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االقتصادية

ش���هدت العقود املتداولة بقطاع العقار احمللي خالل األسبوع األول من أكتوبر إبرام 
عدد من الصفقات قيمتها 25.9 مليون دينار تصدرتها صفقة بقيمة 15 مليون دينار في 
منطقة ش���رق على مساحة 4307.2 امتار عبارة عن ارض استثمارية، كما مت بيع بناية 

جتارية على مساحة 385 مترا في منطقة شرق بالعاصمة بقيمة 2 مليون دينار.
وفي الساملية مت بيع بناية استثمارية على مساحة 529 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار كما 
مت بيع بناية جتارية في حولي على مساحة 1845 مترا بقيمة 6 ماليني دينار، وفي منطقة 

املهبولة مت بيع بناية استثمارية على مساحة 924 مترا بقيمة 108 ماليني دينار.

5 صفقات عقارية بقيمة 25.9 مليون دينار

قيمة الثروة النسائية الخليجية
تتجاوز 385 مليار دوالر بنهاية 2011 

نساء الكويت في المركز الثاني من حيث حجم الثروة واألول في النشاط االقتصادي

أشارت تقارير اقتصادية إلى 
أن الثروة النس���ائية اخلليجية 
في مجملها ستتجاوز حدود 385 
مليار دوالر أو 1.4 تريليون ريال 

في نهاية عام 2011.
وجاء ف���ي تقرير على موقع 
»العربي���ة« أن نس���اء الكويت 
يتصدرن املركز الثاني بالنسبة 
إلى حجم الث���روات، حيث بلغ 
مجموع ثرواتهن 75 مليار دوالر 
في نهاية 2008، الفتا إلى أنهن 
احتللن املركز األول في اإلسهام 
في النش���اط االقتصادي، بينما 
نس���اء اململكة يقبعن في املركز 
الس���ابع ضمن 15 دولة عربية 
ش���ملها التقرير. وأشار إلى أن 
النساء السعوديات لهن نصيب 
األس���د في هذه الثروات، حيث 
كان حجم الثروات في عام 2007 
يساوي 110 مليارات دوالر، منا إلى 
160 مليار دوالر بنهاية 2008، أي 

»غلف إنفست«: التدخل النيابي
في صفقة »زين« وراء هبوط البورصة

اشار التقرير االسبوعي الصادر عن شركة »غلف انفست« الى ان 
االنخفاض الذي شهدته املؤشرات الرئيسية للسوق يعود لعدة عوامل، 
اهمها عمليات جني االرباح وموجة البيع التي طالت معظم قطاعات 
السوق وباالخص مجموعة شركات اخلرافي وذلك بعد التدخل النيابي 
في صفقة بيع »زين« وتصريح شركة مجموعة االوراق املالية بأنها 
قد تلجأ الى القض���اء في املوضوع املتعلق بالصفقة املتوقعة لبيع 
46% من اسهم ش���ركة زين الى شركة اتصاالت االماراتية وتخوف 

املستثمرين من تعثر الصفقة.
وعلى الرغم من اعالنات ارباح جيدة نس���بيا للبنوك والشركات 
القيادية والتشغيلية اال ان السوق فشل في التجاوب مع هذه االعالنات، 
كما ان تذبذب الس���وق بسبب ترقب اعالنات ارباح الربع الثالث من 

العام لباقي البنوك والشركات القيادية والتشغيلية.
وق���د تصدر قطاع البنك اعلى تداول بنس���بة 39.5% من اجمالي 
القيمة املتداولة لالسبوع حيث شهد سهم برقان تداوال ب� 84.2 مليون 
سهم بقيمة 40.9 مليون دينار، وايضا شهد سهم بيتك تداوال ب� 14.3 

مليون سهم بقيمة 20.9 مليون دينار.

عمر راشد 
 دفعت الصفقات املليونية لعدد من العقارات املتداولة في القطاعني 
االستثماري والتجاري في »العاصمة« والساملية وحولي سيولة العقار 
في األس����بوع األول من أكتوبر اجلاري لالرتفاع بش����كل ملحوظ حيث 
اس����تقرت السيولة عند مستوى 51.3 مليون دينار متثل إجمالي تداول 

120 عقارا على مستوى العقود والوكاالت العقارية املتداولة. 
 ووفقا آلخ����ر اإلحصائيات الصادرة عن إدارة التس����جيل العقاري 
والتوثي����ق في وزارة العدل في الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر اجلاري، بلغ 
عدد العقارات املتداولة في السكن اخلاص 99 عقارا على مستوى العقود 
والوكاالت بقيمة 21.2 مليون دينار متثل 41.3% من إجمالي القيمة التي 

مت تداولها خالل أسبوع. 
 وجاءت تداوالت العقار االستثماري مرتفعة خالل األسبوع، حيث 
بلغ عدد العقارات املتداولة في القطاع 18 عقارا بقيمة 21.7 مليون دينار 

متثل 42.3% من إجمالي القيمة. 
 وج����اء العقار التج����اري في املرتبة الثالثة بع����دد 3 عقارات بلغت 
قيمتها 8.4 ماليني دينار متثل نس����بتها 16.4% من إجمالي القيمة، ولم 
تشهد تداوالت الش����ريط الساحلي واملخازن والصناعي أي حركة على 

التداوالت العقارية. 
 وعلى مس����توى العقود والوكاالت التي مت تداولها، بلغ عدد العقود 
املسجلة خالل الفترة املشار إليها 111 عقارا بلغت سيولتها 48.6 مليون 
دين����ار متثل 94.7%، فيما بلغ عدد ال����وكاالت املتداولة 9 عقارات بقيمة 

2.7 مليون دينار متثل 5.2% من إجمالي القيمة. 
 وجاءت التداوالت العقارية لتعكس النسب التقليدية التي حتتلها 
العقود والوكاالت في إجمالي القيمة املتداولة وكذلك مكونات القطاعات 
املختلفة في إجمالي الس����يولة، حيث احتلت العقود املقدمة في نس����ب 
التداوالت العقارية، كما جاءت تداوالت السكن اخلاص في مقدمة العقارات 
التي مت تداولها، إال أن ما ميز تداوالت األسبوع احلالي هي إبرام صفقات 
مليونية في العقارات االستثمارية والتجارية رفعت من وتيرة سيولة 
التداوالت العقارية وبش����كل ملحوظ خالل األس����بوع األول من أكتوبر 

مقارنة باألسبوع األخير من سبتمبر املاضي.

»األحمدي« في الصدارة بـ 30 عقارًا

 وعلى مستوى التداوالت العقارية في احملافظات سيطرت محافظة 
األحمدي على حصة األسد في التداوالت العقارية لتستمر محافظة على 
الصدارة بعدد 30 عقارا توزعت بعدد 23 عقارا في الس����كن اخلاص و6 
عقارات في العقار االستثماري وعقار واحد في التجاري، فيما خلت تداوالت 

الشريط الساحلي واملخازن والصناعي من أية تداوالت عقارية. 
 وعلى مستوى الوكاالت العقارية لم تشهد تداوالت القطاعات املختلفة 
في احملافظة أي حركة ملحوظة اال على العقار االستثماري الذي شهدت 

تداول عقارين فقط. 

26 عقارًا في »حولي«

 واحتل����ت محافظة حولي املركز الثاني بعدد 26 عقارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع 20 عقارا واالستثماري بعدد 5 عقارات والتجاري 
بعدد عقار واحد فيما خلت تداوالت الشريط الساحلي واملخازن والصناعي 

من أي حركة على التداوالت العقارية. 
 وعلى مستوى الوكاالت العقارية املتداولة على مستوى احملافظة، 
تركزت تداوالت الوكاالت في 3 عقارات فقط بالسكن اخلاص، فيما خلت 

تداوالت بقية القطاعات العقارية من أي تداوالت. 

25 عقارًا في الفروانية

 وفي املرتبة الثالثة جاءت محافظة الفروانية بعدد 25 عقارا توزعت 
بني السكن اخلاص بواقع 22 عقارا واالستثماري بواقع 3 عقارات فيما 
لم تشهد تداوالت الشريط الساحلي واملخازن والصناعي أي حركة على 
التداوالت العقارية.   وعلى مستوى الوكاالت العقارية لم تشهد أي من 

القطاعات أية تداوالت تذكر خالل األسبوع على مستوى احملافظة. 

13 عقارًا في »مبارك الكبير«

 وج����اءت محافظة مب����ارك الكبير في املركز الراب����ع بعدد 13 عقارا 
تركزت جميعها في السكن اخلاص، فيما لم تشهد تداوالت االستثماري 
والتجاري والش����ريط الس����احلي واملخازن والصناعي أي حركة على 

التداوالت العقارية. 
 وعلى مس����توى الوكاالت العقارية خلت التداوالت على املس����توى 
القطاعي من أي حركة باس����تثناء الس����كن اخلاص الذي ش����هد تداول 

عقارين فقط. 

»الجهراء« في المركز الخامس 

 وفي املركز اخلامس جاءت محافظة اجلهراء بعدد 9 عقارات توزعت 
على الس����كن اخلاص بواقع 8 عقارات في السكن اخلاص واالستثماري 
عقار واحد ولم تش����هد تداوالت التجاري والشريط الساحلي واملخازن 
والصناعي أي حركة على تداوالتها خالل األسبوع. وعلى مستوى الوكاالت 
العقارية، شهد الس����كن اخلاص في اجلهراء تداول عقار واحد، فيما لم 

تشهد القطاعات العقارية األخرى أي تداوالت خالل تلك الفترة.

 8 عقارات في »العاصمة«

 وفي املركز السادس جاءت محافظة العاصمة بعدد 8 عقارات توزعت 
على السكن اخلاص بواقع 6 عقارات وعقار احد في كل من »االستثماري« 
و»التجاري« وقد خلت تداوالت الشريط الساحلي واملخازن والصناعي 
من أي تداوالت خالل األسبوع. وعلى مستوى الوكاالت العقارية لم يتم 
تداول سوى عقار واحد في اخلاص فيما لم تشهد قطاعات االستثماري 

والتجاري واملخازن والصناعي أي حركة على التداوالت العقارية.

بنسبة مئوية تعادل %45.
وإذا أخذنا مجازا نسبة النمو 
نفس���ها، سيصبح حجم الثروة 
النسائية في اململكة 234 مليار 
دوالر، أي 878 ملي���ار ريال في 
نهاية ع���ام 2011. ولفت التقرير 

إلى أن حجم الثروات النسائية 
الش���خصية بلغ���ت 40 مليار 
دوالر، نصيب السعوديات منها 
11 مليار دوالر مودعة لدى البنوك 
واملصارف بني احلسابات اجلارية 

واحملافظ االستثمارية.

الصفقات المليونية في العاصمة وحولي والسالمية 
تقود سيولة العقار لالرتفاع بالغة 51.3 مليون دينار 

»األحمدي« احتفظت بالصدارة بعدد 30 عقاراً

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2010/10/3 حتى 2010/10/7
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