
 13  اقتصاد  السبت  ٢٥  يوليو  ٢٠٠٩   

 مقارنة مؤشر تداول العقود خالل أسبوعين 
 المخازن  تجاري  استثماري  خاص 

 املؤشر  احلالي  املاضي  املؤشر  احلالي  املاضي  املؤشر  احلالي  املاضي  املؤشر  احلالي  املاضي 
 -  ٠  ٠  ٨  ٠  -  ٠  ٠  ١٣  ٥  العاصمة 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١٦  ٧  ٧  ١٠  حولي 

 -  ٠  ٠  ١  ٠  ٢  ٣  ١٩  ١٣  الفروانية 
 -  ٠  ٠  ١  ٠  -  ٠  ٠  ٢١  ٢٦  مبارك الكبير 

 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١٠  ٨  -  ٥  ٦  االحمدي 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٧  ٧  اجلهراء 
 -  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٢٨  ١٨  ٧٢  ٦٧  املجموع 

 مقارنة مؤشر تداول الوكاالت خالل أسبوعين 
 المخازن  تجاري  استثماري  خاص 

 املؤشر  احلالي  املاضي  املؤشر  احلالي  املاضي  املؤشر  احلالي  املاضي  املؤشر  احلالي  املاضي 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١  ٢  العاصمة 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١  ٣  ٤  ٧  حولي 

 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١  ٠  ٣  ٤  الفروانية 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٢  ٦  مبارك الكبير 

 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ٩  ٠  -  ٠  ٠  االحمدي 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  اجلهراء 
 -  ٠  ٠  -  ٠  ٠  ١١  ٣  ١٠  ١٩  املجموع 

 تداول ١٣١ عقارًا بقيمة ٣٧٫٣ مليون دينار خالل أسبوع

 رفض استشكال الحكومة ضد «بيتك» بشأن قانوني ٨و٩
  يعيد السكن الخاص إلى االنتعاش من جديد

 العاصمة تشهد تداوالت نشـطة في «الخاص» ألول مرة بعد ركود طويل في حركة العقار بها

 مبارك الكبير تتصدر تداوالت السكن الخاص واألحمدي تقود «االستثماري» بعدد ٩ عقارات

 حركة تداول العقود خالل أسبوع 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٨  ٠  ١٣  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ١٦  ٧  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ١  ٢  ١٩  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ١  ٠  ٢١  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ١٠  ٥  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ١٠  ٢٨  ٧٢  املجموع 

 تداول الوكاالت خالل أسبوع 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ١  ٤  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٣  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٩  ٠  االحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١١  ١٠  املجموع 

 «الوطني» أقام سحب نادي أصدقاء زينة

 أعلن بنك الكويت الوطني مؤخرا أسماء األطفال 
الستة عشــــر أصحاب احلظ السعيد الفائزين في 
السحب ربع السنوي لعمالء حساب زينة لألطفال 
والذي فاز مبوجبه ١٦ من عمالء هذا احلساب الذين 

شاركوا في حملة «وفر وأربح مع حساب زينة».
  وقد اســــتهدفت حملة «وفر وأربح مع حساب 
زينة» تشجيع أولياء األمور على زيادة االستقطاعات 
الشــــهرية ألطفالهم ومكافأتهم مقابل كل ٥ دنانير 
يتم حتويلها وإدخارها بفرصة لدخول الســــحب 
ليكونوا أحد الفائزين الستة عشر بأجهزة البالي 
ستشن PSP أو بأجهزة الكمبيوتر EeePC. وقالت 
مديرة حساب زينة لألطفال دميا نسيبة: «إن برنامج 
زينة للتوفير املتواصل لدى بنك الكويت الوطني 
يستهدف تشجيع أصحاب هذا احلساب من األطفال 

على االدخار بحيــــث كلما ارتفع معدلهم االدخاري 
ازدادت فرصهم للفوز بجوائز قيمة ومغرية». وقد 
احتفل نادي أصدقاء زينة باألطفال الســــتة عشر 
الفائزين بالســــحب ربع الســــنوي للمشاركني في 
حملة «التوفير زين مع زينة» على مدى ســــاعتني 
من اإلثارة واملرح وذلك في مقر نادي أصدقاء زينة 

في فرع الوطني برأس الساملية.
  والفائزون هم: هاجر ابراهيم أكبر، أنور جمال 
خلــــف، محمد عبدالعزيز احلســــاوي، بتول جواد 
دشتي، فرح مروان خضر، ريتاج بسام بوالبنات، 
أحمد جمال بشارة، سالم مصعب النصف، عمر أحمد، 
ليلى عبدالعزيز اجلاسم، سارة أحمد بهمان، دانة بدر 
التركيت، محمد يوسف القناعي، جابر سادق عباس، 

رزان فواز املطيري ويعقوب يوسف رامدي.

 دميا نسيبة مع طفلة أثناء احلفل

فقد اســـتقر املؤشر دون تغيير 
وذلك كمـــا يوضحه جدول رقم 

٣ املرفق.
  وفي مقارنة ملؤشـــر تداول 
الوكاالت خالل اســـبوعني فان 
الســـكن اخلاص شهد انخفاضا 
بواقع ٩ عقارات ليستقر عند ١٠ 
وكاالت خالل االســـبوع مقارنة 
بـ ١٩ وكالة االســـبوع الســـابق 

عليه.
  وفي االستثماري زاد املؤشر 
بواقع ٨ عقارات ليستقر عند ١١ 
عقارا استثماريا بدال من ٣ عقارات 

فقط خالل االسبوع السابق.
  وقد قادت محافظة االحمدي 
حركـــة االرتفاع حيث مت تداول 
٩ عقـــارات من الـ ١١ عقارا وكان 
نصيب كل من محافظتي حولي 
والفروانيـــة عقـــارا واحدا لكل 

منهما.
  وفـــي اســـتعراض للتداول 
العقاري على مستوى احملافظات 
اشارت االرقام الواردة في جدول 
رقـــم ١ املرفق الـــى ان محافظة 
العاصمة شهدت تداوالت نشطة 
على السكن اخلاص جعلها حتتل 
املرتبـــة الثالثة على مســـتوى 
العقود حيث مت تداول ١٣ عقارا 
مرة واحدة وذلك بعد فترة ركود 
طويلة لم تشهد خاللها العاصمة 
اي تداوالت. وقد تصدرت مبارك 
الكبير حركة تداوالت الســـكن 
اخلاص بعدد ٢١ عقارا وذلك للمرة 
الثانية على التوالي، فيما جاءت 
الثانية  املرتبة  «الفروانية» في 
بعدد ١٩ عقارا وجاءت محافظتا 
«اجلهراء» و«حولي» في املرتبة 
الرابعة بعدد ٧ عقارات لكل منهما 
وجـــاءت «االحمدي» في املرتبة 

االخيرة بعدد ٥ عقارات.
الـــوكاالت    وعلى مســـتوى 
ســـيطرت محافظة حولي على 
املرتبـــة األولـــى في تـــداوالت 
السكن اخلاص بعدد ٤ عقارات 
فيما جاءت الفروانية في املرتبة 
الثانية بعدد ٣ عقارات ومبارك 
الثالثة بعدد  املرتبة  الكبير في 

عقارين فقط. 

 عمر راشد
  استعاد السوق العقاري الثقة 
مرة أخـــرى االســـبوع املاضي 
علـــى وقع رفض االستشـــكال 
املقـــدم من احلكومـــة ضد بيت 
التمويل الكويتي بشأن قانوني 
٨ و٩ لســـنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 
والتمويـــل العقاري، حيث دفع 
رفض االستشكال تداوالت السكن 
اخلاص من حيث القيمة والكمية 
وخاصة في مناطق شرق القرين 
التي شـــهدت تداوالت القسائم 
في السكن اخلاص بها انتعاشا 
ملحوظا. وعلى الرغم من توقع 
العقاريـــني ان ينصب  عدد من 
االنتعاش بشـــكل رئيسي على 
الســـكن اخلاص مبفرده، إال ان 
العقار االســـتثماري والتجاري 

شهد انتعاشا محدودا ايضا ومن 
املتوقع استمراره خالل املرحلة 
املقبلة. ورغم ان قضية تسييل 
الرهونات التزال متثل هاجســـا 
لـــدى الكثير من جتـــار العقار، 
إال ان احلكم فتح الباب واســـعا 
لعودة السيولة مرة اخرى للعودة 
الى مستويات معقولة وبعد ان 
تراجعـــت وبشـــكل كبير خالل 
العام احلالي  النصف األول من 
مقارنة بالفترة السابقة من العام 

املاضي.
  وقد سيطر التفاؤل على القطاع 
العقاري، حيث مت تداول ١٣١ عقارا 
على مستوى العقود والوكاالت 
بقيمة ٣٧٫٣ مليون دينار نسبة 
العقود منهـــا ٨٣٫٩٪ فيما كانت 

نسبة الوكاالت ١٦٪.

  وقد بلغ عدد العقود املتداولة 
الســـكن  ١١٠ عقود كان نصيب 
اخلاص ٧٢ عقارا واالستثماري 
٢٨ عقارا، فيما بلغ نصيب القطاع 
التجاري ١٠ عقارات بقيمة اجمالية 

بلغت ٣٣٫٣ مليون دينار.
  وعلى مستوى الوكاالت بلغ 
عدد الوكاالت التي مت تداولها ٢١ 
وكالة منها ١٠ وكاالت في السكن 
اخلاص و١١ وكالـــة في القطاع 
االستثماري بقيمة اجمالية قدرها 

٤ ماليني دينار.
  وعلى املستوى االجمالي بلغ 
نصيب القطاع اخلاص في العقود 
والوكاالت ٦٢٫٥٪ فيما كان نصيب 
االســـتثماري ٢٩٫٧٪ والتجاري 

٧٫٦٪ وذلك خالل اسبوع.
  ومبقارنة تداوالت االسبوع 

املاضي باالســـبوع السابق له، 
نالحظ ان عـــدد العقارات التي 
مت تداولها زادت ٢٤ عقارا وبزيادة 
قدرها ١٣٫٦ مليون دينار ونسبتها 

.٪٣٦٫٤
  وباستقراء حركة مؤشر تداول 
العقود خالل اسبوعني، نالحظ 
املتداولة لالسبوع  العقارات  ان 
احلالي بلغت ١١٠ عقارات، بينما 
بلغت في االســـبوع املاضي ٨٥ 

عقارا.
  ونالحظ انه بالنسبة للعقار 
اخلاص، ارتفع املؤشر لألسبوع 
اجلـــاري عن املاضـــي بواقع ٥ 
العقار  ارتفـــع  عقـــارات، فيما 
االســـتثماري بواقع ١٠ عقارات 
واما العقار التجاري فقد ارتفع 
بواقع ١٠ عقارات، واما الصناعي 

 شهد تداول الصفقات على مستوى العقود خالل 
االســـبوع ٦ صفقات مليونيـــة ٥ منها في القطاع 

االستثماري وواحدة في القطاع التجاري.
  فقد مت بيع بناية استثماري في منطقة الساملية 
على مســـاحة ٢٣٢٠ مترا بقيمـــة ١٫٨ مليون دينار 
وفي منطقة «الشعب» مت بيع ارض استثماري على 
مســـاحة ١٠٠٣ أمتار بقيمة ١٫٢ مليون دينار، فيما 
بلغت قيمة بناية استثمارية في حولي ٢٫٥ مليون 

دينار على مساحة ٨١٩ مترا. 
  وفي منطقة حولي مت بيع بناية على مســـاحة 

٧٩٧ مترا بقيمة ١٫٧ مليون دينار. 
  وفي منطقة أبوفطيـــرة التجاري مت بيع ارض 
جتاري على مســـاحة ١٠٠٠ متر بقيمة ١٫٤ مليون 
دينار، ومت بيع مجمع جتـــاري في منطقة جليب 
الشـــيوخ على مساحة ٥٦٠ مترا بقيمة ١٫٩ مليون 

دينار.

 عروض قوية تشهدها منطقتا حولي والفروانية 
على بيع شـــقق اســـتثماري فيهما بنظام الغرفة 

الواحدة والغرفتني.
  وجاءت تلك العروض على االســـتثماري وفق 
ما اشـــارت اليه بعض مكاتب السمسرة الى رغبة 
البعض في تعديل احملفظة العقارية التي ميتلكها 
باجتاه بيع املكون االستثماري أو تقليصه لصالح 
السكن اخلاص مع التوقعات بحركة االنتعاش التي 
قد حتدث في الفترة املقبلة على اسعار «اخلاص» 
بسبب املضاربني ورغبة البعض في اقتناء ارض 

للسكن اخلاص. 

 ٦ صفقات مليونية

 عروض قوية على «االستثماري»
   في منطقتي حولي والفروانية

 المحافظة 

 المحافظة 

 النوع 

 النوع 

 لجنة البورصات األميركية تقاضي البريكان 
  بتهمة  تحقيق مكاسب من تعامالت مريبة

 .. و«كامكو» تصدر بيانًا توضيحيًا: التعامالت ال تمت للشركة بصلة مباشرة

ــورك ـ رويترز: رفعت جلنة االوراق املالية   نيوي
والبورصات في الواليات املتحدة دعوى قضائية امس 
األول على الرئيس التنفيذي لشركة الراية لالستثمار 
حازم خالد البريكان فيما يتعلق بتحقيق مكاسب من 
ــالن كاذب عن عمليات  ــر اع تعامالت مريبة بعد نش
استحواذ دفعت أسهم شركتني أميركيتني لالرتفاع. 
ومن املتوقع أن يكون للدعوى القضائية ضد البريكان 
ــاط األعمال واالستثمار في  تداعيات كبيرة في أوس
ــط. والبريكان هو الرئيس التنفيذي  ــرق األوس الش
ــركة الراية لالستثمار التي متلك مجموعة سيتي  لش
ــا. وقالت جلنة األوراق املالية  جروب حصة ١٠٪ فيه
والبورصات األميركية في وثائق رفعتها حملكمة احتادية 
في مانهاتن إن البريكان وكيانات مرتبطة به في الكويت 
ــبت أكثر من خمسة ماليني دوالر من  والبحرين كس
تعامالت مت اختيار توقيتها بعناية في أسهم شركتي 
هرمان انترناشيونال اينداستريز وتكستورن. وفي 
واشنطن قال سكوت فريستاد املسؤول باللجنة «هذا 
ميثل مخالفة فجة». وأضاف ان التحقيق بدأ فور العلم 
باإلعالن الكاذب يوم االثنني املاضي في الوقت نفسه 
الذي علمت فيه وسائل اإلعالم. وأضاف «لدينا فريق 
من خمسة أو ستة أشخاص يعملون على مدار الساعة 
منذ يومني في جمع األدلة». وحصلت اللجنة على أمر 
محكمة طارئ أول من أمس اخلميس بتجميد األرباح 

التجارية في العديد من احلسابات األميركية. وافادت 
شكوى اللجنة بأن «املتهمني شاركوا في عملية خداع 
ــالن كاذب عن عروض  ــن تعامالت بعد إع للتربح م
ــيونال وتكستورن». وأفادت  لشراء هرمان انترناش
ــك بأنهم تربحوا من تكوين مراكز  وثائق اللجنة كذل
ــهم وخيارات في الشركتني. وارتفعت  كبيرة في أس
أسهم هرمان لفترة وجيزة يوم االثنني املاضي بعد أن 
ذكرت عدة وسائل إعالم ان شركة عربية لالستثمار 
ــهم تعتزم شراءها بضعف سعر السهم في  في األس
ــراء  ــبه هذه الواقعة عرضا كاذبا لش ــوق.  وتش الس
تكستورن في ابريل املاضي من جانب كونسورتيوم 
من شركات إماراتية. وتلقت وسائل إعالم منها رويترز 
ــالة بالفاكس من صفحة واحدة يوم األحد تعلن  رس
العرض املزعوم من رقم فاكس يشير إلى انه صادر 
ــل الفاكس أو  من الكويت. ولم حتدد اللجنة من ارس
ــر اخلبر عن عرض تكستورن الكاذب. ولكن  من نش
البريكان كان قد نبه مراسل رويترز في الكويت في 
ذلك الوقت إلى انه سيطلعه على «خبر مهم». ورفعت 
ــة اجلزئية األميركية في  اللجنة الدعوى أمام احملكم
ــكان ومتهمني آخرين حققوا  ــن قائلة ان البري مانهات
مكاسب من التعامالت تتجاوز خمسة ماليني دوالر. 
وأضافت اللجنة أن القضية تشمل أيضا تعامالت مريبة 

في اوراق مالية خاصة بشركة تكستورن. 

ــاد مصدر  ــورات القضية أف ــى تط ــا عل  تعليق
ــاريع الكويت االستثمارية  مسؤول في شركة مش
ــر في  ــا نش ــأن م ــو» بش ــول «كامك إلدارة األص
ــام ــن قي ــة ع ــة والعاملي ــالم احمللي ــائل االع وس

 الـ SEC (هيئة سوق املال األميركية) باتخاذ اجراءات 
ــتباه في بعض  ــة تتخذها عادة عند االش احترازي

ــات وأفراد لهم عالقة بتلك  التعامالت ضد مؤسس
التعامالت، بان «كامكو تؤكد أن تلك التعامالت ال متت 
ــركة مباشرة، وإمنا هي تعامالت تخص  بصلة للش
محافظ عمالء لدى الشركة وبإدارتهم ويقتصر دور 
الشركة على أنها وسيط إلجناز تلك التعامالت فقط 

وليس لها أي تأثير على بيانات الشركة املالية. 


