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 في حتليله ألداء بنك الكويت الدولي في الربع الثالث، أشار التقرير إلى أن البنك حقق 
ارباحا بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو ١٣٫١ مليون دينار بارتفاع 
مقداره ١٧٫٨ مليون دينار مسجلة نسبة ارتفاع بلغت ٣٨٢٫٧٪ مقارنة بخسائر بلغت نحو 
ــتوى هامش صافي الربح  ٤٫٦ ماليني دينار للفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩ وارتفع معها مس

الى ما نسبته ٣٥٫٧٪ من نحو سالب ١٠٫٧٪ للفترة عينها من العام املاضي.
ــي في التحول لألرباح يعود الى تراجع ملحوظ  ــبب الرئيس   وأوضح التقرير ان الس
للمخصصات بنحو ١٦٫٩ مليون دينار وصوال الى ٢٫٢ مليون دينار مقارنة مبا قيمته ١٩٫٢ 
ــها من عام ٢٠٠٩، اي بنسبة تراجع بلغت نحو ٨٨٫٣٪ بينما  مليون دينار في الفترة نفس
ــع مجموع االيرادات بنحو ٦٫٦ ماليني دينار وصوال الى ٣٦٫٨ مليون دينار مقارنة  تراج
مع ٤٣٫٤ مليون دينار في الفترة نفسها من عام ٢٠٠٩، حيث تراجع بند ايرادات مرابحات 
وايرادات متويل بنحو ٦٫٥ ماليني دينار وصوال الى ٣٢٫٥ مليون دينار، مقارنة مبا قيمته 
٣٩٫١ مليون دينار، اي ما يعادل ١٦٫٨٪ تزامنا مع تراجع التوزيعات املقدرة للمودعني بنحو 
ــني دينار، وصوال الى ١١٫٣ مليون دينار مقارنة بنحو ١٧٫٣ مليون دينار للفترة  ٥٫٩ مالي
ــف لصافي ايرادات التمويل  ــابق، األمر الذي ادى الى التراجع الطفي ــا من العام الس ذاته
البالغة نحو ٥٩٤ ألف دينار وصوال الى ٢١٫٢ مليون دينار مقارنة بنحو ٢١٫٨ مليون دينار 
ــابق، وتراجعت ايرادات االستثمارات بنحو ٥١٣ ألف دينار  في الفترة ذاتها من العام الس
ــى ١٫٧ مليون دينار مقارنة بنحو ٢٫٢ مليون دينار بينما ارتفع بند العموالت واألتعاب  ال
بنحو ٣٧٥ ألف دينار وصوال الى ٢٫٣ مليون دينار مقارنة بنحو ١٫٩ مليون دينار للفترة 

ذاتها من العام السابق.
  وتشير البيانات املالية للبنك الى ان اجمالي املوجودات قد سجل تراجعا، بلغ قدره ٥٫٣ 
ــبته ٠٫٥٪ ليصل الى ١١٣٥ مليون دينار مقابل ١١٤٠٫٣ مليون دينار في  ماليني دينار ونس
نهاية عام ٢٠٠٩ في حني بلغ ارتفاع اجمالي املوجودات نحو ٥٫٣ ماليني دينار او ما نسبته 

٠٫٥٪ عند املقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٠٩، حني بلغ ١١٢٩٫٧ مليون دينار.
  وارتفع بند املستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو ١٧٫٧ مليون دينار اي 
ــي املوجودات) مقارنة مبا  ــوال الى ٢٨٤٫٩ مليون دينار (٢٥٫١٪ من إجمال ــو ٦٫٦٪ وص نح
ــار (٢٣٫٤٪ من اجمالي املوجودات) في نهاية عام ٢٠٠٩، وارتفع  قيمته ٢٦٧٫٢ مليون دين
ــها من العام ٢٠٠٩ اي  ــبة ذاتها تقريبا البالغة نحو ٦٫٦٪ مقارنة بالفترة نفس ايضا بالنس
نحو ١٧٫٥ مليون دينار حيث بلغ نحو ٢٧٦٫٣ مليون دينار (٢٣٫٧٪ من اجمالي املوجودات) 
بينما انخفض بند مديني متويل بنحو ٣٫٦٪ اي نحو ٢٧٫١ مليون دينار متراجعا الى ٧٣٤٫٨ 
مليون دينار (٦٤٫٧٪ من اجمالي املوجودات) مقارنة بنحو ٧٦١٫٩ مليون دينار (٦٦٫٨٪ من 
اجمالي املوجودات) في نهاية عام ٢٠٠٩ وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام ٢٠٠٩ جند 
انه تراجع بنحو ٣٫٢٪ اي نحو ٢٤٫٣ مليون دينار عن مستوى ٧٥٩٫١ مليون دينار (٦٧٫٢٪ 

من اجمالي املوجودات) في نهاية سبتمبر ٢٠٠٩.
ــير نتائج حتليل البيانات املالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك كلها قد سجلت    وتش
ارتفاعا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني ROE من سالب ٢٫٩٪ 
في نهاية سبتمبر ٢٠٠٩ الى موجب بنحو ٧٫٠٤٪ وسجل مؤشر العائد على معدل اصول 
البنك ROA ارتفاعا حني بلغ نحو ١٫٢٪ قياسا بنحو سالب ٠٫٤٪ في نهاية سبتمبر ٢٠٠٩، 
ــمال البنك ROC ارتفاعا ايضا حني بلغ نحو ١٢٫٧٪ مقارنة بالفترة  وحقق العائد على رأس
ــالب ٤٫٥٪ وبلغت ربحية السهم EPS نحو ١٤٫٠٧ فلسا  عينها من العام املاضي، والبالغ س
ــائر بلغت نحو ٤٫٩٨ فلوس، للفترة نفسها من عام ٢٠٠٩، ليحقق البنك عائدا  مقابل خس
سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته ٤٫٦٪ مقارنة مع مستواه البالغ سالب ١٫٦٪ 
في نهاية سبتمبر ٢٠٠٩، وعليه يبدو أن مصرفا آخر عاد إلى طريق الربحية ومبستوى 
طيب، وهو مصرف متحول الى اخلدمات االسالمية، وكان متخصصا عقاريا ولكنه جتاوز 

صعوبات التحول وصعوبات الوضع السيئ للقطاع العقاري وهو أمر طيب آخر. 

 يساهم النظام االقتصادي احلر وانخفاض الضرائب 
وتوافر الطاقة بأسعار زهيدة في جعل املنتجات الوطنية 
ذات قدرة عالية على املنافسة في مختلف األسواق خصوصا 
ان قطاع الصناعة في الكويت يحمل إمكانيات كبيرة اال ان 
بعض الصعوبات املتعلقة بالتسهيالت تقف امام تطوره. 
وأقدمت العديد من الكفاءات الوطنية على دخول معترك 
الصناعة لتقدمي منتجات وطنية بجودة عالية وبأسعار 
منافسة لنظيرتها في الدول الصناعية رغم تعدد اخليارات 

امامها في االستثمار في قطاعات اكثر ربحية وأمانا.
  وسلطت «كونا» الضوء على هذا املوضوع من خالل 
التقائها مع مدير عام شركة «انترباك الكويت» لصناعة 
الكرتون املتعرج د.عبداهللا معرفي الذي باشـــر مصنعه 
اولى عمليات انتاجه في شهر سبتمبر املاضي بعد سنتني 

من التأسيس واإلنشاء.
  وقال معرفي انه مت انشاء املصنع لهدفني االول لتغطية 
النقص في السوق احمللي حيث ان السوق يعاني نقصا 
في االنتاج احمللي للكرتون مبعدل ٥٠٪ والتي تتم تغطيته 

عن طريق استيراده من اخلارج.
  وأوضح ان انشاء املصنع يهدف ايضا الى رفع جودة 
املنتجات احمللية بسبب التكنولوجيا العالية املستخدمة 
فيه حيث ان اقرب مـــكان لتصنيع املنتجات الكرتونية 
التي يقدمها املصنع توجد على بعد مســـافة ال تقل عن 

٥٠٠ كيلومتر عن مدينة الكويت.
  واشار الى ان تكلفة نقل «الكرتون» عالية، ألن حجمه 
يفوق وزنه مما يجعل النقل عامال مؤثرا في الســـعر قد 
يصل الى ١٠٪ او ما يفوق ذلك كما ان هامش الربح على 
هذه الصناعة منخفض جدا ويعتمد على وفرة االنتاج.

  وقال معرفي ان التكنولوجيا احلديثة تساهم في توفير 
ما ال يقل عن ٥٪ من اتالف الورق وهو املادة الرئيســـية 
في تصنيع «الكرتون» مما ســـينعكس بشكل كبير على 

سعر «الكرتون» السيما ان تصنيعه يحتاج الى أكثر من 
٧٠٪ من الورق ســـواء الورق الطبيعي او املعاد تدويره 

«ريسايكل».
  واشار الى ان هذه التكنولوجيا موجودة لدى شركات 
اخرى عاملة في املنطقة السيما في اململكة العربية السعودية 
ودولة االمارات العربية املتحدة وغير موجودة في السوق 
احمللي مما ابرز منتجات املصنع التي تضاهي املنتجات 

االوروبية واألميركية.
  وقـــال ان الكويـــت تعتبر في مصاف الـــدول عالية 
الدخل األمر الذي يحتم تقدمي منتجات ذات جودة عالية 
للمستهلكني اال ان املنتج الكويتي ال يعتبر منافسا بصورة 
كبيرة حتى للمنتج اخلليجي بسبب افتقاره الى مبادرات 

تطويره.
  وفيما يخص الصعوبـــات التي يعانيها الصناعيون 
قال معرفي: «لعل عدم توافر قسائم صناعية في مناطق 
صناعية بشكل كاف يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه 
الصناعيني الكويتيني» مشـــيرا الى ان االرض التي شيد 
عليها مصنع «انترباك» مت شراؤها من رأسمال املشروع 

مما استنزف حوالي ٢٥٪ من رأس املال.
  واضـــاف ان هذه الصعوبات دفعـــت جزءا كبيرا من 
رؤوس االموال الصناعية الوطنية للهجرة الى اخلارج 
بسبب التســـهيالت املقدمة في دول اجلوار موضحا ان 
مدة انشـــاء املصنع استغرقت سنتني بسبب العديد من 

املعوقات.
  وذكـــر معرفي ان قطاع الصناعة الوطني بحاجة الى 
خبرات (اجنبية) وهو ما عمل به املصنع السيما ان كل 

معداته مت استيرادها من اخلارج.
  اما بالنســـبة لثقافة اعادة التدوير (ريسايكل) فقال 
معرفي «انها شـــبه معدومة في منطقتنا ألســـباب عدة 
اهمها وجود منتجات بديلة للكرتون وبأسعار زهيدة مثل 

«النايلون» و«األيسوفوم» اللذين اما ان تكون أسعارهما 
مرتفعة في الدول غير النفطية واملتقدمة او ان استخدامها 
غير مصرح به في بعض الصناعات بسبب وجود ثقافة 
بيئيـــة متطورة في تلك الدول ومعرفة تلك الدول مبدى 

صداقة الكرتون للبيئة».
  واشار الى ان املنتجات في الدول املتقدمة حتمل شعارا 
خاصا بالبيئة مما يجعل املستهلك اكثر حرصا على شراء 
منتجات حتمل هذه الشـــعارات في حني ان «مجتمعاتنا 
تعتبر استهالكية بدرجة كبيرة وحتتاج الى ثقافة بيئية 
وهذا يعد مســـؤولية اجلميع (الدولـــة واملجتمع املدني 

وجمعيات النفع العام).
  وبّني معرفي ان بعض الشركات احمللية تولي اهتماما 
بقضايا البيئة وإعادة التدويـــر اال ان الدور االجتماعي 
للمؤسسات واالفراد في قضايا البيئة يتعاظم مع تطور 
الدولة وتصبح اخلدمـــات االجتماعية والبيئية املقدمة 

من الشركات اكبر.
  وتطرق الـــى املعوقات والصعوبـــات التي تعترض 
الصناعة الوطنية ومن اهمها عدم التجانس بني املراقبني 
التنفيذيني واصحاب األعمـــال الصناعية حيث ال يدرك 
املراقبـــون متطلبات واحتياجـــات الصناعيني مما يولد 
خلال واضطرابا في العمل الصناعي اضافة الى التعارض 
في بعض احلاالت بني مقاييس السالمة ومعاييرها على 

الصعيد العاملي واحمللي.
  وأفاد بان متويل «انترباك» مت جزئيا من بنوك خارجية 
واجلزء االكبر كان متويال ذاتيا من الشركاء وتبلغ طاقته 
االنتاجية القصوى احلالية حوالي ٣٠٠٠ طن بالشـــهر 
من الكرتون املتعرج، مشـــيرا الى ان متويل املشروعات 
الصناعية يالقي بعض الصعوبـــات وان معظم متويل 
البنوك احمللية يتجه الى القطاع العقاري بسبب الضمانات 

الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع. 

 واشنطن ـ يو.بي.أي: وافق املجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي على تقدمي قرض جديد لليونان بقيمة ٢٫٥ مليار 

يورو لتمويل خطة اإلنقاذ االقتصادي.
  ومبوجب املراجعة الثانية التـــي أجراها صندوق النقد 
الدولي ألداء اليونان االقتصادي اول أمس اجلمعة ستحصل 
أثينا على قرض جديد بقيمة ٢٫٥ مليار يورو ليبلغ إجمالي 
األموال التي حصلت عليها مبوجب خطة اإلنقاذ األوروبية 

إلى ١٠٫٥٨ مليارات يورو.
  وأثنى املدير اإلداري املســـاعد في صندوق النقد الدولي 
موريلـــو برتغال على اإلصالحات االقتصادية التي تتخذها 
الســـلطات اليونان وقال إن التعديـــالت املالية حتى اليوم 

كانت مثيرة لإلعجاب.
  وكانت السلطات اليونانية قد اتخذت إجراءات تقشفية 
قاسية ملواجهة أزمة الديون التي تعاني منها والتي أدت إلى 

تظاهرات عنيفة ومواجهات مع عناصر الشرطة. 

 «الشال»: ٢٫١ مليار دينار سيولة العقار لـ ٢٠١٠ بنمو ١٤٫٥٪
 

 أشار إلى أن سيولة السوق قد تتراجع بداية ٢٠١١

 تراجع مخصصات «الكويت الدولي» ٨٨٫٣٪ دفع البنك لتحقيق أرباح في الربع الثالث

 قطاع الصناعة المحلي يحمل إمكانيات كبيرة 
  .. لكنه يواجه صعوبات تقف أمام تطوره

 «صندوق النقد» يوافق على قرض جديد 
لليونان قيمته ٢٫٥ مليار يورو

 أوباما يصدر التسوية الضريبية
   ويعتبرها «إنجازًا كبيرًا» لألميركيين 

 الموافقة على إعادة ٧ مليارات دوالر 
  لضحايا احتياالت ميدوف

 قطر تؤكد أن استثماراتها
   في ألمانيا «ليست إال في بدايتها»

 برلنيـ  أ.ف.پ: اعلن وزير االقتصاد القطري يوسف 
حســــني كمال لصحيفة فاينانشل تاميز دويتشالند 
ان استثمارات بالده، املساهمة الكبرى في مجموعة 
بي تي بي هوختيف وصانع السيارات فولكسفاغن 

«ليست اال في بداياتها في املانيا».
  وقال كمال للصحيفة االقتصادية «لســــنا اال في 
بداياتنا في أملانيا» مشــــيرا الى «بدء املفاوضات مع 

شركات صغرى ومتوسطة أملانية».
  والتقى الوزير االربعــــاء املاضي نظيره االملاني 
رينر بروديــــرل في برلني. ولفتت قطر االنظار اليها 
في املانيا بعد مساهمتها في رأس مال شركات كبرى 
على غرار فولكسفاغن بنسبة ١٧٪ ومؤخرا هوختيف 
بنسبة ٩٪ االمر الذي يضعها في موقع حتكيمي في 
وجه محاولة شــــراء قســــرية من مجموعة «اي سي 

اس» االسبانية تستهدف املساهم االكبر االملاني في 
«بي تي بي». وافادت الصحيفة، التي لم تستند الى 
تصريح، ان كمال حتدث عن مشروع للمساهمة في 

رأس مال شركة البرمجيات «اس ايه بي».
  كما تطرق الوزير القطري الى عقود ضخمة استعدادا 
لكأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ الذي ستنظمه قطر 

وسيستلزم استثمارات كبرى.
  وافاد متحدث باسم وزارة املالية االملانية لوكالة 
فرانس برس ان محادثات االربعاء تطرقت كذلك الى 

«اتفاق ضريبي مزدوج».
  واوضحت صحيفة هاندلسبالت ان قطر ترغب في 
ان تعود الضرائب الناجتة عن ورشات عمل ضخمة 
لشركات أملانية على اراضيها اليها، وان يفرض اقل 
قدر ممكن من الضرائب على استثماراتها في أملانيا. 

حتقيق النمو االقتصادي األميركي 
وانشاء وظائف لألميركيني. هذا 
ما ســــتحققه هــــذه التخفيضات 
الضريبية». وأكد ان «هذا التشريع 
هو انتصار كبير لعائالت الطبقة 
الوســــطى في البالد التي حتملت 
الذي  العبء األكبر في االنكماش 
الى املساعدة  شــــهدناه وحتتاج 

حاليا».

البورصة بينما هي في واقع األمر 
أموال من مستثمرين آخرين.

  ولفتت الشـــبكة إلى أن هذا 
املشـــروع كان يـــدار منذ أوائل 
التسعينيات لكن خيوط لغزه 
فكت عندما حاول املستثمرون 
ســـحب نحو ٧ مليارات دوالر 
التراجع االقتصادي  عند ذروة 
العاملي، ولم يتمكن ميدوف من 
تدبير األموال. يذكر أن ميدوف 
يقضي حاليا عقوبات سجن تصل 
في مجملها إلى ١٥٠ عاما بسبب 

جرائم احتيال. 

على متديد مساعدات البطالة ملدة 
١٣ شهرا ومجموعة من االجراءات 
األخــــرى املوجهة الــــى الطبقات 
الوسطى والتي يقول البيت األبيض 
انها تدابير جديدة لتحريك اقتصاد 
مازال يجد صعوبة في خلق عدد 

كاف من الوظائف.
  وقال الرئيس االميركي «كل ما 
يهمنا جميعا في الوقت احلاضر هو 

أنها كانت تسرق من مستثمرين 
آخرين.

  ووصف املدعي األميركي بريت 
بارارا التسوية اخلاصة باستعادة 
األموال املســـروقة بأنها مؤشر 
تغيير بالنسبة لضحايا احتياالت 
ميدوف والذين فقد العديد منهم 

مدخرات حياته.
  وأقر ميدوف في العام املاضي 
بأنـــه كان يقوم بخداع آالف من 
املســـتثمرين من خالل مشروع 
وهمـــي يقدم مبقتضـــاه أمواال 
للمستثمرين على أنها أرباح من 

ـ أ.ف.پ: اصــــدر   واشــــنطن 
الرئيس األميركي باراك اوباما اول 
من امس التسوية الضريبية التي 
توصل اليها مع اجلمهوريني بعدما 
وافق عليها الكونغرس، معتبرا ان 
هذه الوثيقة التي تثير جدال حتى 
داخل صفوف الدميوقراطيني تشكل 

«اجنازا كبيرا» لألميركيني.
اوباما النص باألحرف    ووقع 
األولى في البيت األبيض، بعد اقل 
من ٢٤ ساعة من التصويت عليه 
في مجلس النواب غداة إقراره في 

مجلس الشيوخ.
  وينــــص االتفاق الــــذي أعلن 
عنه االسبوع املاضي على متديد 
التي  التخفيضــــات الضريبيــــة 
اقرت في ٢٠٠١ ثــــم في ٢٠٠٣ في 
عهد الرئيس السابق جورج بوش 
وتنتهي مفاعيلها في ٣١ ديسمبر 
ملدة ســــنتني، مبا في ذلك لألكثر 
ثراء. وستبلغ الكلفة اإلجمالية لهذا 
اإلجراء ٨٥٨ مليار دوالر على عشر 
امليزانية  سنوات، بحسب مكتب 

في الكونغرس.
  وكان أوباما يريد أساسا متديد 
التخفيضات الضريبية للطبقات 
الوســــطى فقط، اي األســــر التي 
يقل دخلها عن ٢٥٠ الف دوالر في 

السنة.
  غيــــر انه فــــي مقابــــل متديد 
التخفيضات الضريبية لألكثر ثراء، 
حصل علــــى موافقة اجلمهوريني 

 واشنطنـ  أ.ش.أ: وافقت أرملة 
رجل أعمال كان أكبر مســـتفيد 
من عمليـــات االحتيال الضخمة 
للمحتال األميركي السجني حاليا 
بيرنارد ميدوف على إعادة ٧٫٢ 
مليـــارات دوالر لصالح ضحايا 

تلك اجلرائم.
  ونقلت شبكة «بي بي سي» 
اإلخباريـــة البريطانية اول من 
امس عن باربارا بيكاوار ـ أرملة 
جيفـــري كاوار ـ قولها إن تلك 
االحتياالت كان مدعاة لألســـى 
وتعهدت بإعادة كل األموال التي 
تراكمت عبر ٣٥ عاما من خالل 

االستثمار مع ميدوف.
  وكان رجـــل األعمال جيفري 
بيكاور قد توفي غرقا من إصابته 
بأزمة قلبية في حمام السباحة 
مبنزله في عـــام ٢٠٠٩ عن عمر 
٦٧ عامـــا وكان يعتبر من أقدم 

عمالء ميدوف.
  ومتثل السبعة مليارات دوالر 
نحو ثلث حجم األموال التي فقدها 
املستثمرون في فضيحة احتياالت 
ميـــدوف، وكان يفترض أن يتم 
استثمار تلك األموال في البورصة 
لكن احملققني في القضية ذكروا 

  دبي ـ العربية.نت: أوصى مجلس إدارة شـــركة اململكة القابضة 
بتوزيع أرباح نقدية ربع ســـنوية من األرباح املبقاة بنسبة ١٫٢٥٪ 

لتشكل ٥٪ لكامل السنة من القيمة االسمية للسهم.
  وســـتكون التوزيعات بواقع ١٢٫٥ هللة ربعيا لكل ســـهم مصدر 
بحيث يصبح اإلجمالي ٠٫٥ ريال لكامل الســـنة، مبا مجموعه ١٣٧٫٥ 
مليون ريال لكل ربع سنة، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات اخلاصة 

لكامل السنة ٥٥٠٫٣ مليون ريال. 
  وقالت الشركة في بيان لها إن هذا يأتي بعد تنازل رئيس مجلس 
اإلدارة األمير الوليد بن طالل عن ٣٧ هللة لكل سهم من حصته من 
التوزيعات النقدية املقترحة لكامل السنة، بواقع ٩٫٢٥ هللة لكل سهم 

تساوي ٣٢٥٫٦ مليون من حصته من األرباح الربعية.
  وســـتكون أحقية األرباح للدفعة األولى للمســـاهمني املسجلني 
بسجالت الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة العادية، 

 األمير الوليد بن طاللالتي ستتم الدعوة لها بعد أخذ موافقة اجلهات املختصة. 

 بيرنارد ميدوف أثناء القبض عليه

شهر واحد ـ عند املستوى نفسه، 
فسوف تبلغ قيمة تداوالت السوق 
ـ عقــــودا ووكاالت ـ نحو ٢١٥٧٫٨ 
مليون دينار اي اعلى مبا قيمته 
٢٧٩٫٩ مليون دينار كويتي ونسبته 
١٤٫٩٪، عما كانــــت عليه في عام 
٢٠٠٩، مما قد يعني سيولة أفضل 
واحتالل السنة للمركز الثامن في 
سيولة سوق العقار، خالل الفترة 
(١٩٩٩ ـ ٢٠١٠)، مقارنة مبستوى 
سيولة السوق في العام الفائت، 
التــــي بلغت نحــــو ١٨٧٨ مليون 
دينار، وجاءت في املركز التاسع، 
خالل الفترة نفســــها، ولكن، البد 
من مالحظة ان املعدل الشــــهري 
للســــيولة لتداوالت نصف العام 
األول من العام احلالي كان أعلى، 
بنحو ٤٩٪، من االشــــهر اخلمسة 
األخيرة، حتى نهاية نوفمبر، ورغم 
توقعات ارتفاع اجمالي السيولة 
في عام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٩، 
فإن االجتاه العام يوحي بتراجع 
سيولة السوق في بداية عام ٢٠١١ 
ما لم يبدأ قطــــاع العقار بإعطاء 
مؤشرات تعاف بسبب ارقام االنفاق 
الضخمة املرتبطة باخلطة التنموية 

اخلمسية. 

 تناول التقرير األسبوعي لشركة 
العقارية  التداوالت  أداء  الشــــال 
خالل شهر نوفمبر مشيرا إلى أن 
آخر البيانات الصادرة عن وزارة 
العقاري  إدارة التسجيل  ـ  العدل 
والتوثيق لشــــهر نوفمبر ٢٠١٠، 
تظهر انخفاضا في سيولة العقار، 
إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود 
والوكاالت نحو ١٦٦٫٩ مليون دينار 
انها انخفضت بنسبة قاربت  أي 
١٦٫٣٪ مقارنة مبثيلتها في شهر 
اكتوبر املاضي، والتي بلغت نحو 
١٩٩٫٥ مليون دينــــار كما قاربت 
نســــبة انخفاضها ٤٦٫٣٪ مقارنة 
مبثيلتها في الشهر نفسه من العام 
املاضي، والتي بلغت نحو ٣١٠٫٨ 
ماليني دينار. وتعتبر قيمة التداول 
الشهري، لنوفمبر عام ٢٠١٠، ثالث 
أدنى قيمة تــــداول في عام ٢٠١٠، 
الرئيسة وغير  وأحد األســــباب 
املتكررة لالنخفاض هو انخفاض 
إجمالي أيام التداول نتيجة اإلجازة 

الطويلة لعيد األضحى املبارك.
  وفي قــــراءة مقارنة إلجمالي 
تداوالت عــــام ٢٠١٠ ـ حتى نهاية 
٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ ـ جند ان جملة 
قيمة بيوع العقود والوكاالت بلغت 

آخر إلى انخفاض عام في االسعار، 
فقد انخفض معدل قيمة الصفقة 
الواحدة في االنشــــطة الرئيسية 
الثالثة، أي اخلاص واالستثماري 
والتجاري، مبا نسبته ١٫٧٪ و١٨٫٥٪ 
و٥٫١٪، على التوالي، بينما ارتفع 
معدل قيمة الصفقة الواحدة، لنشاط 

املخازن، مبا نسبته ٣٨٪.
  ولو افترضنا استمرار سيولة 
السوق، خالل ما تبقى من السنةـ  

من عــــام ٢٠١٠، باملعدل االجمالي 
لقيمة الصفقة لعام ٢٠٠٩، نالحظ 
انخفاضا في معدل قيمة الصفقة 
الواحدة، حيث بلغ هذا املعدل نحو 
٢٩٤٫٨ ألف دينار، مقارنة بنحو ٣٦٠ 
الف دينــــار في عام ٢٠٠٩، اي ان 
هذا املعدل قد انخفض مبا نسبته 
١٨٫١٪، وذلــــك يعود في جزء منه 
الى ارتفاع نصيب السكن اخلاص 
في اجمالي البيوعات، وفي جزء 

نحو ١٩٧٨ مليون دينار، منها نحو 
١٧٦٤ مليون دينار، عقود، و٢١٤ 
مليون دينار وكاالت، وبلغ نصيب 
السكن اخلاصـ  عقودا ووكاالتـ  
من االجمالي ما نسبته ٥٥٫١٪ فيما 
بلغ نصيب االستثماري نحو ٣٤٪، 
والتجاري نحــــو ٩٫٨٪ واملخازن 

نحو ١٫١٪.
  وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات 
الصفقات العقارية، خالل ما مضى 

 األمير الوليد بن طالل يتنازل عن ٣٢٥ مليون ريال 
من أرباحه في «المملكة القابضة» 

 الشركة تكشف عن توزيع أرباحها بشكل ربع سنوي
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 تناوالت سوق العقار (شهري) ما بين يناير ٢٠١٠ ونوفمبر ٢٠١٠

 يناير   فبراير  مارس   ابريل  مايو  يونيو  يوليو  اغسطس  سبتمبر  أكتوبر  نوفمبر 


