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االقتصادية

منو التمويل املقدم للقطاع اإلنشائي 5.3% خالل أغسطس املاضي

عمر راشد
علم����ت »األنباء« م����ن مصادرها ان مجلس ادارة ش����ركة املقاصة 
العقاري����ة بصدد عق����د اجتماعات مكثفة مع مس����ؤولي وزارة العدل 
وحتديدا ادارة التس����جيل العقاري والتوثيق ومسؤولي ادارة العقار 
بوزارة التجارة والصناعة خالل االيام املقبلة، وذلك لتحويل تسجيل 
العقود والوكاالت عبر املقاصة العقارية من النظام »االختياري« الى 
النظام »االجباري«. وأش����ارت املصادر الى ان »املقاصة« في حتركها 

لتنفيذ هذه الرؤية تس����عى للتنسيق مع احتاد سماسرة العقار الذي 
يعد مالكا رئيسيا في الشركة مع االحتفاظ بنسبة العمولة اخلاصة 

بالسمسار ونسبة عمولة الشركة.
ولفتت املصادر الى ان مجلس االدارة يهدف من وراء هذه اخلطوة 
الى جعل كل املبادالت العقارية س����واء للعق����ود او الوكاالت تتم من 
خالل الش����ركة لزيادة ايراداتها من ناحية والعمل على منع التدليس 

من ناحية اخرى.

»المقاصة« تسعى لتسوية التداوالت العقارية وفق النظام »اإلجباري« وليس »االختياري«

333 عقدًا ووكالة بـ  173 مليون دينار خالل 4 أسابيع  
و»التجاري« يتصدر التداوالت للمرة األولى منذ بداية العام 

»المدينة«: بيع حصة من »زين« وتمويل البنوك لخطة التنمية 
أثارت شهية المستثمرين في البورصة

ق����ال تقري����ر 
شركة املدين��ة 
للتم��وي�������ل 
واالستثمار ان 
سوق الكويت لألوراق املالية أنهى 
تداوالت شهر سبتمبر والربع الثالث 
من العام احلالي 2010، على ارتفاعات 
جيدة ملؤشري السوق الرسميني، 
لواحد من أفضل الشهور أداء منذ 
بداية العام، حيث أغلق املؤش����ر 
الس����عري للس����وق عند مستوى 
6.985 نقطة محققا مكاسب شهرية 
بلغت 4.4%، ولتتقلص خسائره من 
بداية العام إلى 0.29% فقط، بينما 
أغلق املؤشر الوزني عند مستوى 
466.0 نقطة محققا ارتفاعات شهرية 
بلغت 6.9% لتصل مكاسبه من أول 
العام الى 20.8%. وأوضح التقرير 
انه على الرغم من األداء اإليجابي 
للس����وق خالل الشهر املاضي، إال 
أن السوق اليزال بحاجة الى عودة 
عنصر الثقة من جانب املستثمرين 
في قدرة السوق على التعافي مرة 
أخرى وحتقيق مستويات سعرية 
أعلى من املستويات احلالية وجذب 
رؤوس أموال جديدة للسوق مبا 
يساهم في انتعاش التداوالت مرة 
أخرى. وبني التقرير ان بوادر الثقة 
التي ظهرت من جانب املستثمرين 
خالل الش����هر املاض����ي هي طرف 
اخليط الذي يجب التأسيس عليه 
خالل املرحلة املقبلة، كما أن خطة 
التنمية ودخول البنوك فيها وصفقة 
اخلليج للتأم����ني وبيع حصة من 
شركة زين أثارت شهية املستثمرين 
للعودة للس����وق مرة أخرى. وإن 
أكثر ما لفت االنتباه بنهاية الشهر 
حتديدا، هو قدرة سهم شركة زين 
الع����ودة مجددا  لالتصاالت على 
ومنفردا لقيادة الس����وق الكويتي 
للصعود بشكل واضح، فبمجرد 
اإلعالن عن العرض املقدم من شركة 
اتصاالت اإلماراتية شهدت غالبية 
األسهم املدرجة في السوق حتركا 
إيجابيا ألعلى، وهو نفس السيناريو 
الذي مت خالل فبراير املاضي عند 
اإلعالن عن مفاوضات بيع بعض 

أداء السوق خالل سبتمبر 
أوض��ح التقري��ر أن أداء الس��وق خالل ش��هر 
سبتمبر املاضي متيز مبجموعة من الظواهر، جنمل 
أهمه��ا فيما يل��ي: � غلبت حالة الصع��ود على أداء 
السوق طوال جلسات الش��هر، حيث مت التداول في 
19 جلسة صعد منها املؤشر السعري في 13 مقابل 6 
جلسات هبوط فقط، بينما صعد املؤشر الوزني في 

14 جلسة مقابل 5 جلسات هبوطا فقط.
� تعتبر املكاسب الش��هرية للمؤشر السعري أو 

الوزني هي األعلى منذ فبراير املاضي.
� لم يشهد السوق خالل الشهر أي جلسات هبوط 

حادة بش��كل ملحوظ، وإمنا متيز بالصعود املتوازن 
مع بعض موجات التصحيح املقبولة واملطلوبة جلني 

األرباح وفي احلدود الطبيعية.
� متيز أداء السوق باالنتقائية والتفاعل اإليجابي 
مع األخبار املعلنة س��واء تلك املتعلقة بقطاع البنوك 

أو األخيرة املتعلقة بصفقة زين بنهاية الشهر.
� تركزت التداوالت إلجمالي الش��هر بشكل كبير 
على األس��هم الكبيرة من حيث القيمة الس��وقية أو 
األس��هم القيادية، وهي األس��هم التي يت��م التعويل 

عليها في صعود املؤشرات بشكل ملحوظ.

حيث جتاوزت مكاس����به 28%، ثم 
قطاع األغذية محققا ارتفاعات بلغت 
13.7%، بينما التزال قطاعات العقار 
واالستثمار هي األضعف واألكثر 
في اخلسارة من بداية العام بنسبة 

17.7% و9.4% على الترتيب.
 وأشار التقرير الى ان معدالت 
التداول شهدت أداء متباينا خالل 
شهر س����بتمبر، حيث انخفضت 
كمية الت����داوالت الى 4.5 مليارات 
سهم بانخفاض 2.8% عنها في شهر 
أغسطس املاضي، وقد يرجع السبب 
في ذلك الى انخفاض عدد جلسات 
التداول في سبتمبر إلى 19 مقابل 
23 جلس����ة في أغس����طس، بينما 
شهدت قيم التداول الشهرية منوا 
قارب املليار دينار مبعدل منو بلغ 
20.9% عنه في أغسطس املاضي، 
وذلك بطبيعة احلال نتيجة التركيز 

أصول الشركة في افريقيا. 
أداء القطاعات الشهري

وذكر التقرير ان أداء القطاعات 
مال بنهاية تداوالت شهر سبتمبر 
الى االرتفاع بصورة شبه جماعية، 
حيث حققت سبعة قطاعات من أصل 
ثمانية مكاس����ب، باستثناء قطاع 
العقار الذي حقق خس����ارة بلغت 
1.1% للش����هر الثاني على التوالي، 
بينما تس����ابقت بقي����ة القطاعات 
في حصد املكاس����ب اجليدة التي 
التأم����ني بارتفاع  تصدرها قطاع 
بلغ 11.5% وذلك كنتيجة طبيعية 
لألخبار اخلاصة بشركة اخلليج 
للتأمني ث����م احتل قطاع الصناعة 
املرتبة الثانية بإجمالي مكاس����ب 
بل����غ 8.7%. واليزال قطاع البنوك 
هو األفضل واألقوى من بداية العام 

على األسهم القيادية والكبيرة في 
القيم السوقية خالل الشهر. وقد 
تصدر قطاع االستثمار التداوالت 
الشهرية والتي بلغت 1.1 مليار سهم 
بنسبة 25.4% من إجمالي تداوالت 
الس����وق، واحتل قطاعا العقارات 
واخلدمات املرتبتني الثانية والثالثة 
على الترتيب بإجمالي تداوالت بلغ 
999 مليونا و967 مليون سهم على 
الترتيب بنسبة 22.2% و21.5% من 

إجمالي تداوالت السوق.
وقال التقرير ان����ه مت التداول 
خالل الش����هر املاضي على أسهم 
179 ش����ركة من إجمالي 211 شركة 
مدرجة، وقد تصدر سهم مجموعة 
الصفوة القابضة قائمة األسهم األكثر 
نشاطا بإجمالي تداوال بلغ 269.6 
مليون سهم بنسبة 6% من إجمالي 
تداوالت الس����وق، ثم سهم شركة 

جيزان القابض����ة وأبيار بإجمالي 
ت����داوالت بلغ 201 & 199.5 مليون 
سهم بنسبة 4.5% و4.4% من إجمالي 
تداوالت السوق. واشار التقرير الى 
ان األسهم مالت الى الصعود بنهاية 
شهر سبتمبر بشكل ملحوظ، حيث 
شهدت إغالقات 96 شركة ارتفاعا 
مقابل انخفاض 67 شركة بينما لم 
تتغير إغالقات 48 شركة أخيرة، 
وقد تصدر سهم الصناعات املتحدة 
املكاسب الش����هرية محققا %57.8 
وليغلق عند مس����توى 142 فلسا، 
كما احتلت شركتا املال لالستثمار 
وورقية املرتبتني الثانية والثالثة 
مبكاس����ب ش����هرية بلغت %45.7 
و33.3%. وذكر التقرير ان املؤشر 
السعري لسوق الكويت لألوراق 
املالية أغلق تداوالت شهر سبتمبر 
املاضي عند مستوى 6.985 نقطة 
ومقتربا من احلاجز النفسي عند 
مستوى 7.000، مدفوعا بحزمة من 
األخبار اإليجابية على مدار الشهر، 
باإلضافة الى االرتفاع امللحوظ في 
التركيز على  التداول نتيجة  قيم 
األسهم القيادية من جهة ونشاط 
قطاع البنوك من جهة أخرى. ومنذ 
مالمسة املؤشر السعري ملستوى 
6.280 نقطة في أوائل يوليو املاضي، 
حترك املؤش����ر بصورة ارتدادية 
ألعلى محققا مكاس����ب قاربت %11 
بنهاية شهر سبتمبر املاضي. وعلى 
املدى القصير فإن املؤشر يتحرك 
في االجتاه الصاعد بعد فترة من 
التحرك العرضي أس����فل مستوى 
املقاومة 6.840 نقطة الذي مت كسره 
خالل األسبوع األخير من الشهر، 
وإن كنا ال نزال نتوقع استئناف 
املؤشر لعملية الصعود على املدى 
القصير قبل البدء في عملية جني 
األرباح الطبيعية واحملتملة بعد كل 
موجة صعود. وإن كنا سنحاول 
النظر بصورة أكثر بعدا وشمولية 
ألداء املؤشر على املديني املتوسط 
والطويل، س����نالحظ أن املؤش����ر 
يتحرك أس����فل خط االجتاه العام 
الهاب����ط على امل����دى الطويل منذ 
نوفمبر 2008، وقد حاول املؤشر 
كسر هذا االجتاه العام ثالث مرات 
في 15 ديس����مبر 2008 و4 يونيو 
2009 و8 أبريل 2010، لكن باءت تلك 
احملاوالت بالفشل ليدخل املؤشر 

في موجات هبوط جديدة.

عمر راشد 
اليزال القطاع العقاري يستحوذ على 
اهتمام املستثمرين من األفراد والشركات 
مع التذبذب امللحوظ في س���وق الكويت 
لألوراق املالية باعتباره األكثر أمانا وعائدا 

واألقل مخاطرة.
فوفقا إلحصائية »األنباء« التي أعدتها 
حول العقود والوكاالت املس���جلة في 4 
أسابيع خالل شهر سبتمبر املاضي، بلغ 
عدد العقارات املسجلة على مستوى العقود 
والوكاالت 333 عقارا، نصيب العقود منها 
93.4% بعدد 311 عقدا، فيما اس���تحوذت 
الوكاالت العقارية على 6.6% من الوكاالت 
العقاري���ة بالغة 22 عقارا.  وبلغ إجمالي 
قيمة العقود والوكاالت املسجلة 173 مليون 
دينار نصيب العقود منها 96.5% فيما كان 
نصيب الوكاالت منها 3.5%.  وعلى املستوى 
القطاعي، تركزت التداوالت العقارية خالل 
األربعة أسابيع املمتدة من 29 أغسطس 
وحتى 23 س���بتمبر املاضيني في العقار 
الذي استحوذت تداوالته على  التجاري 
املرتبة األولى من إجمالي قيمة العقارات 
املتداولة على مستوى العقود والوكاالت 
بعدد 5 عقارات بلغت قيمتها 68.9 مليون 
دينار وبنس���بة بلغ���ت 40% من إجمالي 

القيمة املتداولة. 

وفي املركز الثاني، استحوذت تداوالت 
السكن اخلاص والبالغة قيمتها 67.4 مليون 
دينار على 38.9% من إجمالي القيمة على 

مستوى العقود والوكاالت املسجلة. 
وجاء العقار االس���تثماري في املرتبة 
الثانية من حيث مساهمته في إجمالي قيمة 
العقارات املتداولة بعدد 67 عقارا بلغت 
قيمتها 32.3 ملي���ون دينار مثلت %18.6 
من إجمالي القيمة. وللمرة األولى خالل 
العام احلالي تتصدر العقارات التجارية 
التداوالت العقارية من حيث القيمة بعدد 5 
عقارات نتيجة بيع 4 عقارات دفعة واحدة 
خالل األسبوع الثاني من سبتمبر املاضي 
وتركزت في العقود املسجلة في محافظات 

األحمدي و»الفروانية« و»اجلهراء«.

88 عقارا في »األحمدي«

وعلى مس���توى احملافظات، تصدرت 
»األحمدي« التداوالت العقارية على مستوى 
العقود والوكاالت املسجلة خالل الفترة 
بعدد 88 عقارا توزعت بواقع 55 عقارا في 
السكن اخلاص و31 عقارا في االستثماري 
فيما استحوذت العقارات التجارية على 

عقارين فقط. 
ومت ت���داول 3 عقارات على مس���توى 
الوكاالت، نصيب الس���كن اخلاص منها 

عقاران واالستثماري عقار واحد فقط. 
وفي املركز الثاني جاءت محافظة حولي 
بعدد 78 عقارا كان نصيب اخلاص منها 56 
عقارا فيما مت تداول 22 عقارا في العقار 
االستثماري وفي استعراض للوكاالت التي 
مت تسجيلها خالل الفترة املشار إليها على 
مستوى احملافظة مت تداول 4 وكاالت في 
السكن اخلاص وعقارين فقط على مستوى 
االستثماري، فيما لم تشهد التداوالت أي 
حركة على مس���توى قطاعات التجاري 

واالستثماري واملخازن والصناعي.
وفي املرتب���ة الثالثة، جاءت محافظة 
مبارك الكبير بعدد 67 عقارا، توزعت بني 
السكن اخلاص بعدد 56 عقارا واالستثماري 
بعدد 22 عقارا فيما خلت تداوالت التجاري 
واملخ���ازن والصناعي من أي حركة على 
العقارية.  وعلى مس���توى  الت���داوالت 
الوكاالت العقارية التي مت تداولها، لم يتم 
تداول سوى 3 عقارات فقط تركزت جميعها 
في السكن اخلاص فيما لم يتم تداول أي 
عقارات في االس���تثماري أو التجاري أو 

املخازن أو الصناعي.

49 عقارًا في »الفروانية«

وجاءت محافظة الفروانية في املركز 
الراب���ع بعدد 49 عق���ارا توزعت بني 40 

عقارا في السكن اخلاص و7 عقارات في 
االستثماري وعقارين فقط في التجاري.  
وعلى مستوى الوكاالت، شهدت الفروانية 
تداول 6 عقارات توزعت على السكن اخلاص 
بواقع 4 عقارات وعلى االستثماري بواقع 
عقارين، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي 
تداوالت خالل تلك الفت���رة. وفي املركز 
اخلامس جاءت محافظة العاصمة بعدد 16 
عقارا تركزت كلها في السكن اخلاص، فيما 
لم يتم تداول أي تداوالت في االستثماري 
والتجاري واملخازن والصناعي.  وبعقار 
واحد فقط جاءت تداوالت الوكاالت العقارية 
التي لم تشهد تداوالتها سوى عقار واحد 
في السكن اخلاص، فيما لم تشهد قطاعات 
االستثماري والتجاري واملخازن والصناعي 

أي حركة على التداوالت. 

»الجهراء« في المركز األخير

وفي املركز األخير، ج���اءت محافظة 
اجلهراء بعدد 13 عقارا في العقود ودون 
أي تداوالت على مستوى الوكاالت العقارية، 
حيث بلغت تداوالت الس���كن اخلاص 12 
عقارا وعقارا واحدا على مس���توى قطاع 
العقارات التجارية، ولم تشهد الوكاالت أي 
تداوالت على مستوى العقارات التجارية 

خالل تلك الفترة.

في إحصائية أعدتها »األنباء« حول أداء التداوالت العقارية 

بوادر الثقة هي طرف الخيط الذي يجب التأسيس عليه خالل المرحلة المقبلة

الشداد لـ »األنباء«: قطاع العقارات التجارية
 يواجه أزمة شديدة تستدعي حلواًل حكومية

عاطف رمضان
طال���ب مدير عام ش���ركة اعم���ار األهلية 
للخدمات العقارية عبدالعزيز الشداد اجلهات 
احلكومية في الكويت بطرح مساحات جديدة 
من األراضي للقطاع اخلاص لبناء عدد كبير 
من املساكن االس���تثمارية لتلبي احتياجات 

األسر الكويتية.
وأضاف الشداد في تصريح ل� »األنباء« أن 
إدخال البنى التحتية ملس���احات شاسعة من 
األراضي وبيعها بأسعار مخفضة للشركات 
س���يقلل من تكلفة العمارات االستثمارية ما 
ينتج عنه تدني أسعار قيم وإيجارات الشقق 

واملساكن.
ولفت الشداد إلى أن معظم قطاعات املجتمع 
الكويتي تتعامل بش���كل مباشر مع القطاع 
العقاري ما ينعكس على حسابات وميزانيات 
الشركات التجارية، السيما أن العقارات تشكل 
أحد العناصر الرئيسية في إعداد أي ميزانية، 
مشيرا إلى أن عدم فتح املشاريع الكبرى أمام 
الشركات من العوامل الرئيسية وراء جلوئها 
الستغالل رؤوس أموالها في محافظ وصناديق 
استثمارية تضارب أو تتداول في سوق الكويت 

لألوراق املالية.
وأشار إلى أن األزمة املالية العاملية أثبتت 
على أرض الواقع أن العقار االستثماري هو 

االستثمار األمثل الستقرار عوائده املالية في 
ظل محدودية الفرص االستثمارية في السوق 

الكويتي.
وذكر الشداد أن قلة الفرص االستثمارية في 
السوق احمللي وراء توجه عدد من الشركات 
لالس���تثمار خ���ارج الكويت خ���الل الفترة 

األخيرة.
وقال ان قطاع العقارات التجارية يواجه 
أزمة شديدة بسبب عدم وجود عناصر مشجعة 
تس���اهم في تنشيط الس���وق، محذرا من ان 
قطاع العقار التجاري سيواجه خالل الفترة 
املقبل���ة نوعا من الضعف ان لم تطرأ عوامل 
ايجابي���ة مثل جذب االس���تثمارات االجنبية 

للسوق احمللي.
وأوضح الشداد ان االنتعاش احلقيقي للسوق 
العقاري يتمثل في منو حركة التداول وارتفاع 
الطلب مقابل العرض، محذرا أيضا من استمرار 
إهمال اجلهات احلكومية للقطاع العقاري دون 
تنظيم او تنسيق يهدف الى تطوير السوق 

في القطاعني التجاري واالستثماري.
وأشار إلى ان اعادة تطوير السوق العقاري 
يعتمد دائما على وجود أنشطة مدرة للدخل 
وأصول عقارية جيدة ذات موارد مالية وعائدات 
ايجابية، مشيرا الى ان الوضع الراهن يعكس 

سلبية االدارة احمللية للنظام العقاري.

»كولدويل بانكر«: نمو التمويل المقدم للقطاع اإلنشائي 
بـ 5.3% مع نهاية أغسطس ليصل إلى 1.7 مليار دينار

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر 
العاملية فرع الكوي����ت أن حجم التمويل املقدم 
للقطاع اإلنشائي في السوق احمللي شهد منوا 
مع نهاية أغسطس املاضي بنسبة 5.3% محققا 
1.753 مليار دينار مقارنة ب� 1.664 مليار دينار 
حتى الفترة نفس����ها من العام املاضي، وهو ما 
يش����ير إلى انتهاء فترة االنكماش التي مر بها 
السوق احمللي فيما يخص حركة تطوير املشاريع 
وتخلي البنوك إلى حد ما عن موقفها املتش����دد 
جتاه منح التمويل للشركات الراغبة في تنفيذ 
املشاريع. وبني التقرير ان حجم التمويل املقدم 
للقطاع العقاري ش����هد ثباتا إلى حد كبير على 
مستويات 6.4 مليارات دينار وذلك حتى نهاية 
أغسطس املاضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2009، وذلك وفقا لإلحصائيات الشهرية الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي، وهو ما يشير إلى أن 
البنوك التزال تترقب الوضع بش����أن اجلدوى 
االقتصادية من ضخ املزيد من رؤوس األموال 
في هذا القطاع، السيما القطاع التجاري اإلداري 
الذي لم يش����هد حتى اآلن أي بوادر حتسن منذ 
بداية األزمة االقتصادية. وأش����ار التقرير إلى 
أن هناك عددا محدودا من الش����ركات العقارية 
التي استطاعت خالل األشهر األخيرة برغم تلك 
الظروف أن تستعيد نشاطها في السوق احمللي 
وتستكمل مراحل مشاريعها العقارية وحتصل 
على متويالت ملشاريعها، خاصة بعد أن تأكدت 
البنوك احمللي����ة أن لديها أصوال عقارية متينة 

مدرة لدخل تضمن وفاءها بالتزاماتها املالية.
وتتطرق التقرير إلى آليات جديدة بدأت تظهر 
في السوق العقاري احمللي، في ظل تشدد البنوك 
في منح التمويل ونقص السيولة في السوق، 
حيث باتت فرص الشراكة بني الشركات العقارية 
بعضها البعض والتجار األفراد أكبر وتضاعفت 
في الس����وق احمللي، وأصبح مالك العقار الذين 
ال يجدون الس����يولة الكافية لتطوير العقارات 

يبحثون عن شريك لتمكينهم من استكمال كلفة 
املش����اريع، خاصة مع ارتف����اع ميزانيات أغلب 
املش����اريع العقارية، وهو األمر الذي أظهر تلك 
الطرق اجلديدة للش����راكة والتعاون بني مالك 
األراضي والشركات العقارية عن طريق االستثمار 

طويل األمد وتطوير املشاريع.
وأكد التقرير ان اجلدوى االقتصادية للمشاريع 
التي تتقدم للحصول على متويل من البنوك تتحكم 
عادة في قيم التسهيالت املمنوحة للمشروع، فنجد 
أن اغلب البنوك احمللية بات لديها أقسام تضم 
خبرات عقارية ال بأس بها وكوادر متخصصة 
في دراسات اجلدوى االقتصادية، ويتم احتساب 
تلك اجلدوى االقتصادية مع األخذ في االعتبار 
العرض والطلب في السوق احمللي على نوعية 
املشروع املقدم في طلب التمويل، فإذا كان حجم 
الطلب على استخدامات املشروع جيدا في السوق 
تتم املوافقة على متويل املش����روع أما إذا كان 
املشروع يعد ضمن املشاريع غير املميزة التي 
توجد مشاريع مماثلة لها في السوق وال يوجد 
طلب عليها فإن البنوك ترفض تقدمي التمويل لها، 
كما يراعى أال تكون جدوى املشروع االقتصادية 
تغيرت في ظل الظروف االقتصادية الناجتة عن 

األزمة املالية العاملية.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من استمرار 
موقف البنوك إال أن الوضع في السوق احمللي 
بدأ يش����هد بوادر حتسن وإن كانت بطيئة على 
صعيد حركة متويل املشاريع العقارية، حيث 
مرت الشركات بفترة كان فيها األمل مفقودا في 
عودة التمويل للمش����اريع أما اآلن فبات األمل 
موجودا وشاهدنا حاالت عدة متت املوافقة لها 
على التمويل الستكمال مراحل مشاريعها، داعيا 
بنك الكويت املركزي إلى ضرورة حث البنوك 
احمللي����ة على التعاون مع الش����ركات العقارية 
واالستثمارية التي لديها مشاريع تنمية متميزة 

تخدم البالد.

السوق المحلي يعاني من محدودية الفرص االستثمارية

انتهاء فترة االنكماش مع تخلي البنوك عن موقفها المتشدد

تقـرير

العقود المسجلة في 4 أسابيع

المحافظة
العقود المسجلة

صناعيالمخازنتجارياستثماريخاص
----16العاصمة
---5622حولي

--4072الفروانية
---652مبارك الكبير

--55312األحمدي
--1-12اجلهراء
--244620املجموع

� 311 عقداً خالل 4 أسابيع نصيب السكن اخلاص منها 78.4% واالستثماري 20% والتجاري %1.6

الوكاالت العقارية المسجلة في 4 أسابيع

المحافظة
الوكاالت العقارية المسجلة خالل 4 أسابيع

صناعيمخازنتجارياستثماريخاص
����1العاصمة
���72حولي

���42الفروانية
����3مبارك الكبير

���21األحمدي
�����اجلهراء
���175املجموع

مجموع الوكاالت املسجلة 22 وكالة.- 17 في اخلاص بنسبة 72.3%. - 5 وكاالت في االستثماري بنسبة %22.7.

الشهر
معدالت التداولالمؤشر الوزنيالمؤشر السعري

القيمة )مليار(الكمية )مليار(التغيراإلغالقالتغيراالغالق
10.91.2-2.9%0.3374.6%7.025يناير

13.510.01.7%5.0425.2%7.379فبراير

3.79.51.7%2.1441.0%7.534مارس

6.51.5-1.2%435.7-3.1%7.299ابريل

4.10.8-6.6%406.8-8.2%6.700مايو

3.70.6-2.3%397.4-2.3%6.543يونيو

5.56.20.7%1.7419.2%6.655يوليو

4.04.60.8%0.5435.8%6.689اغسطس

6.94.51.0%4.4466.0%6.985سبتمبر


