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»وول ستريت جورنال«: التحقيقات تبرئ »تويوتا« من التسارع غير المقصود
كش���ف تقرير نش���رته صحيفة »وول ستريت 
جورنال« األميركية عن مس���ار جديد وغير متوقع 
ستأخذه حتقيقات وزارة النقل األميركية في مشكلة 
التس���ارع غير املقصود لس���يارات تويوتا، فوفقا 
ملعلومات تسربت للصحيفة، توصلت التحقيقات 
التي أجريت على العشرات من سيارات تويوتا إلى 
أن املشكلة ليس���ت لها عالقة بدواسة البنزين بل 
بالعم���الء الذين كانوا يضغطون بالكامل على تلك 
الدواسات في الوقت نفسه الذي لم يستخدموا فيه 

دواسة الفرامل.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة الساير، 
فيصل بدر محمد الساير معلقا على اخلبر: »تويوتا 
موتور كوربوريشن وشركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده تؤكدان للعمالء الكرام أن سالمتهم 
ورضاهم يأتيان دائما في املقام األول ولن نساوم على 
ذلك، ومازلنا نسعى وجند لتقدمي أفضل اخلدمات لهم، 
وبالوقت نفسه ننتهج مبدأ الشفافية مع عمالئنا، 
فبفض���ل والئهم واحلمد هلل اجتزنا األزمة، ونؤكد 

التزامنا بالسعي لتقدمي األفضل دائما«.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة 
محم���د ناصر الس���اير وأوالده � الوكي���ل املعتمد 
واحلصري لسيارات تويوتا ولكزس في الكويت، 
مبارك ناصر محمد الساير: »ان اخلبر الذي تسرب 
عبر وكاالت األخبار العاملية عن نتائج تقرير الدائرة 
 NHTSA الوطنية حلماية املرور على الطرقات السريعة
والتابعة لوزارة النقل األميركية تثلج القلوب، ومن 
اجلدي���ر بالذكر ان هذا التراجع ع���ن اتهام تويوتا 
املبالغ به إن دل على شيء فإمنا يدل على ان اجراءات 
NHTSA ضد تويوتا لم تكن تستند الى أدلة راسخة، 
مبنية عل���ى حتقيقات فعلية، واآلن وبعد ما قامت 
نفس اجلهة بإجراء التحقيقات والدراس���ة الفعلية 
ألسباب احلوادث، هي نفسها اجلهة التي تراجعت 
عن اتهاماتها من خالل تقرير نشر على املأل بوكاالت 

اإلعالم العاملية الكبرى«.
وبن���اء على نتائج تلك التحقيقات، فإن العمالء 
الذين ادعوا على سيارات تويوتا ولكزس بالتسارع 
من دون قصد يرجح أنهم كانوا يضغطون باخلطأ 

على دواسة البنزين بدال من الفرامل.

ولكن هذه النتائج ال تعتق 
الدواسات  تويوتا من مشكلة 
التي ال ترتد أو تلك التي تنحبس 
بسبب غطاء السجاد األرضي.
الوطنية  الدائرة  واختارت 
حلماية امل���رور على الطرقات 
الس���ريعة NHTSA والتابع���ة 
لوزارة النقل األميركية عينات 
عشوائية من سيارات تويوتا 
أنها  ادع���ى عمالؤها  ولكزس 
تسارعت من دون قصد، وأنهم 
الرغم م���ن محاوالتهم  وعلى 
املتكررة بالضغط على دواسة 
الفرامل لم يتمكنوا من إيقافها 
فانتهى بهم املطاف إلى ارتكاب 

حوادث اصطدام.
واختارت NHTSA السيارات 
بش���كل مس���تقل وعشوائي 
وحصرته���ا فقط بتل���ك التي 
تقدم عمالؤها بشكوى ضدها 
إلى احلكومة وليس إلى تويوتا، 
وجرى األم���ر بدون تدخل من 
تويوت���ا، حيث اس���تحوذت 
NHTSA عل���ى بيانات األنظمة 
الس���يارات  اإللكترونية لتلك 

وأخضعتها للتحقيق الكامل.
إلى  التحقيقات  وتوصلت 
نفس النتائج التي توصلت إليها 
NHTSA في ع���ام 1989 عندما 
كانت حتقق في قضية تسارع 
غير مقصود مشابهة ضد سيارة 

أودي 5000، حيث كشفت النتائج في ذلك الوقت بأن 
اخلطأ مصدره السائق وليس السيارة.

ولم تطلق NHTSA بعد نتائج حتقيقاتها، ولكن 
تلك النتائج من املؤكد تدعم موقف تويوتا التي ظلت 
تدافع منذ تفجر املشكلة مطلع هذا العام عن نفسها 
وتؤكد عدم وجود مشاكل إلكترونية والتي ادعاها 
بعض املدافعني عن سالمة السيارات واحملامني الذين 

يترافعون في قضايا جماعية ضد تويوتا.
وتواج���ه تويوتا أكثر من 100 قضية ادعى فيها 
العمالء أن حوادث االصطدام التي تعرضوا لها كانت 

بسبب فشل األنظمة اإللكترونية.
 NHTSA وزادت عدد الشكاوى ضد تويوتا لدى
عن الثالثة آالف، وكلها تتعلق مبشكلة التسارع غير 
املقصود تعود بعض منها إلى مطلع تس���عينيات 

القرن املاضي.
وكان يعتقد ان هذه املشكلة 
يحتمل أن تكون قد تس���ببت 
في موت 93 ضحية وذلك قبل 
نتائج التحقيقات اجلديدة. واآلن 
هناك حادث واحد فقط يعتقد 
أنه أدى إل���ى املوت وهو ذلك 
احلادث الذي وقع في أغسطس 
2009 وأدى إل���ى موت ضابط 
طرقات سريعة في كاليفورنيا 
مع اثنني من أفراد أسرته، حيث 
تأكد ان  سبب املشكلة احلقيقي 
هو انحباس الدواسة في السجاد 

وليس خللل إلكتروني.
وكانت تويوتا قد استدعت 
أكثر من 8 ماليني سيارة عامليا 
الستبدال أغطية السجاد وكذلك 
الستبدال الدواسات التي قد ال 

ترتد.
ورفضت ناطقة رسمية باسم 
NHTSA التأكي���د على النتائج 
املتسربة لتحقيقاتها وقالت انها 
مستمرة بإجراء التحقيقات في 
حوادث سيارات تويوتا وأنها 
لن تعلن عن  النتائج قبل أن 
التحقيق املوس���ع  تنتهي من 
الفضاء  والذي تدخل وكال���ة 
األميركية ناسا طرفا فيه، وبناء 
عليه يتوقع اإلعالن رسميا عن 

النتائج في األشهر املقبلة.
ولكن وزارة النقل األميركية 
أكدت أنها حتى اآلن لم تتوصل إلى نتائج تؤكد احتمال 
وجود خلل إلكتروني في أنظمة التحكم لسيارات 
تويوتا، وجاءت تلك التعليقات على لسان مساعد 
املدير لNHTSA دانييل سميث عندما أدلى بشهادته 
إلى هيئة علمية متخصصة أنشئت خصيصا للتحقيق 
في مشكلة سيارات تويوتا وجميع مصانع السيارات 
التي أكد رئيس NHTSA أنها جميعا تعرضت لشكاوى 

بخصوص التسارع غير املقصود.
وقال سميث في شهادته: »على الرغم من حتقيقاتنا، 
لم نتمكن أبدا من الكشف عن خلل في نظام التحكم 
باخلانق«، وأضاف »ونحن نصر وبش���دة على أنه 
إذا كان هناك خلل فس���نجده، ولكننا حتى اآلن لم 

جنده«.
 ،NHTSA وقالت تويوتا انها لم تبلغ بعد بنتائج
ولكن الش���ركة أجرت حتقيقات متكاملة بنفسها، 
وقال مايك مايكلز كبير الناطقني الرس���ميني باسم 
ش���ركة مبيعات تويوتا ان املعلومات املسجلة في 
األنظمة اإللكترونية لسيارات تويوتا وجدت آثارا 
ملشكلة انحباس الدواسة وكذلك لعدم ارتداد دواسة 
البنزين، كما وجدت أخطاء ارتكبها العمالء وأهمها 
عدم وجود ما يدل على أنهم استخدموا الفرامل قبل 

وخالل وقوع احلوادث.
وقال بعض كبار املس���ؤولني ف���ي تويوتا انهم 
أخطروا ولكن بشكل غير رسمي بنتائج NHTSA ولكن 
أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا اتخذ قرارا بعدم 
توجيه اللوم إلى العمالء ضمن حملة العالقات العامة 

للشركة للرد على االتهامات املوجهة ضدها.
وكان بعض من أعضاء الكونغرس األميركي قد 
طالبوا بإجراء عملية تنقيح شاملة على قوانني سالمة 
السيارات بعد تعرض تويوتا بريوس حلادثني ادعى 
فيهما العمالء على الس���يارة وأظهرت التحقيقات 
بحضور ممثلني عن الكونغرس خلو السيارتني من 
اخللل الفني ومحاولة العميلني التكسب على حساب 

تويوتا في خضم حملة إعالمية شرسة ضدها.
وكانت تويوتا قد اتخذت األسبوع املاضي خطوات 
تهدف إلى رفع مستويات اجلودة ومن ضمنها نقل 
1000 مهندس للعمل ضمن مجموعة جديدة مهمتها 
التدقيق والتمحيص بحثا عن أي مواطن محتملة 
للمش���اكل واخللل، كما قررت متديد فترات تطوير 
السيارات اجلديدة بإضافة 4 أسابيع على األقل لكل 
سيارة بهدف إجراء املزيد من االختبارات للتأكد من 
جودة الس���يارة، وقررت أيضا التخلي عن خدمات 
املهندسني غير املنتمني إلى الشركة واالعتماد على 
طاقمها في إجراء التج���ارب واالختبارات والقيام 

بأعمال التطوير لضمان اجلودة العالية.

قيمة تداوالت العقود والوكاالت إلى 657.2 مليون دينار

»الشال«: 24.9٪ نسبة ارتفاع سيولة سوق العقار في الربع الثاني 

ذكر تقرير الشال االسبوعي 
ان سيولة سوق العقار احمللي 
انخفضت في شهر يونيو بنحو 
30.2% مقارنة بش���هر مايو اذ 
الش���هر  بلغت قيمة تداوالت 
نحو 191.4 مليون دينار مقابل 
274.2 مليون دينار لشهر مايو. 
وتوزعت تداوالت شهر يونيو 
ما بني نحو 180.5 مليون دينار 
عقودا، ونحو 10.9 ماليني دينار 
وكاالت، وضمن تداوالت شهر 
يونيو انخفضت بيوع السكن 
اخلاص فبلغت عقودا ووكاالت 
نح���و 110.3 ماليني دينار، أي 
ما نس���بته 57.6% من جملة 
البي���وع، وبلغت قيمة  قيمة 
بيوع السكن االستثماري نحو 
72.9 مليون دينار أي ما نسبته 
38.1% اي ان الس���كن بنوعيه 
)اخلاص واالس���تثماري( قد 
استحوذ على ما نسبته %95.7 
من س���يولة السوق العقاري 
تاركا 1.4% تقريبا من السيولة 
لتداوالت العقار التجاري ونحو 
3% لتداوالت املخازن في شهر 

يونيو.
التقري���ر ان األرقام  وقال 
تشير الى ارتفاع سيولة سوق 
العقار احمللي في الربع الثاني 

مقارنة بالربع األول من العام 
ارتفعت قيمة  احلالي حي���ث 
الثاني عن  الرب���ع  ت���داوالت 
مس���توى مثيلتها ف���ي الربع 
األول، مبا نسبته 24.9% ولكنها 
سجلت انخفاضا بنسبة طفيفة 
عن مثيلته���ا في الربع الرابع 
من العام الفائت قاربت %0.3 
وقاربت جملة قيمة تداوالت 
العقود والوكاالت 657.2 مليون 
دينار منها نحو 602.8 مليون 
دينار عق���ودا، و54.3 مليون 

دين���ار وكاالت، والبد هنا من 
اعادة التذكير بأن جمع الرقمني 
فيه بعض اخلطأ، ألن بعض 
الى  الوكاالت تتح���ول الحقا 

عقود.
وكانت جملة قيمة تداوالت 
العقود والوكاالت خالل الربع 
األول قد بلغ���ت نحو 526.3 
مليون دينار لكنها ارتفعت � 
كما أس���لفنا � الى نحو 657.2 
مليون دينار خالل الربع الثاني 
مما يعني ان التداوالت متضي 

في اجتاه تصاعدي وعليه فقد 
بلغت جملة قيمة بيوع السوق 
العقاري خالل النصف األول من 
العام احلالي نحو 1183.5 مليون 
دينار اي ما نسبته نحو %63 
من قيمة بيوع السوق العقاري 
خالل عام 2009 كله وما نسبته 
42.9% من مستوى عام 2008. 
ولو افترضنا استمرار سيولة 
السوق العقاري خالل ما تبقى 
من السنة ربعني آخرين � عند 
املستوى نفسه فستبلغ قيمة 

ت���داوالت الس���وق العقاري � 
عقودا ووكاالت � نحو 2367.1 
مليون دينار وهي قيمة أعلى 
بنحو 489.2 مليون دينار اي 
ما نسبته 26% عن مستوى عام 
2009 ال���ذي بلغ نحو 1877.9 
مليون دينار مما يعني استمرار 
االرتفاع في مستوى السيولة 
ولكن���ه أمر ال ميك���ن اجلزم 
به وان كنا نعتقد اس���تمرار 
حتسن س���يولة سوق العقار 
مع بعض االنفراج في القيود 

على متويله.
وارتفعت تداوالت السكن 
اخلاص في النصف األول من 
العام احلال���ي ببلوغها نحو 
57.1% من قيمة البيوع، مقابل 
نحو 40% في النصف األول من 
العام الفائ���ت، بينما ارتفعت 
القطاع االستثماري  مساهمة 
الى نح���و 37.7% من %33.3 
وهي النس���بة التي كانت قد 
سجلتها في النصف األول من 
العام الفائت، في حني انخفضت 

تداوالت نشاط القطاع التجاري 
مقارنة بالنصف األول من العام 
الفائت، اذ بلغت نحو 4.6% بعد 
ان كانت نحو 26.5% في النصف 

األول من العام الفائت.
وأش���ار التقري���ر الى انه 
بقس���مة قيمة بيوع الس���كن 
بأنواعه: اخلاص واالستثماري 
والتجاري، على عدد الصفقات 
خالل النصف األول من العام 
احلالي مقارنة بالنصف األول 
من العام الفائت نالحظ ارتفاعا 

في معدل قيمة الوحدة املبيعة، 
بنسبة 63.2% للنشاط التجاري 
و48.9% لصفق���ات املخ���ازن 
و5.2% للس���كن االستثماري 
و5% للسكن اخلاص. وضمن 
تداوالت النصف األول من عام 
2010، كان ش���هر مايو األكثر 
نشاطا، اذ بلغت نسبة تداوالته 
23.2% من جملة التداوالت، فيما 
كان ش���هر فبراير هو األدنى 
بقيمة تداوالت قاربت 9% من 

اإلجمالي.

عودة النشاط إلى قطاع السكن الخاص
والكويت الرابعة خليجياً في التوسع العمراني

الفجوة مازالت كبيرة بين العرض والطلب

قال »الش����ال« عن وضع القط����اع العقاري في 
الكويت ان����ه يأتي في الترتي����ب الرابع، من حيث 
التوسع العمراني في سنوات ما قبل األزمة املالية 
مقارنة باملس����احة وعدد الس����كان بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي ال����� 6، وتتصدر اإلمارات قائمة 
هذا التوسع تليها قطر فالبحرين بينما يأتي سوقا 
ُعمان والسعودية في الترتيب اخلامس والسادس 
على التوالي، ويعني ذلك تفاوتا في مستوى فائض 
العرض عن الطلب بالترتيب نفس����ه، ولكن سبل 
املعاجلة قد تختصر الوقت إن كانت ناجعة وقد تعمق 
املشكلة ما لم تكن موفقة، ونعتقد ان كل دولة ضمن 
منظومة مجلس التعاون تقوم بإجراءاتها للعودة 

الى التوازن، وسنتعلم من متابعة كل حالة.
وبنينّ التقرير انه رغم ان الكويت رابعة في الترتيب 
� في تقديرنا � من حيث مستوى فائض املعروض، 
إال ان وضع كل نشاط عقاري ضمن القطاع العقاري 
يختلف عن اآلخر بتفاوت واضح، فوضع نش����اط 
السكن اخلاص مثال على النقيض من وضع نشاط 
املكاتب، وتشير دراسة لنا إلحدى العينات الى ان 
سوق نشاط السكن اخلاص عاد في عام 2009 الى 
مرحلة تفوق الطلب على العرض ونعتقد ان أسعار 
وحداته عاودت االرتفاع بنسبة 6% معظمها في النصف 

الثاني من العام وسيولته عاودت الزيادة.

وتدعم عوامل عديدة نشاط السكن اخلاص، منها 
محدودية املعروض من األراض����ي والنمو املرتفع 
واملس����تمر في الطلب، بسبب اتس����اع قاعدة الهرم 
الس����كاني للكويتيني وتوف����ر التمويل احلكومي � 
قروض اإلسكان � وعدم تأثر دخول الغالبية العظمى 
من عمالء هذا النشاط، ويأتي بعده مباشرة النشاط 
التجاري اخلاص باملجمعات التجارية، إذ يبدو ايضا 
من دراسة العينة ان مس����تويات اإليجارات للمتر 
املربع إما ظلت ثابتة اما زادت على نحو طفيف مع 

استمرار نسب املشغولية بحدود %93.
واس����تمرار ارتفاع الطلب عل����ى خدمات جتارة 
التجزئة، ويتعرض نش����اط الس����كن االستثماري 
لبعض الضغوط غير احلادة، فبعد هبوط طفيف 
في مستويات اإليجارات وهبوط في مستوى إشغال 
وحداته الى نحو 91% مبا يعنيه ذلك من توافر فائض 
يسمح باالنتقال من القدمي الى احلديث عند مستوى 
اإليجارات نفس����ه، إال ان الفائض يبدو � في رأينا � 
متجها نحو التقلص بحلول عام 2011 بعد انحسار 

الطلب على رخص البناء.
وأكد التقرير ان جل مشكلة القطاع العقاري يتركز 
في نشاط املكاتب، وهو جزء من النشاط التجاري، 
وبينما فقدت نسب اإلشغال نحو 10% ومستوى معدل 
اإليجارات نحو 20% في عام 2009 فمازالت الفجوة 

بني العرض والطلب في ازدياد، وتس����اهم في ذلك 
املشروعات حتت التنفيذ وهي مشروعات ضخمة 
تستغرق وقتا طويال حتى تنجز مبا يعني احتمال 
تدفق في جانب العرض لكامل عام 2011 بينما ينحسر 
الطلب نتيجة خروج ش����ركات وأعمال من السوق، 
بسبب األزمة املالية ونتوقع فقدان نسب اإلشغال 
نح����و 10% أخرى في عام 2010 وثباتها ضعيفة مع 
فقدان نحو 10% إضافية في مستوى اإليجارات في 
ع����ام 2011 قبل أن تبدأ بالتحس����ن الطفيف في عام 
2012 وقد يتغير هذا املس����ار الى األفضل إن وظفت 
مشروعات اخلطة التنموية اخلمسية ضمن نشاط 
االقتصاد احمللي وترتب عليه خلق طلب على نشاط 
املكاتب من ش����ركات بديلة لتلك اخلارجة ومنفذة 

ملشروعات اخلطة.
وعليه، يبدو من اخلطأ احلديث عن وضع قطاع 
العقار في اإلقليم على انه متشابه او حتى متقارب 
فهو في احلقيقة متفاوت بشدة، وحتى ضمن الدولة 
الواحدة هناك تفاوت شديد بني وضع نشاط عقاري 
وآخر، وفي الكويت يبدو ان نشاط السكن اخلاص 
قد تعدى مرحلة الت����وازن الى تفوق الطلب، وهو 
وضع تضخمي ضار بينما يقبع نشاط املكاتب في 
مؤخرة األنش����طة العقارية، ويبدو انه سيتعرض 

ملزيد من الضغوط.

االقتصادات الناشئة »تقطر« االقتصاد العالمي من األزمة
تن���اول التقرير تصريح���ات لرئيس البنك 
املركزي االوروبي ح���ول اعتقاده بعدم احتمال 
ولوج االقتصاد العاملي حقبة ركود اخرى، وبعد 
تعدي���ل صندوق النقد الدولي، مؤخرا، توقعاته 
لنم���و االقتصاد العاملي، ال���ى االعلى، من %4.2 
الى 4.6% في ع���ام 2010، بدعم من االقتصادات 
الناشئة، جاء دور النفط ليعطي مؤشرات على 
تعافي سوقه، الن معظم الزيادة في الطلب تأتي 
من تلك االقتصادات الناش���ئة، التي تقوم للمرة 
االولى في تاريخ االزمات بقطر االقتصاد العاملي 

من عثرته.
وقامت ادارة معلومات الطاقة االميركية بترجمة 
ذلك التعافي في سوق النفط في توقعاتها لعائدات 
دول أوپيك النفطية، فبعد ان بلغ اجماليها، لدول 
أوپيك االثنتي عشرة، نحو 571 مليار دوالر في 
عام 2009، تتوقع االدارة ارتفاع هذه العائدات الى 
نحو 751 ملي���ار دوالر في عام 2010، ونحو 813 
مليار دوالر في عام 2011، وتذكر االدارة بأن أوپيك 
حققت ايرادات نفطية فعلية للشهور الستة االولى 
من عام 2010، قاربت 371 مليار دوالر وتتوقع لها 
ان حتقق املستوى نفسه � نحو 380 مليار دوالر � 
في النصف الثاني من العام احلالي، ما يعني انها 
تتوقع ثبات معدالت اسعار النفط عند مستوى 

النصف االول نفسه.
وحققت دول مجلس التعاون اخلليجي االربع، 
ضمن أوپيك اجمالي ايرادات نفطية للنصف االول 
من عام 2010 بلغ نحو 179 مليار دوالر اي نحو 
48% من جملة ايرادات دول أوپيك، وذلك يعني 
ان ادارة معلومات الطاقة االميركية تتوقع لها ان 
حتقق 183 مليار دوالر اخرى، في النصف الثاني 

من العام احلالي، اي نحو 362 مليار دوالر لكامل 
العام 2010، وكانت الدول االربع قد حققت في عام 
2009، نحو 275 مليار دوالر اي انها ستحقق زيادة 
في ايراداتها النفطية بحدود 32% عن مستوى عام 
2009 م���ا يعني حتمية منو اقتصاداتها املوجب 
املرتفع نسبيا، خالل العام احلالي، ويفترض ان 
حتقق الس���عودية ايرادات نفطية في عام 2010، 
بنح���و 202 مليار دوالر، وبنصي���ب منه للفرد 
الواحد من السكان يقارب 6950 دوالرا ويفترض 
ان حتقق قطر في العام نفس���ه، نحو 34 مليار 
دوالر، ولك���ن بنصيب للفرد، من���ه هو االعلى، 
وبحدود 35800 دوالر ولالمارات بحدود 67 مليار 
دوال، وبنصيب للفرد منه بحدود 13500 دوالر، 
وللكويت بنحو 59 مليار دوالر وبنصيب للفرد 

منه يقارب 21 الف دوالر.
وبني التقرير ان س���وق النف���ط قام باجلهد 
املطلوب، لدعم منو اقتصادات دول النفط، التي 
س���تحقق واحدا من اعلى مع���دالت النمو للعام 
احلالي، والنمو هو هاجس تبعات االزمة، وعليه 
ال تنطب���ق على دول املنطقة ادبيات التنش���يط 
االقتصادي في دول االقتصادات الرئيس���ية الن 
اقتصادات دول املنطق���ة اقتصادات تابعة على 
نحو شبه مطلق، ملتغيرات سوق النفط، والنفط 
ليس منتجا وامنا اصل يقتطع ويباع في اسواق 

ال تتحكم بها دولة، وهو اصل زائل.
واملطلوب ليس زيادة معدالت النمو مبزيد من 
بيع االصل، وامنا بتغيير التعامل معه وحتويل 
ايراداته، على نحو تدريجي، الى اصول دائمة مدرة 
للدخل، وتغيير املس���ار هو التحدي االقتصادي 

احلقيقي لدول املنطقة.

خاص
٪57.1

مخازن ٪0.5

استثماري ٪37.7

توزيع قيمة الصفقات العقارية ـ النصف األول 2010

جتاري
٪4.6

خاص
٪40.0

مخازن
٪0.2

جتاري
٪26.5

توزيع قيمة الصفقات العقارية ـ النصف األول 2009

استثماري ٪33.3

تقـريـر

0

100

200

300

400

500

600

700

قيم تداوالت سوق العقار )ربع سنوي( خالل الفترة 2009 ـ 2010

الربع الثاني 
2010

الربع األول 
2010

الربع الرابع 
2009

الربع الثالث 
2009

الربع الثاني 
2009

الربع األول 
2009

700

600

500

400

300

200

100

تي
كوي

نار 
 دي

ون
ملي

468
412

339

659

526

657


