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عمر راشد
أفادت مصادر لـ »األنباء« بأن أحد البنوك 
احمللية بدأ في إعادة تقييم الرهونات العقارية 
لديه بعد تراجع قيمتها خالل الربع الثاني 
من العــــام احلالي. ولفت املصــــدر الى ان 
البنك يقوم بإعادة تقييم رهونات عقارية 
تخص 5 شــــركات عقارية، منها شركتان 

مدرجتان، مبينة ان مجلس إدارة البنك طالب 
مبزيد من الضمانات لتلك الرهونات وذلك 
لضمان حقوق البنك جتاه الدائنني. وبينت 
ان إعادة تقييم الرهونات تتم عادة مع بدء 
إعداد ميزانيات النصف األول ونهاية العام 
وذلك مــــع تقييم وضع احملفظة االئتمانية 
لدى البنوك احملليــــة. ويأتي تراجع قيمة 

الرهونات العقارية في ظل تراجع إجمالي 
ديون الشركات العقارية املدرجة بواقع %2 
لتســــجل 1.84 مليار دينار وفقا للبيانات 
املتاحة حتى الـ 9 شهور األولى من 2009، 
والتي تأتي بسبب تشدد معظم البنوك في 
منح القروض بعد حدوث األزمة املالية وما 

سببته من أضرار على القطاع العقاري.

بنك محلي يطالب 5 شركات عقارية بمزيد من الضمانات على رهوناتها العقارية

»كولدويل بانكر«: نمو المبيعات العقارية في لبنان 
بمتوسط سنوي نسبته 19.5% بين 2004 و2009

آلية للنهوض بالقطاع السياحي المحلي بالتعاون 
بين الكويت ومنظمة السياحة العالمية

أظهـــر التقرير العقاري 
لشـــركة كولدويـــل بانكر 
أنه  الكويت  فـــرع  العاملية 
الواردة  بحسب املعلومات 
من بيـــروت فإن املبيعات العقارية في لبنان منت 
مبتوسط سنوي نســـبته 19.5% بني عامي 2004 
و2009 كما انتعش الســـوق العقاري بنمو نسبته 
أكثر من الضعف في األشـــهر اخلمسة األولى من 
العام احلالي. وارتفع عدد رخص البناء الصادرة 
مبتوسط سنوي نسبته 9.4% على مدى السنوات 
اخلمس املاضية، وزادت في األشهر اخلمسة األولى 

من 2010 بنسبة سنوية قدرها %53.7.
وبني التقرير أن الســـوق العقاري في لبنان ال 
يشهد مضاربات عقارية ويخيم عليه طابع االستخدام 
الشخصي خاصة في شراء الشقق. وشكل القطاع 
العقاري محركا أساســـيا للنمو االقتصادي خالل 
فتـــرة النمو األخيرة التي يشـــهدها لبنان. ولكن 
االرتفاعات الســـريعة في األسعار، والتي وصلت 
إلى مستويات قياسية جديدة، أدت إلى اتساع في 
الفجوة بني تلك األسعار والقدرات الشرائية لدى 
اللبنانيني املقيمني أو حتى املغتربني وخاصة في 
دول اخلليج التي شهدت تسريح عدد كبير منهم أو 

دفع رواتب متدنية لتخفيض نفقات الشركات.
وأشـــار التقرير إلى أن الطلـــب على العقارات 
اللبنانية هو طلب واقعي ومنطقي مصدره الزيادة 
في عدد السكان املقيمني والذين يشكلون 50% من 
الطلب في السوق تقريبا، ومن العدد الكبير للمغتربني 
اللبنانيني في كل أنحاء العالم، وهو ما ميثل حوالي 
40% إلى 45% من إجمالي الطلب العقاري، وأخيرا 
من الطلب املتزايد من قبل الســـياح العرب الذين 
يزورون لبنان عدة مرات في السنة ويرغبون في 
شراء املساكن، ويزداد الطلب مع استقرار األوضاع 
السياسية واألمنية والالفت أنه لم يتوقف في ظل 

الهزات التي مر بها لبنان في السابق.
وبني التقرير أن الهاجس األساسي في السوق 
اللبناني هو اتســـاع الفجوة بني القدرة الشرائية 
لدى اللبنانيني املقيمني، ونوعية وأسعار املساكن 
املتاحة اليوم في السوق، حيث ان متوسط الدخل 
للفرد يدعو للتساؤل عن مدى قدرة جزء كبير من 
املواطنني اللبنانيني على حتمل تكاليف األســـعار 
السكنية احلالية والتي أدت إلى االستعانة بالبنوك 

واالقتراض ألجل طويل للحصول على بيت العمر. 
وقال التقرير إنه مع ارتفاع األسعار العقارية إلى 
مستويات قياسية في بيروت، يتجه الطلب نحو 
املساكن األصغر حجما وبشكل متزايد نحو ضواحي 

العاصمة.
ولفت التقرير الى أن حركة السوق تأثرت إيجابا 
في الفترة األخيرة واستفادت من موجة القروض 
السكنية التي متنحها البنوك والتي وصلت محفظتها 
اإلجماليـــة إلى 3.1 مليـــارات دوالر، والتي التزال 
تشكل 2.5% فقط من امليزانيات املجمعة للمصارف 

العاملة في لبنان.
وذكر التقرير أنه قبل الطفرة األخيرة في السوق 
العقاري، كان القطاع العقاري يشهد أسعارا ضعيفة 
نسبيا مقارنة بغيره من الدول العربية، ولذلك ال 
ميكن مقارنته بالتضخـــم الذي حصل في دبي أو 
قطر أو الكويت في فترة ما قبل األزمة، وحتى اآلن 
فانه من املبكر احلديث عن فقاعة في األسعار التي 
قد تؤدي بهبوط الســـوق في حال شهد االقتصاد 
أزمات غير متوقعة. ومازال متوسط سعر العقار 
اللبناني في كل قطاعاته أقل من تلك املتوســـطات 

في الدول العربية في املنطقة.
وتوقع التقرير أال يشهد القطاع العقاري انخفاض 
فـــي الفترة املقبلة نتيجة لزيـــادة الطلب وتوافر 
القروض وندرة العقارات املتاحة للبناء في العاصمة 
وضواحيها، والنمو الدميوغرافي للسكان. وأشار 
التقريـــر الى أنه في حال عـــدم التخطيط وإغراق 
السوق مبساحات عقارية تفوق حجم الطلب احمللي 
واملغترب، سيكون له تأثير على األسعار التي ستبدأ 
بالنـــزول تدريجيا بعد إشـــباع الطلب على املدى 
القصير واملتوسط. ورجح التقرير أن تشهد أسعار 

العقارات ارتفاعا ملحوظا خالل فترة الصيف.
وبني التقرير أن حجم صفقات البيع املسجلة في 
أمانة السجل العقاري واحملاكم العقارية في مايو 
املاضي بلغ 7.722 عقارا في مقابل 7.882 عقارا في 
أبريل املاضي، أي بتراجع مقداره 160 صفقة ونسبته 
2.03%. واستوجبت صفقات البيع في مايو 2010 
رسوما مستوفاة للمقيمني واألجانب بقيمة 70 مليارا 
و784 مليونـــا و858 ألف ليرة في مقابل 68 مليارا 
و220 مليونـــا و306 آالف ليرة في أبريل املاضي، 
أي بزيادة قيمتها 2 مليار و564 مليونا و552 ألف 

ليرة ونسبتها %3.75.

محمد البدري
أعربت مصادر سياحية محلية 
مطلعة عن أملهــــا في أن تصبح 
الســــياحة موردا اضافيا للدخل 
الوطني في الكويت، مشيرة الى 
ان النهوض بالقطاع الســــياحي 
احمللي يعتبر أحــــد أهم األهداف 
االستراتيجية للكويت ومشيرة 
إلى وجود دعم وتشجيع حكومي 

لهذا التوجه.
واوضحت املصادر في تصريح 
خاص لـ »األنباء« انه يوجد حاليا 
تعاون مثمر بني الكويت ومنظمة 
السياحة العاملية من أجل تفعيل 
آلية تعاون ثنائي تستهدف تطور 
القطاع السياحي الكويتي، مشيرة 
الى ان هذه اآللية التي مازالت قيد 
البحث والتطوير سوف تتضمن 
تنظيم ورش عمل بني اجلانبني، 
واعداد برامج ســــياحية للكويت 
خالل الفترة من 2010 الى 2015، 

الالزمة  السبل  اقتراح  فضال عن 
لتهيئة البنية التحتية للنشــــاط 
الســــياحي فــــي البالد، الســــيما 
الســــياحة العائليــــة واملعارض 

واألسواق.
وقالت املصادر ان هذا التوجه 
من شأنه دعم وتعزيز استراتيجية 
جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
اقليميا في املنطقة، السيما بالنظر 
إلى أن »السياحة اليوم اصبحت 
قطاعــــا اقتصاديــــا متميزا على 
الصعيد العاملي ملا لها من مردودات 
اقتصاديــــة وماليــــة واجتماعية 
عديــــدة، وليس أدل على ذلك من 
أن السياحة تستحوذ على اكثر من 
7% من مجمل االيرادات والصادرات 

العاملية«.
واضافت: »على صعيد مجلس 
التعاون اخلليجي اثبتت السياحة 
كفاءتها وقدرتها على املساهمة في 
تنويع مصادر الدخل الوطني وفي 

أكبر من االستقرار  توفير درجة 
االقتصادي، باالضافة الى توفيرها 
فرصا واعــــدة لتنميــــة االعمال 
واالستثمار مبختلف صوره، وهناك 

مناذج ناجحة في هذا املجال«.
ودعت الى اســــتثمار مقومات 
الكويت  املتوافرة في  الســــياحة 
حتى ميكنها جذب الســــياح من 
مختلف بلــــدان العالم، ومن دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مبينة 
انه في مقدمة هذه املقومات املوقع 
اجلغرافــــي املميــــز، والســــيولة 

املالية.
وعبــــرت املصادر فــــي ختام 
تصريحها عن االمل في ان يساهم 
النهــــوض بالقطــــاع الســــياحي 
فــــي توفير فرص عمــــل اضافية 
للمواطنني، وخدمة نحو 40 قطاعا 
اقتصاديا آخر على االقل، وتشجيع 
املشاريع التجارية واالستثمارية 

املختلفة في الكويت.

عمر راشد 
أعدت »األنبـــاء« إحصائية 
التداول العقاري املســـجلة من 
واقع البيانات الواردة في إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل وذلك خالل الفترة 
املمتـــدة من 30 مايـــو املاضي 
وحتى 17 يونيو اجلاري، حيث 
العقود والوكاالت  بلغ إجمالي 
املسجلة خالل تلك الفترة 455 
عقارا قيمتها 118.41 مليون دينار 
نصيب العقود منها 109.16 ماليني 
دينار بنسبة بلغت 92.18%، فيما 
بلغت قيمـــة الوكاالت املتداولة 

9.25 ماليني دينار نسبتها %7.18 
من القيمة اإلجمالية.

وبلغت قيمة العقود املسجلة، 
وفق ما يشـــير جدول رقم )1(، 
في السكن اخلاص 66.4 مليون 
دينار بنسبة 60.86% من القيمة 
اإلجماليـــة، فيما جـــاء العقار 
االستثماري في املرتبة الثانية 
من حيث القيمة على مســـتوى 
العقود املتداولـــة بالغة 35.87 
مليون دينار وبنسبة %32.86 
وجاء العقار التجاري في املرتبة 
الثالثة من حيث القيمة بالغا 5.27 
ماليني دينار بنسبة 4.82% من 

إجمالي القيمة. 
وجاءت تداوالت قطاع املخازن 
فـــي املرتبة الرابعـــة من حيث 
القيمة حيث بلـــغ 1.68 مليون 
دينار بنسبة 1.53% من القيمة 
اإلجماليـــة، وخلت تـــداوالت 
الشـــريط الســـاحلي والقطاع 
الصناعي من أية تداوالت عقارية 

خالل تلك الفترة.
وعلى مســـتوى الـــوكاالت 
العقارية، بلغت قيمة التداوالت 
العقارية، حسبما يشير اجلدول 
رقم )2(، على مستوى السكن 
اخلاص 3.8 ماليني دينار بنسبة 

41.1%، فيمـــا جـــاءت تداوالت 
االستثماري في املرتبة الثانية 
بقيمة 5.45 ماليني دينار بنسبة 

58.9% من القيمة اإلجمالية.
الرغم مـــن تذبذب  وعلى 
أداء تداوالت السكن اخلاص 
خالل الــــ 3 أســـابيع األولى 
من التداوالت العقارية خالل 
يونيو اجلاري، إال أنه اليزال 
في املرتبـــة األولى من حيث 
القيمة على مســـتوى العقود 
املتداولة، واملرتبة الثانية من 
حيث القيمـــة اإلجمالية على 

مستوى الوكاالت العقارية.

وتعليقـــا منها على مســـار 
التداوالت العقارية خالل يونيو، 
أشارت املصادر الى أنه رغم هدوء 
التداوالت العقارية بسبب دخول 
فترة الصيف وكثرة اإلجازات، 
إال أن استمرار حالة التعافي في 
العقاري خاصة على  الســـوق 
الســـكني واالســـتثماري، فإنه 
من املتوقع أن تشهد التداوالت 
العقاريـــة منوا مقارنة بشـــهر 
مايو املاضي، مدفوعة بتداوالت 
الســـكن اخلاص وحتديدا على 
املناطق اخلارجية شرق منطقة 

القرين.

محمود فاروق
 NETS علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة
السنغافورية لألعمال املصرفية انتهت من إجراءاتها 
املصرفيـــة والقانونية متهيدا للدخول الى الســـوق 
الكويتي عبر تأســـيس شـــركة مصرفية تعمل على 
تقدمي تقنيات فعالة في مجال أنظمة احلماية املصرفية 
االلكترونية، لتصبح اول شـــركة مصرفية بالكويت 
تطبق هذا النظام على مستوى البنوك احمللية الذي 
من شأنه تأمني حرية مصرفية كاملة وحماية الشبكة 
املصرفيـــة من االختراق عبر ضبط جميع العمليات 
املالية، وبينت املصادر أن NETS ستعرض خدماتها 
التكنولوجية املتطورة اجلديـــدة على بنك الكويت 
املركزي إلمتـــام عملية املوافقة على عملها رســـميا 

بالكويت خالل العام احلالي.
واشارت املصادر إلى ان NETS السنغافورية ستعمل 
على دعم نظام احلماية املصرفية وتعزيز أنظمة ضبط 
اخلدمات املصرفية والعمل على غلق اي مؤثرات او 

تداخالت خارجية بسهولة.

 وأوضحـــت ان النظام اجلديد قـــد أثبت كفاءته 
وفاعليته من خالل التجربة التي أجريت عليه وعن 
طريـــق محاولة التأثير على الشـــبكة املصرفية من 
اخلارج حيث متكن من اكتشاف وضبط تلك املؤثرات 
وحصل على شهادة كفاءة في األداء من قبل شركات 

عاملية.

تطوير األنظمة التكنولوجية

واكدت ان NETS حريصة علـــى تطوير انظمتها 
وخدماتها في ظل تســـارع الوســـائل التكنولوجية 
املتطـــورة التي تعمل على تســـهيل تقدمي اخلدمات 
املصرفية بدقة متناهية وتشكل هذه التطورات حتديات 
تواجه العاملني في القطـــاع املصرفي، حيث اصبح 
امر البقاء بالنسبة للشركات واملؤسسات العاملة في 
األسواق العاملية مرهونا بتوفير بنية إدارية حقيقية 
لهذه املؤسسات تكون مؤهلة الستيعاب التعامل مع كل 
جديد في مجال التكنولوجيا والتفوق الرقمي السيما 
ان ذلـــك املوضوع اصبح مهما لدى األجهزة الرقابية 

بالكويت خاصة خالل اآلونة األخيرة.
وفي السياق ذاته افادت املصادر بأن الشركة تتمتع 
بخبرة عريقـــة وقدرة على مواكبة احدث التطورات 
املصرفية التكنولوجيـــة في العالم من خالل خطط 
متطورة للدخول الى االسواق اخلليجية لتكون الكويت 
اولى محطاتها في تثبيت وحتقيق معايير السالمة 
املصرفية عبر تقدمي خدمات متطورة على ان ترتبط 
هذه اخلدمة باملعاييـــر العاملية املوثقة املتفق عليها 
وذات مرجعية يعتد بها من عدة هيئات عاملية وفق 
اختبارات عميقة وخطوات جدية لتحقيق هذه املعايير 
عبر جتهيزات وجتارب لدراسة قوة وثبات اخلدمات 
املصرفية ملا ميكن ان تتعرض له من خروقات ومؤثرات 
خارجية وفق املعايير املعتمدة للوكالة العاملية لألمن 
املعلوماتي باإلضافة الى القدرة على إجراء التحويالت 
املالية والتعامل مع البطاقات االئتمانية عبر شبكة 
االنترنـــت وفق معايير جلنـــة االئتمان املركزية في 
ماليزيا والتي تعد من اعلى املعايير العاملية في هذا 

املجال.

قـــال تقريـــر بيـــت 
االســـتثمار العاملي 
)جلوبل( ان مؤشـــر 
اخلليجـــي  جلوبـــل 
لالتصاالت أنهى تداوالت األسبوع 
املنتهي فـــي 24 يونيو مرتفعا 
بنسبة 1.60% وصوال إلى مستوى 
278.38 نقطة، هـــذا وقد ارتفع 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع 1.42 مليار دوالر وصوال 

إلى 90.33 مليار دوالر.
وأوضـــح التقريـــر ان قطاع 
االتصاالت اخلليجي شهد تراجعا 
في أنشـــطة التداول األســـبوع 
املاضي، حيـــث انخفضت كمية 
األســـهم املتداولة بنسبة %1.66 
إلى 99.66 مليون سهم  وصوال 
تـــداوالت بلغت  بإجمالي قيمة 
324.78 مليون دوالر أي بانخفاض 
بلغـــت نســـبته 12.01% مقارنة 

باألسبوع السابق.
وبني التقرير ان الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت استحوذت على 
ما نسبته 3.45% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نســـبته %5.29 
املتداولة في  القيمة  من إجمالي 
األسواق اخلليجية. وذكر التقرير 
ان سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين السعودية( تصدر قائمة 
األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث اســـتحوذ خالل 
تداوالت هذا األســـبوع على ما 
نسبته 56.15% من إجمالي الكمية، 
ومـــا نســـبته 41.61% من حيث 
القيمة، ويعزى تركز التداوالت 
على الســـهم املذكـــور بعد قرار 
مجلس إدارة الشـــركة تخفيض 
رأســـمالها من اجل إطفاء جميع 

أو جزء من اخلســـائر املتراكمة 
للشـــركة. وأشـــار الى ان سهم 
شركة احتاد عذيب سجل التراجع 
األكبر خالل تداوالت هذا األسبوع 
بانخفاضه بنسبة 2.84% ليغلق 

عند 15.40 رياال سعوديا.
بينما جاء ســـهم شركة زين 
الكويت صاحب املكاسب األكبر 
بارتفاعه بنسبة 5.56% ليغلق 

عند 1.140 دينار.
وقال التقرير انه إحلاقا إلعالن 
مجلس إدارة شـــركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية »زين« بتاريخ 
17 فبراير املاضي، اجتمع مجلس 
إدارة الشركة بتاريخ 22 يونيو 
إعادة هيكلة رأسمال  ملناقشـــة 
املقترحـــة، وذلك من  الشـــركة 
خالل تخفيض رأسمال الشركة 
من اجل إطفاء جميع أو جزء من 
اخلسائر املتراكمة للشركة على أن 

يعقب ذلك زيادة رأسمال الشركة 
)»عملية إعادة الهيكلة«(.

هذا وقد قام مستشارو الشركة 
املاليون والقانونيون بتقدمي عرض 
ملجلس اإلدارة يتضمن املعلومات 
املبدئية التي توصلوا إليها فيما 

يتعلق بعملية إعادة الهيكلة.
مـــن جهـــة أخـــرى، أعلنت 
شركة االتصاالت املتكاملة »دو« 
االستكمال الناجح لفترة االكتتاب 
في إصدار حقوق األولوية الذي 

سبق أن أعلنت عنه الشركة.
وقد قام املساهمون املؤسسون 
الكامـــل على حقوق  باالكتتاب 
األولوية املستحقة لهم، كما جتاوز 
حد اكتتاب املســـاهمني اآلخرين 
احلقوق املســـتحقة لهم. واشار 
التقرير الى ان شركة االتصاالت 
الســـعودية )STC( حتالفت مع 
إقليمية  ثالث شركات اتصاالت 

في األردن وتركيا وســـورية ملد 
خط أرضي من األلياف الضوئية 

يربطها مع أوروبا وأميركا.
وميثـــل اخلط الـــذي يعرف 
اختصـــارا بـ »جيـــدا« أول خط 
أرضي مـــن األليـــاف الضوئية 
العابرة للحدود في املنطقة، لربط 
ألياف  الشرق بالغرب بكيبالت 
متثل بديال للكيبالت البحرية التي 
متر عبـــر البحر األحمر والبحر 
املتوســـط، وبالتالـــي تقلل من 
مخاطر حدوث انقطاع في شبكة 

اإلنترنت العاملية.
ولفت التقريـــر الى ان دناتا 
خلدمات السفر وشركة االتصاالت 
السعودية وقعتا اتفاقية مشتركة 
تقدم مبوجبها »دناتا« خدماتها في 
إدارة السفريات إلى كامل شبكة 
االتصاالت السعودية في أنحاء 

اململكة العربية السعودية.

اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية ونوعية وأسعار المساكن المتاحة

تدعم تحول البالد إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة

455 عقدًا ووكالة عقارية 
بقيمة 118.4 مليون دينار في 19 يومًا

»NETS« السنغافورية تعتزم الدخول إلى السوق الكويتي 
بأنظمة حماية مصرفية إلكترونية تطرح ألول مرة بالخليج

مجلس إدارة »زين السعودية« ناقش عرضًا مبدئيًا
لمستشاري الشركة حول عملية إعادة هيكلة رأسمالها

في إحصائية أعدتها »األنباء« عن الفترة من 30 مايو إلى 17 يونيو الجاري

عبر تأسيس شركة مصرفية وتعرض خدماتها التكنولوجية الجديدة على »المركزي« خالل 2010

»جلوبل«: ارتفاع القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي بواقع 1.4 مليار دوالر

السكن الخاص يسود تداوالت العقود و»االستثماري« يقود قيمة الوكاالت بنسبة 58.9% من القيمة اإلجمالية
العقود المسجلة في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل

خالل الفترة من 5/30 إلى 17 يونيو الجاري
النسبةالعددالقيمةنوع العقار

66.432060.86العقار اخلاص

35.8710132.86العقار االستثماري

5.2734.82العقار التجاري

1.6831.53املخازن

ـــالشريط الساحلي

ـــالصناعي

109.16427100اإلجمالي

اإلحصائية أعدتها »األنباء« من واقع بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

الوكاالت المسجلة في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفترة من 5/30 إلى 17 يونيو الجاري

النسبةالعددالقيمةنوع العقار

3.82041.1العقار اخلاص

5.45858.9العقار االستثماري

ـــالعقار التجاري

ـاملخازن

ـــالصناعي

9.2528100اإلجمالي

إحصائية أعدتها »األنباء« من واقع بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

تقــارير


