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االقتصادية

أحمد يوسف
قال���ت مصادر مقربة من ش���ركة ابيار للتطوير 
العقاري���ة انه تقرر عقد اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية املؤجلة الى األسبوع األخير من شهر 

سبتمبر.
وأكدت املصادر على ان تخفيض عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة من 7 أعض���اء الى 5 يرجع الى انخفاض في 

ملكيات بعض أعضاء مجلس اإلدارة، وهو األمر الذي 
يوجب تغيير النظام األساسي للشركة ويتطلب عقد 
عموميتني عادية وغير عادية للتصويت على التغيير 
وأيضا انتخاب األعضاء اخلمسة اجلدد ملجلس اإلدارة. 
هذا، وقد حال اكتمال نصاب اجلمعية العمومية غير 
العادية للش���ركة دون انعقاد اجلمعية العادية رغم 

ان نسبة احلضور جتاوزت %56.

عمومية »أبيار« في األسبوع األخير من سبتمبر

نوع املشروع

تربية دواجن
قيمة الدعم املقدم للمشروع

500000 شلن
العنوان

نفذ هذا املشروع في اوغندا

تقول املستفيدة: إنها صبرت 
كثيرا حتى استفادت من عملية 
تشغيل القرض خاصة أن تربية 
الصبر  إل��ى  حت��ت��اج  ال��دواج��ن 
على  فيها  تشرف  طويلة  فترة 
وقتها،  فائدة  غير  من  املشروع 
أال أنها اآلن أصبحت جتني ثمار 

انتظارها تدريجيا .
كثيرة  التزاماتها  أن  وتقول 
من  ع��ددا  تعول  فقيرة  ك��أم��رأة 

األبناء فى مراحل الدراسة .
بأن  توقعاتها  كد  تؤ  أنها  أال 
املستقبل  في  وضعها  يتحسن 
لهم  وتتمنى  املانحني  تشكر 

التوفيق

قال رسول الله ] :
تعالى  الله  إل��ى  الناس  أح��ب   (
األعمال  وأح��ب  للناس  أنفعهم 
إلى الله سرور تدخله على مسلم 
عنه  تقضي  أو  كربة  عنه  تكشف 
وألن  ج��وع��اً  ع��ن  تطرد  أو  دي��ن��اً 
إلي  أحب  أخي  حاجة  في  أمشي 
هذا  مسجدي  في  أعتكف  أن  من 

شهرا(.
املؤسسات  جهود  تتضافر 
الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 
هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.
يأتي  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
مشروع التنمية املجتمعية الذي 
تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية من أجل تنمية املداخيل 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني 
بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 
أنفسهم  إع��ال��ة  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 
التي  العمل  لقيم  ودع��م��اً   أح��د 
وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 
ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة ن��س��وق بعض 
هذا  حققها  التي  النجاح  قصص 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم
الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

عوائده تفوق المحقق من الودائع المصرفية

العتيقي: القطاع العقاري يشهد إقبااًل نظرًا 
لتدني األسعار بعد األزمة العالمية

أسعار األراضي في ارتفاع مستمر واألصول العقارية
أكثر جاذبية لرؤوس األموال

وبني أن األثرياء ومشاهير 
العالم يحرص���ون على متلك 
بيوت أو عقارات فارهة الثمن 
ويدفعون املاليني لش���رائها، 
األمر الذي يدل على أن بعض 
العقارات ليست لها قيم ثابتة 

في بعض األحيان.
واستطرد م.العتيقي قائال: 
العق���ارات مبختلف  أس���عار 
أنواعها في ارتفاع مستمر لعدة 
أنها ليست من  أس���باب منها 
األشياء املست��هلكة كالسيارات 
على س���بيل املث���ال وأنها من 
االستثمارات »السهلة« التي ال 
حتتاج إلى ب���ذل مجهود مثل 
الش���ركات أو املؤسسات التي 
حتتاج إلى أعداد من املوظفني 
الذين يتقاضون رواتب شهرية 

ثابتة.
ومضى قائال: العقار يشبه 
الوديعة البنكية إال أن عوائده 
الناجتة  العوائد  املالية تفوق 

من تلك الوديعة.
وذكر م.العتيقي أن تداول 
األس���هم في أس���واق األوراق 
املالية يشهد مضاربات مقارنة 
باألصول العقارية التي يتسم 
هامش الرب���ح فيها بأنه قليل 

وطويل املدى.

المتالك قطعة أرض العتقادهم 
بأن األرض سند حتسبا لتقلبات 
الده���ر أو تعرضه���م ألزمات 
مالية، مشيرا إلى أن العقارات 
عبارة عن أصول ثابتة وأنها 
»مت���رض وال مت���وت« وأنها 
مالذ آمن للمستثمرين مقارنة 
باألسهم الورقية التي قد تتسم 

باملخاطر.
وق���ال إن قطعة األرض في 
تطور مستمر ويرتفع سعرها 
بدرجات كبيرة خاصة في حال 
مت بناء مراكز تسوق أو مجمعات 
جتاري���ة أو معال���م حضارية 

بجوارها.

عاطف رمضان
أك���د املدير العام لش���ركة 
حسام العتيقي للتجارة العامة 
الع��تيقي  واملقاوالت م.حسام 
ل� »األنباء« أن القطاع العقاري 
بالكويت يشهد إقباال من قبل 
املستثمرين حاليا مرجعا ذلك 
إلى تدني أسعاره عقب تداعيات 
األزمة املالية العاملية، األمر الذي 
جعله فرصة مناسبة للشراء، 
السيما أن رؤوس األموال تبحث 
عن العوائد املالية الكبيرة بأقل 

تكلفة.
وأضاف م.العتيقي أن العقار 
يعد مبثابة الواجهة الرئيسية 
إياه بأنه  لرأس املال واصف���ا 
استثمار ناجح بكل املقاييس.

وقال إن العديد من املشكالت 
التي تقع س���واء بني الدول أو 
حتى األفراد تكون عادة بسبب 
األراضي نظرا ألهميتها، مشيرا 
إلى أن كثيرا من الناس حترص 
على متلكها وذلك لبناء أو تأمني 
مساكن لهم وألبنائهم اعتقادا 
منهم ب���أن متلك األراضي يعد 
االدخار األمثل واآلمن ألموالهم 

على مر العصور.
وأش���ار إل���ى أن كثيرا من 
األفراد يدفع���ون أمواال طائلة 

م.حسام العتيقي 

عبدالعزيز الدغيشم

العقار استثمار ناجح بكل املقاييس ووجهة رئيسية لرأس املال 

»كولدويل بانكر«: 5 آالف دينار متوسط سعر المتر 
التجاري في العاصمة خالل النصف األول من 2010

ذك����ر التقري����ر العقاري 
لش����ركة كولدويل بانكر 
العاملية � فرع الكويت أن 
معدالت أسعار العقارات 
التجاري����ة ف����ي مختلف 
مناطق البالد سجلت أدنى معدالت لها منذ 5 سنوات 
مضت، حيث تراجعت خالل النصف األول من 2010 
بنسبة فاقت 50% عما كانت عليه وقت ذروة النشاط 
العقاري في البالد الذي اس����تمر خالل الفترة من 
بداي����ة العام 2003 وحتى نهاية العام 2007، حيث 
بلغ متوسط سعر املتر في العاصمة بحدود 5 آالف 
دينار. ورصد التقرير أسعار العقارات التجارية في 
شوارع العاصمة، والتي يتراوح سعر املتر املربع 
فيه����ا اآلن ما بني 3.4 و6.8 آالف دينار مبتوس����ط 
5.1 آالف دينار، بعدما كانت تصل إلى 12 و14 ألف 
دينار في فترة انتعاش السوق مبتوسط 10 آالف 
دينار، وقد سجل شارع فهد السالم خالل النصف 
األول من العام احلالي أعلى معدل لألس����عار على 
مستوى مختلف املناطق التجارية بقيمة تتراوح 
بني 6.3 و6.8 آالف دينار للقس����ائم مس����احة 500 
متر مربع وبنس����بة بناء 620%، تاله شارع أحمد 
اجلابر في منطقة ش����رق بأسعار بني 6 و6.4 آالف 
دينار وبنس����بة بناء 520%، ثم شارع السور الذي 
بلغ س����عر املتر املربع فيه م����ا بني 5.8 و6.4 آالف 
دينار بنس����بة بناء 620%. في حني بلغ سعر املتر 
في منطقة القبلة ش����ارع علي الس����الم ما بني 5.5 
و6.2 آالف دينار بنسبة بناء 520% ملساحة أرض 
500 متر مربع، تاله شارع جابر املبارك في شرق 
والذي تراوحت فيه األسعار لنفس املواصفات ما 

بني 5.5 و6.1 آالف دينار للمتر املربع.

وبني التقرير أن األس����عار في ش����ارع خالد بن 
الوليد كانت األقرب إلى أسعار وسط املدينة حيث 
تراوح سعر املتر ما بني 5.5 و6 آالف دينار، في حني 
بلغت أسعار العقارات التجارية في منطقة املباركية 
والتي تقتصر نسبة البناء فيها على 300% ما بني 

2.8 و3.9 آالف دينار.
وقد رصد التقرير أس����عار العقارات التجارية 
خارج العاصمة، السيما في مناطق الساملية وحولي 
والفروانية، حيث حقق شارع سالم املبارك في منطقة 
الساملية أعلى مستوى لألسعار بقيمة تراوحت ما 
بني 3 و3.5 آالف دينار للمتر املربع للقسائم التي 
تبلغ مساحتها 1000 متر مربع ولديها نسبة بناء 
180%، تاله شارع تونس في منطقة حولي بسعر 
يتراوح ما بني 2.8 و3 آالف دينار للمتر املربع، ثم 
شارع بيروت في حولي أيضا بأسعار بني 2.65 و3 
آالف دينار للمتر املربع، فيما حقق ش����ارع حبيب 
مناور في منطقة الفروانية معدالت متقاربة بقيمة 
تبدأ من 2.5 ألف دين����ار وتصل إلى 3 آالف دينار 

للمتر املربع.
أما شارع العثمان والذي عادة ما يشهد حركة 
تداول ملحوظة عل����ى العقارات التجارية فقد بلغ 
متوسط سعر املتر به 1.950 ألف دينار وذلك للقسائم 
مساحة ألف متر بنسبة بناء 150%، اما شهد شارع 
بن خلدون في منطقة حولي فثبت في السعر الذي 
استمر على معدالت بني ألفني و2.5 ألف دينار بنسبة 

بناء 180% ومساحة أرض ألف متر.
وفي شوارع الفحيحيل التجارية رصد التقرير 
معدالت أسعار تتراوح ما بني 2.5 و3.6 آالف دينار 
للمتر املربع ملس����احة أرض تبلغ 750 مترا مربعا 

ونسبة بناء %180.

الدغيشم لـ »األنباء«: السوق الكويتي
يحتاج لمزيد من شركات التطوير العقاري

تقـرير

أظهرت إحص���اءات إدارتي 
العقاري والتوثيق  التسجيل 
في وزارة العدل للفترة من 8 
إلى 12 أغس��طس اجلاري ان عدد 
املت���داولة للعقود  الع��قارات 
بالنس���بة للعقار اخلاص بلغ 
78 عق��ارا مببل���غ قدره 16.8 
مليون دين���ار، في حني بلغ عدد 
العق���ارات االستث���مارية 32 
عقارا بقي���مة 13.2 مليون دينار، 
فيما لم يشهد الع��قار التج���اري 
او الش��ريط الساحلي او املخازن 
او الصناع���ي اي حترك خالل 

هذه الفترة. 
وجاء في اإلحص���اءات أن 
إجمالي العقود العقارية خالل 
الفترة من 8 إلى 12 اغس���طس 
اجلاري بلغ 110 عقارات مقارنة 
باالسبوع الس���ابق حيث كان 
املتداولة 80  العقارات  اجمالي 
عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول 
العق���ود بواقع 30 عقارا، فيما 
ارتفعت حركة ت���داول العقار 
اخلاص للفترة نفسها بواقع 16 
عقارا مقارنة باالسبوع السابق. 
وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري ارتفع بواقع 
14 عقارا، علما أنه استقر مؤشر 
تداول العقود بالنسبة للعقارين 
»التجاري« و»املخازن« بواقع 

»صفر« عقار. 

أما ع���ن العقارات املتداولة 
التس���جيل  للوكاالت بإدارتي 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفترة من 8 إلى 12 
اغسطس اجلاري فقد بلغ عدد 
العق���ارات اخلاصة 4 عقارات 
مببلغ ق���دره 924 ألف دينار، 
كما بلغ ع���دد الع���قار التجاري 
خ��الل ه������ذه الف���ترة عقارا 
واحدا مببلغ قدره 973.6 ألف 
دينار، فيما لم يش���هد العقار 
االس���تثماري او املخ���ازن او 
الصناعي اي حترك خالل هذه 

الفترة.
أما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفس���ها 
بلغ 5 عقارات مقارنة باالسبوع 
الس���ابق، حيث بل���غ اجمالي 
العق���ارات املتداولة 7 عقارات 
وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
الع��قاري���ة بواقع  ال���وكاالت 
عقارين. ومن املالحظ بالنسبة 
للعق���ار اخلاص ان مؤش���ره 
انخفض بواقع 3 عقارات فيما 
العقار االستثماري  اس�����تقر 
بواقع »صف���ر« عقار، علما أن 
مؤشر تداول الوكاالت العقارية 
بالن���س���بة للع��قار  ارتف���ع 
التج���اري بواقع عق���ار واحد 
واس���تقر عقار املخازن بواقع 

»صفر« عقار.

وفق إحصاءات »العدل« خالل الفترة من 8 إلى 12 أغسطس الجاري

تداول 78 عقارًا خاصًا بقيمة 16.8 مليون دينار
و32 عقارًا استثماريًا بـ 13.2 مليونًا

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 2010/8/8 حتى 2010/8/12

العقود المسجلة
صناعيمخازنالشريط الساحليجتارياستثماريخاصاحملافظة

1400000العاصمة )1(
14130000حولي )2(

1130000الفروانية )3(
2000000مبارك الكبير )4(

10160000األحمدي )5(
900000اجلهراء )6(

78320000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 2010/8/8 حتى 2010/8/12

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

00000العاصمة )1(
10000حولي )2(

00100الفروانية )3(
10000مبارك الكبير )4(

20000األحمدي )5(
90000اجلهراء )6(

40100املجموع

الدغيشم بضرورة  وطالب 
التطوير  فتح املجال لشركات 
العقاري كي تقوم بتعمير وبناء 
األراضي الشاسعة لالستفادة 
منها خالل الفترة املقبلة وفي 
ظل املشاريع التنموية التي تقوم 
بها الدولة حاليا بجهود الشيخ 

احمد الفهد.
الدغيشم بضرورة  وطالب 
اصدار قانون يخص ش����ركات 
التطوير العقاري خالل الفترة 
املقبلة، مؤكدا ان توجه الكويت 
خالل الفترة املقبلة ألن تكون 
مركزا ماليا خدماتيا في منطقة 
الشرق األوس����ط يحتم عليها 
اصدار تشريعات وقوانني بهذا 

الشأن.

وقال الدغيش����م ان املطور 
العقاري يختلف عن املضارب، 
مشيرا الى ان املضارب يتسبب 
في رفع اسعار العقارات، خاصة 
السكن اخلاص اذا ما تداول فيه 
بالبي����ع والش����راء، اما املطور 
العقاري فه����و ملزم بأن يقوم 
ببناء األرض وتطويرها في حال 
قام بشرائها. واستطرد قائال: 
نحتاج الى املطورين العقاريني 

ال املضاربني.
ولف����ت ال����ى ان املضاربات 
ال تكون ف����ي مصلحة املواطن 
بخالف التطوير الذي يصب في 
النهاية في مصلحة املواطنني، 
ويهدف الى ما تهدف اليه وزارة 

االسكان بالدولة.

الشراء أو مبختلف التصرفات 
الناقلة للملكية للقسائم وبيوت 

السكن اخلاص.

التجارية رقم 15 لس����نة 1960 
والقانون رقم 50 لس����نة 1994 
بشأن تنظيم استغالل األراضي 
الفض����اء واملقدمة من عدد من 
نواب مجلس األمة، حيث بررت 
اإلدارة رفضها بأنها ترى وفي 
حدود اختص����اص البلدية ان 
مقدم االقتراح شمل رفع احلظر 
عن الشركات العاملة في مجال 
التطوير العقاري، وهذا أمر يفرغ 
احلظر الوارد في املادة 230 من 
القانون رقم 15 لسنة 1960 من 
الغرض الذي قصده املشرع عند 
وضع هذا التعديل في القانونيني 
رقمي 8 و2008/9 حيث انه يفتح 
املجال ثانية للشركات بطريقة 
أو بأخ����رى للتعامل بالبيع أو 

عاطف رمضان
العق����اري  أك����د اخلبي����ر 
عبدالعزيز الدغيشم ل� »األنباء« 
ان السوق العقاري في الكويت 
يحتاج ال����ى وجود العديد من 
العقارية في  التطوير  شركات 
الوقت ال����ذي يكثر فيه وجود 
»شركات املضاربة« التي منعها 
القانون من التداول في السكن 
اخلاص للحد من ارتفاع سعره 
حفاظا على مصالح املواطنني.

وأضاف الدغيش����م انه مع 
توجه اإلدارة القانونية في بلدية 
الكوي����ت التي رفضت املوافقة 
على كتاب األمني العام ملجلس 
الوزراء بشأن االقتراح بقانون 
بتعديل احكام قانون الشركات 


