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 بالغ من مجموعة «الخرافي»
  للنائب العام ضد محام مصري

 «جلوبل»: التوترات السياسية في المنطقة
   تلقي بظاللها على قطاع االتصاالت الخليجي

ـ أ.ش.أ: تقـــدم   القاهـــرة 
رئيس مجموعة اخلرافي في 
مصر م.ابراهيم صالح ببالغ 
العام املستشـــار  النائب  الى 
د.عبداملجيد محمود رقم ١١٤٤ 
طالب فيه اتخاذ ما يلزم حيال 
البالغ الكاذب جملة وتفصيال 
الذي تقدم به احملامي سمير 
صبري بشأن حصول مجموعة 
اخلرافي دون وجه حق على 

أراض مبدينة العياط.
  وأكد البيان ثقة املجموعة 
في تصحيح هذا الوضع وعالج 
ما أحدثه هذا البالغ الكاذب من 

آثار ضارة، مشيرا الى أن الشركة التي ذكرها 
احملامي سمير صبري ال عالقة لها من قريب أو 
بعيد برئيس مجموعة «اخلرافي» ناصر اخلرافي 
وال مبجموعة اخلرافي التي ال عالقة لها مطلقا 
بأي أراض مت تخصيصها لتلك الشركة أو أي 
مشروعات تباشرها في العياط أو غيرها، أما 
الشـــركة املقصودة في البالغ فهي املصرية ـ 

الكويتية للتنمية واالستثمار.
  وأضاف البالغ أنه إحقاقا للحق الذي حتملون 
لواءه فإننا نهيب بكم إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال 
هذا البالغ الكاذب جملة وتفصيال، حماية السم 

وسمعة مجموعة اخلرافي التي 
الراسخة  تعتز باستثماراتها 
في مصر محبة منها واميانا 
العظيمة  بقدر ومكانة مصر 

وشعبها العظيم.
  وأشـــار صالـــح إلـــى أن 
املجموعة قامت بتشييد أضخم 
مشروع للتنمية السياحية في 
تاريخ مصر والشرق األوسط 
مبيناء بـــورت غالب الدولي 
بكلفة اســـتثمارية تزيد على 
ملياري دوالر وستتوسع في 

التنمية.
  وكان احملامي سمير صبري 
قد تقدم ببالغ للنائب العام ضد كل من رئيس 
الوزراء السابق د.أحمد نظيف ووزير الزراعة 
السابق أمني أباظة بتهمة إهدار املال العام وتسهيل 
استيالء الشركة املصريةـ  الكويتية لالستثمار 
على ٤٠ ألف فدان بسعر ٥ قروش للمتر تضمن 
البالغ اسم رجل األعمال ناصر اخلرافي كمالك 

لهذه الشركة وهو ما نفته املجموعة.
  يشار إلى أن الشـــركة املصرية ـ الكويتية 
لالســـتثمار مملوكة لشـــركة «منـــا القابضة 
لالستثمار» وليس ملجموعة اخلرافي أي صلة 

بها. 

 عاطف رمضان
  أظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل خالل الفترة من ٣٠ يناير املاضي إلى ٣ 
فبراير اجلاري تراجعا في تداول العقارات (قيمة وعددا) 

مقارنة بالفترة من ٢٣ إلى ٢٧ يناير املاضي.
  ويأتي هذا التراجع الذي (تعدى نسبة الـ ٥٠٪ نزوال 
مقارنة باألسبوع السابق) تزامنا مع احتفاالت الكويت 
باألعياد الوطنية التي تكتســـب شكال خاصا هذا العام 
لكونها تواكب ذكرى مرور ٥٠ عاما على االستقالل، و٢٠ 
عاما على التحرير، وخمســـة أعوام على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
  وتشـــير اإلحصاءات إلى أن عدد العقارات املتداولة 
للعقود بالنســـبة للعقار اخلاص بلـــغ ٦٩ عقارا مببلغ 
قدره ١٦٫٨٦١ مليون دينـــار، في حني بلغ عدد العقارات 
االستثمارية ١٨ عقارا بقيمة ٣٠ مليون دينار، فيما بلغ 
عدد عقار الشـــريط الســـاحلي عقارين بقيمة ٨٦٠ الف 
دينار، علما أنه لم يشهد العقار التجاري أو املخازن أو 

الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة.

  تداول العقود

  وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي العقود العقارية 
خـــالل الفترة من ٣٠ يناير املاضي إلى ٣ اجلاري بلغ 
٨٩ عقارا مقارنة باالسبوع السابق، حيث كان اجمالي 
العقارات املتداولة ١٤١ عقارا وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
العقود بواقع ٥٢ عقارا، فيما انخفضت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع ٢٨ عقارا مقارنة 
باالسبوع السابق، وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار االستثماري 
انخفض بواقـــع ٢٢ عقارا، علما أنـــه انخفض ايضا 
مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار التجاري بواقع 
٣ عقارات، كما أن املؤشـــر انخفض بواقع عقار واحد 
بالنســـبة لعقار املخازن واستقر املؤشر بواقع صفر 
عقار بالنســـبة للعقار الصناعي بينما ارتفع املؤشر 

بواقع عقارين لعقار الشريط الساحلي.

  الوكاالت العقارية

  اما عن العقارات املتداولة للوكاالت بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من ٣٠ 
يناير املاضي إلى ٣ اجلاري فقد بلغ عدد العقارات اخلاصة 
١٤ عقارا مببلغ قدره ٣٫١ ماليني دينار، وبلغ عدد العقارات 
االستثمارية عقار واحد بقيمة ١٫٢ مليون دينار، فيما لم 
يشهد العقار التجاري أو املخازن او الصناعي اي حترك 

خالل هذه الفترة.
  اما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فإن اجمالي 
العقـــارات املتداولة خالل الفترة نفســـها بلغ ١٥ عقارا 
مقارنة باالســـبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات 
املتداولة ١٤ عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية بواقع عقار واحد. ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع عقار واحد، فيما استقر 
مؤشر العقار االســـتثماري بواقع عقار واحد، علما أن 
مؤشر تداول الوكاالت العقارية استقر بواقع صفر عقار 

بالنسبة للعقارين «التجاري» و«املخازن».

  حولي في الصدارة

  ووفقـــا الحصائيـــة «العدل»، فـــإن محافظة حولي 
اســـتحوذت على املرتبة األولى مـــن بني احملافظات من 
حيث التداوالت العقارية خالل الفترة من ٣٠ يناير املاضي 
إلـــى ٣ فبراير اجلاري حيث بلغ عدد العقارات املتداولة 
٣٥ عقارا نال السكن اخلاص النصيب األكبر منها بواقع 
١٨ عقارا واالستثماري بواقع ٤ عقارات أما على مستوى 
الوكاالت العقارية فحظيت احملافظة بتداول ١٢ عقارا في 

السكن اخلاص وعقار واحد في العقار االستثماري.

  األحمدي في المركز الثاني

  وجاءت محافظة األحمدي في املرتبة الثانية من حيث 
التداوالت العقارية من خالل تـــداول ٢٧ عقارا توزعت 

على الســـكن اخلاص بواقع ١٥ عقـــارا وتداول ١٢ عقارا 
على مستوى االستثماري، أما عن الوكاالت العقارية فلم 

تشهدت احملافظة أي تداوالت خالل تلك الفترة.

  مبارك الكبير ثالثا

  واحتلت محافظة مبارك الكبيـــر املرتبة الثالثة في 
التداوالت العقارية بواقع تداول ١٨ عقارا تركزت جميعها 
على مستوى العقار اخلاص بواقع ١٦ عقارا بينما مت تداول 
عقارين في عقار الشريط الســـاحلي، أما عن الوكاالت 
العقارية فلم تشـــهد احملافظة أي تـــداوالت خالل هذه 

الفترة.

  الفروانية بالمرتبة الرابعة

  وجاءت محافظة الفروانية في املرتبة الرابعة لألسبوع 
الثاني على التوالي وذلك من خالل تداول ١١ عقارا تركزت 
كلها على السكن اخلاص بواقع ١٠ عقارات وعلى االستثماري 
بواقع عقار واحد وعلى مســـتوى الوكاالت العقارية لم 

تشهد احملافظة تداوالت خالل تلك الفترة.

  العاصمة خامسا

  واحتلـــت محافظة العاصمـــة الترتيب اخلامس من 
حيث عدد العقارات املتداولة من خالل تداول ٨ عقارات 
تركزت الغالبية العظمـــى منها في العقار اخلاص عبر 
تداول ٦ عقارات وعقار واحد بالنسبة للعقار االستثماري 
بينما شهدت احملافظة تداول عقار واحد بالسكن اخلاص 

بالنسبة للوكاالت العقارية.

  الجهراء تحتفظ بالترتيب الـ ٦

  واحتلت محافظة اجلهراء املرتبة السادسة لالسبوع 
الثاني على التوالي من حيث عدد العقارات املتداولة وذلك 
من خالل تداول ٥ عقارات تركزت كلها في العقار اخلاص 
بواقع ٤ عقارات، في حني شـــهدت احملافظة تداول عقار 
واحد بالسكن اخلاص على مستوى الوكاالت العقارية.

 قال تقرير بيت االســــتثمار 
العاملي (جلوبل) ان التوترات 
السياسية في منطقة الشرق 
األوسط انعكست سلبا على 
قطاع االتصــــاالت اخلليجي 
خالل تداوالت األسبوع املنتهي في ١٧ فبراير ٢٠١٠، 
حيث أنهى مؤشر قطاع االتصاالت اخلليجي تداوالت 
األسبوع املاضي مسجال تراجعا بنسبة ١٫٧٥٪ وصوال 
إلى مستوى ٣٠٥٫٦٨ نقاط. في حني فقد املؤشر منذ 
بداية العام وحتى تاريخه خســــائر بلغت نسبتها 
٣٫٥٧٪، بينما انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع ١٫٧٩ مليــــار دوالر وصوال إلى ١٠٠٫٦٩ مليار 
دوالر. وأوضح التقرير انه من جانب آخر، شهدت 
أنشطة التداول ضغوطا بيعية كبيرة حيث ارتفعت 
كمية األسهم املتداولة بنسبة بلغت ٢٨٫٢٣٪ وصوال 
إلى ١٧٥٫٥٧ مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
٥٠٠٫٧٩ مليون دوالر مرتفعا بنســــبة ٣٠٫٤١٪ عن 

القيمة املتداولة خالل األسبوع السابق. 
  وبني التقرير ان الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت 
استحوذت على ما نسبته ٨٫٥٥٪ من إجمالي الكمية 
املتداولة في األســــواق اخلليجية، بينما استحوذت 
القيمة املتداولة للقطاع على ما نســــبته ٨٫٥٤٪ من 
إجمالــــي القيمة املتداولة في األســــواق اخلليجية، 
هذا وتصدر سهم شــــركة االتصاالت املتنقلة (زين 
السعودية) قائمة األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث بلغت الكمية ١١٠٫١٥ ماليني سهم بقيمة 

٢٣٦٫٢٢ مليون دوالر.
  ومن جهة أداء األســــهم من حيث تغير الســــعر 
السوقي، فقد سجل سهم مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
(اتصاالت) الصعود األكبر خالل تداوالت هذا األسبوع 
بارتفاعه بنسبة بلغت ٢٫٨٣٪. بينما جاء سهم شركة 
احتاد عذيب األكثر تراجعا متصدرا قائمة األسهم من 

حيث االنخفاض فاقدا ما نســــبته ٤٫٧٤٪ من قيمته 
ليغلق عند ١٣٫٠٥ رياال سعوديا، وقد أعلنت شركة 
احتاد عذيب لالتصاالت في بيان لها على «تداول» 
قيامهــــا يوم االثنني املوافق ١٤ اجلاري برفع دعوى 
قضائية أمام ديوان املظالم ضد شــــركة االتصاالت 
الســــعودية تطالب فيها بإلزام شــــركة االتصاالت 
السعودية بإتاحة خدمة إنهاء احلركة الدولية الواردة 
من خالل شبكتها وعبر شبكة االتصاالت السعودية 
إلى املستخدم النهائي، وكذلك إتاحة املكاملات الصادرة 
من شبكتها لألرقام املجانية ٨٠٠ التابعة لشركة احتاد 
عذيب لالتصاالت، وقالت الشركة ان سبب إقامة هذه 
الدعوى هو مخالفة شركة االتصاالت السعودية لنظام 
االتصاالت والئحته التنفيذية ونظام منع االحتكار 
مما أدى إلى حرمانها من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد 

الشركة خلسائر مت اإلعالن عنها مسبقا.
  ومن اخبار شركات القطاع قال التقرير ان شركة 
احتاد اتصاالت (موبايلي) أعلنت عن توقيعها عقودا 
بقيمة بلغت ٤٥٠ مليون ريال بهدف إنشاء وتطوير 
شبكة اجليل الرابع (LTE) في عدد من مدن ومحافظات 
اململكة، وذلك كأول شــــركة في املنطقة تشــــرع في 
إرساء قواعد البنية التحتية لتقنيات التطور بعيد 

.(LTE) األمد
  وبــــني التقرير ان مجلــــس ادارة «زين» قرر في 
اجتماعه يــــوم اخلميس املاضــــي تأجيل البت في 
العروض املقدمة من ثالث جهات بهدف شراء حصة 
املجموعة في شركة «زين الســــعودية» إلى اليوم 

(السبت).
  وذكرت شركة االتصاالت املتنقلة (زين) في بيان 
لها على بورصة الكويت لألوراق املالية، أنها ال تعلم 
باألسس التي استندت إليها هيئة اإلعالم واالتصاالت 
 العراقية في فرضها غرامة بقيمة ٢٦٢ مليون دوالر 

على شركتها التابعة «زين العراق». 

 المجموعة: ليست لنا عالقة بأرض العياط

 ١٫٧ مليار دوالر الخسائر السوقية للقطاع األسبوع الماضي 

 م.إبراهيم صالح

 تقـرير 

 تقـرير 

 تداول ٦٩ عقارًا خاصًا بقيمة ١٦٫٨ مليون دينار
  و ١٨ عقارًا استثماريًا بـ ٣٠ مليونًا

 عقارًا خاصًا بقيمة  عقارًا خاصًا بقيمة 
 استحواذ «حولي» على النصيب األكبر بعدد ٣٥ عقارًا

 ٤ صفقات مليونية بقيمة ٢٩ مليون دينار خالل أسبوع
  

  عاطف رمضان 
  ٤ صفقات مليونية بقيمة ٢٩ مليون دينار تركزت جميعها في العقود املســـجلة 
لصفقـــات البيع التي متت خالل الفترة مـــن ٣٠ يناير املاضي إلى ٣ فبراير اجلاري 
وفقا إلحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ومتثلت هذه 

الصفقات املليونية في ٤ عقارات منها عقارين استثماريان وعقاران خاصان.
  أما العقار األول فهو عبارة عن «أرض خاصة» قيمتها ٢٥ مليون دينار كائنة في 
منطقة الشرق مساحتها ٦٦٣٧٫٩ مترا، علما أن العقار االستثماري الثاني عبارة عن 

أرض في منطقة الشعب البحري مساحتها ١٠٠٠ متر بقيمة ١٫٥ مليون دينار .
  وكان العقار اخلاص الثالث عبارة عن أرض كائنة في منطقة الزهراء قيمتها ١٫٢ 
مليون دينار ومســـاحتها ٢٣٥٠ مترا كمـــا أن العقار اخلاص الرابع عبارة عن أرض 

كائنة ايضا في منطقة الزهراء قيمتها ١٫٣ مليون دينار ومساحتها ٢١٢٥ مترا.  

 ذكـــر التقرير العقاري لشـــركة 
كولدويـــل بانكر العالمية مكتب 
الكويت أنه في ظل ندرة الفرص 
المتاحة لالســـتثمار في السوق 
العقـــاري وتـذبذب أداء ســـوق 
الكويت لألوراق المالية شـــهدت أســـــعار العقارات 
االســـتثمارية (أراض فضاء وبنايات) ارتفاعا خالل 
فترة األشـــهر القليلة الماضية بنســـب تراوحت ما 

بين ٥ و١٠٪.
  وبين التقرير أن الزيادة نتجت عن ارتفاع حجم 
الطلب على شراء العقارات االستثمارية، خاصة غير 
المخالفة لقانون البناء، والتي تحقق عوائد متميزة 
تتراوح ما بين ٨ و١٠ ٪، فنجد أن العقارات االستثمارية 
في المنطقة العاشرة تمنح أعلى معدل للعوائد، حيث 
تتراوح ما بين ١٠ و١٠٫٥٪ تليهـــا منطقة الفروانية 
والتي تتراوح عوائد عقاراتها االســـتثمارية ما بين 
٩ و١٠٪، ثم منطقتا حولي والســـالمية والتي تقدر 

العوائد فيهما بين ٨٫٥ و٩٫٥٪.

  عوائد العقارات االستثمارية

  وأكـــد التــقرير أن المــقارنة على مــدار األشـــهر 
الماضية بين عوائد العقارات االســـتثمارية وعوائد 
ســـوق الكويت لألوراق المالية والودائع المصرفية 
تؤكـــد أن العقار االســـتثماري يحقق أعلى نســـب، 

عالوة على ما يتمـتع به الســـوق العقاري من كونه 
سوقا آمنا وال يتأثر كثيرا باألزمات المحيــطة، حيث 
كان تأثـــر بورصة الكويت واضحـــا باألحداث التي 
مرت بهـــا مصر خالل الفترة الماضية، في حيــن أن 
االضــطرابات التي تشـــهدها المنطقة العربية حاليا 
تجعل االستثمار في العقار المحلي في مقدمة اهتمـامات 
المستثمرين الراغبين في استثمار آمن وبعــيد عن 

تلك األحداث.
  وحول متوسط أسعار األراضي االستثمارية في 
مختلف مناطق الكويت أشار التقرير الى أنها شهدت 
ارتفاعا طفيفا ففي منطقة بنـيد القار بلغ متوســـط 
ســـعر المتر لألرضي مســـاحة ألف متر مربع ١٫١٠٠ 
دينار، فيما ارتفع سعر المتر في المنطقة ذاتها ليصل 
إلى ١٫٧٥٠ دينار على شارع الخليج العربي، وتراجع 
ليصل إلى ١٫٠٥٠ على شارع االستــقالل و٨٥٠ دينارا 
فـــي المناطق الداخلية، وفي منطقة الســـالمية بلغ 
متوسط سعر المتر ٩٨٠ دينارا فيما ارتفع إلى ١٫٨٧٥ 
على شـــارع الخليج العربي وتراوح بين ٩٣٠ و٩٨٠ 

في الشوارع الداخلية.

  الطلب في منطقة حولي

  أما منطقة حولي فأكد التقرير أنها تشهد حاليا طلبا 
متزايدا على الشراء للبنايات االستثمارية، حيث بلغ 
متوســـط سعر المتر المربع بها ٨٥٠ دينارا، ووصل 

الى ٩٥٠ دينارا على بعض الشـــوارع الرئيسية في 
المنطقة، كما شـــهدت منطقة الفروانية أيضا تداوال 
ملحوظا على األرضي االســـتثمارية والبنايات، في 
حين بلغ متوسط ســـعر المتر المربع ٧٥٠ دينارا، 
أما على طريق المطار بمنطقة الفروانية بلغ ســـعر 
المتر ٨٢٠ دينارا، وفي خيطان تراوح سعر المتر بين 
٧٠٠ و٧٥٠ دينارا، وهو ذات المعدل ألسعار العقارات 
االستثمارية في كل من أبوحليفة والمهبولة والمنقف، 
أما الفحيحيل فكان سعر المتر بها أقل وتراوح بين 

٦٠٠ و٦٥٠ دينارا.

  تزايد الطلب

  وتوقـــع التقرير أن يتزايد الطــلب على شـــــراء 
العقارات االستثمارية وأن تستمر الحركة على قطاع 
العقار االســـتثماري خالل النــصف الثاني من العام 
الحالي في ظل استمرار الوضع غير المستقر لكثير 
من الدول العــربية، حيث سيفــضل أغلب المستثمرين 
شراء العقارات المحلية عن االســتثمار في الخارج، 
كما ستتجه أغلب الشركات العقارية واالستثمارية 
إلى التركيز على استقطاب عقارات استثمارية مدرة 
ضمن محافــظها العقارية، وذلـــك بعد تأكـــدها أن 
هـــذه النوعية من العقارات المـــــدرة للدخل تعتبر 
المالذ اآلمن لها حتـى فـــي أقــوى األزمات التي تمر 

بها األسواق. 

 «كولدويل بانكر»: ارتفاع أسعار العقارات االستثمارية 
بين ٥ و١٠٪ خالل األشهر القليلة الماضية 

 اضطراب أوضاع المنطقة تزيد الثقة في العقار المحلي 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/١/٣٠ حتى ٢٠١١/٢/٣ 

 العقود المسجلة 

 الشريط  جتاري  استثماري  خاص  احملافظة 
 صناعي  مخازن الساحلي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٦  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ١٨  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١٠  الفروانية (٣) 
 مبارك الكبير 

 (٤) ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ١٦ 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ١٥  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٢  ٠  ١٨  ٦٩  املجموع 

 عاطف رمضان
  كشــــف نائب رئيس مجلس إدارة الشــــركة 
الكويتية للمقاصة العقارية علي املسلم عن أن 
مجلس إدارة الشركة طالب بضرورة عقد جمعية 
عمومية عادية وغير عادية خالل الفترة املقبلة 
لزيادة رأسمال «املقاصة العقارية» من مليون إلى 
مليوني دينار، وذلك خالل اجتماعه نهاية األسبوع 

املاضي. وتوقع املســــلم في تصريح لـ «األنباء» 
انعقاد العمومية منتصف مارس املقبل، مشيرا إلى 
أن الشركة قدمت طلبا لوزارة التجارة والصناعة 
لتحديد موعد العمومية. وذكر املسلم أنه مت خالل 
االجتماع مناقشة ميزانية ومصروفات الشركة، 
موضحا أن مجلس االدارة قرر تشكيل جلنة فنية 
ملتابعة النظام اآللي للمقاصة العقارية. وتوقع 

املسلم االنتهاء من هذا النظام االلكتروني بنهاية 
شهر مارس املقبل، مؤكدا ان اللجنة الفنية سوف 
توجه دعوات لسماسرة العقار للتقدم للشركة 
للتسجيل ودفع الرسوم، على ان تبدأ الشركة في 
عملها الفعلي بداية أبريل املقبل. وقال املسلم إن 
السمسار سوف يحصل على رقم تداول على غرار 

املعمول به في سوق الكويت لألوراق املالية. 

 «المقاصة العقارية» تعتزم زيادة رأسمالها وتبدأ عملها الفعلي أبريل المقبل 


