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 هبوط في األسعار وتزايد اإلخالءات في «االستثماري» خالل يونيو الماضي

 «إعمار األهلية»: توجه البنوك التخاذ إجراءات قانونية
  ضد المتعثرين يؤدي لبيع العقارات بقيمة غير عادلة 

 «بيان»:  ٢٢٫٧٪ نمو إجمالي التداول بالبورصات الخليجية 

العقاري  الرهن  مدفوعا بتوقـــف 
ومحاوالت «بيتك» الذي يســـعى 
للحصول على موافقة من القضاء 
على إعادة الرهن العقاري والذي 
يؤثر إيجابا على السوق من جهة 
وعلى نشـــاط «بيتك» احمللي من 
جهة أخرى وكان آخر ذلك حصوله 
على حكم من احملكمة املستعجلة 
يرفض االستشكال املقدم من إدارة 
التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة 
العدل والذي طلبت فيه من احملكمة 
وقف تنفيذ حكم محكمة االستئناف 
والذي يلغي نفاذ قانوني ٨ و٩ لسنة 
٢٠٠٨ وهو األمر الذي يضع احلكومة 
أمام موقف حرج لتنفيذ القانون او 
عدم تنفيذه من أجل حتريك املياه 

الراكدة في السوق.
  وذكـــر التقرير أن اخلطة التي 
اتخذتهـــا وزارة التجـــارة مؤخرا 
بتشـــكيل جلنة لدراســـة تنظيم 

العقاري، تعتبر  وتطوير السوق 
خطوة إليجاد حلول تؤدي إلى خلق 
سوق عقاري قوي ميكن االعتماد 
عليه في دعـــم االقتصاد الوطني 
الكويتـــي بإمكانها حتفيز القطاع 
العقاري ليعود إلى االنتعاش ولكن 
بصورة أكثر تقنية عن الســـابق 
قد ينتج عنهـــا تطورات وثائقية 
الكثير من  ومعلوماتيـــة توفـــر 
اخلالفات والنزاعات بل وحتد من 
التالعب فهل تستغني عن تنفيذ 
حكم االستئناف الذي يعيد نشاط 
التمويل العقاري والبيع والشراء 
من قبل البنوك اإلسالمية لعقارات 
الســـكن اخلاص؟ أم أنها ســـوف 
تتعامل مع الواقع وتطرح احللول 
األكثر إيجابيـــة لرفع املعاناة عن 
الســـوق في ظل حالة الشلل التي 
خيمت على قطاعات العقار والتي 
نتج عنها شح في السيولة وتراجع 

في قيمة األصول مقابل تراجع في 
اإليرادات على قطاعي االستثماري 

والتجاري.
  وعلى صعيد مؤشرات التداول 
الصـــادرة عـــن إدارة التســـجيل 
والتوثيق بوزارة العدل خالل الربع 
الثاني من عام ٢٠٠٩ لوحظ أن القيمة 
تراجعت إلى ١٠٫١٧٠ ماليني دينار، 
بنسبة انخفاض قدرها ٢٫٣١٪ مقارنة 
بالربع األول من عام ٢٠٠٩ والبالغ 
قيمته ٤٤٠٫٨٥٧ مليون دينار، وقد 
ســـجلت تداوالت السكن اخلاص 
ارتفاعا بنسبة ٢٤٫٥١٪ والتداوالت 
العقارية بنســـبة  االســـتثمارية 
التداوالت  ٣٫٧٤٨٪، بينما سجلت 
العقارية التجارية انخفاضا بنسبة 
٤٥٫٩٢٪ فيما سجلت صفقات السكن 
اخلاص ما قيمته ١٨٠٫٤ مليون دينار 
في الربع الثاني مـــن عام ٢٠٠٩، 
مرتفعة عن الربع األول من نفس 

حتقيق االرتفاع مدعوما بعمليات 
شراء تركزت على األسهم القيادية، 
حيث استطاع مؤشر السوق حتقيق 
أداء يومي متباين  النمو وســـط 
بالرغم من ظهـــور عمليات جني 
أرباح، وتراجع نشاط التداول في 
السوق بشكل عام خالل األسبوع 
املاضي. أما السوق املالي السعودي، 
فقد تأثرت إيجابا بالنتائج النصف 
سنوية التي أعلنت عنها العديد من 
الشركات املدرجة خاصة القيادية 
منها والتي جاءت إيجابية بالرغم 
من تراجع أغلبهـــا، حيث يعتبر 
التراجع متوقعـــا خاصة في ظل 
التـــي مير بهـــا االقتصاد  األزمة 
العاملي، كما استمرت أسهم قطاع 
البتروكيماويـــات كونها صاحبة 
التأثير األكبر على مؤشر السوق، 
حيث دفعت قوى الشراء على تلك 

األسهم املؤشر لإلغالق في املنطقة 
اخلضراء. سوق مسقط لألوراق 
املالية بدوره ســـجل أعلى نسبة 
منو بني األسواق اخلليجية خالل 
األســـبوع املاضي، وذلك على إثر 
عمليات الشراء التي تركزت على 
األسهم القيادية في السوق، حيث 
العمليات على قيم  انعكست تلك 
التـــداول والتي ســـجلت ارتفاعا 
واضحا خالل األسبوع املاضي. أما 
ســـوقا اإلمارات، فقد شهدا تباينا 
ملحوظا خالل التداوالت اليومية في 
األسبوع املاضي، إال أنهما اجتمعا 
على حتقيق مكاســـب أسبوعية 
ملؤشريهما بفضل احلركة الشرائية 
التي مازال املســـتثمرون األجانب 
يشـــاركون فيها بشـــكل واضح، 
وخاصة على األسهم القيادية، وذلك 
بالرغم من ظهـــور عمليات جني 

أرباح خالل التداوالت اليومية من 
األسبوع. هذا وقد أنهت ستة من 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
تداوالت األسبوع املاضي مسجلة 
مكاسب أسبوعية، بينما لم يفلح 
سوق البحرين لألوراق املالية في 
حتقيق النمو األسبوعي ملؤشره، 
حيث أنهى األســـبوع املاضي عند 
مســـتوى ١٫٤٩٤٫٦٣ نقطة خاسرا 
بنسبة ٠٫١٤٪، متأثرا بتراجع قطاع 
اخلدمات علـــى وجه اخلصوص 
والذي كان أكثر قطاعات الســـوق 
انخفاضا. من ناحية أخرى، تصدر 
سوق مسقط لألوراق املالية األسواق 
الرابحة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية 
األســـبوع عند مستوى ٥٫٨٠٨٫٠٧ 
نقطة مسجال منوا نسبته ٤٫٨٩٪، 
مدعوما بنمو قطاعات السوق الثالثة 
وعلى رأســـها قطاع الصناعة. أما 

 كشف تقرير صادر عن شركة 
اعمار األهلية للخدمات العقارية أن 
تراجع الطلب على السوق العقاري 
احمللي خـــالل يونيو املاضي تأثر 
بشـــكل كبير باملوســـم الصيفي 
إلى جانـــب انخفاض الطلب على 
مختلف قطاعات العقار (سكني ـ 
استثماريـ  جتاري) متأثرة باألزمة 
املالية وجمود السيولة لدى البنوك 
واملؤسســـات التمويلية الســـيما 
عدم صدور قوانني جديدة لصالح 
العقار السكني من جانب او لصالح 
الشـــركات املتعثرة ودعم سوق 
الكويت لألوراق املالية (البورصة) 

من جانب آخر.
التقريـــر أن إجمالي    وأضاف 
العقود التي مت تداولها خالل يونيو 
العام احلالي بلغت قيمتها   ٢٠٠٩
١٢٢٫٨٠٦ مليـــون دينار بعدد ٢٨٠ 
وحدة في القطاع الســـكني بلغت 
قيمتها ٧٥٠٫٥٢ مليون دينار و١٢٠ 
عقدا في القطاع االستثماري قيمتها 
٤٤٫٨٩٩ مليون دينار وسجلت عقود 
القطاع التجاري سبع عقود بلغت 
قيمتهـــا ٦٫٣٥٢ ماليني دينار فيما 
سجل العقار الصناعي عقدين بقيمة 

بلغت ١٨٫٨٠٤ مليون دينار.
  وأوضـــح التقريـــر أن القطاع 
االستثماري سجل تراجعا في إجمالي 
الطلب بنحو ٨٠٪ وذلك بســـبب 
حالة شـــديدة من الترقب تنتهي 
بإقرار قانون االستقرار قبل نهاية 
العطلة البرملانية والذي يســـاهم 
في مواجهة التحديات التي طالت 
معظم الشركات احمللية الكبرى أو 
انتظارا خلروج احلكومة بقرارات 
جديدة تعزز من مستوى التراجع 
االقتصادي الوطني وانعكست هذه 
القطاع السكني  الصورة بتراجع 

 قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان معظم أسواق 
األسهم اخلليجية واصلت تسجيل 
املكاســـب لألســـبوع الثاني على 
التوالي، إذ أغلقت مؤشرات ستة 
أســـواق مـــن أصل ســـبعة على 
ارتفاع مقارنة بإقفال األسبوع ما 
قبل الســـابق، فيما استمر سوق 
البحرين لألوراق املالية في تسجيل 
خسائر ملؤشره لألسبوع اخلامس 
علـــى التوالي. وبـــّني التقرير ان 
تداوالت األسبوع املاضي اتسمت 
بنشاط األسهم القيادية والتي كان 
لها الدور األبـــرز في التأثير على 
حركة املؤشرات اليومية ألسواق 
األســـهم اخلليجية، حيث ظهرت 
حركة شـــرائية على تلك األسهم 
بعد إعالنات النتائج النصف سنوية 
في بعـــض األســـواق والتي جاء 
معظمها إيجابيا وسط حتسن احلالة 
املعنوية للمتداولني. هذا وكان بعض 
املستثمرين قد قاموا بعمليات جني 
أرباح في بداية األسبوع على إثر 
االرتفاعات التي حققتها األسواق 
في األسبوع قبل املاضي، فتسببت 
تلك العمليات في تراجع مؤشرات 
بعض األسواق في األيام األولى من 
األســـبوع، إال أن هذا التراجع لم 
يدم كثيرا واستطاعت األسواق بعد 
ذلك أن تعوض خسائرها ومتكنت 
من تسجيل املكاسب، بالتزامن مع 
مواصلة أســـواق األسهم العاملية 
منوها خالل األسبوع وعودة أسعار 

النفط إلى االرتفاع.
  وعلى صعيد األداء األسبوعي 
ألسواق األسهم اخلليجية، متكن 
سوق الكويت لألوراق املالية من 

العام بنسبة ٢٤٫٥١٦٪، حيث ارتفع 
عدد صفقات السكن اخلاص لتبلغ 
٨٣٤ صفقة للربع الثاني وارتفعت 
أســـعار السكن اخلاص في بعض 
املناطق جراء امتناع البعض عن 
البيع والبقاء على الترقب واالنتظار 

حتى يتم تعديل األسعار.
التـــداوالت    وبلغـــت إجمالي 
االستثمارية العقارية خالل الربع 
الثاني من عام٢٠٠٩ ارتفاعا ليصل 
إلى ١٤٩٫٠٣٨ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٤٣٫٦٥٨ مليون دينار في الربع 
األول من عام ٢٠٠٩ بنسبة بلغت 
٣٫٧٤٪. وقد شـــهد الربـــع الثاني 
من العام احلالي ارتفاعا ملحوظا 
في التداوالت بسبب اجتاه بعض 
املستثمرين والشركات لالستفادة 
من الفرص العقارية املتاحة واملدرة. 
إلى أن أســـعار  التقرير  وأشـــار 
األراضي االستثمارية استقرت خالل 
الربع الثاني من العام احلالي ٢٠٠٩ 
وباملقارنة بالربع األول من نفس 
العام في معظم احملافظات املختلفة 
بينما انخفضت األسعار فقط في 
محافظة العاصمة بنسبة ٦٪ إلى 
١٠٪ في بعض املواقـــع. هذا وقد 
انخفضت أسعار العقارات التجارية 
في الربع الثاني من العام احلالي 
بنسبة تراوحت ما بني ٧ و١٢٪ على 
التقرير  املناطق. ودعا  مســـتوى 
التشريعات  إلى ضرورة معاجلة 
التي صدرت بصورة عاجلة وغير 
مدروسة وانعكست على السوق 
العقاري بالشكل السلبي والذي نتج 
عنه ركود شديد في جميع القطاعات 
انعكست على توجه البنوك التخاذ 
إجـــراءات قانونية ضد املتعثرين 
قد تنتهي لبيع األصول العقارية 

بأسعار غير عادلة. 

املرتبة الثانية، فقد شغلها سوق 
أبوظبـــي لـــألوراق املالية، إذ منا 
مؤشره بنسبة ١٫٢٧٪ حني أغلق عند 
مستوى ٢٫٧١١٫١٧ نقطة، حيث متكن 
مؤشر السوق من حتقيق ذلك األداء 
بفضل ارتفاع أغلب قطاعات السوق 
والتي قادها قطاعا الطاقة واخلدمات 
االستهالكية، فيما حد من مكاسب 
املؤشر تراجع قطاع البناء والذي 
كان أكثر قطاعات السوق انخفاضا. 
جاء سوق الكويت لألوراق املالية 
في املرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشره 
منوا أسبوعيا نسبته ١٫٢٥٪ حني 
أغلق عند مستوى ٧٫٦٧٥٫٠ نقطة، 
حيث منت جميع قطاعات السوق 

وعلى رأسها قطاع االستثمار.
  أما الســـوق املالي السعودي، 
فكان مؤشرها هو األقل مكسبا بني 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
في األسبوع املاضي، إذ منا بنسبة 
بلغت ٠٫٦٩٪ مغلقا عند مستوى 
٥٫٦٧٠٫٥٢ نقطـــة، ولقي املؤشـــر 
الدعم من منـــو الغالبية العظمى 
من قطاعات السوق وعلى رأسها 

قطاع الفنادق والسياحة.
  وقـــد تراجع إجمالـــي الكمية 
املتداولـــة في أســـواق األســـهم 
اخلليجية خالل األسبوع املاضي 
بنسبة ١١٫٧٥٪، إذ بلغ ٤٫١٩ مليارات 
سهم مقابل ٤٫٧٥ مليارات سهم في 

األسبوع قبل املاضي. 
  من ناحية أخرى، سجل مجموع 
قيمة التداول منوا نسبته ٢٢٫٢٧٪، 
إذ وصل إلى ١٠٫٤٤ مليارات دوالر 
في األســـبوع املاضي مقابل ٨٫٥٣ 
الذي  مليارات دوالر في األسبوع 

سبقه.

 تطـورات العقـارات ترتبـط باإلجـراءات الحكوميـة الراميـة لتطوير المشـاريع

 السـماح للبنوك اإلسـالمية بالرهن والبيع والشـراء يسـاهم في نشـاط السـوق

 انتعاش السوق العقاري احمللي مرتبط بتقدمي البنوك احمللية التمويالت الالزمة للشركات 

 يوسف كمال

 دبيـ  رويترز: قال وزير املالية واالقتصاد القطري يوسف كمال 
ان من املتوقع أن يحقق اقتصاد قطر منوا حقيقيا بنسبة ٧ إلى ٩٪ 

في ٢٠٠٩، مضيفا أن هذا سيتوقف على سعر النفط.
  وأبلغ كمال ان بالده التزال تطمح إلى تنفيذ خطتها للعام ٢٠٢٠ 
والتي تهدف إلى وضع حـــد العتماد االقتصاد على النفط والغاز 
لكن قد يحدث تأخير، «واعتقد أننا النزال قادرين على حتقيق هذا 

الهدف رمبا بعد عامني من املوعد األصلي بسبب األزمة».
  وأضاف أنه بفضل االستثمارات في قطاع النفط والغاز القطري 
على مدى األعوام العشرة األخيرة فقد راكم البلد العربي اخلليجي 

«استثمارات حقيقية» في الداخل أكثر من اخلارج.
  وقال «يتوقف األمر على سعر النفط، إذا أخذنا في االعتبار سعر 
النفط اليوم فسنحقق بعض النمو أيضا»، مضيفا أن توقعاته ملعدل 
النمو االقتصادي القابل لالســـتمرار هي ٦ إلى ٧٪. وقال ان هدف 

قطر هو أن تصبح مركزا ماليا وتعليميا وصحيا للمنطقة.
 

 أكد وجود استثمارات حقيقية في الداخل أكثر من الخارج

 مع انحسار الزيادة في أسعار المواد الغذائية واإليجارات 

 وزير مالية قطر يتوقع نمو االقتصاد
   بين ٧ و٩٪ بنهاية ٢٠٠٩

 تراجع التضخم في السعودية لتباطؤ أسعار 
الغذاء واإليجارات إلى ٥٫٢٪ في يونيو  

 الرياضـ  رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس 
تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 
٥٫٢٪ في يونيو من ٥٫٥٪ في مايو مع انحســـار 
الزيادة في أسعار املواد الغذائية واإليجارات، وأفادت 
البيانات بأن مؤشـــر تكاليف املعيشة السعودي 
ارتفع إلى ١٢١٫٥ نقطة في يونيو من ١١٥٫٥ نقطة 

في يونيو ٢٠٠٨، مبينه ان املؤشـــر زاد ٠٫٢٪عن 
مايو ٢٠٠٩، وانحسرت الزيادة السنوية في مؤشر 
اإليجار ـ الذي يشمل اإليجارات والوقود واملياه 
إلى ١٥٪ في يونيو من ١٧٫٧٪ في مايو. وتراجعت 
نسبة الزيادة في مؤشر املواد الغذائية واملشروبات 

إلى ١٫٧٪ من ٢٫٤٪ في مايو. 

 حامد: أسعار الذهب تستغل ضعف الدوالر 
وارتفاع النفط وتقفز لألعلى

 قال مدير قســـم السبائك مبجوهرات الزمردة 
إحدى شـــركات الزمردة القابضة رجب حامد انه 
قد واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خالل األسبوع 
املاضي ومعـــه أخذت باقي املعادن الثمينة نفس 
اجتاه االرتفاع بســـبب ضعف قيمة الدوالر أمام 
اغلب العمالت ومدعومة بارتفاع النفط، باإلضافة 
إلـــى حالة املخاطرة العامة لالســـتثمار في باقي 

السلع.
  وأضاف أن الذهب شهد تباينا كبيرا بني أعلى 
سعر واقل ســـعر جتاوز العشرة دوالرات حيث 
جتاوز السعر أعلى مستوى يوم اخلميس بسعر 
٩٥٧ دوالرا وهبط إلى أدنى مستوى يوم األربعاء 
بسعر ٩٤٥ دوالرا وقد يكون الفارق صغيرا مقارنة 
باألسابيع السابقة ولكن يعتبر الفارق كبيرا في 
ظـــل وضع املنحنى املرتفع وإقـــدام الكثير على 

التداول بالذهب كاستثمار آمن ومستقر.

  وأوضـــح انه كان لتذبذب قيمـــة الدوالر أمام 
باقي العمالت وباألخص األوروبية اكبر األثر في 
استقرار أسعار الذهب على االرتفاع وشهدنا الذهب 
يتخطى حاجز الـ ٩٥٥ دوالرا عندما كان اليورو 
يعادل ١٫٤٢٥ دوالر، واالســـترليني يعادل ١٫٦٥٨ 
دوالر، والعكس بالعكس شهدنا انخفاض أسعار 
الذهب عندما تتحسن قيمة الدوالر ولعل ارتفاع 
قيمة النفط كان اكبر داعم الرتفاع أسعار املعادن 
الثمينة وشـــهدنا الذهب يستقر فوق مستويات 
مرتفعة مدعوما بارتفاع النفط فوق مستوى ٦٧ 

دوالرا للبرميل.
  وكل هذه العوامل ولدت في نفوس املستثمرين 
دافعا قويا ملزيد من االستثمار في الذهب كأفضل 
استثمار آمن في هذه األيام من جهة وعدم اليقني 
في باقي السلع كاستثمارات بديلة عن الذهب من 

جهة أخرى. 

 االداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية  

 الترتيب  التغير السنوي  الترتيب  التغير االسبوعي  االقفال االسبوعي  المؤشر 

 ٥  ١٫٣٨٪-  ٣  ١٫٢٥٪  ٧٫٦٧٥٫٠  الكويت السعري 

 ١  ١٨٫٠٦٪  ٦  ٠٫٦٩٪  ٥٫٦٧٠٫٥٢  السعودية العام 

 ٧  ١٧٫١٥٪-  ٧  ٠٫١٤٪-  ١٫٤٩٤٫٦٣  البحرين العام 

 ٦  ٦٫٥٠٪-  ٥  ٠٫٨٣٪  ٦٫٤٣٨٫٣٠  قطر 

 ٤  ٦٫٧٤٪  ١  ٤٫٨٩٪  ٥٫٨٠٨٫٠٧  مسقط ٣٠ 

 ٣  ٧٫٠٦٪  ٤  ٠٫٨٤٪  ١٫٧٥١٫٧٦  دبي 

 ٢  ١٣٫٤٤٪  ٢  ١٫٢٧٪  ٢٫٧١١٫١٧  ابوظبي العام 

 د.وليد الوهيب خالل مشاركته باملؤمتر 

 ترّأس وفد مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لمؤتمر المراجعة الدولي الثاني لمنظمة التجارة العالمية

 الوهيب: دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية 
اللتين تعتمدهما مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

التنفيذي  الرئيـــس   ترأس 
للمؤسســـة الدولية اإلسالمية 
لتمويـــل التجـــارة د.وليد بن 
الوهيـــب، وفد  عبداحملســـن 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
في مؤمتر املراجعة الدولي الثاني 
الذي ناقش برنامج «املساعدة من 
 (Aid for Trade) «أجل التجارة
الذي تنظمـــه منظمة التجارة 
العاملية بجنيڤ من أجل حتفيز 
القـــدرات التصديريـــة للدول 
النامية من خالل تطوير كل ما 
من شـــأنه ان يسهل استخدام 
التجارة كأداة لتحسني أوضاعها 

االقتصادية.
  وخالل املؤمتر، ألقى د.وليد 
الوهيـــب كلمـــة بالنيابة عن 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 
حيـــث أوضح أن دعم التجارة 
يأتي في قلـــب املهمة والرؤية 
اللتني تعتمدهما مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، فيما يخص 
الدولية اإلسالمية  املؤسســـة 
لتمويل التجـــارة حيث تقوم 
املؤسسة باإلسهام في تطوير 

االسواق وقدرات القطاع التجاري 
ملســـاعدة الدول األعضاء على 
زيادة التبادل التجاري بفاعلية 

أكثر.
  وتطرق الوهيب إلى وصف 
انعكاسات األزمة االقتصادية 
العاملية احلادة على دول العالم 
الفقيرة، والتـــي تأتي نتيجة 

ألخطاء لم يرتكبوها.
  ومن أجل املساهمة في تخفيف 
آثار هذه األزمة، سعت املجموعة 
إلى زيادة مساهماتها في دعم 
دول منظمة املؤمتر اإلسالمي، 
وذلك عبر ضخ ٢٫٥ مليار دوالر 
إضافية لدعم برنامجها اخلاصة 
بـ «املساعدة من أجل التجارة»، 
وكذلك االرتقاء بالنمو السنوي 
لهذه الدول من ١٥٪ إلى ٣٠٪ خالل 
الفترة من العام ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١  
ولدعم هذا التوجه، أكد الوهيب 
أنه ال توجد دولة أو إقليم شهد 
منوا ناجحا دون توسيعه لنطاق 
عمليات التجارة، مشيرا إلى أن 
التجارة حتتل مكانة مهمة جدا 
بالنسبة ملجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية، وجميع الدول األعضاء 
الست واخلمسني، نظرا لدورها 
الرائد في محاربة الفقر وتعزيز 

معدالت النمو والتطور.
  ويذكر ان قيمة التجارة للدول 
األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية 
بلغت ٢٫٦ تريليون دوالر لعام 
٢٠٠٧ وهو ما يعادل ٩٪ من قيمة 
العاملية، وقد حظيت  التجارة 
الدول األعضاء خالل فترة ما قبل 
األزمة بتوسع هائل في عمليات 
التجارة سواء التجارة البينية 

أو مع دول األخرى.
  واشـــار الوهيـــب الـــى ان 
الدولية اإلسالمية  املؤسســـة 
لتمويل التجارة تأسست لدعم 
حتقيق أهداف مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، مبا في ذلك 
حتقيق مسعى منظمة املؤمتر 
اإلسالمي في رفع حجم التجارة 
البينية بني الدول األعضاء من 
١٥٪ في العام ٢٠٠٥ إلى ٢٠٪ في 
العـــام ٢٠١٥، كما قدم عددا من 
املبادرات اإلستراتيجية لتعزيز 

التجارة البينية. 

 سوق دبي المالي يحقق أعلى مكاسبه في ٥ أشهر  
ــي املالي اكبر  ــوق دب ــر س  دبي ـ رويترز: حقق مؤش
ــة واحدة في اكثر من خمسة اشهر، امس،  مكاسبه جللس
ــة اخلليج بدعم  ــام للبورصات في منطق ــط صعود ع وس
نتائج اعمال افضل من املتوقع وارتفاع اسعار النفط واداء 
ــهم العاملية. وقفزت بورصة دبي ٥٫٢٪ مسجلة  قوي لالس
اعلى مستوى اغالق لها منذ ٢٣ فبراير وبلغ حجم التداول 
ــة اسابيع في حني سجل مؤشر البورصة  ذروته في خمس
العمانية اعلى مستوى اقفال له في ٢٠٠٩ وتقدمت مؤشرات 

االسهم في قطر وابوظبي والكويت ومصر.
ــعودية وقد جاءت    وفي املقابل تراجعت البحرين والس
ــت اعلى مستوى في خمسة  خسائر االخيرة بعدما المس

اسابيع وذلك مع انخفاض اسهم البنوك واالتصاالت.
ــار الرئيس التنفيذي    وفي تعليق على اداء القطاع، اش
ــني الى أن نتائج  ــعاع لالوراق املالية محمد ياس لشركة ش
ــركات تأقلمت افضل  النصف االول من العام تظهر ان الش

من املتوقع مع االزمة املالية.
  واضاف «اي محللني اخذوا نتائج الربع االول وزادوها 
ــم للعام بأكمله واذا  ــة امثالها فإنهم يعدلون توقعاته الربع
ــن العام سيتواصل فإن من املنطقي  كنت تتوقع ان التحس

ان تشتري اآلن».
ــركات العقارية هي احملرك الرئيسي    وكانت اسهم الش
ــب في دبي حيث قفزت اسهم ارابتك ٨٫٢٪ واعمار  للمكاس
ــهم االخيرة تراجع ١٣٪ منذ اعلنت عن  العقارية ٩٪، كان س
ــي القابضة  ــركة دب ــط لالندماج مع ثالث وحدات لش خط
ــني ان االفراد بالغوا في  اململوكة حلاكم االمارة. وقال ياس
ــلم برج دبي في وقت الحق هذا  رد الفعل و«اعمار» ستس
ــهم، وتقدر  ــعرا اعلى بكثير للس ــام واصولها تبرر س الع
ــروع برج دبي مبليارات الدوالرات  ــتثمارات مش قيمة اس
وهو يضم اطول برج في العالم. وقال مندوب التداول لدى 
ــندات في دبي ندمي جالد «شهد دبي  ــهم والس نعيم لالس

االسالمي ارتفاعا في االرباح على اساس فصلي االمر الذي 
يشير الى انه عكس اجتاهه السلبي مما يعد مؤشرا ايجابيا 
للمستقبل». والمست االسهم العاملية اعلى مستوياتها للعام 
ــي يوم اجلمعة املاضي في حني صعد النفط الكثر من  احلال
٦٨ دوالرا للبرميل لتصل مكاسبه الى ١٤٫٣٪ منذ انحدر في 
١٤ يوليو الى ادنى مستوياته في ثمانية اسابيع مع مراهنة 

املتعاملني على ان الركود العاملي قد بلغ مداه.
  وقال جالد ترتبط اسواقنا ارتباطا وثيقا بعاملي االسهم 
ــب جيدة جدا  ــهدنا مكاس ــعار النفط وقد ش ــة واس العاملي
ــجلها النفط وانتعاشا في االسواق االميركية االمر الذي  س

دفع االسهم اخلليجية الى االرتفاع.
  كما رفعت اسهم الشركات العقارية مؤشر ابوظبي حيث 
صعدت اسهم الدار العقارية وصروح العقارية اكثر من ٨٪.   
ــر ابوظبي ٠٫٥٪ اذ حد من املكاسب تراجع سهم  وزاد مؤش

مؤسسة االمارات لالتصاالت (اتصاالت). 


