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 طوكيو ـ رويترز: قـــال احد التجار امس ان 
الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها اخلام 
الى زبائن آسيا للشحن في أبريل ٦٥ سنتا الى 
متوسط اسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 

٠٫٧٠ دوالر للبرميل.
  وكان هذا خارج نطاق التوقعات التي اسفر 
عنها استطالع آلراء احملللني اجرته رويترز في 

وقت سابق.
  وكان ســـعر البيع الرسمي لشحنات مارس 
متوســـط خامي عمان ودبي مطروحا منه ١٫٣٥ 

دوالر للبرميل.
  وترتبط املعادلة السعرية للنفط اخلام الكويتي 
عموما بسعر اخلام العربي املتوسط الذي تنتجه 

السعودية. 

 الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لشحن أبريل

 «جلوبل»: قطاع االتصاالت الخليجي
  يعوض خسائره ويسجل ارتفاعًا بنسبة ٥٫١٦٪ 

 «الجمعية االقتصادية» توقع اتفاقية مع «أمبشن»
 وّقعت اجلمعية االقتصادية الكويتية وشركة 
أمبشن لالستشارات االقتصادية واإلدارية والتدريب 
اتفاقية تعاون وذلك لتطبيق نظام إدارة اجلودة 
(اآليزو ٩٠٠١) في اجلمعية ووقع عن اجلمعية رئيس 
مجلس اإلدارة د.روال دشـــتي وعن شركة أمبشن 

م.فيصل املسعود رئيس مجلس اإلدارة.
  وبهذه املناســـبة صـــرح أمني ســـر اجلمعية 
االقتصادية الكويتية طـــارق محمد الصالح بأنه 
انطالقا من إميـــان اجلمعية بأهمية تطبيق نظام 
إدارة اجلودة واحلصول على شهادة «األيزو ٩٠٠١» 
لتطوير أنشطتها وخدماتها التي تقدمها ألعضائها 
على وجه اخلصوص وللمجتمـــع الكويتي على 
وجه العمـــوم حيث أصبحت اجلـــودة جزءا من 
ثقافة الـــدول التي جتد من تطبيقها طريقا للنمو 
والتطور املستمر لألنظمة واخلدمات في أعمالها، 
ولذلك حرصت اجلمعية االقتصادية الكويتية على 

احلصول على هذه الشهادة خالل هذه املرحلة وذلك 
لنهج الشـــفافية في العمل ولتكـــون أول جمعية 
نفع عام حتصل على هذه الشـــهادة الدولية على 
مستوى الكويت، ومن هذا املنطلق مت توقيع هذه 
االتفاقية مع شركة أمبشن لالستشارات االقتصادية 
واإلدارية والتدريب وذلك لتميزهم في هذا املجال 
لتنفيذ هذا املشروع. من جانبه قال مدير عام شركة 
أمبشن د.يوسف الوتار ان تطبيق معايير اجلودة 
هي خطوة ممتازة تخطوها اجلمعية االقتصادية 
الكويتية وذلك لتحســـني األداء وتطوير مستوى 
اخلدمـــة التي تقدمها اجلمعيـــة ألعضائها، حيث 
ينعكس هذا التطوير والتحسني على تطوير أنشطة 
اجلمعية مـــن خالل إبراز ثقافة جديدة تعنى أوال 
باهتمامات األعضاء وتقدمي اخلدمات املتطورة لهم 
خالية من األخطـــاء وذات كفاءة عالية مما يؤدي 

إلى رفع مستوى االنتاجية. 

١٠ ماليني عميل.
التقريـــر ان شـــركات    وذكـــر 
االتصاالت استحوذت على ٤٤٪ 
اإلنفـــاق اإلعالني  من اجمالـــي 
ألكثـــر ١٠ عالمات جتارية إنفاقا 
علـــى اإلعالنات في الدولة خالل 
العام ٢٠١٠ حيث وصل مجموع 
اإلنفـــاق لشـــركتي «اتصاالت» 
و«دو» إلى نحو ٧١ مليون درهم 
وذلك بحسب إحصائية صادرة 
عن شـــركة أبســـوس لألبحاث، 
وبحســـب اإلحصائيـــة فقد بلغ 
اجمالي اإلنفاق اإلعالني لشركة 
دو في ٢٠١٠ نحو ٤٠ مليون درهم 
لتســـتحوذ على نحـــو ٢٥٪ من 
اجمالي اإلنفـــاق لقائمة أكثر ١٠ 
شركات إنفاقا على اإلعالنات العام 
املاضي تلتها شركة اتصاالت بواقع 
٣١ مليون درهم وبنسبة وصلت 
الى ١٩٪ ألكثر ١٠ شـــركات إنفاقا 
على اإلعالنات. وقدرت مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت «إتصاالت»، 
قيمة شركة زين العراقـ  التابعة 
لزين الكويتية- مبا يعادل ٥٫٧٦ 
مليـــارات دوالر، بعـــد أن أنهت 
الشركة الفحص النافي للجهالة 
بنهاية شهر فبراير املاضي. وبهذا 
العراق  تقارب قيمة شركة زين 
وحدهـــا حوالي نصـــف القيمة 
املرجحة لصفقة اتصاالت وزين 
والتـــي تعادل ١٢ مليـــار دوالر، 

بحسب التقديرات. 

األكثر صعودا متصـــدرا قائمة 
األسهم من حيث االرتفاع صاعدا 
ما نسبته ١٢٫٧٩٪ من قيمته ليغلق 
عند ٤٨٫٥٠ رياال سعوديا. بينما 
تصدر سهم شركة احتاد عذيب 
قائمة األسهم من حيث التراجع 
منخفضا بنسبة ١٥٫٠٧٪ ليغلق 
عند ٦٫٢٠ رياال سعوديا. ويجدر 
الذكر أن الســـهم املذكور فقد ما 
نســـبته ٥٩٫٣٤٪ من قيمته منذ 

بداية العام احلالي.
  ومن أخبار شـــركات القطاع قال 
التقرير ان مجلس إدارة شـــركة 
«زين السعودية» ذكر في تقريره 
السنوي لعام ٢٠١٠ املنصرم، أن 
حصة الشـــركة من إجمالي عدد 
املشتركني قد ارتفعت بنهاية عام 
٢٠١٠ إلى ١٨٪، وأن هذه النسبة 
جاءت بشـــكل كبير على حساب 
شركة االتصاالت السعودية. وبلغ 
عدد عمالء الشركة بنهاية عام ٢٠١٠ 
نحو ٨٫٤ ماليني عميل، هذا ويشكل 
عمالؤها من البطاقات املســـبقة 
الدفع حوالي ٩٤٪ من إجمالي عدد 
العمالء، فيما يشكل الـ ٦٪ األخرى 
عمالء البطاقات اآلجلة، وبلغ معدل 
الدخل لكل مستخدم خالل العام 
٢٠١٠ (٧١ ريـــاال). وقالت «زين» 
ان أداءها خالل عام ٢٠١٠ قد مهد 
لها الطريق نحو حتقيق أهدافها 
الطموحة لعام ٢٠١١ والتي تتمثل 
في ارتفاع عدد عمالء الشركة إلى 

 قـــال تقرير بيت 
االستثمار العاملي 
«جـلـــوبــــل» ان 
األسواق اخلليجية 
التي  كبحت جمـــاح اخلســـائر 
الفتـــرة املاضية  تكبدتها خالل 
واستطاعت أن ترتد بقوة خالل 
تداوالت األسبوع املنتهي في ١٠ 
الســـوق  مارس اجلاري بقيادة 
السعودي، وقد أنهى مؤشر قطاع 
االتصاالت اخلليجـــي تداوالت 
األسبوع املاضي مسجال ارتفاعا 
ملحوظا بنسبة ٥٫١٦٪ وصوال إلى 
مســـتوى ٢٩١٫١٩ نقطة. ولكن ال 
يزال املؤشر في الوضعية السالبة 
على صعيد أدائه منذ بداية العام 
٢٠١١ منخفضا بنسبة ٨٫١٤٪. هذا 
وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية 
للقطاع بواقع ٤٫٧١ مليارات دوالر 
وصوال إلى ٩٥٫٩١ مليار دوالر. 

  واوضح التقرير ان أنشطة التداول 
شهدت صعودا ملحوظا في قيمها 
حيث ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة بلغت ٥٦٫١٠ ٪ وصوال إلى 
٣٠٤٫٠٧ ماليني سهم بإجمالي قيمة 
تداوالت بلغ ٧٨٢٫٧٩ مليون دوالر 
مرتفعا بنسبة ٢٩٫٥٣٪ عن القيمة 
املتداولة خالل األسبوع السابق، 
املتداولة  الكمية  وقد استحوذت 
لقطاع االتصاالت على ما نسبته 
٩٫٠٩٪ من إجمالي الكمية املتداولة 

في األسواق اخلليجية. 
  وذكر التقرير ان القيمة املتداولة 
للقطاع استحوذت على ما نسبته 
٨٫٨٧٪ من إجمالي القيمة املتداولة 
في األسواق اخلليجية. هذا وقد 
تصدر سهم شـــركة االتصاالت 
املتنقلة (زين السعودية) قائمة 
األسهم من حيث الكمية املتداولة 
حيث بلغت الكمية ١١٨٫٠٩ مليون 
ســـهم. بينما تصدر سهم شركة 
احتاد اتصاالت (موبايلي) قائمة 
األسهم من حيث القيمة املتداولة 
حيـــث بلغـــت ١٩٣٫٠١ مليـــون 

دوالر.
  ومن جهة أداء األسهم من حيث 
تغير السعر السوقي، فجاء سهم 
شركة احتاد إتصاالت (موبايلي) 

 األسواق الخليجية كبحت جماح الخسائر وارتدت بقوة بقيادة السوق السعودي 

 لتطبيق نظام إدارة الجودة «اآليزو ٩٠٠١»

 تداول ١٠٦ عقارات خاصة بقيمة ٢١٫٧ مليون دينار
  و٣٤ عقارًا استثماريًا بـ ١٤٫٢ مليونًا

 استحواذ «األحمدي» على النصيب األكبر بعدد ٥٧ عقارًا

٨ صفقات مليونية بـ ١٠٫٦٧ ماليين دينار خالل أسبوع
 عاطف رمضان

  أشـــار التقرير األســـبوعي الى أن هناك ٨ 
صفقات مليونية بقيمـــة ١٠٫٦٧ ماليني دينار 
تركزت جميعها في العقود املسجلة لصفقات 
البيع التي متت خـــالل الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ 
فبراير اجلاري وفقا إلحصاءات إدارتي التسجيل 

العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
  ومتثلت هذه الصفقات املليونية في ٥ عقارات 
استثمارية وعقارين خاص وعقار جتاري، علما 
أن الـ ٥ عقارات االستثمارية عبارة عن بناية في 
منطقة اجلابرية مساحتها ١٠٠٠ متر بقيمة ١٫٥ 
مليون دينار تقريبا وبناية في منطقة الفروانية 

مســـاحتها ٧٦٧ مترا بقيمة ١٫٠٨ مليون دينار 
وبناية في منطقة اجلابرية مســـاحتها ١٠٠٠ 
متر بقيمة ١٫٩ مليون دينار وبناية في منطقة 
الساملية مساحتها ٧٨٠ مترا بقيمة ١٫٣ مليون 
دينار وأرض في منطقة املهبولة مساحتها ٢٠٠٠ 
متر بقيمة ١٫١ مليون دينار، أما العقار اخلاص 
فعبارة عن بيت مبنطقة الرميثية مســـاحته 
١٥٤٨ مترا بقيمة ١٫٣ مليون دينار وأرض في 
منطقة أبوفطيرة مساحتها ٣٩١٩٫٤ متر قيمتها 
١٫٣ مليون دينار، أما العقار التجاري فعبارة 
عن مجمع جتاري مبنطقة خيطان مســـاحته 

٧٢٨ مترا بقيمة مليون دينار. 

التداوالت  فــــي  الثالثة  املرتبة 
العقارية بواقع تداول ٢٠ عقارا 
تركــــزت الغالبية العظمى منها 
العقار اخلاص  على مســــتوى 
بواقع ١٤ عقارا واالســــتثماري 
بواقع ٥ عقارات والتجاري بواقع 
عقار واحد أما بالنسبة للوكاالت 
العقارية فلم تشهد احملافظة أي 

تداوالت خالل هذا االسبوع.
  وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الرابعة وذلك من خالل 
تداول ١٤ عقارا تركزت كلها على 
مستوى السكن اخلاص أما عن 
الوكاالت العقارية فقد شــــهدت 
تــــداول عقارين على  احملافظة 
مســــتوى العقار اخلاص خالل 
تلك الفتــــرة. واحتلت محافظة 
العاصمة الترتيب اخلامس من 
حيث عدد العقارات املتداولة من 
خالل تداول ١٠ عقارات تركزت 
الغالبيــــة العظمــــى منها على 
مستوى العقار اخلاص بواقع ٩ 
عقارات وعقار واحد على مستوى 
التجاري بينما لم تشهد احملافظة 
أي تداول بالنســــبة للوكاالت 

العقارية خالل هذه الفترة.

  الجهراء 

  واحتلــــت محافظة اجلهراء 
املرتبة السادسة من حيث عدد 
العقــــارات املتداولــــة وذلك من 
خالل تــــداول ٩عقارات تركزت 
كلها في العقار اخلاص ولم تشهد 
أيضا احملافظة أي تداوالت على 

مستوى الوكاالت العقارية. 

 عاطف رمضان 
إدارتي    اشــــارت إحصــــاءات 
العقاري والتوثيق في  التسجيل 
وزارة العدل خالل الفترة من ٢٠ 
إلى ٢٤ فبراير املاضي إلى ارتفاع 
واضح في تداول العقارات مقارنة 
بالفترة من ١٣ إلى ١٦ فبراير املاضي 
حيث أظهرت اإلحصاءات أن عدد 
العقارات املتداولة للعقود بالنسبة 
للعقار اخلــــاص بلغ ١٠٦ عقارات 
قيمتها ٢١٫٧ مليون دينار، في حني 
بلغ عدد العقارات االستثمارية ٣٤ 
عقارا بقيمــــة ١٤٫٢ مليون دينار، 
فيما بلغ عدد العقارات التجارية 
عقارين بقيمة ١٫٤ مليون دينار، 
علما أنه لم يشهد عقار املخازن أو 
الصناعي أو الشريط الساحلي اي 

حترك خالل هذه الفترة. 

  تداول العقود

  وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي 
العقود العقارية خالل الفترة من ٢٠ 
إلى ٢٤ فبراير املاضي بلغ ١٤٢ عقارا 
مقارنة باالسبوع السابق حيث كان 
اجمالي العقارات املتداولة ١١٥ عقارا 
وذلك بارتفاع مؤشر تداول العقود 
بواقع ٢٧ عقارا، فيما ارتفعت حركة 
تداول العقار اخلاص للفترة نفسها 
بواقع ٣٢ عقارا مقارنة باالسبوع 

السابق.
  وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري انخفض بواقع 
٧ عقارات، علمــــا أنه ارتفع كذلك 
مؤشــــر تداول العقود بالنســــبة 

حيث بلغ عدد العقارات املتداولة 
٥٧ عقــــارا نال الســــكن اخلاص 
النصيب األكبر منها بواقع ٣٥ عقارا 
واالستثماري بواقع ٢٢ عقارا أما 
على مســــتوى الوكاالت العقارية 
فلم حتــــظ احملافظة بأي تداوالت 

خالل هذه الفترة. 
  وجاءت محافظــــة حولي في 
املرتبة الثانية من حيث التداوالت 
العقارية من خالل تداول ٣٢ عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع 
٢٥ عقــــارا وتداول ٧ عقارات على 
مستوى االســــتثماري، وشهدت 
احملافظة تداول عقار واحد خاص 
بالنسبة للوكاالت العقارية خالل 

تلك الفترة.
الفروانية    واحتلت محافظــــة 

عقارات مقارنة باالسبوع السابق، 
حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 
عقارا واحدا وذلك بارتفاع مؤشر 
تداول الــــوكاالت العقارية بواقع 
عقارين.  ومن املالحظ بالنســــبة 
للعقار اخلاص ان مؤشره ارتفع 
بواقع عقارين فيما استقر مؤشر 
العقار بواقع صفر عقار بالنسبة 
للعقار «االستثماري» و«التجاري» 

و«املخازن» خالل هذه الفترة. 

  األحمدي 

   ووفقا الحصائية «العدل» فإن 
محافظة األحمدي استحوذت على 
املرتبة األولى من بني احملافظات 
من حيث التداوالت العقارية خالل 
الفترة من ٢٠ إلى٢٤ فبراير املاضي 

للعقار التجاري بواقع عقارين كما 
أن املؤشر استقر بواقع صفر عقار 
بالنسبة لعقار الشريط الساحلي 
و«الصناعــــي» و«املخازن» خالل 

هذه الفترة . 
املتداولة  العقــــارات    اما عــــن 
للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل 
الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ فبراير املاضي 
فقد أظهرت اإلحصاءات تداول ٣ 
عقارات خاصة بقيمة ٧٢٤ ألف دينار 
فيما لم يشهد العقار االستثماري 
أو التجاري أو املخازن أو الصناعي 

أي حترك أو تداول.
  اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فــــإن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ ٣ 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/٢/٢٠ حتى ٢٠١١/٢/٢٤ 

 العقود المسجلة 
 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٩  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  ٢٥  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٥  ١٤  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤  مبارك الكبير (٤) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٢  ٣٥  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٢  ٣٤  ١٠٦  املجموع 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ٢٠١١/٢/٢٠ حتى ٢٠١١/٢/٢٤ 

 الوكاالت العقارية 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

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

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

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  املجموع 

 تقرير 

 تقرير 

 تراجع الصفقات العقارية في لبنان بنسبة ١٢٫٧٪
  في يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٠

 بيروت ـ نادر عبداهللا
  بدأت األرقام التي تعدها وزارة 
املال تعكـــس تزايد التباطؤ في 
الســـوق العقاري، فـــي الوقت 
العقاري، في الوقت الذي يسود 
فيه االعتقاد أن هذه األرقام ستكون 
أكثر وضوحا في األشهر املقبلة، 
خصوصا مع اســـتمرار الوضع 

العام في البالد، على حاله. 
  وبالفعـــل، واســـتنادا إلـــى 
التقديـــرات التي أعدتها مديرية 
الشؤون العقارية في وزارة املال، 
فقد تراجعت الصفقات العقارية 
املسجلة لديها بنسبة ١٢٫٧٪ في 
يناير املاضي، مقارنة مع األرقام 
املسجلة في الشهر نفسه من العام 
٢٠١٠، فيما يقدر أن ترتفع نسبة 
التراجـــع في فبراير إلى حوالي 
١٩٪. إلى ذلك، أظهرت دراســـة 
غير رســـمية، تراجع تسليمات 
األسمنت بحوالي ١٧٪ في الشهر 
األول مـــن الســـنة احلالية، في 
الوقت الذي ســـجلت فيه أرقام 
املســـاحات املرخـــص بالبناء 

عليها، لدى نقابتي املهندسني في 
بيروت وطرابلس تراجعا جتاوز

الـ ١٦٪.
  ومع ذلـــك، فإن تزايد وتيرة 
التباطؤ في النشاط العقاري، لم 
ينعكس حتى اآلن، على مستويات 
األســـعار ويقول وديع كنعان 
الذي يعتبر أحد كبار املطورين 
العقاريني في بيروت الكبرى، ان 
األسعار مازالت صامدة، ال بل إنها 
زادت في بعـــض املناطق، وفي 
بعض فئات الشـــقق املعروضة 
للبيع، مشيرا الى مجموعة من 

االعتبارات، أبرزها اآلتي:
  اوال: استمرار أسعار العقارات 
غير املبنية عند املستويات التي 
كانت بلغتها في السابق، بسبب 
ندرة هـــذه العقارات، خصوصا 
في بيروت الكبـــرى، واملناطق 

القريبة منها.
  ثانيا: ارتفاع كلفة البناء، بدءا 
من ارتفاع كلفـــة اليد العاملة، 
بحوالي ١٥٪ الرتفاع كلفة املواد 
الداخلة في صناعة البناء، مثل 

البحص والرمل، أما احلديد فقد 
زادت أســـعاره بحوالي ١٢٪ في 

األشهر الثالثة األخيرة.
  ويستبعد كنعان احتالل تأثر 
جتار األبنية بتراجع حركة البيع 
خلفض أسعار البيع، مشيرا إلى ان 
السوق اللبنانية تتمتع مبزايا ال 
تتوافر في األسواق األخرى، وعلى 
سبيل املثال، فإن جتار البناء في 
لبنان، قلما يلجأون إلى املصارف 
لتحويل مشروعاتهم على خالف 
ما هي عليه اآلن، في األســـواق 
األخرى، إذ غالبا ما يتكلون على 

إمكانياتهم الذاتية.
  إلى ذلك، ثمة اعتقاد أن سوق 
البناء ستكون مرشحة للتعافي، 
فور حتســـن الوضع العام في 
البالد، ولو أن ثمة ترقبا واضحا 
ملا تشهده بعض الدول العربية، 
خصوصا الدول التي تتركز فيه 
العمالة اللبنانية، لتقدير ما إذا 
كانت التطورات التي تشـــهدها 
هذه الدول سيؤثر على اللبنانيني 

العاملني لديها. 

 استنادًا إلى التقديرات التي أعدتها مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال

 قال تقرير شركة الوطني لالستثمار ان 
معظم اســـواق المنطقة ارتفعت خالل 
الماضي فتقدمت مؤشرات ٩  األسبوع 
أسواق، بينما تراجعت مؤشرات سوقين 
آخرين، وقد اقفل مؤشـر السـوق الكويتي مرتفعا بواقع 
٢٫٣٪ خـالل األســـبوع الماضـي، ليغلق على ٦٫٢٨٧ 
نقطة، وقد اعلنت شركة التسهيالت التجارية نتائج 
عام ٢٠١٠، حيث سجلت الشركة ارباحا صافية بلغت 
١٧ مليون دينار كويتي خالل العام، بزيادة نسبتها 
٢٠٫٢٪ مقارنة بالعـــام ٢٠٠٩ حيث بلغت االرباح ١٤ 

مليون دينار.
  وأعلن سوق الكويت لألوراق المالية أن مجلس ادارة 
شركة زين أوصى بتوزيع ارباح نقدية بـ ٢٠٠٪ من 
القيمة االسمية (٢٠٠ فلس لكل سهم). وايضا، أوصى 
مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية بتوزيع ٢٠٪ 
أرباحا نقدية (٢٠ فلســـا لكل سهم) وزيادة رأسمال  
الشركة بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع (٢٥ سهم 
لكل ١٠٠ سهم)، بقيمة اسمية ١٠٠ فلس وعالوة اصدار 

٧٥ فلسا للسهم الواحد.
  وأوضح التقرير ان مؤشر السوق السعودي أغلق 

مرتفعا بواقع ١٤٫٨٪ خالل االســـبوع الماضي ليقفل 
على ٦٫١٠٩ نقاط، على وقع تقدم الشركة السعودية 
للصناعات االساسية (سابك) بـ ١٩٫١٪ خالل األسبوع 
الماضي. وقد اعلن مصرف الراجحي، أكبر المصارف 
االسالمية في الخليج من حيث القيمة السوقية، أن 
المساهمين وافقوا على توزيع ارباح بقيمة ١٫٥ ريال 
سعودي للسهم الواحد وذلك عن النصف الثاني من 

العام ٢٠١٠.
  أما في قطر، فأقفل مؤشـــر السوق مرتفعا بواقع 
٩٫٩٪ خالل االسبوع الماضي، ليقفل على ٨٫٢٢٩ نقطة. 
وأعلنت شـــركة المالحة القطرية ان وحدتها حالول 
للخدمـــات البحرية المملوكة لها بالكامل قد حصلت 
من شـــركة قطر للبترول الحكومية على عقد بقيمة 
٢٣ مليون ريال. وبموجب العقد الذي يمتد على فترة 
ثالثة أعوام، ستســـتخدم حالول للخدمات البحرية 
السفينة حالول ٣٧ لتنفيذ خدمات مد خطوط االنابيب 

في الحقول البحرية التابعة لشركة قطر للبترول.
  أما في اإلمارات فأقفل مؤشـــر سوق دبي مرتفعا 
بواقـــع ٧٫٢٪ ليقفل على ١٫٤٥٠ نقطة وأقفل ســـوق 
أبوظبي مرتفعا بواقع ٣٫٥٪ ليقفل على ٢٫٦١٧ نقطة. 

وانهت شركة االستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، 
الكائنة في أبوظبي، اصدار ســـندات بثالث شرائح 
تتضمن شرائح مقيمة باليورو والجنيه االسترليني، 
وفقا لما أفاد به مسؤول مصرفي مطلع على الصفقة 

يوم الخميس الماضي.
  وأيضا خالل االســـبوع الماضي اصدرت شـــركة 
الوطني لالســـتثمار تقريرا يناقش شركة دريك آند 
سكل انترناشيونال والتي عقدت اجتماع مجلس ادارة 
في بداية االسبوع الماضي، حيث قررت عدم توزيع 

ارباح عن عام ٢٠١٠، تماشيا مع توقعاتنا.
  وعالوة على ذلك، اقدمت الشركة على ثالث عمليات 
استحواذ منذ ٢٠٠٩ في دولة االمارات العربية المتحدة 
وقطر والمملكة العربية السعودية. وقامت الشركة 
بتأمين طلبيات جديدة تبلغ قيمتها ٢٫٥ مليار درهم 
إماراتي منذ بداية ٢٠١١. وتتوقع ادارة الشـــركة نموا 
في الطلبيات يبلغ ٢٠٪ ـ ٢٥٪ في ٢٠١١، مما يعني أن 
اجمالي الطلبيات لسنة ٢٠١١ سيصل الى ٦٫٥ مليارات 
درهم اماراتي. وتوصي شـــركة الوطني لالستثمار 
بشراء الســـهم، علما بأن السعر العادل للسهم يبلغ 

١٫٠٧ درهم. 

 «الوطني لالستثمار»: ارتفاع مؤشرات ٩ أسواق
  في المنطقة وتراجع سوقين األسبوع الماضي

 ارتفاع السوق الكويتي بنسبة ٢٫٣٪ 


