
آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

25
السبت 28 مايو 2011

بورسلي تصدر قراراً لتشكيل جلنة عقارية األسبوع اجلارياالقتصادية
علمت “األنباء” أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي سوف تصدر قرارا 
لتشكيل جلنة متخصصة بالسوق العقاري بالكويت خالل األسبوع اجلاري.
 وأضافت املصادر لـ”األنباء” أن هذه اللجنة سوف تضم متخصصني وخبراء بالشأن 
العقاري من خارج الوزارة ، مشيرين الى أن الوزيرة مهتمة بحل املشكالت التي يعاني 
منها هذا القطاع املهم. وذكرت املصادر أن الوزيرة تسعى من خالل اللجنة إلعداد جهة 
مركزية أساسية لتوفير البيانات التي تتعلق بالسوق العقاري في الكويت.
عاطف رمضان   ٭

محافظة حولي في الصدارة بعدد 57 عقاراً

تداول 148 عقاراً خاصاً بقيمة 35.7 مليون دينار 
إدارتي  أظهرت إحص����اءات 
العقاري والتوثيق  التس����جيل 
في وزارة الع����دل خالل الفترة 
م����ن 8 إل����ى 12 ماي����و اجلاري 
انخفاضا في ت����داول العقارات 
مقارنة بالفترة من 1 إلى 5 مايو 
اجلاري حيث أظهرت اإلحصاءات 
أن عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنسبة للعقار اخلاص بلغ 148 
عقارا مببلغ قدره 35.7 مليون 
دينار، في حني بلغ عدد العقارات 
االستثمارية 33 عقارا بقيمة 17 
مليون دينار، وبلغ عدد العقار 
التجاري عقارا واحدا بقيمة 3.6 
ماليني دينار، ولم يش����هد عقار 
الشريط الساحلي أو »املخازن« 
أو »الصناعي« أي حترك خالل 

هذه الفترة.

تداول العقود

وج����اء في اإلحص����اءات أن 
العقارية خالل  العقود  إجمالي 
الفترة من 8 إلى 12 مايو اجلاري 
بلغ 182 عقارا مقارنة باالسبوع 
الس����ابق حي����ث كان اجمال����ي 
العقارات املتداولة 221 عقارا وذلك 
بانخفاض مؤشر تداول العقود 
بواقع 39 عقارا، فيما انخفضت 
حرك����ة تداول العق����ار اخلاص 
للفترة نفس����ها بواقع 34 عقارا 

مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء ف����ي احصاءات وزارة 
العدل ان مؤش����ر تداول العقود 
بالنس����بة للعقار االستثماري 
انخفض بواقع 3 عقارات، فيما 
انخفض مؤش����ر تداول العقود 
بالنسبة للعقار التجاري بواقع 
عقارين، في حني استقر مؤشر 
تداول العقود بواقع صفر عقار 
بالنس����بة لعقارات »املخازن« 
و«الصناعي« والشريط الساحلي 

خالل تلك الفترة.
اما عن العق����ارات املتداولة 
لل����وكاالت بإدارتي التس����جيل 
العق����اري والتوثيق في وزارة 

العدل خالل الفت����رة من 8 إلى 
12 ماي����و اجلاري فق����د أظهرت 
اإلحصاءات أن عدد العقار اخلاص 
بلغ 9 عقارات مببلغ قدره 2.4 
ملي����ون دينار، فيما لم يش����هد 
العقار االستثماري أو التجاري 
أو املخازن أو الصناعي أي حترك 

خالل هذه الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن اجمالي العقارات 
الفترة نفس����ها  املتداولة خالل 
بلغ 9 عقارات مقارنة باالسبوع 
بل����غ اجمالي  الس����ابق، حيث 
العقارات املتداولة 5 عقارات وذلك 
بارتفاع مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية بواقع 4 عقارات. ومن 
املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص 
ان مؤشره ارتفع بواقع 4 عقارات 
فيما استقر املؤشر بواقع صفر 
عقار لعقارات »االس����تثماري« 
و»التجاري« و»املخازن« خالل 

هذه الفترة.

حولي في الصدارة

ووفقا إلحصائية وزارة العدل 
فإن محافظة حولي استحوذت 
عل����ى النصيب االكب����ر من بني 
التداوالت  احملافظات من حيث 
العقارية خالل الفترة من 8 الى 
12 مايو اجلاري حيث بلغ عدد 
العقارات املتداولة 57 عقارا نال 
السكن اخلاص النصيب األكبر 
منها بواقع 37 عقارا واالستثماري 
بواقع 20 عقارا أما على مستوى 

العقاري����ة فلم حتظ  الوكاالت 
احملافظة ب����أي تداوالت عقارية 

خالل هذه الفترة.

مبارك الكبير في المركز الثاني

واحتل����ت محافظ����ة مبارك 
الكبير املرتب����ة الثانية من بني 
التداوالت  احملافظات من حيث 
العقاري����ة من خ����الل تداول 51 
عقارا ن����ال العقار اخلاص منها 
50 عقارا بينما العقار االستثماري 
كان نصيبه منها عقارا واحدا، 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 

حظيت احملافظة بتداول 3 عقارات 
في العقار اخل����اص خالل تلك 

الفترة.
وج����اءت محافظة االحمدي 
في املرتبة الثالثة في التداوالت 
العقارية بواقع تداول 38 عقارا 
ن����ال العقار اخل����اص منها 29 
عقارا واالس����تثماري 9 عقارات 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
حظيت احملافظة بتداول عقارين 
في الس����كن اخلاص خالل هذا 

األسبوع.
عاطف رمضان  ٭

التقرير اإلحصائي األسبوعي حلركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق خالل الفترة من 5/8 حتى 2011/5/12
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7 صفقات قيمتها 14.9 مليون دينار 
اشارت االحصاءات الى ان هناك 7 صفقات مليونية بقيمة 14.9 
مليون دينار تركزت جميعها في العقود املسجلة لصفقات البيع 

التي متت خالل الفترة من 8 إلى 12 اجلاري وفقا إلحصاءات إدارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.ومتثلت هذه الصفقات 
املليونية في 5 صفقات استثمارية عبارة عن ارض مساحتها 3000 

متر بقيمة 2 مليون دينار كائنة في منطقة صباح السالم وبناية 
مساحتها 1324 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار كائنة في منطقة حولي 

وفيال مساحتها 1338.13 مترا بقيمة 4.08 ماليني دينار كائنة في 
منطقة دسمان وبناية مساحتها 1070 مترا بقيمة 1.9 مليون دينار 
كائنة في منطقة الساملية وارض مساحتها 868 مترا بقيمة مليون 

دينار كائنة في منطقة الساملية.اما الصفقة التجارية فكانت عبارة عن 
بناية مساحتها 297.26 مترا بقيمة 3.6 ماليني دينار كائنة في منطقة 

الصوابر باالضافة الى بيت خاص مساحته تقدر بـ 788.88 مترا 
بقيمة مليون دينار كائن في منطقة عبداهلل السالم.

أكدت الدراس���ات السوقية 
على توجه الكويت في الفترة 
املقبل���ة لتطبيق أعلى معايير 
اجلودة وأحدث االجتاهات في 
عالم اإلنشاء وقطاع التشييد، 
خاصة في ظ���ل النمو املتوقع 
لقطاع البناء بنسبة 3% حتى 
الع���ام 2014، الفت���ة ال���ى أن 
التطورات التي ش���هدها قطاع 
البنية التحتية ساعدت على منو 
البناء  أدوات وماكينات  قطاع 

والتشييد.
التقاري���ر الصادرة  وقالت 
الدراسات واألبحاث  عن قسم 
إيبوك ميسي فرانكفورت  في 
منو قطاع اإلنشاء واملشاريع 
قيد التنفيذ في منطقة اخلليج 

خالل األشهر املقبلة.
 وأشار التقرير إلى طبيعة 
املش���اريع اإلنشائية املنتظرة 
والتي تش���مل تطوير شبكات 
الطرق وتشييد املستشفيات 
وتشييد شبكات توليد الكهرباء 
واملطارات. ومتتلك إيبوك ميسي 
فرانكفورت الش���ركة األملانية 
ف���ي تنظيم املعارض  الرائدة 
التجارية، قس���ما للدراس���ات 
واألبحاث السوقية واالقتصادية 
العاملية، كما حترص »إيبوك« 
على إقامة معارضها التجارية 
في منطقة الش���رق األوس���ط 
وتركز على السوق اخلليجي 
وتنظم 9 معارض جتارية في 
دبي باعتبارها املركز التجاري 

في املنطقة.

قال تقرير جلوبل األسبوعي 
ان معظم أسهم شركات االتصاالت 
إلى هبوط  اخلليجية تعرضت 
جماع����ي خ����الل ت����داوالت هذا 
األسبوع مع تضارب املعلومات 
حول خالفات بني اململكة القابضة 
الراغبة في االستحواذ  وبتلكو 
ف����ي زين  على حص����ة مؤثرة 
اإلدارة قد  السعودية على حق 
يهدد الصفقة بالفشل. واضاف 
التقرير ان الشركتني نفت في وقت 
الحق تلك اإلشاعات، وانخفض 
مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي بنسبة 1.12% وصوال إلى 
مستوى 279.21 نقطة. وارتفعت 
خسائر املؤشر على صعيد أدائه 
منذ بداية العام 2011 إلى ما نسبته 
11.92% بينم����ا انخفض إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
1.04 ملي����ار دوالر وصوال إلى 

91.97 مليار دوالر. 
وأشار التقرير إلى أن أنشطة 
التداول شهدت تراجعا ملحوظا 
في قيمها، حيث انخفضت كمية 
األس����هم املتداولة بنسبة بلغت 
44.44% وص����وال إل����ى 137.62 
مليون س����هم بإجمال����ي قيمة 
تداوالت بلغ����ت 400.15 مليون 
دوالر منخفضا بنسبة %36.35 
عن القيمة املتداولة خالل األسبوع 

السابق. 
ولفت إلى أن الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت استحوذت على 
ما نس����بته 4.33% من إجمالي 
املتداولة في األس����واق  الكمية 
اخلليجية، بينما اس����تحوذت 
املتداول����ة للقطاع على  القيمة 
ما نس����بته 4.80% من إجمالي 
املتداولة في األس����واق  القيمة 
اخلليجية. هذا وقد تصدر سهم 
زين السعودية قائمة األسهم من 
حيث الكمية والقيمة املتداولة، 
حيث بلغت الكمية 76.55 مليون 
سهم بقيمة بلغت 149.05 مليون 

دوالر.
ولفت الى أن ش����ركة بتلكو 
وشركة اململكة القابضة البحرينية 
قد أعلنتا في بيان لشركة اململكة 
على موقع تداول ان مفاوضات 
التحالف لالستحواذ على حصة 
زين الكويت في زين السعودية 
مازالت جارية بني جميع األطراف 
املعنية، وقالت الشركة ان اجلميع 
ف����ي عملية  ملتزم بالش����روع 
النافي للجهالة اجناح  الفحص 

هذه الصفقة.
وذكر التقرير أن أداء س����هم 
شركة زين السعودية جاء في 
صدارة قائمة األسهم من حيث 
االرتفاع بصعوده بنسبة %1.40 
من قيمته ليغلق على 7.25 رياالت 

سعودية.

3% نسبة منو قطاع 
البناء في الكويت

 حتى 2014

»جلوبل«: تضارب 
املعلومات حول  »زين 

السعودية« يهبط 
بقطاع االتصاالت

بيروت: أش���اد نائب رئيس 
»مجموعة اخلراف���ي« مرزوق 
اخلرافي اول م���ن امس بخطة 
التنمية التي وضعتها احلكومة 
الكويتية. وق���ال اخلرافي في 
تصريح ل� »كونا« على هامش 
مش���اركته في اعم���ال منتدى 
املنعقد في  العرب���ي  االقتصاد 
اللبناني���ة بيروت  العاصم���ة 
حالي���ا ان »الكويت مقبلة على 
منو اقتص���ادي في ظل اخلطة 
التي وضعتها احلكومة الكويتية 
من اجل التنمية«. واشار الى ان 
الكويت ستشهد عددا كبيرا من 
املشاريع التنموية الكبيرة مبا 

اخلرافي: الكويت مقبلة على منو اقتصادي 
مدعوم بخطة التنمية

سيدفع بالعجلة االقتصادية قدما 
ويرفع من معدالت النمو. وشدد 
اخلرافي على ضرورة »االسراع 
في تنفيذ اخلطة احلكومية بكامل 
محتواها«، مؤكدا ان مجموعة 
اخلرافي ستكمل مسيرة العطاء 
بعد غياب رجل االعمال املرحوم 
ناصر اخلرافي من خالل تنمية 

االستثمارات. 
واعرب اخلرافي عن اعتقاده 
ان »االستثمار في الدول العربية 
هو االفضل واالضمن واالجدى«، 
العمل  مؤكدا ض���رورة تعزيز 
العربي املشترك، خصوصا في 

املجاالت االقتصادية. مرزوق اخلرافي

»زين« تسجل أعلى منو مطلق بـ 18.4 مليون دينار

اجلمان: 324 مليون دينار أرباح 
الشركات املدرجة  في الربع األول 

بلغ���ت محصلة نتائج الش���ركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية للربع األول 
2011 أرباح���ا صافية مبقدار 324 مليون دينار 
بانخفاض 16% عن احلصيلة املناظرة من العام 
2010 والبالغة أرباحا صافية مبقدار 385 مليون 
دينار، وقد حقق���ت القطاعات املدرجة أرباحا 
عدا تكبد قطاع االستثمار خسائر مبقدار 31.4 
مليون دينار، وأيضا خسارة � ولو أنها طفيفة 
� لقطاعي العقار واملوازي مبقدار 145 و519 ألف 
دك على التوالي، من جهة أخرى، تراجعت نتائج 
القطاعات باستثناء منو قطاع البنوك مبقدار 

26 مليون د.ك بنسبة  %20. 
وق���ال التقرير الصادر ع���ن مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية أن 121 شركة حققت 
أرباحا مبقدار 419.2 مليون دينار بينما تكبدت 
60 شركة خس���ائر مبقدار 95.2 مليون دينار 
والذي جعل احملصلة النهائية أرباحا صافية 
مبقدار 324 مليون د.ك كما أسلفنا للربع األول 
2011، وكانت نسبة الشركات الرابحة 67% بينما 
كانت نس���بة اخلاس���رة 33%، من جانب آخر، 
حققت 76 ش���ركة منوا ف���ي النتائج في الربع 
األول 2011 مقابل تعرض 105 شركات لتراجع 
في نتائجها، وذلك بنسبة 42% للنمو اإليجابي، 

و58% للنمو السلبي. 
وقد تصدرت »زي���ن« أعلى منو مطلق في 
النتائج في الربع االول 2011 باملقارنة مع الربع 
األول 2010 مبقدار 18.4 ملي���ون دينار، تلتها 
»القرين« مبقدار 14.9 مليون د.ك، ثم »برقان« 
مببلغ 10.8 ماليني د.ك، وفي املقابل، كانت »عارف 
طاقة« أكثر الشركات تراجعا في النتائج املطلقة 
مبقدار 14.0 مليون د.ك، تلتها »ساحل« مبقدار 
10.6 مالي���ني د.ك، ثم »أجيليت���ي« مببلغ 9.9 

ماليني د.ك. 
أما أكثر الشركات من حيث األرباح املطلقة، 
فتصدر القائمة »الوطني« مببلغ 80.8 مليون 
دينار تاله »زين« مبقدار 69.9 مليون دينار، ثم 
»بيتك« مببلغ 22.6 مليون دينار، وفي االجتاه 
املعاكس، أي أكثر الش���ركات تكبدا للخسائر 
املطلقة، فكانت »جلوب���ل« في املقدمة مبقدار 
22.0 مليون د.ك، تلتها � بفارق واسع � »ساحل« 
مبقدار 5.2 ماليني د.ك، ثم »م االعمال« مبقدار 

4.9 ماليني د.ك. 
وعلى صعيد ربحية الس���هم، فقد تصدرت 
»أغذية« أعلى ربحية للس���هم في الربع االول 
2011 مبقدار 41 فلسا، تلتها »اتصاالت« مبقدار 
39.2 فلسا، ثم »املشتركة« مبقدار 33.8 فلسا، أما 
األعلى من حيث خسارة السهم، فكانت »أنابيب« 
في املقدمة مبقدار 20.9 فلسا، تلتها »جلوبل« 
مبقدار 18.0 فلس���ا ثم »الرابطة« مبقدار 17.6 
فلسا، ونود أن ننوه إلى أنه مت استبعاد ربحية 
الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة »اتصاالت« 
االستثنائية من إعادة تقييم موجوداتها خالل 
الربع األول 2011 مبقدار 530 فلس���ا مبا يعادل 
265.5 ملي���ون د.ك من جمي���ع االحصائيات 

والتحليالت الواردة في هذا التقرير. 
أما أعلى الشركات حتقيقا للنمو في ربحية 
السهم في الربع األول 2011 باملقارنة مع الربع 
األول 2010، فتص���در القائمة »ميدان« مبقدار 
28.7 فلسا، تلتها »اجلزيرة« مبقدار 25.1 فلسا، 
ثم »كابالت« مبقدار 14.0 فلسا، في حني كانت 
»بورتالند« األكثر تراجعا من حيث انخفاض 
ربحية السهم، وذلك مبقدار 77.3 فلس، تلتها 
»رمال« مبقدار 38.9 فلسا، ثم »انابيب« مبقدار 

30.9 فلسا. 

مقارنة النتائج املعلنة للشركات املدرجة على أساس القطاعات للربع األول من العام 2011 مع 2010 )املبلغ باأللف دينار(

التغيرالفرقكما في 3/31القطاع 20102011
20%130.776156.29525.519البنوك

-1586%)33.495()31.384(2.111االستثمار
-47%)4.800(10.3045.504التأمني
-101%)22.632()145(22.487عقارات
-18%)6.938(39.23532.297الصناعة

-5%)6.517(119.606113.089اخلدمات *
-18%)3.343(18.58915.246األغذية

-19%)7.678(41.22433.547غير الكويتي
-167%)1.292()519(773السوق املوازي

-15.9%)61.176(385.104323.928اإلجمالي
* مت استبعاد ربح »اتصاالت« االستثنائي من قطاع اخلدمات مببلغ 265.5 مليون دينار من الربع األول 2011.


