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»التجارة« تشهد إقبااًل الستخراج شهادات للتقييم العقاري للشركاتاالقتصادية
أكدت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة تلقت أعدادا كبيرة من الطلبات من قبل شركات ومؤسسات 
عقارية الستخراج شهادات للتقييم العقاري خالل األسابيع املاضية.وأضافت املصادر في تصريحات لـ 
»األنباء« ان ممثلي هذه الشركات مستمرون في التوافد ملقر الوزارة للحصول على تلك الشهادات في 
أسرع وقت ممكن بعدما أعلنت الوزارة عن منحها خالل الفترة املاضية 50 شهادة تقييم عقاري توزعت 
على 39 مقيّما فردا طبيعيا، و11 شركة. 
عاطف رمضان   ٭

»بتلكو« واثقة من جمع التمويل 
الالزم لصفقة »زين السعودية«

في اململكة.
وقال بيتر كالياروبولس في 
رسالة الكترونية »تثق مجموعة 
بتلكو استنادا الى مقترحات تلقتها 
من مؤسسات مالية من قدرتها على 
جمع ديون تص����ل الى 1.2 مليار 

دوالر«.
»رمبا تزيد األحداث التي وقعت 
في األسابيع القليلة املاضية في 
األجل القصير من تكلفة مثل هذا 
التمويل لكن استنادا إلى ملحوظات 
من بنوك دولية و)خليجية( هناك 
اهتمام صحي وروح تنافسية من 
الشركاء في القطاع املصرفي لتقدمي 

التمويل املطلوب«.
وارتفع����ت ع����اوات املخاطر 
بسبب التوترات في الشرق األوسط 
ومن بينها البحرين حيث فرضت 
احلكومة حالة الطوارئ االسبوع 

املاضي.

الازم إلمتام الصفقة.
ووحدت »بتلكو« جهودها مع 
ش����ركة اململكة القابضة اململوكة 
للملياردير السعودي األمير الوليد 
بن طال لشراء حصة 25% متلكها 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 

في زين السعودية.
والبيع شرط أساسي لعرض 
مؤسس���ة اإلمارات لاتصاالت 
)اتصاالت( لش���راء حصة %46 
في زين مقاب���ل 12 مليار دوالر 
حيث ان كلتا الشركتني تعمان 

املدير  ق����ال  � رويترز:  دب����ي 
البحري����ن  التنفي����ذي لش����ركة 
لاتصاالت )بتلكو( التي تقدمت 
بعرض نقدي قيمته 950 مليون 
دوالر لش����راء حص����ة ف����ي زين 
السعودية األس����بوع املاضي ان 
الشركة على ثقة من جمع التمويل 

الشركة بصدد تشغيل نظامها اإللكتروني نهاية الشهر اجلاري

العتيقي لـ »األنباء«: »املقاصة العقارية« 
تتفاوض مع شركات لعمل قاعدة بيانات

مع اجلهات املعني����ة بالدولة في 
العقاري وحماية  تنظيم السوق 
املتعامل����ني فيه وضمان حقوقهم 
واحلد من املمارسات السلبية التي 
عانى منها املستثمرون في مجال 

التداول العقاري.
وذكر أن الشركة ستفتح أبوابها 
أمام اجلميع وهدفها سيكون ضمان 
حقوق جميع األطراف برس����وم 
وأتعاب معقول����ة، كما أن هدفها 
التاعب احلاصل  القضاء عل����ى 

في السوق العقاري.
أما عن الطموحات التي تسعى 
الشركة لتحقيقها في املستقبل، 
العتيقي بأن »الكويتية  أفاد  فقد 
للمقاصة العقارية« تسعى لتطوير 
أساليب بيع وشراء العقار ونقله 
من العمل التقليدي الى نش����اط 
مطور ومنظم يس����تخدم التقنية 
اآللية احلديثة على غرار س����وق 
الكويت لألوراق املالية من خال 
ش����بكة املعلوم����ات واملعامات 

العقارية للشركة.
عاطف رمضان  ٭

كش����ف املدير العام للش����ركة 
الكويتية للمقاصة العقارية طارق 
العتيقي عن أن الشركة تتفاوض 
حالي����ا مع ع����دد من الش����ركات 
املتخصص����ة ف����ي مج����ال تقدمي 
اخلدمات االلكترونية لعمل قاعدة 
بيانات خاصة بالش����ركة، مشيرا 
إلى أن الش����ركة بصدد تش����غيل 
نظامها االلكتروني بنهاية الشهر 

اجلاري.
وأضاف العتيقي في تصريح 
خاص ل����� »األنب����اء« أن مجلس 
إدارة الش����ركة يس����عى لتفعيل 
إلى  أنها حتتاج  دورها، موضحا 
قانون الس����يما أن عمل الشركة 
اختياري حاليا لكنها تطمح الى 
أن يكون البيع والش����راء عبرها 
وأن يتحول نشاطها إلى إجباري 
بعد تعديل امل����ادة 12 من قانون 

السجل العقاري.
وبني أن السمسار سوف يحصل 
على رقم تداول على غرار املعمول 
به في سوق الكويت لألوراق املالية 
وذلك للمساهمة بالتعاون والتنسيق  طارق العتيقي

السعودية تستقبل استثمارات نرويجية
 أوسلو � رويترز: قال صندوق 
الثروة السيادية النرويجي الذي 
تبل���غ قيمة أصول���ه 544 مليار 
دوالر إنه قد يبدأ االستثمار في 

السعودية قريبا.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
للصندوق ينجفي سلينجستاد 
ل�»رويترز« إن الصندوق لم يقلص 
تعرضه لدول الش���رق األوسط 

وشمال افريقيا بسبب االضطرابات 
التي تشهدها املنطقة.

وق���ال سلينجس���تاد: »نحن 
نراقب املوق���ف بعناية وفي ظل 
األفق الزمني البعيد الذي نتمتع به 
فإننا بالتأكيد سنبقى في املنطقة.. 
وتقليص تعرضنا ليس واردا«.

ق���ال  م���ن ناحي���ة أخ���رى 
سلينجستاد إن تعرض الصندوق 

اليابان رمبا  املالية في  لألصول 
يكون منخفضا جدا وإنه يعتقد 
أن االقتصاد الياباني سيتعافى من 
آثار الزلزال وأمواج املد العاتية 

واألزمة النووية.
وتابع: »تع���رض الصندوق 
لليابان رمبا يكون منخفضا جدا«. 
وأضاف أن في اليابان 5.2% من 

أصول الصندوق.

استحواذ األحمدي على النصيب األكبر بعدد 75 عقاراً

تداول 98 عقارًا خاصًا بقيمة 19.1 مليون دينار
و18 عقارًا استثماريًا بـ 8.6 ماليني

»الوطني لالستثمار«: انخفاض 7 أسواق مالية 
في املنطقة وارتفاع أربعة

إدارتي  أظهرت إحص���اءات 
التس���جيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل خال الفترة من 
1 إلى 3 مارس اجلاري تراجعا في 
تداول العقارات مقارنة بالفترة 

من 20 إلى 24 فبراير املاضي.
إلى أن  وتشير اإلحصاءات 
عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنس���بة للعقار اخلاص بلغ 
98 عق���ارا مببل���غ ق���دره 19.1 
مليون دينار، في حني بلغ عدد 
العقارات االستثمارية 18 عقارا 
بقيم���ة 8.6 مايني دينار، فيما 
لم يشهد العقار »التجاري« أو 
»املخ���ازن« أو »الصناعي« أو 
»الشريط الساحلي« أي حترك 

خال هذه الفترة. 

تداول العقود

أن  ف���ي اإلحصاءات  وجاء 
إجمالي العقود العقارية خال 
الفت���رة م���ن 1 إل���ى 3 مارس 
اجلاري بلغ 116 عقارا مقارنة 
باألس���بوع السابق حيث كان 
إجمال���ي العق���ارات املتداولة 
142 عق���ارا وذل���ك بانخفاض 
مؤشر تداول العقود بواقع 26 
عقارا، فيم���ا انخفضت حركة 
ت���داول العقار اخلاص للفترة 
نفسها بواقع 8 عقارات مقارنة 
باألس���بوع السابق، وجاء في 
إحصاءات وزارة العدل ان مؤشر 
تداول العقود بالنسبة للعقار 
االستثماري انخفض بواقع 16 
عقارا، علما أنه انخفض أيضا 
مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار التجاري بواقع عقارين 
علما أن املؤش���ر استقر بواقع 
)صفر( عقارا بالنسبة لعقار 
و»الصناع���ي«  »املخ���ازن« 
و»الش���ريط الساحلي« خال 

هذه الفترة. 

الوكاالت العقارية

اما ع���ن العقارات املتداولة 
التس���جيل  للوكاالت بإدارتي 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خ���ال الفترة من 1 إلى 
3 مارس اجلاري فقد بلغ عدد 
العقارات اخلاص���ة 37 عقارا 
مببل���غ ق���دره 3.23 ماي���ني 
دينار، فيما لم يش���هد العقار 
»االس���تثماري« و»التجاري« 
و»املخازن« و»الصناعي« أي 

حترك خال هذه الفترة.
 أم���ا عن مؤش���ر ت���داول 
الوكاالت العقارية، فإن اجمالي 
العقارات املتداولة خال الفترة 
نفس���ها بلغ 37 عقارا مقارنة 
السابق، حيث بلغ  باألسبوع 
إجمالي العق���ارات املتداولة 3 
عقارات وذلك بارتفاع مؤشر 

الوطني  قال تقرير ش����ركة 
لاس����تثمار ان معظم أس����واق 
املنطقة انخفضت خال االسبوع 
املاض����ي فتقدمت مؤش����رات 4 
أسواق، بينما تراجعت مؤشرات 
7 أسواق أخرى. وقد أقفل مؤشر 
السوق الكويتي منخفضا بواقع 
0.4% خال االسبوع، ليغلق على 
6.264 نقطة. وأعلنت مجموعة 
اجيليتي وشركة فرانس تليكوم 
انهما ستستحوذان على حصة 
نسبتها 44% في مشغل الهاتف 
احملمول العراقي س����ريع النمو 
»كورك تليك����وم«. وأضافتا ان 
املجموعتني ستنشئان مشروعا 
مش����تركا متلك اجيليتي %54 
فيه. ومن ناحية أخرى، أعلنت 
اخلطوط الوطنية ايقاف جميع 
ابتداء من  التشغيلية  عملياتها 
16 م����ارس 2011، وان الش����ركة 
بصدد الدخول في عملية تقرير 

مستقبلها من قبل املساهمني.
وأوضح التقرير ان مؤش����ر 
السوق السعودي اقفل منخفضا 
بواقع 0.63% خال االس����بوع، 
ليقفل عل����ى 6.069 نقطة، على 
وقع تراجع سهم كل من مصرف 
الراجحي والش����ركة السعودية 
للصناعات األساس����ية )سابك( 
ب� 1.99% و4.43% على التوالي. 
وقد احتلت شركة سابك املرتبة 
األولى بقائمة الش����ركات األكثر 

)في العقود املسجلة(، من خال 
تداول 12 عقارا في كل محافظة 

على حده.
الفروانية فقد  أما محافظة 
بلغت تداوالتها 12 عقارا تداول 
منه���ا 7 عقارات في الس���كن 
اخلاص و5 عقارات في العقار 
االستثماري، أما عن الوكاالت 
العقارية فقد شهدت احملافظة 
تداول عقار واحد في الس���كن 

اخلاص خال تلك الفترة.
كما أن محافظة حولي شهدت 
تداول 12 عقارا قسمت بالتساوي 
بني اخلاص الذي شهد تداول 6 
عقارات واالستثماري الذي تداول 
فيه ايضا 6 عقارات، ولم تشهد 
احملافظ���ة أي تداوالت عقارية 
العقارية  بالنس���بة للوكاالت 

خال هذه الفترة.

العاصمة ثالثًا

واحتلت محافظة العاصمة 
املرتبة الثالث���ة في التداوالت 
العقارية بواقع تداول 7 عقارات 
تركزت جميعها على مستوى 
العقار اخلاص أما عن الوكاالت 
العقارية فلم تشهد احملافظة أي 

تداوالت خال هذه الفترة.

الجهراء بالمرتبة الرابعة

وج���اءت محافظة اجلهراء 
في املرتب���ة الرابعة وذلك من 
خال تداول 4 عقارات تركزت 
كلها على السكن اخلاص، وعلى 
مستوى الوكاالت العقارية لم 
تشهد احملافظة تداوالت خال 

تلك الفترة.
عاطف رمضان   ٭

الى 27.6 مليار جنيه مصري.
وجاءت ه����ذه النتائج أعلى 
بنسبة 4% من مستوى توقعاتنا 
الس����ابقة البالغ����ة 26.6 مليار 
جنيه مص����ري. وباإلضافة الى 
ارتفع اجمال����ي األرباح  ذل����ك، 
قبل اقتطاع الفوائد، الضرائب، 
االستهاك واالطفاء أو ما يعرف 
بال� EBITDA بنسبة 36.8% للعام 
2010 مقارنة بالعام 2009. وقد 
ارتفع اجمالي أرباح الشركة للعام 
2010 بواقع 36.9% مقارنة بالعام 
2009 لتصل ال����ى 3.3 مليارات 
جني����ه مصري. وج����اءت هذه 
النتائج أعلى بنس����بة 16% من 
مستوى توقعاتنا السابقة. وفي 
الربع الرابع، حقق قطاع األسمدة 
مبيعات فاقت املليون طن، ليرتفع 
اجمالي مبيعات القطاع في عام 
2010 الى 3.7 مايني طن. وعاوة 
على ذلك، اس����تفاد القطاع من 
ارتفاع اسعار األمونيا واليوريا 
الكالسيوم.  ونترات االمونيوم 
وبلغت مساهمة قطاع األسمدة 
لل� EBITDA نحو 51.1% في 2010 
وجتاوز ذلك مساهمة قطاع البناء. 
ومن ناحية أخرى، اعلنت شركة 
اوراسكوم لإلنشاء توزيع أرباح 
نقدية للنصف الثاني من العام 
2010 بقيمة دوالر للسهم الواحد، 
ليرتفع بذلك االجمالي العام 2010 

الى دوالرين للسهم الواحد.

العقارية خال الفترة من 1 إلى 
3 مارس اجلاري حيث بلغ عدد 
املتداول���ة 75 عقارا  العقارات 
نال الس���كن اخلاص النصيب 
األكب���ر منها بواق���ع 68 عقارا 
واالستثماري بواقع 7 عقارات أما 
على مستوى الوكاالت العقارية 
فحظيت احملافظة أيضا بنصيب 
األسد عبر تداول 36 عقارا في 

السكن اخلاص.

الفروانية وحولي في المركز الثاني

وجاءت محافظتا الفروانية 
وحولي في املركز الثاني مكرر 
من حي���ث التداوالت العقارية 

الغاز  مشروع الشيبة لسوائل 
الطبيعي الذي تبلغ تكلفة إنشائه 
ملياري دوالر. ووقعت ش����ركة 
ارامكو السعودية مذكرة تفاهم مع 
مجموعة سينوبك الصينية بشأن 
مشروع مش����ترك لبناء مصفاة 
نفطية بقيمة 10 مليارات دوالر 
في مدينة ينبع على ساحل البحر 
األحمر. وخال األسبوع، أصدرت 
شركة الوطني لاستثمار تقريرا 
يناقش نتائج شركة اوراسكوم 
لإلنشاء عام 2010 وقد فاقت نتائج 
الشركة توقعاتنا السابقة بسبب 
ادائها القوي في قطاع األسمدة 
الذي شهد منوا أكبر من املتوقع. 
وارتفعت اجمالي ايرادات الشركة 
بنسبة 27.8% في عام 2010 ليصل 

تداول الوكاالت العقارية بواقع 
34 عقارا.

 ومن املاحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 
34 عقارا فيما اس���تقر مؤشر 
العقاري���ة بواقع  الت���داوالت 
)صفر( عقار بالنسبة للعقار 
»االس���تثماري« و»التجاري« 

و»املخازن«.

األحمدي في الصدارة

 ووفقا إلحصائية »العدل« 
فإن محافظة األحمدي استحوذت 
عل���ى املرتبة األول���ى من بني 
احملافظات من حيث التداوالت 

تداوال حيث بلغت قيمة تداوالتها 
نحو 4.6 مليارات ريال سعودي 
خال االسبوع، تلتها شركة كيان 
السعودية بتداوالت بلغت قيمتها 
2.37 مليار ريال سعودي. وأعلنت 
شركة اململكة القابضة ان العرض 
املشروط وغير امللزم املقدم من 
القابضة  اململك����ة  قبل احت����اد 
البحرينية  ومجموعة »بتلكو« 
لش����راء احلصة اململوكة لزين 
الكويتية والبالغة 25% من زين 
السعودية قد مت قبوله من مجلس 

ادارة شركة زين الكويتية.
م����ن ناحية أخ����رى، اعلنت 
ش����ركة »ارامكو« عن اختيارها 
الهندسية«  شركة »سامسونغ 
الكورية اجلنوبية لبناء وتنفيذ 

تراجع التداوالت العقارية بضغط من ضعف اإلقبال على »التجاري«

التقرير االحصائي االسبوعي حلركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2011/3/1 حتى 2011/3/3
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00000العاصمة )1(
00000حولي )2(

10000الفروانية )3(
00000مبارك الكبير )4(

360000االحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

370000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي حلركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2011/3/1 حتى 2011/3/3

العقود املسجلة
صناعيمخازنالشريط جتارياستثماريخاصاحملافظة

700000العاصمة )1(
660000حولي )3(

750000الفروانية )3(
600000مبارك الكبير )4(

6870000االحمدي )5(
400000اجلهراء )6(

98180000املجموع

4 صفقات مليونية 
بـ 4.4 ماليني دينار خالل أسبوع

4 صفقات مليونية بقيمة 4.4 ماليني دينار تركزت جميعها في 
العقود املسجلة لصفقات البيع التي متت خالل الفترة من 1 

إلى 3 مارس املاضي وفقا إلحصاءات إدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل.

ومتثلت هذه الصفقات املليونية في العقار االستثماري واخلاص 
حيث نال العقار االستثماري 3 صفقات عبارة عن أرض 

مساحتها 982 مترا بقيمة )مليون واحد( دينار كائنة في منطقة 
الساملية وبناية مساحتها 756 مترا بقيمة 1.35 مليون دينار 

كائنة في منطقة الساملية وبناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.15 
مليون دينار كائنة في منطقة الرقعي، أما العقار اخلاص فعبارة 

عن أرض مساحتها 4198 مترا بقيمة 2.09 مليون دينار كائنة 
في منطقة الزهراء.

عاطف رمضان  ٭

إجمالي العقود 
العقارية بلغ 116 

عقاراً بانخفاض 
26 عقاراً مقارنة 
باألسبوع السابق


