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»ناس« تطرح أكثر من 50 ألف تذكرة مخفضة
بسعر 49 رياالً سعودياً سلطان: 1219.9 مليون دينار 

حجم تداول وبيوع العقار بالسوق المحلي
التجاري في  النشاط  وانخفاض 
كل قطاعاته ما يؤثر س����لبا على 

السوق.
ورأى س����لطان ان السوق في 
اآلونة االخيرة سيتسم بالثبات 
العق����اري  بالنس����بة للت����داول 

التجاري.
 وبالنسبة للتداول االستثماري 
والسكن اخلاص فانه سيحافظ على 
نفس مستوى حجم الطلب بزيادة 
بسيطة جدا حتى نهاية عام 2009 
ما لم تقم احلكومة باالس����تثمار 
بقوة في القط����اع العقاري حيث 
يعد هو احملرك الرئيسي للنشاط 
االقتصادي وانعاش السوق بضخ 
السيولة الالزمة لذلك الى جانب 
ضخ اس����تثمارات جدي����دة تدفع 
النش����اط االقتص����ادي واجتياز 
االزم����ة من قب����ل القطاعني العام 

واخل��اص.
واشار الى ضرورة قيام البنوك 
الكبرى  والشركات االستثمارية 
بالتوسع في التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لقطاع العقارات ما يؤدي 
التداوالت في  الى زيادة حرك����ة 
الس����وق العقاري وزيادة الطلب 
العقارات  وبالتالي انعاش سوق 

في الكويت.

الثالث من عام 2009 على اكثر من 
نسبة 95%من حجم التداوالت في 
سوق العقارات الكويتي والباقي 
5% توزعت م����ا بني قطاع العقار 
التجاري وقطاع املخازن حيث ان 
املخازن ليست وثائق امنا هي مجرد 

عقود ايجارية.
الى  وعزا سلطان االنخفاض 
جملة من االسباب يأتي في مقدمتها 
الس����وق  االنكماش احلاصل في 
الكويتي في كل مجاالته الس����يما 
العقاري والتأثر باالزمة  السوق 
االقتصادي����ة العاملي����ة وتبعاتها 

اخلاص سواء عقود أو وكاالت ما 
يقارب 170 مليون دينار من اجمالي 
قيمة التداوالت العقارية عن هذه 
الفت����رة البالغة نحو 340 مليون 
دينار أي ما يقارب نس����بة %50 
منها ف����ي حني كان حجم التداول 
في الربع الثاني نحو 412 مليون 
دينار ما يفيد بأن حجم االنخفاض 
في الربع الثالث عن الربع الثاني 
من العام نفسه بلغ أكثر من %17 

من حجم التداول العقاري.
وق����ال ان الس����كن اخل����اص 
واالستثماري استحوذا خالل الربع 

بدأ مج���ددا طيران »ن���اس« بطرح عروضه 
املغرية على أكثر من 50 ألف تذكره بس���عر 49 
رياال سعوديا وذلك على منت رحالته الداخلية 
والدولي���ة املجدولة م���ن 18 أكتوبر 2009 حتى 
29 م���ارس 2010 رغبة منه في االرتقاء وإتاحة 
إمكانية السفر بشكل أكثر وبسعر أقل وتواصال 
لعروضه املميزة واملستمرة لكسب رضا عمالئه، 
حي���ث أتاح طيران »ناس« إمكانية احلجز على 
منت رحالته وبهذا السعر منذ يوم األحد املاضي 

لتستمر حتى 15 نوفمبر املقبل.
ويرغب طيران »ناس« بهذه العروض اخلاصة 

زيادة أعداد املسافرين على منت رحالته ال� 350 
أسبوعيا، فقد ش���هد مؤخرا جناحا في تدشني 
رحالته الداخلية والدولية ودقة مواعيد رحالته 
على منت طائراته احلديثة، محققا نسب منو في 

النصف األول من 2009 تزيد عن %50.
 وقال مدير عام التسويق واالتصاالت بطيران 
»ناس« وليد الشيخ إن طيران »ناس« كما وعد 
عمالءه سيتابع رحلته في الوصول إلى طموحه 
في حتقيق رغبة الكثير من محبي السفر بأسعار 
مميزة ومحفزة مع االلتزام مبواعيد اإلقالع األكثر 

دقة واخلدمة الالئقة مبسافرينا.

التداوالت في شهر اغسطس فيما 
تخطت نسبة هذا التراجع 35% اذ 
بلغت تداوالت شهر سبتمبر من 
العام احلالي 70 مليون دينار في 
حني كانت 111 مليون دينار في شهر 

اغسطس من السنة نفسها.
واكد ان هذا يوضح ان سوق 
العقار في حالة انخفاض مستمر 
استدالال بحجم البيوع سواء كانت 
سكنا خاصا او استثماريا او جتاريا 

او مخازن.
واشار الى انه في الربع الثالث 
من العام 2009 بلغت بيوع السكن 

العقاري  كونا: ذكر اخلبي����ر 
ورئي���س مج���لس ادارة الشركة 
الكويتية التخصصية لالستشارات 
محمد س����لطان ان حجم التداول 
والبيوع العقارية في سوق عقار 
الكويت بلغ خ����الل الربع الثالث 
من العام احلال����ي 1219.9 مليون 
دينار وذلك حتى ش����هر سبتمبر 

املاضي.
وق����ال ان حجم الت����داول بلغ 
4452.2 مليون دينار في عام 2007 
وفي عام 2008 بلغ 2759.9 مليون 
دينار، مضيفا أن حجم البي�����وع 
في هذه الفترة في السنوات الثالث 
تبني حجم االنخفاض في س����وق 
العقارات، موضحا أن انخف�����اض 
عام 2008 عن 2007 بلغت نسبته 
61.9% وحجم االنخفاض في عام 

2009 عن عام 2008 هو %44.2.
وافاد بان سوق عقار الكويت في 
الربع الثالث من العام احلالي شهد 
نوعا من التذبذب صعودا ونزوال 
بعد فترة من الركود استمرت ملا 

يتجاوز العام ونصف العام.
واوض����ح ان حرك����ة س����وق 
العقار خالل هذه الفترة تش����ير 
الى انخفاض حجم تداوالت شهر 
سبتمبر املاضي مقارنة مع حجم 

تذبذب في مبيعات العقار بالربع الثالث محمد سلطان

محمد الهاجري نايف العنزي

إحدى طائرات »ناس«

1.1% نسبة 
تراجع مؤشر أسعار 

المستهلكين في قطر

محلالن ماليان: تراجع البورصة
بسبب التأخر في بيانات الشركات

رويت���رز: ق���ال جهاز 
اإلحص���اء بدول���ة قط���ر 
أمس إن مؤش���ر أس���عار 
املستهلكني تراجع بنسبة 
1.1% في س���بتمبر مقارنة 
بالشهر السابق ليواص�����ل 
االجتاه النزولي الذي ب����دأه 
في وقت س���ابق من العام 

احلالي.
وتراجع����ت أس���ع���ار 
 %3.2 الغذائي���ة  امل���واد 
الش���هر املاض���ي، وح����ل 
شه����ر رمضان في معظ���م 
أي������ام س���بتمب����ر وهو 
فت�����رة متيل فيه��ا معدالت 
إل���ى االرتفاع  التض���خم 
مدفوعة بزيادة أسعار املواد 

الغذائية.

كونا: اتف���ق محلالن ماليان على ان حال���ة الترقب واالنتظار 
سيطرت على تداوالت سوق الكويت لالوراق املالية ما افقد املؤشر 
الس���عري120 نقطة في تداوالت أمس الس���باب عديدة اثرت على 
منوال األداء العام لدى غالبية ش���رائح املس���تثمرين سواء كانوا 

افرادا او مؤسسات.
 وقاال ان نس���بة 11% من اجمالي الشركات املدرجة في السوق 
اعلنت عن بياناتها املالية في حني ان النس���بة الكبرى لم تفصح 
عنه���ا، األمر الذي خلق فجوة بني اوس���اط املتداولني ما جعلتهم 

يتحركون بعشوائية في عمليات البيع ألسهمهم.
 وعزا احمللل نايف العنزي هبوط السوق أمس الى تأخر كثير 
من الشركات القيادية لتجميل املوازنات خاصة ان هناك حتفظات 
حول بعض االمور املالية خاصة اصول بعض الشركات التي تعاني 

مشكالت بسبب اعباء الديون.
 وقال العنزي ان من الواضح ان هناك معطيات ايجابية كانت 
يجب ان تدفع الس���وق لالرتفاع منها ارتفاع أسعار النفط والنية 
لطرح مشروعات تنموية كبيرة تساعد القطاع اخلاص على العمل 
ملعاونة شركاته لكن هناك امورا سلبية اثرت على اداء السوق منذ 

تداوالت اليوم وحتى اإلغالق.
 وفسر احمللل محمد الهاجري حالة التراجع التي تشهدها سوق 
الكويت ل���أوراق املالية أمس الى عملي���ات ضغوط منتظمة من 
جانب احملافظ والصناديق االستثمارية جتاه السلطتني حللحلة 
بعض احملفزات االيجابية التي تصب في صالح الشركات املدرجة 

املتعثرة او املكبلة بالديون.
 وأضاف الهاجري ان شريحة من املتداولني اصبحوا يتخوفون 
من عدم املضي قدما في خروج مناخات االستقرار املالي الى حيز 
التنفيذ الفعلي االمر الذي تفرزه غياب السيولة املالية عن الدخول في 

البورصة ما دامت ضبابية االستقرار هي املسيطرة على االداء.
 واش���ار الى ان تلكؤ بعض الشركات املدرجة في اإلفصاح عن 
بياناتها املالية للربع الثالث خاصة االستثمارية منها سبب رئيسي 
في تردي أوضاع السوق على الرغم من أن املهلة املمنوحة لإلعالن 
عن البيانات منتصف نوفمبر املقبل اال ان تأخر الشركات القيادية 

يقلق املتداولني.
ومتنى ان يعود الس���وق الى حالته السابقة حني كانت تشهد 
املؤشرات الرئيسية ارتفاعات قياسية بسبب فورة االحداث االقتصادية 
التي تتحدث عن اقرار مشروعات تنموية تصب في صالح الشركات 
املدرجة ما يرفع القيمة النقدية التي وصلت الى تراجعات مقلقة 

في الوقت الراهن.


