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عمان تطرح شهادات إيداع بـ 362 مليون ريالاالقتصادية
مسقط ـ كونا: طرحت سلطنة عمان أمس شهادات إيداع بقيمة 362 مليون ريال عماني.

وذكرت النشرة الصادرة عن البنك املركزي العماني ان متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات بلغ 
0.12% فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.12%. وأشارت الى ان مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما، حيث 
سيتم استحقاقها في السادس من شهر مارس املقبل. وأوضحت ان سعر الفائدة على عمليات إعادة 
الشراء للفترة من السادس حتى الثاني عشر من شهر فبراير اجلاري هو 1%. وتعد شهادات اإليداع 
الصادرة عن البنك املركزي العماني وتشارك فيها البنوك املرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات 
السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع املصرفي.

تداول 113 عقاراً خاصاً بقيمة 28.7 مليون دينار

بواقع صفر عقار للعقارات 
التجارية واملخازن خالل هذا 

األسبوع.

األحمدي في الصدارة

ووفقا الحصائية وزارة 
العدل فإن محافظة األحمدي 
جاءت ف���ي املقدمة من بني 
احملافظات من حيث التداوالت 
العقارية خالل الفترة من 20 
إلى 23 يناير املاضي حيث 
بلغ عدد العقارات املتداولة 69 
عقارا تداول منها 56 عقارا في 
العقار اخلاص و13 عقارا في 
العقار االستثماري، أما على 
مستوى الوكاالت العقارية 
فقد حظيت احملافظة بتداول 
6 عقارات في العقار اخلاص 

خالل هذه الفترة.

حولي في المركز الثاني

واحتلت محافظة حولي 
الثاني���ة من بني  املرتب���ة 
احملافظات من حيث التداوالت 
العقارية من خالل تداول 24 
عقارا تداول منها 16 عقارا في 
العقار اخلاص و7 عقارات في 
العقار االستثماري وعقارا 
واحدا في العقار التجاري، 
الوكاالت  وعلى مس���توى 
العقارية فقد حظيت احملافظة 
بتداول 7 عقارات في العقار 
اخلاص وعق���ارا واحدا في 
العقار االس���تثماري خالل 

تلك الفترة.

مبارك الكبير ثالثًا

وجاءت محافظة مبارك 
الكبير في املرتبة الثالثة في 
الت���داوالت العقارية بواقع 

ت���داول 16 عق���ارا تركزت 
في العق���ار اخلاص، وعلى 
مستوى الوكاالت العقارية 
حظيت احملافظة بتداول 5 
العقار اخلاص  عقارات في 

خالل هذا األسبوع.

العاصمة رابعًا

وجاءت محافظة العاصمة 
في املرتبة الرابعة وذلك من 
خالل تداول 14 عقارا تداول 
منها 9 عق���ارات في العقار 
اخلاص و5 عقارات في العقار 
االستثماري وعلى مستوى 
الوكاالت العقارية لم حتظ 
احملافظة بأي تداوالت عقارية 

خالل تلك الفترة.

الفروانية خامسًا

وجاءت محافظة الفروانية 
في الترتيب اخلامس من خالل 
تداول 11 عقارا تداول منها 6 
عقارات في العقار اخلاص و3 
عقارات في العقار االستثماري 
وعق���ارا واحدا ف���ي العقار 
التج���اري وعقارا واحدا في 
العقار املخازن وعن الوكاالت 
العقاري���ة حظيت احملافظة 
بتداول عقار واحد في العقار 

اخلاص خالل تلك الفترة.

الجهراء سادسًا

السادس���ة  املرتبة  وفي 
جاءت محافظة اجلهراء من 
خالل تداول 10عقارات تركزت 
كلها في العقار اخلاص وعن 
الوكاالت العقارية لم حتظ 
احملافظة بأي تداوالت عقارية 

خالل هذه الفترة.
عاطف رمضان  ٭

االس���تثماري ارتفع بواقع 
7 عقارات، وارتفع املؤش���ر 
التج���اري بواقع  لعقارات 
عقارين واس���تقر املؤش���ر 
بواقع عقار واحد لعقارات 
املخازن، كما استقر املؤشر 
بواقع صفر عقار لعقارات 
احلرفي والشريط الساحلي 

خالل هذه الفترة.

الوكاالت العقارية

أما عن العقارات املتداولة 
للوكاالت بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة 
الفترة من 20  العدل خالل 
إلى 23 يناي���ر املاضي فقد 
أظهرت اإلحصاءات أن عدد 
العقار اخلاص بلغ 19 عقارا 
مببلغ قدره 8.2 ماليني دينار 
وبلغ عدد العقار االستثماري 
عقارا واحدا بقيمة 1 مليون 
دينار ولم يشهد عقار املخازن 
والصناع���ي والتجاري أي 

حترك خالل هذه الفترة.
أم���ا عن مؤش���ر تداول 
ال���وكاالت العقاري���ة، فإن 
املتداولة  العقارات  اجمالي 
خ���الل الفترة نفس���ها بلغ 
20 عقارا مقارنة باألسبوع 
السابق، حيث بلغ اجمالي 
العقارات املتداولة 10عقارات 
وذلك بارتفاع مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بواقع 10 

عقارات.
ومن املالحظ بالنس���بة 
للعقار اخلاص ان مؤشره 
11 عق���ارا  ارتف���ع بواق���ع 
وانخفض املؤش���ر بواقع 
عق���ار واح���د للعق���ارات 
االستثمارية، واستقر املؤشر 

الوكاالت العقارية
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أظهرت إحصاءات إدارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل خالل الفترة 
من 20 إلى 23 يناير املاضي 
أن هناك انخفاضا في تداول 
العقارات مقارنة بالفترة من 
13 إلى 17 يناير املاضي، حيث 
أظهرت اإلحصاءات ان عدد 
املتداولة للعقود  العقارات 
بالنسبة للعقار اخلاص بلغ 
113 عقارا مببلغ قدره 28.7 
مليون دينار، في حني بلغ 
العقارات االستثمارية  عدد 
28 عقارا بقيمة 13.2 مليون 
دينار، وبلغ عدد عقار املخازن 
عقارا واحدا بقيمة 3.3 ماليني 
دين���ار، وبلغ ع���دد العقار 
التج���اري عقارين بقيمة 9 
ماليني دينار هذا ولم يشهد 
او  الساحلي  عقار الشريط 
احلرفي أي حترك خالل هذه 

الفترة.

تداول العقود

وجاء في اإلحصاءات ان 
إجمالي العقود العقارية خالل 
الفترة من 20 إلى 23 يناير 
املاضي بلغ 144 عقارا مقارنة 
باألسبوع السابق، حيث كان 
املتداولة  العقارات  اجمالي 
158 عقارا وذلك بانخفاض 
مؤشر تداول العقود بواقع 
14 عقارا، فيم���ا انخفضت 
أيضا حرك���ة تداول العقار 
اخلاص للفترة نفسها بواقع 
23 عقارات مقارنة باألسبوع 

السابق.
ف���ي احصاءات  وج���اء 
وزارة العدل ان مؤشر تداول 
العق���ود بالنس���بة للعقار 

8 صفقات قيمتها 16 مليون دينار
كشفت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري 

والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة 
من 20 إلى 23 يناير املاضي عن 8 صفقات 

مليونية بقيمة 16.1 مليون دينار تركزت 
جميعها في العقود املسجلة لصفقات البيع 

التي متت خالل هذه الفترة.
وكانت هذه الصفقات عبارة عن 6 صفقات 
متت في العقار االستثماري وصفقتني متتا 

في العقار التجاري خالل هذه الفترة.
أما الـ 6 صفقات التي متت في العقار 
االستثماري، فكانت عبارة عن أرض 

مساحتها 987 مترا بقيمة 1.6 مليون دينار 

كائنة في منطقة الساملية وبناية مساحتها 
760 مترا بقيمة مليون دينار كائنة في منطقة 
الساملية وارض مساحتها 1347 مترا بقيمة 1.1 
مليون دينار كائنة في منطقة الفروانية وبناية 

مساحتها 820 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار 
كائنة في منطقة الفروانية وبناية مساحتها 

526 مترا بقيمة 1.05 مليون دينار كائنة في 
منطقة املهبولة وبناية مساحتها 525 مترا 
بقيمة 1.05 مليون دينار كائنة في منطقة 

املهبولة. وكانت هناك صفقتان متتا في العقار 
التجاري كانتا عبارة عن بناية مساحتها 456 

مترا بقيمة 1.5 مليون دينار.

»بيتك لألبحاث«: منو الناجت احمللي للسعودية فاق التوقعات
وف���ي الوق���ت نفس���ه، 
انخف���ض قط���اع التعدين 
)والذي ميثل نس���بة %19 
من الناجت احمللي اإلجمالي( 
ويهيمن علي���ه النفط، إلى 
5.6% ف���ي 2012 م���ن %9.8 
في عام 2011. وارتفع انتاج 
النف���ط إلى ح���د كبير في 
النص���ف األول م���ن 2012، 
وكان ذلك أساس���ا لتغطية 
اخلسائر في الناجت الليبي، 
وبعد ذل���ك للتعويض عن 
انخفاض االنتاج اإليراني. 
وأظهرت آخ���ر البيانات أن 
إنتاج السعودية من النفط 
تراجع الى أدنى مستوى في 
البالغ 9.2 ماليني  19 شهرا 
برميل يوميا في ديس���مبر 
2012 بعد ان كان قد وصل 
إلى أعلى مستوى في تاريخه 
وهو 9.9 ماليني برميل يوميا 
في أغسطس عام 2012، وال 
نس���تبعد االنخف���اض في 
القطاع على املدى القريب.

وأظهر أحدث أرقام اإلنتاج 
من قب���ل منظم���ة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( أن 
أرامكو خفضت انتاج النفط 
اخلام بش���كل ملحوظ إلى 
9.2 ماليني برميل يوميا في 
ديسمبر عام 2012، وهو أدنى 
مستوى منذ 19 شهرا. وكان 
االنخفاض ألكثر من 400 الف 
برميل يوميا في شهر واحد 
رمبا استجابة لضعف الطلب 
العاملي. وينظر أيضا إلى هذه 
أنها تتماشى  اخلطوة على 
مع اجتاه أوپيك التي كانت 
توقعاتها قد أشارت إلى أن 
إلى  املنظمة سوف حتتاج 
خفض االنتاج في عام 2013 

ملواءمة العرض والطلب.
وهناك قلق كبير يتمثل 
النفط  انت���اج  في ع���ودة 
العراقي، والذي قد يقوض 
جهود اململكة وحتى أوپيك 

خلفض إنتاج النفط من أجل 
النفط  احلفاظ على أسعار 
عند املستوى احلالي. وقد زاد 
انتاج العراق من النفط اخلام 
زيادة كبيرة في السنوات 
األخيرة وحقق متوس���ط 
اإلنت���اج اليوم���ي معدل 3 
ماليني برميل يوميا في عام 
2012 مقارن���ة مع انخفاض 
قدره 1.4 مليون برميل يوميا 
في عام 2003. وهذا االرتفاع 
في الناجت العراقي سيشكل 
عائقا رئيسيا إلنتاج النفط 
السعودي، الذي يحتاج الى 
تخفيض م���ن اجل احلفاظ 
على أسعار النفط مرتفعة، 
وهو شرط أساسي للحكومة 
الس���عودية للحفاظ على 
التوس���عي.  املالي  موقفها 
الناجت  ونتوقع انخف���اض 
الس���عودي في  النفط  من 
عام 2013 بدرجة كبيرة، إلى 
نحو 9.5 ماليني برميل يوميا 
مقارنة مع 9.8 ماليني برميل 
يوميا ف���ي عام 2012. وهذا 
على األرجح سيؤثر سلبا 
الناجت  على توقعاتنا لنمو 
احملل���ي اإلجمالي احلقيقي 

لعام 2013
تعزيز مؤش���ر مديري 
 PMI املشتريات السعودية
وهو مقياس لألنشطة في 
قطاع���ي الصناع���ات غير 
النفطية واخلدمات، إلى 58.9 
نقطة في ديسمبر 2012 من 
57.0 في نوفمبر عام 2012، 
بدعم م���ن زي���ادة االنتاج 
والطلبيات اجلديدة مبا في 
ذلك طلبات التصدير. قراءة 
مؤش���ر PMI مازالت فوق 
مستوى 50 عالمة محايدة، 
مبا يتفق مع التوسع القوي 
في أنشطة قطاعي الصناعات 
التحويلية واخلدمات، وذلك 
متاشيا مع نفس املتوسط 

منذ عام 2009.

واستمر هذا اإلنفاق احلكومي 
الهائل في عام 2012، ومتت 
ترجمته إلى أنشطة قوية في 
قطاعات البنية التحتية ذات 
البناء  الصلة مثل قطاعات 

والنقل.
مثل���ت جت���ارة اجلملة 
والتجزئة والنقل والتخزين 
واالتصاالت وقطاعات البناء 
الرئيسية للنمو  احملركات 
لعام 2012 بشكل ملحوظ. 
قفزت جتارة اجلملة والتجزئة 
)والتي تساهم بنسبة %13 
الناجت احمللي اإلجمالي  من 
الكلي( الى 8.3% في 2012 من 
7.4% في عام 2011 مدعومة 
باإلنفاق االستهالكي القوي 
وسط ارتفاع األجور وهبات 
مالي���ة. اإلنفاق القوي على 
التحتية ساعد على  البنية 
تسريع منو قطاع التشييد 
إلى نس���بة  والبناء ليصل 
10.3% في عام 2012 من %9.9 
في عام 2011 في حني أن النقل 
والتخزين وقطاع االتصاالت 
)والذي يسهم بنسبة 10% إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي( تبقى 
مرنة بنسبة منو 10.7% في 
عام 2012 مقارنة مع %13.8 

في 2011.

أش���ار تقري���ر أصدرته 
ش���ركة »بيت���ك لالبحاث« 
التابعة ملجموعة  احملدودة 
الكويتي  التموي���ل  بي���ت 
)بيت���ك( إل���ى أن اململك���ة 
العربية السعودية حققت 
منوا بنهاية العام املاضي فاق 
التوقعات ووصل إلى %6.8 
وان التوقعات بشأن النمو 
العام املقبل تتراوح بني 4.5 
و5% إذا استمرت السيطرة 
النفط وحالت  على أسعار 
جهود اململكة ومنظمة أوپيك 

دون هبوط األسعار. 
من���ا اقتص���اد اململكة 
العربية السعودية بوتيرة 
أس���رع من املتوقع في عام 
2012 بنسبة 6.8%، مقارنة 
بنسبة 8.5% في عام 2011، 
على خلفية األنشطة املرنة 
في قطاعات البناء، وجتارة 
اجلمل���ة والتجزئة والنقل 
والتخزي���ن واالتص���االت. 
واعتب���ر منو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي في اململكة 
لعام 2012 جدير بالثناء إذ ال 
يزال يأتي أعلى من توقعاتنا 
الداخلية والتي كانت بنسبة 
6% )تقديرات توافقية %5.6(. 
لقد توقعنا في وقت سابق 
تطبيعا طفيفا في معدالت 
النمو للع���ام 2012 بعد أن 
وصل الى مستوى 8.5% من 
عام 2011 عندما رفعت اململكة 
النفطي  مس���توى اإلنتاج 
لتعويض توقف انتاج النفط 
النفط  إنتاج  الليبي )ميثل 
أكبر حصة م���ن االقتصاد 
السعودي(. وباإلضافة إلى 
ذلك، فقد كان���ت احلكومة 
السعودية، ومنذ 2011، تدير 
مخططات ضخمة للتوسع 
املالي، والتي تش���مل بناء 
البنية  العديد من مشاريع 
العالوات  التحتية ودف���ع 
ملوظف���ي اخلدم���ة املدنية، 

سعر متر األرض في احلرم املكي يقفز إلى مليوني ريال
مكة املكرمة ـ أ.ش.أ: توقع رئيس اللجنة 
العقارية في غرفة مكة املكرمة، منصور 

أبورياش، ارتفاع سعر متر األرض في املنطقة 
املركزية حول املسجد احلرام، إلى مليوني 

ريال في نهاية عام 2013، بعدما كان يتراوح 
بني نصف مليون و1.5 مليون ريال 2012، 

علما ان سعر املتر في اليابان يصل إلى مائة 
ألف دوالر في األماكن املهمة واإلستراتيجية، 
مما يعني أن املتر في مكة املكرمة أعلى بـ 7 
أضعاف. وأضاف أبورياش في تصريح امس 
ـ أن احملفظة النقدية املتدفقة لالستثمار في 
القطاع العقاري ارتفعت 45% في مدينة مكة 
املكرمة وحدها، بينما وزعت النسبة الباقية 

55% على باقي مناطق السعودية، مشيرا 
إلى أنها سترتفع عام 2013 لتصل إلى أكثر 
من 50%، مما يعني أن نصف االستثمارات 
العقارية املوجودة في السعودية في منطقة 

مكة املكرمة فقط.
وأفاد رئيس اللجنة العقارية بأن احلراك 
االقتصادي سيكون أكبر في عام 2013 

من خالل إزالة الطريق املوازي، وتوسعة 
حارة املدافع، وجبل الكعبة، وحارة السادة،  
وحتريك موضوع األحياء العشوائية، مشيرا 
إلى أن »السيولة النقدية سترتفع عام 2013 

إلى 250 مليار ريال، وستساهم في كثير من 
الصناعات العقارية والوحدات السكنية«.

السعودية تقدم 299.4 مليون دوالر
لدعم املشروعات التنموية في األردن

عمان � أ.ش.أ: وقعت األردن والس���عودية 
على أرب���ع اتفاقيات متويلي���ة بقيمة 299.4 
مليون دوالر، وذلك اس���تكماال ملا مت توقيعه 
في السابع والعشرين من شهر نوفمبر املاضي 
بقيمة 487 مليون دوالر متثل املرحلة األولى 
من حصة السعودية في الصندوق اخلليجي 
للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية 

باألردن.
وقع االتفاقيات عن األردن وزير التخطيط 
والتعاون الدولي د.جعفر حسان وعن السعودية 
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي 

للتنمية والعضو املنتدب م.يوسف البسام.
التخطيط والتعاون  ل���وزارة  وذكر بيان 
الدولي األردنية اليوم »اجلمعة« أنه بتوقيع 
االتفاقيات األربع يك���ون قد مت التوقيع على 
كامل قيمة مس���اهمة الصن���دوق في املرحلة 
األولى بقيمة 786.4 مليون دوالر من إجمالي 
مساهمة الس���عودية في الصندوق اخلليجي 
للتنمية لدع���م األردن والبالغة قيمتها 1.250 

مليار دوالر أميركي.
وأوضح البيان، أن االتفاقيات األربع تشمل 

اتفاقية برنامج مشروع استكمال البنية التحتية 
في املناطق االقتصادية التنموية بقيمة 42.4 
مليون دوالر، واتفاقية مشروع إنشاء وصلة 
سكة حديد »الشيدية« بقيمة 75 مليون دوالر، 
إلى جانب اتفاقية برنامج تطوير البنية التحتية 
للجامعات وكليات املجتمع التقنية بقيمة 62 
مليون دوالر واتفاقية مش���روع إعادة إنشاء 
طريق الزرقاء � مركز العمري احلدودي بقيمة 

120 مليون دوالر.
وأش���ار البيان إلى أن املنحة الس���عودية 
للمرحلة األولى تشمل مخصصات بحوالي 165 
مليون دوالر ملشاريع قطاع الصحة، و136.21 
ملي���ون دوالر للتعليم العام، و62.04 مليون 
دوالر لقطاع التعليم العالي، و132.06 مليون 
دوالر لقطاع املي���اه والصرف الصحي، و75 
مليون دوالر لقطاع النقل. كما مت تخصيص 
42.41 مليون دوالر لقطاع االستثمار والصناعة 
والتجارة، و54.65 مليون دوالر لقطاع الطرق، 
باإلضافة الى تخصيص مبل���غ وقيمته 120 
مليون دوالر لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء طريق 

الزرقاء � مركز العمري احلدودي.

»كيمفك«: تباين في أداء مؤشرات األسهم اخلليجية

ذكر تقرير شركة »كيمفك« ان أداء مؤشرات 
األسهم اخلليجية تباينت خالل االسبوع األول 
من شهر فبراير بني االرتفاع والهبوط، وذلك 
بعد تألقها باللون األخضر وتسجيلها مكاسب 
خالل ش���هر يناير، فقد أنهى س���وق أبوظبي 
ل���ألوراق املالية تداوالته متصدرا األس���واق 
املرتفعة يليه سوق مس���قط لألوراق املالية 
وس���وق الكويت لألوراق املالية ثم بورصتا 
البحرين وقطر. أما سوق دبي املالي والسوق 
املالية السعودية فاستقرا في املنطقة احلمراء 
بعد تسجيل خسائر خالل األسبوع. هذا وسجل 
نشاط التداول حتسنا خالل األسبوع، حيث بلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداوالت في أسواق 
اخلليج مجتمعة 2.32 مليار د.أ، بارتفاع نسبته 
14.56%، كما منا املتوسط اليومي لكمية األسهم 
املتداولة بنسبة 30.35% ليصل إلى نحو 1.44 

مليار سهم يوميا.
وقال التقرير انه عقب إنهاء تداوالت شهر 
يناير على مكاسب، تباين أداء مؤشرات سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع األول 
من ش���هر فبراير. فقد متكن املؤشر السعري 
من احلفاظ على مساره الصاعد وذلك وسط 
عمليات شراء واسعة النطاق اجتاحت معظم 
األس���هم الرخيصة فضال عن عودة الشركات 
القيادية إلى التداول بقوة. إلى ذلك، حقق املؤشر 
السعري للس���وق منوا خالل االسبوع بلغت 
نس���بته 0.70% مستقرا عند أعلى مستوياته 
منذ مايو 2012 عند 6.288.72 نقطة. أما املؤشر 
الوزني ومؤش���ر كويت 15 فقد خالفا االجتاه 
بعد ان منيا بخس���ارة نسبتها 0.72% و%1.13 
عل���ى التوالي. وقد اتش���حت معظم قطاعات 
الس���وق باللون االخض���ر، إذ جاء في مقدمة 
الرابحني قطاع التكنولوجيا بعد تسجيل مكاسب 
نسبتها 4.66% يليه قطاع النفط والغاز وقطاع 
املواد األساس���ية بنسبة ارتفاع بلغت %3.76 
و3.46% على التوالي. أما القطاعات اخلاسرة 
فقد ترأس���ها قطاع االتصاالت بعد أن تراجع 
مؤشره بنس���بة 2.90%. هذا وبلغ املتوسط 
اليومي لكمية األسهم املتداولة 644.13 مليون 
سهم بنمو نسبته 59.18%، فيما ارتفع املتوسط 
اليومي لقيمة التداول بنسبة 35.28% ليصل 

إلى 148.66 مليون د. أ.
وبني التقرير انه وبالرغم من عمليات جني 
االرباح التي تعرضت لها االسهم الثقيلة في 

قطاع البنوك، اال ان املؤشر العام لسوق أبوظبي 
لألوراق املالية متكن م���ن البقاء في املنطقة 
اخلضراء، اذ سجل املؤشر منوا خالل تداوالت 
األس���بوع بلغت نس���بته 0.94% ليغلق عند 
مستوى 2.908.77 نقطة. هذا، وقد شهدت معظم 
قطاعات السوق أداء إيجابيا خالل األسبوع، 
إذ تصدر القطاعات املرتفعة قطاع االستثمار 
واخلدمات املالية بنس���بة منو بلغت %7.58 
يليه قطاع اخلدمات بنس���بة 4.39% ثم قطاع 
السلع االستهالكية بنسبة 2.88%. بينما كان 
قطاع العقار املتراجع الوحيد بنسبة %2.16. 
وفيما يتعلق بنش���اط التداول، بلغ املتوسط 
اليومي لكمية األسهم املتداولة 234.30 مليون 
سهم بارتفاع نسبته 84.29%، كما منا املتوسط 
اليومي لقيمة التداول بنسبة 20.48% ليصل 

إلى 64.70 مليون د. أ. 
واشار الى ان مؤشر سوق مسقط لألوراق 
املالية أنهى تداوالت االسبوع على مكاسب بلغت 
نسبتها 0.91% ليغلق عند مستوى 5.852.57 
نقطة. وقد ساهم كل من القطاع املالي وقطاع 
اخلدمات بدفع املؤشر للمنطقة اخلضراء بعد 
تسجيل منو بلغت نسبته 2.67% و0.41% على 
التوالي، بينما جاء قطاع الصناعة وحيدا في 
املنطقة احلمراء بعد أن تراجع بنسبة %0.58. 
وفيما يتعلق بنش���اط التداول، بلغ املتوسط 
اليومي لكمية األسهم املتداولة 30.27 مليون 
سهم بارتفاع نسبته 31.52%، كما منا املتوسط 
اليومي لقيمة التداول بنس���بة 29.11% ليصل 

إلى 16.31مليون د. أ. 
أما بالنسبة ألداء باقي أسواق االسهم في 
اخلليج، فذكر التقرير ان املؤشر العام للسوق 
املالية السعودية أنهى تداوالت األسبوع مسجال 
خسائر نسبتها 0.86% مستقرا عند مستوى 
6.982.89 نقطة. هذا وس���جل فيه املتوسط 
اليومي لعدد األسهم املتداولة ارتفاعا نسبته 
22.94%، فيما منا املتوسط اليومي لقيمة التداول 
بنسبة 16.19%. أما سوق دبي املالي فقد شهد 
عمليات جني أرباح بعد املكاسب التي سجلها 
في األسابيع املاضية ليستقر مؤشر السوق مع 
نهاية األسبوع عند مستوى 1.859.56 نقطة 
مسجال تراجعا نسبته 1.48%. من جهة أخرى، 
منا كل من مؤش���ر بورصة البحرين ومؤشر 
جميع األس���هم لبورصة قطر بنسبة %0.27 

و0.21% على التوالي.

144 عقاراً إجمالي 
العقود العقارية 
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