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عاطف رمضان
ذكرت احصائية حصلت عليها »األنباء« صادرة من وزارة 
التجارة والصناعة ان قطاع الشركات القابضة والعقارية 
احتل املرتبة االولى من حيث رؤوس اموال الشركات املساهمة 
التي تأسس����ت خالل العام 2009 والبالغ عددها 75 شركة 
برؤوس أموال بلغ����ت قيمتها 215.4 مليون دينار. وبلغت 
رؤوس اموال القطاعني 87.1 مليون دينار »للشركات القابضة« 
و61.8 مليون دينار »للش����ركات العقارية« البالغ عددها 17 

شركة ليصل اجمالي رؤوس اموال القطاعني 148.9 مليون 
دينار والتي متثل 69.3% من اجمالي رؤوس اموال القطاعات 
كلها. وأشارت االحصائية الى ان قطاعي االستثمار والعقاري 
احتال املركز االول في تأسيس الشركات في العام 2008 حيث 
بلغت رؤوس اموال القطاعني 249.4 مليون دينار »للقطاع 
االستثماري« و241.9 مليون دينار »للقطاع العقاري« ليمثل 
50.6% من اجمالي رؤوس اموال القطاعات كلها التي تأسست 

في 2008 والبالغة 970.8 مليون دينار.

61.8 مليون دينار رؤوس أموال 17 شركة عقارية تأسست في 2009

ارتفاع تداوالت العقار السكني بنسبة 195% خالل مايو

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 16 إلى 20 مايو الماضي

اعتماد عمليات التمويل على البنوك اإلسالمية

1.4 مليار درهم حجم المبيعات العقارية في أسبوع

تداول 115 عقارًا خاصًا بقيمة 24.4 مليون دينار 
و38 عقاراً استثمارياً بـ 27.4 مليوناً

»كولدويل بانكر«: ارتفاع معدل تداول العقار السكني 
195% خالل مايو الماضي

توقعات بانتشار عدوى تزايد الخسائر
والتعثرات المالية للشركات العقارية في دبي

دبي � CNN: توقع محللون عقاريون أن تنتش���ر 
عدوى تزايد اخلسائر واحتمال مواجهة تعثرات مالية 
مبواجهة استحقاقات الديون لدى الكثير من الشركات 
العقارية العاملة في دبي، بعد إعالن »مجموعة دبي 
القابضة« عن خسائر كبيرة لعام 2009، طالبة تأجيل 

سداد بعض القروض.
كما توقع احملللون أن تتراجع أس���عار الوحدات 
الس���كنية والتجارية في إمارة دبي، بس���بب الفارق 
الكبير بني املطلوب من العقارات واملعروض منها، مع 

ترقب حصول خلل كبير في هذه املعادلة.
وقال كبير احملللني العقاريني لدى بنك UBS، في 
حديث لبرنامج »أس���واق الشرق األوسط CNN« إن 
انتشار العدوى بني العديد من شركات القطاع العقاري 
»أمر منطقي«. وعن مستقبل القطاع العقاري وأسعار 
اإليجارات والبيع قال: »لقد أكدت دبي القابضة )في 
بيان وضعها املالي( ما كنا قد أشرنا إليه عن الزيادة 
املتوقعة في املعروض من الوحدات الس���كنية ألنها 
س���تتابع مش���اريعها«. وأضاف: »هذا يعني دخول 
ش���قق جديدة، ونتوقع أن يكون املعروض أكبر من 

املطلوب بنسبة 50% خالل عامني، وهذا سيدفع األسعار 
ملواصلة التراجع في الوحدات السكنية والتجارية«. 
هذا وبلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق 
وڤلل وإج���راءات بيع ورهن وإجارة منتهية بالتملك 
في دبي خالل أسبوع نحو مليار و470 مليون درهم، 
منها 743.8 ملي���ون درهم تصرفات أراض، وحوالي 
726.4 مليون درهم تصرفات شقق وڤلل. وأفاد التقرير 
اليومي للتصرف���ات، الذي يصدر من دائرة األراضي 
واألمالك في دبي، بأن الدائرة س���جلت خالل الفترة 
من 30 الش���هر املاضي إلى الثالث من الشهر اجلاري 
79 مبايعة، كان أهمها من حيث القيمة مبايعة مبائة 
مليون درهم في منطقة »الصفوح الثالثة«، ومبايعتان 
آخريان بقيمة 25 مليون درهم في كل منطقة البرشاء 
ومنطقة الكرامة. وتصدرت »املرابع« مناطق دبي من 
حيث عدد املبايعات بتس���جيلها 12 مبايعة بنحو 35 
مليون درهم، تلتها منطقة ند الش���با بتسجيلها 10 
مبايعات بقيمة 26.2 ملي���ون درهم، فمنطقة »تالل 
اإلمارات الثالثة« بتس���جيلها ثماني مبايعات بقيمة 

44 مليون درهم.

أظه���رت إحص���اءات ادارتي 
العقاري والتوثيق  التس���جيل 
بوزارة العدل للفترة من 16 الى 
20 مايو املاضي ان عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص 115 عق���ارا مببلغ قدره 
24.4 ملي���ون دين���ار، في حني 
بلغ عدد العقار االستثماري 38 
عقارا بقيمة 27.4 مليون دينار، 
وبلغ عدد العقار التجاري عقارا 
واحدا مببلغ قدره 250 الف دينار، 
وبلغ ايضا عدد عقار الش���ريط 
الساحلي عقارا واحدا مببلغ قدره 
5.5 ماليني دينار، فيما لم يشهد 
عقار املخ���ازن او الصناعي اي 

حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

وجاء ف���ي اإلحص���اءات ان 
اجمال���ي العقود العقارية خالل 
الفترة من 16 الى 20 مايو املاضي 
بلغ 155 عقارا مقارنة باألسبوع 
الس���ابق، حي���ث كان اجمال���ي 

اشار التقرير 
العقاري  لشركة 
ي���ل  و لد كو «
بانكر« العاملية 
– فرع الكويت الى ارتفاع معدل 
التداول على العقارات السكنية 
في السوق احمللي بنسبة 195% في 
مايو من العام احلالي مقارنة مع 
التداول في مايو من العام املاضي، 
حيث بلغ حجم التداول للعقارات 
السكنية في مايو من العام احلالي 
نحو 145 مليون دينار بعدد 565 
عقارا مقارنة مع 49 مليون دينار 
بعدد 264 عقارا فقط في مايو من 

العام املاضي.
واوض���ح التقرير ان قطاع 
العقار السكني يشهد اآلن افضل 
حاالته منذ اكثر من عامني، حيث 
تشير االرقام الى عودة التداول 
العقارات السكنية،  بقوة على 
الى وضعه  القطاع  واستعادة 
السابق كمتصدر حلجم التداوالت 
العقاري���ة ككل، كما تؤكد تلك 
االرقام ايض���ا ان اعتماد قطاع 
العقار الس���كني على التمويل 
من قبل البنوك االسالمية يشكل 
نسبة تفوق ال� 90% من اجمالي 
حجم التمويل املوجه للقطاع في 
السوق احمللي، حيث استطاعت 
املؤسسات االسالمية مبفردها 
وعلى رأس���ها بي���ت التمويل 
الكويتي تلبية متطلبات السوق 
من التمويل لهذا القطاع، وهو 

قدره 2.7 مليون دينار، كما بلغ 
عدد العقار االستثماري 3 عقارات 
مببلغ قدره 1.7 مليون دينار، في 
حني لم يشهد العقار التجاري او 
او املخازن اي حترك  الصناعي 
خالل هذه الفترة. اما عن مؤشر 
تداول ال���وكاالت العقارية، فقد 
املتداولة  العقارات  كان اجمالي 
خالل نف���س الفت���رة 16 عقارا 
مقارنة باالسبوع السابق، حيث 
بلغ اجمال���ي العقارات املتداولة 
11 عقارا. وذلك بارتفاع مؤش���ر 
تداول الوكاالت العقارية بواقع 

5 عقارات.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 9 
عقارات، فيما استقر مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بالنسبة للعقار 
االستثماري بواقع 3 عقارات، علما 
ان العقار التجاري انخفض بواقع 
4 عقارات، واستقر مؤشر تداول 
العقارية بواقع صفر  الوكاالت 

عقار بالنسبة لعقار املخازن.

املواطنني، الس���يما ش���ريحة 
الشباب الى جانب فتح البنوك 
االس���المية لقن���وات التمويل 
للقط���اع بع���د حصولها على 
حكم ضد القرارات االسكانية، 
عالوة عل���ى عدد من القرارات 
احلكومية التي ساعدت في زيادة 
حركة ت���داول القطاع وابرزها 
السماح بالبناء في 7 مدن سكنية 
جديدة ومنها املناطق س���ابقة 
الذكر، باالضافة الى تقدمي بنك 
التس���ليف واالدخار ملجموعة 
من التسهيالت للمواطنني، وهو 
األمر الذي شجع الكثيرين على 
احلصول على القروض لغرض 

شراء السكن اخلاص.
ويتوقع التقرير ان تستمر 
التي يش���هدها قطاع  احلركة 
النصف  العقار السكني خالل 
الثاني من العام احلالي بنفس 
القطاع  التي شاهدها  الوتيرة 
في الش���هور األولى من العام 
احلالي، وان يزداد الطلب على 
املناطق خارج الدائري السادس 
وان تشهد تلك املناطق ارتفاعا 
على مس���توى االس���عار وان 
كان محدودا بس���بب الظروف 
االقتصادية احمليطة وتراجع 
سوق الكويت لالوراق املالية الى 
جانب حتقيق اغلب الشركات 
املدرجة في الس���وق خلسائر 
ما يعود عادة بالس���لب على 

ميزانيات املواطنني.

العقارات املتداولة 180 عقارا وذلك 
بانخفاض مؤشر تداول العقود 
بواقع 25 عقارا، فيما انخفضت 
حركة تداول العقار اخلاص للفترة 
نفس���ها بواقع 20 عقارا مقارنة 

باألسبوع السابق.

وجاء في احص���اءات وزارة 
الع���دل ان العقار االس���تثماري 
انخف���ض بواق���ع عقارين، كما 
انخفض العقار التجاري بواقع 
4 عقارات ف���ي حني ارتفع عقار 
الساحلي بواقع عقارا  الشريط 

املتداولة  العقارات  واحدا. وعن 
لل���وكاالت بإدارتي التس���جيل 
العقاري والتوثي���ق في وزارة 
العدل خالل الفت���رة من 16 الى 
20 مايو املاض���ي فقد بلغ عدد 
العق���ار اخلاص 13 عقارا مببلغ 

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بادارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 16 حتى 20 مايو 2010 - الوكاالت العقارية
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األمر الذي يؤكد ايضا هامشية 
الدور الذي كانت تقوم به البنوك 
التقليدي���ة فيما يخص متويل 
العقارات الس���كنية حيث منع 
وفقا للقانونني االسكانيني رقمي 
8 و9 من تقدمي التمويل للسكن 

اخلاص.
وبني التقرير ان مناطق شرق 
القرين وجنوب السرة شهدت 
اعلى معدالت للتداوالت خالل 
االشهر اخلمسة األولى من العام 
احلالي، وتركزت اغلب الصفقات 
التي سجلتها وزارة العدل � قسم 
التسجيل العقاري على مناطق 

الفنيطيس وابوفطيرة واملسيلة 
والزهراء الصديق، اشبيلية، 
العقيل���ة، االندل���س ولؤلؤة 
اخليران، وهي جميعها تعتبر 
مناط���ق بعيدة وال تنتمي الى 
مناطق السكن اخلاص الداخلية، 
حيث اصبح الطلب في السوق 
التي  املناطق  يتركز على تلك 
تعتبر اس���عارها مقبولة لدى 
شريحة كبيرة من الباحثني عن 

السكن اخلاص.
اما مناطق السكن الداخلية 
مثال اخلالدية والعديلية والسرة 
والنزه���ة وغيرها فهي التزال 

تعاني جمودا سواء على صعيد 
التداول او االسعار نظرا الرتفاع 
اسعار املنازل بها ومتسك املالك 
 بع���دم تخفيضها م���ن ناحية
املع���روض من ناحية  وندرة 

اخرى.
وعدد التقرير العوامل الذي 
ساهمت في حالة االنتعاش التي 
العقار السكني  مير بها قطاع 
خالل الفترة احلالية على الرغم 
من الركود الذي تشهده بعض 
القطاع���ات العقارية االخرى، 
ومنه���ا الرغب���ة الدائم���ة في 
احلصول على س���كن من قبل 

تقارير

843 مليون دوالر الخسائر السوقية للقطاع األسبوع الماضي

زيادة الطلب على تأجير األبراج التجارية

كان مجمداً وتم تفعيله مجدداً

انخفاض مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت
الخليجي بنسبة 0.92% ليصل إلى 280.5 نقطة

الدليجان: تراجع البورصة وتدني الفائدة
يدعمان التداول على العقار االستثماري

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم 
مهنة مقيمي العقار في الكويت

قال تقرير ش���ركة بيت االس���تثمار العاملي 
)جلوبل( ان قطاع االتصاالت لم يشهد العديد 
من األحداث سوى إيقاف سهم شركة زين الكويت 
عن التداول بناء على طلب الش���ركة، هذا وقد 
أنهى مؤشر جلوبل اخلليجي لالتصاالت تداوالت 
األس���بوع املنتهي في 3 يونيو 2010 منخفضا 
بنسبة 0.92% وصوال إلى مستوى 280.50 نقطة، 
هذا وقد انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواق���ع 843.08 مليون دوالر وصوال إلى 91.01 

مليار دوالر.
وأوضح التقرير ان قطاع االتصاالت اخلليجي 
ش���هد تراجعا ملحوظا في أنشطة التداول هذا 
األسبوع، حيث انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 62.78% وصوال إلى 91.74 مليون سهم 
بإجمالي قيمة ت���داوالت بلغت 284.05 مليون 
دوالر أي بانخفاض بلغت نسبته 64.10% مقارنة 

باالسبوع السابق.
وق���د اس���تحوذت الكمية املتداول���ة لقطاع 
االتصاالت على ما نس���بته 3.37% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية، بينما 
استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته 
4.36% من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية.
وبني التقرير ان سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين السعودية( تصدر قائمة األسهم من حيث 

الكمية والقيمة، حيث استحوذ خالل تداوالت 
هذا األسبوع على ما نسبته 67.99% من إجمالي 
الكمية وما نسبته 52.59% من إجمالي القيمة 

املتداولة.
وأشار التقرير الى ان سهم شركة اتصاالت 
السعودية سجل التراجع األكبر خالل تداوالت 
هذا األسبوع بانخفاضه بنسبة 15.66% ليغلق 
عند 2.10 درهم إماراتي، بينما تصدر سهم شركة 
اتصاالت قطر )كيوتل( بصعوده بنسبة %1.25 

ليغلق عند 153.90 رياال قطريا.
وعن اخبار الشركات خالل االسبوع املاضي، 
قال التقرير ان مؤسس���ة االمارات لالتصاالت 
)اتصاالت( أكدت أنها تسعى لشراء حصة في 
شركة اتصاالت هندية وذلك بعد أن ذكر تقرير أن 
الشركة االماراتية جتري محادثات مع ريالينس 
كوميونيكيشنز املتعطشة للسيولة بشأن اتفاق 

بقيمة 3.8 مليارات دوالر.
وذكر ان املجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات )أي س���ي تي قطر(، اجلهة املعنية 
بتنظيم قطاع االتصاالت في الدولة، أصدر بيانا 
بشأن تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة في دولة 
قط���ر يؤكد فيه أن قط���اع االتصاالت في قطر 
يحوي مشغلني فقط مرخص لهما بتقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الدولة وهما شركتا كيوتل 

وڤودافون قطر.

عاطف رمضان
اكد اخلبير العقاري ومدير 
مكتب الدليجان العقاري سليمان 
الدليجان ل� »األنباء« ان زيادة 
التداول في العقار االستثماري 
خالل الفترة االخيرة له عالقة 
وثيقة بأسعار الفائدة البنكية، 
مشيرا الى ان تدني الفائدة جعل 
هذا النوع من العقار ارضا خصبة 

لبعض املستثمرين.
واضاف الدليج���ان انه من 
املالحظ خ���الل الفترة االخيرة 
وجود طلبات على تأجير االبراج 
التجارية بالكويت، مرجعا ذلك 

الى العقود االنشائية واخلطة التنموية احلكومية 
التي انعكست ايجابا على انتعاش تأجير املكاتب 

التجارية مجددا.
وقال الدليجان ان هناك زيادة في الطلب على 
السكن اخلاص واستئجار املكاتب التجارية، مؤكدا 
ان السعر التأجيري لم يرتفع في ظل هذه الطلبات 

املتزايدة.
وعن عالقة انخفاض او ارتفاع البورصة وتأثيره 
على سوق العقار قال الدليجان: مما ال شك فيه ان 
هناك عالقة عكسية بني ارتفاع او نزول البورصة 

وانتعاش الس���وق العقاري اال 
ان���ه في الكويت ه���ذه العالقة 

طردية.
ومضى قائال: في ظل انخفاض 
البورصة جند ان هناك اقباال على 
العقاري مما يدل على  السوق 
ان االستثمار في البورصة غير 
آمن ما يجعل بعض املستثمرين 
يلج���أون لتكييش اس���همهم 
البورصة لس���داد  وقت نزول 

مديونياتهم او شراء عقارات.
وتط���رق الدليج���ان خالل 
تصريحه الى القروض البنكية، 
الى ان املصارف حاليا  مشيرا 
بدأت تتوجه لالقراض مع اس���تمرار سياس���تها 

التحفظية.
واشار الى ان البنوك سوف تستفيد من عمليات 
االق���راض وانها بدأت تتفه���م مدى حاجة الناس 
والشركات لالقتراض، مستدال على ذلك برفضها 
وجود س���وق مواز بالكويت من خالل صندوق 
التنمية الذي ميكن ان ينافس البنوك في عمليات 
االقراض مع دخول اخلطة التنموية احلكومية، 
ما يشير الى اس���تعداد هذه املصارف لالقراض 

مجددا.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر 
التجارة  مطلع����ة ان وزي����ر 
والصناعة احمد الهارون اصدر 
قرارا وزاريا بشأن تنظيم مهنة 

مقيمي العقار.
واضاف����ت املصادر ان هذا 
القرار كان مجمدا منذ فترة ومت 
تفعيله مرة ثانية، مشيرين 
الى انه يحمل رقم 179 لسنة 

.2009
وذكرت املصادر ان الوزير 
الهارون فعل هذا القرار نظرا 
ألهميته لس����وق العقار الذي 

يعد ثان����ي قطاع بعد النفط في الكويت، علما 
ان����ه يحوي في مواده ان����ه ال يجوز ان يزاول 
مهنة العقار في الكويت إال من كان اسمه مدرجا 
في س����جل مقيمي العقارات ف����ي إدارة العقار 
بوزارة التجارة والصناعة، مع اشتراط ان يكون 
الشخص متمتعا باألهلية املدنية الكاملة، وأال 
يكون قد حكم عليه بجرمية مخلة بالش����رف 
واألمان����ة ما لم يكن قد رد إلي����ه اعتباره وأن 
يكون ممارسا ملهنة السمسرة فعليا لفترة ال 
تقل عن 5 سنوات، وأن يكون له مكتب مرخص 
ملزاولة السمسرة وان يكون حاصال على شهادة 
جامعية تخصص عقار معتمدة من وزارة التعليم 
العالي او ش����هادة جامعية تخصص محاسبة 
او اقتص����اد او إدارة أعمال او علوم إدارية او 
هندسة معمارية معتمدة من اجلهات احلكومية 
املختصة ومضى عليها 3 س����نوات وان يكون 
ملما بجميع انواع تقييم العقارات وتقدمي ما 
يثبت ذلك او شهادة الدبلوم في التخصصات 
املماثلة للتخصصات اجلامعية السابقة ومعتمدة 
من اجلهات احلكومية املختصة ومضى عليها 
7 سنوات وان يكون ملما بجميع انواع تقييم 

العقارات وتقدمي ما يثبت ذلك 
او شهادة الثانوية العامة او ما 
يعادلها ومعتمدة من اجلهات 
احلكومية املختصة ومضى 
عليها 10 سنوات وان يكون ملما 
بجميع انواع تقييم العقارات 
وتقدمي ما يثبت ذلك او تقدمي 
شهادتي خبرة معتمدتني من 
اجلهات املختصة احداهما على 
االقل من جهة حكومية توافق 

عليها الوزارة.
وقد ن����ص القرار على انه 
يج����وز ان يكون طالب القيد 
شخصا معنويا كويتيا عمل 
في نش����اط العقار مدة ال تقل عن 10 س����نوات 
على ان يقدم املمثل القانوني للشخص املعنوي 
شهادة مقيم عقارات معتمدة من وزارة التجارة 
والصناعة وفي حال اجراء اي تغيير في البيانات 
اخلاصة في الش����ركة او خل����و منصب املمثل 
القانون����ي لها فإنه يجب اخطار الوزارة خالل 

اسبوع من تاريخ ذلك.
وفي حال قبول الطلب فإن مقيم العقار يقيد 
في سجل مقيمي العقارات ومينح شهادة بقيده 
في س����جل املقيمني يبني فيها اسمه وعنوانه 
وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر 
هذه الش����هادة ترخيصا للمقيم ملزاولة املهنة، 
ويس����ري الترخيص مدة سنة قابلة للتجديد 
وال يج����دد الترخيص إال بعد التأكد من توافر 
االشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار 
باالضافة الى تقدمي طالب التجديد بيانا مكتوبا 
عن السنة السابقة يتضمن عدد العقارات املقيمة 
ومواقعها، ومبل����غ تقييم كل عقار وان يكون 
التقييم من خالل تقرير مكتوب يبني فيه املقيم 
اسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم 

ويقدم الى اجلهة طالبة التقييم.

احمد الهارون

سليمان الدليجان


