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 عمر راشد
  توقعت مصادر لـ «األنباء» ان شركة اعيان لإلجارة واالستثمار 
بصدد االنتهاء من احلصول على موافقات بقية الشركات احمللية 

الدائنة قبل نهاية نوفمبر اجلاري.
  ولفتت الى ان هناك ما يقرب من ٧٥٪ من اجمالي الدائنني وقعوا 
بالفعل على خطة اعادة هيكلة مديونية الشركة. واستدركت بان 
االنتهـــاء من كامل املوافقات اخلاصة باخلطة قد ميتد إلى الربع 

األول من العام املقبل بســـبب وجود بعـــض التفاصيل الفنية 
العالقة بني مجلس االدارة وبعض الدائنني.

  وبينت املصادر ان نسبة الـ ٢٥٪ املتبقية من املتوقع االنتهاء 
منها خالل العام احلالي، مستدركة ان األمر يتوقف على طبيعة 
املفاوضات بني الدائنني واالدارة التنفيذية في الشركة. ولم توضح 
املصادر ما إذا كان هناك تغيير مرتقب في االدارة التنفيذية خالل 

املرحلة املقبلة، الفتا الى ان األمر اليزال في  مرحلة الدراسة. 

 «أعيان» تنتهي من الحصول على موافقة بقية الشركات الدائنة نهاية نوفمبر الجاري

 ميناء الشويخ 

 طارق العتيقي

 تراجع مبيعات شركات األسمنت
  في سوقي أبوظبي ودبي 

 السعودية: ازدياد طلب المستهلكين
  على الذهب ١٣٪ 

 الكويت في المرتبة الثالثة عربيًا والخامسة 
عالميًا في امتالك األصول اإلسالمية

 أريبيان بزنس: اكدت بعض 
التقاريـــر االقتصادية تراجع 
مبيعات ١٠ شـــركات اســـمنت 
ابوظبي  فـــي ســـوقي  مدرجة 
ودبي املاليني بنسبة ٣٠٪ خالل 
االشهر التسعة األولى من العام 
احلالي الـــى ٢٫٤٨ مليار درهم 
مقابـــل ٣٫٥٤ مليارات في نفس 

الفترة من ٢٠٠٩.
ارباح شـــركات    وتراجعت 
االسمنت بنسبة ٥٤٪ الى ٣٠٥٫٩ 
ماليني درهم في نهاية االشـــهر 
التسعة األولى من ٢٠١٠ مقابل 
٦٦٥٫١ مليون درهم لذات الفترة 

من العام املاضي.

  ويعود هـــذا االنخفاض في 
صافي أرباح االشـــهر التسعة 
األولى من العام ٢٠١٠ الى ارتفاع 
اسعار املواد املستخدمة في انتاج 
االسمنت السيما البترول والديزل 
والفحم، باالضافة الى االنخفاض 
الكبير في الطلب على االسمنت 
الى انخفاض  الذي ادى بدوره 

اسعار البيع.
الشـــركات ان    واوضحـــت 
انخفاض الطلب على االسمنت 
واســـعار بيع االســـمنت، كان 
نتيجة الستمرار ركود السوق 
وكذلك ازمة الرهن العقاري التي 
العقار ومواد  اثرت على قطاع 

البناء.
ارتفعت االرباح في    وبينما 
شـــركتي اســـمنت ام القيوين 
واركان والتي جنحت في حتويل 
خســـائرها الربـــاح، تراجعت 
االرباح في شـــركات اســـمنت 
اخلليـــج، والفجيرة لصناعات 
القيوين،  أم  البناء، واســـمنت 
ورأس اخليمة لالسمنت األبيض، 
واسمنت الفجيرة، واسمنت رأس 
اخليمة، والشـــارقة لالسمنت، 
واسمنت االحتاد، كما تراجعت 
االرباح بشركة االسمنت الوطنية 
وهي شركة االسمنت الوحيدة 

املدرجة بسوق دبي املالي. 

 أربيـــان بزنس: أظهـــر تقرير منـــو الطلب 
االستهالكي على الذهب داخل السعودية بنسبة 
١٣٪ في الربع الثالث من العام احلالي حيث بلغ 
نحو ٣٫٩ مليارات ريال (نحو ١٫٠٤ مليار دوالر) 
مقارنة بـ ٣٫٤٥ مليارات ريال (نحو ٩١٩٫٧٧ مليون 

دوالر) في الفترة نفسها من العام املاضي.
  وذكـــر التقرير الصادر عـــن مجلس الذهب 
العاملي ان صافي اســـتثمارات جتارة التجزئة 
زاد بنسبة ٣٣٪ إلى ما يعادل نحو ٦٩٣٫٧ مليون 
ريال مقابل ٥٢١ مليون ريال في الربع الثالث من 

العام املاضي.
  وارتفعت قيمة املشغوالت الذهبية بنسبة ١٠٪ 
في الربع الثالث من هذا العام بنسبة ١٠٪ لتصل 
إلى ٣٫٢ مليارات ريال مقابل ٢٫٩٣ مليار ريال في 

الفترة نفسها من العام املاضي.
  وحظيت الســـعودية بحصة ٦٠٪ من إجمالي 
الطلب االســـتهالكي في منطقة الشرق األوسط،  

وزادت عن الطلب االستهالكي في دولة اإلمارات 
بنحو ١٤٠٪.

  ورغم ارتفاع قيمة الطلب،  إال أن كمية الذهب 
واملشغوالت الذهبية انخفضتا بنسبة ٦٪ في الفترة 
من سبتمبر ٢٠٠٩ إلى سبتمبر ٢٠١٠ لتصل كمية 
الذهب إلى ٩٢٫٥ طنا مقابل ٩٨٫٨ طنا سجلتها في 
الفترة نفسها من العام املاضي،  فيما تراجعت كمية 
املشغوالت إلى ٧٩٫٢ طنا بعد أن كانت ٨٤٫٢ طنا في 

الفترة بني سبتمبر ٢٠٠٨ إلى سبتمبر ٢٠٠٩.
  وذكر مدير قطاع الصناعة مبجلس الذهب العاملي 
ريتشارد هوليداي أن «انتعاش الطلب الصناعي 
على الذهب سيستمر قائما بسبب االرتفاع في معدل 
الطلب على البضائع عالية التقنية مثل أجهزة آي 
باد والهواتف الذكية،  كما أنه من املتوقع أيضا أن 
يؤدي التزايد طويل األجل في استخدام الذهب في 
التكنولوجيا الدقيقة والتطبيقات البيئية والطبية 

البيولوجية إلى زيادة معدل الطلب». 

 أريبيـــان بزنـــس: احتلت 
السعودية املرتبة األولى عربيا، 
والثانية عامليـــا، وفقا لقائمة 
أعدتها مجلة «بانكر» ألكبر ٢٥ 
امتالكها  دولة عاملية من حيث 
ألصول إسالمية، وبلغ إجمالي 
األصول اإلسالمية التي متتلكها 
اململكـــة ١٣٨٫٢ مليار دوالر في 

العام ٢٠١٠.
  ذكرت املجلة، التي تصدرها 
مجموعة «فايننشـــال تاميز»، 
أن اإلمارات جـــاءت في املرتبة 
الثانية عربيا والرابعة عامليا، 
بأصول إســـالمية بلغت ٨٥٫٦ 

مليار دوالر.
  فيما احتلت الكويت املرتبة 
الثالثة عربيا واخلامسة عامليا، 
بأصول بلغت ٦٩ مليار دوالر، 
تلتها البحريـــن الرابعة عربيا 

والسادسة عامليا، حيث بلغت 
أصولها اإلسالمية ٤٤٫٨ مليار 

دوالر.
  وجـــاءت قطر فـــي املرتبة 
اخلامسة عربيا والسابعة عامليا، 
بأصول بلغت ٣٤٫٦ مليار دوالر، 
ثم السودان بأصول ٩٢٥٩ مليون 
دوالر، وبلغـــت أصـــول مصر 

اإلسالمية ٧٢٢٧ مليون دوالر.
  وتصدرت إيران القائمة بني 
أكبر ٢٥ دولة من حيث امتالكها 
لألصول اإلســـالمية، بأصول 
قدرتها املجلة بــــ ٣١٤٫٨ مليار 
دوالر، وجاءت ماليزيا في املرتبة 
الثالثة بأصول بلغت ١٠٢٫٦ مليار 

دوالر.
  وكشف تقرير مجلة «بانكر» 
للعام ٢٠١٠ اخلاصة باملؤسسات 
التي تعمـــل في حقل  املاليـــة 

التمويل اإلسالمي، أن األصول 
اإلسالمية ارتفعت بنسبة ٨٫٨٥ 
٪ من ٨٢٢ مليار دوالر في العام 
٢٠٠٩ إلى ٨٩٥ مليار دوالر في 

العام ٢٠١٠.
  وذكر التقرير أن ١٨ بنكا جديدا 
توفر متويال متوافقا مع الشريعة 
اإلسالمية دخلت السوق خالل 
الـ ١٨ شهرا املاضية، وأن ٦ بنوك 
تقليدية بدأت في عرض خدماتها 
عن طريق نوافـــذ متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية.
  وبلغ إجمالي قيمة الصكوك 
التي أصدرت في شـــهر أكتوبر 
املاضي على النطاق العاملي ٥٫٣ 
القيمة  مليارات دوالر، لترتفع 
خالل الشـــهور العشرة األولى 
من العام احلالي إلى ٣٩ مليار 

دوالر. 

 بنسبة ٣٠٪ نهاية الربع الثالث

 السعودية األولى عربياً واإلمارات الثانية 

 ٥٩ مليون دينار صادرات لبنان إلى الكويت حتى أكتوبر الماضي 

 العتيقي لـ «األنباء» : فنية «المقاصة العقارية»
  تقر سياسة التقاص العقاري مع الحاالت غير العادية 

املشتري أحيانا عن دفع بقية 
املبلغ عند توثيق العقد.

  واستطرد قائال: هناك مشكلة 
مع السمســـار فمن املمكن أن 
يفاجأ بعد العقد بأن املشتري 
ال يعطيه عمولته، أما املشتري 
فقد يفاجأ بعد توقيع العقد بأن 
البناء عليه رهونات أو قضايا. 
ومن هنا جاءت الشركة لتضع 
نظامـــا يحفظ حقـــوق جميع 

األطراف.

  الربط اآللي

  وزاد قائال: مـــن هنا جاءت 
أهمية الربط اآللي مع وزارة العدل 
التي لديها الشهادة العقارية وهي 
دقيقـــة جدا تبني إن كان الرهن 
والوثيقة حقيقية وغير مزورة، 
وإذا ما كان على العقار رهونات 
أو مخالفات، الى ان «املقاصة» 
تضمن حق البائع كونها ستتسلم 
املبلغ كامال من املشـــتري لدى 
توقيـــع العقد ويودع لديها في 
الشـــركة، فإذا متت البيعة يتم 
تسليم املبلغ للبائع، وإن لم تتم 

أعدناه للمشتري.
  وأشار العتيقي إلى ان النظام 
اآللي يتمتع بالشفافية الكاملة 
وسيجد املطلع عليه تفاصيل 
العقار وميزاته ومخالفاته إضافة 
إلى أنه سيتيح للجميع رؤية 
جميع الفرص من أراض وقسائم 
وأبنية، وسيكون ذلك مقسما 
تبعا لقطاعات العقار (التجاري 
واالســـتثماري والسكني) كما 
ســـيكون هناك تصنيف آخر 
الكويت، والدالل  تبعا ملناطق 
مجبر في هذه احلالة على عرض 
العقار من أجل احلصول على 
السمســـرة، متوقعا أن وجود 
الشـــفافية ســـيزيد من حجم 
التداول بسبب كثرة املعروض 

وسهولة اإلجراءات. 

واإلجراءات العقارية في جميع 
اجلهات احلكومية التي لها صلة 
مبعامالت العقار، موضحا أن هذه 
اجلهات تتمثل في بلدية الكويت 
ووزارة التجـــارة والصناعـــة 
الكهربـــاء واإلطفـــاء  ووزارة 
والهيئـــة العامـــة للمعلومات 

املدنية.
  وذكـــر أن وزارة التجـــارة 
والصناعة هـــي اجلهة املعنية 
باســـتصدار دفتر الدالل الذي 
يعتبر مبنزلة عقد ابتدائي في 
بيع وشـــراء العقارات، وحال 
حصول خالفـــات يعتد به في 
احملاكم، مشـــيرا إلى أنه بدأت 
تظهـــر مشـــاكل لـــدى البائع 
واملشتري والسمسار، فارتأت 
«التجارة» تأســـيس شـــركة 
العملية، وبالتالي،  تنظم هذه 
قامت الشـــركة باالستماع إلى 
شكاوى جميع األطراف، ومنها 
تأخر إجراءات املعاملة إلى مدة 
تصل إلى شهور، وكذلك تأخر 

لغطاء قانوني يسمح لها بإعطاء 
البيانات  العقاريـــة»  «املقاصة 
والتعامل معها ملعرفة املخالفات 

التي قد تكون على العقارات.

  تنظيم السوق

   ولفت إلى أن الهدف األهم من 
تأسيس شركة املقاصة العقارية 
هو تطوير وتنظيم سوق العقار 

التقاص من دون وجود  عملية 
دفتر السمسار متضمنا توقيع 
البائع واملشـــتري، وذلك إلزالة 
الشكوك لدى سماسرة العقار الى 

أن «املقاصة» ستأخذ دورهم.
  اجلديـــر ذكـــره أن اللجنـــة 
الفنية املشـــكلة من قبل أعضاء 
إدارة «املقاصـــة» مت  مجلـــس 
تشـــكيلها خالل الفترة األخيرة 
للنظر فـــي احلاالت أو البيعات 
العقارية املختلفة التي تتم مثل 
الرهونات العقارية او األمر املشاع 
أو املبادالت العقارية لتضع آراءها 

حول هذه املواضيع.
  من جهة أخرى، أفاد العتيقي 
العقارية» التزال  بأن «املقاصة 
علـــى اتصال مع وزارة التجارة 
والصناعـــة ملتابعة إصدار قرار 
من مجلس الوزراء بشأن اإليعاز 
للـــوزارات والهيئات احلكومية 
الكويتية  بالتعامل مع الشركة 

للمقاصة العقارية.
  وأوضح أن هذه اجلهات حتتاج 

 عاطف رمضان
  أكد مدير عام الشركة الكويتية 
للمقاصة العقارية طارق العتيقي 
أن اجتماع اللجنة الفنية املشكلة 
مـــن قبل أعضـــاء مجلس إدارة 
«املقاصة» خالل األسبوع املاضي 
أسفر عن إقرار سياسة ستتبعها 
الشركة في التعامل مع إجراءات 
العقاري للحاالت غير  التقاص 
العادية مثل وفاة صاحب العقار 
أثناء بيـــع التقاص العقاري أو 
العقـــار املشـــاع، أو املبـــادالت 

العقارية.
  وأضاف العتيقي في تصريح 
لــــ «األنباء» أنه مت االتفاق على 
صيغة معينة للتعامل في مثل 
هذه احلاالت، إضافة إلى حتديد 
النظام  رســـوم االشـــتراك في 
اآللي للسماسرة، مشيرا إلى أن 
االجتماع أسفر كذلك عن االتفاق 
على رسوم االشتراك بأن تكون 
٥٠ دينارا قيمة االشتراك للسنة 
األولى على أن تكون رسوم جتديد 

االشتراك ٢٥ دينارا في السنة.
  وأشار إلى أنه بإمكان أي مكتب 
«سمسار» مشترك في هذا النظام 
اآللي الدخول في النظام إلدخال 
العـــروض العقارية أو االطالع 

عليها.

  القضايا العقارية

  وقـــد بحثت اللجنـــة خالل 
اجتماعها األخيـــر أيضا بعض 
القضايا العقاريـــة التي تتمثل 
فـــي العقـــارات املرهونة لبنك 
التســـليف واالدخـــار والبنوك 
األخرى وكيفية التعامل معها في 
حال بيعها وذلك إليجاد ضمانات 
حتفظ حقوق البائع واملشتري، 
علما أن اللجنة أقرت مؤخرا عدم 
العقارية»  اســـتقبال «املقاصة 
البائع واملشـــتري مباشرة من 
دون وجود السمسار على أال تتم 

 بيروت ـ رشيد سنو
  أظهر تقرير دوري لوزارة املال اللبنانية وزع أمس ان قيمة صادرات 
لبنان إلى الكويت حتى شـــهر أكتوبر املاضي بلغت ٥٩ مليون دوالر، 
بينما كانت قيمة صادراته الـــى الكويت عام ٢٠٠٩ بحدود ٧٧ مليون 
دوالر وفي عام ٢٠٠٨ بحدود ٩٦ مليون دوالر وال يســـتورد لبنان من 

الكويت أي سلعة.
  وأشـــار التقرير الى ان قيمة ما اســـتورده لبنان من الصني بلغت 
حتى نهاية اكتوبر املاضي ١٣٨٢ مليون دوالر دون ان يصدر إليها أي 
سلعة، بينما بلغت قيمة ما استورده من الواليات املتحدة األميركية في 
الفترة نفسها ١٣٤٧ مليون دوالر، وبلغت قيمة صادراته اليها بحدود 

٥١ مليون دوالر فقط.
  وحلت ايطاليا ثالثة من حيث حجم االستيراد اللبناني وبقيمة ١١٣٠ 
مليون دوالر بينما بلغت قيمة صادراته اليها ٢٧ مليون دوالر فقط.

  اما على صعيد التصدير فقد بلغت قيمة صادرات لبنان الى سويسرا 
٤٤٧ مليون دوالر، بينما استورد منها مبا قيمته ٤٨٦ مليون دوالر.

  وحلت االمـــارات ثانية من حجم التصديـــر اللبناني وبقيمة ٣٦٨ 
مليون دوالر، بينما اســـتورد منها حتـــى اكتوبر املاضي بحدود ٣٠٧ 

ماليني دوالر.
  وجاءت العراق في املرتبة الثالثة من حجم التصدير اللبناني اليه 

وبقيمة ٢٢٦ مليون دوالر دون ان يستورد منه أي سلعة.
  وأظهر البيان ان عجز امليزان التجاري اللبناني وصل حتى نهاية 
أكتوبر املاضي الـــى ١١٢٢١ مليون دوالر مقابل ٩٤٠٠ مليون دوالر في 

الفترة نفسها من عام ٢٠٠٩ بارتفاع ١٨٢١ مليون دوالر.
  وبلغ عجز شهر اكتوبر املاضي ١٠٥١ مليون دوالر، بينما كان عجز 
شـــهر سبتمبر الذي سبقه ١٠٢٠ مليون دوالر وعجز في أكتوبر ٢٠٠٩ 

بحدود ٩٦٤ مليون دوالر.
  وكان عجز امليزان التجاري اللبناني سجل خالل عام ٢٠٠٩ بحدود 
١٢٫٧٥٨ مليار دوالر، بينما كان ســـجل عام ٢٠٠٨ عجزا بحدود ١٢٫١٣٧ 

مليار دوالر.
  وبلغ عجز امليزان التجاري اللبناني عام ٢٠٠٧ حدود ٩٫١٥٧ مليارات 

دوالر.
  وســـجل امليزان التجاري عام ٢٠٠٦ عجـــزا بلغ ٧١١٦ مليون دوالر 
بتراجع طفيف قدره ٣٤٤ عن عام ٢٠٠٥ الذي سبقه والذي كان سجل 

عجزا بلغ ٧٤٦٠ مليون دوالر.
  وكان امليزان التجاري اللبناني ســـجل عام ٢٠٠٥ عجزا بلغ ٧٤٦٠ 

مليون دوالر بتراجع قدره ١٩٠ مليون دوالر عن عام ٢٠٠٤.
  وسجل عجز امليزان التجاري ٧٦٥٠ مليون دوالر عام ٢٠٠٤ مقارنة 

مع عجز بلغ ٥٦٤٤ مليون دوالر عام ٢٠٠٣.
  وارتفعت الواردات اجلمركية اللبنانية حتى أكتوبر املاضي الى ٢٤٥١ 

مليار ليرة مقابل ٢٢٥٦ مليار ليرة في الفترة نفسها من عام ٢٠٠٩.
  وسجل شهر اكتوبر واردات جمركية بحدود ٢٤٤ مليار ليرة، بينما 
كان سجل في شهر سبتمبر الذي سبقه واردات جمركية بحدود ٢٥٢ 

مليار ليرة وواردات في أكتوبر عام ٢٠٠٩ بحدود ٢٥٠ مليار ليرة.
  وكانت الواردات اجلمركية سجلت عام ٢٠٠٩ بحدود ٢٫٧٦٥ مليار 
ليرة، بينما كانت سجلت عام ٢٠٠٨ بحدود ١٫٦٧٧ مليار ليرة. وسجلت 

الواردات اجلمركية عام ٢٠٠٧ بحدود ١٣١٦ مليار ليرة.
  وكانت الواردات اجلمركية سجلت ١١٣٦ مليار ليرة في العام ٢٠٠٦ 
بتراجع ١٩٧ مليار ليرة عن عام ٢٠٠٥ حيث كانت سجلت ١٣٣٣ مليار 

ليرة. وكانت الواردات اجلمركية بلغت ١٦٩٠ مليار ليرة عام ٢٠٠٤. 

 عجز الميزان التجاري وصل إلى ١١٢٢١ مليون دوالر 

 كوفاة صاحب العقار أثناء البيع أو العقار المشاع أو المبادالت العقارية

 توقعات باستمرار ارتفاع أسعار العقارات في لبنان 
 بيروت ـ يو.بي.آي: قـــال مدير عام وزارة 
االقتصاد والتجارة اللبنانية فؤاد فليفل امس 
امام مؤمتر عقاري ان لبنان ســـار عكس تيار 
االزمـــة العاملية جلهة حركـــة العقارات حيث 
ارتفعت قيمتها بواقع ٩٪ في األشهر الثمانية 
األولى من ٢٠٠٩، وتوقع فليفل ان ترتفع قيمة 
العقـــارات في لبنان بـــني ١٠ و١٥٪ حتى عام 

.٢٠١٣
  وقال ان اســــعار العقارات في لبنان ترتفع 
بوتيرة سنوية بنحو ١٥٪ ما سيمنع اصحاب الدخل 

احملدود من االستمالك في السنوات املقبلة.

  وتابع ان اســـعار العقارات في لبنان لم 
تنخفض الســـباب عدة منهـــا تحديد البنك 
المركزي، تحسبا الي طارئ، قيمة التسليف 

العقاري بما ال يزيد عن ٦٠٪.
  وقال فليفـــل ان المســـؤولية تقع على 
الحكومة والقطاع الخاص وبالتحديد قطاع 
المســـتثمرين العقاريين البتـــكار الحلول 
التي تحفظ التوازن بين االستثمار في بناء 
المســـاكن الفخمة العالية الكلفة والمساكن 
التي تتناسب اسعارها مع القدرة الشرائية 

لمحدودي الدخل. 

 ٥٠ دينارًا رسوم االشتراك في النظام اآللي للسماسرة للسنة األولى و٢٥ رسوم التجديد السنوي


