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أحمد يوسف
قالت مصادر مطلع���ة ان احملكمة قد 
حكمت لصالح بيت االس���تثمار العاملي 
)جلوبل( بش���أن نزاع على برج »اليت« 
الذي كانت »جلوبل« قد عزمت على شرائه 
قبيل األزمة ودفعت مبلغا ابتدائيا بقيمة 
1.2 مليون دينار، اال انه ومع حدوث األزمة 

تراجعت »جلوبل« عن الشراء ولم تسترجع 
قيمة العقد. وأكدت املصادر ان احلكم نافذ 
وان الشركة في سبيلها للحصول على 1.2 

مليون دينار نتيجة حلكم احملكمة.
وأضافت املصادر ان الشركة ماضية في 
احلصول على حقها في النزاع مع شركة 

املدينة للتمويل واالستثمار.

حكم لصالح »جلوبل« في شأن نزاعها حول برج »اليت«

مدعوماً بالسماح للبنوك اإلسالمية بتمويل عمليات البيع والشراء

ارتفاع قياسي للتداوالت العقارية قيمة وعدداً

العام احلالي سيشهد دورا أكبر للقطاع اخلاص في املشاريع التنموية

التداوالت العقارية تسجل ارتفاعا قياسيا

عاطف رمضان
العقارية  التداوالت  س����جلت 
ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة 
وعدد العق����ارات وفقا إلحصاءات 
إدارة التسجيل والتوثيق العقاري 
في وزارة العدل في الفترة من 14 إلى 
18 مارس املاضي، مقارنة باألسبوع 
الس����ابق لها. ج����اء االرتفاع بعد 
السماح للبنوك االسالمية بتمويل 
شراء العقارات السكنية باالضافة 
الى قرارات اخرى ساهمت في شراء 
وبيع العقارات منها السماح ببناء 
7 مدن س����كنية جديدة. وجاء في 
اإلحصاءات عدد العقارات املتداولة 
للعقود خالل الفت����رة من 14 إلى 
18 مارس املاضي بالنسبة للعقار 
اخلاص 123 عقارا مببلغ قدره 18.7 
ملي����ون دينار، كم����ا أنه بلغ عدد 
العقار االستثماري 20 عقارا بقيمة 
7.8 ماليني دينار، وبلغ عدد العقار 
التجاري الذي مت تداوله خالل هذه 
الفترة 2 عق����ار بقيمة 1.4 مليون 
دينار، فيما لم يشهد عقار املخازن 
أو الصناعي أي حترك خالل هذه 
الفترة. وبلغ عدد إجمالي العقارات 
املتداول����ة خالل الفترة من 14 إلى 
18 مارس املاضي 145 عقارا مقارنة 

واحد، فيما استقر قطاع املخازن 
على نفس مستواه )صفر(. وحول 
عدد العقارات املتداولة للوكاالت 
بإدارت���ي التس���جيل العق���اري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل 
الفترة من 14 إلى 18 مارس املاضي، 
فقد بلغ عدد العقار اخلاص 11 عقارا 
مببلغ قدره 3.3 ماليني دينار، وبلغ 
عدد العقار االس���تثماري 1 عقار 

مببلغ قدره 565 ألف دينار. 
ومن الواضح أنه لم يشهد العقار 
التجاري أو الصناعي أو املخازن أي 
حترك خالل هذه الفترة. وبالنسبة 
ملؤش����ر تداول الوكاالت العقارية 
فقد كان إجمالي العقارات املتداولة 
خالل الفترة من 14 إلى 18 مارس 
املاضي 12 عقارا وهو نفس الرقم 
بالنسبة إلجمالي العقارات املتداولة 
خالل الفترة م����ن 7 إلى 11 مارس 
املاضي. ومن املالحظ بالنس����بة 
للعقار اخلاص أن املؤشر انخفض 
بواقع 1 عقار، أما بالنسبة للعق��ار 
االستثماري والتجاري واملخازن فقد 
ارتفع العقار االستثماري بواقع 1 
عقار، واستقر مؤشرا قطاعي العقار 
التجاري واملخازن عند مس����توى 

»صفر«.

باألسبوع السابق حيث كان إجمالي 
العقارات املتداولة 82 عقارا وذلك 
بارتفاع مؤشر تداول العقود بواقع 

63 عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع 
61 عقارا مقارنة باألسبوع السابق، 

وجاء في إحصاءات وزارة العدل 
أن العقار االستثماري والتجاري 
سجل كل منهما ارتفاعا بواقع عقار 

الوكاالت العقارية
خالل الفترة من 14 إلى 18 مارس 2010
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رغم التحسن وعودة الثقة للمستثمرين

محللون: سوق العقارات في دبي 
يحتاج ألكثر من مجرد إنقاذ »نخيل«

دبي � رويترز: قال محللون ان مساعدات دبي البالغة 9.5 مليارات 
دوالر لشركة نخيل للتطوير العقاري لن تساعد سوقها العقاري 
بدرجة تذكر مع دخول عدد كبير من املس���اكن واملكاتب اجلديدة 
السوق ووجود كثير من املشروعات قيد اإلنشاء حاليا فيما يزيد 
املخاوف بش���أن زيادة املعروض. ومن شأن تلك املساعدات التي 
أعلنت في أواخر مارس وهي في صورة سيولة قدرها 8 مليارات 
دوالر ومقايضة ديون بأسهم بقيمة 1.5 مليار دوالر ان تسمح لنخيل 
التابعة ملجموعة دبي العاملية املثقلة بالديون بس���داد مستحقات 

شركات مقاوالت واستئناف العمل في بعض مشروعاتها.
وقال نيكوالس ماكلني العضو املنتدب لشركة سي.بي ريتشارد 

ايليس ميدل ايست إنها ميكن أيضا أن تدعم ثقة املستثمرين.
واضاف »بدأت ثقة املستثمرين تعود لكن هناك ضرورة لالستقرار 

في جميع قطاعات السوق وهذا سيستغرق عاما«.
وقال مدير االستثمار وإدارة الصناديق بشركة ابردين بروبرتي 
انفس���تورز اندرو س���ميث إن منوذج أعمال دبي يجعل من غير 
املرجح أن تكون على قائمة الش���راء الرئيسية لكثير من مديري 

الصناديق الغربيني قريبا.
واضاف »يركز اغلب املستثمرين مثل ابردين على األصول اآلمنة 
املدرة للدخل، ورغم ان أوضاع الس���وق تتحسن بوجه عام إال أن 

العامني األخيرين شهدا تراجعا في اإلقبال على املخاطرة«.
وقال روي تشيري محلل القطاع العقاري لدى شعاع كابيتال 
»سيسمح ضخ السيولة في نخيل باستئناف العمل في مشروعات 
تطوير، فيما سيسرع فعليا العرض والضغط النزولي على قيم 

األصول«. واضاف »حتترم نخيل اتفاقاتها مع املشترين«.
والتزال املخاوف قائمة بشأن ما إذا كانت السيولة التي ستضخها 

دبي في نخيل متثل أكثر من مجرد مساعدة قصيرة األجل.
وقال سعود مس���عود مدير األبحاث وكبير احملللني العقاريني 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى يو.بي.اس »حتتاج نخيل إلى 
رأسمال عامل وهذا ما حصلت عليه، لكن ال ميكننا استبعاد ظهور 
مزيد من االحتياجات التمويلية إذا استمر الضعف في اهتمام العمالء 
واملعامالت«. وينبغي اتخاذ إجراءات أخرى جلذب املس���تثمرين 
مجددا مبا في ذلك إعادة رسملة شركتي التمويل العقاري اإلسالمي 
في اإلمارة »أمالك« و»متويل« عالوة على توضيح القواعد بشأن 

حقوق املالك األجانب في تأشيرات دخول البالد.

»كولدويل بانكر«: الشركات العقارية متعطشة لمشاريع خطة التنمية
ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العاملية 
فرع الكويت أن الفترة املقبلة ستحمل معها الكثير للسوق 
العقاري بشكل عام خاصة في ظل عمليات تنفيذ اخلطة 
التنموية التي تسعى احلكومة لتحقيقها، حيث سيشهد 
القطاع العقاري العديد من التغيرات على ساحة العرض 
س���واء من اجلانب الس���كني مع تنفيذ املدن السكنية 
اجلديدة أو بيع أرض املرقاب التي س���يكون لها تأثير 
على قطاعي العقارات االستثمارية والتجارية وكذلك 
عمليات تنفيذ املدن العمالية وتوزيع األراضي الصناعية، 
حيث س���يكون لتلك اخلطة آثار مختلفة على السوق 
العقاري، وبني التقرير أن الشركات العقارية واملهتمة 
بقطاع البناء واملقاوالت باتت متعطشة للمشاريع التي 

ستحتويها تلك اخلطة كونها ستفتح أمامها العديد من 
الفرص االستثمارية الواعدة في وقت تعتبر فيه تلك 
الفرص سلعة نادرة، خاصة مع تداعيات األزمة املالية 
العاملية التي هزت مختلف األسواق وساهمت في تأخر 
الكثير من قرارات الش���راء لدى املستثمرين. وتناول 
التقرير حجم التداول العقاري الذي مت في السوق العقاري 
احمللي اعتبارا من بداية ش���هر مارس وحتى تاريخ 18 
مارس وذلك وفقا لإلحصاءات الرس���مية الصادرة عن 
وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، حيث مت إبرام 312 

صفقة عقارية بقيمة فاقت 84.7 مليون دينار.
وبني التقرير أن قطاع السكن اخلاص استحوذ على 
ثلثي حجم التداوالت خالل تلك الفترة من خالل إبرام 

عدد 248 صفقة عقارية ملنازل وقس���ائم سكنية بقيمة 
إجمالية بلغت 52.5 مليون دينار وذلك على أثر عودة 
احلياة إلى هذا القطاع بعد السماح للبنوك اإلسالمية 
بتمويل شراء العقارات السكنية، إلى جانب مجموعة 
من القرارات التي ساهمت في إنعاش حركة بيع وشراء 
تل���ك العقارات ومنها قرار الس���ماح بالبناء في 7 مدن 
سكنية جديدة وقرار فرز القسائم إلى جانب التسهيالت 

اإلضافية التي قدمها بنك التسليف واالدخار.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات االستثمارية 
جاء في املرتبة الثانية محققا حجم تداوالت بقيمة 21.7 
مليون دينار بعدد 53 صفقة، حيث بني التقرير أن هذا 
القطاع بدأ يش���هد حتركا وان كان طفيفا على ش���راء 

البنايات غير املخالفة لقانون البناء، فيما حرك قرار فرز 
القسائم الذي صدر مؤخرا الركود الذي كانت األراضي 
االستثمارية تعيشه منذ بداية األزمة، متوقعا أن تشهد 
تداوالت العقارات االستثمارية مزيدا من االنتعاشة عقب 
إعالن الشركات العقارية واالستثمارية املهتمة بالعقار 
عن نتائجها خالل األيام القليلة املقبلة، خاصة أن العقار 
االس���تثماري يظل املالذ اآلم���ن لتوظيف األرباح التي 
حتققها الشركات، السيما في ظل تدني عوائد الودائع 
املصرفية التي ال تتعدى 3% مقارنة بإيرادات البنايات 

االستثمارية التي حتقق عوائد بني 7 و%12.
وأوضح التقرير أن العقارات التجارية التزال تعاني 
ركودا شديدا وأن الفترة املذكورة لم تشهد سوى تداول 

طفي���ف قيمته 10.4 ماليني دينار بعدد 11 صفقة أي أن 
معدل قيمة الصفقة لم يتجاوز املليون دينار، وهو ما 
يشير إلى ضعف الطلب على شراء العقارات التجارية 
وتراجع أسعارها بش���كل ملحوظ، حيث يعتبر قطاع 
العق���ارات التجارية القطاع الوحي���د الذي لم ينفض 
غبار وتداعيات األزمة حتى اآلن بس���بب مجموعة من 
املؤثرات التي تساهم في تقليص الطلب عليه منها كثرة 
املعروض من املكاتب اإلدارية واملساحات التجارية مقابل 
ضعف الطلب على التأجير من الشركات واألفراد، إلى 
جانب رفض البنوك احمللية متويل أغلب عمليات شراء 
العقارات التجارية نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية 

لها خالل الفترة احلالية.

محمد عبدالرحمن
توق���ع رئي���س احتاد 
العقاريني توفيق اجلراح 
ان يش���هد الع���ام احلالي 
دفع���ة كبي���رة لنش���اط 
العقاري���ة،  الش���ركات 
الس���يما في مجال تنفيذ 
مش���اريع البنية التحتية 
واملشروعات التنموية التي 
تضمنتها اخلطة اإلمنائي��ة 

للدول��ة.
وأوضح اجل���راح في 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان القط���اع اخل���اص بدأ 
يلمس في اآلونة األخيرة 

جدية واضحة من قبل املؤسسات احلكومية 
القائم���ة على تنفيذ املش���اريع التنموية 
للدولة، وحرص أكب���ر على إبداء مرونة 
في تطبيق القوانني والتشريعات املوجودة 
وفي مقدمتها قان���ون ال� B.O.T حيث مت 
اتخاذ خطوات وإصدار تعليمات من أجل 

املرن والفعال  التطبيق 
له���ذا القانون مبا يعزز 
دور القط���اع اخل���اص 
النشاط االقتصادي  في 
وترجمة أه���داف خطة 
التنمية الى واقع ملموس 

على األرض.
ولفت الى ان من أهم 
اخلطوات التي متت في 
هذا االجتاه املضي قدما 
في اجتاه حتقيق مطالب 
املستثمرين واملطورين 
العقاري���ني فيما يتعلق 
بتمديد مدة االس���تثمار 
التموي���ل  وش���روط 

للشركات العاملة في القطاع العقاري.
وأعرب عن أمله في ان يشهد العام احلالي 
انطالقة قوية للقطاع اخلاص احمللي جلهة 
تعزيز شراك��ة مميزة ومنتجة مع القط��اع 
اخلاص أساسها الثق���ة املتبادلة والشفافية 

واملرونة في التخطي���ط والتنفي��ذ.

2010 سيشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية

الجراح لـ »األنباء«: الجهات الحكومية أصبحت 
B.O.T أكثر مرونة في تطبيق قانون الـ

توفيق اجلراح


