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»االستثمارات الوطنية«: صفقة زين 

تستغرق المزيد من الوقت
ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة عطف���ا عل���ى إعالنه 
الس���ابق بتاريخ 7 س���بتمبر 
 2009 س���بتمبر  و9   2009
واخلاص باجراءات بيع %46 
من رأسمال شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( لصالح عميل 
الوطنية  شركة االستثمارات 
)شركة اخلير الوطنية لألسهم 
والعقارات(، فقد أفادت شركة 
االستثمارات الوطنية بأن عميل 
الش���ركة املذكور قد أفاد بأنه 
نظرا للتطورات التي استجدت 
خالل الفترة األخيرة على مجمل 
األوضاع االقتصادية واملالية 
في املنطقة فإن اجراءات إمتام 
عملية البيع قد تستغرق وقتا 
يتجاوز ما كان مقررا لها من 

قبل ولكنها التزال قائمة.

كش���ف بن���ك الكوي���ت الوطني عن 
وثيقة تاريخي���ة نادرة أخ���رى تعود 
بتاريخه���ا ال���ى ش���هر افتت���اح البنك 
 ف���ي نوفمب���ر 1952، تتمثل في ش���يك 
مصرفي يوثق ألحد أوائل التعامالت التي 
متت من خالل الوطني بني فهد السليمان 
الطخيم وفليج العلي الفليج، كما يوثق 
الشيك في الوقت ذاته للعالقات التجارية 
التي جمعت بني اثنني من أقطاب التجارة 
في الكويت من خ���الل الوطني، كونهم 
من الرواد في عالقاتهم مع البنك منذ أن 
بادروا الى فتح حساباتهم لديه في أيام 

عمله األولى.
فقد وقع فهد الطخيم، صاحب احلساب 
اجلاري لدى الوطني رقم 0010، والذي 
يحمل اسم فهد السليمان الطخيم واخوانه، 

محررا بتوقيعه الشيك رقم 00361، بتاريخ 
29 نوفمبر 1952، بقيم���ة 845.13/13/6 
روبية، وهو أحد أوائل شيكاته املصرفية 
الص���ادرة منه ألمر فليج العلي الفليج، 
صاحب احلساب اجلاري لدى الوطني رقم 
0044، حيث قيد املبلغ في حسابه بناء 
على طلب راشد الفليج، الذي وقع خلف 

الشيك بالنيابة عن فليج الفليج.
جتدر اإلش�����ارة إلى أن بنك الكويت 
الوطني يحتفظ في أرشيفه مبجموعة 
قيمة من الوثائق والسجالت التي تؤرخ 
لفترة هامة من تاريخ الكويت االقتصادي 
واملالي منذ عام 1952، كما تؤرخ في الوقت 
الكويت وجتارها  ذاته لكبار رج���االت 
والذين قامت على أكتافهم اللبنات األولى 

لنهضة الكويت احلديثة.

تتميز به من خصائص مميزة، 
منها الهدوء واجلو اجلاف النقي 
واملناخ املعتدل طوال العام بعيدا 
ع���ن الرطوبة والتل���وث وأي 

مؤثرات بيئية سلبية أخرى. 

السوق الكويتي

ورأى السليماني أن مشاركة 
»طيبة للتنمية والتعمير« في 
املعرض الكويتي، تأتي انطالقا 
الس���وق  من اميانه���ا بأهمية 
اخلليجي � الكويتي، خصوصا 
في ضوء ما يظهره املستثمرون 
واألفراد في الكويت من اهتمام 
بالف���رص املميزة ف���ي العقار 
املصري، الس���يما في السنوات 
األخيرة.وأشار السليماني إلى أن 
القطاع العقاري في مصر أثبت 
قوته وقدرته على الصمود في 
مواجهة تداعيات االزمة املالية، 
في الوقت الذي سجلت فيه معظم 
األس���واق األخرى في املنطقة 
املبيع���ات وتراجعا  ركودا في 

كبيرا في األسعار.
وأكد السليماني أن مشروع 
»كنجز ب���االس« يتميز مبوقع 
قريب من اخلدم���ات واملرافق 
الضرورية، حيث يقع في قلب 
منطقة »كنج ماريوط« على بعد 
20 كلم من »كارفور اسكندرية« 
وعلى بعد 5 كلم فقط من »كارفور 
كنج« املتوقع افتتاحه العام 2011، 
كما أنه يقع في الوقت نفسه على 
بعد 2 كلم من الطريق الصحراوي 

»كنجز باالس« أنه عبارة عن 
مجموعة من الڤلل، كل واحدة 
منها تقع وسط أرض مساحتها 
نحو 4 اآلف مت���ر مربع منها 
مساحة 400 متر مربع للبناء 
املؤلف منه من طابقني، إضافة 
إلى طابق علوي )روف( مصمم 

بشكل راق. 
ويحيط بكل ڤي���ال، حمام 
س���باحة خاص بها، وحدائق 
وأش���جار زينة باالضافة إلى 
الفواكه  األش���جار املثمرة من 
املتنوع���ة. وتتمت���ع املنطقة 
بخدمات االمن واحلراسة على 
مدار 24 ساعة يوميا، اضافة الى 
مواقف سيارات خلدمة اعضاء 
الكومباوند، وخدمات الصيانة 
والكهرب���اء وامل���اء والهات���ف 
والص���رف وخدمات االنترنت 

وغيرها. 
السليماني أن أسعار  وبني 
الڤلل صمم���ت لتوفر فرصة 
مناسبة لش���ريحة معينة من 
الراغب���ني ف���ي احلصول على 
سكن راق، أو حتى للراغبني في 
استغالل مدخراتهم في منطقة 

واعدة. 
وأوضح أن سعر الڤيال كاملة 
التشطيب بهذه املواصفات يبلغ 
نحو 1.85 مليون جنيه مصري 
وتقدم الشركة تسهيالت كثيرة 
آليات مريحة  لتسديدها وفق 
لعمالئها سواء على املستوى 

احمللي أو االقليمي.

وعلى بعد 4 كلم من اسواق فتح 
اهلل للجملة. وهو قريب من نادي 
»كنجز رانش« في فندق الهيلتون 

ومن استاد مبارك الدولي. 
وأشار الى ان »كنجز باالس« 
قريب من محطة املترو اجلديد 
»كن���ج ماريوط« على مس���افة 
15 دقيقة من االس���كندرية و5 
دقائق من الساحل الشمالي و90 
القاهرة وهو محاط  دقيقة من 
مبجموعة كبيرة من مجمعات 
الڤلل السكنية الراقية منها »أدهم 
كومباوند« و»اللوتس كومباوند« 
و»مينا كومباوند« و»العروبة 
كومباوند« و»اليكس ويست« 
و»بارادي���س« و»اندلس���ية« 
و»أفريكانا كومباوند«، والع����ديد 
من التجمعات السكنية االخرى 

الفاخرة. 
واشار الى ان ما مييز مشروع 

أعلنت شركة طيبة للتنمية 
والتعمير اعتزامها طرح مشروع 
»احتاد مالك كنجز رانش« خالل 
مشاركتها في املعرض العقاري 
الذي سيقام في الكويت الشهر 

املقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي 
للشركة حمدي السليماني أن 
مش���روع »كنجز رانش« يقع 
التابعة  وسط »كنج مريوط« 
حلي العامرية، والتي ال تبعد 
سوى 20 كيلومترا عن مدخل 
مدينة اإلسكندرية على الساحل 
الشمالي املصري، وفي موقع 
ممت���از عن���د نقط���ة التالقي 
بني الطري���ق الصحراوي بني 
االسكندرية والقاهرة وطريق 
الش���مالي والطريق  الساحل 

الدولي.
وأشار إلى أن املشروع اجلديد 
يتوج خبرة ربع قرن للشركة 
في إنشاء املش���اريع السكنية 
إذ سبق لشركة طيبة  املميزة. 
للتنمية والتعمير أن أنش���أت 
العديد من الوحدات السكنية في 
منطقة االسكندرية، كما أنه يأتي 
بعد النجاح الباهر الذي حققه 
مشروع »احتاد مالك اليجانس 
ال���ذي ضم جتمعا  كومباوند« 
الس���كنية في منطقة  للڤيالت 

»كنج مريوط« أيضا.
وبني أن جناح املشروع السابق 
شجع الش���ركة على االستثمار 
استثمارات كويتية كبيرة في االردنمجددا في »كن���ج مريوط«، ملا 

حمدي السليماني

الكويتيون في المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين 
في سوق العقار األردني خالل العام الماضي

 عمان � كونا: احتل املستثمرون الكويتيون 
املرتبة الثانية من حيث عدد املس���تثمرين 
في سوق العقار االردني خالل العام املاضي 
وس���ط تراجع في حجم التداول في السوق 
بلغت نسبته العام املاضي 21% مقارنة بعام 
2008.  ووف���ق بيانات أعلن���ت عنها دائرة 
االراضي واملس���احة االردني���ة فقد احتلت 
اجلنسية الكويتية املرتبة الثانية من حيث 
عدد املستثمرين في س���وق العقار االردني 
مبجموع 1219 مستثمرا واملرتبة الرابعة من 
حيث قيمة االستثمار التي بلغت حوالي 21 

مليون دوالر.
 وشغلت اجلنسية العراقية املرتبة االولى 
من حيث عدد املستثمرين )1400 مستثمر( 
وم���ن حيث قيمة االس���تثمارات التي بلغت 
193.9 مليون دوالر.  ووفق البيانات احتلت 
اجلنسية السعودية املرتبة الثالثة من حيث 
عدد املستثمرين مبجموع 402 مستثمر وثالثا 
بحجم االستثمارات في سوق العقار خالل العام 

املاضي والتي بلغت 26 مليون دوالر.
 وبحسب البيانات فقد بلغ حجم التداول 
في سوق العقار في اململكة خالل العام املاضي 
6.7 مليارات دوالر بانخفاض بلغت نسبته 

21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008.
 كما تراجعت ايرادات اململكة من عوائد بيع 
العقارات خالل العام املاضي بنسبة 29% مقارنة 

بعام 2008 وبلغت 381 مليون دوالر.
 واظهرت البيانات ان عدد مبيعات الشقق 
واالراضي ملستثمرين غير اردنيني بلغ خالل 
العام املاضي 4810 معامالت منها 1889 معاملة 

شقق و2921 معاملة اراض.
 وتقدر قيمة اجمالي االستثمارات الكويتية 
في االردن بحوالي 7.5 مليارات دوالر وتعد 

االولى بني نظيراتها العربية واالجنبية.

احتلوا المرتبة الرابعة من حيث قيمة االستثمار البالغة 21 مليون دوالر

 »الوطني« جمع الفليج والطخيم 
في عالقة تاريخية منذ 1952

السليماني: »طيبة للتنمية المصرية« تطرح
 »كنجز باالس« في الكويت خالل فبراير المقبل

من خالل شيك بالروبية يعود إلى تاريخ افتتاح البنك

يتميز بموقع إستراتيجي وسط منطقة »كنج ماريوط« قرب اإلسكندرية

»غلف إنفست«:  مناقشات قانون إسقاط فوائد القروض وراء تذبذب مؤشرات السوق
 ذكر تقرير ش���ركة غلف انفست االسبوعي أن 
مؤشر س���وق الكويت لالوراق املالية شهد ارتفاعا 
في جميع مؤش���راته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر 
السعري بواقع 6.30 نقاط وبنسبة 0.09% كما ارتفع 
املؤش���ر الوزني بواقع 0.55 نقطة وبنسبة %0.14، 
وذلك لعدة عوامل أهمها، ترقب صدور حكم قضية 
أجيليتي املرفوعة من قبل احلكومة االميركية ضد 
الشركة والتي تأجلت إلى 2010/1/7، وأدت إلى التذبذب 
واملضاربة على س���هم شركة أجيليتي بشكل كبير 
وشركاتها التابعة والزميلة والتي أثرت على السوق 
بشكل عام. وأيضا باقرار مجلس االمة قانون إسقاط 
فوائد القروض وحالة الترقب التي سبقت اجللسة 
التي أدت إلى تذبذب السوق خالل االسبوع، باالضافة 
إلى حترك معظم املجاميع االستثمارية وباالخص 
ش���ركات اخلرافي بعد إعالن ش���ركة االستثمارات 
الوطنية أن صفقة بيع 46% من رأسمال شركة زين 
قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا من قبل وأن 

الصفقة مازالت قائمة.

قطاعات السوق 

وم���ن جانب آخر ذكر التقري���ر أن قطاع اخلدمات 
تصدر أعلى تداول بنس���بة 32.8% من إجمالي القيمة 
 املتداولة لالسبوع حيث ش���هد سهم أجيليتي تداوال
 ب� 34.4 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار، وأيضا 
شهد سهم زين تداوال ب� 16.5 مليون سهم بقيمة 16.2 
مليون دينار، وحل قطاع االستثمار ثانيا بنسبة %32.2 
وذلك بسبب التداول على سهم ايفا حيث تداول ب� 262.3 
مليون س���هم بقيمة 24.4 مليون دينار، وش���هد سهم 
الديرة تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 168 مليون سهم 
بقيمة 17.2 مليون دينار، ولقد حل قطاع العقار ثالثا 
بنس���بة 9.7% وذلك بسبب التداول على سهم جيزان 
حيث تداول ب� 84.8 مليون سهم بقيمة 5 ماليني دينار، 
وشهد سهم وطنية تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 17.2 

مليون سهم بقيمة 3.4 ماليني دينار.

وكان التقري����ر قد توقع خالل االس����بوع املاضي في 
حتليله الفني السابق لسوق الكويت لالوراق املالية ان 
املؤش����ر يجب عليه أن يستمر في  التداول فوق االجتاه 
التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة املقاومة االولى 
والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة املقاومة الثانية 
عند 7.200 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول 
املؤش����ر إلى نقطة الدعم االول����ى عند 6.840 نقطة ومن 
ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة. وبالفعل فقد عجز 
املؤشر عن التأس����يس فوق نقطة املقاومة النفسية في 
أوائل االسبوع متجها إلى نقطة الدعم االولى ولكن عاد 
وأقفل عند 7.011.6، أما بالنسبة للتحليل للفترة املقبلة، 
فتوقع ان املؤشر يجب عليه أن يستمر في التداول فوق 
االجتاه التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة املقاومة 
االولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة املقاومة 
الثانية عند 7.200 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤش����ر إلى نقطة الدعم االولى عند 6.840 نقطة 

ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة.

ترقب صدور حكم قضية أجيليتي أنعكس على التداوالت

التغير %7 يناير 31 ديسمبر األسهم األكثر ارتفاعا

16.4%0.1100.128شركة مجموعة عربي القابضة

شركة مجموعة خدمات احلج 
15.7%0.2550.295والعمرة

الشركة الكويتية لصناعة مواد 
14.1%0.3550.405البناء

12.5%0.0960.108شركة الديرة القابضة

12.1%0.0660.074شركة الصفاة للطاقة القابضة

التغير %7 يناير 31 ديسمبر األسهم األكثر تراجعاً

الشركة الوطنية للصناعات 
-18.8%0.1280.104االستهالكية

-16.0%0.1500.126شركة متويل اإلسكان

الشركة اخلليجية الدولية 
-14.1%0.0460.040لالستثمار

-13.6%0.2800.242مجموعة األوراق املالية

-9.4%0.0480.044شركة املستثمر الدولي

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع
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البنوك االستثمار التأمني العقار الصناعة اخلدمات األغذية غير كويتي

الكميةالقيمة


