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شركتان روسية وهندية تتنافسان على الصفقة

»كوفبك« مهتمة بشراء أصول »بي.پي« في ڤيتنام
هان����وي � رويت����رز: أب����دت الش����ركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية »كوفبك« اهتمامها 
بشراء حصة شركة »بي.پي« البريطانية في مشروع 

غاز »نام كون سون« قبالة سواحل ڤيتنام.
ونقلت صحيفة »داو تو« احلكومية عن رئيس 
مجلس إدارة شركة بتروڤيتنام دينه ال ثاجن قوله ان 
الشركة و»كوفبك«، مستعدتان ملناقشة شراء احلصة 

مع »بي.پي« وشركاء آخرين في املشروع.
وتعتزم »بي.پي« بيع حصتها البالغة 35% في 
مشروع »نام كون س����ون« في إطار مساعيها لبيع 

أصول بقيمة 30 مليار دوالر لتغطية تكاليف احتواء 
تسرب نفطي في خليج املكسيك.

وإلى جانب »كوفبك« عبرت شركات أخرى عن 
اهتمامها بشراء أصول »بي.پي« بينها »تي ان كيه 
بي بي« الروسية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي 

احلكومية الهندية.
ومتلك املؤسسة الهندية بالفعل 45% في املشروع، 

بينما متلك »بتروڤيتنام« %20.
ومتلك »كوفبك« بالفعل عقودا بنظام تقاسم اإلنتاج 

في 3 مناطق امتياز قبالة سواحل ڤيتنام.

الشراء المكثف على البنوك دعم السيولة

»غلف إنفست«: صفقة »زين« تدفع السوق 
لالنتعاش وتقود النشاط

أوضح التقرير األسبوعي لشركة »غلف انفست« 
ان سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا في جميع 
مؤش���راته الرئيسية خالل شهر س���بتمبر فقد شهد 
املؤشر السعري ارتفاعا بواقع 296.4 نقطة وبنسبة 
4%، كما ش���هد املؤش���ر الوزني ارتفاعا بواقع 30.17 
نقطة وبنسبة 7%، وشهد املؤشر السعري انخفاضا 
بنسبة -0.29%، أما املؤشر الوزني فقد شهد ارتفاعا 
بنس���بة 20.81% منذ بداية العام حيث أقفل املؤش���ر 

عند 6.985 نقطة. 
وقال ان استمرار الشراء املكثف على أسهم البنوك 
وخصوصا سهم بنك الكويت الوطني، ساعد على ارتفاع 
الس���يولة في السوق خالل الشهر املاضي، وتوجهها 
من األسهم املضاربية الرخيصة إلى األسهم القيادية 
والتشغيلية، وحترك املجاميع االستثمارية، وإعالن 
شركة أجيليتي أن القاضي حكم ملصلحة الشركة بأن 
وزارة العدل األميركية لم تتبع القانون األميركي عندما 
حاولت إعالم الشركة بحقوقها وباالتهامات املوجهة 

إليها، رفع من تداوالت السوق.
ولفت التقرير الى عدة عوامل اخرى منها، زيادة 
العمليات املضاربية على األسهم الرخيصة والصغيرة 
واملجاميع االس���تثمارية في مقدمتها مجموعتا ايفا 
والصفاة خالل الشهر، باإلضافة إلى التحرك النشط 
على أسهم مجموعة مش���اريع الكويت القابضة بعد 
اإلعالن عن اتفاق شركة مش���اريع الكويت القابضة 
مع ش���ركة كندية على بيع 39.2% من رأسمال شركة 
اخلليج للتأمني بقيمة إجمالية وقدرها 59.85 مليون 
دينار بسعر 900 فلس للسهم الواحد ومن املتوقع أن 
حتقق شركة مشاريع الكويت القابضة ربحا وقدره 
20 مليون دين���ار في حال إمتام الصفقة. وفي نهاية 
الشهر وتزامنا مع اقفاالت الربع الثالث من العام وردت 
أنباء عن إعالن شركة االتصاالت اإلماراتية بتقدميها 
لعرض بشراء 46% من شركة زين بقيمة 1.700 دينار 
للسهم بقيمة تقديرية تزيد على ال� 3.3 مليارات دينار 

والقى هذا اخلبر موافقة مبدئية من قبل حتالف كبار 
مالك »زين« األمر الذي أدى إلى انتعاش الس���وق في 
أواخر أيام تداوالت الشهر كما أدى إلى ارتفاع أسهم 
مجموعة شركات اخلرافي بشكل خاص والسوق بشكل 

عام، وستؤدي الى قيادة السوق.
وأشار الى ان قطاع البنوك تصدر أعلى تداول من 
حيث قيمة األسهم املتداولة بنسبة 36.3% من إجمالي 
القيمة املتداولة خالل شهر سبتمبر حيث شهد سهم 
البنك الوطني تداوال ب� 52 مليون س���هم بقيمة 75.9 
مليون دينار، وأيضا شهد سهم بيتك تداوال ب� 65.9 
مليون س���هم بقيمة 74.5 ملي���ون دينار وحل قطاع 
اخلدمات ثانيا بنسبة 26.6% من إجمالي القيمة املتداولة 
للشهر حيث شهد سهم زين تداوال ب� 109.4 ماليني سهم 
بقيمة 139.8 مليون دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي 
تداوال ب� 63.2 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار، 
وجاء قطاع الصناعة ثالثا بنسبة 13.3% من إجمالي 
القيمة املتداولة للشهر حيث شهد سهم صناعات تداوال 
ب� 101.7 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون دينار، وأيضا 
شهد سهم بوبيان تداوال ب� 40.1 مليون سهم بقيمة 21.2 
مليون دينار. وقال التقرير بناء على توقعات سابقة 
ان املؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة املقاومة األولى 
عند 6.930 نقطة ليستمر في االرتفاع وليتجه نحو 
نقطة املقاومة الثانية والنفسية عند 7.000 نقطة مع 
ارتفاع القيم والكميات املتداولة. وبالفعل فقد ارتفع 
املؤشر وتخطى نقطة املقاومة األولى حيث أقفل املؤشر 
عند 6.985 نقطة. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة املقبلة، 
فإننا نتوقع بأن املؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة 
املقاومة األولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليستمر 
في االرتفاع وليتجه نحو نقطة املقاومة الثانية عند 
7.100 نقطة مع ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش���ر إلى نقطة 
الدعم األول���ى عند 6.930 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 6.810 نقاط.

ارتفاع السيولة في السوق خالل الشهر املاضي

سفير الكويت فهد العوضي ووزير السياحة التونسي سليم التالتلي

»بيتك« يرعى تكريم طلبة جامعة الخليج المتفوقين

التالتلي: الصناعة الفندقية الكويتية تتميز بالجودة

الصندوق السعودي للتنمية يقرض البحرين 430 مليون ريال

في مدين���ة )احلمامات( وآخر 
عبر جتديد التعاون مع احدى 
الش���ركات العادة التجربة في 

جزيرة جربة.
ويشمل فندق موڤنبيك قمرت 
� تونس 108 غ���رف و9 أجنحة 
جتسد أعلى مستويات اجلودة 
الى جان���ب غرفت���ني للمعاقني 
مجهزت���ني حس���ب املواصفات 
الدولي���ة وجناح���ني رئيس���ني 
و5 أجنحة للس���فراء وجناحني 
للعائالت. ويضم ثالثة مطاعم 
تختص بتقدمي أكالت متوسطية 
وأطباق دولية، اضافة الى مطعم 
ألطباق التراث املغربي ويعد فندق 
الذي يستهدف  موڤنبيك قمرت 
شريحة رجال االعمال مشروع 
التعاون الثان���ي بني املجموعة 
التونسية � الكويتية وموڤنبيك 
السويس���رية بعد افتتاح فندق 
موڤنبيك ريزورت مارتن سوسة 

في مارس 2010.
وخضع���ت ه���ذه الوح���دة 
الش���ركة  التي تتولى  الفندقية 
السويسرية مجموعة موڤنبيك 
اوتال اند ريزورت ادارتها ألعمال 
اعادة جتديد شاملة باستثمارات 

بلغت نحو 14 مليون دوالر.

غابري���ل بيري���ز ف���ي تصريح 
للصحافي���ني ان اختيار تونس 
كوجهة الستثمارات مجموعته 
لم يكن على س���بيل الصدفة بل 
ه���و نتيجة ملتابع���ة ما حققته 
الس���ياحة هنا من تق���دم على 

مستوى اخلدمات والضيافة.
وتطرق الى ما تشهده تونس 
من أمن واس���تقرار وحس���ن 
ضيافة جعلها تكتس���ب نسبا 
عالية من السياح خاصة أنها 
متلك منشآت سياحية حتمل 
املواصفات السياحية املطلوبة، 
مؤكدا حرصه كمس���ؤول أول 
على تعهد هذا املولود السياحي 
أرقى اخلدمات  اجلديد بتقدمي 
وأجودها. وحول ما س���تقدمه 
من برامج مغايرة ملا هو معهود 
سواء على مستوى االقامة أو 
األطب���اق أو الترفي���ه قال ان 
مجموعة موڤنبي���ك اختارت 
العتيقة في  البربرية  التقاليد 
تسلسل مميز وفي أجواء خاصة 
الى جانب بعض التعابير عن 
التأثيرات الش���رقية امتزجت 
بثنائية متوسطية للون البحر 
واملعمار. وكشف عن ان ادارته 
بصدد دراسة اقامة فندق ثالث 

ومناخ استقرار فضال عن اهمية 
قدرات اسواق شمال افريقيا في 

املجال السياحي.
وفي هذا الس���ياق أكد املدير 
العام ملجموع���ة موڤنبيك جان 

اسواقا سياحية جديدة. وتعتزم 
املجموعة التونسية � الكويتية 
مواصلة االس���تثمار في مجال 
الفندقة في تونس بالنظر الى ما 
يتوافر بها من امكانيات طبيعية 

تون���س � كونا: أك���د وزير 
السياحة التونسي سليم التالتلي 
جناح االس���تثمارات السياحية 
الكويتية في تونس مشيدا بجودة 

الصناعة الفندقية الكويتية.
ف���ي تصريحات  جاء ذل���ك 
صحافية ف���ي حف���ل االفتتاح 
الرسمي لفندق »موڤنبيك قمرت« 
اول من امس التابع ل� »املجموعة 
التونسية � الكويتية للتنمية«. 
وق���ال الوزي���ر التالتلي ان هذا 
املش���روع يبرز متانة العالقات 
التونسية � الكويتية، مشددا على 
اهمية تعزيز التعاون الثنائي في 
كل القطاعات االقتصادية وخاصة 

القطاع السياحي.
وتط���رق الى م���ا تتميز به 
الصناعة الفندقية الكويتية من 
جودة مذكرا بنجاح االستثمارات 
السياحية الس���ابقة في تونس 
»سلس���لة ابون���واس« مؤك���دا 
اس���تعداد وزارته لتقدمي الدعم 
واملس���اندة ملختلف املش���اريع 
االس���تثمارية في ه���ذا املجال. 
التونسي اهمية  وأكد املسؤول 
االرتقاء بالصناعة الفندقية في 
القيمة املضافة  بالده مبا يعزز 
الس���ياحي ويستقطب  للمنتج 

املنام���ة � وكاالت: وقعت حكوم���ة البحرين ثالث 
اتفاقيات متويل ميس���ر بقيم���ة 430.5 مليون ريال 
سعودي مع الصندوق الس���عودي للتنمية لتمويل 
مشروع لتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية واستيراد 
كيبالت ومنتجات كهربائية سعودية ومتويل برنامج 
عمليات بنك البحرين للتنمية وفق ما أعلنته وكالة 

أنباء البحرين.
ومبوجب االتفاقية االولى، سيقوم الصندوق السعودي 
للتنمية بتقدمي متويل ميسر حلكومة البحرين بقيمة 187.5 
مليون ريال سعودي )نحو 19.2 مليون دينار بحريني 
تعادل 51.2 مليون دوالر( سيس���تخدم لتغطية جانب 
من االعتمادات الالزمة لتنفيذ مش���روع تطوير شبكتي 

نق���ل الطاقة الكهربائية ذات اجلهدي���ن 220 كيلوفولت 
و66 كيلوفولت.

وتن���ص االتفاقية الثانية عل���ى ان يقوم الصندوق 
السعودي بتقدمي متويل قيمته 143 مليون ريال سعودي 
)حوالي 14.6 مليون دينار بحريني تعادل 40 مليون دوالر( 
يخصص لقيام هيئة الكهرباء واملاء باس���تيراد كيبالت 
ومواد كهربائية ومنتجات س���عودية متنوعة من انتاج 
الشركات واملصانع السعودية في اطار االهداف واملبادئ 
االساس���ية لبرنامج الصادرات التابع للصندوق لتقدمي 
تسهيالت التمويل والضمان الالزمني لتشجيع وتنمية 

الصادرات السعودية غير النفطية. 
ومبوجب االتفاقية الثالثة، سيقدم الصندوق السعودي 

للتنمية متويال ميس���را لبرنامج عمليات بنك البحرين 
للتنمي���ة قيمته 100 مليون ريال س���عودي )نحو 10.2 
ماليني دينار بحريني تعادل 27.6 مليون دوالر( سيتم 
استخدامه من قبل البنك لتقدمي قروض فرعية لإلسهام 
في متويل املشروعات االستثمارية في مملكة البحرين 

وفق الوكالة.
ووقع االتفاقيات عن اجلانب البحريني وزير األشغال 
فهمي اجلودر ووزير املالية الش���يخ أحمد بن محمد آل 
خليفة والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال 
العوجان، فيما وقعها عن الصندوق السعودي للتنمية 
نائب رئيس الصندوق العضو املنتدب يوسف بن ابراهيم 

البسام.

الوثيق���ة التي تربط »بيتك« بجامع���ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا والتي تتجلى في أوجه التنسيق والتعاون 
بني املؤسستني في جميع املجاالت واملناسبات مبا يحقق 
مصلحة املجتمع الكويتي، حيث يقدر »بيتك« دور اجلامعة، 
التي باتت اليوم أحد أهم املعالم احلضارية البارزة في 
الكويت، في رفد السوق واملؤسس���ات املالية بالكوادر 

املتخصصة التي حتتاجها. 
وكان »بيتك« قد ساهم كشريك استراتيجي في دعم 
نادي التمويل اإلس���المي في جامع���ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا، انطالقا من خبراته املتراكمة في قطاع 
التمويل اإلسالمي واجنازاته في هذا املجال التي تتجاوز 

النطاقني احمللي واإلقليمي.

السيما املؤسس���ات التعليمية التي تطلع بدور أساسي 
في بناء الكوادر الوطنية وإعدادها لالنخراط في احلياة 
العملية، كما يحرص البنك دائما على حتفيز املتفوقني 

واملبدعني من أبناء هذه املؤسسات ملواصلة تفوقهم.
كما تأتي هذه الرعاية اإلستراتيجية لتؤكد العالقات 

أكد بيت التمويل الكويتي )بيتك( على اهتمامه برعاية 
وتشجيع الطلبة املتفوقني في مختلف املراحل التعليمية، 
من أجل رفع كفاءة املستوى التعليمي للشباب في جميع 
التخصصات العلمية وخلق أجيال مؤهلة يعول عليها 

في دفع مسيرة التنمية في البالد.
وفي هذا الصدد يساهم »بيتك« كشريك استراتيجي في 
حفل تكرمي الطلبة املتفوقني في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا الذي يقام االثنني املقبل في مقر اجلامعة 
بحضور الرئيس التنفيذى ل� »بيتك« محمد س���ليمان 
العم���ر، وبعض قيادات »بيتك« وأكادميني في اجلامعة، 
وتأتي هذه املبادرة انسجاما مع حرص »بيتك« على أداء 
رس���الته االجتماعية جتاه مختلف مؤسسات املجتمع، 

حرصاً على تشجيعهم وحفزهم لمواصلة التفوق

خالل افتتاح المجموعة »التونسية ـ الكويتية للتنمية« فندق »موڤنبيك قمرت« بتونس

لتمويل مشروعات تنموية

»سوني الخليج« تطلق تلفزيونات براڤيا ثالثية 
LED األبعاد ذات الشاشة المضاءة بتقنية

تلفزيون���ات براڤي���ا اجلديدة 
اقراص  مت تصميم مش���غالت 
 Disc Tm Blu -( »بل���و راي«
ray( وانظمة السينما املنزلية، 
بحيث تقدم جتربة ترفيه منزلي 
ال تضاه���ى حتى م���ن ناحية 

الشكل.
الثالثة  وتتيح املودي���الت 
اجلديدة من تلفزيونات براڤيا 
امكانية االتصال باالنترنت من 
خالل تقنية Wi-Fi الستكشاف 
خي���ارات غير مح���دودة من 
احملتوى واخلدمات، كما تتوافر 
ايضا مجموعة كبيرة من محتوى 
الڤيديو املجاني وحسب الطلب 
الذي ميكن استكشافه من خالل 
مواقع املشاركة مثل يوتيوب 
وديلي موشن، وميكن الوصول 
بيسر وسرعة الى مقاطع الڤيديو 
احلديثة واالستمتاع مبشاهدتها 
مباشرة على تلفزيونات براڤيا 
اجلديدة واالستغناء عن احلاجة 
الى االتصال عن طريق الكمبيوتر 
ومتابعة احملتوى على شاشة 

صغيرة.

النتاج احملتوى ثالثي االبعاد 
العالم، فإن  في مختلف انحاء 
 3D LED Bravia تلفزيون���ات
تعد االبتكار الذي ال غنى عنه 

للمستهلك.
وتتميز املوديالت اجلديدة 
بس���طح شاش���ة غير ملاع مت 
استخدام اجود املواد في صنعه 
اللمس���ات االخيرة  واضف���اء 
علي���ه، بحيث يك���ون تعبيرا 
عن اسلوب حياة متميز سواء 
كان في وضعية التش���غيل او 
االطفاء، وتتيح مناذج LX900 و
HX815/710 خيار إمالة الشاشة 
بزاوية قدرها ست درجات بحيث 
توفر رؤية ممتازة للمشاهد الذي 
يس���تخدم مفروشات عصرية 
منخفضة االرتفاع، فضال عن 
اضفاء احس���اس بوجود مزيد 

من املساحة في اي غرفة.
وكانت س���وني قد اعتمدت 
التصمي���م البارز ف���ي جميع 
منتجاتها م���ن اجهزة الترفيه 
املنزلي الت���ي اطلقتها في عام 
2010، وال���ى جانب سلس���لة 

اعلنت شركة سوني اخلليج 
الذراع االقليمية لشركة سوني 
عمالق صناع���ة االلكترونيات 
االستهالكية العاملية عن اطالق 
مجموعة تلفزيون���ات براڤيا 
)BRAVIA( اجلدي���دة بتقنية 
الثالثية والشاش���ة  االبع���اد 
املضاءة بتكنولوجيا LED في 
منطقة الشرق االوسط، وتشمل 
 HX800 هذه السلسلة موديالت
وNX815/710 وLX900 التي تتسم 
بتصاميمها اجلذابة والنحيفة 
والتي جتسد التكامل االمثل بني 
االداء املتف���وق واملظهر االنيق 
الذي يتالءم مع ديكور املنزل.

وتتوافر املوديالت اجلديدة 
من تلفزيونات براڤيا بشاشات 
من مختلف القياسات مبا فيها 
40 و46 و52 و55 انشا، ومتثل 
هذه السلسلة اجليل التالي من 
اجهزة الترفيه املنزلي التي توفر 
احدث التقنيات مثل الوضوح 
العالي واالبعاد الثالثية ونظام 
االتصال الالسلكي باالنترنت 
Wi-Fi واملدمج���ة جميعها في 

تصميم جذاب وانيق.
املدير  املناسبة، قال  وبهذه 
العام لسوني اخلليج اوسامو 
ميورا: توفر تلفزيونات براڤيا 
اجلديدة بتقنية االبعاد الثالثية 
والشاشة املضيئة بتكنولوجيا 
LED فرصة مثالية الختبار املزايا 
الكاملة الجواء عالم سوني ثالثي 
االبعاد، وتشمل هذه السلسلة 
كل اخلصائ���ص االساس���ية 
الختبار افض���ل جتربة ترفيه 
منزلي قمنا بانتاجها حتى اآلن، 
ونظرا ألن سوني هي الشركة 
الرائدة في التقنيات املستخدمة 

وزير العمل السعودي يطلق حوارًا 
إلكترونيًا على الـ »فيس بوك«

مجموعة سعودية تعتزم
شراء حصة في »هيونداي« الكورية

العمل السعودي  أعلن وزير 
م.عادل فقيه أمس من مكة املكرمة 
»انه س����يطلق حوارا الكترونيا 
مفتوحا خ����الل اليومني املقبلني 
عبر ال� »فيس بوك«، متوقعا ان 
يصل عدد املش����اركني الى نحو 
50 ألف صديق خالل الش����هرين 
املقبلني«، ومؤكدا في الوقت ذاته ان 
الهدف من انشاء صفحته على ال� 
»فيس بوك« هو التواصل واحلوار 
ومعرف����ة املطالب واملش����كالت 

لدراستها وإيجاد احللول لها.
الوزير فقيه بحس����ب  واتكأ 
جريدة »عكاظ« خالل لقائه أهالي 
مكة في احلفل الذي دعا اليه الشيخ 
عبدالرحمن فقيه احتفاء بصدور 
الثقة امللكي����ة الكرمية بتعيينه 
وزيرا للعمل، على إرث أدبي استقى 
من ينابيعه، وتوارثها من قطبني 

كبيرين هما والده الشاعر األديب 
محمد عبدالقادر فقيه وسلفه في 
املنصب الراحل د.غازي القصيبي، 
ليخرج بكلمته الش����اعرية التي 
شنف بها اآلذان من عنق زجاجة 
قضايا وزارته الشائكة في أمسية 
ماتع����ة أقامها تكرمي����ا له رجل 
األعمال املعروف عبدالرحمن فقيه 

في مكة املكرمة.
وتاب����ع قائال: ان����ه من خالل 
متحيص التعليقات فإن 95% من 
أصدق����اء ال� »فيس بوك« هم من 
الباحثني عن العمل ومن املتوقع ان 
يقفز هذا العدد خالل شهرين الى 
50 ألفا، لذا سأبدأ خالل يومني في 
احلوار املفتوح معهم وفق محاور 
نعمل حاليا على حتديدها ومن 
خالل هذا احلوار سأشخص بعض 
الوقائع وأصدر قرارات تعاجله. 

رويترز: ذكرت صحيفة كورية جنوبية امس، أن مجموعة سعودية 
لم تسمها، تعتزم تقدمي عرض لشراء حصة حاكمة في شركة »هيونداي 
للهندسة واإلنشاء«. نقلت صحيفة »جوجن اجن البو« عن وكيل للشركة 
السعودية قوله: »بعد استعراض عدة ظروف قررت تقدمي خطاب نوايا 
بصورة منفردة«. وأضافت الصحيفة: »ان العائلة امللكية السعودية 
متتلك أكبر حصة في املجموعة التي تقوم بأنشطة في قطاعات البناء 
والعقارات واخلدمات املالي����ة«. وطرح الدائنون وبينهم بنك »كوريا 
اكستش����نج« حصتهم التي تبلغ 35% في الشركة للبيع، وتبلغ قيمة 
احلصة 2.56 مليار دوالر. وكانت »هيونداي موتور جروب« خامس 
أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، قد كشفت عن عرضها لشراء 

احلصة في أكبر شركة بناء في كوريا اجلنوبية.

السعودية بحاجة إلضافة 130 ألف وحدة سكنية  
خالل عام لخفض نسب التضخم 

س���يضيف 64 برج���ا، وحول 
نسب االنخفاضات املتوقعة في 
مدينة الرياض أكد عقاريون أن 
االنخفاضات في القطاع العقاري 
عادة تأتي بشكل تدريجي طويل 
املدى والتي تتراوح بني 3 و 6 
أشهر على أقل تقدير، مرجحا 
أن تصل هذه النسبة ملا بني 20 

و25% كحد أقصى. 
 وكان محافظ مؤسسة النقد 
د.محمد اجلاسر قد أشار خالل 
املؤمتر الذي عقد مبناسبة صدور 
التقرير السنوي ل� »ساما« عن 
االقتصاد باململكة الى أن إيجارات 
املنازل لعبت دورا رئيسيا في 
ارتفاع مس���توى التضخم في 
ش���هر أغسطس إلى 6.1% لكنه 
أكد على تراجعه مستقبال نتيجة 
النخفاض اإليجارات مبينا أنه 
من املمكن أن يصل إلى مستويات 

مقلقة للمستثمرين.

والذين ضخوا استثمارات كبيرة 
في اململكة وحتديدا في مدينة 
الرياض وبالتالي تشير التوقعات 
إل���ى انخفاض الطلب على هذا 
النوع من التأجير نتيجة لزيادة 
العرض، مس���تبعدا في الوقت 
ذاته أن تكون االنخفاضات قد 
الظهور حاليا مؤكدا  بدأت في 
أن بدايتها الفعلية ستكون مع 
انتهاء معظم املش���اريع والتي 
يتوقع أن تك���ون خالل العام 

القادم. 
 وكان���ت بع���ض التقارير 
ق���د توقعت أن  املتخصص���ة 
يشهد س���وق العقار التجاري 
زيادة في نس���بة املس���احات 
املطورة واجلاهزة خالل فترة 
العام���ني املقبل���ني لتصل الى 
قرابة 1.5 مليون متر مربع من 
خالل مشاريع ضخمة يتقدمها 
مركز امللك عبداهلل املالي الذي 

 أشار متخصصون عقاريون 
في السعودية إلى ان التضخم 
خالل الس���تة أشهر األولى من 
2010 ل���م يكن س���ببه القطاع 
ب���ل هناك  العقاري فحس���ب 
أسباب أخرى كارتفاع أسعار 
املواد الغذائية وسعر الصرف 

لقيمة الريال. 
 وأوض���ح عضو جلنة غرفة 
التجارة في الرياض د.عبدالوهاب 
أبوداهش تعليق���ا على التقرير 
السنوي ملؤسسة النقد السعودي 
أنه من الصعب الربط بني القطاع 
الس���كني واإليجارات وتأثيرها 
في عملي���ة التضخم خالل فترة 

وجيزة. 
 وق���ال إن اإليج���ارات في 
الغالب تأخ���ذ فترة أطول مما 
جاء بالتقرير، وأضاف أبوداهش: 
العقاري بشكل  القطاع  ليؤثر 
كبير في خفض التضخم فإنه 
يحتاج إلضافة 130 ألف وحدة 
خالل عام. واستبعد ابوداهش 
الوحدات  العدد من  تنفيذ هذا 
السكنية في املستقبل املنظور 

أو مع نهاية العام 2011. 
 ورغم أن تقرير مؤسس���ة 
النقد ل���م يتطرق إلى إيجارات 
العقار التج���اري إال أن بعض 
أن  إلى  املتخصصني أش���اروا 
العق���ار التج���اري س���يواجه 
ضغوط���ا في الفت���رة القادمة 
والتي يتوقع أن ينخفض فيها 
الطلب على العقار، مشيرا إلى 
أن الركود في أحجام العمل بعد 
العاملية خالف  املالي���ة  األزمة 
املتفائلة  توقعات املستثمرين 

زيادة املعروض السكني يحد من التضخم


