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تعيني عبداهلل العيبان مديرًا إلدارة العقار في »التجارة«االقتصادية
علمت »األنباء« ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أصدرت قرارا وزاريا بتعيني عبداهلل 
العيبان مديرا الدارة العقار في الوزارة، وكان العيبان مديرا الدارة مكتب وكيل الوزارة في 
»التجارة«.وذكرت مصادر ان الوزيرة بورسلي مهتمة بحل املشكالت التي يعاني منها القطاع العقاري 
الذي يأتي في الترتيب الثاني بعد النفط من حيث االهمية، مما جعل الوزيرة تتخذ السرعة في اصدار 
هذا القرار الوزاري خاصة ان ادارة العقار في الوزارة ظلت شاغرة لفترة من الوقت.
عاطف رمضان  ٭

التقرير اإلحصائي األسبوعي حلركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 5/15 حتى 2011/5/19

العقود املسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليجتارياستثماريخاصاحملافظة

1170000العاصمة )1(
24221000حولي )2(

1740000الفروانية )3(
5390000مبارك الكبير )4(

45163000األحمدي )5(
700000اجلهراء )6(

157584000املجموع

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

00000العاصمة )1(
11000حولي )2(

00000الفروانية )3(
90000مبارك الكبير )4(

10000االحمدي )5(
10000اجلهراء )6(

121000املجموع

محافظة األحمدي في الصدارة بعدد 64 عقاراً

تداول 157 عقارًا خاصًا بقيمة 49 مليون دينار 
و58 عقارًا استثماريًا بـ 19 مليونًا

تش����ير إحص����اءات إدارت����ي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 15 
إلى 19 مايو املاضي إلى ارتفاع في 
تداول العق����ارات مقارنة بالفترة 
من 8 إل����ى 12 مايو املاضي حيث 
أظهرت اإلحصاءات أن عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ 157 عقارا مببلغ قدره 
49.1 مليون دينار، في حني بلغ عدد 
العقارات االس����تثمارية 58 عقارا 
بقيمة 19.1 مليون دينار، وبلغ عدد 
العقار التجاري 4 عقارات بقيمة 
10.5 ماليني دينار، ولم يشهد عقار 
الش����ريط الساحلي أو »املخازن« 
أو »الصناع����ي« أي حترك خالل 

هذه الفترة.

تداول العقود

 وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي 
العقود العقارية خالل الفترة من 15 
إلى 19 مايو املاضي بلغ 219 عقارا 
مقارنة باالسبوع السابق حيث كان 
اجمالي العقارات املتداولة 182 عقارا 
وذلك بارتفاع مؤشر تداول العقود 
بواقع 37 عقارا، فيما ارتفعت حركة 
تداول العقار اخلاص للفترة نفسها 
بواقع 9 عقارات مقارنة باالسبوع 

السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
ارتفع بواقع  للعقار االستثماري 
25 عقارا، فيما ارتفع مؤشر تداول 
العقود بالنسبة للعقار التجاري 
بواقع 3 عقارات في حني اس����تقر 
مؤشر تداول العقود بواقع صفر 
عقار بالنسبة لعقارات »املخازن« 
و»الصناعي« والشريط الساحلي 

خالل تلك الفترة.

الوكاالت العقارية

اما ع����ن العق����ارات املتداولة 
للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل خالل 
الفترة من 15 إلى 19 مايو املاضي 
فقد أظه����رت اإلحصاءات أن عدد 
العقار اخلاص بلغ 12 عقارا مببلغ 
قدره 2.1 مليون دينار، وان العقار 
االستثماري بلغ عقارا واحدا بقيمة 
820 الف دينار فيما لم يشهد العقار 
التجاري أو املخازن أو الصناعي 

أي حترك خالل هذه الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، ف����إن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ 
13 عقارا مقارنة باالسبوع السابق، 
حيث بلغ اجمالي العقارات املتداولة 

هذا األسبوع.

الفروانية بالمرتبة الرابعة

وجاءت محافظة الفروانية في 
املرتبة الرابعة وذلك من خالل تداول 
21 عقارا نال السكن اخلاص منها 
17 عقارا واالستثماري 4 عقارات 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
لم حتظ احملافظ����ة بأي تداوالت 

عقارية خالل تلك الفترة.

العاصمة خامسًا

العاصمة  واحتلت محافظة 
الترتيب اخلامس من حيث عدد 
العق����ارات املتداول����ة من خالل 
تداول 18 عقارا نال العقار اخلاص 
11عقارا واالستثماري 7 عقارات 
ولم حتظ احملافظة بأي تداوالت 
عقارية في ال����وكاالت العقارية 

خالل تلك الفترة.

الجهراء سادسًا

وجاءت محافظة اجلهراء في 
الترتيب السادس واألخير من 
خالل ت����داول 7 عقارات تركزت 
العق����ار اخلاص  جميعه����ا في 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
حظي����ت احملافظة بتداول عقار 
واحد ف����ي العقار اخلاص خالل 

تلك الفترة.
عاطف رمضان   ٭

عل����ى النصي����ب األكب����ر من بني 
التداوالت  احملافظات من حي����ث 
العقارية خالل الفترة من 15 الى 
19 مايو املاض����ي حيث بلغ عدد 
املتداولة 64 عقارا نال  العقارات 
الس����كن اخلاص النصيب األكبر 
منها بواقع 45 عقارا واالستثماري 
بواقع 16 عقارا والتجاري 3 عقارات 
أما على مستوى الوكاالت العقارية 
فحظيت احملافظ����ة بتداول عقار 
واحد في الس����كن اخلاص خالل 

هذه الفترة.

مبارك الكبير في المركز الثاني

واحتل����ت محافظ����ة مبارك 
الكبير املرتب����ة الثانية من بني 
التداوالت  احملافظات من حيث 
العقارية من خ����الل تداول 62 
عقارا ن����ال العقار اخلاص منها 
53 عقارا والعقار االستثماري 9 
عقارات، وعلى مستوى الوكاالت 
العقارية حظيت احملافظة بتداول 
9 عقارات في العقار اخلاص خالل 

تلك الفترة.

حولي ثالثا

وجاءت محافظة حولي في 
املرتب����ة الثالثة ف����ي التداوالت 
العقارية بواقع تداول 47 عقارا 
ن����ال العقار اخل����اص منها 24 
عقارا واالس����تثماري 22 عقار 
والتجاري عق����ارا واحدا وعلى 
مستوى الوكاالت العقارية حظيت 
احملافظة بتداول عقارين أحدهما 
في الس����كن اخل����اص والعقار 
الثاني في االس����تثماري خالل 

9 عقارات وذلك بارتفاع مؤش����ر 
تداول ال����وكاالت العقارية بواقع 

4 عقارات.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 3 
عقارات فيما ارتفع املؤشر بواقع 
عقار واحد بالنسبة لالستثماري 
واستقر املؤشر بواقع صفر عقار 
التجاري  بالنس����بة للعقاري����ن 

واملخازن خالل هذه الفترة.

األحمدي في الصدارة

ووفقا الحصائية وزارة العدل 
فإن محافظة االحمدي استحوذت 

ارتفاع التداول على العقارات اخلاصة واالستثمارية والتجارية واستقرار عقار املخازن والصناعي خالل أسبوع

12 صفقة بقيمة
36 مليون دينار 

أشارت االحصاءات الى ان 
هناك 12 صفقة مليونية بقيمة 

36 مليون دينار تركزت 
جميعها في العقود املسجلة 

لصفقات البيع التي متت خالل 
الفترة من 15 الى 19 مايو 

املاضي وفقا الحصاءات ادارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 

وزارة العدل.
ومتثلت هذه الصفقات 

املليونية في 5 صفقات في 
العقار اخلاص عبارة عن بيت 

و4 قطع اراض و3 صفقات 
استثمارية عبارة عن 3 بنايات 

كذلك 4 صفقات متت في العقار 
التجاري عبارة عن 4 بنايات.

»زين السعودية« تتصدر النشاط

»جلوبل«: قطاع االتصاالت اخلليجي يحقق 
بعض املكاسب رغم تراجعات األسواق 

قال التقرير األسبوعي لشركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ان أداء شركات قطاع االتصاالت 
في منطقة اخلليج استطاع أن يعكس اجتاهه وأن 
يحقق بعض املكاسب خالل تداوالت األسبوع املنتهي 
ف����ي 2 يونيو 2011.  وعلى الرغم من التراجعات 
احلادة التي أصابت األسواق العاملية خالل تداوالت 
يوم اخلميس وتأثر األس����واق اخلليجية بتلك 
االنخفاضات إال أن قط����اع االتصاالت اخلليجي 
حافظ على بعض مكاسبه لينهي مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت تداوالت هذا األسبوع مرتفعا 
بنسبة 0.86% وصوال إلى مستوى 281.62 نقطة. 
وقد تقلصت خسائر املؤشر املذكور على صعيد 
أدائه منذ بداية العام 2011 إلى ما نسبته %11.16. 
بينما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 
793.41 مليون دوالر وص����وال إلى 92.76 مليار 
دوالر.  ومن جانب آخر، شهدت أنشطة التداول 
تراجعا في قيمها حيث انخفضت كمية األس����هم 
املتداولة بنسبة بلغت 33.05% وصوال إلى 92.14 

مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 344.49 
مليون دوالر منخفضا بنسبة 13.91% عن القيمة 
املتداولة خالل األسبوع السابق. وقد استحوذت 
الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما نسبته 
2.85% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية. بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نسبته 3.92% من إجمالي القيمة املتداولة 
في األسواق اخلليجية. هذا وقد تصدر سهم زين 
السعودية قائمة األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث بلغت الكمية 47.68 مليون سهم 
بقيمة بلغت 92.58 مليون دوالر. ومن جهة أداء 
األسهم من حيث تغير السعر السوقي، فقد جاء 
س����هم شركة االتصاالت الس����عودية في صدارة 
قائمة األسهم من حيث االرتفاع بصعوده بنسبة 
5.51% من قيمته ليغلق عند 38.30 رياال سعوديا. 
من جانب آخر، تصدر سهم شركة اتصاالت قطر 
)كيوتل( قائمة األسهم من حيث التراجع منخفضا 

بنسبة 3.92% ليغلق عند 151.8 رياال قطريا. 

»ضمان االستثمار«: اإلمارات تتصدر الدول العربية والكويت ثانية
في مؤشر النفاذ ألسواق رأس املال احمللية والدولية في 2010

 سلطت املؤسس���ة العربية 
لضم���ان االس���تثمار وائتمان 
الص���ادرات »ضمان« في عددها 
االخي���ر م���ن مجل���ة »ضمان 
االستثمار« الضوء على مؤشر 
امل���ال احمللية  النفاذ ألس���واق 
والدولية وأه���م نتائجه خالل 

العام 2010.
ولفتت »ضم���ان« في بداية 
دراستها الى تزايد أهمية عنصر 
رأس املال في العملية االستثمارية 
بشكل خاص في الدول النامية، 
ومنها عدد كبير من الدول العربية 
غير النفطية التي تعاني نقصا 
حادا في مصادر التمويل الالزمة 
لإلنفاق على املشاريع املختلفة، 
ونظرا الضطالع القطاع اخلاص 
بدور متزاي���د االهمية في دول 
العالم املتقدم من���ذ زمن بعيد، 
وكذلك ف���ي الدول العربية، منذ 
فترة ليست بالقصيرة، فقد كان 
من الضروري أن يتم التركيز على 
سبل تعزيز دور القطاع اخلاص 
من مختلف النواحي، وفي مقدمتها 
قدرته على النفاذ ألسواق رأس 
املال احمللية والعاملية، واحلصول 
الالزمة النطالقته  على االموال 

وتأسيس مشاريعه.
وتتعاظم أهمية احلصول على 
رأس املال في األزمات، خصوصا 
األزمات املالية التي مير بها العالم 
من وقت آلخر، ففي اآلونة االخيرة 
واجه العالم أزم���ة مالية حادة 
أزمة  جنمت بشكل رئيسي عن 
الرهن العقاري األميركي ترتب 
عليها انهيار وخس���ارة العديد 

من املؤسس���ات املالية العاملية، 
ومعاناة غالبية مؤسسات األعمال 
حول العالم من شح في االئتمان 
ونقص شديد في املصادر البديلة 

للحصول على رأس املال.
ومن ه���ذا املنطلق قام معهد 
ميلكن االميركي قبل 11 عاما بأولى 
محاوالته لرصد مدى مرونة أو 
سهولة حصول أصحاب االعمال 
في مختلف الدول حول العالم على 
الالزمة لتمويل  رؤوس االموال 
مش���اريعهم، وأصدر ما يسمى 
مبؤشر النفاذ ألسواق رأس املال 
محليا ودوليا، حيث هدف املعهد 
الى حتقيق أهداف عامة متثلت 
في حتسني مستويات املعيشة 
والظروف االقتصادية ملختلف 
شرائح السكان حول العالم وذلك 
من خالل تقدمي املساعدة لرجال 
األعمال وصانعي السياسات على 
تصميم وتنفيذ االبتكارات اجلديدة 
لتحقيق الرفاه االقتصادي على 
نطاق واسع، وإيجاد سبل لتوليد 
رؤوس االموال ألصحاب األعمال 

والشركات اجلديدة.
ولتحقيق تلك االهداف يركز 
مؤشر احلصول على رأس املال 
على: رصد مدى امكانية وقدرة 
حصول أصحاب االعمال القائمة 
واجلديدة ف���ي دول العالم على 
رؤوس االموال الالزمة ألعمالهم، 
النسبية لتمويل  القوة  وقياس 

الشركات في مختلف الدول.
وقياس مدى اتس���اع وعمق 
وحيوية أس���واق املال، وقياس 
مدى انفتاح ال���دول على اتاحة 

مالءمة الظروف احمليطة باملشروع 
أو الش���ركة من خالل رصد قيم 
متغي���رات اقتصادية ش���ملت: 
معدالت التضخم وأسعار الفائدة 
ومعدالت الضرائب، وقياس مدى 
بلوغ سوق املال ملستويات النضج 
املالي وفق���ا للمعايير  والعمق 

الدولية املتفق عليها.
هذا املؤش���ر درجة الدعم 2 البيئة املؤسسية: يقيس 
الذي توفره املؤسس���ات  املالي 
املالية ألغراض متويل املشاريع 
والشركات التجارية، وذلك عن 
طريق رصد متغيرات مؤسسية 
ش���ملت: حماية حقوق امللكية، 
نزاهة النظ���ام القضائي، كفاءة 
إجراءات اإلفالس، ومس���تويات 

انتشار الفساد.
املالي���ة  املؤسس���ات  واملصرفية: يقيس مدى 3
الوساطة  مساهمة مؤسس���ات 
املالية التي له���ا حق االحتفاظ 
بالودائع املصرفية ومنح القروض 
في متويل املش���اريع وشركات 
االعمال التجارية، من خالل رصد 
مؤشرات مصرفية، شملت: مدى 
إتاحة االئتمان املصرفي للقطاع 
اخلاص سالمة املؤشرات املالية 
ملؤسسات الوساطة املالية، سهولة 
احلص���ول على الق���روض من 
القط���اع  املص���ارف، وكف���اءة 

املصرفي.
مدى منو س���وق األسهم:  يقيس مدى أهمية متويل 4
حقوق امللكي���ة من خالل رصد 
القيمة  متغيرات مالية، شملت: 

عند نفس ترتيبها للعام السابق، 
وقد حافظت كندا وهونغ كونغ 
العاملي  الترتي���ب  على صدارة 
باملركزي���ن األول والثاني للعام 

الثاني على التوالي.
ويرج���ع األداء املتميز لكندا 
الى التحسن النسبي في جميع 
الفرعية، باستثناء  املؤش���رات 
مؤشر س���وق األس���هم، بينما 
ترك���زت أبرز نق���اط القوة في 
سوق السندات والتمويل الدولي، 
اضافة ملواصلة االس���تفادة من 
االس���تقرار في بيئة االقتصاد 
الكلي، والبيئة املؤسسية وتنمية 

القطاع املصرفي.
أما هونغ كونغ، فقد تصدرت 
الترتيب العاملي في مؤشري بيئة 
االقتصاد الكلي والتمويل الدولي، 
حيث حظيت ببيئة مس���تقرة 
لالئتمان املصرفي أدت الى جذب 
العديد من املستثمرين احملليني 
واألجانب، ومن ثم تنفيذ مشاريع 
عدة، اضافة الى انخفاض معدالت 
الضرائب وتراكم االحتياطيات 
الدولية م���ن النقد األجنبي، اال 
انها التزال ف���ي حاجة لتطوير 

وتنمية سوق السندات.
في حني احتلت اململكة املتحدة 
وسنغافورة املركزين الثالث والرابع 
على التوالي، وعلى الرغم من تأثر 
اململكة املتحدة بشكل ملحوظ من 
األزم����ة املالية العاملية، اال ان قوة 
سوق السندات ساهمت في تخفيف 
تباطؤ اإلق����راض املصرفي، حيث 
جتاوزت معدالت طرح س����ندات 
الش����ركات نظيرته����ا احلكومية، 

احلصول عل���ى رؤوس االموال 
دومن���ا متييز، وهو ما يجس���د 
توجه���ا عاملي���ا إلتاحة رؤوس 
االموال بعقلية أكثر عدالة، وإلقاء 
الضوء عل���ى الدول التي يتعني 
عليها اتخاذ املزيد من االجراءات 
املناسبة لتخفيف املعوقات التي 
حتول دون احلصول على مصادر 
التمويل، وحتفيزه���ا لتطوير 
البنية التحتي���ة املالية الالزمة 
لدعم قطاع االعمال، وتعزيز النمو 

االقتصادي املستدام.
الكلي للنفاذ  يتكون املؤشر 
ألس���واق رأس امل���ال احمللي���ة 
والدولية من 7 مؤشرات فرعية، 
منه���ا: بيئ���ة االقتص���اد الكلي 
املالية  ومدى تطور املؤسسات 
واملصرفية ومدى عمق أسواق 
االس���هم والس���ندات ومصادر 
رأس املال البديل���ة املتاحة في 
122 دولة حول العالم، من بينها 
12 دول���ة عربية، ويتم االعتماد 
ف���ي قياس املؤش���رات الفرعية 
على قي���م 56 متغيرا اقتصاديا 
وماليا ومؤسسيا، ومتثل الدول 
التي يشملها املؤشر للعام 2010 
العاملي  نحو 94% من االجمالي 
لعدد الس���كان، ونحو 95% من 
العاملي،  الناجت احمللي االجمالي 
ومتتلك 98% من االصول املالية 

العاملية.

المؤشرات الفرعية المكونة 
للمؤشر الكلي

بيئة االقتصاد الكلي: يقيس  هذا املؤش���ر الفرعي مدى 1

السوقية لألسهم كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي. درجة سيولة 
املالية، وعدد الشركات  األوراق 

املدرجة.
مدى منو سوق السندات:  يقيس مدى أهمية متويل 5
املش���اريع من خ���الل متغيرات 
شملت: قيمة السندات اخلاصة 
والعامة كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي، ونسبة األوراق املالية 
املضمون���ة بأصول م���ن الناجت 

احمللي اإلجمالي.
على رأس املال: يقيس مدى 6 مصادر بديلة للحصول 
تنوع وتعدد مص���ادر التمويل 
املتاحة مثل: رأس املال املغامر، 
بطاق���ات االئتمان، وأس���اليب 

االكتتاب املغلق.
التموي���ل الدولي: يقيس  توافر رأس املال األجنبي 7
للش���ركات بناء على متغيرات 
تشمل: تقلبات أسعار الصرف، 
رصي���د االحتياط���ات الدولية، 
استثمارات محفظة األوراق املالية 
املباشر،  واالس���تثمار األجنبي 
الواردة  األم���وال  تدفق رؤوس 
والتصني���ف  والص���ادرة، 

السيادي.

وضع دول العالم في المؤشر

حلت مجموعة الدول الصناعية 
)27 دولة( ف���ي املراكز الثالثني 
األولى من الترتيب العاملي، حيث 
الترتيب،  ف���ي  تقدمت 13 دولة 
وتراجع���ت 8 دول، ف���ي ح���ني 
الدول الصناعية  استقرت باقي 

وفي حني شهدت سنغافورة بعض 
التحس����ن في مؤش����ري التمويل 
الدولي وسوق السندات، تراجعت، 
بدرجة محدودة، في مؤشري مصادر 

التمويل البديلة وسوق األسهم.
الوالي����ات املتحدة  ومتكن����ت 
األميركية من البقاء في قائمة أفضل 
عشر دول خالل العام، وعلى الرغم 
من تأثرها بتداعيات األزمة املالية 
العاملية بشكل حاد اال انها ارتفعت 
ترتيبها مركزا واحدا لتحتل املركز 
اخلامس عامليا، ويعزى ذلك لعدد 
من األسباب منها: زيادة االئتمان 
احلكومي قصير األجل للشركات، 
مبا عوض سكون سوق االئتمان 
اخلاص الى حد كبير، متتعها بأعلى 
تصنيف للودائع والديون السيادية 
بفضل نظام التأمني والضمانات، 
أهمي����ة الدوالر كمكون رئيس����ي 
لالحتياطيات الرسمية حول العالم، 
اضاف����ة الى تركز االس����تثمارات 
الدولية، أثناء األزمة األخيرة، في 
س����ندات اخلزانة واألوراق املالية 
األميركي����ة، مم����ا أدى الى توفير 
التموي����ل للحكومة والش����ركات 

واألسر األميركية.
وفي إش����ارة واضحة للحاجة 
امللحة لتطوير أسواق املال احمللية 
واتاحة التمويل الدولي للشركات 
في ال����دول األفريقي����ة، جاءت 17 
دولة أفريقية ضمن قائمة أس����وأ 
20 دولة في املؤش����ر لهذا العام، 
حيث عانت جميع هذه الدول تقريبا 
من ضعف في بيئاتها املؤسسية، 
مما يحتم عل����ى املجتمع الدولي 
ضرورة تقدمي يد العون واملساعدة 

من أجل حتس����ني البنية التحتية 
االقتصادية، وتوفير قاعدة مستقرة 
لتمويل األعمال التجارية اخلاصة 
في هذه الدول. يرصد املؤشر منذ 
انطالقه قبل 11 عاما أداء 12 دولة 
عربية فقط هي: اإلمارات، الكويت، 
سلطنة عمان، السعودية، لبنان، 
األردن، تونس، مص����ر، املغرب، 
اليمن، سورية، موريتانيا، وتراوح 
ترتيب تلك الدول في مؤشر عام 
2010 بني املركزين 22 و116 عامليا 
وتش����ير بيانات املؤشر الى تقدم 
الدول العربية على نظيراتها في 
الدول النامية في عدد من املؤشرات 
الفرعية املكونة للمؤش����ر الكلي، 
السيما مؤش����رات بيئة االقتصاد 
الكلي، مؤش����ر س����وق السندات، 
مؤشر البيئة املؤسسية، ومؤشر 
التمويل الدولي. وتصدرت اإلمارات 
الترتيب عربيا ببلوغها املركز الثاني 
الكويت  والعشرين عامليا، تلتها 
باملركز الثالثني، ثم سلطنة عمان 
35، فالسعودية 36، ولبنان 39، 
في حني تراوح ترتيب باقي الدول 
العربية عامليا ما بني املركزين 46 

لألردن واملركز 116 ملوريتانيا.
كما تقدمت 8 دول عربية في 
ترتيبها العامل���ي مقارنة بالعام 
السابق، نسبة إلحرازها حتسنا 

في بعض املؤشرات الفرعية.
وتشير بيانات املؤشر الكلي 
ومؤشراته الفرعية ما بني عامي 
2007 و2009 ال���ى متكن 10 دول 
عربية من حتسني قيمة مؤشراتها 
الفرعية واملؤشر الكلي مما ادى 

الى حتسن ترتيبها العاملي.

اململك���ة القابضة قد لقي قبوال 
للعرض غير امللزم واملشروط 
إدارة ش���ركة  م���ن مجل���س 
املتنقل���ة بالكويت  االتصاالت 

)زين الكويت(.
ويستند عرض التحالف إلى 
950 مليون دوالر نقدا، ويخضع 
لنتائج ممارسة العناية الواجبة 
وموافقات أخرى التي قد تستغرق 
ستة أسابيع على األقل. وعرض 
التحال���ف ال يتضمن افتراض 
حتمل أي من التزامات شركة زين 
السعودية والبالغة 3.8 مليارات 
دوالر. وأفاد التقرير أن اململكة 
القابضة و»بتلكو« يش���عران 
باحلاجة إلى إصدار بيان يتحدث 
عن أن »التقارير األخيرة بشأن 
متلك حصة زي���ن غير مدعمة 
باألدلة وتخمينات بطبيعتها«. 
وأضاف »املناقشات بني جميع 
األطراف التزال مستمرة، وأن 
اجلميع ملتزم بالبدء في عملية 
»العناية الواجبة« وإكمال هذه 
الصفق���ة بنج���اح«. والرئيس 
التنفي���ذي ملجموع���ة بتلكو، 
بيت���ر كالياروبولوس، ذكر أن 
املجموعة تنوي اقتراض بني 800 
و850 مليون دوالر من البنوك 
احمللية والعاملية لتمويل حصتها 
من عملية ش���راء شركة »زين 

في حال عدم حصولها على حق اإلدارة

»بتلكو« قد تتقدم بعرض منخفض لتملك 
25% من »زين السعودية« 

السعودية«، وأنها تتوقع توقيع 
االتفاقي���ة النهائية في غضون 
أشهر قليلة. وعرض »بتلكو«، 
اململوكة بنسبة 75% إلى احلكومة 
البحرينية، هو األخير في سلسلة 
مبادرات شراء ومتلك شركات 
خارج البحرين للتعويض عن 
خس����ارتها حلص����ة كبيرة في 
سوق البحرين الصغيرة، بعد 
حترير سوق االتصاالت ودخول 

مشغلني جدد.

ذكر تقرير صادر عن شركة 
بيت االستثمار العاملي أن شركة 
البحرين لالتصاالت )بتلكو(، 
وهي مزود رئيس���ي خلدمات 
االتصاالت في البحرين، قد تتقدم 
بعطاء منخفض بهدف متلك %25 
من أسهم شركة زين السعودية 
إذا لم حتص���ل على حق إدارة 

شركة االتصاالت.
وبني تقرير بيت االستثمار 
العاملي الذي نش���ر على موقع 
»مباشر« االلكتروني، أن العطاء 
املش���ترك ل�»بتلكو« وش���ركة 
اململكة القابضة يواجه صعوبات 
بسبب »حق اإلدارة« بعد موافقة 
»زين الكويت« على بيع احلصة 
للشركتني. وأوضح التقرير ان 
شركة »بتلكو« تريد احلق في 
إدارة زين السعودية إذا استمر 
االتفاق، أو أنها ستتقدم بعرض 
منخفض، ويبدو أن هذه املسألة 
تدور بشأن ما إذا كان املساهمون 
اقتراح  السعوديون سيقبلون 
بتلكو. وأضاف »في حال رفض 
الطلب، يتوقع أن تتقدم »بتلكو« 
بع���رض منخفض إل���ى »زين 
الكويت«، وال���ذي ال يتوقع أن 
يكون مقبوال م���ن زين«. لكن 

التقرير لم يذكر أي أرقام.
وكان حتالف »بتلكو« وشركة 


