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 توقع أن تصدر الوزارة شهادات لمن استوفى الشروط خالل أسبوعين

 الصالح: «التجارة» تدرس منح ٤ شركات 
عقارية شهادات لتقييم العقار

 المسلم: قانونا ٨ و٩ دفعا غالبية الشركات 
العقارية للتخلص من السكن الخاص

  عاطف رمضان
  توقع نائب رئيس مجلس 
العقارية  إدارة شركة املقاصة 
على املسلم أن تكون الغالبية 
العظمى من الشركات العقارية 
قد تخلصـــت ممـــا لديها من 
القسائم والبيوت املخصصة 
ألغراض السكن اخلاص تفاعال 
مع املهلة الزمنية التي منحها 
القانـــون رقم ٩ لســـنة ٢٠٠٨ 
الذي يحظر التعامل بالبيع او 
الشـــراء او الرهن في القسائم 
والبيوت املخصصة ألغراض 

السكن اخلاص.

  وأضاف املسلم في تصريح 
لـ«األنبـــاء» ان هـــذا القانون 
إيجابي لكونه منع املضاربات 
على السكن اخلاص التي كانت 
من العوامل األساسية الرتفاع 

أسعاره.
  واستطرد قائال: ال يجوز أن 
يكون هناك استثمار في السكن 

اخلاص.
  وقال ان غالبية الشـــركات 
التي يشملها القانون باحلظر 
تخلصت خالل الفترة املاضية 
من العقارات التي يحظر القانون 

التعامل بها.

  وعـــن قانوني ٨ و٩ اللذين 
مينعان املؤسسات من مزاولة 
الرهن العقاري ذكر املسلم أن 
هذيـــن القانونني ســـاهما في 
حتقيـــق مجموعة من النتائج 
الســـلبية على قطـــاع العقار 
السكني أهمها اغالق جميع منافذ 
التمويل التي كانت تساهم في 
توفير السكن اخلاص للمواطنني 
وزيادة نســـبة غير القادرين 
على توفير الرعاية الســـكنية 
ألنفسهم بســـبب عدم وجود 
التمويل للحرمان من التمويل 

والرهن العقاري. 

  عاطف رمضان 
  كشف الوكيل املساعد لشؤون 
السجل والعالمات التجارية في 
وزارة التجارة والصناعة شاكر 
الصالح عن أن الوزارة تدرس 
حاليا منح شركات ومؤسسات 
كبرى عقارية شهادات لتقييم 
العقار، مشيرا إلى أن ٤ شركات 
تقريبـــا تقدمت للوزارة خالل 
الفترة األخيرة للحصول على 

هذه الشهادة.
  وأضاف الصالح في تصريح 
لــــ «األنبـــاء» أن «التجارة» 
تـــدرس حاليا مدى اســـتيفاء 

هذه الشركات للشروط الواضحة والتي حددتها 
الوزارة بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة قد متنح 
الـ ٤ شركات شهادات للتقييم العقاري في حال 

استيفائها للشروط.
  وتوقع أن يتم منح الشركات املستوفية للشروط 

شهادات التقييم العقاري خالل اسبوعني.
  واضـــاف الصالـــح ان «التجـــارة» على أمت 
االستعداد الن تستقبل الشركات واملؤسسات التي 
كانت تزاول مهنة التقييم العقاري او التقديرات 
العقارية وذلك بعد اســـتيفاء بعض االوراق او 
الشـــروط الالزمة لذلك، مشـــيرا إلى ان تنظيم 
مهنة مقيمي العقـــار مبنزلة جزء من منظومة 
متكاملة تهدف الى تنظيم سوق العقار احمللي 
والقضاء على بعض املشكالت التي يعاني منها 

هذا القطاع الكبير.
  وذكـــر الصالح ان الوزارة في اطار ســـعيها 
لتنظيم الســـوق العقاري أصدرت خالل الفترة 
األخيرة قرارا رقم ١٨٢ لســـنة ٢٠١٠ ينظم مهنة 
مقيمي العقار، الذي يســـهم بشكل ايجابي على 
تنظيم السوق العقاري في الكويت وكذلك القضاء 
على كثير من املشاكل املوجودة احلالية في السوق، 
مبينا ان مهنـــة مقيم العقارات تعتبر من املهن 
املهمة ذات االرتباط الوثيق بالنشاط االقتصادي 
والتجاري الي دولة، ولها انعكاســـات مباشرة 
على االوضاع املالية سواء احلكومي او القطاع 
اخلاص وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث 
ان معظم شـــرائح وقطاعات املجتمع لها تعامل 

مباشر ودائم مع الشأن العقاري.
  وعن الشروط التي وضعتها الوزارة ملمارسة 
هذه املهنة أفاد الصالح بأن «التجارة» وضعت 
شروطا عدة ملن يتقدم ملمارسة هذه املهنة جاءت 

في القرار الوزاري الذي يتضمن ١٥ مادة.
  وقـــال ان ادارة العقـــار فـــي وزارة التجارة 
والصناعة على اســـتعداد الســـتقبال اصحاب 
الطلبات الراغبني في مزاولة هذه املهنة مصطحبني 
معهم االوراق واملستندات الالزمة، وعليه ستقوم 
االدارة مبراجعة والتأكد من االوراق واستيفاء 
الشروط متهيدا الصدار شهادة مقيم العقار والتي 

على ضوئها ستمكن صاحبها من 
مزاولة املهنة بشكل رسمي.

  وذكـــر الصالـــح أن القرار 
الوزاري الصادر بشأن تنظيم 
العقـــار لم يجز  مهنة مقيمي 
العقارات  ممارسة مهنة مقيم 
في الكويت اال ملن كان مدرجا 
اسمه في سجل مقيمي العقارات 
في وزارة التجارة والصناعة، 
وان يكون مقيم العقار شخصا 

طبيعيا.
  ولفت إلى أنه يشترط للقيد 
العقار  في سجل مهنة مقيمي 
امور متعـــددة منها ان يكون 
الشـــخص متمتعا باألهلية املدنية الكاملة واال 
يكون قد حكم عليـــه بعقوبة في جرمية مخلة 
بالشرف واالمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 
وان يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات 

في احد االنشطة اآلتية:
  اوال: بيع وشراء االراضي والعقارات وايجار 
او استئجار االراضي والعقارات ومزاولة مهنة 

سمسرة العقار.
  ثانيـــا: ان يكون له مكتـــب مرخص ملزاولة 
املهنة وان يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات 
من احدى اجلهات التاليـــة: جهة حكومية ذات 
عالقة بتقييم العقارات وشركتني على االقل من 
الشركات املســـاهمة املدرجة في سوق الكويت 
لـــالوراق املالية، ويدخل ضمن نشـــاطهما بيع 

وشراء العقارات.
  واشـــار إلى أنه يجب على من قيد اسمه في 
ســـجل مقيمي العقارات ان يبلـــغ الوزارة عن 
عنوان مكتبه اجلديد خالل خمســـة عشر يوما 
مـــن تاريخ تغيير العنوان، مشـــيرا إلى أنه ال 
يجـــوز ملقيم العقار ان يكون له صلة بأي حال 
من األحوال بالعقار املقيم او ان يكون طرفا من 
اطراف العقد وان حتال املخالفات التي يرتكبها 
املقيم وكذلك الشكاوى املقدمة من املتعاقدين او 
من جهة رسمية او ما يتكشف للوزارة من أفعال 
او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام 
هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات 
االخرى ذات العالقة الى جلنة تشكل بقرار للنظر 
والتحقيق في هذه االمور، فإذا ثبت ان الواقعة 
تشـــكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات 
التأديبية املنصوص عليها في هذا القرار، دون 
االخالل بإحالة الواقعة الى جهة االختصاص اذا 

كانت املخالفة تستوجب ذلك. 
  وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها 
على مقيم العقار أفاد الصالح بأن هذه العقوبات 
تتمثل في االنذار والوقف عن مزاولة املهنة مدة 
ال تزيد على سنة وشـــطب االسم من السجل، 
موضحا انه يبلغ املخالف بخطاب مسجل بعلم 

الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.  

 شاكر الصالح 

 أ.ش.أ: تقوم وزيرة التجارة والتنمية االقتصادية الكندية 
ساندرا بوباتيلو بزيارة للكويت غدا وتستمر ثالثة أيام.وصرح 
مصدر مطلع ملراسل وكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت امس 
بأن وزيرة التجارة والتنمية االقتصادية الكندية ســــتجري 
خــــالل الزيارة مباحثات مع اجلانب الكويتي تتناول ســــبل 
دعم وتنمية وتطوير أطر التعاون بني البلدين، مشــــيرة إلى 
أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العالقات القائمة بني البلدين في 

جميع املجاالت ووصفها بأنها تعكس حرص اجلانب الكندي 
على تعميق العالقات مع الكويت.وأضاف املصدر أن وزيرة 
التجارة والتنمية االقتصادية الكندية ستلتقي في اليوم التالي 
للزيــــارة االقتصادية بغرفة جتارة وصناعة الكويت للبحث 
في الفرص االســــتثمارية املتاحة بالبلدين خاصة في ضوء 
تنفيذ خطة التنمية الكويتية حاليا والبالغ قيمتها أكثر من 

١٠٠ مليار دوالر على مدى السنوات األربع املقبلة. 

 وزيرة التجارة والتنمية الكندية تبحث العالقات االقتصادية في الكويت غدًا

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق خالل 
الفترة من ٢٠١١/١/٩ حتى ٢٠١١/١/١٣ 

 الوكاالت العقارية 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  حولي (٢) 

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

 ٠  ٠  ٠  ١  ٠  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ١  املجموع 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
  خالل الفترة من ٢٠١١/١/٩ حتى ٢٠١١/١/١٣ 

 العقود المسجلة 
 الشريط  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 صناعي  مخازن الساحلي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١١  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  ٣٠  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ١٠  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٨  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٢٢  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ١٠٦  املجموع 

 «سيولة العقار» ترتفع ٢٢٫٩٪ خالل أسبوع بالغة  ٤٢٫٦ مليون دينار 
لـ ١٢٠ عقارًا.. والخاص واالستثماري يقودان نشاط التداوالت

  عمر راشد
  ارتدت ســــيولة العقار ارتفاعا مدفوعة 
بارتفاع ملحوظ في تداوالت العقار اخلاص 
والذي شهدت تداوالته ارتفاعا ملحوظا في 
محافظات حولي ومبارك الكبير واألحمدي، 
حيث ارتفعت العقــــارات املتداولة إلى ١٢٠ 
عقارا بقيمــــة ٤٢٫٦ مليون دينار وبارتفاع 
قدره ٢٢٫٩٪ مقارنة بتداوالت األسبوع املاضي 
التي بلغت ٣٤٫٧ مليون دينار لعدد ٨٥ عقارا 

في العقود والوكاالت املتداولة.
  وقد استحوذ السكن اخلاص على ٧٥٫٦٪ 
من ســــيولة السوق لعدد ١٠٧ عقارات على 
مستوى العقود والوكاالت بقيمة ٣٣٫٧ مليون 
دينار، فيما كانت تداوالت االستثماري دون 
املستوى املأمول لألسبوع الثاني على التوالي 
مستقرة عند سيولة قدرها ٩٫٨ ماليني دينار 
مستحوذة على ٢٤٫٤٪ من السيولة التي مت 
تداولها.وجاء االستثماري في املرتبة الثانية 
من حيث قيمة التداوالت العقارية بعدد ١٣ 
عقارا، فيما لم تشهد التداوالت العقارية أي 
حترك على مستوى التجاري أو املخازن أو 

الشريط الساحلي أو الصناعي.
  وقد احتلت العقود املرتبة األولى من حيث 
التداوالت العقارية، حيث اســــتأثرت بعدد 
١١٨ عقارا قيمتها ٤١٫٨ مليون دينار بنسبة 
٩٨٪ من اإلجمالي، فيما جاءت الوكاالت في 
املرتبة الثانية من حيــــث حجم التداوالت 
بعدد عقاريــــن قيمتها ٠٫٨٥٠ مليون دينار 

وبنسبة ال تتعدى ٢٪ من القيمة.

  وعلــــى الرغم من جمــــود احلركة على 
العقار التجاري واملخازن والشريط الساحلي 
والصناعي وتركيزه على الســــكن اخلاص 
واالستثماري، جاءت تداوالت السوق محققة 
ارتفاعا ملحوظا على وقع تداوالت اخلاص 
واالســــتثماري وهو ما يؤكــــد أن اخلاص 
واالســــتثماري هو األعلى حتــــركا واألكثر 
جاذبية من أصحاب الكاش بسبب العوائد 
اجليدة التي يحققها القطاعان وكذلك لرخص 

األسعار مقارنة بفترات سابقة.
  ووفق مقارنة مؤشر تداول العقود كما 
أوضحتــــه اإلحصائيات الصادرة عن إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق، فإن إجمالي 
العقارات املتداولة لألسبوع احلالي بلغت 
١١٨ عقارا فيما كانت ٩٠ عقارا في األسبوع 

املاضي مرتفعة بواقع ٢٨ عقارا.
  وعلى مستوى مؤشر تداول العقود فقد 
ارتفع العقار اخلاص بواقع ٣٧ عقار، فيما 
تراجع االستثماري بواقع ١٠ عقارات وانخفض 
العقار التجاري بواقع عقار ولم يشهد عقار 
الشريط الساحلي واملخازن والصناعي أي 
تداوالت عليه.وعلى مستوى مؤشر تداول 
الوكاالت، بلغ إجمالي العقارات املتداولة على 
مســــتوى الوكاالت العقارية عقارين، فيما 
بلغت األسبوع املاضي ٥ وكاالت بانخفاض 
قدره ٣ وكاالت خالل األســــبوع الثاني من 

يناير اجلاري.
  وقد انخفض مؤشر العقار اخلاص بواقع 
٤ عقارات وارتفع مؤشر العقار االستثماري 

بواقع عقار، فيما لم يشهد العقار التجاري 
أية تغييرات وأما املخازن فقد استقر دون 

تغيير.
  وعلى مستوى احملافظات، تصدرت حولي 
التداوالت العقارية بواقع ٣٦ عقارا تركزت 
جميعها فــــي العقود املتداولــــة، وتوزعت 
على الســــكن اخلاص بواقــــع ٣٠ عقارا في 
السكن اخلاص و٦ عقارات في االستثماري، 
فيما لم تشهد تداوالت عقارات التجاري أو 
الشريط الساحلي أو املخازن أو الصناعي 

أي حتركات.
  وعلى مستوى الوكاالت العقارية املتداولة 
على مســــتوى احملافظة، لم تشهد تداوالت 
احملافظة أي نشــــاط خالل األســــبوع في 
اخلاص واالستثماري والتجاري واملخازن 

والصناعي.
  وفي املرتبة الثانية جاءت محافظة مبارك 
الكبيــــر بعدد ٢٨ عقارا تركزت جميعها في 
الســــكن اخلاص، فيما لم تشــــهد تداوالت 
التجاري أو الشــــريط الساحلي أو املخازن 
أو الصناعي، ولم تشهد تداوالت الوكاالت 
العقاريــــة أي نشــــاط ملحــــوظ في جميع 
القطاعات العقارية على مســــتوى السكن 
اخلاص أو االستثماري أو التجاري أو الشريط 

الساحلي أو املخازن أو الصناعي.
  وبعدد ٢٥ عقارا، حلت محافظة األحمدي 
في املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التداوالت 
العقارية في الســــكن اخلاص ٢٢ عقارا و٣ 
عقارات في االســــتثماري، فيما لم تشــــهد 

تداول قطاعات العقار التجاري أو الشريط 
الساحلي أو املخازن أو الصناعي أي حترك 

خالل األسبوع.
  وعلى مســــتوى الوكاالت العقارية، لم 
تشهد عقارات السكن اخلاص أو االستثماري 
أو التجــــاري أو املخــــازن أو الصناعي أي 

حترك.
  وبفارق عقار واحد عن محافظة الفروانية، 
احتلت محافظة العاصمة في املرتبة الرابعة 
بواقع ١٣ عقارا، بواقع ١١ عقارا في الســــكن 
اخلاص وعقار اســــتثماري على مســــتوى 
العقود، فيما لم تشــــهد تداوالت العاصمة 
أي حترك على مستوى الوكاالت إال في عقار 
واحد في اخلاص ولم تشهد تداوالت التجاري 
أو االســــتثماري أو التجاري أو املخازن أو 

الصناعي أية حترك على تداوالتها.
  وجاءت محافظة الفروانية بعدد ١٢ عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع ١٠ عقارات، 
فيما بلغت تداوالت االســــتثماري عقارين 
فقط، ولم تشهد تداوالت الشريط الساحلي 

أو املخازن أو الصناعي أي حتركات.
  وعلى مستوى الوكاالت العقارية املتداولة، 
لم تشهد تداوالت احملافظة أي حتركات خالل 

األسبوع.
  وفي املركز األخير جاءت اجلهراء بعدد ٥ 
عقارات جاءت كلها في السكن اخلاص، فيما 
لم تشــــهد تداوالت االستثماري والتجاري 
والشريط الســــاحلي واملخازن والصناعي 

أي حتركات. 
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 في التقرير الخاص لـ «األنباء»

 «الجمان»: معدل دوران األسهم في البورصة بلغ ذروته في ٢٠٠٩ بمعدل ١٫٠٣٢ مرة
 اســــتعرض 
تقرير خاص 
لـــــ «األنباء» 
عن  صــــادر 
مركــــز اجلمان لالستشــــارات 
االقتصادية حول معدالت الدوران 
للكميــــات واملبالغ في ســــوق 
الكويت لألوراق املالية لألعوام 
اخلمس املاضية منذ عام ٢٠٠٦ إلى 
٢٠١٠، موضحا أن معدل الدوران 
يعتبر من املؤشرات املهمة لنشاط 
وسيولة األسواق املالية، مشيرا 
الى انه ميكن قياس معدل الدوران 
على أساسني، األول: الكميات أي: 
عدد األسهم، والثاني: املبالغ، من 
خالل املبالغ املتداولة ونسبتها 

للقيمة الرأسمالية.
  وأوضح التقرير أن متوسط 
معدل الدوران لســــوق الكويت 
لألوراق املالية على أساس عدد 
األسهم خالل السنوات اخلمس 

املاضية (٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠) بلغ 
٠٫٨٢٦ مرة، بينما بلغ ٠٫٦٢٤ مرة 
على أساس القيمة الرأسمالية، 
وعادة ما يتفوق معدل الدوران 
بناء على عدد األسهم على أساس 
املتداولة، نظرا للتباين  القيمة 
الواضح في أسعار األسهم املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
فبعضها يفوق ســــعره الدينار 
الكويتــــي الواحد وهــــي قليلة 
نســــبيا، في املقابــــل يكثر عدد 
األسهم منخفضة القيمة السيما 
في اآلونة األخيرة، حيث يبلغ 
عدد األسهم التي يقل سعرها عن 
١٠٠ فلس ٨٩ سهما في نهاية عام 
٢٠١٠، وهو ما يعادل نحو ٤٠٪ من 

إجمالي عدد األسهم املدرجة.
  وبلغ معــــدل الدوران ذروته 
على أساس الكميات خالل عام 
٢٠٠٩ مبعدل ١٫٠٣٢ مرة، بينما 
بلغ ذروة انخفاضه في عام ٢٠٠٦ 

مبعدل ٠٫٦١٦ مرة، في حني كانت 
ذروة معدل الدوران على أساس 
املبالغ في ٢٠٠٨ مبعدل ٠٫٩٧٨ مرة 
مقابل ٠٫٣٤٦ مرة كأدنى معدل 
وهو للعام املاضي ٢٠١٠، ورغم 
تفوق معدل الدوران على أساس 

الكميات على نظيره على أساس 
املبالغ، إال أن هذا األخير قد تفوق 
مرة واحدة فقط خالل السنوات 
اخلمــــس املاضية، وحتديدا في 
عام ٢٠٠٨، وهو عام اندالع األزمة 
العاملية واحمللية، وذلك  املالية 
مبعدل ٠٫٩٧٨ مرة مقابل ٠٫٨٢٥ 

مرة على أساس الكميات.
التقريــــر أن هناك    وأوضح 
معطيات ومؤشــــرات متعددة 
لتحليل النمو اإليجابي أو السلبي 
ملعدل دوران األسهم بشكل عام، 
وأيضا حتليل سبب التباين ما 
بني معدلي الدوران املشار إليهما، 
وعلى سبيل املثال فإن من أسباب 
تفوق أساس املبالغ على أساس 
الكميات في عام ٢٠٠٨ وهو عام 
األزمة كما أسلفنا، أن تلك األزمة 
حدثت بوضوح في بداية الربع 
الرابع، بينما شــــهدت أســــعار 
األسهم أرقاما قياسية خالل ثالثة 

أرباع العام، وفي النصف األول 
حتديدا، حيث متت املبالغة في 
العديد من أســــعار األسهم، مما 
أدى إلى تضخم املبالغ املرتبطة 
بها، وبالتالي تفوق معيار املبالغ 

على معيار عدد األسهم.
  أما في حالــــة العام املاضي 
٢٠١٠، والذي ســــجل فيه معدل 
دوران األسهم على أساس الكميات 
(٠٫٦٩٦ مرة) ضعف أساس املبالغ 
(٠٫٣٤٦ مرة)، فيرجع إلى كثرة 
عدد األســــهم املنخفضة القيمة 
خــــالل ٢٠١٠، وذلــــك إلى درجة 
وصول ٤٠٪ من إجمالي األسهم 
القيمة االســــمية  املدرجة دون 
البالغة ١٠٠ فلس، كما أن التداول 
املكثف على تلك األســــهم ـ في 
إطار عمليــــة الغربلة اإليجابية 
جتاهها ـ قد عزز معدل الدوران 
على أساس الكميات مقابل أساس 

املبالغ. 
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