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ومؤتمراتمعارض

أرض المعارض الدولية تشهد اليوم انطالق 
الدورة األولى لمعرض الوظائف 2009

»صروح لالستثمار« تنضم إلى رعاة المؤتمر 
الفقهي الثالث للمؤسسات المالية اإلسالمية

»أدفانتج لتنظيم المعارض« تنظم مؤتمرًا عالميًا 
عن هيكلة الديون وإدارة المخاطر في البحرين

برعاية وكيل ديوان الخدمة المدنية ومشاركة 20 جهة رسمية محلية

في 10 من مارس المقبل 

مرة نح���و 20 جهة محلية 
رسمية متخصصة فيما اعلن 
البالتينية للحدث  رعايته 
بنك بوبيان والرعاية الذهبية 
شركة شيلمبرجرز وفيما 
اعلن رعايته الفضية للحدث 
كل من الكلية االس���ترالية 

املؤمترات اإلسالمية ملا فيها 
من فائدة كبيرة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية، خاصة ان 
املؤسسات املالية االسالمية 
تطورت تطورا كبيرا حيث 
العديد من األدوات  قدمت 
املالية اإلس���المية القابلة 
للتطبيق واالستثمار املتميز 

حتت رعاية وبحضور 
وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
الرومي تشهد ارض  محمد 
الدولية مبشرف  املعارض 
الي���وم )االثن���ن( انطالق 
معرض الوظائف 2009 الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الدولي وتس���تمر  الكويت 
انش���طته حتى السابع من 
الشهر اجلاري. وقد وجهت 
شركة معرض الكويت الدولي 
الدعوة ملسؤولي الشركات 
املش���اركة والى حشد من 
الس���فراء العرب واالجانب 
املعتمدي���ن ل���دى الكويت 
حلضور انشطة االفتتاح. 
وق���د انضمت للمش���اركة 
الوظائف 2009  مبع���رض 
الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي ألول 

في الكويت وبنك بي ان بي 
باريبا وشركة الشايع.

وتضم قائمة املشاركن 
في املعرض عددا كبيرا من 
اعرق وأكبر املؤسسات املالية 
والتجاري���ة من بينها: بنك 
الكويت والش���رق األوسط 
الغامن،  وش���ركة صناعات 
وبيت.ك���وم وبن���ك برقان 
وبن���ك اخللي���ج وكوي���ت 
انرجي وڤيڤ���ا لالتصاالت 
ومركز س���لطان ومؤسسة 
احللول املثلى لالستشارات 
االدارية والتسويقية وشركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية وشركة خدمات 
حقول الغاز والنفط وشركة 
للتأم���ن وكافي���ه  غ���زال 
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ذكرت ش���ركة شورى 
الشرعية  لالستش���ارات 
الثالث  الفقهي  أن املؤمتر 
املالي���ة  للمؤسس���ات 
ال���ذي تعمل  اإلس���المية 
عل���ى تنظيمه خالل 3 و4 
نوفمبر املقبل يلق��ى جناحا 
وقبوال كبيرين في أوساط 
املؤسسات املالية اإلسالمية، 
حي���ث يقدم املزي���د منها 
على املش���اركة في رعاية 

املؤمتر.
وفي هذا السياق أعلنت 
شركة صروح لالستثمار 
انه���ا انضم���ت لكوكب���ة 
الشركات الراعية للمؤمتر 
أكد  الثالث، حيث  الفقهي 
رئيسها التنفيذي، محسن 
محمد احلربي، أن رعايتها 
للمؤمتر، نبعت من حرصها 
على املس���اهمة في رعاية 

للمساهمن واملودعن مما 
أوجد منافسة بينها وبن 

البنوك التقليدية.
وقال احلربي إن الشركة 
تشجع االجتهادات الفقهية 
التي تهدف إلى تقدمي حلول 
وأساليب متويلية جديدة، 
أثبتت  أن  خاص���ة بع���د 
املؤسسات املالية اإلسالمية 
جناح���ا عل���ى مس���توى 
العالم العربي اإلس���المي 
العاملي، بعد  واملس���توى 
أن وفرت وسائل استثمار 
بدرجة عالي���ة من األمان 
وحقق���ت أرباح���ا جيدة، 
وهما عنصران مهمان في 
عالم االستثمار ويتوافق مع 
رغبة املساهمن في إيجاد 
اس���تثمار آمن ومنضبط 
وفق���ا ألحكام الش���ريعة 

اإلسالمية. 

قالت ش���ركة ادفانتج  لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الكويتية انها ستنظم املؤمتر العاملي االسالمي لهيكلة الديون 

وادارة املخاطر في 10 من مارس املقبل بالبحرين. 
وقال مدير تطوير االعمال في الشركة فواز احلمد في 
بيان صحافي ان املؤمتر سيتطرق الى املستجدات التي 
تتعلق بالتمويل االس���المي مبشاركة مصرف البحرين 
املرك���زي واملجلس االعلى للبنوك واملؤسس���ات املالية 
االسالمية وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
االسالمية ورقابة االستشارات. واضاف احلمد انه يهدف 
ايضا الى االلتقاء باخلبراء والباحثن في حقل االقتصاد 
االسالمي لتبادل اآلراء حول تقدمي الدراسات واالبحاث في 
مجال الهيكلة وادارة املخاطر وتطويرها في املؤسسات، 

فواز احلمدكما يهدف الى االطالع على التجارب املختلفة.

محمد الرومي

)فريال حماد(عايض الهاجري األول من اليسار خالل اجلمعية العمومية لـ »رسن للطاقة«

»غزال للتأمين« تشارك بالمعرض لتوفير فرص 
العمل للخريجين ودعم النشاطات االقتصادية

الكويت  يتم تنظيمها في 
ملا س���يكون له من قدرة 
الباحثن عن  ع ى ج���ذب 
الوظيفي���ة في  الف���رص 
القطاع اخلاص، من خالل 
مشاركة العديد من الشركات 
الوطنية من القطاع اخلاص 
التي  والهيئات احلكومية 
لبت دع���وة القائمن على 
املعرض من اجل ترسيخ 
اهمية توفير فرص العمل 

للشباب الكويتي.
وأعربت السويدي عن 
ثقتها بقدرة هذا املعرض 
عل���ى حتقي���ق االهداف 
املرجوة منه، خاصة ان هذه 
املعارض صارت احدى اهم 
القنوات احمللية التي يلج 

العالقات  ذكرت مديرة 
العام���ة في ش���ركة غزال 
الس���ويدي  للتأمن رزان 
في تصري���ح صحافي ان 
مشاركة ش���ركة غزال في 
مع���رض التوظيف االول 
تعتبر االولى لها في مثل 
هذه املعارض املتخصصة 
خاصة في مجال التوظيف 
والذي تنظمه شركة معرض 

الكويت الدولي.
واشارت السويدي الى 
انه وعلى الرغم من مضي 
فترة قصيرة على تأسيس 
الش���ركة، وه���ي اح���دى 
ش���ركات مجموعة مويا 
القابضة، اال انها حرصت 
على املساهمة الفاعلة في 
تنشيط االقتصاد الوطني 
من خالل البحث عن قنوات 
استثمارية واعدة لتوفير 
املزيد من فرص العمل، في 
الذي نسمع ونقرأ  الوقت 
فيه عن عمليات تس���ريح 
لعمالة وطنية زائدة عن 
احلاجة في بعض الشركات 

الكويتية.
ان  الس���ويدي  وبينت 
مع���رض التوظيف االول 
ب���ارزة  س���يكون عالمة 
في املع���ارض املهمة التي 

من خاللها اخلريجون الى 
سوق العمل مبا يتناسب 
وتخصصاتهم، فقد شهدت 
هذه املعارض خالل السنوات 
اقباال جماهيريا  السابقة 
ملحوظا، وهو ما يدفع نحو 
التأكيد على امكانية زيادة 
االقبال اجلماهيري على هذا 
اكث���ر مما كانت  املعرض 
عليه احلال في السنوات 

السابقة.
واستطردت السويدي 
في حتليلها قائلة ان اعداد 
الكويتين من  اخلريجن 
اجلامعات واملعاهد والكليات 
املتخصصة يفوق االثني 
عشر الف خريج، باالضافة 
الى مئات املس���رحن من 
العمل، وهم فئ���ة تتميز 
باخلبرة ما يجعل التنافس 
الوظيفية  الف���رص  على 
املتوافرة في السوق احمللي 
محتدمة بن الباحثن عن 
العمل، وهي عوامل تصب 
في جناحات هذه املعارض، 
ناهيك عن متيز املعارض 
الوظيفية بأنها تلقى قبوال 
من فئة الش���باب حديثي 
التخرج الباحثن عن فرص 
العمل، وكذلك من املقبلن 

على التخرج.

رزان السويدي
متداول يفكر في مستقبل السوق خالل الفترة املقبلة

محسن احلربي

الهاجري: 50 مليون دينار استثمارات »رسن للطاقة«
الموزعة على العديد من مناطق العالم

»جلوبل«: أداء السوق في المدى القصير يتوقف على أداء الربع الثالث 
تكبد س����وق الكويت لألوراق املالية في 
سبتمبر خسائر قدرها 2.36% من قيمته خالل 
شهر سبتمبر من العام احلالي، حيث أنهى 
مؤشر جلوبل العام تداوالت الشهر مغلقا 
عند مستوى  219.47 نقطة. وقالت شركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( في تقريرها ان 
هذه اخلس����ائر عقب االرتفاع البالغ  %6.35 
خالل شهر أغس����طس، في حن مازال أداء 
املؤشر على أساس العائد منذ بداية العام 
وحتى تاريخه إيجابيا حيث حقق مكاسب 

بلغت %6.32.
وأش����ار تقرير »جلوبل« إلى أن القيمة 
السوقية لدى سوق الكويت لألوراق املالية 
بلغت 35.6 مليار دينار بنهاية الشهر، مسجلة 
تراجعا بنس����بة 2.36% مقارنة مع الشهر 
السابق، الفتا إلى أن ش����هر سبتمبر شهد 
انخفاضا في نش����اط التداول بسبب شهر 

رمضان وإجازة العيد. 
وتوقع التقرير أن يعتمد أداء الس����وق 
في املدى القصير على أرباح الشركات خالل 
الربع الثالث من العام احلالي 2009 في حن 
سيتوقف أداؤه في املدى املتوسط على وتيرة 
االنتعاش االقتصادي، وعودة أسعار النفط 

لالرتفاع، وزيادة ثقة املستثمرين.
وذكر التقرير أن كمية األسهم املتداولة 
في البورصة انخفضت بنسبة 29.4% على 
أساس شهري خالل شهر سبتمبر، ليصل 
إجمالي عدد األس����هم املتداولة خالل الشهر 
إلى 5.65 مليارات سهم. كذلك، شهدت قيمة 
األسهم املتداولة في البورصة انخفاضا بلغت 
نسبته 48.7% ليصل إجمالي القيمة املتداولة 
إلى1.41 مليار دينار خالل الش����هر. وتصدر 
سهم شركة زين قائمة الشركات األكثر ارتفاعا 
 من حيث القيمة املتداولة  خالل الشهر حيث 
مت تداول 182.23 من أسهمها بقيمة 261.91 
مليون دينار. في حن تصدرت شركة جيزان 
القابضة قائمة الش����ركات األكثر تداوال من 
حيث الكمية وذلك بتداول 436.78 مليونا 

من أسهمها بقيمة 42.18 مليون دينار.  
ولفت التقرير إلى انه من أكثر األس����هم 
الرابحة خالل شهر سبتمبر جاء سهم الشركة 

األهلية القابضة بارتفاع بلغت نسبته %34.6، 
تاله سهم شركة الصناعات الوطنية ملواد 
البناء بارتفاع بلغ 33.3%، ثم س����هم شركة 
الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 
بنس����بة 22.8% في حن تصدر س����هم بنك 
البحرين والكويت قائمة الش����ركات األكثر 
تراجعا منخفضا  بنسبة 37.5%، تاله سهم 
شركة مش����رف للتجارة العامة واملقاوالت 
متراجعا بنس����بة 27.0%، ثم شركة جيزان 

القابضة بتراجع بلغ %26.3.  
وأض����اف التقرير أن مؤش����رات أربعة 
قطاعات من أصل سبعة خالل شهر سبتمبر 
ارتفعت في مقدمتها مؤش����ر قطاع البنوك 
والذي ارتفع بنس����بة 3.29%، تاله مؤشر 
قطاع األغذية بارتفاع بلغت نس����بته %1.2 
كما ارتفعت مؤشرات قطاعي العقار والتأمن 
محققة مكاسب طفيفة بلغت 0.35% و%0.08 

على التوالي. 
وتابع: كان مؤش����ر قطاع اخلدمات هو 
اخلاسر األكبر، حيث تراجع بنسبة %8.59، 
تاله مؤشرا قطاع االستثمار وقطاع الصناعة 
اللذان فقدا 1.52% و1.43% من قيمتهما على 

التوالي.

وبن التقرير أن مؤش����ر قطاع البنوك 
ارتفع بنس����بة 3.29% خالل شهر سبتمبر، 
مشيرا إلى أن أسهم معظم البنوك ارتفعت 
خالل شهر سبتمبر باستثناء البنك األهلي 
الكويتي وفي حالة البنك التجاري الكويتي، 
بقي سعر الس����هم دون تغيير على أساس 

شهري.
وقد وردت أنباء بأن البنك األهلي الكويتي 
ق����د أقام دع����وى قضائية ض����د امللياردير 
الس����عودي معن الصانع ومجموعة سعد 
املالية،  للتجارة واملق����اوالت واخلدم����ات 
مطالبا إياه بتعويضات قدرها 125 مليون 
دوالر بدع����وى إخالله بالعقد املبرم بينهما 

واالحتيال.
 واش����ار التقرير ال����ى ان وكالة موديز 
خلدمات املستثمرين قامت بتخفيض تقييم 
البنوك الكويتية خالل شهر سبتمبر، ومن 
ضمنها البنك األهلي الكويتي، والبنك التجاري 
الكويتي، وبنك الكويت والشرق األوسط، 
حيث خفضت تقييم الق����وة املالية للبنك 
التجاري الكويتي )CBK( إلى –C من C كما 
خفضت القوة املالية لكل من البنك األهلي 
الكويتي )ABK(، وبنك الكويت والش����رق 

األوسط )BKME( من +D إلى –C ومن ناحية 
أخرى، كان سهم بنك بوبيان الرابح األكبر 
خالل شهر سبتمبر بارتفاعه بنسبة %15.5. 
وكان بنك بوبيان قد أعلن أن مجلس إدارته قد 
أوصى بزيادة رأسمال البنك بنسبة 50% بعد 
حصوله على موافقة بنك الكويت املركزي. 
وسوف تكون زيادة رأس املال بقيمة 250 

فلسا للسهم الواحد.
ومن اجلدير بالذكر، أن سهم بنك بوبيان 
قد ش����هد تداوالت كثيف����ة عقب إعالن بنك 
الكويت الوطني عن زيادة حصته في البنك 

بنسبة %40.
 واضاف ان قطاع اخلدمات كان هو اخلاسر 
األكبر، حيث انخفض مؤشرة بنسبة %8.59 
متأثرا بتراجع سهم شركة زين، والذي خسر 

14.5% من قيمته خالل شهر سبتمبر.
وذكر أن سهم شركة زين قد شهد تعامالت 
متقلبة خالل هذا الش����هر إضافة إلى أنه قد 
تأثر كثيرا بالشائعات واألنباء الكثيرة التي 
ترددت عنه بسبب اإلعالن عن تشكيل حتالف 
بن شركات اتصاالت هندية ومستثمر ماليزي 
لشراء 46% من أسهم الشركة نظير 2 دينار 
للسهم في صفقة تصل قيمتها اإلجمالية إلى 

13.7 مليار دوالر.
وورد ف����ي التقرير ان ش����ركة املخازن 
العمومية، التي لم يش����هد سهمها أي تغير 
سعري، خالل شهر سبتمبر أعلنت عن فوزها 
بعقد تبلغ قيمته 10 مالين دوالر من شركة 
»رأس غاز« القطرية أول شركة قطرية إلنتاج 

الغاز الطبيعي املسال.
ومن ناحية أخرى، ارتفع س����هم شركة 
طيران اجلزيرة بنس����بة 2.5% خالل شهر 

سبتمبر.
والحظ التقرير ان سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد أداء مختلطا خالل شهر سبتمبر، 
فقد تفاعل السوق إيجابا مدعوما باالرتفاع 
املفاجئ في أس����واق األس����هم العاملية على 
البيانات االقتصادية  خلفية سلس����لة من 
الواردة عق����ب تصريح محافظ  اإليجابية 
مجلس االحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي 

باحتمالية انتهاء الركود.

»إعمار األهلية«: ركود يهدد العقار بالتدهور في السكني والتجاري
أكد تقرير صادر عن ش���ركة إعمار األهلية للخدمات 
العقارية أن قطاع العقار تراجع خالل س���بتمبر املاضي 
بنسبة بلغت 38% عن شهر أغسطس املاضي مسجال 111.5 
مليون دينار بعدد 408 صفقات وذلك وفقا لإلحصائيات 
الصادرة عن وزارة العدل عن إدارة التسجيل العقاري.

وذكر التقرير ان األسباب وراء تراجع تداوالت القطاع 
العقاري احمللي تعود إلى زيادة معدل العرض على الطلب 
فضال عن عدم مالءمة األسعار لقيمة العقارات املطروحة 
على مستوى القطاعات )السكني � االستثماري � التجاري( 
إلى جانب تراجع قيمة األراضي بسبب سعي الشركات 
والتج���ار واملطورين العقاري���ن التخلص من األراضي 
اململوكة لهم هربا من اخلضوع لإلجراءات القانونية ضدهم 
والتي تفرض غرامات مالية علي األراضي السكنية منعا 
لالجتار بها في ضوء قانوني 8 و9 لس���نة 2008 والذي 

مينع املتاجرة في أراضي السكن اخلاص.
وقال التقرير: بات الركود في السوق العقاري احمللي 
مؤثرا على حجم التداول على مختلف احملافظات في ظل 
تخوف املستثمرين واملتداولن بالعقار من استمرار شح 
السيولة وعدم رغبة البنوك في متويل املشاريع باستثناء 
الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل ب� %200 
ما حدا الشركات التي تعمل في قطاع االستثمار العقاري 
على وقف تنفيذ املشاريع ويعود ذلك إلى سببن، األول 
ضعف الطلب على التملك أو التأجير علي قطاعي التجاري، 
واالستثماري والثاني تراجع قيمة األصول املطروحة في 

السوق وندرة الراغبن في الشراء باألسعار العادلة.
وأوضح التقرير أن معدل تداوالت قطاع العقار السكني 
تراجعت خالل سبتمبر 2009 بنسبة 38% مقارنة بأغسطس 
وذلك بسبب خمول عمليات التداول والبيع والشراء رغم 
أن فترة ش���هر رمضان املبارك كانت متثل موسما جيدا 
لنشاط القطاع العقاري الكويتي إال أن األزمة املالية وشح 
السيولة وعدم ثبات قيمة العقارات كانت دافعا رئيسيا 
لتراجع معدل التداول وعزوف املشتري عن قبول األسعار 
املطروحة خالل هذه الفترة في السوق وذلك على معظم 
مناطق احملافظات الست باستثناء بعض املناطق املجاورة 
للعاصمة ويبدو أن الركود مرهون بعملية متويل البنوك 
للمشاريع العقارية السيما الرهن العقاري السكني والذي 
توقف لدى البنوك اإلسالمية مؤخرا على الرغم من حصول 
بيت التمويل الكويتي على حكم التمييز الذي يسمح له 
بالرهن العقاري في قطاع السكن اخلاص إال أن الضغوط 

املركزية حالت دون ضخ سيولة في السوق العقاري عن 
طريق عمليات الرهن والبيع والشراء للعقارات السكنية 
ومن املتوقع أن يستمر هذا الضعف باستمرار عدم تفعيل 

قانون الرهن العقاري لدى البنوك اإلسالمية. 
وقد س���جلت عقود التداول للعقار السكني 95 عقارا 
قيمتها بلغت 19.8 مليون دينار ذلك خالل شهر سبتمبر 
وكان قد ش���هد قطاع العقار الس���كني ثباتا نسبيا على 
مستوى حجم التداول في أغسطس، مسجال قيمة 64.047 
مليون دينار بعدد 306 صفقات مقارنة مع 64.177 مليون 

دينار بعدد 352 صفقة في يوليو. 
وتركز تداول العقارات السكنية خالل شهر أغسطس في 
محافظة مبارك الكبير التي سجلت 74 عقارا بينما جاءت 

محافظة الفروانية مسجلة 61 صفقة عقار سكني.
وانطالقا من التراجع املتتالي خالل األش���هر الثالثة 
املاضية ف���إن الصورة تبدو ضبابية مع تراجع إجمالي 
قيمة املبيعات في اغس���طس عن يولي���و ويونيو بهذا 
املستوى، لذا أصبح من غير الطبيعي أن تعود السوق 
العقارية في القطاع الس���كني إلى الطفرة الكبيرة التي 
ش���هدتها نفس الفترة من العام املاض���ي 2008 ويعود 
ذلك إلى عدم جتاوب السلطتن إلى تفعيل التشريعات 
العقارية وطرح املش���اريع ورفع موازنة اإلنفاق العام 

على االعمار والبناء. 

القطاع االستثماري

ويأتي تباطؤ حركة بيع وشراء العقارات االستثمارية، 
نتيجة لهبوط حجم تداول العقارات االستثمارية بسبب 
تراجع أسعار العقارات فضال عن تراجع معدل الصفقات 
بس���بب عطلة عيد الفطر املبارك والتي امتدت إلى نحو 
عشرة أيام حالت دون تسجيل صفقات خالل هذا الشهر 
ومن املتوقع أن تسجل صفقات أكتوبر اجلاري معدالت 
ايجابية وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يعتبر األفضل 
من بن قطاعات العقار اآلخرى لكون القطاع االستثماري 
مازال محتفظا بنشاطه قدر اإلمكان نظرا حلاجة املقيمن 

واملواطنن للسكن االستثماري املستمرة.
وأفاد التقرير بأن تداوالت سبتمبر سجلت 19 عقارا 
قيمتها بلغت 8.2 مالين دينار مقارنة ب� 88.547 مليون 
دينار صفقات اس���تثمارية متت في شهر يوليو ما بن 
39.5 مليونا كانت عقودا و48.9 مليونا وكاالت إلى 39.3 
مليون دينار في شهر أغسطس مسجلة تراجع %55.5، 

حيث بلغ حجم التداول لعقود العقارات االستثمارية 35.8 
مليونا، بينما اقتصرت الوكاالت للعقارات االستثمارية 

على 3.5 مالين دينار.
وعن حجم تداول العقارات االستثمارية، فقد تركز في 
محافظتي حولي بعدد 46 صفقة واألحمدي 32 صفقة خالل 
أغسطس واستمرت عملية التركيز على التداول مبعدل 
أغسطس نفسه خالل سبتمبر في حولي واألحمدي كذلك 
حيث سجلت في حولي 10 عقارات واألحمدي 17 عقارا.

واستعرض التقرير األسباب التي دفعت قطاع العقار 
االس���تثماري إلى التراجع، مبينا أنها تعود إلى موقف 
البنوك احمللية السلبي حيث امتنعت مؤخرا عن متويل 
شراء العقارات االستثمارية الذي اتخذته العام املاضي 
بن���اء على طلب بنك الكويت املركزي لتخفيض نس���ب 
املخاطر لإلقراض، والذي كان له بالغ األثر في حركة بيع 

وشراء العقارات االستثمارية او التجارية.
يضاف إلى ذلك ارتفاع نس���ب الشواغر في البنايات 
االستثمارية نتيجة عدة عوامل، منها مغادرة مجموعة 
كبيرة من العائالت خالل الصيف املاضي بلغ عددها أكثر 
من 8000 أس���رة والتي انعكست بشكل كبير على رفع 
نسبة الوحدات االس���تثمارية الشاغرة، إلى جانب ذلك 
كثرة العرض في الس���وق مقابل محدودية الطلب، وهو 
األمر الذي تسبب في تراجع مستوى العوائد من البنايات 
خالل االشهر األخيرة، السيما استكمال بعض العقارات 

قيد التنفيذ والبناء وطرح وحداتها للتسويق.
واكد التقرير أن قط���اع العقار التجاري واجه خالل 
سبتمبر وأغسطس املاضين تراجعا حادا في جميع مناطق 
العاصمة وشرق بس���بب انخفاض معدل الطلب والذي 
انعكس بطبيعة احلال على تراجع اسعار املتر في هذه 
املنطقة من 18 دينارا إلى 8 دنانير في ظل ندرة الطلب، 
ونتج عن ذلك تراجع كبير في إجمالي املوارد العامة لهذا 
القطاع والتي انخفضت بنسبة بلغت نحو 44%، ويعود 
ذلك إلى سببن األول خفض القيمة االيجارية للشركات 
واملكاتب في معظم املباني احلديثة والسبب الثاني جلوء 
البعض من املستأجرين إلى غلق انشطتهم أو تقليص 
اإلنفاق على املواقع وذلك بالتركيز على موقع واحد بدال 
من خمسة أو أربعة مواقع، فضال عن ذلك ظهور مجموعة 
من املشاريع التي طرحت منتجاتها للتأجير في السوق 
من دون طلب، وهو ما س���اعد على تدهور نشاط قطاع 

العقار التجاري خالل شهري سبتمبر وأغسطس.

أحمد مغربي
قال الرئيس التنفيذي لشركة رسن القابضة عايض 
الهاجري ان تأسيس شركة رسن للطاقة يندرج ضمن 
اس����تراتيجية مجموعة رسن التي تستهدف تكوين 

منظومة متكاملة من الشركات املتخصصة.
العمومية  الهاج����ري، خالل اجلمعي����ة  واوضح 
التأسيس����ية للش����ركة التي انعقدت امس في وزارة 
التجارة والصناعة، ان اس����تراتيجية رسن للطاقة 
تقوم على االستثمار في 3 قطاعات، اولها قطاع الطاقة 
والنفط والغاز والثاني قط����اع الصناعات املرتبطة 
بالطاقة والثالث مجال البتروكيماويات، مشيرا الى 
ان استراتيجية الشركة تعمل على حتقيق اعلى عائد 
على االستثمار وحتمل قيمة مضافة الى املجال الذي 
تتخصص فيه والذي ميثل كل منها ذراعا للمجموعة في 
املجال املستهدف. وبن ان الشركة ستعمل ايضا على 
تنفيذ استراتيجتها من خالل متلك حصص من شركات 

قائمة بالفعل في كل من تلك القطاعات او املبادرة الى 
تأسيسها مع شركاء استراتيجين من املتخصصن في 
هذا املجال. واشار الى ان فرص االستثمارات املتاحة 
حاليا لشركة رسن للطاقة تتعدى مبلغ ال� 50 مليون 
دينار موزعة على مناطق متعددة متتد من الواليات 
املتحدة االميركية الى تركيا والس����عودية وماليزيا 
وتركمانستان، موضحا ان االستثمارات التي باشرت 
رسن القابضة بتنفيذها خالل الفترة املاضية ستكون 
مدرجة على جدول اعمال رس����ن للطاقة لالستحواذ 
عليها كونها ذراع املجموعة في هذا املجال. واضاف 
الهاجري ان رس����ن للطاقة ستقوم بزيادة رأسمالها 
طبقا الحتياجات خطة التوس����ع مع دعوة مساهمن 
استراتيجين للمشاركة في عدد من املشروعات بعد 

جتاوزها مرحلة التأسيس وبدء حتقيق العوائد.
هذا وقد انتخبت شركة رسن للطاقة اول مجلس 

ادارة للشركة.

عموميتها التأسيسية انتخبت مجلس اإلدارة وعينت مكتب التدقيق الخارجي

انخفاض القيمة السوقية في سبتمبر بنسبة 2.3% لتصل إلى 35.6 مليار دينار

تداوالت سبتمبر تراجعت 38% عن أغسطس مسجلة 111.5 مليون دينار


