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عيسى خداده والشيخ مالك السلمان والسفيرة األميركية ديبورا جونز ووليد قدومي يقصون شريط االفتتاح

منظر عام لألجنحة املشاركة في املعرضخداده يستعرض مشاريع إحدى الشركات املشاركة

الفهد أناب عيسى خداده في افتتاح معرض العقار واالستثمار في أرض المعارض الدولية بمشاركة 53 شركة

90 ألف طلب إسكاني متراكم في نهاية 2009 
ومحفظة بـ 250 مليون دينار لألرامل والمتزوجات من غير كويتيين

عاطف رمضان 
أكد نائب املدير العام لشؤون 
االس���تثمار ومش���اريع القطاع 
العام���ة  اخل���اص باملؤسس���ة 
للرعاية السكنية عيسى خداده 
أن »املؤسس���ة« لها دور مهم في 
املشاريع التنموية، مشيرا إلى أن 
هناك قانونا سوف يصدر قريبا 
إلنش���اء املدن السكنية تنسيقا 
بهذا الشأن بني »املؤسسة« وجلنة 
ش���ؤون اإلسكان مبجلس األمة، 
وهناك أيضا توافق على إصدار 

القانون.
ف���ي تصريحه  ج���اء ذل���ك 
للصحافيني أمس عقب افتتاحه 
نيابة ع���ن نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الشيخ أحمد الفهد معرض العقار 
واالس���تثمار � معرض املعارض 
العقارية في الكويت � في أرض 
املعارض الدولية مبنطقة مشرف 
مبشاركة 53 شركة عقاريةحيث 
يقام املعرض في دورته الثالثة 
بتنظيم مجموعة توب اكس���بو 
املع���ارض واملؤمترات  لتنظيم 
بالتع���اون مع ش���ركة معرض 

الكويت الدولي.
وأضاف خداده ان مش���روع 
القانون مق���دم ملجلس األمة من 
قب���ل أكثر من 10 ن���واب بصفة 
االستعجال وجار حاليا التنسيق 
لتعديل بعض مواد القانون، كاشفا 
عن توافق على م���واد القانون، 
متوقع���ا أن يصدر في الش���هر 

اجلاري او مايو املقبل.
وقال خداده: »هذا القانون يجيز 
لنا تأسيس شركات مساهمة على 
أن يتم طرح 50% منها للمواطنني 
من خالل االكتتاب العام و40% منها 
يتم عرضها في مزاد علني على 
شركات القطاع اخلاص املدرجة 
البورصة وبعض الشركات  في 
الت���ي يعتمدها مجلس الوزراء، 
مبينا أن نسبة ال� 10% منها سوف 

متتلكها احلكومة.

أهمية الشركة

وأش���ار خداده إل���ى أن هذه 
الشركات س���وف تقوم بتنفيذ 
مدينتني، احداهما مدينة اخليران 
والت���ي حتوي 36 أل���ف وحدة 
سكنية، مبينا أن الشركات ملزمة 
بتنفيذ هذه املشاريع خالل فترة 
ال� 6 سنوات املقبلة، وأنه سوف 
تتطرق م���واد القانون إلى هذه 
التفاصيل، علما ان هذه املشاريع 

.B.O.T �بنظام ال
وب���ني أن مش���روع املطالع 
يتضمن 18 ألف وحدة س���كنية 
وأنه سوف يتم تأسيس شركة 

لهذا املشروع.
وزاد قائال: من خالل اخلطة 
التنموية هن���اك ترتيب لطرح 
اول مزاد علني لتأسيس شركة 
اخليران قبل نهاية شهر سبتمبر 

املقبل.
امليزانية  وب���ني خ���داده أن 
التقديرية التي خصصت ملشروع 
اخليران )ألعمال الرعاية السكنية 
فقط( تقارب مليارا و900 مليون 
دينار، الفتا إلى أنه في حال متت 

اعب���اء إضافية، مبينا  يحملهم 
أنه ع���اد العقار ليكون مبتناول 

اجلميع.
املقبلة  أن املرحلة  إلى  وأشار 
تتطلب مجهودا إضافيا من اجلميع 
ملعاجلة آثار األزمة وانعكاساتها 
وتتطل����ب الي����وم أكث����ر من أي 
وقت مضى تعاونا بني القطاعني 
احلكومي واخل����اص خللق حالة 
عقارية واستثمارية جديدة تتيح 
للجميع املش����اركة فيها وحتقق 
حلوال عملية ملستقبل التنمية في 
الكويت واملنطقة، فاليوم باشرت 
الكويت في وضع أسس خطة تنمية 
كبيرة س����تعيد للكويت مكانتها 
االقتصادية واملالية وس����تعطي 
الس����وق دفعة معنوية وتنموية 
كبيرة ستساهم في تفعيل مجموعة 
القطاعات االقتصادية  كبيرة من 
وس����تترك آثارا ايجابية بتوفير 
السيولة في السوق وبالتالي عودة 
إلى  العجلة والدورة االقتصادية 
مكانها الطبيعي والصحيح، معربا 
عن أمله في أن تخطو دول املنطقة 
هذه اخلطوة ليكون أمر معاجلة 

األزمة شامال املنطقة ككل.

كبار الالعبين

ولفت الشيخ مالك بدر السلمان 
إلى أنه بالرغم من جتميد وخروج 
العبني كبار من السوق العقاري 
وتأثر عدد ال بأس به من الشركات 
باألزمة، إال أن »توب اكس���بو« 
وبفضل من اهلل متكنت من حشد 
حوالي 53 شركة عقارية ومالية 
للمشاركة في هذه الدورة والتي 
تتميز بوجود أكثر من 100 مشروع 
عقاري فيه���ا بأكثر من 18 دولة 
ويعد هذا األمر اجنازا كبيرا في 
ظل الظروف التي مر بها القطاع 

العقاري خالل األشهر املاضية.
ومضى قائ���ال: اليوم نلمس 
تغييرا واضحا في س���لوكيات 
املهتم���ني بالعقار س���واء كانوا 
بائعني أم مس���تثمرين فاحلالة 
النفسية أصبحت أفضل مما كانت 
عليه وبدا اجلميع مقتنعا بأننا 
نحتاج إلى جتاوز األزمة ومعاجلة 
إلى  العودة  تداعياتها من خالل 
التداول والبيع والش���راء، وهو 
ما بدأنا نلمسه فعليا منذ الربع 
الرابع من العام املاضي والذي شهد 
حركات بيع وشراء جيدة وتعد 
طبيعية وفقا لألوضاع التي مر 

بها القطاع.
ومض���ى قائ���ال: حرصنا في 
املجموعة على أن نكون متميزين 
في معارضنا وأن نقدم دوما اجلديد 
فيها واليوم سيجد زائر املعرض 
عددا كبيرا من الشركات واملشاريع 
وبإمكان���ه اليوم االختيار،و مبا 
يناس���ب طموحات���ه وتطلعاته 
بتملك البيت أو األرض املناسبة 
أو الدخول في مشاريع استثمارية 
حتقق له عوائد جيدة فاليوم تعد 
املعارض فرصة مناسبة لالختيار 
وفرصة رائعة لالستثمار، فالعقار 
مازال سيد املوقف واملالذ اآلمن في 
ظل الهزات العديدة التي تتعرض 
لها أسواق املال سواء كانت احمللية 
أو اإلقليمية أو العاملية وليكون 
العقار مبثابة البديل املناسب في 

هذا الوقت لالستثمار.

المبالغ المرصودة للمشاريع
افاد نائب املدير العام لش��ؤون االستثمار ومشاريع القطاع 
اخلاص باملؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية عيسى خداده بأن 
املبالغ املرصودة بامليزانية لدى »املؤسس��ة« ملدينة جابر األحمد 
325 مليون��ا ومدينة صباح األحمد 450 مليونا ومدينة اخليران 
)للرعاية السكنية فقط( مليار و900 مليون دينار، مشيرا الى انه 
في حال اضفنا عليها مشاريع الطاقة الكهربائية فسوف تتعدى 
تكلفته��ا ال� 3 مليارات دوالر، مبين��ا ان مدينة املطالع مرصود 
لها مليار دينار، مضيفا ان املبلغ املتبقي باخلطة بالنسبة ملدينة 

سعد العبداهلل بحدود 105 ماليني دينار.

القدومي: 2010 عام العودة لالستقرار
قال العضو املنتدب ملجموعة توب اكس��بو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات وليد القدومي ان الوقت الراهن هو املناس��ب للبحث 
عن الفرص العقارية واقتناصها، مش��يرا ال��ى ان العقار والذي 
ش��هد مرحلة الوصول الى القاع خالل األشهر املاضية قد بدأت 
اس��عاره إما في االستقرار او االرتفاع في عدد من الدول بنسب 

متفاوتة.
وأضاف القدومي ان دخول بعض الصناديق السيادية واحملافظ 
العقارية وكبار املستثمرين لعدد من الدول قد ساهم في استقرار 
تلك األسواق بل وأدى الى ارتفاع اسعار العقار فيها بنسب متفاوتة 

عما وصلت اليه بعد حركة التصحيح في األسعار.
ونصح القدومي املس��تثمرين الراغبني في االستثمار خارج 
الكويت بالشراء اآلن واالس��تفادة من تراجع األسعار باالضافة 
الى االس��تفادة من س��عر صرف الدينار مقابل العمالت العاملية 
واإلقليمية والتي حققت فرقا كبيرا خالل املرحلة احلالية وصل 
ال��ى اكثر من 25% لبعض العمالت وه��ي بالتأكيد ارباح محققة 
للمس��تثمرين خالل العام احلالي والذي تشير مختلف التقارير 
والدراسات الى ان العام 2010 سيكون عام العودة الى االستقرار 
العامل��ي وعودة النش��اط الى مختلف القطاعات والتي س��يكون 

بالتأكيد القطاع العقاري من أبرزها.

إضافة محطات الكهرباء الداخلية 
فستفوق امليزانية ال� 3 مليارات 

دينار.
وذكر أن تكلفة الرعاية السكنية 
فقط ملشروع املطالع تقدر مبليار 
دينار، موضحا أن مدينة صباح 
األحمد كلها طرحت للتنفيذ حاليا 
وأنه مت التعاقد عليها، وأن تكلفة 
الرعاية السكنية فقط لها تق�در 

ب� 450 مليون دينار.
وأملح إلى أنه مت توقيع آخر 
عقدين إلنشاء 2200 بيت، أما بقية 
املش���اريع فتم توقيعها مؤخرا، 
مشيرا إلى أنه حاليا جار إعداد 
املخططات النهائية لطرح احملور 
اخلدمي في املدينة والذي يحتوي 
على مناطق خاصة باالستخدامات 
»التجارية« و»احلكومية« مثل 
اجلامعات واملعاهد ومركز الشيخ 

الذي  صباح األحمد االس���المي 
تق���در تكلفته بحدود 60 مليون 

دينار.
وح���ول رؤيت���ه ع���ن أعداد 
الطلبات اإلسكانية لدى املؤسسة 
أفاد خداده بأن العدد املتراكم حتى 
نهاية 2009 يق���ارب ال� 90 ألف 

طلب إسكان.
وزاد قائ���ال: لكنن���ا حالي���ا 
نوزع قس���ائم على املخططات، 
حيث قمنا بتوزيع 880 قسيمة 
في مدينة صب���اح االحمد، وأنه 
اليزال هناك بحدود 6 آالف قسيمة 
تقوم »املؤسسة »بتوزيعها وكلها 
أبرمت عقودها وهي جاهزة حاليا 
للتوزيع«. وأش���ار إل���ى أنه مت 
توزيع 1030 قس���يمة في شمال 
غرب الصليبخات، وأنه مت االنتهاء 
من توزيع املخططات، مؤكدا أن 

»املؤسسة« تعمل جاهدة خالل 
املقبلني لتخصيص  الش���هرين 
القسائم في مدينة جابر االحمد، 
حيث هناك بحدود 2650 قسيمة 
سيتم تخصيصها، على أن تبدأ 
»املؤسسة« في توزيعها بعد عطلة 

الصيف.
 ولف���ت إلى أن »املؤسس���ة« 
طرحت على أعضاء جلنة شؤون 
االس���كان مبجلس االمة مقترحا 
إلنش���اء محفظة برأسمال 250 
مليون دين���ار للمرأة الكويتية، 
موضحا أن هذه احملفظة سيتم 
إنش���اؤها لش���راء أو استئجار 
عمارات س���كنية، وذلك للفئات 
التي تخص املرأة الكويتية التي 
الرعاية  ال ينطبق عليها قانون 
الس���كنية احلالي مث���ل األرامل 
واملتزوج���ات من غير كويتيني، 

مؤكدا أن ه���ذا التوجه موجود 
ومطروح على مجلس االمة.

وقال إن العقارات التي تشتريها 
احملفظة س���تكون لالس���تثمار 
والتأجير )الرمزي( ضاربا مثاال 
على ذلك بالبيوت الشعبية التي 

يقارب إيجارها 50 دينارا.

شقق سكنية

وزاد قائال: ق���د تكون هناك 
شقق س���كنية ستكون ايجارها 
بهذه احلدود، وهناك تنس���يق 
بني »املؤسسة« وبنك التسليف 

واالدخار بهذا الشأن.
وأوض���ح أن ه���ذه احملفظة 
ستكون لها جلنة تنفيذية تابعة 
الوزراء  لنائب رئيس مجل���س 
للشؤون االقتصادية.  من جانب 
آخر، أشاد خداده مبعرض العقار 

واالس���تثمار من حيث التنظيم 
واإلعداد وعدد الشركات املشاركة، 
مشيرا إلى أن مثل هذه املعارض 

تنشط السوق الكويتي.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة مجموعة توب اكسبو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات الشيخ مالك 
بدر السلمان، إنه مير اليوم أكثر 
من عام ونصف العام على األزمة 
العاملي���ة والتي وضعت  املالية 
العالم أجم���ع على مفترق طرق 
وتركت آثارا حتتاج إلى سنوات 
عديدة إلصالحها، مشيرا إلى أن 
العام املاض���ي كان عاما عصيبا 
على مختلف القطاعات االقتصادية 
خصوصا القطاع العقاري الذي 
ش���هد حركة تراج���ع كبيرة في 
التداول، موضحا أنه كثر العرض 
وقل الطلب وبدا واضحا أن هناك 

تراجعا كبيرا في األسعار وخروجا 
واسعا للمضاربني.

وأضاف الس���لمان أن عصر 
الطفرة العقارية في املنطقة قد 
الكثيرون  انتهى وانتهى مع���ه 
الذين عاثوا عبثا في سوق العقار 
إلى مستويات مبالغ  وأوصلوه 
فيها سواء من حيث عدد املشاريع 
أو من حيث األسعار  املطروحة 
التي حرمت شريحة  اجلنونية 

كبيرة من حلم متلك العقار.
وأش���ار إلى أن عودة القطاع 
العقاري إلى وضعه الطبيعي ملا 
كان عليه قبل عصر الطفرة وعودة 
األسعار في مختلف دول العالم 
إلى منطقها السليم ستمكن ممن 
حرموا فرصة التملك في السابق 
الفرصة احلقيقية لتملك العقار 
وب���دون أن يثقل ذلك كاهلهم أو 

  تأسيس شركة الخيران عبر أول مزاد علني ضمن خطة التنمية في سبتمبر المقبل
 السلمان: تداول عمليات البيع والشراء بدأ يعود فعليًا في الربع الرابع من العام الماضي

)أحمد باكير(.. ويطلعان على مجسم ألحد املشاريع العقارية


