

يفاجأ املشتري بأنه غير قادر على إعادة البيع إال بعد 

إزالة املخالفات وهذا أمر يصعب تحقيقه خصوصا إذا 

كانت الشقة مؤجرة.

وكذلك الوضع بالنسبة الى البيوت السكنية والبنايات 

االســـتـــثـــمـــاريـــة، حـــيـــث نــنــصــح املـــشـــتـــري بــاصــطــحــاب 

مهندس ومطابقة املخطط الصادر من البلدية، إذ يفاجأ 

الـــبـــعـــض 

بمخالفات في التقسيمات الداخلية والسراديب وكذلك 

مخالفات في القياسات الخارجية، أو زيادات في نسب 

البناء.

الرعاية السكنية

إلــــى ذلــــك، ذكــــر الــدلــيــجــان أن عــــدد طــلــبــات الــرعــايــة 

الــســكــنــيــة بــلــغ 102 ألــــف طــلــب، فــيــمــا تـــتـــراوح الـــزيـــادة 

السنوية لتلك الطلبات ما بني 7 و7.5 آالف طلب، ونجد 

أن 5% فقط من أصحاب تلك الطلبات هم القادرون على 

أن اإلعالنات الحكومية بتوزيع  البيت، لذا نجد  شــراء 

القسائم ال تؤثر على أسعار السكن الخاص أوال نظرا 

بتوزيعها  الحكومة  تــقــوم  الــتــي  السكنية  املــنــاطــق  ألن 

الكويتي يرغب عــادة  دائــمــا مــا تكون بعيدة واملــواطــن 

في السكن بجوار عائلته وتلك العادة تخلق نوعا من 

عــن حركة  ناهيك  السكني،  العقار  ســوق  على  الضغط 

املضاربات في سوق السكن الخاص والتي تتراوح ما 

بني 30 و40% من حجم التداول به. فعلى سبيل املثال 

ال الحصر فإن سعر القسيمة 400 متر مربع في منطقة 

أبو فطيرة كان قبل األزمة 180 ألف دينار، ومن ثم وقت 

األزمة بلغت 80  ألف دينار، واليوم وصلت إلى مستوى 

220 ألف دينار.

إيجارات وهمية

مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف الــدلــيــجــان عـــن شــريــحــة من 

مــــالك الـــعـــقـــارات االســتــثــمــاريــة وكـــذلـــك الــســكــنــيــة الــتــي 

اإليجار  العقود وإيــصــاالت  فــي  يــقــدرون  يتم تأجيرها 

إيجارات وهمية، تحسبا ألي صفقة بيع للعقار وذلك 

إلغراء املشتري والبيع بأعلى سعر ممكن، وللتأكد من 

إن كانت اإليــجــارات املــذكــورة فــي العقود وااليــصــاالت 

حقيقية ال بد للمشتري من أن يقارنها أوال باإليجارات 

املتعارف عليها في املنطقة ويرى إن كانت مبالغا فيها 

أم طبيعية، إلى جانب ذلك يستطيع إرسال مندوب له 

للتأكد من املستأجرين أنفسهم.

وأضـــــــاف الـــدلـــيـــجـــان: نـــســـب الـــبـــنـــاء فــــي الـــعـــقـــارات 

االســـتـــثـــمـــاريـــة تـــتـــفـــاوت بـــاخـــتـــالف املــنــطــقــة ومــســاحــة 

الـــبـــنـــايـــات  مــــن  األكــــبــــر  الـــشـــريـــحـــة  أن  فـــنـــجـــد  األرض، 

االستثمارية تم بناؤها وفقا لنسبة 250%، خصوصا 

أن تــــلــــك الـــنـــســـبـــة هـــــي املـــــتـــــعـــــارف عـــلـــيـــهـــا لــلــمــنــاطــق 

بناء  للمالك  العاصمة، حيث يحق  االستثمارية خارج 

حتى 20 طابقا، وذلــك على عكس الوضع في السابق، 

إذ لم يكن يرخص لالستثماري خارج العاصمة سوى 

7 طــــوابــــق، لــكــن تــصــل تــلــك الــنــســبــة إلــــى نــحــو %330 

لألراضي التي تزيد مساحتها على 3 آالف متر مربع، 

العقارات  فــي   %400 إلــى  لتصل  النسبة  كذلك  وترتفع 

يصل  بما  العاصمة  داخــل  تتواجد  التي  االستثمارية 

إلى نحو 40 طابقا وهي تتركز في ثالث مناطق وهي 

دســمــان واملــقــوع الــشــرقــي خلف بــرج الــحــمــراء، وتقسم 

العقار االستثماري بها إلى قسمني األول األراضي التي 

تقل مساحتها عن 500 متر مربع فإن نسبة البناء بها 

ال تتعدى 250% على غرار املناطق خارج العاصمة، أما 

األراضي التي تزيد مساحتها على 500 متر فإن نسبة 

خلف  الواقعة  املنطقة  وكذلك   ،%400 تصل  بها  البناء 

املستشفى األميري التي تبلغ نسب بناؤها %400. 

 ويحق ملالك البناء االستثماري أن يؤجروا ما نسبته 

5% من العقار «تجاري» تتمثل في املحالت والطابقني 

اآلن  للقانون  وفــقــا  لهم  والـــذي يسمح  والــثــانــي،  األول 

بالتأجير كوحدات تجارية ما بني الصالونات ومعاهد 

التدريب واملشاغل.

العقار التجاري

املتر  تأجير  متوسط سعر  ان  الدليجان  وقــد كشف 

املربع للمحالت التجارية في الدور األرضي في منطقة 

العاصمة بلغ 25 ديــنــارا، وذلــك على الــرغــم مــن تراجع 

سعر املتر للطوابق املــتــعــددة فــي األبـــراج اإلداريــــة إلى 

مــا بــني 5 و6 دنــانــيــر، وذلــك نظرا للطلب الــذي تشهده 

فــي ظل  العقارية، خاصة  الــوحــدات  الشريحة مــن  هــذه 

تــوجــه شريحة كبيرة مــن الــشــبــاب إلــى االســتــثــمــار في 

قطاع املقاهي واملطاعم، والجدير بالذكر ان سعر املتر 

الــتــأجــيــري فـــي تــلــك الـــوحـــدات كـــان قـــد بــلــغ 45 ديــنــارا 

عندما كان سعر املتر في املكاتب يصل إلى نحو 15 و16 

دينارا، حيث تراجع السعران وفقا ملعطيات السوق.

وأضــاف الدليجان: تعكس أسعار املتر التأجيري 

للمكاتب اإلدارية قيم أسعار املتر لألراضي التجارية 

بالعاصمة وشرق، فعندما كان سعر املتر التأجيري 

يـــتـــراوح مــا بــني 11 و16 ديـــنـــارا للمتر فــي املــكــاتــب، 

كان سعر متر األرض أيضا في تلك الحدود، واليوم 

مــع مــا يعانيه ســوق العقار الــتــجــاري مــن أزمــة نجد 

أن سعر املــتــر الــتــأجــيــري الـــذي يــتــراوح مــا بــني 5 و6 

دنانير يعكس أيضا سعر املتر في شوارع منطقتي 

العاصمة وشرق.

قانون الـ BOT حرم العاصمة 

من مواقف السيارات

 سليمان الدليجان محاضرًا في الدورة ●

3 أنواع مستثمرين 
شرح الدليجان أن أنواع املستثمرين 

فـــي الـــســـوق الـــعـــقـــاري تــخــتــلــف، حــيــث 

قصير املدى (املضاربني) وهم شريحة 

مـــن حــركــة  بـــني 40 و%50  مـــا  تــمــثــل 

الــســوق، حيث تحتفظ  فــي  االســتــثــمــار 

تــلــك الــشــريــحــة بــالــعــقــار لــفــتــرة تــتــراوح 

ما بني يوم واحد وتمتد إلى عام كحد 

الــعــقــارات املخالفة  أقــصــى، وفـــي حـــال 

لـــقـــانـــون الـــبـــنـــاء يـــقـــومـــون بــاالحــتــفــاظ 

بــالــعــقــار ملـــدة شــهــادة األوصــــاف فقط، 

والـــــتـــــي تـــبـــلـــغ 3 أشـــــهـــــر، وذلـــــــك حــتــى 

يـــســـتـــطـــيـــعـــوا إعـــــــــادة الـــبـــيـــع مـــــن دون 

املدى  متوسط  املستثمر  أمــا  معوقات. 

ــعــقــار مـــا بـــني فـــتـــرة عــام  فــيــحــتــفــظ بــال

ونصف وحتى ثالث سنوات، في حني 

الذي  املــدى هو ذاك  أن املستثمر طويل 

بيعه،  فــي  يفكر  ال  وقــد  الــعــقــار  يمتلك 

حيث تمتد فترة امتالكه للعقار إلى ما 

يفوق السنوات الثالث.
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عيوب فرز القسائم 4 عوامل لشراء العقار 

ً
أسعار تبدأ من 18 ألف دينار وبعائد إيجاري مضمون 7% سنويا

القدومي: {تيراس مكس} فرصة لالستثمار في اسطنبول

مخالفات املنازل الخاصة كثيرة 

ومعقدة أيضًا.. وسعر البيت 

املخالف أغلى!

مخالفات العقار االستثماري 

تزيد العائد

بني 50% و70% للمالك

مالك يسجلون عقارات باسم 

شركة.. فيبيعون األخيرة

ال العقار لتفادي املخالفات 

5% فقط من مقدمي طلبات 

الرعاية السكنية قادرون

على شراء بيت العمر

مالك عقارات يلجأون 

إليصاالت إيجار وهمية لرفع 

األسعار عند البيع

نسب البناء في القطاع 

االستثماري تتفاوت

بني 250 و%400.. 

حسب املناطق

25 دينارًا متوسط تأجير متر 

املحالت في العاصمة مع ظاهرة 

انتشار مطاعم ومقاٍه

 

أوضح الدليجان 4 عوامل يجب على املشتري تحديدها عند شراء العقار، أولها هو السعر أو 

امليزانية املتوافرة لديه، خصوصا أن السعر هو الذي يحدد باقي العوامل سواء املنطقة، واملوقع 

ألــف ديــنــار ويــرغــب فــي شــراء عقار  وأحيانا املساحة فــإذا كانت ميزانية املشتري هــي 500 

سكني، فإن تلك القيمة تحدد تواجد طلبه في بعض املناطق دون غيرها، كما تحديد املوقع إن 

كان مميزا أو على شارع واحد وكذلك املساحة. في حني يختلف قرار شراء العقار السكني عن 

االستثماري والتجاري، حيث يعتمد شراء العقار االستثماري على دخل العقار بالدرجة األولى 

بغض النظر عن موقعه، في حني يعتمد قرار شراء العقار التجاري بدرجة كبيرة على املوقع.

قال الدليجان إن عملية فرز القسائم عادة ما تؤثر على الخدمات، 

واكبر دليل على ذلك منطقة قرطبة السكنية، حيث تعاني تلك املنطقة 

كبيرا  عــددا  ألنها تضم  نظرا  بشكل مستمر،  الكهرباء  انقطاع  من 

الــدولــة هــذا الضغط على  أيقنت وزارات  املــفــروزة، وقــد  القسائم  مــن 

الخدمات، لذلك تم تقنني عمليات فرز القسائم وتحديد مساحة 750 

مترا مربعا كحد أدنى للقسيمة التي يتم فرزها، على أال تقل وجهة 

القسيمة املراد فرزها عن 30 مترا مربعا.


