
االقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةاالقتصادية السبت
٥ مارس ٢٠١١

30

تناقش توزيع ٤٠٪ نقدًا و١٠٪ منحة

عمومية «الوطني» غدًا
يعقد بنـــك الكويت الوطني 
جمعيته العامـــة العادية وغير 
العاديـــة يوم غـــد األحد وكان 
الوطني قد  البنك  إدارة  مجلس 
العامة  التوصية للجمعية  قرر 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٤٠٪ 
من القيمة االســـمية للسهم، أي 
بواقع ٤٠ فلسا لكل سهم و١٠٪ 
أســـهم منحة، وذلك للمساهمني 
املقيدين في سجالت البنك بتاريخ 

انعقاد اجلمعية.
وقد حقق بنك الكويت الوطني 
أرباحا صافية بلغت ٣٠١٫٧ مليون 
دينار في العام ٢٠١٠، مقارنة مع 
ارباح قدرها ٢٦٥٫٢ مليون دينار 
في العام ٢٠٠٨، أي بزيادة قدرها 
١٣٫٧٪ عن العام األسبق. وارتفعت 
ربحية السهم في العام ٢٠١٠ إلى 
٨٧ فلسا للسهم الواحد مقابل ٧٩ 
فلسا في العام ٢٠٠٩، فيما ارتفعت 
قيمة حقوق املساهمني بواقع ٢١٪ 

إلى ٢ مليار دينار.

لتحفيز الطلبة ممن يعانون السمنة المفرطة على إنقاص أوزانهم

«الوطنية لالتصاالت» ترعى 
مسابقة التحدي في جامعة الخليج

الوطنية  الشـــركة  نظمـــت 
لالتصاالت بالتعاون مع النادي 
الرياضي التابع جلامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا مسابقة 
التحدي لتخسيس الوزن وذلك 
لتحفيز وتشجيع الطالب الذين 
يعانـــون من الســـمنة املفرطة 
والوزن الزائد وملدة ثالثة أشهر 
يتـــم خاللها التغلـــب على هذه 
الســـمنة وتغيير منط حياتهم 
ليتوافـــق مع احليـــاة الصحية 

السليمة.
وذكرت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي أمس ان أربعة طلبة من 

الذين تزيد أوزانهم على١٣٠ كغم سيتم اختيارهم من 
قبل إدارة النادي لينضموا إلي التحدي الرياضي، 
وســـتكون الوطنية لالتصاالت الراعي الرســـمي 
لتامني الغذاء الصحي والبرامج الرياضية وأنظمة 
التخسيس باإلضافة الى استشارات املتخصصني 
في التغذية ومدربي اللياقة البدنية ملدة ثالثة أشهر 
بهدف مساعدتهم على الوصول إلى الوزن املطلوب، 
وقد بدأ هذا التحدي في ٢٠ فبراير وســـينتهي في 

٢٠ مايو املقبل.

وبهذه املناسبة قال مدير إدارة 
الوطنية  فـــي  العامة  العالقات 
البالول  لالتصاالت عبدالعزيز 
ان هدفنـــا من رعاية املســـابقة 
التـــي ينظمها «نـــادي التحدي 
الرياضي» هو لتذكير الشـــباب 
والطالب بأنه مبساعدتنا سوف 
يتمكنون من حتقيق ما يرونه 
صعبا ومستحيال، ان هدفنا هو 
تعزيز منط حياة صحي ورياضي 
ومساعدة شباب الكويت لتحقيق 

أهدافه وطموحاته».
وأضاف البالول ان الوطنية 
لالتصاالت تتجاوز ما هو مألوف 
من خالل جهودها الرامية إلى دعم ومساعدة املجتمع 
احمللي، لقد قامت الوطنية على مدى السنوات املاضية 
برعايـــة العديد من األحداث واألنشـــطة املختلفة 
فـــي العديد من املجاالت والقطاعـــات مثل البيئة 
والرياضة والتعليم والثقافة وذلك في سبيل دعم 
منو وازدهار املجتمع الكويتي، وستواصل الوطنية 
البحـــث عن طرق جديدة خللق جتارب مبتكرة ال 
تنسى من شأنها أن تضيف قيمة جديدة في حياة 

أهل الكويت.

عبدالعزيز البالول

استحواذ «األحمدي» على النصيب األكبر بعدد ٣٩ عقارًا

تداول ٧٤ عقارًا خاصًا بقيمة ١٩ مليون دينار
و٤١ عقارًا استثماريًا بـ ٣٣٫٥ مليونًا

٢٠ عقارا وتداول ٩ عقارات على 
مستوى االســـتثماري وشهدت 
احملافظة تـــداول عقار واحد في 
السكن اخلاص بالنسبة للوكاالت 

العقارية خالل هذه الفترة.
واحتلـــت محافظة الفروانية 
املرتبـــة الثالثة فـــي التداوالت 
العقاريـــة بواقع تداول ٢٠ عقارا 
تداول منها ١٢ عقارا على مستوى 
الســـكن اخلاص و٨ عقارات في 
العقار االســـتثماري ولم حتدث 
تداوالت على الوكاالت العقارية 

خالل هذا األسبوع.
وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الرابعة وذلك من خالل 
تداول ١٥ عقارا تركزت كلها على 
الســـكن اخلاص وعلى مستوى 
الـــوكاالت العقارية لم تشـــهد 
احملافظـــة تداوالت خـــالل تلك 
الفترة. واحتلت محافظة العاصمة 
الترتيب اخلامس من حيث عدد 
العقارات املتداولة من خالل تداول 
٩ عقارات تركزت الغالبية العظمى 
منها في العقار اخلاص عبر تداول 
٨ عقارات و«عقار واحد» بالنسبة 
للعقار االستثماري بينما لم تشهد 
احملافظـــة أي تداول بالنســـبة 
للـــوكاالت العقاريـــة. واحتلت 
محافظة اجلهراء املرتبة السادسة 
من حيث عدد العقارات املتداولة 
وذلك من خالل تداول ٣ عقارات 
تركزت كلها في العقار اخلاص ولم 
تشهد أيضا احملافظة أي تداوالت 
على مستوى الوكاالت العقارية 

خالل تلك الفترة.

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/٢/١٣ حتى ٢٠١١/٢/١٦

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

٠٠٠٠٠العاصمة (١)

١٠٠٠٠حولي (٢)

٠٠٠٠٠الفروانية (٣)

٠٠٠٠٠مبارك الكبير (٤)

٠٠٠٠٠األحمدي (٥)

٠٠٠٠٠اجلهراء (٦)

١٠٠٠٠املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/٢/١٣ حتى ٢٠١١/٢/١٦

العقود المسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

٨١٠٠٠٠العاصمة (١)

٢٠٩٠٠٠٠حولي (٢)

١٢٨٠٠٠٠الفروانية (٣)

١٥٠٠٠٠٠مبارك الكبير (٤)

١٦٢٣٠٠٠٠األحمدي (٥)

٣٠٠٠٠٠اجلهراء (٦)

٧٤٤١٠٠٠٠املجموع

اســـتحوذت على املرتبة األولى 
من بـــني احملافظـــات من حيث 
التداوالت العقارية خالل الفترة 
من ١٣ إلى١٦ فبراير املاضي حيث 
بلغ عـــدد العقارات املتداولة ٣٩ 
العقار االســـتثماري  عقارا نال 
النصيب األكبـــر منها بواقع ٢٣ 
عقارا والسكن اخلاص بواقع ١٦ 
عقارا أما على مستوى الوكاالت 
العقارية فلم حتظ احملافظة بأي 

تداوالت خالل هذه الفترة. 
وجـــاءت محافظة حولي في 
املرتبة الثانية من حيث التداوالت 
العقارية من خالل تداول ٢٩ عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع 

املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ 
«عقارا واحدا» مقارنة باألسبوع 
الســـابق، حيـــث بلـــغ إجمالي 
العقارات املتداولة «صفر» عقار 
وذلـــك بارتفاع مؤشـــر تداول 
العقارية بواقع «عقار  الوكاالت 

واحد».
 ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 
عقار واحد فيما اســـتقر مؤشر 
العقارية بواقع  الوكاالت  تداول 
«صفر عقار» بالنســـبة للعقار 
«االســـتثماري» و«التجـــاري» 
و«املخازن».  ووفقا إلحصائية 
«العدل» فإن محافظة األحمدي 

لكل من عقار الشريط الساحلي 
و«الصناعي» و«املخازن» خالل 

هذه الفترة. 
املتداولة  العقـــارات  اما عن 
التســـجيل  للـــوكاالت بإدارتي 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
خالل الفترة من ١٣ إلى ١٦ فبراير 
املاضي فقد أظهرت اإلحصاءات 
تداول عقار خاص واحد مببلغ 
قدره ٢٦١ ألف دينار، فيما لم يشهد 
العقار االستثماري أو التجاري أو 
املخازن أو الصناعي أي حترك أو 

تداول خالل هذه الفترة.
 أما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن إجمالي العقارات 

عاطف رمضان 
أظهـــرت إحصـــاءات إدارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من ١٣ 
إلى ١٦ فبراير املاضي ارتفاعا في 
تداول العقارات مقارنة بالفترة 
من ٦ إلى ١٠ فبراير اجلاري، حيث 
تشـــير اإلحصاءات إلى أن عدد 
العقارات املتداولة للعقود بالنسبة 
للعقار اخلاص بلغ ٧٤ عقارا مببلغ 
قـــدره ١٩ مليون دينار، في حني 
بلغ عدد العقارات االستثمارية ٤١ 
عقارا بقيمة ٣٣٫٥ مليون دينار، 
فيما لم يشهد العقار التجاري أو 
املخـــازن أو الصناعي اي حترك 

خالل هذه الفترة. 
وجاء فـــي اإلحصـــاءات أن 
إجمالي العقـــود العقارية خالل 
الفترة من ١٣ إلى ١٦ فبراير اجلاري 
بلغ ١١٥ عقارا مقارنة باألسبوع 
السابق حيث كان إجمالي العقارات 
املتداولة ٩٢ عقارا وذلك بارتفاع 
مؤشـــر تداول العقود بواقع ٢٣ 
عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفســـها 
بواقع ٨ عقارات مقارنة باألسبوع 

السابق. 
 وجاء فـــي إحصاءات وزارة 
العدل ان مؤشـــر تداول العقود 
بالنســـبة للعقار االســـتثماري 
ارتفع بواقع ١٦ عقارا، علما أنه 
انخفض مؤشـــر تداول العقود 
بالنسبة للعقار التجاري بواقع 
«عقار واحد» فيما استقر املؤشر 
بواقـــع «صفر» عقار بالنســـبة 

مشاريع الـ «B.O.T» المنفذ االستثماري الوحيد مستقبًال 

بورسلي: العقار  االستثماري
 عرضة للكساد خالل العامين المقبلين

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب لشــــركة  والعضــــو 
جروب (أ) لالستثمار العقاري 
م.عادل بورسلي أن الشركات 
العقارية الكويتية لم يكن لها 
دور واضح في املشــــاركة في 
التنموية، مشيرا  املشــــاريع 
إلى أن هذه املشاريع ستخدم 
إلى  العاملية إضافة  الشركات 
بعض شــــركات املقاوالت في 

الكويت.
وأضاف م.بورســــلي في 
تصريح لـ «األنباء» أن إعادة 

النظر في القوانني والتشريعات املتعلقة مبشاريع الـ «B.O.T» أمر 
ضروري خالل الفترة املقبلة، الفتا إلى أن شركات التطوير العقاري 
بالكويت ليس لها نصيب ملموس من هذه املشاريع خاصة أن السوق 
العقاري احمللي يعاني حاليا من قلة الفرص االستثمارية مما جعل 

بعض الشركات تتجه لالستثمار خارج الكويت.
وقال ان هناك إقباال كبيرا على االستثمار في العقار التجاري كما 
أن فرص االســــتثمار في العقار االستثماري محدودة وكذلك العقار 
الصناعي «شــــبه معدوم»، األمر الذي يحتم فتح املجال في السوق 

.«B.O.T» احمللي من خالل مشاريع الـ
وذكر م.بورسلي أن العقار االستثماري في الكويت ال يستوعب 
الكم الكبير من الشركات أو األفراد، محذرا من حدوث كارثة في هذا 
النوع من العقار خالل العامني املقبلني من خالل وجود فائض كبير 
فيه مما ينتج عنه كســــاد. وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري 
بالكويت لديها اســــتعداد للمشاركة في املشــــاريع التنموية وبناء 

الكويت خالل الفترة املقبلة. 

م.عادل بورسلي

٩ صفقات مليونية بـ ٢٦٫٣٤ مليون دينار خالل أسبوع
عاطف رمضان

شملت تداوالت األسبوع ٩ صفقات مليونية 
ــار تركزت جميعها  ــة ٢٦٫٣٤ مليون دين بقيم
ــجلة لصفقات البيع التي متت  في العقود املس
خالل الفترة من ١٣ إلى ١٦ فبراير املاضي وفقا 
إلحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 

في وزارة العدل.
ومتثلت هذه الصفقات املليونية في ٧ عقارات 
ــتثمارية وعقارين (خاص)، علما أن العقارات  اس
االستثمارية كانت عبارة عن فندق بقيمة ١٥ مليون 
ــاحته ٦٠٠٠  ــاملية مس دينار كائن في منطقة الس
ــر مربع إضافة إلى قطعة أرض بقيمة مليوني  مت
ــاحتها ٧٥٠  ــرق مس دينار كائنة في منطقة الش

ــون دينار كائنة في  ــرا وبناية قيمتها ١٫٦ ملي مت
منطقة الساملية مساحتها ١١٧٩ مترا مربعا وبناية 
قيمتها ١٫٩ مليون دينار كائنة في منطقة الساملية 
مساحتها ١٠٨٠ مترا مربعا وبناية مساحتها ٨٠٠ 
مترا مربعا كائنة في منطقة الساملية قيمتها ١٫٥٤ 
ــاحتها  مليون دينار وبناية في منطقة حطني مس
٧٧٧ مترا مربعا بقيمة ١٫١ مليون دينار وبناية في 
منطقة الرقعي مساحتها ١٠٠٠ مترا  مربعا بقيمة 
ــا أن العقارين (اخلاص)  ١٫٠٤٠ مليون دينار، كم
عبارة عن بيت في منطقة الرميثية بقيمة مليون 
ــا وأرض كائنة  ــاحته ١٠٠٠ مترا مربع دينار مس
ــا ١٫٠١٠ مليون دينار  في منطقة الصديق قيمته

ومساحتها ٢٠٠٠ مترا مربعا.

عاطف رمضان
كشف الوكيل املساعد لشؤون السجل والعالمات التجارية في 
وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح عن ان اجمالي اعداد شهادات 
للتقييم العقاري التي منحتها الوزارة حتى نهاية االسبوع املاضي 

للشركات واملؤسسات الكبرى العقارية حوالي ١١ شهادة.
واضاف الصالح في تصريح لـ «األنباء» ان الوزارة تدرس استيفاء 

هذه الشركات للشروط التي حددتها الوزارة بهذا الشأن.

وجدد الصالح تأكيده على ان «التجارة» على امت االســـتعداد 
ألن تستقبل الشركات واملؤسسات التي كانت تزاول مهنة التقييم 
العقاري او التقديرات العقارية وذلك بعد استيفاء بعض االوراق 
او الشروط الالزمة لذلك، موضحا ان تنظيم مهنة مقيمي العقار 
مبنزلـــة جزء من منظومـــة متكاملة تهدف الى تنظيم الســـوق 
احمللي والقضاء على بعض املشـــكالت التي يعاني منها القطاع 

العقاري.

الصالح لـ «األنباء»: «التجارة» منحت ١١ شركة عقارية شهادات تقييم عقاري
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غـدًا


