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نيودلهي ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية إن تداعيات 
أزمة منطقة اليورو من املمكن أن تقلل من الشـــهية نحو 
قرض 8.5 مليارات دوالر لـ »بهارتي« لتمويل صفقة »زينـ  
افريقيا« في حني أكدت مصادر مصرفية أخرى لـ »رويترز« 
في الهند أن صفقة بهارتي ليست في خطر في ظل موافقة 

البنوك املقرضة وثقتها بالشركة.
وقال أحد املصرفيني في مجموعة التأمني ان »بهارتي« 

ستكون قصة حل الرافعة املالية في حني أكد أحد املصرفيني 
في البنوك املقرضة أن صفقة بهارتي لن يصيبها سوء رغم 
األحداث العاملية املرتبطة بأزمة اليورو والتصنيف السلبي 
الـــذي حازت عليه من قبل وكاالت التصنيف، وذلك نظرا 

لعالقتها اجليدة مع معظم البنوك العاملية.
وأشار إلى أن متويل الصفقة سيكون في غضون األيام 

القليلة املقبلة كما أدلت بذلك سابقا »بهارتي«.

تمويل »زين ـ أفريقيا« لن يتأثر بأزمة اليورو

تداول 135 عقارًا خاصًا بقيمة 29.3 مليون دينار 
و40 عقارًا استثماريًا بـ 15.4 مليونًا

أظهرت احصاءات ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل للفترة من 9 الى 13 مايو اجلاري ان عدد 
العقارات املتداولة للعقود بالنسبة للعقار اخلاص 135 عقارا 
مببلغ قدره 29.3 مليــــون دينار، في حني بلغ عدد العقار 
االستثماري 40 عقارا بقيمة 15.4 مليون دينار، وبلغ عدد 
العقار التجاري 5 عقارات مببلغ قدره 1.2 مليون دينار، فيما 
لم يشــــهد عقار الشريط الساحلي او املخازن او الصناعي 

اي حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

وجاء في االحصاءات ان اجمالي العقود العقارية خالل 
الفتــــرة من 9 الى 13 مايو اجلاري بلغت 180 عقارا مقارنة 

باالسبوع السابق حيث كان اجمالي العقارات املتداولة 181 
عقارا وذلك بانخفاض مؤشــــر تداول العقود بواقع عقار 
واحد، فيما ارتفعت حركة تــــداول العقار اخلاص للفترة 

نفسها بواقع 8 عقارات مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار االستثماري 
انخفض بواقع 13 عقارا، في حني ارتفع العقار التجاري بواقع 
4 عقارات، علما انه اســــتقر مؤشر تداول العقود بالنسبة 

لعقار الشريط الساحلي بواقع »صفر« عقار.
وعن العقارات املتداولة للوكاالت بادارتي التســــجيل 
العقــــاري والتوثيق في وزارة العــــدل خالل الفترة من 9 
الى 13 مايو اجلاري فقد بلغ عدد العقار اخلاص 4 عقارات 
مببلغ قدره 717 الف دينار، كما بلغ عدد العقار االستثماري 

3 عقارات مببلغ قدره 2.4 مليون دينار، علما انه لم يشهد 
العقار الصناعي او املخازن اي حترك خالل هذه الفترة.

اما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان اجمالي 
العقارات املتداولة خالل نفس الفترة 11 عقارا مقارنة باالسبوع 
الســــابق حيث بلغ اجمالي العقــــارات املتداولة 13 عقارا، 
وذلك بانخفاض مؤشــــر تداول الوكاالت العقارية بواقع 
عقارين. ومن املالحظ بالنسبة للعقار اخلاص ان مؤشره 
انخفض بواقع 6 عقارات، فيما استقر مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية بالنسبة للعقار االســــتثماري بواقع 3 عقارات، 
علمــــا ان العقار التجاري ارتفع بواقع 4 عقارات، في حني 
استقر مؤشر تداول الوكاالت العقارية بواقع »صفر« عقار 

بالنسبة لعقار املخازن.

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 9 إلى 13 مايو الجاري

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 

خالل الفترة من 9 إلى 13 مايو 2010 ـ  العقود المسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليجتارياستثماريخاصاحملافظة

1325000العاصمة )1(
37160000حولي )2(

1940000الفروانية )3(
3300000مبارك الكبير )4(

27180000االحمدي )5(
600000اجلهراء )6(

135405000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق خالل 

الفترة من 9 وحتى 13 مايو 2010 ـ الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

01000العاصمة )1(
11000حولي )2(

10000الفروانية )3(
20000مبارك الكبير )4(

01400األحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

43400املجموع

الحمود: تأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار دينار 
كفيل بحل أزمة العقارات المتعثرة

والتي تعاني من صعوبة في سداد 
االلتزامات التي عليها للبنوك مع 
عدم قدرة املالك على تســـييلها 
النخفاض قيم األصول بشـــكل 

كبير نتيجة األزمة املالية. 
الرهونات مع  حل مشـــاكل 
البنوك، حيث ان دخول الصندوق 
بالشراء سوف ميكن البنك من 

احلصول على أمواله.
حل مشاكل الشركات املالكة 
القطاعات مـــع املطورين  لتلك 

العقاريني. 
وبني احلمود أن الكويت هي 
الدولة الوحيدة التي تتحكم في 
كل شىء بدءا من النفط وحتى 
بيع اخلبز، مبينا أن تلك احلالة 
الوحيدة واالستثنائية بني  هي 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
حيث بـــدأت اخلصخصة تغزو 
تلـــك االقتصاديـــات وحتقـــق 
جناحات مهمة على كافة األصعدة 

واملجاالت. 

واستدرك احلمود بأن تأسيس 
الهـــادف لتحقيق  الصنـــدوق 
الربحية ســـوف يحقق 4 فوائد 

تتمثل في:
إلى السوق  دخول ســـيولة 
العقاري والتي من شأنها تعزيز 

وضع الشركات العقارية. 
حل مشاكل العقارات املتعثرة 

عمر راشد 
دعـــا رئيس مجلـــس إدارة 
شركة املستثمر العقاري واخلبير 
العقـــاري عبدالرحمن احلمود 
املؤسسات احلكومية ممثلة في 
العامة لالستثمار وبيت  الهيئة 
الـــزكاة والتأمينات االجتماعية 
والقطاع اخلاص ممثال في قطاع 
البنوك وشـــركات االســـتثمار 
لتأسيس صندوق عقاري بقيمة 
مليار دينار هدفه االستثمار في 
العقارات التجارية ذات العوائد 
اجليـــدة والتي ميكنهـــا زيادة 

وتنمية املال العام. 
وقال إن سياسة تكوين محافظ 
حكومية تتعارض مع النهج العام 
للحكومة التي أقرت خطة التنمية 
االقتصادية بكلفة قدرها 37 مليار 
دينار وكذلك قانون التخصيص 
الذي يعطي القطاع اخلاص أهمية 
خاصة في تعزيز قدراته في البناء 

االقتصادي للدولة. 

تساهم فيه الهيئة العامة لالستثمار وبيت الزكاة والتأمينات االجتماعية 

عبدالرحمن احلمود

»دبي إنترناشيونال كابيتال« 
تطلب تأجيل ديون لمدة 3 أشهر

صندوق النقد: قطر تسجل أعلى معدل نمو
 في العالم بنسبة 18% نهاية العام الحالي

دبي ـ CNN: رجحت تقارير 
اقتصادية أن يكون إعالن شركة 
انترناشيونال كابيتال«  »دبي 
عن طلبها تأجيل سداد قروض 
ملدة ثالثة أشـــهر قد جاء بعد 
موافقة املصارف الدائنة، وهي 
مبعظمها بريطانية، وذلك بعد 
ساعات على إعالن الشركة عن 

تقدمي طلب بذلك.
وذكرت التقارير أن الشركة 
العمالقـــة، وهي ثانـــي ذراع 
اســـتثمارية تابعة إلمارة دبي 
تعلن تعثرها في دفع مستحقات 
بعد »دبي العاملية« ستواصل دفع 
القرض، مبدية تخوفها  فوائد 
من تأثير هذه التطورات على 
اقتصاد اإلمارة الذي لم يتمكن 
بعد من إزالـــة آثار أزمة »دبي 
التـــي تنتظر خطط  العاملية« 
جدولة ديونها بدورها موافقة 

الدائنني.
وكانت »دبي انترناشيونال 
كابيتـــال« قـــد أعلنت مســـاء 
اخلميس املاضي عن تقدمي طلب 
تأجيل لسداد الديون حتى 30 
سبتمبر 2010، وذلك بالتنسيق 

مع جلنة من املصارف.
وقالــــت الشـــركة، في بيان 
مقتضـــب، إن متـــديـــد الدين 

سيسمح بتطبيق خطة متفق 
عليها وذات أمد بعيد تســـمح 
للشركة بـ »احلصول على أقصى 
اســـتفادة ممكنة من أعمالها« 

لصالح اجلميع.

قرض مستحق

ولدى الشركة قرض بقيمة 
1.250 مليـــار دوالر يســـتحق 
في يونيـــو املقبل، بينما تقدر 
ديونها اإلجماليـــة بقرابة 2.5 
مليار دوالر، وذلك كجزء من 12 
مليار دوالر هي الديون اإلجمالية 
ملجموعة »دبي القابضة« التي 
انترناشيونال  تتبع لها »دبي 

كابيتال«.
وأوردت الصحف البريطانية 
أن قرار طلب تأجيل الدين جاء بعد 
اجتماع بني إدارة الشركة وعدد 
 HSBC من البنوك، على رأسها
البريطاني و»رويال بنك أوف 
سكوتلند«، ومؤسسة »ديلويت« 
التي عينتها املصارف للتفاوض 
مع الشركة اإلماراتية، وممثلني 
عـــن بنـــك »الزارد« الذي يقدم 

املشورة لـ »دبي القابضة«.
يذكـــر أن »مجموعـــة دبي 
القابضـــة« كانـــت فـــي ذروة 
نشاطها قبل األزمة عام 2008 

حيث كانت تدير أصوال متنوعة 
بقيمة 13 مليار دوالر، وقد قامت 
البارزة  بالكثير من الصفقات 
خالل السنوات املاضية، بينها 
شـــراء حصص فـــي مجموعة 
»توســـادوس« و»دونكاستر« 
و»ودميلر كرايسلر« ومجموعة 
HSBC القابضة، وEADS الدفاعية 

األوروبية.
ويأتي هذا اإلعالن بعد أسبوع 
إعـــالن »مجموعـــة دبي  على 
العاملية« التي تنوء بدورها حتت 
ثقل ديونها، انها توصلت التفاق 
الرئيسيني  مبدئي مع دائنيها 
إلعادة هيكلة ديون قيمتها 23.5 

مليار دوالر.
وقالت الشركة إن االتفاق مت 
التوصل له بعد عدة اجتماعات 
مع ما يعرف بلجنة التنسيق، 
التي شكلها الدائنون لتمثيلهم، 
والتي تتصرف بالنيابة عن %60 

من البنوك الدائنة.
وأوضحت الشركة في بيانها 
ان االتفـــاق، الذي وافقت عليه 
حكومة دبي، ال يتضمن احلصول 
على دعم جديد من اإلمارة، لكنه 
ســـيكون بحاجة ملوافقة باقي 
البنوك غير األعضاء في جلنة 

التنسيق.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل االقتصاد 
القطري أعلـــى معدل منو في العالم يقارب %18 
كما توقع منوا أكبر القتصادات الدول النفطية 

العربية األخرى.
وقال مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
بالصندوق مسعود أحمد، معلقا على تلك التوقعات 
التي وردت في تقرير للصندوق، إن اقتصاد قطر 
سينمو بتلك النسبة املرتفعة مدفوعا بالتوسع 

في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي.
وأضاف أن منو اقتصاد هذه الدولة اخلليجية 
ـ التي لديها احتياطات هائلة من الغاز الطبيعيـ  
خارج قطاع الطاقة سيتراوح بني 10 و11%، واصفا 
معدل النمو املرتفع خارج قطاع الطاقة بأنه مؤشر 

صحي بالنسبة إلى االقتصاد القطري.
وفي ســـياق تعليقه على توقعات لصندوق 
النقـــد بارتفاع معدل النمو فـــي الدول النفطية 
العربية هـــذا العام إلى 4.2% من 1.5% في العام 
السابق، قال مسعود أحمد إن هناك سببني يفسران 
ذلـــك االرتفاع املتوقع وهما ارتفاع إنتاج النفط 
بفضل االنتعاش العاملي، واستمرار حكومات تلك 
الدول في اإلنفاق لدعم أنشطة اقتصادية خارج 
قطـــاع النفط. وتوقع أحد أبرز خبراء االقتصاد 
في األمم املتحدة أول ارتفاع معدل منو االقتصاد 
العاملي هذا العام إلى 3% من معدل 2.4% رجحته 
في وقت سابق، كما توقع أن يزيد النمو العاملي 

عام 2011 إلى %3.2. 

جاء بعد اجتماع البنوك الدائنة والتي معظمها بريطانية

خالل الفترة من 23 حتى 27 مايو الجاريبفضل ارتفاع إنتاج النفط واستمرارها في زيادة اإلنفاق لدعم النشاط االقتصادي

659.1 مليون درهم 
مشتريات األجانب من أسهم دبي 

دبي: بلغت قيمة مشتريات األجانب من األسهم في سوق دبي املالي 
خالل الفترة من 23 حتى 27 مايو اجلاري حوالي 659.1 مليون درهم، 

لتشكل ما يقارب من 48.3% من إجمالي قيمة املشتريات.
وبلغت قيمة مبيعات األجانب من األســـهم خالل الفترة نفســـها 
حوالي 699.4 مليون درهم، لتشـــكل ما نســـبته 51.2% من إجمالي 
قيمة املبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي االســـتثمار 

األجنبي حوالي 40.3 مليون درهم كمحصلة بيع.
كما بلغت قيمة األسهم املشتراة من قبل املستثمرين املؤسساتيني 
خالل األسبوع املاضي حوالي 358.8 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 

26.3% من إجمالي قيمة التداول.
بينما بلغت قيمة األسهم املباعة من قبل املستثمرين املؤسساتيني 
خالل الفترة عينها حوالي 445.6 مليون درهم، لتشـــكل ما نسبته 
32.6% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك بلغ صافي االستثمار 

املؤسسي خالل الفترة حوالي 86.8 مليون درهم كمحصلة بيع.

العقارات االستثمارية املالذ البديل ألسهم البورصة

»كولدويل بانكر«: ضعف العائد على الودائع
 وتراجع البورصة يدفعان المستثمرين نحو العقار االستثماري

واالســـهم، ال يجد املستثمر في 
الكويت مجاال لالستثمار اال في 
البنكية والعقار، وفي  الودائع 
وقت تراجعت فيه العوائد البنكية 
على الودائع الى مستويات نحو 
2% للبنـــوك التقليدية و3% في 
البنوك االسالمية ما جعل اجلو 
البنوك  االستثماري في ودائع 
طـــاردا للســـيولة، واصبحت 
الفرصة سانحة امام االستثمارات 
العقارية للعودة الى االداء املرتفع 

لقطاع العقار االستثماري.
التقرير على حتســـن  واكد 
وضع السوق العقاري خالل العام 
احلالي، حيث بدأ القطاع التعافي 
على صعيد جميع قطاعاته مع 
استحواذ العقارات االستثمارية 
على اعلى نسبة من االقبال نظرا 
املناســـبة للمحافظ  السعارها 
االستثمارية لالفراد والشركات 
الصغيرة، حيث تتراوح اسعار 
العقارات االستثمارية بني 350 الفا 
ومليوني دينار وهي مستويات 
تســـمح لصغار املســـتثمرين 
بالتحرك في الســـوق وحتقيق 
عوائد مجزية، مقارنة بالعوائد 
البنكية التي تنخفض عادة في 
اوقات االزمات لتشجيع االقتراض 
واالستثمار. وتوقع التقرير ان 
تشتد عمليات هجرة السيولة من 
البورصة للعقار في الفترة املقبلة 
وهي فترة الصيف، حيث عادة 
ما يلجـــأ املتداولون الى جتميد 
انشطتهم في الصيف وتسييل 
فـــي حاالت  اســـهمهم، خاصة 
التصحيح التي تعم االســـواق 
اخلليجيـــة حاليا، مـــا يجعل 
العقارات االســـتثمارية وجهة 

االستثمار في االيام املقبلة.

مســـتويات اخلســـائر مقارنة 
القطاعات  بخسائر مؤشـــرات 
الثمانية االخرى، حيث تراجع 
بــــ 0.9% مقارنة بـ 1.7% لقطاع 
االستثمار و1.4% لقطاع البنوك 
و1.2% لقطاع االغذية، وقد ساوى 
القطاع في متاســـكه اداء قطاع 
اخلدمات الذي سجل خسائر بـ 
0.82% معتمدا على االداء اجليد 
واالخبـــار االيجابية الســـهمه 

القيادية.
املال  وبعيـــدا عن اســـواق 

يؤكد عودة احليـــاة الى قطاع 
العقـــارات االســـتثمارية الذي 
هجره املستثمرون في وقت سابق 
بحثا عن الربح السريع في سوق 

الكويت لالوراق املالية.
ولفت التقرير االنتباه لتماسك 
اسهم الشركات العقارية في سوق 
الكويت لـــالوراق املالية خالل 
املبيعات  االسبوع املاضي رغم 
وعمليات التســـييل التي عمت 
جميع قطاعاته، فقد سجل مؤشر 
اقل  العقاري وحده من  القطاع 

وقد ساهمت خسائر البورصة 
خالل ابريل ومايو املاضيني في 
اقبال املستثمرين على التداوالت 
العقارية مبختلف قطاعاتها فنمت 
بنحـــو 18% عن تداوالت الفترة 
نفسها من العام املاضي 2009، 
وكان للسكن االستثماري نصيب 
الزيادة، حيث  االسد من نسبة 
سجلت معدالته منوا خالل تلك 
الفترة مـــن 89 عقارا بقيمة 53 
مليون دينار الى 172 عقارا بقيمة 
73.3 مليـــون دينار، االمر الذي 

رصد التقرير العقاري لشركة 
كولدويـــل بانكر العاملية ـ فرع 
الكويت توجها قويا نحو العقار 
االستثماري خالل الفترة املاضية، 
علما ان هـــذا التوجه بدأ ببطء 
قبل شهرين وحتديدا منذ بداية 
ابريـــل املاضي، الذي ســـجلت 
مؤشراته منوا في تداوالت قطاع 
العقارات االســـتثمارية بقيمة 
بلغت 27 مليون دينار مقارنة 
بشهر مارس و45 مليونا مقارنة 
مع فبراير من العام نفســـه، ما 
يشير الى تسارع وتيرة الشراء 
على العقارات االستثمارية، في 
وقـــت تراجعت فيه مؤشـــرات 
ســـوق الكويت لالوراق املالية 
دون مستويات الدعم املتوقعة 
لها فنيا واساســـيا، وتراجعت 
فيه عوائد البنوك دون الـ 2%، ما 
طرد السيولة من البورصة وقلل 
الودائع  التحفيز االدخاري في 

البنكية.
وتوقع التقرير ارتفاع حجم 
التداول على العقار االستثماري 
فـــي الكويت، خاصـــة بعد ان 
البورصة  تراجعت مؤشـــرات 
دون مستويات 7000 نقطة خالل 
االسبوع املاضي، حيث حتدث 
عادة في فترات التصحيح عمليات 
هجرة مؤقتة للسيولة بحثا عن 
مالذ آمن للقيمة، فقد خسر مؤشر 
البورصة السعري )الرسمي( 730 
نقطة منذ بداية ابريل املاضي، ما 
يقارب الـ 10% مستوى املؤشر في 
بداية ابريل، ما افزع املتداولني في 
السوق، خاصة بعد ان فقد املؤشر 
االسبوع املاضي اقوى مستويات 
املالية وهي  دعمه خالل االزمة 

مستويات 7200 نقطة.

توقعات بتزايد عمليات هجرة السيولة من البورصة للعقار

المباركي:  نظام جديد إليجارات المكاتب التجارية 
يكشف عن تراجع أسعارها %20

السكني افاد املباركي بأن هذا 
النوع من العقار يشـــهد طلبا 
خالل الفترة احلالية، مستدركا 
بالقول: املشتري ال يرغب في 
دفع القيمة التي يريدها البائع 
ولذلك فـــإن العرض ال يقابله 

طلب حقيقي.
واوضح املباركي ان متسك 
البائع بسعر معني يؤثر سلبا 
في عمليات التداول مما يجعلها 

تتم في اضيق احلدود.
وقـــال املباركـــي ان العقار 
الســـكني مرتبط باملشـــاريع 
االسكانية احلكومية، مشيرا الى 
ان بعض املستثمرين يعتقدون 
ان هذه املشاريع ال تعطي دافعا 
ايجابيا الرتفاع قيمة املساكن 
واالراضي السكنية خالل الفترة 

املقبلة.
وذكر املباركي ان املشاريع 
االســـكانية احلكوميـــة احد 
االسباب الرئيسية وراء تردد 
كثير من املشترين لشراء مساكن 
او اراض ســـكنية طمعا منهم 
فـــي نزول االســـعار او توافر 
املعروض من هـــذه االراضي 
واملساكن. واشار املباركي الى 
ان مســـتقبل العقار التجاري 
»سوداوي«، مستدال على ذلك 
بأن اسعار املساحات التجارية 
كانت مبالغا وان تراجع اسعار 
ايجـــارات املكاتـــب التجارية 
يؤثر سلبا في ايرادات العقار 

التجاري.

العقارية  االعتداد بالتقاريـــر 
التي تصدر عن بعض اجلهات 
املوثوقة او ذوي االختصاص.

وزاد قائـــال: ال توجد بوادر 
ايجابية للسوق العقاري سوى 
اخلطة االمنائية احلكومية وال 
ارى اي حترك ايجابي لتنفيذ 

هذه اخلطة.
واشار الى ان اخلطة التنموية 
القطاعات  ســـتنعش جميـــع 
االقتصادية، مؤكدا انها حتتاج 
الى خريطة عمل وطاقم مهني 
من الكوادر البشرية التي تتمتع 

بثقل من اخلبرات.
وبني ان هذه اخلطة حتتاج 
ايضا الى تعديل بعض القوانني 
االقتصادية املتعلقة باملناقصات، 
الى جانب تذليل املعوقات في 

مختلف القطاعات احلكومية.
العقار  وحول رؤيته عـــن 

عاطف رمضان
اكد اخلبير املالي واملصرفي 
صالح املباركي لـ »األنباء« ان 
املكاتـــب التجارية والعمارات 
االستثمارية تشهد حاليا نظاما 
جديدا في تأجيرها، مشـــيرا 
الى ان عقـــد االيجار للمكاتب 
التجارية والشقق بالعمارات 
االســـتثمارية يعفي املستأجر 
من دفع قيمة شهرين بالسنة، 
االمر الذي يشير الى انخفاض 
سعر املتر للمكاتب الى اقل من 

6 دنانير.
واضاف املباركي ان الشقق 
السكنية بالعمارات االستثمارية 
تراجعت اسعار ايجاراتها من 
180 الى 150 دينارا تقريبا للشقة 

الواحدة.
النظام  واوضـــح ان هـــذا 
اجلديد مبثابة »حيلة« اليهام 
املراقبني للســـوق العقاري ان 
اسعار ايجارات املكاتب التجارية 
والشقق السكنية لم تتراجع، 
في حني انه فـــي حقيقة االمر 
قد تراجعت اســـعارها بنسبة 
20%، مستدال على ذلك بأن مدة 
عقد االيجار 10 شهور فقط في 

السنة.
وقال ان هذا النظام يسري 
الســـكنية ذات  الشـــقق  على 
الكائنة  املســـاحات الصغيرة 
في مناطق الســـاملية وحولي 

واجلابرية.
ولفت املباركي الى ضرورة 

يقضي بإعفاء المستأجرين من دفع إيجار شهرين في السنة

صالح املباركي


