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 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

 عاطف رمضان
  علمت «األنباء» ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت نهاية االسبوع املاضي 
شهادة تقييم عقاري لشركة اجلال للتقديرات العقارية، وهذه املرة األولى التي 
تصدر الوزارة فيها مثل هذه الشــــهادات بالنســــبة للشركات، علما ان الوزارة 
أصــــدرت العديد من هذه الشــــهادات خالل الفترة األخيــــرة لألفراد. وأضافت 
املصادر ان صدور هذه الشــــهادة بناء على القرار الوزاري رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٠ 
الذي سمح للشركات واملؤسســــات ذات الشخصيات االعتبارية، والتي كانت 

من ضمن أغراضها التقديرات العقارية، مبزاولة مهنة التقييم العقاري بشكل 
رسمي وضمن اطار منظم وذلك بهدف تطوير السوق العقاري وتنظيمه بشكل 
علمي وعملي ومرن فضال عن تكريس مبادئ موضوعية وارساء قواعد مهنية 
تســــاهم في االرتقاء بالنشاط العقاري بالكويت. وأشارت املصادر الى ان هذا 
القرار يســــعى الى القضاء على بعض املمارسات الضارة ومعاجلة السلبيات 
املوجودة في الســــوق، حيث يأتي ضمن حزمة من القرارات اخلاصة بالسوق 

العقاري والتي ستصدر البقية منها الحقا. 

 «التجارة» أصدرت للمرة األولى شهادة تقييم عقاري لشركة «الجال»

 العنزي لـ «األنباء»: قانون تنظيم 
  مهنة تقييم العقار يحتاج للتعديل

 دعا الشركات إلى إعادة تقييم األصول في القوائم المالية بقيمتها العادلة

 الدغيشم لـ «األنباء»: االستقرار السياسي
  وتنفيذ خطة التنمية ينعشان السوق العقاري

 عاطف رمضان
العقـــاري    توقـــع اخلبيـــر 
انتعاش  الدغيشـــم  عبدالعزيز 
الســـوق العقاري خـــالل العام 
احلالي نتيجة عوامل متعددة يأتي 
في مقدمتها اســـتقرار األوضاع 
السياسية وحرص احلكومة على 

تنفيذ اخلطة التنموية.
  وأضاف الدغيشم في تصريح 
لـ «األنباء»: انه من الضروري 
مســـاندة الشـــيخ احمد الفهد 
ومنحه فرصة ليتمكن من تنفيذ 
التي ســـتنعكس  هذه اخلطة 
آثارها اإليجابية على مختلف 

القطاعات االقتصادية في الكويت.
  وطالب بضرورة منح مهلة جديدة للشركات 
العقارية واالســـتثمارية للتخلص من أراضيها 
السكنية وبلوكاتها وبيعها، مشيرا الى انه مع 
انتهاء الفترة املقررة خالل فبراير ٢٠١١ من املتوقع 
ان ينعكس ذلك على نزول أسعار السكن اخلاص، 
السيما ان هذه الشركات تعتبر مبنزلة احملرك 

الرئيسي للسوق.
  وعن دور الشركة الكويتية 
العقارية في تنظيم  للمقاصة 
املقبلة  الفترة  الســـوق خالل 
ذكر الدغيشـــم ان ما تردد عن 
الى  العقارية  املقاصـــة  توجه 
تنظيم السوق العقارية وحماية 
املتعاملني فيه وضمان حقوقهم 
السلبية  املمارسات  واحلد من 
التي عانى منها املســـتثمرون 
في مجال التداول العقاري امر 
ضروري ننادي بتحقيقه منذ 
الى  ســـنوات متعددة، مشيرا 
أهمية موضوع ربط الشـــركة 
بنظام آلي أســـوة بالنظام املعمول به في سوق 
الكويت لألوراق املاليـــة لعرض العقارات على 
الكويـــت كلها، بحيث يحصـــل الراغب في بيع 
العقار على أكبر فرصـــة لعرض عقاره وكذلك 
يستطيع املشـــتري ان يختار من بني عدد كبير 
من العروض األمر الذي من شأنه ان يوفر الوقت 

واجلهد على املشترين. 

  تراجع تداوالت التجاري واالستثماري يهبطا بالسيولة العقارية  
بنسبة ٧٧٫٣٪ بالغة ٣٤٫٧ مليون دينار خالل أسبوع  

 عمر راشد 
العقار بشــــكل    تراجعت ســــيولة 
حاد والفت خالل األســــبوع األول من 
يناير اجلاري على وقع اجلمود الذي 
أصاب التداوالت العقارية في قطاعي 
االستثماري والتجاري والتي لم تشهد 
مستويات تداوالت نشطة كاحلالة التي 
كانت عليها في األســــبوع األخير من 

ديسمبر العام املاضي. 
  ويأتي التراجع في ســــيولة العقار 
تزامنا مع إجازات رأس السنة والتي 
عادة ما تشهد خموال في احلركة على 
مستوى الشراء أو البيع، فوفقا لبيانات 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل بلغ عدد التداوالت العقارية 
على مستوى العقود والوكاالت ٩٥ عقارا 
بقيمة ٣٤٫٧ مليون دينار على مستوى 
العقود والوكاالت حيث تراجعت بنسبة 
٧٧٫٣٪، إذ بلغت ســــيولة السوق في 
األســــبوع األخير من ديسمبر بواقع 

١٥٣٫٣ مليون دينار. 
  ومع غياب النشــــاط امللحوظ على 
التجاري واالستثماري،  العقار  قطاع 
التي  العقــــود والوكاالت  تراجع عدد 
مت تداولهــــا والتي لم تزد عن ٩٥ عقدا 
ووكالة، توزعت على العقود بعدد ٩٠ 
عقــــدا مثلت ٩٤٫٧٪ فيمــــا جاء تداول 
الوكاالت بعدد ٥ وكاالت كلها في السكن 

اخلاص مثلت ٥٫٣٪. 
القيمة، استحوذت    وعلى مستوى 
العقود املتداولة على حصة األسد من 
السيولة األسبوعية بقيمة ٢٢٫٣ مليون 
دينــــار وبنســــبة ٦٤٫٣٪، فيما حصل 
االستثماري على ١٢٫٠٥ مليون دينار 

وبنسبة ٣٤٫٧٪، وجاءت تداوالت العقار 
التجاري لعدد عقار واحد نسبتها ١٪ 

من إجمالي السيولة. 
  وعلــــى املســــتوى القطاعي، احتل 
الســــكن اخلاص الترتيــــب األول من 
حيث القيمة والعــــدد، حيث بلغ عدد 
العقود ٧٢ عقارا بلغت نسبتها ٧٥٫٢٪ 
من اإلجمالي، فيما استحوذ القطاع على 
٢٢٫٣ مليون دينار على مستوى القيمة 

وبنسبة ٦٤٫٣٪ من اإلجمالي. 
  وعلى مستوى العقار االستثماري، 
بلغ عدد العقارات التي مت تداولها ٢٢ 
عقارا بقيمة ١٢٫٠٥ مليون دينار مثلت 
٢٣٫٢٪ على مستوى العدد و٣٤٫٧٪ على 

مستوى القيمة. 
  ولم يحظ العقار التجاري بجاذبية 
التداول خالل األســــبوع احلالي، الذي 
لم تشهد تداوالته سوى عقار واحد في 
العقود بقيمة ٠٫٣٥٠ مليون دينار لتمثل 

١٪ على مستوى الكمية والقيمة.
  ووفق مقارنة مؤشر تداول العقود 
خالل أســــبوعني، انخفضت تداوالت 
العقود بواقع ٤٩ عقارا، لتستقر عند 
٩٠ عقارا خالل األسبوع احلالي مقارنة 
بعدد ١٣٩ عقارا في األسبوع السابق. 

  وعلى مستوى العقود انخفض مؤشر 
القطاع اخلاص بواقع ٣٠ عقارا، فيما 
انخفض العقار االستثماري بواقع ١٠ 
عقارات والتجــــاري بواقع ٦ عقارات 
واملخازن انخفض بواقع عقارين. وفيما 
انخفض الشريط الساحلي بواقع عقار 
واحد، لم تشهد تداوالت العقار الصناعي 

أية حركة خالل االسبوع. 
العقارية  الوكاالت    وعلى مستوى 

انخفض املؤشــــر لألســــبوع احلالي 
عن املاضي بواقع عقارين، حيث بلغ 
لألسبوع احلالي ٥ عقارات، فيما بلغت 
تداوالت األســــبوع املاضي ٧ عقارات. 
وانخفض العقار اخلاص بواقع عقار 
واالستثماري بواقع عقار أما التجاري 
فلم يشــــهد أية حركــــة باإلضافة إلى 

املخازن.
  ٣٣ عقارا في «األحمدي»

  وجاءت محافظة األحمدي في صدارة 
تداول احملافظات بعدد ٣٣ عقارا توزعت 
على العقود بواقع ٣٠ عقدا و٣ وكاالت 
تركزت جميعها في السكن اخلاص. وقد 
توزعت التداوالت العقارية في احملافظة 
بواقع ١٨ عقارا في اخلاص و١٢ عقارا 
في االستثماري، فيما لم تشهد قطاعات 
التجاري أو الشريط الساحلي أو املخازن 

أو الصناعي أية حركة. 
  «حولي» في المرتبة الثانية

الثاني جاءت محافظة  املركز    وفي 
حولي بعــــدد ١٩ عقــــارا موزعة على 
السكن العقود بواقع ١٨ عقارا والوكاالت 
بواقع عقار واحد. وقد توزعت العقود 
على السكن اخلاص بواقع ٩ عقارات 
واالستثماري بواقع ٨ عقارات والتجاري 
بواقع عقــــار واحد ولم حتظ قطاعات 
الشريط الساحلي واملخازن والصناعي 

بأية حركة خالل األسبوع. 
  ١٦ عقارا في مبارك الكبير 

الثالثة، جاءت مبارك    وفي املرتبة 
الكبير بعدد ١٦ عقارا موزعة في العقود 

بعدد ١٥ عقارا والوكاالت بعقار واحد 
فقط، حيث توزعت العقود على السكن 
اخلاص بواقع ١٤ على السكن اخلاص 
وعقار في االستثماري وتركزت تداوالت 
العقار في احملافظة على السكن اخلاص 

بواقع عقار واحد فقط. 
  «العاصمة» في المركز الرابع 

   وفي املركز الرابع جاءت العاصمة 
بعــــدد ١٣ عقارا توزعت على الســــكن 
اخلــــاص بعــــدد ١٢ عقــــارا، فيما جاء 
االستثماري بواقع عقار واحد ولم تشهد 
التجاري والشريط الساحلي  عقارات 
واملخــــازن والصناعي أية حركة على 
تداوالتها، كمــــا خلت الوكاالت من أي 

تداوالت عقارية خالل األسبوع. 
  ٩ عقارات في الفروانية 

  وجاءت محافظة الفروانية في املركز 
اخلامس من حيث عدد التداوالت العقارية 
بعدد ٩ عقارات كلها في السكن اخلاص 
ولم تشهد بقية التداوالت العقارية في 
جميع القطاعات على مستوى العقود 
والــــوكاالت أيــــة حركــــة عليها خالل 
األسبوع وذلك مع زيادة العائد املتحقق 
من العقارات املدرة للدخل على اخلاص 

واالستثماري في احملافظة.
  ٥ عقارات في الجهراء 

  وبتداوالت ضعيفة للغاية، جاءت 
اجلهراء في املرتبة السادسة واألخيرة 
بعدد ٥ عقارات كلها في العقود، فيما 
لم تسجل الوكاالت العقارية أية حركة 

على تداوالتها.  

 «الخاص» يستحوذ على ٦٤٫٣٪ من إجمالي السيولة وبعدد ٧٢ عقارًا 

 عبدالعزيز الدغيشم

 «جلوبل»: التصريحات المتضاربة حول صفقة «زين ـ اتصاالت» 
  دفعت قطاع االتصاالت الخليجي للتراجع 

 قال تقرير شركة بيت االستثمار 
العاملــــي (جلوبــــل) ان قطاع 
االتصاالت اخلليجي تأثر بشكل 
واضح خالل تداوالت االسبوع 
املاضي، حيث أدت التصريحات املتضاربة الى حالة 
من عدم اليقني من قبل املستثمرين على صعيد صفقة 
شركة زين وشركة االتصاالت اإلماراتية، باإلضافة 
إلى تراجع أرباح شركة االتصاالت السعودية للعام 
٢٠١٠، لينهي مؤشر جلوبل اخلليجي لالتصاالت 
تداوالت األسبوع مســــجال تراجعا بنسبة ١٫٥١٪ 
وصوال إلى مستوى ٣٠٩٫٥٦ نقاط. في حني انخفض 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع ١٫٥٦ مليار 

دوالر وصوال إلى ١٠١٫٩٧ مليار دوالر.
  وأوضح التقرير أن أنشــــطة التداول شهدت 
تراجعا في أدائها، حيث انخفضت كمية األســــهم 
املتداولة بنسبة بلغت ١١٫٨٢٪ وصوال إلى ١٢٦٫٩٥ 
مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت ٤١٩٫١٦ 
مليون دوالر مرتفعا بنســــبة ٢٨٫٧٠٪ عن القيمة 

املتداولة خالل األسبوع السابق، وقد استحوذت 
الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما نسبته 
٥٫٥١٪ من إجمالي الكمية املتداولة في األســــواق 
اخلليجية، بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نسبته ٦٫٣٢٪ من إجمالي القيمة املتداولة 
في األســــواق اخلليجية. وبني التقرير ان ســــهم 
شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو) واصل 
تصدره قائمة األسهم من حيث الكمية املتداولة، 
حيث اســــتحوذ خالل تداوالت هذا األسبوع على 
ما نســــبته ٤٧٫٧٠٪ من إجمالي الكمية املتداولة، 
بينما تصدر شــــركة احتاد اتصاالت (موبايلي) 
قائمة األسهم، حيث القيمة املتداولة حيث استحوذ 
خالل تداوالت هذا األسبوع على ما نسبته ٥٦٫٥٢٪ 
من إجمالي القيمة املتداولة. ومن جهة أداء األسهم 
من حيث تغير الســــعر السوقي، فقد سجل سهم 
شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو) الصعود 
األكبر خالل تداوالت هذا األسبوع بارتفاعه بنسبة 
بلغت ٢٫٠٢٪. بينما جاء ســــهم شركة االتصاالت 

السعودية األكثر تراجعا متصدرا قائمة األسهم من 
حيث االنخفاض فاقدا ما نسبته ٤٫٢٣٪ من قيمته 
ليغلق عند ٤٠٫٨٠ رياال ســــعوديا. ويجدر بالذكر 
أن الشركة قد تراجعت أرباحها للعام ٢٠١٠ بنسبة 
١٣٫١٠٪ مقارنــــة مع العام ٢٠٠٩. وذكر التقرير ان 
رئيس العمليات التشغيلية في مجموعة «زين» 
براك الصبيح صرح ملصادر صحافية عاملية بأن 
الشركة ستتطلع إلى التوسع في األسواق الناشئة 
إذا فشلت الصفقة املقدمة من اتصاالت اإلماراتية 
لشراء ٤٦٪ من أسهمها. وأضاف الصبيح: «حتى 
الوقت الراهن، ومبا أن املجريات غير واضحة حول 
صفقة اتصاالت، علينا أن نتابع تركيزنا على ما 
لدينا». مشيرا إلى أنه حاملا تتضح األمور، ستبحث 

الشركة حتما عن الفرص اجليدة للتوسع.
  وأعلنت شركة «زين السعودية» عن إطالقها 
خدمة التجوال على طائرات عدد من اخلطوط اجلوية 
العاملية، وعلى رأســــها اخلطوط اجلوية العربية 
الســــعودية، إضافة إلى عدد من شركات الطيران 

األخرى. ومن أخبار شركات القطاع قال التقرير 
ان شــــركة االتصاالت املتكاملة «دو»، أعلنت عن 
 Fixed) دمجها شبكتي االتصال املتحركة والثابتة
 CRS (Carrier Routing) باستخدام نظام (Transport
System ملســــارات النقل من سيســــكو. وستتيح 
هــــذه اخلطوة املهمة لـ«دو» تلبية الطلب املتزايد 
على خدمات النطاق العريض(اإلنترنت السريع) 
املتطــــور مما يضعها في مصــــاف أفضل مزودي 
اخلدمات من خالل القدرة الفريدة على تشــــغيل 
تطبيقات الهاتف املتحرك وحزم البيانات للنطاق 
العريض اجلديد. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة 
«زين االردن» عبداملالك اجلابر ان احلصة السوقية 
للشركة بلغت ٤٠٪ بإجمالي عدد مشتركني بلغ ٢٫٦ 
مليون مشترك من مجموع سكان اململكة وعددهم 
حوالي ستة ماليني نســــمة. وأضاف ان الشركة 
أطلقت املرحلة التجريبية خلدمات اجليل الثالث، 
في حني سيتم اإلطالق الرسمي للخدمة في الـ ١٤ 

من الشهر املقبل.  

 انخفاض القيمة السوقية للقطاع بواقع ١٫٥٦ مليار دوالر وصوًال إلى ١٠١٫٩٧ مليار دوالر

 تقـرير 

 عاطف رمضان
  أكــــد مدير إدارة العقار في شــــركة مجموعة 
األنظمة الهندسية علي العنزي أن التقييم العقاري 
بدأ يفرض نفسه وبشــــكل متسارع في السوق 
العقاري، مشــــيرا إلى انه ألهمية هذه املهنة البد 
من وجود ضوابط وأســــس محــــدده في تقييم 
األصول العقارية. وأضاف العنزي في تصريح 
لـ «األنباء»، أن املدرسة الكالسيكية في التقييم 
العقاري واملشهود لها بخبرتها العريقة وأمانتها 
وصدقها ال تختلف في النتيجة مع املدرسة احلديثة 
التي تعتمد على الكثير من احلســــابات وطرق 
التقييم احلديــــث، فكالهما يلتزم بأصول املهنة 
ولهما تاريخ مشهود في فض النزاعات العقارية 
والتقييم العادل لألصول. وأوضح أن إعادة التقييم 
للممتلكات واملنشآت العقارية يجب أن يكون بقيمة 
عادلة ووفق شــــروط محددة، الفتا إلى أن هذه 
الشروط تختلف من مدرسة إلى أخرى ومن دولة 
إلى دولة، فالقيمة العادلة لتقييم أصول العقارات 

أساس لقياس عنصري األراضي واملباني.
  وأشار إلى أن االختالف الطبيعي بني املدرستني 
في السوق العقاري واملتقارب جدا في القيمة العادلة 
للعقار ال يفسد للود قضية فكالهما يؤدي مهنته 

مبا يتوافق مع ضوابط املهنة في التقييم.
  واســــتطرد العنزي قائال: إن وزارة التجارة 
والصناعة أصدرت خالل الفترة األخيرة قانونا 
ينظم عمل مهنــــة التقييم العقاري وبشــــروط 
وضوابط لم نر لها مثيال في الدول املتقدمة، كما 

أثار هذا القانــــون الكثير من اللغط والتذمر من 
قبل املدرستني، فاملدرسة الكالسيكية التي حازت 
ثقة الكثيرين بحكم خبرتها لم تنطبق عليها هذه 
الشروط وأيضا املدرسة احلديثة مبا حتمله من 
مؤهالت وعلم لم تنطبق عليها أيضا الشروط.

  وزاد متسائال: فما هو املطلوب؟ ان اعتراض 
املدرستني الكالسيكية واحلديثة على قانون التجارة 
ال يأتي من فراغ فهناك خلل في قانون تنظيم مهنة 
العقار وهنا تكمن املشكلة، فالتخبط في تعديل 
قانون الوزارة اخلاص في تنظيم مهنة التقييم 
العقــــاري ألكثر من مرة دليــــل واضح على عدم 
قدرة إدارة العقار في الوزارة على إصدار قوانني 
تنظيم املهنة ولم تستفد أو تأخذ برأي الكثيرين 

ممن ميتلكون اخلبرة في هذا املجال.
  واشار العنزي إلى أن من واجب اإلدارة العقارية 
التابعة لوزارة التجارة والصناعة ان تعيد النظر 
مرة أخرى في الضوابط والشروط املطلوبة في 
اخلبير او املقيم العقاري وان تستند في ذلك الى 
اساس قانوني صحيح ال يتعارض مع قوانني الدول 
املتقدمة املنظمة ملهنة التقييم العقاري مبا في ذلك 

طبيعة االختصاص في التقييم والتدرج.
  من جهة أخرى، دعا العنزي جميع الشركات 
احمللية الــــى أن تعيد تقييم األصول في القوائم 
املالية لديها وإظهارها بقيمتها العادلة، مشــــيرا 
إلى أن ذلك يتناســــب مع التوجه العاملي اجلديد 
الذي يعتمد على املصداقيــــة في حتديد أصول 

الشركات. 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 

  والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/١/٣ حتى ٢٠١١/١/٦ 
 الوكاالت العقارية 

 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  املجموع 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 

  والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/١/٣ حتى ٢٠١١/١/٦ 
 العقود المسجلة 

 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١٢  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ١  ٨  ٩  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١٤  مبارك الكبير (٤) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ١٨  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  اجلهراء (٦) 
 ٠  ٠  ٠  ١  ٢٢  ٦٧  املجموع 


