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االقتصادية

أسعار األراضي التجارية لم ترتفع 20% والسوق شهد عمليات مبادلة عقارات بأراض جتارية

عمر راشد
كشف مصدر استثماري لـ »األنباء« ان بنك الكويت املركزي يدرس 
جعل التفتيش املالي على الشركات االستثمارية القدمية بشكل سنوي 
بدال من ثالث ســـنوات وذلك في إطار زيادة الدور الرقابي للبنك على 
الشركات االستثمارية ملعرفة اوضاعها املالية والتزامها بتنفيذ توجهات 

بنك الكويت املركزي.
وقال املصدر ان فرق تفتيش البنك املركزي تدرس بجانب التدقيق 

على تفصيالت البيانات املالية للشـــركة مدى مطابقة األنظمة املالية 
املتبعة في مكافحة غسيل االموال ومدى االلتزام بلجان التدقيق الداخلية 

واخلارجية في الشركة.
واضاف ان فرق التفتيش التزال تقوم بعملها في الشركات االستثمارية 
املنشأة حديثا حاليا والتي يقوم »املركزي« بالتفتيش عليها سنويا، 
الفتا الى ان »املركزي« يقوم حاليـــا بإعداد التقارير اخلاصة بنتائج 

التفتيش ومناقشة املخالفات مع الشركات ووضع احللول لعالجها.

»المركزي« يتجه لتطوير الرقابة المالية على الشركات االستثمارية

تعتزم بيع أصول رئيسية لها بقيمة 19.4 مليارًا على مدى 8 سنوات

»دبي العالمية«: اتفاق رسمي مع 99% من الدائنين على إعادة هيكلة 24.9 مليار دوالر
وكانت »دبي العاملية« اعلنت في 
مايو انها توصلت الى اتفاق مبدئي 
حول إعادة الهيكلة مع املصارف 
الدائنة في »جلنة التنسيق« التي 
متثل غالبية الديون، ومع حكومة 

دبي.
وتبلــــغ حصة املصــــارف من 
الديون 14.4 مليار دوالر والباقي 
مستحق حلكومة دبي. وفي وقت 
الحق باشرت املفاوضات مع باقي 
الدائنني، اي غير املمثلني منهم في 
»جلنة التنسيق« وميثلون النسبة 

الصغرى من الديون.
العاملية« اعلنت  وكانت »دبي 
فــــي 25 مارس انهــــا تقترح على 
دائنيها ســــدادا كامال لديونها مع 
تواريخ اســــتحقاق جديدة على 
خمــــس وثماني ســــنوات، فيما 
حصلت على دعــــم مالي حكومي 
جديد بقيمــــة 9.5 مليارات دوالر 
يتم تخصيــــص غالبيته النعاش 

شركة نخيل العقارية.
وهزت »دبي العاملية« االسواق 
العاملية في نوفمبر املاضي عندما 
انها ســـتطلب جتميد  اعلنـــت 
اســـتحقاقات ديونهـــا والقيام 
بعملية اعـــادة هيكلة، واعلنت 
في وقـــت الحق انها تريد اعادة 
جدولة 26 مليار دوالر من ديونها. 
وتقـــدر اجمالي ديون مجموعة 
دبي العاملية مع سائر شركاتها 
التابعة لها بنحو 60 مليار دوالر، 
وال تشمل عملية اعادة الهيكلة 
شركات مهمة في املجموعة مثل 
شركة »موانئ دبي العاملية« التي 
تعتبر من اكبر مشغلي املوانئ 
العالم والتي تتمتع بوضع  في 

مالي جيد.
 وتقــــدر ديــــون حكومة دبي 
والشركات التابعة لها مبا بني 80 
و100 مليار دوالر فيما تشير بعض 
التقارير الــــى ان قيمة الديون قد 

تكون اكثر من ذلك.
وحصلت دبي في خضم االزمة 
املالية على دعــــم مالي بقيمة 20 
مليار دوالر من املصرف املركزي 
ومن حكومة ابوظبي عبر برنامج 

سندات.

آل مكتوم: 
االتفاق خطوة 

رئيسية كي تصبح 
»دبي العالمية« في 

وضع مالي قوي 
ومستقر

 ديون الشركات 
التابعة لحكومة دبي 

العالمية تتراوح ما بين 
80 و100 مليار دوالر 

فان االتفاق الرســــمي مع الدائنني 
يؤكد ايضا »دعم املقرضني لفصل 
شــــركة نخيل و»نخيل« شــــركة 
عقارية ضخمة تابعة ملجموعة دبي 
العاملية كانت في اســــاس بعض 
اضخم املشاريع العقارية في دبي 
السيما جزر النخيل االصطناعية 
وتقدر ديونها وحدها بنحو 10.5 
مليارات دوالر، وهي سبق ان وافقت 
على سداد كامل الستحقاقاتها نقدا 

وعبر صكوك قابلة للتداول.

شركة دبي العاملي،. وكشفت عن 
خطة إنقاذ بقيمة 9.5 مليارات دوالر 

للشركة في مارس املاضي.
 وقال الشيخ احمد بن سعيد 
العليا  الهيئة  آل مكتوم رئيــــس 
للسياسة املالية في دبي ان »حكومة 
دبي سعيدة بالنتيجة املهمة التي 
مت حتقيقها وبالسرعة التي مت فيها 
ذلك نظرا الى الوضع املعقد والعدد 

الكبير من الدائنني«.
وبحســــب بيان حكومة دبي، 

نخيل العقارية عليها ديون للبنوك 
تبلغ قيمتها 10.9 مليارات دوالر 
وســــتحصل على أصول رئيسية 
من الشركة األم دبي العاملية بعد 

االنفصال عنها.
مــــن عبء  وكانــــت املخاوف 
الديون على الشركات ذات الصلة 
بحكومة دبــــي قد تزايدت بعد أن 
أعلنت اإلمارة طلبا باملوافقة على 
تعليق ســــداد ديون تبلغ قيمتها 
26 مليار دوالر حتى تعيد هيكلة 

دبي ـ رويترز: أعلنت حكومة 
دبي أمس أن مجموعة دبي العاملية 
احلكومية توصلت إلى اتفاق رسمي 
مع أكثر من 99% من دائنيها على 
إعادة هيكلــــة ديون تبلغ قيمتها 

نحو 24.9 مليار دوالر.
 وقالــــت »دبــــي العاملية« في 
بيــــان لهــــا إنها في وضــــع جيد 
يؤهلها الســــتكمال إعادة الهيكلة 
في غضون اسابيع. وقال رئيس 
اللجنة العليا للسياسة املالية في 
إمارة دبي الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم في بيان إن االتفاق يضع 
في إطار رسمي إجماعا قويا على 
اقتراح عــــادل ومتــــوازن إلعادة 
الهيكلة ويعد خطوة رئيسية لكي 
تصبح دبي العاملية في وضع مالي 
قوي ومستقر. وأضاف البيان ان 
حكومة دبي ستظل مساهما ملتزما 

وداعما.
 وأضــــاف أن حكومــــة دبــــي 
ستستمر في تركيزها على شركة 
نخيل وهي راضية عن التقدم الكبير 
الذي أحرزته الشركة حتى اآلن في 

مفاوضاتها مع الدائنني.
 وأظهر العرض النهائي إلعادة 
الهيكلة املقدم للدائنني يوم 22 يوليو 
املاضي والذي حصلت »رويترز« 
على نسخة منه في أغسطس أن 
املوعد الذي تستهدفه دبي العاملية 
بفرض التوصل إلى اتفاق توافقي 
مع الدائنني هو األول من أكتوبر.

النهائــــي ألن يعيد  واملوعــــد 
الدائنون االتفاق املوقع ويحصلوا 
على رسوم االتفاق هو التاسع من 
الوثيقة بأن دبي  سبتمبر وتفيد 
العاملية تعتزم بيع أصول رئيسية 
على مدى ثماني سنوات جلمع نحو 
19.4 مليار دوالر لدفع مستحقات 

الدائنني.
 وقالت الشــــركة في الوثيقة 
إن بيع األصول على مدى ثماني 
ســــنوات سيساعد في جمع مبلغ 
ميكن ان يصل إلى 19.4 مليار دوالر 
في حتقق مثل هذه املبيعات استنادا 
إلى أسعار السوق الراهنة مبلغا 

غايته 10.4 مليارات دوالر.
وأظهرت الوثيقة كذلك أن شركة 

شركات مرتبطة بحكومة دبي ملزمة بسداد قروض 
وسندات قيمتها 30 مليار دوالر في 2011 و2012

74% من إجمالي الصفقات
لم تتعد 200 ألف دينار للصفقة الواحدة

ديون دبي قد تصل إلى 170% من قيمة الناتج المحلي

في حتلي��ل لها حول االتفاق الرس��مي بني 
مجموع��ة دبي العاملية وأكث��ر 99% من الدائنني 
العادة هيكلة 24.9 مليار دوالر من مديونيتها، 
اشارت صحيفة »ايكونوميك تاميز« الهندية الى 
انه في الوقت الذي تتعافى فيه دبي من تداعيات 
انفجار الفقاعة العقارية، فإنها تتوقع ان يكون 
هناك عجز في ميزانيتها بنس��بة تصل الى %2 

من الناجت احمللي االجمالي هذا العام.
وفي هذا السياق يرى محللون انه في الوقت 
الذي تعد فيه تلك النسبة منخفضة للغاية، وفقا 
للمعايير العاملية، فإن احلكومة ستكون بحاجة 
الى زي��ادة العائدات في مواجه��ة عبء ديونها 
الضخم. ووفقا ملا ذكره موقع »إيالف« فإنه في 

الوقت الذي تقع فيه ديون تزيد قيمتها عن 100 
مليار دوالر على كاهل الشركات اململوكة للدولة، 
فإن هناك قروضا وسندات تقدر قيمتها بنحو 
30 مليار دوالر لش��ركات مرتبط��ة في الغالب 
باحلكومة، من املقرر ان يستحق موعد سدادها 

في 2011 و2012.
وذكر بنك أوف اميركا ميريل لينش في مذكرة 
للعم��الء انه »في الوقت ال��ذي يتوقع ان تصل 
فيه االي��رادات العامة لعام 2010 الى مبلغ قدره 
8 مليارات دوالر، تبدو قوة دبي املالية ضعيفة 
مقارنة بالضمانات الورقية غير املتوازنة، التي 
رمبا اخذتها على عاتقها بنفسها، في اطار املقترح 

اخلاص بإعادة هيكلة ديون دبي العاملية«.

عاطف رمضان
تراجعت قيمة صفقات البيع التي متت في السوق 
العقاري خالل الفترة من 22 إلى 26 أغسطس املاضي 
الى دون ال� 200 ألف دينار للصفقة الواحدة وذلك 
وفق ملا رصدته »األنباء« إلحصاءات وزارة العدل 
حيث سجلت قيمة 95 صفقة بيع مت تداولها خالل 
هذه الفترة ب� 71.6 مليون دينار، منها 69 صفقة 
متثل نسبة 74% تقريبا من إجمالي هذه الصفقات لم 
تتعد أسعارها ال� 200 ألف دينار للصفقة الواحدة. 
وكانت أعلى صفقة متت عبارة عن بناية استثمارية 
قيمته��ا 950 ألف دينار كائنة في منطقة الرقعي، 
علما انه جاءت في املرتبة الثانية صفقة واحدة بلغت 
قيمتها 500 ألف دينار عبارة عن أرض مساحتها 

1000 مت��ر مربع وهي عبارة عن عقار خاص. أما 
باقي الصفقات األخرى فكانت أس��عارها تتداول 
دون ال� 500 ألف دينار للصفقة الواحدة. وكانت 
عقود صفقات البيع البالغ عددها 95 صفقة متت 
لعق��ارات كائنة في مختلف مناطق الكويت عبارة 
عن أراض وبنايات وبيوت وشقق وهي عبارة عن 

عقارات »خاص واستثماري«.
اجلدير ذكره ان العقار اخلاص استحوذ على 
نصيب األس��د من بني هذه الصفقات مسجال 85 
صفقة مقارنة بالعقار االس��تثماري الذي س��جل 
10 صفق��ات م��ن إجمالي 95 صفقة، مما يش��ير 
الى وجود إقبال كبير على الس��كن اخلاص خالل 

الفترة احلالية.

يقدر بنك اوف اميركا ميريل لينش أن ديون 
دبي من املمكن أن تصل إلى 170% من قيمة الناجت 
احمللي اإلجمالي، في الوقت الذي تقف فيه ديون 
اليون��ان، التي أنقذت من االفالس بخطة إنقاذ 
تقدر قيمتها ب��� 110 مليارات يورو من جانب 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي هذا 
العام، عند نسبة قدرها 103% من الناجت احمللي 
اإلجمالي لعام 2010، هذا وقد أثرت أزمة ديون 
دبي على اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الذي كان يتوقع له منو بنسبة 2.1% هذا العام، 

وهو املعدل األبطأ في املنطقة.
ويؤكد محللون ان مبيعات االصول جنبا الى 
جنب مع اصدار السندات هو اخليار االفضل 
بالنسبة الى دبي من اجل زيادة االيرادات، ألن 

التدابير االخرى لن تولد ما يكفي من السيولة 
النقدية في الوقت املناسب لسداد الديون، ومن بني 
باقي االصول التي قد تبيعها دبي في املستقبل، 
املنطقة احلرة جلبل علي، وحصص دبي العاملية، 
فندق اتالنتيس، وشركة ام جي ام ريزورتس 

انترناشيونال لتشغيل نوادي املقامرة.
وقال كبير االقتصاديني في البنك السعودي 
الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس ان 
ليس هناك من شك في أن كومة ستضطر الى 
بيع بعض من اصولها لتجميع األموال، مشيرا 
ال��ى ان عجز دبي املالي دف��ع احلكومة ايضا 
الى البحث عن طرق جديدة لدعم الدخل، مثل 
التخفيضات على دعم الوقود والضرائب البلدية 

ومن خالل الرسوم املختلفة.

أسامة الراشد

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الماضي

تداول 85 عقارًا خاصًا بقيمة 15.7 مليون دينار 
و10عقارات استثمارية بـ 1.9 مليون

العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفترة من 22 إلى 
26 اغســـطس املاضي فقد بلغ 
عدد العقارات اخلاصة 4 عقارات 
مببلغ قدره 1.5 مليون دينار، 
فيما لم يشهد العقار االستثماري 
او التجـــاري أو املخـــازن او 
الصناعي اي حترك خالل هذه 

الفترة.
امـــا عن مؤشـــــر تـــداول 
الوكاالت العقارية، فإن اجمالي 
العقارات املتداولة خالل الفترة 
نفســـها بلغ 5 عقارات مقارنة 
باالســـبوع السابق، حيث بلغ 
اجمالـــي العقـــارات املتداولة 
عقارين وذلك بارتفاع مؤشر 
تداول الوكاالت العقارية بواقع 

3 عقارات.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 
عقاريـــن، فيما ارتفـــع العقار 
االستثماري بواقع عقار واحد، 
علما بأن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية بالنســـبة للعقارين 
»التجاري« و»املخازن« استقر 

بواقع »صفر« عقار. 

و»املخـــازن« بواقـــع »صفر« 
عقار.

اما عـــن العقارات املتداولة 
التســـجيل  للوكاالت بإدارتي 

بالنســـبة للعقار االستثماري 
انخفض بواقع 3 عقارات، علما 
أنه استقر مؤشر تداول العقود 
بالنسبة للعقارين »التجاري« 

8 عقارات مقارنة باألســـبوع 
السابق.

وجاء في احصاءات وزارة 
العدل ان مؤشر تداول العقود 

أظهرت إحصـــاءات إدارتي 
العقاري والتوثيق  التسجيل 
في وزارة العدل للفترة من 22 
إلى 26 أغســـطس املاضي ان 
عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنســـبة للعقار اخلاص بلغ 
85 عقـــارا مببلغ قـــدره 15.7 
مليون دينار، في حني بلغ عدد 
العقارات االستثمارية 10 عقارات 
بقيمـــة 1.9 مليون دينار، فيما 
لم يشـــهد العقار التجاري او 
او املخازن  الساحلي  الشريط 
او الصناعـــي اي حترك خالل 

هذه الفترة.

تداول العقود

أن  وجاء في اإلحصـــاءات 
إجمالي العقود العقارية خالل 
الفترة من 22 إلى 26 اغسطس 
املاضي بلـــغ 95 عقارا مقارنة 
باألسبوع الســـابق حيث كان 
اجمالي العقارات املتداولة 90 
عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول 
العقود بواقع 5 عقارات، فيما 
ارتفعت حركة تـــداول العقار 
اخلاص للفترة نفســـها بواقع 

مؤكدًا أن مشاريع التنمية سترفع أسعار مواد البناء والعقارات المشيدة

الراشد لـ »األنباء«: السوق العقاري يفتقد 
وجود قاعدة بيانات تستند إليها الشركات

العقارات حاليا مغرية للشراء 
خاصة بالنسبة للعقار السكني 

أو االستثماري.
وقـــال إن أســـعار العقـــار 
االستثماري حاليا مستقرة وأنه 
مقبـــل على مزيد من االنتعاش 
نظرا للطلـــب الكبير عليه من 
قبل املستثمرين الذين يرون أنه 
الفترة  االستثمار األمثل خالل 

احلالية.
وذكر أن مشـــاريع التنمية 
ســـتؤثر بشـــكل مباشر وغير 
مباشر على سوق العقار خاصة 
أن املقاولني سيستقطبون أيدي 
عاملة من اخلارج مما يزيد من 

الطلب على الشقق السكنية.
واشار إلى أن مشاريع التنمية 
ســـتزيد أيضا من الطلب على 
مواد البناء مما ينتج عنه ارتفاع 
أسعار احلديد واالسمنت وبقية 
مواد البناء األخرى إضافة إلى 
زيادة أجور املقاولني بالكويت.

وأشار الراشد إلى أن ارتفاع 
أســـعار مواد البنـــاء ال يقابله 
ارتفاع في أسعار األراضي ولكن 
قد ترتفع في هذه احلالة أسعار 

العقارات املشيدة.

سوق املكاتب التجارية وانتعاش 
السوق العقاري بشكل عام خالل 

الفترة املقبلة.
وتوقع الراشـــد عودة الثقة 
مجددا الى السوق العقاري من 
قبل املستثمرين خالل النصف 
األول من العام 2011، مســـتندا 
على ذلك الى توجه عدد كبير من 
املستثمرين العقاريني القتناص 
العقارية  الفرص االستثمارية 

خالل الفترة املقبلة.
وأشار إلى أن هناك قناعة لدى 
هؤالء املســـتثمرين بأن أسعار 

عاطف رمضان
أكد مدير عام شركة رواسي 
لالستشارات أسامة الراشد لـ 
العقاري  »األنباء« أن السوق 
يفتقد إلى وجود قاعدة بيانات 
اليها  أو معلومـــات تســـتند 
الشركات واملعنيون بالشؤون 
العقارية، مشيرا إلى أنه تردد 
خالل الفترة األخيرة أن أسعار 
األراضي التجارية في العاصمة 
ارتفعت بنسبة 20%، مؤكدا أن 
السوق شـــهد عمليات مبادلة 
عقارات بـــأراض جتارية وأن 
عمليات املبادلة ال يقاس عليها 
تسعير بخالف شراء العقارات 
عن طريق »النقد أو الكاش«، 
مما يدل على أن أسعار األراضي 
التجارية لم ترتفع بنسبة %20 

أو %10.
وأضاف الراشـــد أن السوق 
العقاري بالكويت يشهد حاليا 
ترقب ملا يتردد من معلومات مثل 
مشاريع التنمية وتوجه الدولة 
العامة لإلسكان  بالهيئة  ممثلة 
إلى تأجير بعض املساحات من 
املكاتب التجارية، الفتا إلى أن 
ذلك يؤثر بشـــكل مباشر على 
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