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 عقاريون أرجعوا ارتفاع سعر األراضي لضيق المساحات والتشدد في التشريعات

 االستثمار في عقارات «رخيصة» في الخارج حلم يراود الكويتيين

 «المنار القابضة» تستعد للدخول في مشاريع كبرى
  وتحقق ربحية ٣٩ فلسًا للسهم عن ٢٠٠٩

 عمر راشد
ــف نائب رئيس مجلس إدارة شركة    كش
ــركة  ــى أن الش املنار القابضة خالد العيس
ــى  ــركة خالد عبد الوهاب العيس متلكت ش
ــتثمارات  ــارة باإلضافة إلى زيادة اس للتج
الشركة في االستثمارات العقارية واألسهم 
ــة في الداخل واخلارج وذلك  واحملافظ املالي
ــراكات  ــاريع وش في اطار الدخول في مش

كبرى خالل الفترة املقبلة.
  وأكد العيسى في تصريح صحافي على 

ــركة التي انعقدت أمس  هامش عمومية الش
ــركة في  ــي أن إيرادات الش بنصاب قانون
٢٠٠٩ بلغت ٨٧٦٫٦٥٥ الف دينار، مستدركا 
ــأن صافي االرباح بلغ ٣٩٢٫٨١٥ ألف دينار  ب

وبلغت ربحية السهم نحو ٣٩٫٢٨ فلسا.
ــس اإلدارة  ــى الى أن مجل   ولفت العيس
ــاريع قائمة  ــي مش ــتثمار ف ــى باالس أوص
ــارج الكويت  ــرص داخل وخ ــة الف ودراس
ــاهمني  للمس ــج  النتائ ــل  أفض ــق  لتحقي

والشركة. 

 قال إن تطبيق قانوني ٨ و ٩ في الرهن والتمويل العقاري سيزيد من القسائم السكنية

 العيسى: «الكوثر العقارية» أوقفت 
مشاريعها الخارجية ترقبًا لتحسن األسواق

 صندوق «كاب كورب» يحقق أفضل أداء
  على مستوى الصناديق اإلسالمية لـ ٢٠١٠

 على الرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على تداول العملة األوروبية 

 المارك األلماني يخطب ود األلمان من جديد 

 حقق صندوق كاب كورب لألســـهم احمللية 
أداء متميزا في عام ٢٠١٠ مسجال عائدا سنويا 
بلغ ١٦٫٨٪ ومن ثم جاء الصندوق األفضل اداء 
على مســـتوى الصناديق العاملة وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
  وبذلك يعتبر ما حققه صندوق كاب كورب 
احمللي اجنازا في ظل ظروف األزمة املالية التي 
تخيم على السوق املالي واالقتصادات عموما 

منذ عامني. 

  وتعليقا على األداء املميز لصندوق كاب كورب، 
قال مدير إدارة توظيف االســـتثمار في شركة 
كاب كورب لالستثمار خالد النصف في تصريح 
صحافي ان النتائج اإليجابية واملميزة لصندوق 
كاب كورب احمللي تعكس االحترافية واملهنية 
العالية التي يتمتع بها فريق الشـــركة القائم 
على إدارة األصول واالستثمارات، رغم حتديات 
الراهـــن وضيق ومحدودية  وظروف الوضع 

الفرص. 

 عمر راشد
  أوضح رئيس مجلس إدارة 
العقارية خالد  الكوثر  شركة 
العيســـى أن الشركة وبسبب 
تداعيات األزمة املالية أوقفت 
غالبية مشاريعها اخلارجية 
حلني حتسن األسواق متوقعا 
ان يشـــهد النصف الثاني من 
العام احلالي حتركا لألسواق 
نتيجة تشـــييد عدة مشاريع 
استثمارية في قطر ومشاريع 

جتارية في دبي.
  ولفت العيسى في تصريح 
على هامش عمومية الشركة 
أن الشـــركة انتهت من تنفيذ 
بعض املشاريع في الكويت في 
مقدمتها برج جتاري في منطقة 
شـــرق على مساحة ٤٠٠ متر 
بارتفاع ٢٣ دورا بتكلفة قيمتها 
إلى  ٧ ماليني دينار باإلضافة 

تشييد خمسة أبنية استثمارية 
في الشعب والساملية وميدان 
حولي مبســـاحات تتراوح ما 

بني ٨٠٠ و١٠٠٠ متر.
العيســـى إن السوق    وقال 
العقاري بدأ يشـــهد في األشهر 
األخيرة عدة طلبات على العقار 
االستثماري والسكني اخلاص 
باإلضافة الى بداية حترك العقاري 

الذي بدء يفيق من غفوته.
  وحول قانوني ٨ و٩ أوضح 
العيســـى ان تطبيق القانون 
الى زيادة املعروض  سيؤدي 
من القسائم السكنية وذلك ألنه 
حدد ٥ آالف متر للفرد وحد من 
متلك القسائم للشركات، متأمال 
ان يتم تأجيل او تعديل القوانني 

املعرقلة لالقتصاد.
  وأشار العيسى الى ان خطة 
إنعاش  التنمية ستساهم في 

الوضع االقتصـــادي متوقعا 
أن يكـــون عـــام ٢٠١١ متذبذبا 
عقاريا ولكن قياسا على عام 
٢٠١٠ سيكون أفضل وخاصة 
فـــي الربع الثالث مـــن العام 

احلالي.
  وحـــول البيانـــات املالية 
للشركة أوضح تقرير مجلس 
اإلدارة أن مجموع اإليرادات بلغ 
١٫١٣٦ مليـــون دينار، كما بلغ 
الربح الصافي للشـــركة نحو 
ألف دينار وربحية   ٨٩٣٫٣٦٤

السهم ٨٫١٢ فلوس للسهم.
   يذكـــر أن العمومية أقرت 
البنود وفـــي مقدمتها  جميع 
ارباح نقدية. وقد  توزيع ٥٪ 
أبدت وزارة التجارة مالحظتني 
على الشركة وهي تأخير تقدمي 
املالية وتســـجيل  البيانـــات 

عقارات باسم الغير.

ً  حنني األملان لنقدهم األصلي املارك مازال كبيرا

 ارتفاع األسعار قلص من فرص االستثمار النادرة

 رويترزـ  أحمد حجاجي: وقف الكويتي طالل العنزي في القاعة 
الرئيســـية ألحد املعارض التي أقيمت في الكويت مؤخرا ليسأل 
أحد املنظمني بحماس شديد عن كيفية التحقق من صدق الفرص 
املتاحة في اخلارج ومدى مطابقة املنتجات املعروضة مع حقيقتها 
على أرض الواقع مؤكدا أنه حصل على عرض مغر للغاية لشراء 

فيلتني في مصر بسعر زهيد جعله يتشكك في صدق العرض.
  وقـــال العنزي لـ «رويترز» إنه يعتزم الســـفر للقاهرة قريبا 
مستعينا مبحام متخصص ملعاينة العقارين بنفسه والتأكد من 
كل التفاصيل قبل أن يقدم على الشـــراء مؤكدا أنه بصدد فرصة 
استثمارية طاملا حلم بها للدخول في عالم االستثمار رغم امتالكه 

ملبلغ متواضع من املال على حد قوله.
  وطالل العنزي ليس حالة فريدة لكنه واحد من آالف املواطنني 
العاديني الذين يسعون لشراء عقارات وأراض في اخلارج بأثمان 
تعتبر رخيصة مقارنة باملبالغ الطائلة التي يتطلبها شراء أي عقار 
أو قطعة أرض في الكويت التي تعاني ندرة شديدة في األراضي 

وارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات.
  وقال اقتصاديون وخبراء لـ «رويترز» إن ارتفاع أسعار األراضي 
ومواد البناء في الكويت من أهم األســـباب التي تدفع الكويتيني 

للبحث عن فرص استثمارية رخيصة في اخلارج.
  وأضافوا انه خالل السنوات السبع األخيرة أي منذ عام ٢٠٠٣ 
تضاعفت أسعار األراضي في الكويت بسبب ارتفاع عدد السكان 
وإقبال كثير من الشركات واملستثمرين على شراء األراضي وتشييد 
العقارات مبختلف أنواعها الســـكنية واالســـتثمارية واإلدارية 

والتجارية.
  وأضافوا ان هذه الطفرة في بناء العقارات قد تواكبت مع درجة 
نســـبية من االنفتاح االقتصادي أبدتها احلكومة الكويتية بهدف 
التحـــول إلى مركز مالي وجتاري فـــي املنطقة بعد زوال التهديد 
الذي مثله نظام صدام حسني على الكويت طوال عقد التسعينيات 

وأوائل األلفية اجلديدة.
  وقال مدير عام شركة آنة جروب مساعد احلداد لتنظيم املعارض 
واملؤمترات إن الكويت بلد صغير ومساحة األراضي املتاحة فيه 
للبناء محدودة للغاية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار 
هذه األراضي. وأضاف احلداد «العقبـــة الكبيرة في الكويت هي 

األرض».
  وأوضح أن شـــراء قطعة أرض مساحتها ٤٠٠ متر في املناطق 
السكنية البعيدة نسبيا يكلف ١٨٠ ألف دينار (٦٣٨٫٨ ألف دوالر) 
بينما األسعار في الدول األخرى أقل من ذلك بكثير وهو ما يدفع 
صغار املستثمرين واملواطنني العاديني للبحث عن فرصة استثمارية 

صغيرة تتناسب مع مدخراتهم.
  وأشـــار احلداد إلى أن شـــركته طرحت في أحد املعارض التي 
أقامتهـــا في الكويت أرضا فـــي األردن تقل قيمتها عن ألف دينار 
كويتي وقد لقيت إقباال كبيرا من املواطنني الذين كان كثير منهم 

يسجلونها بأسماء أبنائهم لتكون سندا لهم في املستقبل.
  وقال إن املواطن كان يقبل خالل سنوات الطفرة العقارية قبل 

آالف دوالر).
  وقال محمد منير مدكور منظم سلسلة معارض «عمار يا مصر» 
التي تقام ســـنويا في الكويت إن الكويت ســـوق خصب ويثلج 
الصـــدور مبينا أن اإلقبال على العقارات املصرية يكون عادة من 
قبل املصريني املقيمني في الكويت أو الكويتيني الراغبني في اقتناء 

عقار في مصر.
  وذكر أن ٤٠٪ ممن يقبلون على املعارض املصرية التي تقام في 
الكويت هم كويتيون وهي نسبة كبيرة مقارنة بدول أخرى مثل 
قطر التي تكون فيها نسبة اقبال املواطنني القطريني على املعارض 

املصرية املقامة هناك ٢٠٪ فقط ونسبة مماثلة في السعودية.
  وأكد مدكور أن الكويتيني يقتنون العقارات في اخلارج بهدفني 
األول استخدامها في السكن واإلقامة السيما في االجازات الصيفية 

والهدف الثاني هو االستثمار.
  وقال محمود بوشهري نائب رئيس مجلس إدارة شركة ليان 
العقارية التابعة لشـــركة منازل القابضة الكويتية إن املواطنني 
الكويتيني يفضلون شراء الفيالت والشقق التي تستخدم للسكن 
والزيـــارات الصيفية ثم يقومون بتأجيرهـــا في الفترات التي ال 
يحتاجونها فيها ويحققون منها عائدا مناســـبا الســـيما في ظل 
وجود شركات متخصصة تدير هذه املشاريع من حيث الصيانة 

واحلراسة والتسجيل وغيرها.
  وأكـــد د.خضر البارون أســـتاذ علم النفس فـــي كلية العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت إن الهدف من شراء العقارات في اخلارج 

هو حتقيق مزيد من االستقرار واالطمئنان على املستقبل.
  وقال «دائما العقار يســـاوي الثبات واالستقرار وهو اطمئنان 

لألوالد واملستقبل وفيه كثير من الراحة النفسية».
  وأشار إلى أن املواطن الكويتي الذي يشتري عقارات في اخلارج 
يسعى عادة إلى تنويع استثماراته ليقلل حجم اخلطر الواقع عليه 
مشـــيرا إلى تزايد اهتمام املواطنني الكويتيني بشراء عقارات في 

اخلارج بعد الغزو العراقي للكويت في عام ١٩٩٠. 
  وقـــال البارون «أزمة احتالل الكويت أعطت الدرس لكثير من 
الناس أن يكون عنده بيت في مكان آخر إذ ال قدر اهللا حدث شيء 
معني للكويت يكون لديه بيت يســـكن فيـــه في اخلارج». مبينا 
أن هذه املوجة وإن هدأت نســـبيا مؤخرا لكنها مازالت موجودة. 
وأضاف أن املواطنني الكويتيني يسعون للشراء في دول مستقرة 
سياســـيا مثل دول أوروبا والسعودية ومصر واألردن مبينا أن 
التركيز يكون دائما على البلدان العربية واخلليجية بشكل خاص 
ألن اإلنسان يسعى للتواجد بني أناس يتشابه معهم في العادات 

والتقاليد واللغة.
  وقال إن الكويتيني يسعون دائما للشراء في مناطق بعينها في 
بعض الدول مثل مناطق اجلبل في لبنان ومنها مناطق بحمدون 
وحمانة وقردايل التي رمبا يساوي فيه عدد الكويتيني في الصيف 
عدد اللبنانيني مشيرا إلى أنهم عادة ما يتزاورون هناك ويقضون 
أوقاتهم معـــا ويتبادلون األطعمة والهدايا كما أن بقاءهم قريبني 

من بعضهم يعطيهم شعورا أكبر باألمان. 

إلى ٤٥٠ ألف دينار وهو مبلغ ال ميتلكه كثير من املواطنني.
  وقال رئيس احتاد سماسرة العقار في الكويت محمد الهاجري 
لرويترز إن ســـعر الفيال التي تبلغ مساحتها ١٠٠٠ متر مربع في 
منطقة راقية كمنطقة عبداهللا السالم يصل إلى ١٫٥ مليون دينار 
أو أكثر حســـب موقع الفيال وجتهيزاتها أما في مناطق أقل قليال 
مثل اخلالدية فيتراوح ســـعر نفس العقار بني ٨٠٠ ألف ومليون 

دينار.
  وقال املواطن الكويتي ســـالم العجمي إنه تفاوض على شراء 
شقة في الكويت تطل على شارع املغرب السريع مكونة من غرفتني 
وصالة وتصل مساحتها إلى ١٥٠ مترا مربعا بسعر ٨٠ ألف دينار 

لكنه عدل عن الشراء بسبب ارتفاع السعر.
  وذكر أن والده اشترى في بداية التسعينيات قطعة أرض في 
منطقة الذيد جنوبي مدينة الشارقة بدولة االمارات العربية املتحدة 
مببلغ أربعة آالف دينـــار كويتي وباعها في عام ٢٠٠٠ مببلغ ٢٥ 
ألف دينار مشـــيرا إلى أنه لو انتظر مزيدا من الوقت لكان باعها 

مببلغ ٧٠ ألف دينار كويتي في ٢٠١٠.
  وفـــي مصر قال نهاد عادل املدير العام ونائب العضو املنتدب 
لشـــركة كولد ويل بانكر للتسويق العقاري «اخلليجيون مبصر 
يتجهون لنوعية معينة من الفيالت تتماشى مع طبيعتهم وطبيعة 
بالدهم. هم يحبـــون اخلصوصية لذا جتدهم يتجهون في مصر 

مثال إلى الريف األوروبي على الطريق الصحراوي».
  وأضاف «تتراوح أســـعار الفيالت التي يشتريها اخلليجيون 
مبصر ما بني ١٫٦ مليون و٣٫٥ مليون جنيه (٢٧٥ ألف دوالر و٦٠٣ 

٢٠٠٨ على الشراء في دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبير 
خصوصا إمارات الشارقة والفجيرة ورأس اخليمة باإلضافة إلى 
الدول األخرى املعروفة تقليديا بأنها جاذبة للكويتيني مثل مصر 
والسعودية وخصوصا منطقة اخلفجي ولبنان واألردن وسورية 

وغيرها من الدول.
  وفي لبنان قال مدير مبيعات في مؤسسة نور الدولية القابضة 
لبيع العقارات محمد مشموشي يوجد طلب على شراء العقارات من 
السعوديني والكويتيني ولكن هناك بعض اجلمود اآلن ألن موضوع 

الشراء والبيع مرتبط مبوسم السياحة والوضع السياسي.
  وأضاف قائال لـ «رويترز»: «نحن لدينا مشـــروع في حاريصا 

في شمال شرق بيروت سعر الشقة ٣٢٦ مترا مبليون دوالر».
  وقالت املستشـــارة العقارية ندى فتوح إن العام املاضي شهد 
طلبا من الكويتيني والسعوديني على شراء العقارات في املناطق 
اجلبليـــة بهدف قضاء فترة الصيف في جبـــال لبنان. ويتراوح 
ســـعر متر البناء في لبنان عموما بني ١٥٠٠ دوالر و٥٠٠٠ دوالر 
بحســـب املنطقة وهناك مناطق أغلى مثل وسط بيروت. ويصل 
ســـعر املتر املربع الواحد إلى ١٢٠٠٠ دوالر في أغلى أبنية بيروت 

وهي أبراج البالتينيوم.
  وقال عماد عيســـى مدير املبيعات في شركة إسكان املشتركة 
الكويتية إن غالبية املواطنني الكويتيني يســـألون في املعارض 
العقارية عن أســـعار األراضي في اخلارج بغرض اقتنائها نظرا 
لتدني أسعارها مقارنة بأسعار األراضي الكويتية مشيرا إلى أن 
سعر قطعة األرض املناسبة لبناء فيال أو عمارة في الكويت قد يصل 

 برلني: ال يظهر حنني املواطنني األملان للمارك في 
األوقات العصبية، كما حدث عندما أصيبت منطقة 
اليورو باألزمة املالية، بل أيضا في كل مناسبة يتم 
احلديث فيها بني الناس عن الوضع االقتصادي في 
أملانيا، فيقارنون أسعار السلع العادية اليومية، 
ويتحسرون على وضعهم، وبأنها كانت أرخص 

عندما كان املارك سيد املوقف.
  حتى ملـــن كان يقوم برحالت خـــارج القارة 
األوروبية، فإن املارك كانت له قيمة شرائية أكثر 
من اليورو على حد قولهم، لذا فال غرابة أن جند 
محال جتارية كبيرة تقبـــل حتى هذا الوقت أن 
يدفع الزبائـــن باملارك عبر صرفها اليورو مقابل 

١٫٩٠ مارك أملاني.
  وحســـب معلومات املصرف املركزي األملاني، 
مازالت هناك كميات هائلة من النقد األملاني القدمي 
بني أيدي الناس، ما يـــدل على مدى تعلقهم به، 
والتقديرات األولية تشـــير إلى أن املبلغ يتجاوز 
املليار ونصف املليار مارك، وهذا يؤكد ما ورد في 
استطالع للرأي أجرته مؤسسة فورسا املعروفة 
أخيرا، قال فيه ٣٥٪ من األملان إنهم يودون عودة 

تداوله.

  تظهر هذه الرغبة الكبيرة بني الناس متوسطي 
التعليم، فأكثر من ٥٠٪ منهم يرفض نفسيا التعامل 
باليورو، وعندما يشتري أي سلعة يحول السعر 
مـــن دون إرادة إلى املـــارك، مقابل ٢٠٪ من الفئة 

املتعلمة واألكادميية تفكر عكس ذلك.
  تقول كارين شفيندر، وهي مدرسة في إحدى 
املدارس البرلينية، لـ «إيالف» حتى اآلن وفي كل 
مرة تشتري فيها أي ســـلعة حتول سعرها من 
اليورو إلى املارك، والتزال تقارن األســـعار قبل 
اعتماد النقد األوروبي مع الوقت احلالي، وتزداد 

قناعة بأن اليورو كان السبب في رفع األسعار.
  ومن اجل مواجهة األزمة املالية، طالب ماريو 
دراغي عضو مجلس ادارة املصرف املركزي األوروبي 
ومدير املصرف املركزي االيطالي حكومات بلدان 
منطقة اليـــورو بالعمل اجلدي مـــن اجل اتخاذ 
إجـــراءات واضحة تخفف من املشـــاكل املتعلقة 
بامليزانيات العامة واحداث إصالحات لديهم تفتح 
املجـــال امام النمو االقتصـــادي. ويعتبر دراغي 
أحد أقوى املرشـــحني كي يخلف رئيس املصرف 
األوروبي احلالي الفرنســـي جان كلود تريشيه 

عند انتهاء واليته. 

 ٣٣٪ نسبة نمو مبيعات السيارات 
في الصين في ٢٠١٠

 بدء العمل بالقسم اإلسالمي
  بسوق البحرين المالي فبراير المقبل

 تجارة دبي الخارجية
  تقفز بنسبة ١٩٪ في ١٠ أشهر

 إطالق نظام إلصدار شهادات المطابقة 
الخليجية للسيارات واإلطارات إلكترونيًا

 بكنيـ  رويترز: ارتفعت مبيعات السيارات في الصني بنسبة ٣٣٪ 
مسجلة رقما قياســـيا في ٢٠١٠ مما يعزز مركز الصني كأكبر سوق 
للســـيارات في العالم، لكن محللني قالوا إن املبيعات رمبا تتراجع 
وبصفة خاصة في األشهر القليلة األولى هذا العام بعد أن ألغت بكني 

حوافز لشراء السيارات الصغيرة.
  وفي ديسمبر شحنت شركات صناعة السيارات في الصني ١٫٣ مليون 
من ســـيارات الركوب والسيارات الرياضية ومتعددة االستخدامات 
إلى املوزعني لكن هذا لم يواكب الطلب أيضا. وقال موزع لسيارات 
شيفروليه مينغ يي في شنغهاي «ازدهرت مبيعات السيارات الصغيرة 
في األسابيع السابقة مع رغبة الناس في االستفادة من احلوافز قبل 

انتهائها».

 املنامة: أعلن سوق البحرين املالي عن إطالق عملياته التداولية 
بقســـمها اإلسالمي (بيت البورصة) في ٧ فبراير املقبل. وذكر بيان 
صدر عن سوق البحرين املالي هنا اليوم انه سيتم اعتماد نهج بدء 
التداول على مرحلتني وذلك إلعطاء املشـــاركني في الســـوق الوقت 
الكافي لتسويق وتطوير األعمال التجارية بالقطاع اإلسالمي لسوق 

البحرين املالي قبل اطالق قسمه التقليدي في ٧ مارس املقبل.

 دبـــي ـ رويترز: أظهـــرت بيانات جمارك دبـــي أمس أن قيمة 
التجـــارة اخلارجية لإلمارة قفزت بنســـبة ١٩٪ إلى ١٢٩٫٤ مليار 
دوالر في األشهر العشرة األولى من عام ٢٠١٠ مدعومة بانتعاش 

اقتصادي عاملي.
  وقد أثرت األزمة العاملية ومشكالت الدين احمللي على نشاط 
األعمـــال في دبي املركز التجاري اإلقليمـــي لكن اقتصاد اإلمارة 

املعروفة مبشروعاتها الطموح بدأ يتعافى تدريجيا.
  وقال املدير العام جلمارك دبي أحمد بطي في بيان إن اإلحصاءات 
أظهرت اجتاهات إيجابية لألعمال وحتســـنا في القوة الشرائية 

في اإلمارة. 

 الرياض: أعلنت هيئة التقييس لدول اخلليج عن اطالق نظام شهادات 
املطابقة اخلليجية االلكتروني لسيارات النظم االلكترونية التي أمتتها 
بشكل كامل في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
وأوضح أمني عام هيئــــة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.أنور العبداهللا في تصريحات صحافية ان السبت املاضي شهد 
إصدار اول شــــهادة الكترونية بواسطة النظام االلكتروني، متوقعا ان 
يتجاوز عدد شهادات املطابقة اخلليجية التي ستصدر باستخدامه خالل 
العام احلالي اكثر من ١٨٥٠٠ شهادة. وأكد أنه سيستخدم النظام أكثر من 
٢٥٠ شركة مصنعة للسيارات واالطارات حول العالم مما سيختصر الكثير 
من الوقت للتقدمي على املصادقة على الشهادات ومراجعتها والتأكد من 

صحتها، إضافة الى القضاء على تزوير الشهادات أو التالعب بها. 

 (كرم ذياب)  خالد العيسى مترئسا عمومية الشركة


