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اإلمارات تعتزم 
بناء شبكة سككها 

الحديدية نهاية 2010
تعتزم اإلمارات بدء بناء 
شبكة السكك احلديدية بنهاية 
عام 2010 بتكلفة 8.2 مليارات 
دوالر، حي���ث قال مش���غل 
الس���كك احلديدي���ة األملاني 
»دويتشه بان« إنه ساهم في 
اجراء دراسة جدوى مبدئية 

للمشروع.
ووفقا ملا ذكرته »رويترز« 
فإن شركة االحتاد للقطارات 
املرتبطة باحلكومة ستستعني 
مبستشارين في وقت الحق 
هذا الع���ام ومن املتوقع بدء 
العمل في ش���بكة الس���كك 
احلديدية التي سيبلغ طولها 
1200 كيلومتر بنهاية 2010 
وإمتامها ف���ي 2015 أو 2017 
وستصل تكلفة املشروع إلى 
30 مليار درهم )8.17 مليارات 

دوالر(.
وكان مسؤول إقليمي قال 
امس انه سيجري ربط شبكة 
الس����كك احلديدية اإلماراتية 
بشبكة خليجية مزمعة. وأن 
الدراسة  متويل املشروع قيد 
مضيف����ا أن الش����ركة جتري 

مناقشات مع البنوك.
وقال »إن السكك احلديدية 
ستزيد حركة التجارة اإلقليمية، 
هناك شاحنات كثيرة جدا في 
االمارات العربية املتحدة، ومن 
وجه����ة نظر تتعل����ق باألمان 
والبيئ����ة س����تكون الس����كك 
احلديدية أفضل بالنسبة لنا 
من أجل بيئة نظيفة وحركة 

مرور أفضل.

يش����كل معرض »سيتي س����كيب دبي« منذ إطالقه في عام 
2002 مؤش����را على حركة السوق العقاري في اإلمارات ودول 
املنطقة. ومع تفاقم تداعيات األزمة املالية على القطاع العقاري 
الذي دخل مرحلة الرك����ود تتجه األنظار نحو الدورة احلالية 
للمعرض التي تبدأ األس����بوع اجلاري لرس����م صورة جديدة 

ملستقبل القطاع.
وفي اس����تطالع أجراه أحد املواق����ع االلكترونية حول مدى 
تأثير املعرض على الس����وق العقاري اإلمارات����ي، رأى غالبية 
املستطلعني وبنس����بة 46.98% أنه لن يكون ل� »سيتي سكيب 
دبي« تأثير إيجابي على الس����وق بسبب التوقعات باملزيد من 
التراجع ألسعار العقارات. لكن نسبة 23.06% من املستطلعني 
أبدت تفاؤلها من جناح املعرض، نظرا لوجود بوادر اس����تقرار 
في السوق العقاري حاليا. في حني رأت نسبة 29.96% أن حالة 

السوق العقاري وأداؤه ال يرتبطان باملعارض.

»سيتي سكيب دبي« لن يؤثر إيجابًا على حركة السوق العقاري

جانب من معرض »سيتي سكيب«للعام املاضي

وزارة التجارة بصدد إصدار قرارات لتنظيم مهنة المقّيم العقاري
وتوحيد البيانات ومنع التدليس في المعارض العقارية خالل أيام

السوق العقاري شهد تداول 62 عقاراً بقيمة 17.9 مليون دينار في أسبوع

انفـراج »نـسبي« في شروط تمويل البنوك يـقود السوق العقاري نحو االنتعاش الفترة المقبلة
أوساط عقارية تطالب الحكومة بتعزيز الثقة بتبني مشاريع تنموية حقيقية تعيد الثقة لدى القطاع المصرفي

عمر راشد
اجتماع����ات مكثفة ش����هدتها 
التجارة والصناعة  أروقة وزارة 
األسبوع املاضي الستعراض أداء 
جلان التجارة الس����بع خالل ال� 3 
ش����هور املاضية متهي����دا لصدور 
قرارات وزاري����ة »مهمة« لتنظيم 
عمل قطاعات التجارة وفقا للقرار 

الوزاري الصادر. 
 ه����ذا ما كش����فت عنه مصادر 
ل� »األنب����اء« التي أضافت أن تلك 
االجتماع����ات تأت����ي ف����ي إطارها 
الطبيع����ي والذي يحرص الوزير 

على متابعته بشكل أسبوعي. 
 وأوضحت املصادر أن املسودة 
التجارة  النهائية لتقرير جلن����ة 
املكلفة بتنظيم الس����وق العقاري 
رفعت إلى وزير التجارة بش����أن 
تنظيم السوق العقاري، مستدركة 
بأنه من املتوق����ع صدور قرارات 
وزارية مهمة خالل األسبوع اجلاري 

بناء على تقرير اللجنة. 
 وباقتضاب أشارت املصادر إلى 
أن من بني القرارات املتوقع صدورها 
تنظيم مهن����ة املقيمني العقاريني 
ووضعه����م حتت االختب����ار قبل 
إعطائهم الرخصة ملزاولة النشاط 
وذلك منع����ا للتدليس واالحتيال 

الذي ميارسه البعض. 
 وأضافت أن الوزارة س����تقوم 
البيان����ات الصادرة عن  بتوحيد 
السوق العقاري وحتديث ما يتم 
إتاحت����ه للجمهور واملتخصصني 
وذلك بغرض معرفة آخر تطورات 
األسعار والصفقات العقارية التي 
تتم عبر إدارة التسجيل العقاري 

والتوثيق في وزارة العدل. 
 ومن بني القرارات املهمة املتوقع 
صدورها تنظي����م عمل املعارض 
العقاري����ة ومن����ع التدلي����س في 
العروض املتاح����ة أمام اجلمهور 
من الدول األخرى من خالل التأكد 
من الرخ����ص اخلاصة باألراضي 
املتاحة للبيع، مستدركة بأن اللجنة 

سنوي بواقع 8.6% بعد تراجعها 
بنسبة 37.9% في شهر يوليو. 

وفق����ا لألرقام الص����ادرة عن 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة الع����دل الصادرة خالل 
األس����بوع املاضي، فق����د بلغ عدد 
العقارات املتداولة على مس����توى 
العقود والوكاالت 62 عقارا بقيمة 
17.9 مليون دينار بزيادة 0.6 مليون 
دينار عن قيمة تداوالت األسبوع 
قبل املاضي.  وجاء االرتفاع بسبب 
الزيادة التي شهدها تداول الوكاالت 
العقارية خالل األسبوع املاضي، 
مدفوعة بت����داول العقار التجاري 
الذي ارتفع بواقع 4 عقارات جتارية 

بقيمة بلغت 3 ماليني دينار.
 وعلى مستوى العقود املسجلة، 
بلغ إجمالي العقود املسجلة 51 عقارا 
بقيمة إجمالية 11.56 مليون دينار، 
نصيب »اخلاص« منها 39 عقارا 
قيمتها 7.9 ماليني دينار بنس����بة 
68.3% من إجمالي العقود املسجلة، 
فيما بل����غ عدد العقارات املتداولة 
في »االستثماري« 12 عقارا قيمتها 
3.66 ماليني دينار نسبتها %23.5 
من إجمالي القيم����ة املبيعة على 

مستوى العقود. 
الوكاالت بلغ   وعلى مستوى 
عدد العق����ارات املتداولة 11 عقارا 
بقيمة 5.936 ماليني دينار، نصيب 
اخلاص منها 10 عقارات بقيمة 2.8 
مليون دينار بنسبة 47.1%، فيما 
املتداولة في  ال����وكاالت  بلغ عدد 
االستثماري عقارا واحدا بنسبة 
2.3% وبلغ عدد العقارات املتداولة 
4 عقارات جتارية بقيمة 3 ماليني 
دينار وبنسبة 50.5%.  ومبقارنة 
مؤشر تداول العقود خالل األسبوع 
املاضي بأداء التداوالت األسبوع قبل 
املاضي، يشير جدول رقم 3 الى أن 
التداول للعقود انخفضت  حركة 
22 عقارا األسبوع املاضي مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي مستقرة عند 

51 عقارا. 

الرأي إل����ى املخاوف التي تبررها 
اإلحصائيات الشهرية الصادرة عن 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل والتي ال تش����مل 
البيع بالوكاالت، حيث بلغ إجمالي 
عدد الصفقات في القطاع السكني 
واالستثماري )شقق( والتجاري 
خ����الل أغس����طس 374 صفق����ة 
بانخفاض قدره 9.9% مقارنة مع 

شهر يوليو. 
 ومبقارنة مبيعات العقار خالل 
عام، أش����ار تقرير »الوطني« عن 
السوق العقاري الى أن العقار ارتفع 
12.7% عن مستواه قبل عام، مسجال 
بذلك أول ارتفاع له منذ 18 شهرا. 
 وق����د تراجع إجمال����ي قيمة 
املبيعات خالل ش����هر أغس����طس 
بنس����بة 3.2% عن مس����تواها في 
يوليو، لكنها ارتفعت على أساس 

بدوره سيس����اهم في دعم القطاع 
العقاري ورفع نشاطه من املستويات 

املنخفضة التي سجلها. 
 وعلى اجلان����ب اآلخر، ورغم 
التفاؤل بالتحسن التزال املخاوف 

الدولي بتحقيق انتعاش اقتصادي 
في منطقة الش����رق األوسط في 
الفت����رة املقبلة، مع رفع توقعاته 
للنمو االقتصادي العاملي في 2010 

يؤكد هذا االجتاه. 

من تراجع حجم املبيعات العقارية 
حتى نهاية العام احلالي قائمة، رغم 
اخلروج من تداعيات األزمة التي 
ولدتها األزمة املالية التي اندلعت 
في 2008. واس����تند أصحاب هذا 

 وأش����اروا ال����ى أن م����ن بني 
العوامل األخرى ص����دور احلكم 
الذي  القضائي لصال����ح »بيتك« 
سمح للمؤسسات املالية اإلسالمية 
بالتداول في العقار السكني والذي 

املشتركة بني وزارة التجارة وبلدية 
الكوي����ت املعني����ة مبتابعة قطع 
األراضي املتاحة للبيع أمام اجلمهور 
في املعارض العقارية ستقوم بدور 
هام في معرفة عدد حاالت التدليس 
التي تشوب املبيعات العقارية في 

املعارض العقارية.

توقعات »متباينة«

 هن����اك توقعات متباينة ألداء 
السوق العقاري خالل العام املقبل 
بني االنتعاش والتراجع، فأصحاب 
التحسن  أن  املتفائل يرون  الرأي 
النسبي في شروط التمويل لبعض 
البنوك احمللية خالل األس����ابيع 
ق����د يعزز م����ن حتقيق  املاضية 

االنتعاش العقاري املطلوب. 
 وأضافوا أن ص����دور تقارير 
دولية عن هيئات مثل صندوق النقد 

مؤشر تداول العقود خالل أسبوع
المخازنتجارياستثماريخاصالنوع
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�00�00�6800العاصمة
�00�00�7855حولي
�00�00�141111الفروانية

�00�00�13800مبارك الكبير

�00�11311600األحمدي
�00�00�5100اجلهراء

�5639171200املجموع

مؤشر تداول الوكاالت العقارية في أسبوع
المخازنتجارياستثماريخاصالنوع
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�00�00�2100العاصمة

�00�00�0600حولي
�00�00�00�22الفروانية

�00�00�1000مبارك الكبير

�01010400األحمدي
�00�00�00�00اجلهراء
�510010400املجموع

العقود المسجلة خالل أسبوع
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة
80000العاصمة
85000حولي

111000الفروانية
80000مبارك الكبير

36000األحمدي
10000اجلهراء
391200املجموع

الوكاالت العقارية المسجلة خالل أسبوع
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة
10000العاصمة
60000حولي

20000الفروانية
00400مبارك الكبير

11000االحمدي
00000اجلهراء
101400املجموع


