
 جورج ريشاني

 «الوطني» يسلط الضوء على توجهات 
األسواق العالمية في ندوته السنوية

 ينظم بنك الكويت الوطني غدا األحد ندوته االستثمارية املخصصة 
لعمالء مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات بعنوان «توجهات األسواق 
العاملية في عام ٢٠١١»، والتي سيلقيها جورج ريشاني رئيس مجموعة 
االستثمارات في بنك الكويت الوطني، وذلك في فندق شيراتون الكويت 

بحضور نخبة من قيادي الوطني.
  وقال ريشاني «سوف نعرض أمام املشاركني في الندوة أهم توجهات 
األسواق العاملية خالل العام القادم إلى جانب الفرص االستثمارية املتيسرة 

لهذه الشريحة من العمالء في األسواق احمللية واإلقليمية». 

 «المقاصة العقارية» تدرس رفع رأسمالها 
خالل المرحلة المقبلة

 عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شـــركة 
املقاصة العقارية تدرس زيادة رأســـمالها خالل 
املرحلة املقبلة وذلك في اطار التوسع في أنشطتها 
التي ستشمل بجانب ابرام الصفقات العقارية اقامة 
املزادات وكذلك تســـهيل اجراءات اقامة املعارض 
العقارية. وبينت املصادر ان رأس املال احلالي البالغ 
نحو مليون دينار لم يعد كافيا للقيام بالتوسعات 
التي يسعى مجلس ادارة الشركة لتنفيذها خالل 

الفترة املقبلة وكذلك جعل الشركة واحدة من أهم 
األســـس التي تساعد في تعافي السوق العقاري 

خالل العام احلالي.
  وأفادت املصادر بان عمل الشركة سيشهد تطورا 
خاصة ان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
يولي اهتماما واضحا للشركة لدورها في تطوير 
آليات العمل في السوق العقاري ودورها في زيادة 
حجم التداوالت العقاريـــة وتقييم العقار ومنع 

التدليس والغش املوجود في السوق. 

 انخفاض القيمة السوقية للقطاع بواقع ٤٢٧٫٩٧ مليون دوالر  

 «جلوبل»: تراجع قطاع االتصاالت الخليجي 
  لألسبوع الثاني على التوالي بقيادة «زين» 

  بينمـــا جاء ســـهم شـــركة 
االتصاالت املنتقلة زين الكويت 
األكثر تراجعا لألسبوع الثاني 
التوالي متصـــدرا قائمة  على 
األســـهم من حيث االنخفاض 
فاقدا ما نسبته ٢٫٦٣٪ من قيمته 

ليغلق عند ١٫٥٢٠ دينار.
  واعلنت شـــركة اتصاالت 
قطر(كيوتـــل) أنهـــا أمتت من 
خالل شركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة (الوطنية)، والتي متتلك 
فيها حصة ٥٢٫٥٪، االستحواذ 
على حصة أوراسكوم تيليكوم 
هولدينغ «أوراسكوم تيليكوم» 
البالغة ٥٠٪ في شركة أوراسكوم 
تيليكوم تونس (تونيزيانا). 
وكانت شركة الوطنية لالتصاالت 
متتلك حصة ٥٠٪ في تونيزيانا. 
وكمـــا مت اإلعالن ســـابقا، مت 
االستحواذ على احلصة املتبقية 

مقابل ١٫٢٠ مليار دوالر. 

املتكاملة  اإلمارات لالتصاالت 
(Du) تصدره قائمة األسهم من 
املتداولة حيث  الكميـــة  حيث 
اســـتحوذ خالل تداوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته ٤١٫٥١٪ 
من إجمالـــي الكمية املتداولة. 
بينما تصدر سهم شركة زين 
(السعودية) قائمة األسهم من 
املتداولة حيث  القيمـــة  حيث 
اســـتحوذ خالل تداوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته ٢٩٫٩٣٪ 

من إجمالي الكمية املتداولة.
  مـــن جهة أداء األســـهم من 
حيث تغير السعر السوقي، فقد 
سجل ســـهم شركة االتصاالت 
املتكاملة (دو) الصعود األكبر 
خالل تداوالت هذا األســـبوع 
بارتفاعه بنسبة بلغت ٤٫٢٠٪ 
ليكـــون النجم البارز بني بقية 
القطاع خالل تداوالت  أســـهم 

األسبوع احلالي. 

 قـــال تقرير 
شـــركة بيت 
االســـتثمار 
العاملــــــــي 
«جلوبل» ان قطاع االتصاالت 
 ٢٠١١ العام  اخلليجي اســـتهل 
مسجال تراجعا في أدائه بقيادة 
ســـهم شـــركة زين (الكويت) 
لينهى مؤشر جلوبل اخلليجي 
لالتصاالت تداوالت األســـبوع 
املنتهي في ٦ يناير ٢٠١١ مسجال 
تراجعا بنسبة ٠٫٤١٪ وصوال 
إلى مستوى ٣١٥٫٧١ نقطة. في 
حني انخفـــض إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع ٤٢٧٫٩٧ 
مليون دوالر وصوال إلى ١٠٣٫٩٩ 
مليار دوالر، وقد جاءت بعض 
اإلحصائيات بأرقام جيدة لبعض 
شركات االتصاالت اخلليجية من 
حيث حصتها السوقية في الدولة 

التي تقدم فيها خدماتها. 
  من جانـــب آخر، شـــهدت 
أنشـــطة التداول اداءا إيجابيا 
حيـــث ارتفعت كمية األســـهم 
املتداولة بنســـبة بلغت ٦٫٩٢ 
٪ وصوال إلـــى ١٤٥٫٨٨ مليون 
ســـهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغـــت ٣٣٧٫٥٣ مليون دوالر 
وهو أعلى بنسبة ١٢٫٤٩٪ عن 
القيمة املتداولة خالل األسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نســـبته ٥٫٤٤٪ من إجمالي 
الكمية املتداولة في األســـواق 
اخلليجية. بينما اســـتحوذت 
القيمـــة املتداولة للقطاع على 
ما نســـبته ٥٫٦٦٪ من إجمالي 
القيمة املتداولة في األســـواق 

اخلليجية. 
  هذا وواصل ســـهم شـــركة 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق خالل 

الفترة من ٢٠١٠/١٢/١٩ حتى ٢٠١٠/١٢/٢٣ 
 الوكاالت العقارية 

 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  العاصمة (١) 

 ٠  ٠  ١  ٠  ١  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الفروانية (٣) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ١  األحمدي (٥) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ١  ١  ٤  املجموع 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 

خالل الفترة من ٢٠١٠/١٢/١٩ حتى ٢٠١٠/١٢/٢٣ 
 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٩  العاصمة (١) 

 ٠  ٠  ٠  ٢  ١٣  ٣١  حولي (٢) 

 ١  ٠  ٠  ١  ٤  ١٢  الفروانية (٣) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٢  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ٣٩  األحمدي (٥) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١  اجلهراء (٦) 

 ١  ٠  ٠  ٤  ٢٨  ١٢٤  املجموع 

 انتعاش قوي في «الخاص» مع اقتراب تطبيق قانوني الرهن والتمويل العقاري

  «التجاري» يتصدر التداوالت العقارية للمرة األولى 
  خالل الشهر  بقيمة ٢٢٫٣ مليون دينار وانتعاش «الخاص» 

 ٤٥٪ ارتفاعًا في سيولة العقار بالغة ٦٥٫٨ مليون دينار لعدد ١٩٠ عقارًا
 «األحمدي» تتصدر التداوالت العقارية بعدد ٥١ عقاراً .. تليها «حولي» بعدد ٤٧ عقاراً  

املركز الرابع بني احملافظات الست 
العقــــارات املتداولة  وفقا لعــــدد 
بعــــدد ١٧ عقــــارا توزعــــت على 
الســــكن اخلاص بواقع ١٢ عقارا 
و٤ عقارات على مســــتوى العقار 
االســــتثماري وعقــــار واحد على 
مســــتوى العقار التجاري، حيث 
مت تداول السكن اخلاص ١٢ عقارا، 
فيما خلت تداوالت «االستثماري» 
الساحلي  و»التجاري» والشريط 
واملخازن والصناعي من أية تداوالت 

عقارية. 
الــــوكاالت    وعلــــى مســــتوى 
العقارية، لم تشــــهد احملافظة أية 
تداوالت تذكر على مستوى السكن 
اخلاص واالستثماري والتجاري 

واملخازن والصناعي. 

  ١١ عقارا في «العاصمة» 
و«الجهراء» 

العاصمة    وتقاسمت محافظتا 
واجلهــــراء املركــــز اخلامس على 
مستوى التداوالت العقارية بواقع 
١١ عقارا، حيــــث توزعت بواقع ٩ 
عقارات في السكن اخلاص وعقار 
في االستثماري وعقار في التجاري 
على مستوى العاصمة، فيما تركزت 
تداوالت محافظة اجلهراء كلها في 

السكن اخلاص بواقع ١١ عقارا. 
  ولم تشهد التداوالت العقارية 
في محافظة اجلهراء على مستوى 
قطاعات االســــتثماري والتجاري 

واملخازن والصناعي أية حركة. 

بواقع عقارين ولم تشهد الوكاالت 
العقارات سوى تداول عقار واحد 
تركز في السكن اخلاص.  والتزال 
محافظة حولي األكثر جاذبية لعدد 
كبير من صغار املستثمرين الذين 
يقومون بدفع مدخراتهم للحصول 
على شقق متوســــطة وصغيرة 
احلجم وتأجيرها للحصول على 

عوائد مجزية. 

  ٢٤ عقارا في مبارك الكبير 

الثالثة، جاءت  املرتبــــة    وفي 
محافظة مبــــارك الكبير بعدد ٢٤ 
عقارا توزعت على العقود بواقع 
٢٢ عقــــارا وعلى الــــوكاالت بعدد 

عقارين. 
   وفيما خلت جميع التداوالت 
العقارية من أية حركة على قطاعات 
االستثماري والتجاري والشريط 
الســــاحلي واملخازن والصناعي، 
تــــداوالت احملافظة  تركــــزت كل 
األســــبوعية في السكن اخلاص 
بعدد ٢٢ عقارا وعقارين في السكن 

اخلاص على مستوى الوكاالت. 
الســــكن  تــــداوالت    والتــــزال 
اخلاص هي األكثر جاذبية للكثير 
من املستثمرين الصغار والكبار 
داخل احملافظة لرخص األســــعار 
وجاذبيتها للكثير من الشباب املقبل 

على الزواج. 

  ١٧ عقارا في الفروانية

الفروانية    واحتلت محافظــــة 

٢٩ عقارا بلغت قيمتها ١٨٫٧ مليون 
دينار، بلغت نســــبتها ٢٨٫٤٪ من 
القيمة اإلجمالية، توزعت تداوالتها 
على العقود بواقع ٢٨ عقارا بقيمة 
١٨٫٧ مليون دينار، فيما جاء على 
العقارية عقار  الوكاالت  مستوى 

واحد بقيمة ٤ ماليني دينار. 

  «األحمدي» في الصدارة 

  وعلى مستوى احملافظات، جاءت 
تداوالت محافظة األحمدي في املركز 
األول بعدد ٥١ عقارا على مستوى 
العقود والوكاالت، حيث مت تداول 
٤٩ عقارا على مستوى العقود، فيما 
جاءت تــــداول الوكاالت العقارات 

بواقع عقارين فقط. 
  وقد استأثرت تداوالت السكن 
اخلــــاص على حصة األســــد من 
التداوالت العقارية على مستوى 
احملافظــــة بعدد ٣٩ عقــــارا، فيما 
جاءت تداوالت االستثماري بعدد 
١٠ عقارات. ولم تشــــهد تداوالت 
الســــاحلي  التجاري والشــــريط 
واملخــــازن أية تداوالت تذكر على 

مستوى احملافظة. 

  ٤٧ عقارا في حولي

  وفــــي املركــــز الثانــــي جاءت 
محافظة حولي بعــــدد ٤٧ عقارا، 
استأثرت العقود فيها على حصة 
األسد بعدد ٤٦ عقارا توزعت على 
السكن اخلاص بواقع ٣١ عقارا و١٣ 
عقارا في االستثماري والتجاري 

٤٥٫٩٪ عن األسبوع قبل املاضي 
الذي بلغت قيمــــة تداوالته ٤٥٫١ 

مليون دينار. 
  وقد اســــتحوذت العقود على 
حصة األســــد من قيمة التداوالت 
العقارية بعــــدد ١٩٠ عقارا بلغت 
قيمتهــــا ٥٩٫٢ مليون دينار مثلت 
٨٩٫٩٪، فيما بلغ عــــدد الوكاالت 
العقاريــــة ٦ عقــــارات بقيمة ٦٫٦ 
ماليني دينار متثل نسبتها ١٠٫١٪ 
من اإلجمالي.  وجاء العقار التجاري 
بنشــــاط ملحوظ خالل األسبوع 
الثالث من ديسمبر حيث جاء في 
املركز األول بعدد ٥ عقارات بلغت 
قيمتها ٢٢٫٣ مليون دينار لعدد ٥ 
عقارات، توزعت بواقع ٤ عقارات 
للعقود املسجلة بقيمة ٢٢٫٣ مليون 
دينار، فيما بلغــــت تداول العقار 
التجاري على مســــتوى الوكاالت 
العقارية عقــــارا واحدا بقيمة ١٫٨ 

مليون دينار. 
  واســــتحوذت تداوالت السكن 
اخلاص على نصيب األســــد من 
التداوالت العقارية بعدد ١٦١ عقارا 
فيما جاءت في املركز الثاني على 
مستوى التداوالت العقارية بقيمة 
٢٢٫٧ مليون دينار بلغت نسبتها 
٣٤٫٥٪ من القيمة اإلجمالية توزعت 
على العقود بواقع ١٥٧ عقارا بقيمة 
٢١٫٩ مليون دينار والوكاالت بواقع ٤ 
عقارات بقيمة ٠٫٨ مليون دينار. 

العقــــار  تــــداوالت    وجــــاءت 
االستثماري في املركز الثالث بعدد 

 عمر راشد 
  ابــــدى العديد مــــن الفعاليات 
العقارية تفاؤلهم بتجديد الثقة في 
رئيس مجلس الوزراء من مجلس 
العقاري  النشــــاط  األمة في دفع 
واخلروج من األزمة احلالية التي 
يعيشها القطاع، الفتني الى أن هناك 
الكثير من اإلشكاليات حتتاج إلى 
حلول ســــريعة وجذرية وهو ما 
يتطلب مــــن مجلس األمة تعاونا 
مع السلطة التنفيذية لتنفيذ خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
العقاري  القطــــاع  التي يتعطش 

لتنفيذها في املرحلة املقبلة. 
  وقد ارتفعــــت قيمة التداوالت 
العقاريــــة بشــــكل ملحــــوظ في 
األسبوع الثالث من ديسمبر وفقا 
التسجيل  إدارة  آلخر إحصائيات 
العقاري في وزارة العدل في ظل 
اســــتمرار الشــــراء امللحوظ على 
العقار االستثماري والسكن اخلاص 
اللذين شــــهدا تداوالت ملحوظة، 
وذلك مع اقتــــراب تطبيق قانون 
الرهن والتمويل العقاري لســــنة 
٢٠٠٨ والذي ينص على ضرورة 
التخلص من قسائم السكن اخلاص 

قبل مارس املقبل. 
  وقد انعكست حركة التداوالت 
الثالث من شــــهر  في األســــبوع 
ديسمبر على حركة التداوالت التي 
شهدت انتعاشا ملحوظا بعدد ١٩٦ 
عقارا بقيمة إجمالية بلغت ٦٥٫٨ 
مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 

 السالمية ومركز الفنطاس والفحيحيل مناطق مرجحة لالستفادة من الفرص المجزية 

 «كولدويل بانكر»: القطاع اإلداري والتجاري من عقارات
   وأراٍض يمثل فرصًا استثمارية حقيقية في ٢٠١١ 

 توقع التقرير العقاري لشركة كولدويل 
بانكر العاملية ـ فرع الكويت أن يشـــهد 
القطـــاع اإلداري والتجاري في الكويت 
(عقارات وأراض) خالل العام ٢٠١١ فرصا 
استثمارية حقيقية، مشيرا إلى ان املناطق املرجحة لالستفادة من 
هذه الفرص املجزية وهي الساملية والفروانية ومركز الفنطاس 
والفحيحيل، مؤكدا أنه على الرغم من استمرار األزمة التي مير 
بها قطاع العقارات التجارية واإلدارية في البالد فاليزال هناك 
عقارات جتارية حتقـــق عوائد مجزية وتثبت أنها بعيدة عن 
آثار تلك األزمة التي تغرق فيها العقارات التجارية واإلدارية 
داخل العاصمة حتى يومنا هذا بسبب زيادة حجم املعروض 

مقابل ضعف الطلب على التأجير.
  وبني التقرير أن أسعار العقارات التجارية في تلك املناطق 
اآلن مناســـبة جدا للشـــراء وذلك بعدما فقدت نســـبة كبيرة 
من أســـعارها منذ بداية األزمة املالية العاملية وتراجعها إلى 
حدود تزيد الرغبة في متلكها، متوقعا أن تشهد الفترة املقبلة 
بداية النتعاش هذا القطاع الذي عادت أســـعاره إلى معدالتها 

الطبيعية.

  وأشار التقرير إلى العقارات التجارية التي تخدم املناطق 
البعيدة عن العاصمة والتي تشهد حاليا رواجا غير مسبوق، 
السيما تلك التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية تفتقر 

للخدمات التجارية واإلدارية.
  وحول أسعار العقارات التجارية التي ينتظر حترك الطلب 
على شرائها فقد حقق شارع سالم املبارك في منطقة الساملية 
أعلى مستوى لألسعار بقيمة تراوحت ما بني ٣ و٣٫٥ آالف دينار 
للمتر املربع للقسائم التي تبلغ مساحتها ١٠٠٠ متر مربع ولديها 
نسبة بناء ١٨٠٪، وفي شوارع الفحيحيل التجارية رصد التقرير 
معدالت أسعار شارع مكة وهو أشهر الشوارع التجارية بها، 
حيث تتراوح أسعاره ما بني ٢٫٥ و٣٫٦ آالف دينار للمتر املربع 

ملساحة أرض تبلغ ٧٥٠ مترا مربعا ونسبة بناء ١٨٠٪.
  وعن منطقة الفنطاس اإلداري والتجاري أشار التقرير إلى أن 
سعر املتر بها يتراوح ما بني ٢٫٥ و٣٫٥ آالف دينار على حسب 
املوقع واملســـاحة، فيما أقبلت بعض الشركات العقارية على 
تنفيذ عدد من املجمعات التجارية الكبرى على مساحات بني ٣ 
آالف و١٥ ألف متر مربع، في حني تخدم تلك املنطقة نحو ٨٠١ 
ألف نســـمة ٩٠٪ منهم من املواطنني، السيما أن أغلب املناطق 

احمليطة بها هي مناطق لســـكن الكويتيني، فيما حقق شارع 
حبيب مناور في منطقة الفروانية وهي احدى املناطق املرجح 
نشـــاطها خالل الفترة املقبلة معدالت متقاربة بقيمة تبدأ من 

٢٫٥ ألف دينار وتصل إلى ٣ آالف دينار للمتر املربع.
  أما عن أسعار العقارات التجارية داخل العاصمة فأوضح 
التقرير أن معدالتها مازالت على نفس املستوى منذ بداية األزمة 
حيث لم تشهد أدنى حد من التغيير اإليجابي، ويتراوح سعر 
املتـــر املربع فيها اآلن ما بني ٣٫٤ و٧ آالف دينار مبتوســـط ٥ 
آالف دينار وهو األمر الذي يشير إلى أنها وصلت بالفعل إلى 
قاع تراجعها، ويجعل بعضها ضمن قائمة الفرص اجليدة التي 
تعرض اآلن في السوق العقاري، حيث تتناسب هذه النوعية 
من العقارات مع رؤية املستثمر متوسط وطويل األمد الذي ال 
ينتظر الربح السريع، وال يتوقع أن تشهد تلك العقارات مزيدا 

من التراجع خالل الفترة املقبلة.
   وتوقـــع التقرير أن يقبل على تلك الفرص والتي ســـبق 
ذكرها كثير من املستثمرين، خاصة أن املردود من االستثمار 
العقاري بشـــكل عام يعتبر األفضل حاليا مقارنة مع مردود 

الودائع املصرفية الذي ال يتعدى ٣٪. 

 تقـرير 

 تقـرير 
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 قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع ٢٫٠٩ دوالر في تعامالت اول من امس ليستقر عند مستوى ٩١٫١٨ 
دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت امس االول البالغ عندها ٨٩٫٠٩ دوالرا 
للبرميل. وساهمت البيانات االقتصادية االيجابية الصادرة عن الواليات 
املتحدة األميركية والتقرير االسبوعي لوكالة الطاقة األميركية اضافة 
الى البـــرد القارس في اوروبا والواليات املتحدة في زيادة الطلب على 
النفط اخلام وبالتالي زيادة اسعاره في تداوالت يوم امس. واظهر تقرير 

وكالة الطاقة األميركيـــة الصادر اول من امس انخفاضا في مخزونات 
النفط اخلام بحوالي ٤٫٢ ماليني برميل حيث ساهم البرد الذي طال كال 
من اوروبا والواليات الشـــمالية في أميركا من زيادة الطلب على وقود 
التدفئة وبالتالي على النفط اخلام. كما ســـاهمت البيانات االقتصادية 
فـــي الواليات املتحدة اخلاصة بالوظائـــف اجلديدة التي قدمها القطاع 
اخلاص والتي فاقت التوقعات بتعزيز التفاؤل اخلاص مبسيرة التعافي 

االقتصادي في اكبر اقتصادات العالم. 

 النفط الكويتي يرتفع بالغًا ٩١٫١٨ دوالرًا للبرميل


