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 طوكيوـ  رويترز: قال تاجر امس إن الكويت رفعت سعر البيع 
الرسمي لصادراتها من النفط اخلام إلى املشترين اآلسيويني 
لشهر يناير مبقدار ١٫٠٥ دوالر للبرميل إلى ما يقل ٠٫٨٥ دوالر 

للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
  وقال ان الكويت كانت قد حددت ســــعر البيع الرسمي عند 
أقل ١٫٩٠ دوالر عن متوسط خامي عمان ودبي لشحنات شهر 
ديسمبر.من ناحية أخرى، قالت مصادر في صناعة النفط إن 

السعودية ستزود ما ال يقل عن ستة مشترين آسيويني بعقود 
محددة املدة بكل كميات النفط املتعاقد عليها لشهر يناير دون 

تغيير عن مستويات شحنات ديسمبر كما كان متوقعا.
  وقال مصدران إن اململكة ســــتقدم املزيد من اخلام اخلفيف 
األعلى ســــعرا إلى مشترين آســــيويني اثنني على األقل الشهر 
املقبل بالرغم من عدم وجــــود أي تعديل في إجمالي الكميات 

عن شحنات ديسمبر. 

 الكويت ترفع سعر النفط المصدر آلسيا بقيمة ١٫٠٥ دوالر للبرميل

 تداول ١٥٢ عقارًا خالل الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٢ الجاري

 ٤٥٫٥ مليون دينار قيمة التداوالت العقارية
   تركزت في «الخاص» و«االستثماري» 

  شريف حمدي
  شــــهدت التداوالت العقارية 
حتســــنا ملحوظا خالل الفترة 
مــــن ٢٨ نوفمبر املاضي حتى ٢ 
ديسمبر اجلاري مقارنة بالفترة 
من ٢٢ وحتى ٢٥ نوفمبر املاضي، 
القيمة  وذلك علــــى مســــتوى 
وعدد العقارات املتداولة، حيث 
شهدت تلك الفترة ارتفاع مؤشر 
العقاريــــة بواقع ١٢  التداوالت 

عقارا.
  ووفقا آلخر احصائيات ادارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل بلغت السيولة ٤٥٫٥ 
مليون دينار بنسبة زيادة ٥٪ 
مقارنة باالســــبوع قبل األخير 
من نوفمبر املاضي الذي بلغت 
القيمة فيه ٤٣ مليون دينار، ومت 
تداول ١٥٢ عقارا بنسبة زيادة 
٨٪ مقارنة بالفترة من ٢٢ وحتى 
٢٥ نوفمبر املاضي التي شهدت 

تداول ١٤٠ عقارا.
  وأظهر مؤشر تداول العقود 
املسجلة خالل الفترة ارتفاعا في 
إجمالي اعداد العقارات املتداولة 
بواقع ٨ عقــــارات، حيث ارتفع 
إجمالي اعداد العقارات من ١٣٧ إلى 
١٤٥ عقارا، وذلك على اثر ارتفاع 
مؤشر تداول العقار اخلاص بواقع 
٣٢ عقارا، فيما انخفض مؤشر 
تداول العقار االستثماري بواقع 
١٩ عقارا، وانخفض مؤشر تداول 
العقار التجاري بواقع عقار واحد، 
وكذلك انخفض مؤشــــر تداول 
عقار املخازن بواقع عقار واحد، 

العقار  وانخفض مؤشر تداول 
الصناعي بواقع ٣ عقارات.

  وعلــــى مســــتوى العقارات 
املتداولة مبوجب العقود املسجلة 
خالل الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى 
٢ ديسمبر اجلاري فقد بلغت قيمة 
تداول ١٠٩ عقارات خاصة ٢٤٫٦ 
مليون دينار، وبلغت قيمة تداول 
٣٥ عقارا استثماريا ١٦٫٩ مليون 
دينار، وبلغت قيمة تداول عقار 
جتاري واحد ٢٫٥ مليون دينار 
ولم تشهد تلك الفترة تداوالت 
ألي عقارات في قطاعات املخازن 
او الصناعي فضال عن الشريط 

الساحلي.

  وبلغــــت قيمــــة العقــــارات 
الوكاالت  املتداولــــة مبوجــــب 
العقارية ١٫٤٩١ مليون دينار على 
اثر تداول عدد ٧ عقارات اقتصرت 
على العقار اخلاص دون غيره 
من العقارات التي لم تشهد أي 
تداوالت خالل تلك الفترة، حيث 
لم تشهد قطاعات االستثماري او 
التجاري او املخازن او الصناعي 
أي تداوالت تذكر على مستوى 

الوكاالت العقارية.
  ووفقا لالحصائية فإن محافظة 
حولي استمرت على رأس ترتيب 
التداوالت  احملافظات من حيث 
العقارية ســــواء على مستوى 

الوكاالت  او  العقود املســــجلة 
العقارية، حيث بلغ عدد العقارات 
املتداولة ٤٦ عقارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع ٢٩ عقارا 
فيما بلغ تداول االستثماري ١٥ 
عقارا، وعلى مستوى الوكاالت 
حظيت احملافظة بتداول عقارين 
فقط اقتصرا على السكن اخلاص، 
تلتها محافظة األحمدي من خالل 
تداول ٣٠ عقــــارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع ٢١ عقارا 
وتداول ٩ عقارات على مستوى 
االستثماري، وشهدت احملافظة 
تداول ٣ عقارات على مستوى 
الوكاالت العقارية اقتصرت على 

السكن اخلاص، تلتها محافظة 
مبارك الكبير في املرتبة الثالثة 
بواقع تداول ٣٠ عقارا كلها في 
السكن اخلاص وذلك على مستوى 
العقود املســــجلة، فيما شهدت 
تداول عقارين في السكن اخلاص 
على مستوى الوكاالت العقارية 
ولم حتظ احملافظة بأي تداوالت 
على مستوى باقي العقارات خالل 
الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٢ 

ديسمبر اجلاري.
  وحلت محافظة الفروانية في 
املرتبــــة الرابعة، وذلك من خالل 
تــــداول ١٥ عقــــارا توزعت على 
الســــكن اخلاص بواقع ١٥ عقارا 
وعلــــى االســــتثماري ٣ عقارات، 
فيما لم تشهد احملافظة تداول أي 
عقارات على مســــتوى الوكاالت 
العقارية، تلتها محافظة العاصمة 
فــــي املرتبة اخلامســــة من حيث 
عدد العقارات املتداولة وذلك من 
خالل تداول ١٨ عقارا على مستوى 
العقود املسجلة كانت عبارة عن 
٩ عقارات على مســــتوى السكن 
اخلاص و٧ عقارات على مستوى 
االستثماري، وتداول عقار واحد 
على مستوى التجاري، اما محافظة 
اجلهراء فجاءت في املركز األخير 
من حيــــث ترتيب احملافظات من 
حيث التــــداول، حيث لم يتداول 
في هذه احملافظة سوى ٥ عقارات 
في السكن اخلاص على مستوى 
املقابل لم  العقود املسجلة، وفي 
تشــــهد اجلهراء أي تداوالت على 

مستوى العقارات األخرى.   

 ارتفاع التداوالت على العقار اخلاص  

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١٠/١١/٢٨ حتى ٢٠١٠/١٢/٢ 

 العقود المسجلة 
 الشريط  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 صناعي  مخازن الساحلي 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٨  ٩  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٥  ٢٩  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١٥  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٠  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٩  ٢١  األحمد ي(٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٣٥  ١٠٩  املجموع 

 التقرير االحصائي االسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١٠/١١/٢٨ حتى ٢٠١٠/١٢/٢ 

 الوكاالت العقارية 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص   المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  االحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  املجموع 

 القطاع الخاص ينفذ حاليًا ١٤٠ مشروعًا ضمن خطة التنمية

 «كولدويل بانكر»: نمو التمول المقدم للقطاع اإلنشائي
  بنسبة ٦٪ ليصل الى ١٫٧ مليار دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي 

التقرير   تناول 
العقاري لشركة 
كولدويل بانكر 
العامليــــة فرع 
الكويت حجم التمويل املقدم من 
قبل البنوك احمللية لصالح القطاع 
االنشائي والذي شهد منوا بنسبة 
بلغت ٦٪، حيث وصل الى ١٫٧٧١ 
مليار دينــــار حتى نهاية أكتوبر 
املاضي مقارنة مــــع ١٫٦٧٠ مليار 
دينار حتــــى أكتوبر مــــن العام 

.٢٠٠٩
  وبني التقرير أن معدالت التمويل 
في ٢٠١٠ تقاربت مع مثيلتها في 
العــــام ٢٠٠٨ والتــــي بلغ حجم 
املقدم للقطاع االنشائي  التمويل 
بهــــا نحــــو ١٫٧٣٣ مليــــار دينار، 
مشــــيرا الى الطفرة التي شهدها 

املقدم للقطاع االنشائي  التمويل 
خالل العامني ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ والتي 
قدرت بنحو ٣٠٠ مليون اضافية 
في العام الواحد، خاصة أن تلك 
الفترة شهدت ورشة العمران في 
مختلف املناطق الكويتية، خاصة 
العاصمة التي شهدت تغيرا جذريا 
خالل تلك الفتــــرة وكذلك بعض 
املناطــــق االســــتثمارية خاصة 
حولــــي والســــاملية والفروانية 

واجلابرية.
الذي  النمو  التقريــــر    وأرجع 
بدأ يشــــهده حجم التمويل املقدم 
للقطاع من جديد اعتبارا من بداية 
العام احلالي الى بداية تنفيذ خطة 
التنمية التي أقرتها الدولة والتي 
تتضمن مشاريع ضخمة مبليارات 
الدنانير حيث ينفذ القطاع اخلاص 

حاليا نحو ١٤٠ مشروعا انشائيا 
ضمن خطة التنمية حتت اشراف 
وزارة االشغال تتضمن مشاريع 
رئيســــية وأخرى فرعية، واشار 
التقريــــر الى أنه مت حتقيق جزء 
كبير من تلك املشــــاريع، والتي 
تعمل البنوك احمللية على متويلها، 
متوقعا أن يرتفع حجم التمويل 
املقدم للقطاع االنشائي خالل الفترة 
املقبلة في ظل تصريحات وزير 
املالية مصطفى الشمالي وتأكيداته 
أن البنوك احمللية هي التي ستقوم 
بتمويل مشــــاريع خطة التنمية 
وأنه ال مجــــال للتمويل املدعوم 

من احلكومة.
  وبني التقريــــر أن تصريحات 
الشمالي ســــيكون لها بالغ االثر 
االيجابي في حركة التمويل املقدمة 

للقطاع اخلاص في هذا املجال والتي 
ستشــــهد مزيدا من املرونة خالل 
الفترة املقبلة.وأشار التقرير الى 
أن هذا النمو الذي ســــجله حجم 
التمويل املوجه للقطاع االنشائي 
وان كان طفيفــــا اال أنه يعبر عن 
بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع 
بجميع استخداماته، خاصة عقب 
تخلي البنوك احمللية عن بعض 
من شــــروطها املتشــــددة والتي 
كانت تقف حائال أمام العديد من 
عمليات متويل املشاريع العقارية  
واالنشائية، اال أن النصف الثاني 
من العام احلالي شهد مجموعة من 
التحركات لبنوك أخذت على عاتقها 
متويل مشاريع عقارية وانشائية 
التمويل  كبرى.أما علــــى صعيد 
العقاري فقــــد بني التقرير ووفقا 

لالحصائيــــات الصادرة عن بنك 
الكويت املركزي تراجعه بنسبة 
بلغت ٢٪ من ٦٫٦٠١ مليارات دينار 
حتى نهاية أكتوبر من العام ٢٠٠٩ 
الــــى ٦٫٤٧٢ مليارات حتى الفترة 
نفسها من ٢٠١٠، بانخفاض قدره 
١٢٩ مليون دينار وهو ما يشير الى 
حتول نشاط بعض الشركات عن 
العمل فــــي القطاع العقاري نظرا 
لتشــــبع الســــوق باملباني سواء 
التجارية أو االستثمارية، السيما 
مع وجود نسب شاغر عالية في 
بعض املناطق، الى جانب انشغال 
بعض الشركات العقارية مبا لديها 
من مشاريع قائمة وأخرى جتري 
عمليات تنفيذها، وعدم الســــعي 
وراء تنفيذ مشاريع عقارية جديدة 

خالل الفترة املقبلة. 

 للمرة األولى على مستوى البنوك ومن دون أي رسوم

 حصة الكويت ستبلغ ٤٫٨٪ من رأسمال الشركة

 «بيتك» يوصل بطاقات السحب اآللي 
المجددة لعمالئه في أماكنهم

 «هيئة االستثمار» تساهم 
  بـ ٦٠٠ مليون يورو في «أريفا»

 باريـــس ـ أ.ف.پ: اعلنـــت  
الفرنســـية  وزارة االقتصـــاد 
امس زيادة رأسمال املجموعة 
النووية احلكومية (اريفا) مببلغ 
٩٠٠ مليون يورو قدمت هيئة 
االستثمار الكويتية ثلثيها (٦٠٠ 
مليون) والدولة الفرنسية الثلث 

املتبقي (٣٠٠ مليون).
  وفي اطار عملية زيادة رأس 
املال، ستحصل هيئة االستثمار 
على ٤٫٨٪ من رأسمال املجموعة 
العامة حسبما قالت الوزارة في 

بيان.
  واضاف البيان «ان عرضي 
هيئـــة االســـتثمار والدولـــة 
الفرنســـية ســـيبحثان في ١١ 
ديسمبر من قبل مجلس مراقبة 
اريفـــا». ودعـــي املجلس الى 

االنعقاد اليوم.
اريفا صباح    وعلقت اسهم 
امس في بورصة باريس بناء 

على طلب سلطات البورصة.
  وكان قد تقرر فتح رأسمال 
اريفـــا في يونيـــو ٢٠٠٩ امام 
االستثمارات االجنبية، وارجئ 

مرارا في االسابيع املاضية.
  واول مـــن امس اعلن وزير 
الصناعة والطاقة الفرنسي اريك 

بيسون ان االتفاق على «املرحلة 
االولى» مـــن زيادة رأســـمال 
املجموعـــة النووية احلكومية 
اريفا مبشاركة هيئة االستثمار 

«باتت وشيكة».
  واملرحلة الثانية التي ميكن 
ان تشارك فيها مجموعتا «اي 
دي اف» والستوم الفرنسيتان 

مرتقبة في الربيع املقبل.
  ومتلك الدولة الفرنسية حاليا 
٩٣٪ مـــن رأســـمال اريفا التي 
تطالب منذ العام ٢٠٠١ باشراك 

رساميل اخرى فيه للحصول 
على ما بني ١٫٥ و٣ مليارات يورو 

ضرورية لتطوير املجموعة.
  ومـــن غيـــر املرجـــح ان 
يشـــارك الصندوق السيادي 
القطـــري واملجموعة اليابانية 
ميتسوبيتشي هيفي انداستريز 

في هذه العملية.
  وكانت رئاســـة اجلمهورية 
اكدت الصيف املاضي ان عملية 
زيادة رأس املال «ســـتتم قبل 

نهاية السنة». 

 «المركزي اإلماراتي» يلزم البنوك 
بمخصصات مقابل قروض «دبي العالمية»

 طالب املصرف املركزي البنوك التي لديها تعرض  
لقروض شـــركة دبي العامليـــة بأخذ املخصصات 
احملددة والالزمة على قروضها للمجموعة بالتشاور 
مع مدققي حســـاباتها لتحديد النسبة التي يجب 
على البنوك أخذها في مقابل قروضها وذلك عقب 

استكمال عملية إعادة جدولة ديون املجموعة.
  وقال املصرف املركزي في تعميم وقعه احملافظ 
سلطان بن ناصر الســـويدي وأرسله إلى جميع 
البنوك العاملة في الدولة: انه بعد ان مت استكمال 
عملية إعادة جدولة ديون دبي العاملية فإنه يجب 
على البنوك املعنية أن تأخذ املخصصات احملددة 
والالزمة على قروضها للمجموعة بالتشـــاور مع 

مدققي حساباتها.
  وأضـــاف املركزي في تعميمـــه: ميكن ملدققي 
احلســـابات اخلارجيني للبنوك مناقشة األمر مع 
املصرف املركزي لتوضيح املواضيع ذات الصلة.

  وكان املصرف أبلغ البنوك العاملة في الدولة في 

شهر إبريل بأنها غير مطالبة بتكوين مخصصات 
مقابل التسهيالت املمنوحة لـ «دبي العاملية»، والتي 
تشمل القروض والتسهيالت املقدمة لشركة «نخيل»، 
وذلك حلني االنتهاء من مفاوضات إعادة اجلدولة 
ليقوم بتزويدها الحقا بتوجيهات بشـــأن معاملة 

مديونيات «دبي العاملية» في قيودها.
  ويلزم النظام اجلديد الذي أقره املصرف املركزي 
مؤخرا البنوك باحتساب مخصصات ربعية مقابل 
الديون وفقا للتصنيفات التي أقرها مؤخرا وعدم 
تأجيل هـــذه املخصصات إلى حســـابات األرباح 

واخلسائر في نهاية كل عام.
  ومبوجب تعميـــم «املركزي» فإن البنوك التي 
لديهـــا تعرض لدبي العاملية ولم تقم باحتســـاب 
مخصصات في الربع الثالث، ستكون مجبرة في 
الربع األخير على احتساب هذه املخصصات والتي 
ستكون عبارة عن فارق التكلفة في ديونها لشركة 

«دبي العاملية» بحسب خبراء ومصرفيني. 

 بدأ بيــــت التمويل الكويتي 
«بيتك» خدمة توصيل بطاقات 
السحب اآللي املجددة لعمالئه في 
املكان والوقت املناسبني لهم، من 
خالل إتاحة اخليار أمام العمالء 
بعد االتصال بهم، لتسلم البطاقة 
في أقرب مكان إليهم وفي أي وقت 
يحددونه، في توجه جديد للمرة 
األولى بني البنوك الكويتية التي 
في الغالب تقوم بتوصيل بطاقات 
االئتمان، بينما بطاقة السحب 
اآللي املجانية يتحتم على العميل 
زيارة الفرع لتسلمها.وقال مساعد 
املدير العام للقطاع املصرفي محمد 
الفــــوزان في تصريح صحافي، 
إن هذه اخلدمــــة تؤكد األهمية 
الكبرى التي يوليها «بيتك» لراحة 
الكبير  ورضا عمالئه وتركيزه 
على ســــوق التجزئة وتوسيع 
حصته السوقية والتأكيد على 
جودة اخلدمة أيضا عبر اختيار 
شركة تي ان تي العاملية املعروفة 

لتوصيل البطاقات للعمالء بكل 
يسر وسهولة بعد االتصال عليهم 
وحسب ظروفهم، كما انه مراعاة 
لعوامل السرعة والدقة فإنه يتم 
تفعيل البطاقة وتشــــغيلها من 
خالل اتصال العميل على اخلدمة 
الهاتفية «الــــو بيتك» ١٨٠٣٣٣٣ 
أو زيارة احد الفروع املصرفية.
وأوضــــح الفــــوزان ان اخلدمة 
مجانية من دون أي تكلفة على 
العميل وتتعلق بالبطاقات املجددة 
وليست التي تصدر للمرة األولى، 
كما ان اآللية املوضوعة لعملية 
التسليم والتســــلم تقضي بأن 
تقوم الشركة املذكورة باالتصال 
على العميل وإبالغه بأن بطاقته 
املجددة للصرف اآللي جاهزة وما 
عليه إال أن يحدد الوقت واملكان 
املناسبني للتسلم، وعندما يتسلم 
العميل بطاقتــــه فبإمكانه فورا 
االتصال على خدمة «الو بيتك» 
التي تعمل على مدار الســــاعة، 

وتفعيــــل البطاقة لتصبح بعد 
ذلك صاحلة لالستخدام في جميع 
أجهزة «بيتك» للســــحب اآللي، 
وأجهزة كي نــــت باإلضافة إلى 
نقاط البيع في احملالت واملتاجر 
الكبرى، عــــالوة على صالحية 
البطاقة أيضا لالستخدام خارج 
مــــادام هنــــاك رصيد  الكويت 

متوافر.
  من جانبه قال مدير عام شركة 
تي ان تي الكويت مهند اخلياط 
ان الشــــركة تعتز بهذا التعاون 
مع «بيتك» الذي يحظى بحصة 
كبيرة من العمالء وستبذل جميع 
اجلهــــود لتوفير خدمــــة راقية 
وسريعة، مشيرا إلى ان تي ان 
تي توفر للشركات واملستهلكني 
في جميع أنحاء العالم مجموعة 
واســــعة من اخلدمــــات لتلبية 
احتياجاتهم للتسليم السريع، 
وتخدم أكثر من ٢٠٠ بلد وتوظف 

نحو ١٦٠ ألف شخص. 

 الفوزان واخلياط مبناسبة تسليم أول بطاقة
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