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من 120%.  وتوقع ان يتضاعف 
النش����اط م����ع بداي����ة النصف 
الثاني من العام احلالي، مؤكدا 
ان مجموعة اوريجينال الرائدة 
بتسويق املشاريع العقارية داخل 
وخارج الكويت ملست بشكل فعلي 
تطور احلركة في هذا الس����وق 
ليس في الكويت وحسب بل في 

دول اخلليج العربي.
من جانبه، افاد املدير التنفيذي 
للمجموعة محمد املش����لوم بان 
الش����ركة بدأت فعال بتس����ويق 
العدد املتبقي من الڤلل مبفهوم 
استثماري عصري متطور حتت 
ش����عار »متلك واستثمر«، وقد 
لقيت اقب����اال ملحوظا من قبل 

املواطنني.
وب����ني ان مفه����وم »متل����ك 
واس����تثمر« يتمثل في امتالك 
العميل الڤيال أو الڤلل التي يقوم 
بشرائها وطرحها مرة ثانية عن 
طريق مجموعة أوريجينال التي 
توفر حلوال مبتكرة لتشغيلها 
بعوائد سنوية مجزية تتراوح 
بني 15 - 20% تقريبا، وهو عائد 
يصنف على انه ممتاز جدا في 
مثل الظ����روف احلالية مقارنة 
بالعوائ����د التي متنحها البنوك 

على الودائع.

اعلنت مجموع����ة أوريجينال 
العاملية عن فلس����فة استثمارية 
النموذجي  جدي����دة ملش����روعها 
»سرايا اخليران« حتت شعار »متلك 
واستثمر« والتي تطرح ألول مرة 
بأسلوب حديث ومبتكر. وفي هذا 
الصدد قال املدير العام للمجموعة 
فواز العدواني في تصريح صحافي 
ان منتجع سرايا اخليران الساحلية 
عبارة عن واحة من السحر واجلمال 
يتمتع بإطالل����ة فريدة متتد على 
االفق البعيد، مشيرا الى انه رغم 
ان الع����دد املتبقي م����ن الڤلل في 
املش����روع محدود إال ان الشركة 
حاولت تغيير مفهوم التس����ويق 
وابتكار فلسفة جديدة رمبا تطرح 
الول مرة في الكويت أطلق عليها 
»متلك واس����تثمر«. واش����ار الى 
ان طرح االبت����كار اجلديد )متلك 
واس����تثمر( جاء في وقت بدأ فيه 
سوق العقار يتأهب للنهوض من 
عثرته بل ميكن القول انه يتعافى 
فعال، ما يعني ان االس����عار بدأت 
تأخذ طريقها الى االرتفاع وقد تصل 
الى ذروتها مع نهاية العام احلالي 

او العام القادم. 
واوضح ان مش����روع س����رايا 
اخلي����ران واح����د من املش����اريع 
النموذجية ف����ي الكويت ويتمتع 

مختلف شرائح املجتمع. 
واكد ان هناك مؤشرات واضحة 
تدع����م رؤيته بأن س����وق العقار 
بدأ فعال مش����وار التعافي، ابرزها 
انخفاض سعر الفائدة الذي يساعد 
على تخفيض تكلف����ة االقتراض 
لتمويل ش����راء عقارات خصوصا 
الس����كني منها، الى جانب توجه 
املستثمرين الى سوق العقار بعد 
ان يئسوا من حصول اي حتسن 
في سوق االوراق املالية، باالضافة 
الى ما اوردته االحصائيات الرسمية 
والت����ي افادت بارتف����اع مبيعات 
العقارات منذ بداية العام احلالي 
حتى ش����هر ابريل املاضي بأكثر 

مبزايا فري����دة جتعله احد افضل 
املشاريع السكنية املطلة على البحر، 
حي����ث يقع املش����روع في منطقة 
اخليران وميثل املرحلة االولى من 
مش����روع آللئ اخليران، ويتكون 
من عدة قسائم سكنية و100 ڤيال 
تتمتع بإطاللة مميزة على البحر 
وصممت برؤية هندسية حتاكي 
روعة املكان. واعتبر مشروع سرايا 
اخليران مفخرة املشاريع العقارية 
املطلة على البحر في الكويت، ولفت 
الى ان تلك الڤلل تنفرد ليس فقط 
بتمي����ز املوقع وجمال املواصفات 
وجودة التصاميم بل ايضا بالسعر 
املناسب الذي يتوافق مع امكانيات 

محمد املشلوم فواز العدواني

 »أوريجينال العالمية« تطرح
مشروعها النموذجي »سرايا الخيران«

تحت شعارها المبتكر »تملك واستثمر«

وخصومات حصرية في مجموعة 
مختارة م���ن املتاجر واملطاعم، 
واخلدمة املصرفية عبر االنترنت 
مجانا، وإمكانية إجناز املعامالت 
املصرفية عبر اخلدمة املصرفية 

الهاتفية بكل سهولة. 
ويتطلب فتح »حساب البوم« 
مبلغ إيداع بسيطا ويقدم إعفاء 
من رسوم احلد األدنى للرصيد، 
ويستطيع العمالء سحب مبلغ 
حتى 100 دينار كل يوم، حيث مت 
تصميم هذا احلساب ليوفر جتربة 
تعليمية ممتعة وتشجيع األطفال 

على التوفير في سن مبكرة.

لألطفال الذين تت���راوح أعمارهم 
بني 7 و13 عام���ا، والذي يتضمن 
بطاقة الصراف اآللي ذات التصميم 
الفريد، وهدايا ترحيبية مجانية، 

من خالل حساب البوم، أصبحت 
تربط بنك اخللي���ج صلة فريدة 
بأطفال الكويت. ويوفر بنك اخلليج 
البوم« املعد خصيصا  »حس���اب 

أعلن بنك اخلليج انه يستقبل 
حاليا أصحاب »حساب البوم« اجلدد 
بهدية ترحيبية عبارة عن بطاقة 
ألعاب بقيمة 5 دنانير لالستمتاع 
باأللعاب في متجر »بروي« الذي 
روع���ي في تصميم���ه احتياجات 
األطفال وأذواقهم ومنط عيش���هم 
الراحة  وجهز بأفض���ل وس���ائل 
والترفيه، كما أن قدرة املتجر على 
إحياء مخيلة األطف���ال وإبداعهم 
تعكس استراتيجية البنك الرامية 
إلى منح الصغار جتربة تس���وق 
مش���وقة تتيح لهم التعرف على 
مزايا ونشاطات ترفيهية عديدة. 

شعار »حساب البوم«

»الخليج« يستقبل عمالءه الجدد من األطفال 
يمنحهم بطاقة ألعاب بقيمة 5 دنانير

تراجعت بمعدل 7% منذ بداية العام وحتى17 يونيو الجاري وتشكل 44% من إجمالي الملكيات بالسوق

»الجمان«: 6.2 مليارات دينار قيمة الملكيات المعلنة لـ 25 كتلة استثمارية
قال مركز اجلمان لالستش����ارات 
االقتصادية في حتليل موجز عن 
 امللكيات املعلنة للكتل االستثمارية
 في سوق الكويت لألوراق املالية 
ان قيم����ة هذه امللكيات، وعدده����ا 25 كتلة، تبلغ نحو 6.2 
مليارات دينار، وتشكل تلك القيمة 44% من إجمالي امللكيات 
املعلنة في بورصة الكوي����ت والبالغة 14 مليار دينار، كما 
تشكل ملكيات تلك الكتل 20% من إجمالي القيمة الرأسمالية 
للبورص����ة والبالغة 30.8 مليار دين����ار، وذلك كما في 17 

يونيو اجلاري.
واش����ار »اجلمان« الى أن قيم����ة امللكيات املعلنة للكتل 
تراجعت مبعدل 7% منذ بداية العام احلالي حتى17 يونيو 
اجل����اري من 6.64 إلى 6.175 مليارات دينار أي مببلغ 469 
مليون دينار، وذلك مبا يفوق نسبة تراجع القيمة الرأسمالية 
للبورصة لنفس الفترة، والتي بلغت 1.3%، مما يعني أن األداء 

العام للكتل كان سيئا باملقارنة مع األداء العام للسوق.

وقد تباين األداء ما بني الكتل خالل الفترة املذكورة، حيث 
تراجعت امللكيات املعلنة لعشرين من الكتل في مقابل ارتفاع 
القيمة خلمس منها، أي أن 80% من الكتل انخفضت في مقابل 
20% تراجعت كنسبة عددية، وكان في مقدمة الكتل املرتفعة 
في القيمة كنسبة مئوية كتلة »الرابطة« مبعدل 16%، تلتها 
كتلة »التمدين« مبعدل 11%، ثم »الزمردة« مبعدل 7%، أما أكثر 
الكتل تراجعا، فتصدرت القائمة كتلة »الوزان« بنسبة %52، 
ثم كتلة »األهلية« مبعدل 45%، ثم كتلة »املجموعة الدولية« 
بنس����بة 35%. أما الكتل املرتفعة كمبالغ مطلقة، فتصدرت 
القائمة كتلة »التمدين« مببلغ 57 مليون دينار، تلتها كتلة 
»االس����تثمارات الوطنية« مببلغ 25 مليون دينار، ثم كتلة 
»الزمردة« مببلغ 22 مليون دينار، أما الكتل املتراجعة من 
حيث املطلق، فكان في املقدمة كتلة »إيفا« مبقدار 100 مليون 
دينار، تلتها كتلة »مركز سلطان« مببلغ 71 مليون دينار، 

ثم كتلة »املشاريع« مبقدار 68 مليون دينار.
ولفت »اجلمان« الى سيطرة خمس من الكتل على %65 

من إجمالي قيمة امللكيات املعلنة للكتل االستثمارية، حيث 
شكلت كتلة »االستثمارات الوطنية« 27% من إجمالي قيمة 
الكتل حت����ى 17 يونيو اجلاري مببلغ 1.646 مليون دينار، 
تلتها كتلة »املشاريع« بنسبة 16% من اإلجمالي مبا يعادل 
972 مليون دينار، ثم كتلة »التمدين« بنسبة 10% مبا يساوي 

590 مليون دينار.
وتسيطر الكتل االستثمارية اخلمس والعشرون على 228 
حصة في الشركات املدرجة من خالل 157 ذراعا استثمارية، 
وقد تكون الذراع االستثمارية شركة مدرجة أو غير مدرجة أو 
صندوقا استثماريا أو فردا، وقد تصدرت كتلة »االستثمارات 
الوطنية« باقي الكتل من حيث عدد احلصص في الشركات 
املدرجة بواقع 25 حصة، تلتها كتلة »بيتك« بعدد 22 حصة، 
ثم كتلتا »املشاريع« و»إيفا« بعدد 18 و16 حصة على التوالي، 
بينما تصدرت كتلة »إيفا« باقي الكتل من حيث عدد األذرع 
االستثمارية بواقع 14 ذراعا، تلتها »املشاريع« بعدد 12 ذراعا، 

ثم كتلة »عارف« بعدد 10 أذرع استثمارية.

حصص أهم الكتل االستثمارية من إجمالي الملكيات المعلنة للكتل في 2010/6/17
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27%2%8251.6211.64625ناصر محمد اخلرافياالستثمارات الوطنية1
16%-7%- 12181.04097268الشيخ حمد صباح االحمد الصباحاملشاريع2
10%11%8653259057عائلة املرزوقالتمدين3
7%-3%-61543542015سعد محمد السعدالصناعات4
6%-21%-1416477377100صالح صالح السلميايفا5
6%-9%-3940136635الشيخ علي سالم العلي الصباحمجموعة االوراق6
5%7%81530032222محمود حاجي حيدرالزمردة7
3%-24%-62225819662بدر عبداحملسن املخيزميبيتك8
3%-18%-10922818641ابراهيم عبداهلل اخلزامعارف9
3%-29%-9524617571جميل السلطان / طارق السلطانسلطان10
2%-17%-4518115130عائلة الشايعالشايع11
2%-22%-61316112536مها خالد الغنيمجلوبل12
2%-12%-7912811315عدنان عبدالقادر املسلمالدار13
2%4%9695993جواد احمد بوخمسنيالعماد14
1%-7%-3380756جاسم مصطفى بوديالنقل15
1%-3%-41176742وليد احمد الشرهانالصفاة16
1%-23%-46786018علي درويش الشمالياملدينة17
1%16%6441487سعيد اسماعيل دشتيالرابطة18
1%-15%-1449427احمد عبداللطيف الدوسرياعيان19
1%-35%-66573720عبدالعزيز البدر اجلناعياملجموعة الدولية20
1%-20%-5840328عبدالفتاح محمد معرفيالتجارية21
0.4%-52%-94562729عائلة الوزانالوزان22
0.4%-16%-3327234الشيخ سالم جابر الصباحاجيال23
0.2%-45%-33231310عبدالسالم العوضياالهلية24
0.1%-31%-331184مناف عبدالعزيز الهاجرياملركز25

100%-7%-6.6436.175469اإلجمالي
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