
اقتصاد
االثنني 9 يناير 2012

34
تقرير البورصة اليومي

السوق مستمر في التراجع ومضاربات
على األسهم الرخيصة خاصة »املدينة« وشركاتها

3.5

158.5

5

 5

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
15.9 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها على 
45.8% من القيمة اإلجمالية، 
واستحوذ سهم »هيتس« على 
14.5% من القيمة اإلجمالية 
للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها 
تراجعات متفاوتة في جلسة 
أمس تصدرها قطاع البنوك 
بواقع 55.8 نقطة، تاله قطاع 
اخلدمات بواقع 16.4 نقطة.

أرقام ومؤشرات

نقاط انخفاض املؤشر السعري 
بنسبة 0.06%، وانخفض املؤشر 
الوزني 0.33 نقطة بنسبة 
.%0.08

جتاهل سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة التصريحات احلكومية 
التي أكدت من خاللها تذليل كل 
املعوق����ات التي تعترض تنفيذ 
جميع املشاريع املدرجة في اخلطة 
اإلمنائية، وواصل تراجعاته التي 
استهلها منذ بداية العام احلالي، 
وبهذا التراجع ملؤشري السوق 
استمر الوزني دون مستوى 400 
نقطة الذي فقده في ختام جلسات 

األسبوع املاضي.
وواصل املؤشر العام للسوق 
نزيف النق����اط لدرجة أنه كان 
قريبا من مستوى 5700 نقطة 
الثواني األخيرة  اقف����االت  لوال 
التي ش����هدت عملي����ات دخول 
قوية عل����ى عدد من األس����هم، 
خاصة في قط����اع البنوك الذي 
عادة ما ينش����ط في هذه اآلونة 
قب����ل حلظات االقف����ال األخيرة 
بش����كل الفت، فمؤشرا السوق 
شهدا تراجعا منذ بداية اجللسة 
بسبب عمليات تصريف عدد من 
األسهم الرخيصة وفي مقدمتها 
أولى وقود وامليادين واكتتاب، 
فضال عن أسهم أخرى خاصة في 
قطاع البنوك مثل املتحد والدولي 
واخلليج، واستمرت التراجعات 
في أسهم القطاع حتى أصبح أكثر 
القطاعات الضاغطة على مؤشري 
السوق، فضال عن أسهم قيادية 
في قطاعات أخرى خاصة زين 
في قطاع اخلدمات، حيث واصل 
السهم تراجعه ليسجل مستوى 
سعري جديد بإقفاله عند مستوى 

850 فلسا.
وفي مقاب����ل عمليات البيع، 
شهدت مجموعة املدينة استكمال 
النشاط الذي تشهده حاليا من 
الس����الم وهيتس  خالل سهمي 
تيليكوم، فضال عن سهم الشركة 
األم، كما شهد س����هم اجيليتي 
نشاطا ايجابيا في جلسة أمس 
انعك����س بطبيعة احل����ال على 
االس����هم املرتبطة به مثل مركز 
سلطان والوطنية العقارية، كما 
ش����هدت مجموعة االستثمارات 
تأثرا سلبيا جراء انخفاض سهم 

زين.
ومن املتوقع ان يشهد السوق 
استمرار الوضع على ما هو عليه 
إلى أن تظهر مس����تجدات تدفع 
في اجتاه التحسن، ورمبا تشهد 
املرحلة املقبلة عمليات دخول على 

القيادية، خاصة  بعض األسهم 
س����هم الوطني الذي بدأ يشهد 
عمليات شراء في ظل معلومات 
تتردد بأنه حقق نتائج ايجابية 

في السنة املالية املاضية.

المؤشرات العامة

شهد املؤشر العام للبورصة 
استمرار التراجع وذلك بواقع 3.5 
نقاط ليغلق عند مستوى 5723.4 
نقطة بانخفاض نسبته %0.06 
مقارنة بجلسة ختام األسبوع، 
الوزن����ي  وانخف����ض املؤش����ر 
مبق����دار 0.33 نقطة ليغلق عند 
مستوى 398.98 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.08% مقارنة باجللسة 

األخيرة.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
158.5 مليون سهم نفذت من خالل 
1925 صفقة قيمتها 15.9 مليون 
دينار، وشهدت متغيرات السوق 
تراجعا الفتا ف����ي األداء، حيث 
انخفضت كميات التداول بنسبة 
19.1%، وانخفض����ت الصفق����ات 
بنسبة 27.8%، وانخفضت القيمة 

اإلجمالية بنسبة %64.8.
واستمر قطاع اخلدمات في 
تصدره للنشاط من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 60.6 مليون س����هم 
نفذت من خالل 778 صفقة قيمتها 
6.6 مالي����ني دينار، وجاء قطاع 
االستثمار في املركز الثاني من 
حيث القيمة، إذ مت تداول 41.9 
مليون سهم نفذت من خالل 635 
صفقة قيمتها 3.1 ماليني دينار، 
وجاء قط����اع البنوك في املركز 
الثالث من حي����ث القيمة، إذ مت 
تداول 3.4 ماليني س����هم نفذت 
من خالل 129 صفقة قيمتها 2.8 

ميون دينار.

آلية التداول

شهد قطاع البنوك استمرار 
الدخول على اسهمه في حلظات 
االقف����ال لتتقلص خس����ائره، 
واستحوذ القطاع في ظل التراجع 
في كميات تداول أس����همه على 
17.6% من اجمالي القيمة، وجاء 
سهم الوطني في صدارة االسهم 
النش����طة في القطاع من خالل 
تداول 1.3 مليون سهم ارتفع على 
اثرها بواقع وحدة سعرية ليصل 
الى دينار و140 فلسا، اما سهم 
بيتك فاستقر عند مستوى 880 

فلسا بعد تداول 1.1 مليون سهم 
وكان هن����اك توازن في الدخول 
واخلروج من الس����هم، اما سهم 
املتحد فحقق خسارة 30 فلسا 
بعد تداول 100 الف سهم، وتراجع 
سهم اخلليج بواقع 5 فلوس بعد 
تداول 30 ألف سهم فقط، فيما 
استقرت باقي اسهم القطاع عند 

مستويات اغالقاتها السابقة.
الش����ركات  وواص����ل قطاع 
االستثمارية تداوالته النشطة في 
جلسة أمس، ومبوجبها استحوذ 
القطاع على 19.4%، وواصل سهم 
السالم تداوالته القوية وارتفاعاته 
بعد تداول أكثر من 9.8 ماليني 
إثرها بواقع  سهم وارتفع على 
10 فلوس ليصل إلى 130 فلسا، 
وشهد سهم املدينة ارتفاعا مبقدار 
2.5 فلس بعد تداول 11.5 مليون 
سهم، فيما تعرض سهم االمتياز 
لتراجع جراء عمليات جني ارباح 
السهم 4 فلوس مستقرا  ليفقد 

عند مستوى 124 فلسا.
الش����ركات  وش����هد قط����اع 
العقارية تداوالت نشطة نسبيا 
في جلسة امس واستحوذ القطاع 
على 9.4% من القيمة االجمالية، 
وكان س����هم مدينة األعمال هو 
األنشط من حيث كميات التداول 
التي جتاوزت 33 مليون س����هم 
لكنه استقر عند مستوى اغالقه 

السابق 27 فلسا. 
الش����ركات  وش����هد قط����اع 
الصناعية تصريف����ا ألكثر من 
س����هم، مما ادى ال����ى انخفاض 
مؤش����ر القطاع، وس����جل سهم 
الصناعات تراجعا بواقع فلسني 
بعد تداول 900 الف س����هم، اما 
بورتالند فارتفع بواقع 10 فلوس 

بعد تداول 945 الف سهم.
واصل قطاع األسهم اخلدماتية 
تص����دره للقطاع����ات من حيث 
استحواذه على القيمة وذلك من 
خالل 41.5% من اجمالي القيمة، 
واستمر سهم زين في التراجع 
ليصل الى مس����توى 850 فلسا 
بعد تداوالت متوسطة نسبيا، 
اما سهم اجيليتي فارتفع بواقع 
5 فلوس بعد تداول 2.2 ماليني 
سهم، وس����جل هيتس تداوالت 
قياس����ية من خالل 38.4 مليون 
سهم وواصل ارتفاعه مبقدار 5 

فلوس ليصل الى 64 فلسا.
شريف حمدي  ٭

على اجلوائز الكبيرة واجلذابة، 
باالضافة ال���ى متتعهم بأحدث 
املزايا املصرفي���ة التي يوفرها 

لهم البنك األهلي املتحد.
ولعل أه���م ما مييز برنامج 
احلصاد االسالمي ويجعله أكثر 
جذبا هو فرصة الفوز بجوائز 
أكب���ر وأكثر بفض���ل 3 جوائز 
أسبوعية كبرى قيمة كل منها 
25.000 دينار، باالضافة الى 25 
جائزة اضافية بقيمة 1.000دينار 
أما بالنسبة للجوائز األسبوعية 
الكبرى فانه���ا متنح أصحاب 
التوفير االستثماري  حس���اب 
)حس���اب حصادي االسالمي( 
احلاليني واجل���دد فرص الفوز 
على حد س���واء، وج���اء ادراج 
جائزة »راتب مدى احلياة« بقيمة 
000.250 دينار بش���كل شهري 
ليزيد من فرص الفوز باجلائزة 
الكبرى، بحيث لن يضطر العمالء 
الى االنتظار مدة 3 أشهر أو أكثر 
الكبرى حيث  للتأهل للجائزة 
أضافت جائزة راتب مدى احلياة 
الى برنامج جوائز حصادي قيمة 
كبيرة الى عمالء حساب التوفير 
االستثماري )احلصاد االسالمي( 
حيث مت توزيع أكثر من 10 ماليني 

دينار حتى اآلن.
وتعتبر جائزة »راتب مدى 
احلياة« الشهرية مبثابة هدية 
العمر من األهلي املتحد لعمالئه 
الذين اس���تطاعوا م���ن خاللها 
امتالك منزل أفضل، تعليم أفضل 
ألبنائهم ومستوى معيشي أكثر 
راحة بفضل ضمان استمرارية 
املكافآت شهرا بعد آخر ملدة 250 

شهرا.

املتح���د على تلبي���ة طموحات 
عمالئه وحتقيق أحالمهم وذلك 
من خ���الل تقدمي���ه 28 جائزة 
أسبوعية تبلغ قيمتها 100.000 
دينار كل أس���بوع، فضال عن 
اجلوائز الش���هرية والتي تقدم 
لعمالء املتحد الفائزين راتب مدى 
احلياة، وهو ما يزيد من االقبال 
على حساب التوفير االستثماري 
)احلص���اد االس���المي( والذي 
يجمع بني توافقه مع الشريعة 
االس���المية وجاذبيته للعمالء. 
ولذلك جنح »حصادي« في أن 
يصب���ح برنامج اجلوائز األول 
في الكويت املتوافق مع أحكام 
الشريعة االس���المية والوحيد 
ال���ذي يقدم جوائز أس���بوعية 
وش���هرية ذات قيم���ة تف���وق 
البرامج األخرى،  مبالغ جوائز 
كما مت تطوي���ر برنامج جوائز 
»حص���ادي« ليلب���ي متطلبات 
األف���راد من أصح���اب الرواتب 
ليزيد من فرصهم في احلصول 

اجرى البن���ك األهلي املتحد 
في احل���ادي والعش���رين من 
شهر ديسمبر املاضي السحب 
األسبوعي لبرنامج »حصادي« 
للجوائز املضاف حلساب التوفير 
االستثماري »احلصاد االسالمي، 
حيث أعلن عن 28 جائزة، وفاز 
الكبرى  باجلائزة األس���بوعية 
بقيمة 25 أل���ف دينار نقدا كل 
من سالم سعيد سالم املهندي، 
فريدة عب���داهلل، مانوج كومار 

جوشي.
كما فاز أيضا بجوائز نقدية 
قيمة كل منها 1000 دينار نقدا 
كل من جاس���م محم���د طالبي، 
سحر عبداهلل يوسف الثنيان، 
باق���ر، جناة علي  بتول محمد 
عبداهلل دايني، محمد علي نواف 
العنزي، عبداهلل محمد الهاجري، 
سميرة غلوم الشرشيني، اميان 
عبدالكرمي ذياب زنكوي، ركاد 
عبداهلل ثويني الظفيري، محمد 
عبداحملسن محمد املوسى، فوزية 
حس���ني صاهود الصقر، سيدد 
ابن احلس���ني، صوفيا انتوني 
باركي���دي، بيب���ي حبيب علي 
محسن، فوزية نصيب علي عبيد، 
فاطمة يوسف حسن الظفيري، 
بج���اد نايف مرزوق س���رور، 
صادق محمد أحمد الش���خص، 
جنان محمد حسن الزنكي، رميا 
محمد عبداهلل علي، بيير أنور 
أبي عبداهلل، قاسم نور علي نور، 
ناهض أبوالقاسم علي أكبر، نادر 
س���عيد أحمد ابراهيم املنديل، 

جعفر مهدي صالح علي.
ويس���اعد برنامج احلصاد 
البن���ك األهلي  االس���المي من 

محمد الظفيري يسلم الفائزة فوزية نصيب اجلائزة 

»املتحد« يعلن فائزي سحب »حصادي«

اجلمعية االقتصادية تعلن عن برامجها التدريبية لـ 2012 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

أعلنت اجلمعية االقتصادية الكويتية عن مجموعة 
من البرامج التدريبية للنصف األول من عام 2012 

والتي تشمل دورات تخصصية في االدارة واالقتصاد 
والتمويل.

وصرحت رئيس جلنة التطوير املهني باجلمعية نادية 
احلربي بأن الهدف الرئيسي من هذه الدورات هو 
العمل على صقل خبرات الشباب في سوق العمل 

الكويتي وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم من أجل 

خلق فرص تنافسية واكتساب مهارات عديدة عبر 
تلك الدورات التدريبية.  اجلدير بالذكر أن اجلمعية 
االقتصادية قامت مؤخرا باعداد خطتها لعام 2012 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي 

تتضمن دورات في االستثمار العقاري، ودورة 
عمليات الدمج واالستحواذ، ودورة أدوات التمويل 

االسالمي، ودورة ادارة احملافظ االسالمية باالضافة 
الى ورشة عمل حتليل البيانات املالية.

نادية احلربي

»االمتياز« ترعى املؤمتر العاشر لدور القطاع اخلاص 
في مشروعات التنمية والبنية األساسية 2012

.. و»توب العقارية« تعرض مشروع »بالم فيو في« املعرض

أعلن���ت ش���ركة االمتي���از 
لالستثمار عن رعايتها البالتينية 
القطاع  العاشر لدور  للمؤمتر 
اخلاص في مشروعات التنمية 
والبني���ة األساس���ية 2012 في 
دورته العاشرة الذي يقام حتت 
رعاية معال���ي وزيرة التجارة 
الدولة  والصناع���ة ووزي���رة 
التخطيط والتنمية  لش���ؤون 
الفترة  د.أماني بورسلي خالل 

من 15 الى 16 يناير احلالي.
و بهذه املناسبة صرح مدير 
عام شركة االمتياز لالستثمار 
عبدالرحمن زمان بأن الشركة 
قررت املشاركة في املؤمتر من 
منطلق األهمية التي يحظى بها 
وكونه املؤمتر الوحيد الذي تبنى 
قضايا املش���اريع التنموية في 
الكويت منذ دورته االولى في 
عام 2001، مؤكدا أن هذه املشاريع 

أعلن���ت مجموع���ة توب 
العق���اري ع���ن  للتس���ويق 
مشاركتها في معرض العقار 
املصري »عمار يا مصر«، حيث 
ستشارك املجموعة باملشروع 
املمي���ز بالم في���و الكائن في 

حدائق 6 اكتوبر.
وقال مدير املبيعات ملجموعة 
توب العقارية سامي مهداوي ان 
املجموعة تعد وكيال حصريا 
ملجموعة بيرامي���زا للفنادق 
واملنتجعات لتسويق مشروعها 
السكني املميز بالم فيو والكائن 

في منطقة حدائق 6 اكتوبر.
واضاف أن املشروع يقام 
على مساحة 25 فدانا، وتشكل 
نس���بة املباني في���ه 18% من 
مساحة املش���روع واملساحة 
الباقية تشكل مناطق للخدمات 
العام���ة واحلدائق وحمامات 
السباحة وغيرها. وبني مهداوي 
أن املشروع يتألف من 28 بناية 
س���كنية وباجمالي 672 شقة 
سكنية مبساحات 2-3 غرف 
ن���وم ومنافعها باالضافة الى 

وحدات دوبلكس. 
وأضاف أن اسعار الشقق 
مناس���بة ملختلف الش���رائح 
ويبدأ س���عر املت���ر فيها من 
3.400 جنيهات مصرية كامل 
العميل  التشطيبات مع منح 
مدة سداد 4 سنوات دون فوائد 
تنتهي ف���ي العام 2015، وبني 
ان املشروع قيد االنشاء حاليا 
ومن املتوقع االنتهاء منه في 

حتت رعاية سفير جمهورية 
مصر العربية في الكويت عبد 
الكرمي سليمان وبالتنسيق مع 
مكتب التمثيل التجاري املصري 
بدولة الكويت باشرت الشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املعارض UNIEXPO استعداداتها 
الثامنة من  ال���دورة  الط���الق 
املع���رض املص���ري للعق���ار 
واالستثمار باشراف من الهيئة 
املصرية العامة لشؤون املعارض 
واألسواق الدولية وبالتعاون مع 
الدولي لرجال األعمال  االحتاد 
مبصر )عم���ار يا مصر( وذلك 
خالل الفترة من 11الى 15 يناير 
املقبل مبركز املؤمترات والرويال 
سويت بفندق موفنبيك املنطقة 

احلرة مبيناء الشويخ.
ادارة  وأفادت نائ���ب مدير 
التسويق في شركة باز للنظم 
العقارية كوث���ر التميمي على 
هامش معرض العقار املصري 
الثامن ان املش���اركة باملعرض 
تأتي للتواصل مع عمالئها في 
ظل الظروف التي متر بها املنطقة 

أج���رى البن���ك التج���اري 
الكويتي السحب اليومي على 
حساب »النجمة«، يوم األحد 8 
يناير 2012 في املركز الرئيسي 
للبنك، بحضور ممثلة وزارة 
التجارة والصناعة صقر املناعي، 
وقد فاز كل من: الشيخ ناصر 
فواز سعود الصباح، علي محمد 
رضوان احم���د، مرمي يعقوب 
يوسف الدريع، ضبيه عبداهلل 
خالد الديحاني بجائزة قيمتها 

7000 دينار لكل منهم. 
ويتمي���ز حس���اب النجمة 
اجلدي���د بتأهيل عمالئه الفوز 
بجائزة يومي���ة قدرها 7000 

تساهم في دفع عجلة االقتصاد 
الكويت���ي وتطوي���ر القط���اع 
االس���تثماري في البالد اليجاد 
بدائل أخرى للدخ���ل وتوفير 

اخلدمات املثلى للمواطن 
واعتب���ر زم���ان أن حرص 
شركة االمتياز لالستثمار على 
املشاركة في رعاية املؤمتر نابع 
من قناعتها التامة بأهمية هذه 
املش���اريع وضرورة التواصل 
بني املشاركني في طرح احللول 
املناسبة للمشاكل التي تعترض 

طريقها. 
 B.O.T �فنجاح مش���اريع ال
املقبل���ة يتطلب  في املرحل���ة 
تفهم مش���اكل القطاع اخلاص 
أوال ومن ثم حلها قبل االلتفات 
الى تشريع القوانني والتشديد 
في تطبيقها مبا ينعكس سلبا 

على الشركات.

ديسمبر 2013، وكشف النقاب 
ع���ن ان عدد من املباني قد مت 
االنتهاء من بناء هيكلها وجار 
العمل على تنفيذ باقي املباني 
وفقا للخطة واجلدول الزمني 

احملدد.
وقال ان مجموعة بيرميزا 
تقدم هدية مجانية لكل مشتر 
شقة وهي عبارة عن صك اقامة 
ملدة اسبوع سنويا وملدة 15 عاما 
في اي من منتجعات املجموعة 
ف���ي مصر وقريب���ا في دبي، 
والصك ميتاز بتقدمي غرفتني 
فندقيتني لعدد 4 اشخاص، مع 
منح العميل خصومات اضافية 
على مختلف اخلدمات االخرى 

التي تقدمها املنتجعات.
وبني أن مجموعة بيرميزا 
تعد من أوائل الش���ركات في 
العربية  جمهوري���ة مص���ر 
والتي تعمل في قطاع الفنادق 
والسياحة ومتتد خبرتها الكثر 
من ثالثني عاما في هذا املجال 
ومتتل���ك مجموعة من فنادق 
الدرجة االولى ذات فئة اخلمس 
جنوم ف���ي القاهرة واالقصر 
واسوان وشرم الشيخ وسهل 
حشيش، وأضاف أن الشركة 
واملدرجة في البورصة املصرية 
اجته���ت لتنفي���ذ املش���اريع 
االسكانية لتقدم خدمة مضافة 

للسوق العقاري املصري.
النق���اب عن أن  وكش���ف 
االحداث التي ش���هدتها مصر 
خ���الل االش���هر املاضية لم 

العربية ومواصلة تقدمي نظام 
حصص املشاع من عمق أحكام 
الشريعة االسالمية السمحاء، 
هذا النظام الذي بدأنا بتطبيقه 
على مشروع فندق كبثورن في 
دبي. ومن ثم مشروع منتجع 
منازل العني في مكة املكرمة وهو 
أول منتجع في قلب مكة املكرمة 
حي���ث ميتد فندق منازل العني 
على مساحة 3750 مترا مربعا 
مبوقع استراتيجي في منطقة 
شمال العزيزية )قرب منى( مما 
يجعله مناسبا للحركة باجتاه 
احلرم املكي س���واء بالسيارة 
حيث ال يزيد الوقت عن دقائق 
معدودة أو من خالل احلافالت 
اخلاصة لنقل قاطني الفندق من 
والى احلرم على مدار الساعة، 
كما يوفر الفندق لقاطنيه كافة 
اخلدمات الفندقية واملرافق التي 
تضم مطاع���م متنوعة ونادي 
صح���ي وح���وض للس���باحة 
واحلدائ���ق املعلق���ة وخدمات 
أخرى لتلبي جميع احتياجات 
العائالت املسلمة أثناء اقامتها في 

دينار ، لينفرد البنك التجاري 
بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، 
باإلضافة الى أربعة سحوبات 
كبرى جترى خالل العام تبلغ 
قيمة كل جائزة منها 100.000 
دين���ار تقام في العيد الوطني 
والتحري���ر، عيد الفطر، وعيد 
األضحى املبارك باالضافة الى 
ذكرى تأس���يس البنك في 19 

يونيو.
 يفتح حساب النجمة مببلغ 
500 دين���ار والتأه���ل لدخول 
السحب اليومي بعد فترة أسبوع 
وسحوبات املناسبات بعد فترة 
شهرين، علما بأن حساب النجمة 

وطال���ب بض���رورة ازالة 
الت���ي تعوق خطة  العراقيل 
الدولة الطموحة لتنفيذ املشاريع 
التنموية بتشكيل فريق عمل 
من الكفاءات واخلبرات الوطنية 
في مجال التنظيم والتطوير 
االداري للقيام بتحديد وحتليل 
املعوق���ات ووض���ع احللول 
التي تس���اعد  والتوصي���ات 

بنجاح خطة التنمية.
وتأتى ه���ذه الرعاية ضمن 
اخلطة االستراتيجية لالمتياز 
والت���ي ته���دف ال���ى دعم كل 
الفعالي���ات املتميزة ذات النفع 
س���واء على قط���اع األعمال أو 
املجتمع بشكل عام، فاالمتياز 
كانت وم���ا زالت تراعي مفهوم 
اعمار األرض والس���عي نحو 
مجتم���ع ينم���و على أس���س 

صحيحة. 

توقف مطلق���ا عمليات البيع 
في املشروع بل كان هناك اقبال 
جيد وان كان محدودا، اال أن 
املجموعة وبفضل من اهلل قد 
متكنت وفي ظل هذه الظروف 
من بيع ع���دد ال بأس به من 
الشقق وكان الالفت في االمر الى 
ان اقبال املواطنني اخلليجيني 
على التملك في املشروع كان 
عاليا وشكل ما نسبته 05% من 
مجموع املبيعات في املشروع 
وهذا يعزز وبشكل كبير مدى 
ارتباط املواطنني مبصر وحبهم 
للتملك فيها مهما كانت الظروف 
واملعطيات االنية التي متر بها 
البالد فاالوضاع تسير نحو 

االستقرار واالفضل.
وأضاف أن االستثمار في 
القطاع العق���اري يبقى دوما 
االفضل ملا يتمتع به من أمان 
تام وحملافظته على مكاسبه 
في ظل املتغيرات التي تشهدها 
القطاع���ات االخرى  مختلف 
من حاالت صع���ود وهبوط، 
فاالس���تثمار بالعقار وأن مر 
في بعض االوقات بحالة من 
الركود واالزمات اال أنه سرعان 
ما يستعيد عافيته ونشاطه 
بش���كل أفضل مما كان عليه 
من قب���ل. وتوقع مهداوي أن 
تشهد أسعار العقارات في مصر 
القادمة  الفترة  ارتفاعا خالل 
مستفيدة من حركة االستقرار 
والدميوقراطية التي ستشهدها 

البالد. 

مكة املكرمة ويضم فندق منازل 
الع���ني وحدات س���كنية فخمة 
ومتنوعة املساحة لتوفر جلميع 
املسلمني اختيارات واسعة من 
أمناط الس���كن لتلبي رغباتهم 
واحتياجاته���م وامكانياته���م 
وليك���ون للجميع ف���ي منازل 
العني مدخال نحو مناسك احلج 

والعمرة.
وقالت ان مشروع باز مارينا 
في منطقة )مرسى علم( الواقعة 
على ش���اطئ البحر األحمر في 
جمهورية مصر العربية يتضمن 
منتجع���ا »فندقي���ا« بواجهة 
بحرية متتد ألكثر من 70 مترا، 
الس���ياحي  مبحاذاة املمش���ى 
ملدينة )مرسى علم( وأجنحته 
املتنوع���ة واملتميزة باطاللتها 
على البح���ر األحمر وحمامات 
السباحة واملسطحات اخلضراء 
ذات الشالالت املائية وخيارات 
كثيرة الحجام األجنحة والغرف 
التجارية  والعديد من احملالت 

وسالسل املطاعم العاملية.

مين���ح عمالءه اكب���ر عدد من 
الفرص للرب���ح حيث يحصل 
العميل على فرصة للربح مقابل 
كل 25 دينارا تبقى في احلساب 

بدال من 50 دينارا.
و»التج���اري« ينتهز هذه 
الفرصة ليهنئ جميع الفائزين 
في س���حب النجمة، علما بأنه 
س���يتم قيد اجلوائ���ز النقدية 
الى حس���ابهم ف���ي البنك.كما 
نتوجه بالشكر لوزارة التجارة 
والصناعة على تعاونهم الدائم 
واشرافهم الفعال على عمليات 
التي متت بسالسة  الس���حب 

ونظام. 

عبدالرحمن زمان

سامي مهداوي

كوثر التميمي

24 شركة تستعرض مشاريعها
في املعرض املصري للعقار واالستثمار

تنظمه »يوني اكسبو« ويفتتحه السفير املصري في 11 اجلاري

»التجاري« يعلن فائزي سحب »النجمة«


