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»إعمار األهلية« تتفاوض مع بنك لتقييم عقاراتهاالقتصادية
كشف املدير العام لشركة إعمار األهلية للخدمات العقارية عبدالعزيز الشداد عن ان الشركة تتفاوض حاليا 
مع بنك محلي العتمادها مقيما عقاريا لعقاراته. واضاف الشداد ان البنك طلب من الشركة االوراق الرسمية 
التي تفيد بحصولها على شهادة معتمدة من قبل »التجارة« السيما ان االزمة املالية العاملية كشفت املستور، 
موضحا ان كثيرا من العقارات مت تقييمها قبل االزمة بضعف اسعارها احلقيقية نتيجة حتايل بعض الشركات 
للحصول على قروض بنكية ما نتج عنه مشكالت متعددة ترتبت نتيجة التقييم غير احلقيقي لهذه العقارات.
عاطف رمضان  ٭

النظام املصرفي واملالي داخل 
الدولة وليس احل����د من عمل 
احملاف����ظ  البنوك«.وطال����ب 
بضرورة الفصل بني اختصاص 
مجالس ادارات البنوك واجلهاز 
التنفيذي في هذه البنوك تالفيا 
ف����ي االختصاصات،  للتداخل 
ان����ه ال ينبغي العضاء  مؤكدا 
مجال����س االدارات التدخل في 
العمل التنفيذي، وبالتالي البد 
ان يكون دور مجلس االدارة هو 
العمل وصياغة  االشراف على 
السياسات وان يكون دور اجلهاز 
التنفيذي تطبيق تلك السياسات.
اضاف ان ادارة املخاطر ليست 
جديدة وامنا هي موجودة منذ 
بداية تسعينيات القرن املاضي 
برغم بروزها في اآلونة االخيرة 
بعد االزم����ة املالي����ة العاملية، 
معتبرا ان غيابها في املاضي كان 
نتيجة عدم تفعيل دورها بشكل 
صحيح، مشددا على ضرورة ان 
تكون ادارة املخاطر مستقلة وال 
تخضع لرغبات اجلهاز التنفيذي 

في املؤسسات املالية.
ان  العبدالعزي����ز  وب����ني 

في كلمته أمام املؤمتر املصرفي اخلليجي العاشر بالدوحة

العبدالعزيز: دور السلطات الرقابية حماية 
النظام املصرفي وليس احلد من عمل البنوك

حصول ازمات في قطاع معني 
من القطاعات االقتصادية يؤثر 
على القطاعات االخرى في الدولة 
وبالتالي البد من احلذر حلماية 
االقتصاد الكلي للدولة، مؤكدا 
انه ال ميكن رسم سياسة نقدية 
مبعزل عن االستقرار املالي داخل 

الدولة.

الدوحة � كونا: اكد محافظ 
بنك الكويت املركزي الش����يخ 
العبدالعزيز على اهمية  سالم 
دور السلطات الرقابية في حماية 
القطاع املصرفي، مش����ددا � في 
كلمة القاها امام املؤمتر املصرفي 
اخلليجي العاشر الذي بدأ اعماله 
ام����س � على ضرورة ان تكون 
الرقابة مرتكزا اساسيا حلماية 
املؤسس����ات املالية من مخاطر 
معينة شرط ان متارس ادارات 
تلك املؤسس����ات دورها بشكل 

علمي وفني واخالقي.
وقال ان االزمة املالية العاملية 
كانت نتيجة جشع وعدم وجود 
انضباط اخالقي لدى عدد من 
العاملية  املالي����ة  املؤسس����ات 
ارباح  وسعيها للحصول على 
دون اتخاذها الجراءات حتد من 
املخاطر وذل����ك في ظل ضعف 

السلطات الرقابية.
واكد اهمية دور السلطات 
الرقابية في الدول من اجل وضع 
ضوابط على تلك املؤسسات، 
قائ����ال »ان الهدف م����ن وجود 
الشيخ سالم العبدالعزيزالس����لطات الرقابية هو حماية 

ملي���ون دوالر.ومن جهة أداء 
األسهم من حيث تغير السعر 
السوقي، فقد جاء سهم شركة 
البحرين لالتصاالت السلكية 
والالس���لكية )بتلكو( األكثر 
صعودا متصدرا قائمة األسهم 
من حيث االرتفاع صاعدا ما 
نسبته 10.73% من قيمته ليغلق 
عن���د 0.454 دينار بحريني. 
ويعزى هذا الصعود، بعد أن 
ذكرت مص���ادر، أن مجموعة 
املتنقل���ة »زين  االتص���االت 
الكويت« عينت بنك »كريدي 
أغريكول« الفرنسي كمستشار 
لصفقة بيع حصة الشركة في 
»زين السعودية« البالغة %25 
إلى حتالف ش���ركتي اململكة 
القابضة وبتلكو لالتصاالت، 
بقيمة 950 مليون دوالر، من 
جانب آخر، تصدر سهم شركة 
احتاد عذيب قائمة األسهم من 
حيث التراجع منخفضا بنسبة 
2.22% ليغلق عند 6.60 رياالت 

سعودية. 
ومن أخبار شركات القطاع 
قال التقرير ان وكالة موديز 
خلدمات املستثمرين أعلنت 
أنها ثبتت التصنيف االئتماني 
طوي���ل األج���ل م���ن العملة 
األجنبية واحمللية ملؤسس���ة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
عند مستوى »Aa3« مع نظرة 

ارتفاع القيمة السوقية للقطاع بواقع 1.49 مليار دوالر

»جلوبل«: أسهم قطاع االتصاالت اخلليجي 
تكبح جماح خسائرها مع هدوء التوترات

مستقبلة مس���تقرة. وقالت 
الوكالة ان هذا اإلجراء ينهي 
فكرة املراجعة احملتملة خلفض 
التصنيف التي أعلنتها موديز 
في 11 نوفمبر 2010 على خلفية 
إع���الن »اتصاالت« عن نيتها 
شراء 51% من شركة زين في 
الكويت في صفقة قدر أجماليها 

بنحو 12 مليار دوالر.
وذك���ر الرئيس التنفيذي 
للعمليات في زين الس���ودان 
ان أكبر مشغل للهاتف احملمول 
الس���ودان يتحرك بحذر  في 
نحو اجلنوب الفقير في حني 
تدرس الشركة مستقبل سوق 
غير مستغلة نسبيا ولكنها 
تنط���وي على تكلفة مرتفعة 
وعدم استقرار، ورغم تأثير 
العقوبات األميركية واملعارك 
مما حال دون االس���تثمار في 
قطاعات أخرى ازدهرت سوق 
الهاتف احملمول في السنوات 
األخيرة وأضحت البالد سوقا 
افريقية مغرية لشركات الهاتف 

احملمول.

قال تقرير بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ان أسهم قطاع 
االتص���االت اخلليجي كبحت 
التي توالت  جماح خسائرها 
خالل األس���بوعني املاضيني 
بعد أن هدأت التوترات قليال 
ف���ي منطقة اخللي���ج، ولكن 
سمة القلق والترقب من قبل 
املستثمرين ستكون حاضرة 
القادمة حتسبا  الفترة  خالل 

ألي طارئ. 
وأوضح التقرير ان مؤشر 
قطاع االتص���االت اخلليجي 
أنهى تداوالت هذا األس���بوع 
مسجال ارتفاعا بنسبة %1.56 
إلى مستوى 294.28  وصوال 
نقطة، وقد تقلصت خس���ائر 
املؤشر على صعيد أدائه منذ 
بداية العام 2011 إلى ما نسبته 
7.17%. هذا، وقد ارتفع إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
1.49 مليار دوالر وصوال إلى 
96.93 مليار دوالر. من جانب 
التداول  آخر، شهدت أنشطة 
تراجعا ملحوظا في قيمها حيث 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة بلغت 65.25 % وصوال 
إلى 135.01 مليون سهم بإجمالي 
قيمة ت���داوالت بلغت 411.38 
مليون دوالر متراجعا بنسبة 
املتداولة  القيمة  59.67% عن 
خالل األسبوع السابق.واشار 
التقرير الى ان الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت استحوذت 
عل���ى ما نس���بته 3.85% من 
إجمال���ي الكمية املتداولة في 
األس���واق اخلليجية، بينما 
اس���تحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته %6.31 
من إجمالي القيمة املتداولة في 
األسواق اخلليجية. هذا، وقد 
تصدر سهم شركة االتصاالت 
الس���عودية(  املتنقلة )زين 
قائمة األسهم من حيث الكمية 
والقيمة املتداولة حيث بلغت 
الكمية 49.70 مليون س���هم 
بقيمة إجمالية بلغت 93.35 

»أجيليتي« ترعى املؤمتر 
االقتصادي التنموي األول 

أعلنت شركة »أجيليتي« عن رعايتها للمؤمتر 
االقتصادي التنموي األول الذي تقيمه وتنظمه 
ش����ركة تولز للخدمات اإلعالمية املتكاملة يومي 
االحد واالثنني املقبلني حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد.وأوضحت »أجيليتي« في بيان 
صحافي أن رعايتها للمؤمتر تأتي في إطار حرصها 
الدائم واملستمر على املساهمة االيجابية واملشاركة 
الفعالة في مختلف األنشطة االقتصادية الهادفة 
إلى دفع عجل����ة التنمية في الكويت قدما لألمام، 

وحتفيز وتعزيز دور القطاع اخلاص فيها.
وأكدت »أجيليت����ي« أن انضمامها إلى كوكبة 
اجلهات الراعية للمؤمتر االقتصادي التنموي األول، 

يعكس إميانها باألهمية والدور املتأمل أن يساهم 
به املؤمتر من خالل جلساته في طرح رؤى عملية 
واخلروج بتوصيات من شأنها أن تفيد صانع القرار 
االقتصادي في صياغة استراتيجيات فعالة تضمن 
حتقيق أهداف خط����ة التنمية بالكفاءة املطلوبة 
وتنفيذ برامج عملها وفق األطر الزمنية احملددة 
واملرجوة.من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة 
تولز للخدمات اإلعالمية املتكاملة، واألمني العام 
للمؤمتر محمد عبد الوهاب، رعاية شركة »اجيليتي« 
لفعاليات املؤمتر، مشيرا إلى أن انضمامها للجهات 
الراعية يعزز من مكانة املؤمتر ويرس����خ أهمية 
الرسالة التي يود القائمون عليه والداعمون له أن 
يرسلوها للمجتمع عموما ولألوساط االقتصادية 

على وجه اخلصوص.

استحواذ »األحمدي« على النصيب األكبر بعدد 189 عقاراً

تداول 228 عقارًا خاصًا بقيمة 47 مليون دينار
و41 عقارًا استثماريًا بـ 34.7 مليونًا

»الوطني لالستثمار«: ارتفاع معظم أسواق
املنطقة بتقدم 9 أسواق وتراجع 3 أخرى

ق���ال تقرير ش���ركة الوطني 
لالس���تثمار ان معظم أس���واق 
ارتفعت خالل األسبوع  املنطقة 
املاضي، حيث تقدمت مؤشرات 9 
أسواق، بينما تراجعت مؤشرات 

3 أسواق أخرى.
الس���وق  أقفل مؤش���ر  وقد 
الكويت���ي مرتفع���ا بواقع %0.3 
خ���الل األس���بوع، ليغلق على 
6.285 نقطة. وفي الس���عودية، 
أقفل مؤشر السوق مرتفعا بواقع 
4.8% خالل األسبوع ليقفل على 
6.362 نقط���ة، عل���ى وقع تقدم 
سهم كل من الشركة السعودية 
للصناعات األساس���ية )سابك( 
ومص���رف الراجحي ب� 4% و%4 
على التوالي. وقد احتلت شركة 
س���ابك األولى بقائمة الشركات 
األكثر تداوال، حيث بلغت قيمة 
تداوالتها نحو 2.26 مليار ريال 

سعودي خالل األسبوع.

ارتفاع سوق قطر

وفي قطر، أقفل مؤشر السوق 
مرتفعا بواقع 1.5% خالل األسبوع. 
الش���ركات  أعلن���ت جميع  وقد 
القطرية املدرجة بالس���وق عن 
أرباحه���ا للع���ام 2010. وقد بلغ 
إجمالي أرباح جميع الش���ركات 
نحو 29.9 ملي���ار ريال قطري، 
متثل تراجعا بواقع 9% مقارنة 

بعام 2009.
التقري���ر ان جميع  وأوضح 
القطاعات حققت منوا في أرباحها 
باس���تثناء قطاع اخلدمات، فقد 
تراجعت أرباحه بنحو 39% لتبلغ 

9.7 ملي���ارات ريال قطري بعام 
2010. وقد حق���ق قطاع البنوك 
أعلى األرب���اح بواقع 12.3 مليار 
ريال قطري مستحوذا على قرابة 
41% من إجمالي أرباح الشركات، 
وباإلضافة إلى ذلك، احتل قطاع 
البنوك املرتبة األولى من حيث 
معدل منو األرب���اح بواقع %25 
مقارنة بنف���س الفترة من العام 
2009، يلي���ه قط���اع الصناعة 

وقطاع التأمني ب� 13% و7% على 
التوالي.

تراجع السوق المصري

أما في مصر، فقد تراجع املؤشر 
بواقع 8.4% في أول يوم تداول منذ 
27 يناير. كما تراجع بواقع %2.6 

في اليوم الثاني من التداول.
وب���ني التقري���ر ان ش���ركة 
الوطن���ي لالس���تثمار أصدرت 

تقريرا يناقش ش���ركة ارامكس، 
ولم تكن شركة ارامكس في مأمن 
السياسية األخيرة  من األحداث 
التي تش���هدها منطقة الش���رق 
أفريقيا، ولكن  األوسط وشمال 
كانت تل���ك األح���داث محدودة 
التأثير على عمليات الش���ركة. 
وكان من األسباب الرئيسية التي 
أثرت سلبا على شركة أرامكس، 
توقف أعمالها التشغيلية في مصر 
ملدة 3 أس���ابيع، ولكن العمليات 
التشغيلية استؤنفت وتعمل اآلن 
بواقع 50 � 60% من مستويات ما 

قبل األزمة.
ونتوقع أن هذا التوقف الذي 
وقع في مصر سيكون له بعض 
التأثي���ر على نتائج الربع األول 
من العام 2011، ولكن نتوقع أن 
يكون هذا التأثير محدودا حيث 
متثل األعمال مبصر فقط 6 � %7 

من عائدات الشركة.
وأيضا خالل األسبوع، أصدرت 
شركة الوطني لالستثمار تقريرا 
يناقش نتائج شركة موانئ دبي 
العاملي���ة للع���ام 2010. وأعلنت 
الش���ركة نتائ���ج جي���دة للعام 
تتماش���ى م���ع توقعاتن���ا على 
التشغيل ولكن جاءت  مستوى 
ف���وق مس���توى توقعاتنا من 
جان���ب األرب���اح الصافية. وقد 
بلغت إيرادات الشركة نحو 3.1 
مليارات دوالر لعام 2010، محققة 
منوا بنس���بة 9% مقارنة بالعام 
2009، وجاءت هذه النتائج أعلى 
بنسبة 2% من مستوى توقعاتنا 

السابقة.

تش���ير إحص���اءات إدارتي 
التس���جيل العقاري والتوثيق 
ف���ي وزارة العدل خالل الفترة 
من 6 إلى 10 الجاري إلى تحسن 
واضح في تداول العقارات مقارنة 
بالفترة من 1 إل���ى 3 الجاري، 
حيث أظه���رت اإلحصاءات ان 
عدد العقارات المتداولة للعقود 
بالنسبة للعقار الخاص بلغت 
228 عق���ارا بمبلغ قدره 47.07 
ملي���ون دينار، ف���ي حين بلغ 
العقارات االستثمارية 41  عدد 
عقارا بقيمة 34.7 مليون دينار، 
فيما بلغ عدد العقار التجاري 
3 عقارات بقيم���ة 8.6 ماليين 
دينار، علما انه لم يشهد عقار 
المخازن أو الصناعي أو الشريط 
الساحلي اي تحرك خالل هذه 

الفترة.

تداول العقود

ان  وجاء في اإلحص���اءات 
إجمالي العقود العقارية خالل 
الفترة من 6 إلى 10 الجاري بلغ 
272 عقارا مقارنة باألس���بوع 
الس���ابق، حي���ث كان إجمالي 
المتداولة 116 عقارا،  العقارات 
وذلك بارتفاع مؤش���ر تداول 
العقود بواقع 156 عقارا، فيما 
ارتفعت حركة ت���داول العقار 
الخاص للفترة نفس���ها بواقع 
130 عقارا مقارنة باألس���بوع 

السابق.
وجاء في إحصاءات وزارة 
العدل ان مؤشر تداول العقود 
بالنس���بة للعقار االستثماري 
ارتفع بواق���ع 23 عقارا، علما 
انه ارتفع كذلك مؤش���ر تداول 
العقود بالنسبة للعقار التجاري 
بواقع 3 عقارات فيما اس���تقر 
مؤش���ر تداول العق���ود بواقع 
)صفر( عقارا بالنسبة للعقار 
و»الصناع���ي«  »المخ���ازن« 
الس���احلي« خالل  و»الشريط 

هذه الفترة.

الوكاالت العقارية

اما عن العق���ارات المتداولة 
لل���وكاالت بإدارتي التس���جيل 
العقاري والتوثي���ق في وزارة 
العدل خالل الفترة من 6 إلى 10 
الجاري فقد أظهرت اإلحصاءات ان 
عدد العقار الخاص بلغ 70 عقارا 
بمبلغ قدره 9.8 ماليين دينار، فيما 
بلغ عدد العقار االستثماري عقارا 

فقد حظيت المحافظة بتداول 64 
عقارا في العقار الخاص خالل 

هذه الفترة.

حولي في المركز الثاني

وج���اءت محافظ���ة حولي 
في المرتب���ة الثانية من حيث 
الت���داوالت العقارية من خالل 
ت���داول 35 عقارا توزعت على 
السكن الخاص بواقع 22 عقارا 
وتداول 13 عقارا على مستوى 
االس���تثماري، وعلى مستوى 
العقارية ش���هدت  ال���وكاالت 
المحافظة تداول 6 عقارات في 
السكن الخاص وعقار واحد في 
االستثماري خالل تلك الفترة.

مبارك الكبير ثالثًا

واحتلت محافظ���ة مبارك 
الثالثة في  المرتب���ة  الكبي���ر 
التداوالت العقارية بواقع تداول 
20 عقارا تركزت جميعها على 
العقار الخاص ولم  مس���توى 
الوكاالت  تحدث تداوالت على 

العقارية خالل هذا األسبوع.

الفروانية بالمرتبة الرابعة

الفروانية  وجاءت محافظة 
في المرتب���ة الرابعة وذلك من 
خالل تداول 14 عقارا نال السكن 
الخاص 8 عقارات واالستثماري 6 
عقارات وعلى مستوى الوكاالت 
العقارية لم تش���هد المحافظة 

تداوالت خالل تلك الفترة.

العاصمة خامسًا

العاصمة  واحتلت محافظة 
الترتي���ب الخام���س من حيث 
المتداولة من  العق���ارات  عدد 
خالل ت���داول 9 عق���ارات كان 
من نصيب العق���ار الخاص 5 
عقارات واالستثماري عقار واحد 
والعقار التجاري 3 عقارات بينما 
لم تش���هد المحافظة أي تداول 

بالنسبة للوكاالت العقارية.

الجهراء في الترتيب الـ 6

واحتل���ت محافظة الجهراء 
المرتبة السادسة من حيث عدد 
العق���ارات المتداولة وذلك من 
خالل تداول 5 عقارات تركزت 
كلها في العقار الخاص ولم تشهد 
أيضا المحافظة أي تداوالت على 
مستوى الوكاالت العقارية خالل 

هذه الفترة.
عاطف رمضان  ٭

تحرك خالل هذه الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن إجمالي العقارات 
الفترة نفسها  المتداولة خالل 
بلغ 71 عقارا مقارنة باألسبوع 
الس���ابق، حيث بل���غ إجمالي 
العق���ارات المتداولة 37 عقارا 
وذلك بارتفاع مؤش���ر تداول 
ال���وكاالت العقارية بواقع 34 
عقارا.ومن المالحظ بالنسبة 
للعقار الخاص ان مؤشره ارتفع 
بواقع 33 عقارا فيما ارتفع مؤشر 
العقار االستثماري بواقع »عقار 
واحد« علما ان مؤش���ر تداول 
الوكاالت العقارية استقر بواقع 
صفر عقار بالنسبة للعقارين 

»التجاري« و»المخازن«.

األحمدي في الصدارة

ووفقا إلحصائية »العدل« 
فإن محافظة األحمدي استحوذت 
عل���ى نصيب األس���د من بين 
المحافظات من حيث التداوالت 
الفترة من 6  العقارية خ���الل 
إلى 10 الجاري، حيث بلغ عدد 
المتداولة 189 عقارا  العقارات 
نال الس���كن الخاص النصيب 
األكبر منها بواق���ع 168 عقارا 
واالستثماري بواقع 21 عقارا أما 
على مستوى الوكاالت العقارية 

إقبال ملحوظ على العقار اخلاص واالستثماري في املرتبة الثانية

واح���دا بمبلغ قدره 709.9 آالف 
دينار، علما انه لم يشهد العقار 
التجاري والمخازن والصناعي أي 

التقرير اإلحصائي األسبوعي حلركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
 خالل الفترة من 2011/3/6 حتى 2011/3/10

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

00000العاصمة )1(
61000حولي )2(

00000الفروانية )3(
00000مبارك الكبير )4(

640000األحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

701000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي حلركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 2011/3/6 حتى 2011/3/10

العقود املسجلة
جتارياستثماريخاصاحملافظة

الشريط 
الساحلي

صناعيمخازن

513000العاصمة )1(
22130000حولي )2(

860000الفروانية )3(
2000000مبارك الكبير )4(

168210000االحمدي )5(
500000اجلهراء )6(

228413000املجموع

ارتفاع السوق السعودي بواقع 4.8% على وقع تقدم »سابك« و»الراجحي«


