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»التجارة« بصدد إدخال تعديل قرارها بشأن تنظيم مهن السمسرةاالقتصادية
علمت »األنباء« أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعديل قرارها الوزاري 
الصادر مؤخرا رقم 119 لسنة 2011 بشأن تنظيم مهن السمسرة الذي تضمن 5 
أبواب احتوت على 24 مادة. وأضافت املصادر أن الوزارة تسعى إلصدار قرار 
جديد يتسم باملرونة خاصة بعدما القى القرار الصادر مؤخرا عدم قبول من بعض 
العاملني في املهن العقارية حيث احتوى القرار األخير بعض الشروط فيمن يتقدم 
بطلب قيد اسمه في سجل مهنة السماسرة.
عاطف رمضان  ٭

محافظة األحمدي مستمرة في الصدارة بعدد 45 عقاراً

تداول 128 عقارًا خاصًا بقيمة 26.3 مليون دينار
 و31 عقارًا استثماريًا بـ 17.7 مليونًا

 تش����ير إحص����اءات إدارت����ي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 22 
إلى 26 مايو املاضي إلى انخفاض 
في تداول العقارات مقارنة بالفترة 
م����ن 15 إلى 19 مايو املاضي حيث 
أظهرت اإلحصاءات أن عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ 128 عقارا مببلغ قدره 
26.3 مليون دينار، في حني بلغ 
عدد العقارات االستثمارية 31 عقارا 
بقيمة 17.7 ملي����ون دينار، وبلغ 
عدد العقار التجاري »عقارا واحدا« 
بقيمة 1.4 مليون دينار، وبلغ عدد 
عقار املخازن »عقارا واحدا« بقيمة 
975 ألف دينار ولم يش����هد عقار 
الشريط الساحلي أو »الصناعي« 

أي حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود

 وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي 
العقود العقارية خالل الفترة من 
22 إل����ى 26 مايو املاضي بلغ 161 
عقارا مقارنة باألس����بوع السابق 
حيث كان إجمالي العقارات املتداولة 
219 عقارا وذلك بانخفاض مؤشر 
تداول العقود بواق����ع 58 عقارا، 
فيما انخفضت حركة تداول العقار 
اخلاص للفترة نفسها بواقع 29 

عقارا مقارنة باألسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري انخفض بواقع 
27 عقارا، فيما انخفض مؤشر تداول 
العقود بالنسبة للعقار التجاري 
بواقع 3 عق����ارات في حني ارتفع 
مؤشر تداول العقود بواقع عقار 
واحد بالنس����بة لعقار »املخازن« 
واستقر املؤشر بواقع صفر عقار 
بالنس����بة للعق����ار »الصناعي« 
وانخفض املؤشر بواقع صفر عقار 
بالنسبة لعقار الشريط الساحلي 

خالل تلك الفترة.

الوكاالت العقارية

 أما ع���ن العقارات املتداولة 

وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
حظيت احملافظة بتداول 11 عقارا 
تركزت جميعها في العقار اخلاص 

خالل تلك الفترة.

حولي ثالثا

وج���اءت محافظة حولي في 
املرتب���ة الثالثة ف���ي التداوالت 
العقارية بواقع تداول 33 عقارا 
نال العقار اخلاص منها 24 عقارا 
واالس���تثماري 9 عقارات وعلى 
مس���توى الوكاالت العقارية لم 
حت���ظ احملافظة ب���أي تداوالت 

عقارية خالل هذا األسبوع.

الفروانية بالمرتبة الرابعة

الفروانية   وجاءت محافظة 
في املرتبة الرابعة وذلك من خالل 
تداول 21 عقارا نال العقار اخلاص 
منها 9 عقارات و»االستثماري« 10 
عقارات و»التجاري« عقار واحد 
و»املخازن« عقارا واحدا وعلى 
مستوى الوكاالت العقارية حظيت 
احملافظة بتداول عقار واحد في 

»اخلاص« خالل تلك الفترة.

العاصمة خامسا

العاصمة   واحتلت محافظة 
الترتيب اخلامس من حيث عدد 
العقارات املتداولة من خالل تداول 
14 عقارا ن���ال العقار اخلاص 11 
عقارا واالس���تثماري 3 عقارات 
ولم حتظ احملافظة بأي تداوالت 
عقارية في ال���وكاالت العقارية 

خالل تلك الفترة.

الجهراء سادسا

 وجاءت محافظ���ة اجلهراء 
في الترتيب الس���ادس واألخير 
من خالل ت���داول 8 عقارات نال 
العقار اخل���اص منها 7 عقارات 
واالستثماري عقارا واحدا وعلى 
مس���توى الوكاالت العقارية لم 
حت���ظ احملافظة ب���أي تداوالت 

عقارية خالل تلك الفترة.
عاطف رمضان  ٭

التج���اري واملخازن  للعقارين 
خالل هذه الفترة.

األحمدي في الصدارة

 ووفقا إلحصائية وزارة العدل 
فإن محافظة األحمدي استحوذت 
عل���ى النصيب األكب���ر من بني 
احملافظ���ات من حيث التداوالت 
العقارية خالل الفترة من 22 الى 
26 مايو املاضي حيث بلغ عدد 
العقارات املتداولة 45 عقارا نال 
النصيب األكبر  السكن اخلاص 
منها بواقع 37 عقارا واالستثماري 
بواقع  8 عقارات أما على مستوى 
العقاري���ة فحظيت  ال���وكاالت 
احملافظة بتداول 5 عقارات نال 
السكن اخلاص منها عقارا واحدا 
واالس���تثماري 4 عقارات خالل 

هذه الفترة.

مبارك الكبير في المركز الثاني

 واحتل���ت محافظ���ة مبارك 
الكبير املرتب���ة الثانية من بني 
احملافظ���ات من حيث التداوالت 
العقارية من خالل تداول 40 عقارا 
تركزت جميعها في العقار اخلاص 

لل���وكاالت بإدارتي التس���جيل 
العق���اري والتوثيق في وزارة 
الع���دل خالل الفترة من 22 إلى 
26 ماي���و املاض���ي فقد أظهرت 
العقار  اإلحص���اءات أن ع���دد 
اخلاص بلغ 13 عقارا مببلغ قدره 
1.8 مليون دين���ار، وان العقار 
االستثماري بلغ 4 عقارات بقيمة 
1.8 مليون دينار فيما لم يشهد 
العق���ار التجاري أو املخازن أو 
الصناعي أي حترك خالل هذه 

الفترة.
أما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفس���ها 
بلغ 17 عقارا مقارنة باألسبوع 
بل���غ اجمالي  الس���ابق، حيث 
العقارات املتداولة 13 عقارا وذلك 
بارتفاع مؤشر تداول الوكاالت 

العقارية بواقع 4 عقارات.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 
عقار واحد فيما ارتفع املؤش���ر 
بواق���ع 3 عق���ارات بالنس���بة 
لالستثماري واس���تقر املؤشر 
بواقع صف���ر عقار بالنس���بة 

تراجع التداول على العقارات 

161 عقاراً إجمالي 
العقود العقارية 

بانخفاض 58 عقاراً 
مقارنة باألسبوع 

السابق

11 صفقة بـ 13.3 مليون دينار خالل أسبوع
أشارت االحصاءات الى ان هناك 11 صفقة بقيمة 13.3 مليون دينار 
تركزت جميعها في العقود املسجلة لصفقات البيع التي متت خالل 

الفترة من 22 إلى 26 مايو املاضي وفقا إلحصاءات إدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وجاء في االحصاءات ان هناك 

10 صفقات منها خمس صفقات في منطقة الرقعي األولى متثلت في 
بناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.1 مليون دينار والثانية مساحتها 

1000 متر بقيمة 1.1 مليون دينار والثالثة مساحتها 1000 متر بقيمة 
1.3 مليون دينار والرابعة بناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.3 مليون 

دينار واخلامسة بناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.1 مليون دينار وبناية 
مساحتها 750 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار كائنة في منطقة خيطان 

وبناية مساحتها 420 مترا بقيمة 1 مليون دينار كائنة في منطقة الشرق 
وبناية مساحتها 774 مترا بقيمة مليون دينار كائنة في منطقة الساملية 

وبناية مساحتها 531 مترا بقيمة 1.6 مليون دينار.

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة
00000العاصمة
00000حولي

10000الفروانية
110000مبارك الكبير

14000االحمدي
00000اجلهراء
134000املجموع

العقود املسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليجتارياستثماريخاصاحملافظة
1130000العاصمة
2490000حولي

9101010الفروانية
4000000مبارك الكبير

3780000األحمدي
710000اجلهراء
128311010املجموع

234.7 مليون دوالر إجمالي القيمة املتداولة األسبوع املاضي

»جلوبل«: »بتلكو« في صدارة أسهم االتصاالت اخلليجية 
بفضل تأكيد بدر اخلرافي استمرارية صفقة بيع »زين ـ السعودية« 

بقيمة 8 مليارات دوالر، ولن يتم 
تنفيذ البرنامج هذا العام. وكشف 
عمران أن الشركة ستعيد النظر 
في خطة ش���راء رخصة الهاتف 
احملمول الثالثة في س���ورية اذا 
مت تغيير الش���روط، مضيفا أن 
الشركة سوف تركز على توسيع 
الشبكات في االمارات والسعودية 
ومص���ر، وليس اس���تحواذات 

وتراخيص جديدة.
وح���ول أداء قطاع ش���ركات 
االتصاالت اخلليجية فإن نشرة 
»مي���د« ذكرت أن ش���ركة »زين 
العراق« واململوكة لشركة زين 
الكويتي���ة تتهيأ لط���رح جزء 
من أسهمها في بورصة األسهم 
بالعراق خالل ش���هر أغسطس 
املقب���ل، وأض���اف التقري���ر أن 
احلكومة العراقية اشترطت على 
الش���ركات الثالث التي حصلت 
على تراخيص تش���غيل بالبالد 
أن تطرح 25% من األسهم بعد 4 

سنوات إصدار الرخصة. 

املنتهية في 2010.

أخبار الشركات

أعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
املتكاملة »دو« وهي املشغل الثاني 
لالتصاالت باإلمارات، عن إبرامها 
اتفاقية متويل مع مجموعة من 
البنوك بقيمة 220 مليون دوالر 
)807 مالي���ني درهم( ملدة ثالث 
سنوات، وقد عينت الشركة بنك 
أبوظبي الوطني وبنك االمارات 
دبي الوطني ومجموعة س���امبا 
املالية كمنسقني رئيسيني لعملية 
االقراض املش���تركة، وسيكون 
بنك املشرق هو املنظم الرئيسي 
املشارك في عملية تسهيل القرض 
الذي سيكون مبعدل فائدة تبلغ 

1.45 % فوق الاليبور سنويا.
من جه���ة أخرى، قال رئيس 
مجل���س ادارة ش���ركة االمارات 
لالتصاالت )اتص���االت( محمد 
عمران: ان الشركة قررت جتميد 
برنامج لطرح سندات وصكوك 

أن مفاوض���ات صفقة بيع زين 
السعودية مس���تمرة على قدم 
وساق، بني حتالف بتلكو واململكة 
القابضة ومجموعة االتصاالت 
املتنقلة، لبيع حصتها في زين 
السعودية التي تصل الى %25 
مبينا أن أي تطور رس���مي مع 
الصفقة سيتم االعالن عنه بشكل 
رسمي، مؤكدا استمرار املفاوضات 

لبيع الصفقة.
من جانب آخر، تصدر سهم 
ش���ركة االتصاالت السعودية 
قائمة األسهم من حيث التراجع 
منخفضا بنسبة 5.22 % ليغلق 

عند 36.30 رياال سعوديا.
احتلت مجموعة االتصاالت 
الس���عودية املرك���ز األول على 
مستوى شركات االتصاالت في 
العالم العربي، على الئحة فوربس 
ألقوى 100 شركة، وفق البيانات 
املالية املصرح بها للش���ركات 
املدرجة ف���ي مجمل البورصات 
العربية واخلاصة بالسنة املالية 

ليغلق عند 0.456 دينار بحريني. 
وذلك بعد أن أكد رئيس مجلس 
االدارة العضو املنتدب في شركة 
اخللي���ج للكابالت والصناعات 
الكهربائية م.بدر ناصر اخلرافي 

الس���وقي جاء س���هم ش���ركة 
البحرين لالتصاالت الس���لكية 
والالسلكية )بتلكو( في صدارة 
قائمة األسهم من حيث االرتفاع 
بصعوده بنسبة 5.56% من قيمته 

القيمة املتداولة خالل األسبوع 
السابق، وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 2.35% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته 2.94 % 
من إجمالي القيمة املتداولة في 
األس���واق اخلليجية. هذا وقد 
تصدر س���هم زين الس���عودية 
الكمية  قائمة األسهم من حيث 
املتداولة حيث بلغت 31.86 مليون 
سهم بقيمة بلغت 60.02 مليون 
دوالر. بينما تصدر سهم شركة 
احتاد اتصاالت قائمة األس���هم 
من حيث القيمة املتداولة، حيث 

بلغت 60.11 مليون دوالر.

»بتلكو« في صدارة السعر 
السوقي

وح���ول أداء األس���هم، ذكر 
التقري���ر أنه وفق���ا ملعيار أداء 
األس���هم من حيث تغير السعر 

أوضح التقرير األس���بوعي 
الصادر عن شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( أن مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت أنهى تداوالت 
هذا األسبوع منخفضا بنسبة 
0.28 % وص���وال الى مس���توى 
280.83 نقط���ة، وق���د ارتفعت 
خس���ائر املؤش���ر املذكور على 
العام  أدائه من���ذ بداية  صعيد 
2011 ال���ى ما نس���بته 11.41 %، 
بينما انخف���ض اجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع 259.57 
مليون دوالر وصوال الى 92.50 

مليار دوالر.

أنشطة التداول

من جانب آخر، شهدت أنشطة 
التداول تراجعا في قيمها، حيث 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة بلغت 22.18% وصوال الى 
65.26 مليون سهم بإجمالي قيمة 
تداوالت بلغت 234.74 مليون 
دوالر منخفضا بنسبة 31.86% عن 

الوحدة السكنية تبدأ من 35 ألف دينار والڤيال بـ 100 ألف

الشداد لـ »األنباء«: »إعمار األهلية« تتفاوض 
لتسويق 4 آالف وحدة سكنية في الكويت

كش����ف املدير العام لشركة إعمار األهلية 
للخدمات العقارية عبدالعزيز الشداد عن أن 
الش����ركة تتفاوض حاليا مع شركة عقارية 
سعودية إلبرام عقد تسويق احد مشاريعها 

في السوق الكويتي.
وأضاف الشداد أن هذا املشروع عبارة عن 
4 آالف وحدة س����كنية مقامة على مساحة 3 
ماليني متر مربع كائنة بجوار مطار الرياض 

الدولي.
وذكر الشداد ان هذا املشروع يحوي وحدات 
سكنية وڤلال، مش����يرا الى ان سعر الوحدة 
الس����كنية يبدأ من 35 ألف دينار وأن سعر 

الڤيال يبدأ من 100 ألف دينار.
وقال ان ه����ذه الوح����دات والڤلل جاهزة 
للتس����ليم، مبينا ان ما مييز هذا املشروع أن 
نس����بة البناء فيه تقدر ب� 19% وأن النس����بة 
املتبقية عبارة عن مساحات خضراء وحدائق 

وأشجار ومرافق.
وتوقع الشداد بدء طرح هذا املشروع في 
الس����وق الكويتي خالل شهر رمضان الكرمي 

املقبل.
وعن السوق العقاري احمللي ذكر الشداد أن 
العقارين االستثماري والسكني يشهدان حاليا 
إقباال من قبل املواطنني مرجعا ذلك الى حترك 
السوق وعودة الشركات لتحقيق أرباح بشكل 
تدريجي مما ساهم في توافر السيولة املالية 
»نوعا ما« والتي بدورها أنعش����ت السوقني 

االستثماري والسكني.
وأضاف الشداد ان إقبال املواطنني حاليا 
يتركز على العقارات امل����درة للدخل وليس 
األراضي ذات األس����عار الكبيرة، موضحا أن 

الغالبية العظمى من الشركات حاليا تشتري 
العقارات التي تتراوح أس����عارها بني 1 و1.5 
مليون دينار لس����هولة التداول فيها س����واء 

بالبيع أو الشراء.
وب����نينّ ان الصفقات العقارية ذات رؤوس 
األموال الكبي����رة التي تصل ال����ى 10 أو 20 
مليونا تتداول حاليا بندرة مقارنة بالفترات 

املاضية.
وقال ان العقار التج����اري أداؤه متراجع 
حاليا مما جعل الهيئة العامة لالستثمار تضخ 
أموالها من خالل احملفظة املليارية إلنعاش هذا 
النوع من العقار الذي شهد تراجعا واضحا 

خالل الفترة االخيرة.
من جانب آخر، أفاد الش����داد بأن محافظة 
العاصمة شهدت مؤخرا بناء العديد من األبراج 
في ظل عدم وجود البنى التحتية التي تناسب 
هذه البنايات الذكية، مطالبا بضرورة إنشاء 
هيئة تضم خبراء بالعقار واالقتصاد تختص 
بتطوير العاصمة على غرار ما معمول به في 

بعض الدول املجاورة.
وقال الشداد ان الكويت ينقصها املشاريع 
الترفيهية، مش����يرا الى ان املواطن او املقيم 
ال يجد منفذا للخروج مع أس����رته خالل أيام 
العطالت س����وى املوالت التجارية، مؤكدا ان 
الكويت متتلك مقومات بشرية وفنية ومادية 

إلنشاء مشاريع ترفيهية أو سياحية.
وأشار إلى أن أصحاب األبراج التجارية لم 
ينظروا بع����ني االعتبار الى موضوع مواقف 
السيارات أو اخلدمات األخرى التي يحتاجها 

مستأجرو هذه املكاتب التجارية.
عاطف رمضان  ٭

..و 98% من البنوك الدائنة لـ »نخيل« 
توافق على إعادة الهيكلة

دبي � رويترز:حصلت شركة »نخيل« االماراتية 
للتطوير العقاري على موافقة ما يزيد على %98 
من البنوك الدائنة على خطتها إلعادة الهيكلة.

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع احلصول 
على موافق���ة البنوك املتبقية في األيام القليلة 
القادمة، حيث ستمضي قدما في استكمال مرحلة 
إعادة الهيكلة التي تتضمن إصدار سندات إسالمية 

)صكوك( للدائنني التجاريني.
ومبقتضى خطة إعادة الهيكلة فإن الدائنني 
التجاريني س���يتلقون 40% من مستحقاتهم من 
نخيل نقدا و60% في صورة صكوك بقيمة 1.63 
ملي���ار دوالر من املتوقع أن تصدرها الش���ركة 

بنهاية النصف األول من العام.
وأكدت »نخيل« في مارس أن 91% من دائنيها 
التجاريني وافقوا على الصفقة لكنها حتتاج إلى 
موافقة 95% منهم كحد أدنى خلطة إعادة الهيكلة 

حتى تستطيع تنفيذ مقترحات اخلطة.
وكان���ت »نخيل« تقف في وس���ط االزدهار 
العقاري في دبي مبشروعات على شكل نخيل 

وخريطة العالم.
وجاء تعثر الشركة في تلبية التزامات ديونها 
في أعقاب االنهيار العقاري وأزمة االقراض العاملية 
ليس���اهم في تفجر أزمة دي���ون امارة دبي في 

عام 2009.

دبي تفّوض بنوكًا إلصدار سندات دوالرية
أكد مصدر مسؤول في دائرة املالية، فضل 
عدم ذكر اسمه، ل� »اإلمارات اليوم« أن إمارة 
دبي فوضت بنوكا إلصدار قياس���ي محتمل 

من السندات الدوالرية.
وكانت وكالة »رويترز« لألنباء نقلت عن 
مديري اإلصدار أن دائرة املالية في حكومة 
دبي فوضت بن���وك »يو.بي.اس« و»رويال 
بنك أوف س���كوتلند« و»بنك اإلمارات دبي 
الوطني« في اإلصدار الذي سيستخدم ألغراض 
متويل امليزانية. ويأتي اإلصدار بعد أسبوع 
من إطالق شركة »طيران اإلمارات« سندات 

خمسية مبليار دوالر.
وكانت آخر مرة دخلت فيها دبي س���وق 
السندات في سبتمبر املاضي، حني أصدرت 
سندات بقيمة 1.25 مليار دوالر من شريحتني، 
جنحت من خاللها في اجتذاب أكثر من خمسة 
مليارات دوالر، وهو ما ميثل أكثر من أربعة 
أضعاف املبلغ املطلوب، األمر الذي رأت فيه 
دائ���رة املالية في دبي، آن���ذاك، أنه يعكس 
اجلاذبية العاملية الكبي���رة التي تتمتع بها 
هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت 

به بني املستثمرين.


