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 قالت مؤسســـة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع ٢٫٠٤ دوالر في تعامالت امس ليســـتقر عند مســـتوى٨٤٫٣٧ دوالرا 

للبرميل مقارنة بتعامالت أمس األول البالغ ٨٢٫٣٣ دوالرا للبرميل.
  وجاء االرتفاع في أسعار النفط اول من أمس مدفوعا بانخفاض سعر 
صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيســـية في سوق العمالت بسبب إقبال 
املستثمرين على املخاطرة لتساهم اآللية العكسية بني الدوالر والنفط في 

رفع أسعار النفط في أسواق الطاقة العاملية.

  وعززت البيانـــات االيجابية الصادرة عن االقتصـــاد األميركي إقبال 
املستثمرين على املخاطرة السيما تلك البيانات املتعلقة بارتفاع مبيعات املنازل 

قيد االنتظار خالل اكتوبر املاضي والتي جاءت أعلى من التوقعات.
  ويأتي ارتفاع أسعار النفط في تداوالت أمس بعد انخفاض في تداوالت 
أمس األول عززتها بيانات أخرى صدرت عن االقتصاد األميركي ايضا متعلقة 
بارتفاع وتيرة تقدمي طلبات اإلعانة األسبوعية بأعلى من التوقعات والتي 

حتدد مستوى العاطلني عن العمل في اكبر اقتصاد في العالم. 

 النفط الكويتي يرتفع ليستقر عند ٨٤٫٣٧ دوالرًا للبرميل

 تنطلق أعماله غدًا بتنظيم شركة بيوند للمؤتمرات 

 وصوًال إلى ١٠٠٫٧٤ مليار دوالر خالل األسبوع الماضي

 «بوبيان» يشارك ويرعى ملتقى 
  ومعرض النجاحات األول 

 «جلوبل»: انخفاض القيمة السوقية لقطاع 
االتصاالت الخليجي بواقع ١٫٦٤ مليار دوالر

الدعم املجتمعي التنموي الناجح 
وإبراز دور الدعم املجتمعي في 
تنمية املجتمـــع ونقل جتربة 
الدعم املجتمعي التنموي اخلاص 
وإظهار قدرة القطاع احلكومي 
واخلاص على قراءة املستقبل 
التي  النجاحـــات  وابـــراز اهم 
حققها الدعم املجتمعي التنموي 
الدعم  التي تواجه  والتحديات 
التنموي في تعاقب  املجتمعي 
االدارات وابراز التعاون املشترك 
بني القطاع احلكومي واخلاص 

في الدعم املجتمعي. 

بني ٦ شركات تقدمت بعروض. 
وقالت الـــوزارة فـــي بيان ان 
الشـــركات املؤهلة هي فرانس 
تليكوم وتركســـل ومؤسســـة 
االمارات لالتصاالت (اتصاالت) 
واالتصاالت السعودية واتصاالت 
قطر (كيوتل) وانها استبعدت 

تامكو االيرانية.
  وأكد ديوان احملاسبة وإدارة 
الفتوى والتشـــريع ان شركة 
املتنقلـــة «زين»  االتصـــاالت 
تخضع لرقابة ديوان احملاسبة 
وان أموالها أموال عامة، تالزم 
ذلك مع إعالن عضو مجلس إدارة 
الشـــيخ خليفة  شركة «زين» 
علي اخلليفة الصباح ان شركة 
«الفوارس» حركت دعوى لوقف 
فتح دفاتر شـــركة «زين» أمام 
مؤسسة االتصاالت اإلماراتية 
التي لم يطلع على عرضها أعضاء 
مجلس اإلدارة، ما يدلل على عدم 

جدية العرض.
  وعقـــد أعضاء مجلس إدارة 
الكويتية  شـــركة االتصـــاالت 
(VIVA) االجتماع السنوي مبقر 
مجموعة االتصاالت السعودية 
بالرياض، وقد ذكر رئيس مجلس 
إدارة شركة االتصاالت الكويتية 
(VIVA) أن الشـــركة قـــد بدأت 
تطبيق إجراءات نقل املعلومة 
والدخول على الشبكة الدولية 
ووصلنا إلى ٧٠٠ ألف مشترك مبا 

فيها الدفع املسبق والفواتير. 

للعمل التطوعي اخليري.
  ومن ابرز ما قـــام به البنك 
الســـت األخيرة  خالل األشهر 
زيارة أقسام األطفال في العديد 
مـــن املستشـــفيات احلكومية 
واملشاركة في االحتفال السنوي 
لدور الرعاية اخلاصة واملشاركة 
في االحتفال باألطفال من مرضى 
السرطان خالل عيد الفطر املبارك 
واملشـــاركة في االحتفال بيوم 
العاملي واالحتفال بيوم  املسن 

البيئة العاملي.
  ويتضمن امللتقى عرض آليات 

نسبته ٣١٫٠٥٪ من إجمالي الكمية 
املتداولة.

  في حني سجل سهم الشركة 
العمانية لالتصاالت (النورس) 
الصعود األكبر خالل تداوالت هذا 
األسبوع بارتفاعه بنسبة بلغت 
٢٫٧٦٪ ليغلق عند ٠٫٧٤٥ ريال 
عماني بينما كان سهم االتصاالت 
املتنقلة (زين الكويتية) األكثر 
تراجعا متصدرا قائمة األسهم من 
حيث االنخفاض فاقدا ما نسبته 
٥٫٥٦٪ من قيمتـــه ليغلق عند 

١٫٣٦٠ دينار.
  

  أخبار شركات القطاع
  بلغ إجمالي عدد مشـــتركي 
«اتصاالت» في الهاتف املتحرك 
والثابت واإلنترنت ١٠٫٤ ماليني 
شخص، في حني تخدم املؤسسة 
١١٠ ماليني عميل في جميع الدول 
التي تعمل بها، بحســـب تقرير 
صـــادر عنها مبناســـبة اليوم 
الوطني الـ ٣٩ لدولة اإلمارات. 
ووصلت نسبة انتشار الهاتف 
املتحرك من «اتصاالت» في الدولة 
إلى نحـــو ١٦٠٪ ما يجعلها من 
أعلى النســـب على املســـتوى 

العاملي.
  وأشار التقرير الى ان وزارة 
الســـورية اختارت  االتصاالت 
٥ شـــركات للتنافـــس علـــى 
ثالث رخصة لتشغيل خدمات 
الهاتف احملمـــول في البالد من 

 اعلن بنك بوبيان عن مشاركته 
ورعايتـــه مللتقـــى ومعـــرض 
الـــذي يقام  النجاحـــات األول 
حتت شـــعار «الدعم املجتمعي 
التنموي.. جناح مجتمع» والذي 
تنطلق أعماله غدا بتنظيم شركة 

بيوند للمؤمترات.
  وتأتي مشاركة البنك في هذا 
امللتقى انطالقا من إميانه بأهمية 
الدور الذي يلعبه القطاع اخلاص 
بصفة عامة والقطاع املصرفي 
خاصة في دعم مختلف قطاعات 
املجتمع في إطار مســـؤوليته 
االجتماعية وحرصه على تنمية 
وتطوير املجتمعات التي يعمل 
فيها.  وميتلك البنك سجال حافال 
من االجنازات التي تدخل ضمن 
مسؤوليته االجتماعية حيث قام 
بتنفيذ العديد من األنشطة من 
خالل فريق خدمة املجتمع والذي 
يضم مجموعة من أنشط املوظفني 
واملوظفات من املشجعني واحملبني 

 قـــال تقرير 
بيت  شركة 
االســـتثمار 
العاملــــــــي 
«جلوبـــل» ان مؤشـــر جلوبل 
أنهى  اخلليجـــي لالتصـــاالت 
تـــداوالت األســـبوع املاضـــي 
منخفضا بنسبة ١٫٦٪ وصوال إلى 
مستوى ٣٠٥٫٨٤ نقاط، ومسجال 
أدنى مستوياته منذ ١٣ أكتوبر 
املاضي، هذا وقد انخفض إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
١٫٦٤ مليـــار دوالر وصوال إلى 

١٠٠٫٧٤ مليار دوالر.
  وبـــني التقريـــر ان القطاع 
تأثر بشـــكل كبيـــر بانخفاض 
سهم شـــركة زين حيث اليزال 
الغموض يكتنف الصفقة وقد 
تأثرت نفســـيات املستثمرين 
الواقع، وشـــهدت  ســـلبا بهذا 
أداء مختلطا  التداول  أنشـــطة 
حيـــث ارتفعت كمية األســـهم 
املتداولة بشكل هامشي بنسبة 
٠٫٠٨٪ وصوال إلى ١٠٩٫٣٧ ماليني 
ســـهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغـــت ٢١٠٫٦١ ماليني دوالر أي 
بانخفاض بلغت نسبته ١٫٦٠٪ 

مقارنة باألسبوع السابق.
  وقـــد اســـتحوذت الكميـــة 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته ٦٫٤٨٪ من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نســـبته ٥٫٢٨٪ 
من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية.
  هذا، وواصل ســـهم شركة 
اإلمارات لالتصـــاالت املتكاملة 
(Du) تصدره قائمة األسهم من 
حيـــث الكميـــة املتداولة حيث 
اســـتحوذ خالل تـــداوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته ٥٥٫٣٧٪ 
من إجمالي الكمية املتداولة. بينما 
تصدر سهم شركة زين الكويتية 
القيمة  قائمة األسهم من حيث 
املتداولة حيث استحوذ خالل 
تداوالت هذا األســـبوع على ما 

 رأس المال اإلجمالي نحو ٨٠ مليون دينار

 عمومية «كويت إنفست» و«جيزان القابضة» 
تقران دمجهما في «الدولية للتمويل» بعد غد

 أحمد يوسف
  تعقد شركتا «كويت انفست» و«جيزان القابضة» 
جمعيتهما العموميتني بعد غد االثنني إلقرار االندماج 
في شركة الدولية للتمويل حيث سيصبح رأسمال 
الشركة األخيرة بعد الدمج نحو ٨٠ مليون دينار. 
وقالت مصادر انه من املنتظر ان تتم املوافقة على 
قرار الدمج من قبل اجلمعية العمومية العادية لكل 
منهما، حيث ان مدققي احلسابات قد انتهوا من عملية 
املراجعة الشاملة الصول كل من الشركتني، وأكدوا 

ان هناك جدوى اقتصادية من عملية الدمج.
  وذكرت ان هذا الدمج فريد من نوعه في الكويت، 
فهو يجمع ثالث شركات مدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية، اثنتان منهما شركات قابضة، لكل 
منها نشاطها املختلف، حيث تقوم «كويت انفست» 
بتوفير خدمات الوساطة املالية، و«الدولية للتمويل» 

مختصة في التمويل والقروض االستهالكية لالفراد 
والشركات، بينما تقوم «جيزان القابضة» باالستثمار 
في القطاع العقاري، وان الدمج سيؤدي الى خلق 
شركة خدمات مالية تتنوع انشطتها بني التمويل 

والوساطة املالية وادارة االصول.
  وعن املميزات التي يوفرها الدمج، قالت املصادر 
ان جتميع اخلبرات املتميزة في قطاعات مختلفة 
في كيان واحد من شــــأنه تعزيز اداء الشــــركة 
ووضعها التنافسي بني الشــــركات، كذلك جمع 
االيرادات والتدفقات النقدية حتت سيطرة ادارة 
واحدة، ومــــن ثم تكــــون االدارة اكثر كفاءة في 
توزيع املوارد واخلبــــرات دون تكرار املهام، كل 
هذا سيؤدي الى متتع الشركة بسمعة اقوى واداء 
افضل وبالتالي حتقيق عائدات اكبر وتوزيعات 

افضل للمساهمني. 

 تـقرير 

 تـقرير 

 تداول ١٩٣ عقارًا خالل الفترة من ٧ إلى ١١ نوفمبر الماضي

 ٥٠٫٩ مليون دينار قيمة التداوالت العقارية
   و«الخاص» و«االستثماري» يقودان النشاط  

  وحلت محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الرابعة من حيث عدد 
العقارات املتداولة وذلك من خالل 
تـــداول ١٨ عقارا على مســـتوى 
العقـــود املســـجلة كانت عبارة 
عن ١٧ عقارا على مستوى السكن 
اخلاص وعقار واحد على مستوى 
االستثماري، فيما شهدت احملافظة 
تداول ٣ عقارات على مســـتوى 
العقاريـــة اقتصرت  الـــوكاالت 
جميعها على السكن اخلاص، أما 
محافظة العاصمة فحلت في املركز 
اخلامس على مســـتوى العقود 
املسجلة من خالل تداول ٩ عقارات 
الســـكن  اقتصرت جميعا على 
اخلاص، فيما شـــهدت العاصمة 
تداول ٦ عقارات على مســـتوى 
الوكاالت العقارية اقتصرت ايضا 
الســـكن اخلاص، وجاءت  على 
محافظة اجلهراء في املركز االخير 
من حيث التداوالت على مستوى 
العقود املسجلة بتداول ٨ عقارات 
موزعة على السكن اخلاص بواقع 
٧ عقارات وعلى االستثماري بواقع 
عقار واحد فيما لم تشهد اجلهراء 
أي تداوالت على مستوى الوكاالت 

العقارية.
  ولوحظ من خالل االحصائية 
املعدة عن الفترة من ٧ـ  ١١ نوفمبر 
انه لم يتم تداول أي عقارات على 
مســــتوى الشريط الساحلي على 
مستوى العقود املسجلة، كما لم 
تتم تداول أي عقارات في قطاعات 
التجاري واملخازن والصناعي على 

مستوى الوكاالت العقارية.  

واحدا، وعلى مســــتوى الوكاالت 
حظيت احملافظة بتداول ٤ عقارات 
اقتصرت على السكن اخلاص بواقع 
٣ عقارات واالستثماري بواقع عقار 
واحد، تلتها محافظة االحمدي من 
خالل تداول ٤٩ عقارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع ٣١ عقارا و١٨ 
عقارا على مستوى االستثماري، 
فيما لم تشهد احملافظة أي تداوالت 
العقارية،  الــــوكاالت  من خــــالل 
تلتها محافظــــة الفروانية، حيث 
مت تداول ٣١ عقــــارا توزعت على 
الســــكن اخلاص بواقع ٢٢ عقارا 
وعلى االستثماري ٣ عقارات وعلى 
املخازن عقار واحد وعلى مستوى 
الصناعي ٥ عقارات، فيما شهدت 
احملافظة تــــداول عقار واحد على 
مستوى الوكاالت العقارية شهده 

السكن اخلاص.

جراء تداول عقار واحد استثماري، 
فيما كان هناك انخفاض في إجمالي 
اعداد العقارات املتداولة بواقع عقار 
واحد، حيث انخفض املؤشر من 
١٥ إلى ١٤ عقــــارا، وذلك على اثر 
تراجع مؤشر تداول العقار اخلاص 
اما بالنســــبة  بواقع عقار واحد، 
لالستثماري فقد استقر من خالل 

تداول عقار واحد.

  «حولي» في الصدارة

  ووفقا لالحصائية فإن محافظة 
حولي حافظت على صدارتها لباقي 
احملافظــــات من حيــــث العقارات 
املتداولة، حيث بلغ عدد العقارات 
املتداولــــة ٦٤ عقارا توزعت على 
الســــكن اخلاص بواقع ٤٤ عقارا 
فيما بلغ تداول االســــتثماري ١٩ 
عقارا فيما بلغ تداول التجاري عقارا 

عقار واحد، وارتفع كذلك مؤشر 
تداول العقــــار الصناعي بواقع ٥ 

عقارات. 
  امــــا على مســــتوى العقارات 
املتداولة مبوجب العقود املسجلة 
خالل الفترة من ٧ـ  ١١ نوفمبر، فقد 
بلغت قيمة تداول ١٣٠ عقارا خاصا 
٢٨٫١ مليــــون دينار، وبلغت قيمة 
تداول ٤٢ عقارا اســــتثماريا ١٢٫٨ 
مليون دينار، وبلغت قيمة تداول 
عقار جتاري واحد ١٫٩ مليون دينار، 
وبلغت قيمة تداول عقار مخازن 
١٫٠٢٠ مليــــون دينار، فيما بلغت 
قيمة تداول ٥ عقــــارات صناعية 

٣٫٤ ماليني دينار.
  وبلغت قيمة العقارات املتداولة 
مبوجب الــــوكاالت العقارية ٣٫٤ 
ماليني دينار على اثر تداول عدد 
١٣ عقارا خاصا، و١٨٠ ألف دينار 

 شريف حمدي
التي  النشاط    استمرارا حلالة 
يشهدها سوق العقارات في الكويت، 
شهدت التداوالت العقارية حتسنا 
ملحوظا خالل الفتــــرة من ٧ ـ ١١ 
نوفمبر املاضي مقارنة بالفترة من 
٣١ أكتوبــــر ـ ٤ نوفمبر املاضيني، 
القيمة وعدد  وذلك على مستوى 
املتداولة، حيث شهدت  العقارات 
تلك الفترة ارتفاع مؤشر التداوالت 
العقاريــــة بواقع ١٤ عقــــارا، كما 
ارتفعت القيمــــة اإلجمالية بنحو 

٢٫٤ مليون دينار. 
ادارة    ووفقا آلخر احصائيات 
العقاري والتوثيق في  التسجيل 
وزارة العدل، فقد بلغت السيولة 
٥٠٫٩ مليون دينار بنسبة زيادة 
٤٫٧٪ مقارنة باألسبوع األول من 
نوفمبر املاضي الذي بلغت القيمة 
فيه ٤٨٫٥ مليون دينار، ومت تداول 
١٩٣ عقارا بنسبة زيادة ٧٫٢٪ مقارنة 
باألسبوع األول من نوفمبر الذي 

شهد تداول ١٧٩ عقارا. 
  وأظهر مؤشــــر تداول العقود 
املسجلة خالل الفترة ارتفاعا في 
إجمالي اعــــداد العقارات املتداولة 
بواقع ١٥ عقارا، حيث ارتفع إجمالي 
اعداد العقارات مــــن ١٦٤ إلى ١٧٩ 
عقــــارا، وذلــــك على اثــــر ارتفاع 
مؤشر تداول العقار اخلاص بواقع 
٣ عقارات، وارتفاع مؤشر تداول 
العقار االستثماري بواقع ٥ عقارات، 
فيما ارتفع مؤشــــر تداول العقار 
التجاري بواقع عقار واحد، وارتفع 
مؤشر تداول عقار املخازن بواقع 

 العقار االستثماري يقود النشاط العقاري لالرتفاع

 في ظل تراجع البورصة وانتقال األموال إلى العقار االستثماري

 «كولدويل بانكر»: طفرة عقارية في ٢٠١١ 
  على قطاعي السكني واالستثماري

العقاري لشــــركة  التقرير   توقع 
كولدويل بانكر العاملية فرع الكويت 
أن يشهد سوق العقار احمللي عددا 
من التغيرات على صعيد مختلف 
القطاعات العقارية خالل العام ٢٠١١ والذي ينتظر أن يشهد 
طفــــرة في النمو خاصة فيما يتعلــــق بالتداول على قطاع 
العقار االستثماري، خاصة في ظل تراجع أداء سوق الكويت 
لالوراق املالية والذي كان له بالغ االثر النتقال االموال من 
البورصة الى العقار االســــتثماري وحتقيق عوائد مقبولة 
في ظل اخلسائر التي حتققها أغلب االسهم املدرجة والتي 

بلغت قيم معظمها ما دون القيمة االسمية للسهم.
  الى جانب ذلك جنــــد أن تدني عوائد الودائع املصرفية 
والتــــي باتت تتراوح ما بني ١٫٥ و٢٪ يعتبر ســــببا يجعل 
أغلبية املستثمرين يفاضلون بينها وبني عوائد االستثمار 
في العقارات االستثمارية والتي حتقق ما بني ٧ و١٠٪ وهو 
االمر الذي يرجح كفة العقارات االســــتثمارية ســــواء على 
عوائــــد البورصة التي بات مشــــكوك فيها وعوائد الودائع 

املتدنية في ظل تراجع سعر اخلصم.
  وبني التقرير أن بداية العام اجلديد ستشهد أيضا حركة 
كبيرة فيما يخص التداول على العقارات السكنية،  السيما 

في ظل تأكيد وزارة التجارة والصناعة متسكها بالقرار الذي 
يقضي بضرورة أن تبيع الشركات واملؤسسات ما متلكه من 
قسائم ومنازل قبل حلول شهر مارس املقبل تنفيذا لقانون 
حظر التعامل بالســــكن اخلاص، حيــــث يتوقع التقرير أن 
تتحرك أغلب الشركات بسرعة نحو عرض أكبر قدر ممكن 
مما متلك من العقارات السكنية حتى تتجنب دفع الرسوم 
التي حددها القانون، وهو االمر الذي سيصب في مصلحة 
املواطنني راغبني في احلصول على ســــكن خاص بأسعار 
مناسبة. ولفت التقرير الى ضرورة أن تتجه الشركات التي 
متلك عقارات سكنية خاصة االراضي الى تخفيض أسعار 
القسائم بنسب جتعلها مغرية للشراء، وذلك حتى تتمكن 

من التخلص منها في أقرب وقت ممكن.
  وتتطرق التقرير الى املناطق السكنية التي يتوقع لها أن 
تشهد حركة في التداول خالل الفترة املقبلة ومنها املسيلة 
والفنيطيس والعقيلة الى جانب مناطق جنوب السرة، خاصة 
أن الشركات متلك نسبة كبيرة من القسائم الفضاء املتواجدة 
في تلك املناطق، متوقعا أن تشهد تلك املناطق حركة تداول 
غير مسبوقة خالل االشهر الثالث االولى من العام املقبل، 
في حني أن تلك احلركة لن تنعكس على االســــعار، خاصة 
في ظل ندرة فرص التمويل املتاحة أمام املواطنني من ناحية 

ورغبة الشركات في البيع من ناحية أخرى.
  وعــــن أفضل الفــــرص العقارية التي ســــتكون متاحة 
للمســــتثمرين مع بداية العام ٢٠١١ في الســــوق احمللي أكد 
التقرير أن أغلبها تنحصر في قطاع العقارات االستثمارية، 
خاصة البنايات التي حتقق عوائد ثابتة ومجزية في ذات 
الوقت، مبينا أن الفترة املقبلة ستثبت لكثير من املالك أن 
االستثمار في قطاع العقارات االستثمارية خاصة للبنايات 
املتميزة والتي ال يشوبها أية عيوب في مواصفات الوحدات أو 
مخالفات لقانون البناء ستكون ضمن أفضل سبل االستثمار 

والتي تتراوح عوائدها بني ٧ و١٣٪.
  أما االراضي االستثمارية فال يتوقع لها أن تشهد مزيد من 
النمو، خاصة في ظل ارتفاع حجم املعروض من البنايات 
اجلديدة وارتفاع كلفة البناء ونقص التمويل املوجه للقطاع 
من قبل البنوك. وتوقع التقرير أن تستمر احلركة على قطاع 
العقار االستثماري بشكل مجمل خالل العام ٢٠١١ خاصة مع 
اجتاه بعض الشركات العقارية واالستثمارية على التركيز 
على استقطاب عقارات اســــتثمارية مدرة ضمن محافظها 
العقارية، وذلك بعد تأكدها بأن هذه النوعية من العقارات 
املدرة للدخل تعتبر املالذ اآلمن لها حتى في أقوى االزمات 

التي متر بها االسواق. 
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