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االقتصادية

أكدوا لـ »األنباء« أنه يساهم في إصالح الخلل الهيكلي الكائن في السوق 

عقاريون: قرار »التجارة« بتنظيم مهنة مقّيمي العقار
جزء من منظومة متكاملة تهدف لتطوير السوق العقاري

عاطف رمضان 
تفاعلت أوس����اط عقارية في 
الكوي����ت إيجابا م����ع القرار الذي 
صدر م����ن قب����ل وزارة التجارة 
والصناع����ة األس����بوع املاض����ي 
بشأن تنظيم مهنة مقّيمي العقار، 
مشيرين إلى أنه مبثابة جزء من 
منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم 
سوق العقار احمللي والقضاء على 
بعض املشكالت التي يعاني منها 
ه����ذا القطاع الكبير، حيث وصف 
الوكيل املس����اعد لشؤون السجل 
التجاري����ة في وزارة  والعالمات 
التجارة والصناعة شاكر الصالح 
مهنة مقيم العقارات بأنها تعتبر من 
املهن املهمة ذات االرتباط الوثيق 
بالنش����اط االقتصادي والتجاري 
ألي دولة ولها انعكاسات مباشرة 
على األوضاع املالية سواء القطاع 
احلكومي أو القطاع اخلاص وكذلك 
الكيانات العائلية والفردية، مشيرا 
إلى أن العقارات تشكل أحد العناصر 
الرئيس����ية في إعداد أية ميزانية 
ملعظم الشركات. وفي استطالع ل� 
»األنباء« مع بعض خبراء العقار 
حول االثار االيجابية للقرار على 
السوق العقاري قال اخلبير العقاري 
واملصرفي صالح املباركي: ان القرار 
الوزاري ينظم مهنة مقيمي العقار 
في الكويت، واصفا هذا القرار بأنه 
جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى 

تنظيم سوق العقار احمللي.
وأضاف املباركي أن من األهمية 
مبكان احلفاظ على حقوق املتداولني 
سواء »املشتري أو البائع«، مشيرا 
إلى أن وجود هذا القرار وحده أمر 
غير كاف إلصالح اخللل الهيكلي 

الكائن في سوق العقار احمللي.
وطالب املباركي بضرورة تنظيم 
التداول في السوق وتفعيل دور 

جديدة ما يؤدي الى زيادة املعروض 
من الش����قق السكنية، مشيرا إلى 
أنه ينجلي ذل����ك متاما من خالل 
تدني أسعار إيجاراتها، إضافة إلى 
استمرار حتفظ بعض البنوك في 
العقاري طويل  التمويل  عمليات 
األجل. وأضاف أن املستثمر العقاري 
إلى متويل عقاري طويل  يحتاج 
األجل يصل لفترات ال تقل عن 10 
س����نوات، مؤكدا أن هذا األمر كان 
معموال به في السابق في حني أن 
عددا محدودا من البنوك حاليا ال 
متنح متويال عقاريا إال في فترات ال 

تتعدى ال� 5 سنوات تقريبا.
ولف����ت املباركي إل����ى أن هذه 
الفترة ال متكن املس����تثمرين من 
سداد قيمة الدين ما نتج عن ذلك 
تداول العمارات االستثمارية القائمة 
وحتف����ظ املطورين العقاريني من 
بناء عمارات جديدة خالل الفترة 
احلالية. م����ن جانبه أفاد اخلبير 
العقاري عبدالعزيز الدغيشم بأن 
املدة التي اشترطها القرار ملمارسة 
مهنة مقيم العقارات قبل حصوله 
على الترخيص طويلة واصفا بعض 
الشروط األخرى بأنها متشددة مما 
يفتح بابا للتحايل على هذا القرار، 
مش����يرا إلى أن حصول الشخص 
على دفتر للسمسرة أمر مهم في 

هذه احلالة.
من جانب آخر ذك����ر عقاري، 
فضل عدم ذكر اس����مه، أنه ليس 
من الضروري حلصول الشخص 
على رخصة تقييم عقاري أن يكون 
قيم أصول بعض الشركات املدرجة، 
مشيرا إلى أن هناك شركات غير 
مدرجة ومتتلك أصوال كبيرة أو أن 
الشخص قد يكون مقيما إلحدى 
اجلهات احلكومية )على س����بيل 

املثال(.

الى أن وزارة التجارة والصناعة 
بإمكانه����ا مراجعة هذا القرار بعد 
فترة 6 شهور أو عام من تطبيقه 
حتى يتسنى لها من خالل التجربة 
تعديل بعض البنود لتتوافق مع 

املصلحة العامة للسوق.
وكشف املباركي عن وجود قلق 
لدى بعض املستثمرين جتاه العقار 
االستثماري نتيجة بناء عمارات 

القرارات املنظمة للسوق.
واستطرد قائال: مما ال شك فيه 
أن البعض يرى الشروط الواردة 
في قرار وزارة التجارة والصناعة 
أنها متشددة وأنها ال تنطبق »هذه 
الشروط« على كثير ممن يقومون 
العقاري.. لكن  التقييم  بعمليات 
يفترض أن يتم استبعاد الدخالء 
على هذه املهنة. واش����ار املباركي 

املقاصة العقارية وتشديد الرقابة 
على املخالفني لهذه الشروط التي 

تضمنها القرار الوزاري.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف 
ينظم مهنة الوس����طاء العقاريني 
ليصب ذلك ف����ي النهاية ملصلحة 
املباركي  الس����وق. وطالب أيضا 
بضرورة تطبيق هذا القرار الوزاري، 
السيما أن السوق يحتاج ملثل هذه 

تنظيم سوق العقار احمللي اصبح مطلبا ينادي به جميع العقاريني

أحمد الهارون مع مستقبله لدى وصوله املغرب
عبدالعزيز الدغيشم صالح املباركي

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 23 إلى 27 مايو الماضي

تداول 157 عقارًا خاصًا بقيمة 31.5 مليون دينار

باالسبوع السابق، حيث بلغ 
اجمالي العقارات املتداولة 16 
عقارا وذلك بانخفاض مؤشر 
تداول الوكاالت العقارية بواقع 

9 عقارات.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤش���ره انخفض 
بواقع 9 عقارات، فيما استقر 
مؤشر تداول الوكاالت العقارية 
بالنسبة للعقار االستثماري 
والتجاري واملخازن بواقع صفر 

عقار خالل هذه الفترة.

املاضي، بلغ عدد العقار اخلاص 
4 عق���ارات مببلغ قدره 916.2 
الف دينار، كما بلغ عدد العقار 
االستثماري 3 عقارات مببلغ 
قدره 2.2 مليون دينار، في حني 
لم يش���هد العقار التجاري او 
الصناعي او املخازن اي حترك 

خالل هذه الفترة.
ت���داول  اما ع���ن مؤش���ر 
العقاري���ة، فقد كان  الوكاالت 
اجمالي العقارات املتداولة خالل 
الفترة نفسها 7 عقارات مقارنة 

باالسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة 
العدل ان العقار االس���تثماري 
ارتفع بواق���ع 10 عقارات، في 
التجاري  العقار  حني انخفض 
بواقع عقار واحد، فيما استقر 
عقار الشريط الساحلي بواقع 

عقار واحد.
وع���ن العق���ارات املتداولة 
التس���جيل  للوكاالت بادارتي 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل 
خالل الفترة من 23 الى 27 مايو 

ادارتي  اظهرت احصاءات 
التسجيل العقاري والتوثيق 
ب���وزارة العدل للفترة من 23 
الى 27 مايو املاضي، ان عدد 
املتداول���ة للعقود  العقارات 
بالنسبة للعقار اخلاص 157 
عق���ارا قيمته���ا 31.5 مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقار 
االستثماري 48 عقارا بقيمة 8.4 
ماليني دينار، وبلغ عدد عقار 
الشريط الساحلي عقارا واحدا 
مببلغ ق���دره 242 الف دينار، 
فيما لم يش���هد عقار املخازن 
او التج���اري او الصناعي اي 

حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

وجاء ف���ي االحص���اءات 
ان اجمال���ي العقود العقارية 
خالل الفترة م���ن 23 الى 27 
مايو املاضي بلغ 206 عقارات 
مقارنة باالس���بوع السابق، 
حي���ث كان اجمالي العقارات 
املتداولة 100 عقار وذلك بارتفاع 
مؤشر تداول العقود بواقع 51 
عقارا، بينم���ا ارتفعت حركة 
تداول العقار اخلاص للفترة 
نفسها بواقع 42 عقارا مقارنة 

2010 نهاية ألزمة العقارات االستثمارية التي استمرت عامين

»كولدويل بانكر«: 98.8 مليون دينار حجم
تداول 228 عقارًا استثماريًا في مايو الماضي

التقرير  أشارت 
العق����اري لش����ركة 
كولدوي����ل بانك����ر 
ف����رع  العاملي����ة 
الكويت الى النمو الذي سجله قطاع العقارات 
االستثمارية في السوق احمللي خالل مايو املاضي 
والذي بلغت نسبته 165% على مستوى قيمة 
العقارات التي مت تداولها، و192% على صعيد 
عدد الصفقات، وذلك مقارنة مع مايو من العام 
2009. وب����ني التقرير ان حج����م التداول على 
العقارات االستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 
مليون دينار بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 
مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 
78 صفقة عقارية، كم����ا ارتفع حجم التداول 
للعقارات االس����تثمارية في مايو مقارنة مع 
ابريل من العام نفسه مبا نسبته 34%، حيث 
حقق القطاع تداوال خالل ابريل بقيمة بلغت 73 

مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
واكد التقرير ان عام 2010 كان نهاية ألزمة 

العقارات االستثمارية التي استمرت على مدار 
عامني ونصف العام وبداية الى انتعاشة تضاهي 
في قوتها االنتعاشة التي شاهدها القطاع في 
عام 2007 وهو عام ذروة النش����اط العقاري 
والتي شهدت أعلى معدالت لتداول العقارات 

االستثمارية سواء االراضي او البنايات.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة 
النشاط بقوة على قطاع العقارات االستثمارية 
في ظل استمرار تداعيات االزمة املالية العاملية 
على قطاعات عقارية أخرى ومنها تراجع أداء 
س����وق الكويت لألوراق املالية والذي كان له 
بالغ األثر على انتق����ال االموال من البورصة 
الى االستثمار في العقار االستثماري وحتقيق 
عوائد مقبولة في ظل اخلس����ائر التي حتققها 
اغلب االسهم املدرجة والتي بلغت قيم معظمها 
ما دون القيمة االسمية للسهم. الى جانب ذلك 
اشار التقرير إلى تدني عوائد الودائع املصرفية 
والت����ي باتت تتراوح بني 1.5. و2% وهو األمر 
الذي يجعل اغلبية املستثمرين يفاضلون بينها 

وبني عوائد االستثمار في العقارات االسثتمارية 
والتي حتقق بني 7 و10% وهو األمر الذي يرجح 
كفة العقارات االستثمارية سواء  على عوائد 
البورص����ة التي بات مش����كوكا فيها وعوائد 
الودائع املتدنية في ظل تراجع سعر اخلصم. 
وعن اسعار العقارات االستثمارية في السوق 
احمللي خالل الفترة احلالية اظهر التقرير انها 
لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم 
التداول، حيث استمرت اسعار بعض العقارات 
على املستويات التي كانت عليها خالل الشهور 
السابقة، خاصة في ظل استمرار نقص السيولة 
من السوق، مؤكدا ان البنايات االستثمارية ذات 
املواقع اجليدة تباع اآلن بنسبة ايراد تبلغ 4 
و5% في حني يصل ايراد البنايات في املواقع 
العادية بني 8 و9%، حيث لم تتغير تلك النسب 
كثيرا عن وقت ذروة االزمة. واكد التقرير ان 
العقارات االستثمارية املدرة لم تشهد اسعارها 
انهي����ارا مثلما كان الوضع على صعيد بعض 

قطاعات العقار األخرى.

عاطف رمضان
كش���فت مصادر ل� »األنباء« ع���ن ان وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون اجتمع مبمثلي شركة املقاصة 
العقارية مؤخرا وأبدى اس���تياءه من عدم تفعيل دور 
الش���ركة، خاصة أنها احدى الوس���ائل املهمة لتنظيم 
السوق العقاري. وأوضحت املصادر ان االجتماع اسفر 
عن ضرورة تفعيل عمل الشركة بشكل جدي بعد انقضاء 

ش���هر رمضان املبارك، وان مجلس ادارة املقاصة لديه 
استراتيجية مستقبلية وأجندة عمل ستنعكس ايجابا 
على دور املقاصة بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل 

عام خالل املرحلة املقبلة.
يذك���ر ان وزير التجارة والصناع���ة احمد الهارون 
قد دعا الش���ركة الى بدء تفعيل عملها واجراء الدعاية 

املطلوبة لها.

تفعيل »المقاصة العقارية« بعد شهر رمضان المبارك

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 23 حتى 27 مايو 2010 ـ العقود المسجلة
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تقــرير

شاكر الصالح

خالل لقائه رئيس الوزراء المغربي

الهارون: ضرورة انخراط الشركات المغربية
في االستثمار بالكويت والمشاركة بخطة التنمية

الرباط � كونا: بحث وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون مع رئيس الوزراء املغربي عباس الفاسي وكل 
من وزير االقتصاد واملالية صالح الدين مزوار ووزير 
السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناك، السبل 
الكفيلة بتطوير وتنويع عالقات الشراكة االقتصادية 
بني البلدين. وقال الهارون في تصريح للصحافني 
انه بحث مع املس����ؤولني املغاربة كل ما يهم تطوير 
العالقات الثنائية في املجاالت التجارية والصناعية 

وتنمية االستثمارات املشتركة ودعمها.
واكد ان فرص االستثمار في البلدين مهمة ومحفزة 
بوجود االرادة والطم����وح لدى الطرفني وان اآلفاق 
واعدة في اطار شراكة استراتيجية مغربية � كويتية 
لتعاون مثمر يتطلع قريبا لفتح أسواق جديدة خارج 

املغرب باستثمارات مشتركة.
 وقال ان هذه الش����راكة ستس����تفيد من املوقع 
اجلغرافي املتميز للمغرب بالقرب من أوروبا وافريقيا 
واملطل على األطلسي باجتاه القارة األميركية وكذا 
االستفادة من االتفاقيات الدولية للبلدين وفي طليعتها 
اتفاقية التبادل احلر بني االحتاد األوروبي واملغرب. 
وشدد الهارون على ضرورة تعزيز عالقات التعاون 
بني الكويت واملغرب خصوصا في املجال االقتصادي 
معربا عن أمل����ه في انخراط ش����ركات مغربية في 
االستثمار بالكويت واملس����اهمة في خطة التنمية 
واالعمار التي تشهد مشاريع مهمة متنامية تتنافس 
على عروضها شركات عاملية.  وأبرز أهمية مساهمة 
الرأس����مال الكويتي في مصاحبة ومواكبة عدد من 
املش����اريع الكبرى فيما يهم انش����اء املوانئ واقامة 

السدود وشق الطرق السيارة ومد خطوط السكك 
احلديدية وجتهيزها بالقطار فائق الس����رعة وكذا 
الطاقات املتجددة والطاقة النووية ألغراض سلمية 
باملغرب والتي يدعمها أكثر صندوق التنمية العربية 
الكويتي الذي بلغ حجم مساهماته حوالي 1.2 مليار 
دوالر.  ووصف الهارون محادثاته مع املس����ؤولني 
املغاربة ب� »املثمرة« والت����ي مكنت من وضع اطار 
مرجعي ملستقبل التعاون والشراكة االستراتيجية بني 
البلدين الشقيقني.  ومن جانبه، شدد رئيس مجلس 
الوزراء املغربي عباس الفاسي على أهمية التطور 
الذي عرفته االستثمارات الكويتية باملغرب خاصة في 
مجال السياحة والصناعة والفالحة والعقار مؤكدا في 
هذا الصدد الرغبة الدائمة لبالده في تطوير وتنويع 

عالقات الشراكة االقتصادية بني البلدين. 
وقال الفاسي ان اللقاء مع الهارون شكل مناسبة 
الستعراض أوجه العالقات املتميزة التي جتمع بني 
قائدي البلدين وشعبيهما الشقيقني مشددا على أن هذه 

»العالقات تتميز بالتماسك والتآزر والتضامن«.
وأعرب عن أمله في تعزيز هذه العالقات االقتصادية 
أكثر في املس����تقبل لترقى الى مس����توى العالقات 
السياس����ية اجليدة التي جتمع الكوي����ت باململكة 

املغربية الشقيقة.
 وبدورهم����ا ثمن وزير املالية واالقتصاد صالح 
الدين مزوار ووزير السياحة والصناعة التقليدية 
ياسر الزناك زيارة الهارون والوفد املرافق له للمغرب 
وأب����رزا في تصريح ل� »كون����ا« أهميتها في تعزيز 

التعاون الثنائي.


