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أعلن تحقيق  15.9مليون دينار بواقع  30.9فلس للسهم في األشهر التسعة

الشمالي« :اكتتاب القابضة» تدرس الدخول
في اصدارات جيدة في أسواق خليجية منتقاة
قال رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب في شركة
«اكتتاب القابضة» الدكتور علي الشمالي خالل اعالنه
عن تحقيق الشركة ارباحا تقدر بـ ـ  15.902.351دينارًا
بواقع  30.93فلس للسهم في االشهر التسعة« ،اكتتاب
ال ـقــاب ـضــة» تـ ــدرس ال ــدخ ــول فــي ع ــدد مــن االص ـ ــدارات
ال ـج ـيــدة ال ـتــي سـتـطــرح عـلــى الـصـعـيــد الـخـلـيـجــي في
اسواق منتقاة خالل الفترة املقبلة
وقال الشمالي في بيان صحافي ان اكتتاب سجلت
نموًا جيدًا في ارباحها خالل التسعة اشهر االول من
الـعــام الحالي  ،وذلــك مقارنة بنفس الفترة مــن العام
 2007التي حققت فيه 6.111مليون دينار بما يعادل 31
فلسًا مع الوضع في الحسبان التطور الــذي طرأ على
رأسمال الشركة.

نمو ملحوظ
علي الشمالي

• حجم القروض
لدى الشركة
ال يتجاوز
 10في المئة
على حجم األصول

واك ــد الـشـمــالــي ان الـشــركــة سـجـلــت ن ـم ـوًا ملحوظًا
في نتائجها ،وذلــك مما يتضح من خالل العائد على
حقوق املساهمني التي نمت بنسبة  25في املئة اضافة
ال ــى حـجــم االصـ ــول ال ــذي بـلــغ 79م ـل ـيــون دي ـنــار حتى
 9/30مقارنة ب ـ  60مليونًا فــي نفس الفترة مــن العام
املاضي ذلك الى جانب العوائد التي حققتها على مدار
االشهر املاضية من الفرص الواعدة التي تعمل دائمًا
على اقتناصها وفق استراتيجيتها املعتمدة للسنوات
املقبلة ،الفتًا الى ان «اكتتاب القابضة» تدرس الدخول
فــي ع ــدد مــن االصـ ـ ــدارات ال ـج ـيــدة ال ـتــي سـتـطــرح على
الـصـعـيــد الخليجي فــي اس ــواق مـنـتـقــاة خــالل الفترة
املقبلة.

مساهمة مهمة
واشــار الــى ان الشركة تملكت  63مليون سهم بما
يـعــادل نسبة  3فــي املـئــة مــن رأس ـمــال واح ــدة مــن أكبر
شركات املـقــاوالت في دولــة االم ــارات العربية املتحدة
وهــي شــركــة دريــك أنــد سـكــال الـتــي يبلغ رأسـمــالـهــا 2
مليار درهم والتي طرحت في اكتتاب عام في االمارات
العربية املتحدة و ينتظر ان تــدرج في السوق خالل
الربع األخير من العام الحالي أو بداية العام الجديد
على أقصى تقدير  ،علمًا بأن رأسمال هذه الشركة قد
تمت تغطيته  100مرة عند طرحه لالكتتاب العام.
وق ـ ـ ــال الـ ـشـ ـم ــال ــي ان الـ ـش ــرك ــة ل ــديـ ـه ــا م ـســاه ـمــات
استراتيجية واخــرى قابلة للتخارج  ،حيث يتوقع ان
تتخارج من بعض االستثمارات خــالل التسعة اشهر
املقبلة بما يعادل  30مليون دينار كويتي مما سيكون

له اثــر جيد على نتائجها املستقبلية .وبــني الشمالي
في مضمون تصريحه ان حجم االقتراض في الشركة
ال يتجاوز  10في املئة من حجم أصول الشركة.

احتياطات لألزمات
واكــد الشمالي ان اكتتاب اتخذت احتياطات جادة
الي تطور قد تشهده الساحة خالل املرحلة املقبلة مما
سيجعلها في مأمن عن اي اثار سلبية .فيما اشار الى ان
الوضع الراهن الذي بلغت اثاره السلبية العظم لحزمة
من الشركات والكيانات املهمة هو بحاجة وضــرورة
الى مبادرات وليست الى اقوال وذلك الن االمر يخص
اقتصاد قاد االسواق الخليجية لفترة طويلة من الزمن
ســواء على مستوى سوق املــال او غيره من القطاعات
االقتصادية االخرى.
دعــا الشمالي الجهات املعنية في الــدولــة بضرورة
تـفـعـيــل الـ ـق ــدارات ال ـتــي ات ـخــذت مــن قـبـلـهــم عـلــى مــدار
االسابيع املاضية النـقــاذ البورصة التي تعتبر مــرآة
لالقتصاد الوطني بشكل عام.

ثويني الثويني

االيرادات وحقوق املساهمني
ومن ناحية ألقى ممثل شركة االستثمارات الوطنية
عـضــو مـجـلــس االدارة ثــويـنــي الـثــويـنــي ال ـضــوء على
تـطــور اي ــرادات اكتتاب القابضة وحـقــوق مساهميها
حيث قال « :بلغ إجمالي إيرادات الشركة خالل التسعة
أشهر املنتهية قي  30سبتمبر  2008مبلغ 17.690.271
دينارا كويتيا ،مقارنة بإجمالي إيرادات الشركة خالل
نفس الفترة املقارنة و التي بلغت  6.643.692دينارا
كويتيا.
وعن حقوق املساهمني بني الثويني ان العائد عليها
بلغ  25فــي املئة خــالل التسعة أشهر املنتهية قــي 30
سبتمبر  2008مقارنة ب ـ  11فــي املـئــة للفترة املقارنة
فيما اشار الى ان القيمة الدفترية للسهم سجلت نموا
بمقدار  4.8في املئة حيث بلغت  125فلسا في نهاية
فترة التسعة اشهر مقارنة بـ  119فلسا للفترة املقابلة
من العام املاضي.

• الثويني:
إيرادات الشركة
تشغيلية
والقيمة الدفترية
ً
للسهم  125فلسا

وتوقع الثويني ان تحافظ الشركة على ادائها حتى
نـهــايــة ال ـعــام ال ـحــالــي خــاصــة وان لــديـهــا مــن الـفــرص
والتوجهات ما يضمن لها ذلك ،فيما نوه الى ان ثبات
اداء اكتتاب ال يمنع مــن التريث والتمهل فــي اختيار
الفرص املضمونة واملناسبة.

الجراح :القطاع العقاري مأزوم منذ ما قبل األزمة
وضائقته تشتد أكثر فأكثر كما القطاع املالي
لها ابلغ االثــر في التخفيف من
حــدة االزمــة .واضــاف «نحن في
ات ـحــاد ال ـع ـقــاريــني متضامنون
مع كافة القطاعات االقتصادية
ع ـ ـمـ ــومـ ــا وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة خ ـصــوصــا
لتجاوز هذه املحنة .و كلنا أمل
فــي أن ت ـكــون ج ـهــود الـقـطــاعــني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص م ـت ـنــاس ـقــة
وم ـ ـت ـ ـنـ ــاغ ـ ـمـ ــة ل ـ ـب ـ ـلـ ــوغ ال ـ ـهـ ــدف
بالسرعة املرجوة».
واش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ان «ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
العقاري هو االخر ليس بمنأى
عــن ه ــذه االزمـ ــة ان لــم نـقــل كــان
بدأ يعاني منذ ما قبل التراجع
الحاد في سوق الكويت لالوراق
امل ــال ـي ــة ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر امل ــاض ــي.
وانعاشا للذاكرة نرى من املفيد
ان ن ــذك ــر ان ال ـق ـط ــاع ال ـع ـقــاري
يعاني شبه شلل وجـمــود منذ
فترة ليست قصيرة .فمشاريع
التنمية والـ ــ B.O.Tمتوقفة منذ
اكـثــر مــن سنتني وبــالـتــالــي فــان
فـ ــرص االع ـ ـمـ ــال ان ـح ـس ــرت الــى
اضيق الحدود ما دفع بشركات
عقارية كثيرة للبحث عن فرص
اقليمية وعــاملـيــة ،وهــا هــي تلك
الـ ـش ــرك ــات ت ـقــع فــري ـســة االزمـ ــة
املحدقة باملنطقة و العالم .حتى
االن م ــا م ــن احـ ــد بــاسـتـطــاعـتــه
احصاء كل االضرار التي لحقت
باملال الكويتي املستثمر عقاريا
في عــدد كبير من ال ــدول ،اال ان
ال ـشــركــات ال ـع ـقــاريــة ت ـبــدو اآلن
عشية واقع قد ال تحسد عليه».
وق ــال ال ـجــراح ان «الـقــانــونــني

توفيق الجراح

 8و 9ل ـس ـنــة  2008زادا ال ـطــني
بلة وكان لهما آثار سلبية على
مــا تبقى مــن شــركــات لــم تغامر
بــاس ـت ـث ـمــارات خــارج ـيــة ايـمــانــا
منها بالفرص املتوافرة محليا
اال أن ت ـلــك ال ـفــرص ضــاقــت من
جــديــد ب ـعــد ص ـ ــدور ال ـقــانــونــني
املذكورين .وال يخفى على أحد
بـ ــأن تــوق ــف م ـشــاريــع الـ ـ ـ ــB.O.T
والـتـنـمـيــة وم ـنــع ال ـشــركــات من
املـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــرة ب ــالـ ـسـ ـك ــن ال ـ ـخ ــاص
ووق ــف الــرهــن الـعـقــاري كــل ذلك
دف ــع ب ـشــركــات لــالس ـت ـث ـمــار في
ســوق االوراق املالية فــاذا بتلك
االس ـت ـث ـم ــارات ت ـتــراجــع قيمها
ب ـش ـكــل حـ ـ ــاد اثـ ـ ــر الـ ـت ــراجـ ـع ــات
الحادة ملؤشر البورصة».
واك ـ ـ ـ ــد ان «مـ ـ ــا سـ ـل ــف ذكـ ــره

عقدت اجتماعًا مع عمالء مشروع أراضي بلغاريا السكنية

«الوفاء العربية» تحصل على ترخيص تحويل
أراضي مشروع بلغاريا إلى منتجع فيالت سياحي
| كتب حسين كمال |
عقدت شركة «الــوفــاء العربية» اجتماعا
لعمالء الشركة في مشروع أراضــي بلغاريا
السكنية ،وحـضــر االجـتـمــاع كــل مــن رئيس
مجلس إدارة الشركة ومدير التسويق وعن
شركة الوفاء البلغارية املستشار القانوني
كــري ـس ـتــوفــر نــات ـش ـيــف .وتـ ـن ــاول االج ـت ـمــاع
طــرح الـعــديــد مــن املــوضــوعــات الـتــي تتعلق
ب ـم ـشــروع  FORESET BEACGحـيــث بــادر
رئيس مجلس اإلدارة ماجد الجاسم بطرح
آخر املستجدات التي توصلت إليها الشركة
مع السلطات البلغارية وقــد كــان أهمها هو
حصول الشركة على ترخيص بفرز األراضي
ومــواف ـقــة الـسـلـطــات الـبـلـغــاريــة إلــى تحويل
األراضي إلى منطقة فيالت سياحية.

وأوضـ ـ ــح ال ـجــاســم بـ ــأن ال ـشــركــة تـسـعــى
جاهدة إلــى حصولها على ترخيص البناء
قبل نهاية الـعــام الحالي مــا لــم يكون هناك
تعطيل في العمل من قبل الدوائر الحكومية
ب ـس ـبــب ع ـط ـلــة رأس امل ـ ــال أو م ــا ش ــاب ــه مــن
إجـ ـ ـ ــراءات روت ـي ـن ـيــة .ومـ ــن ج ــانــب آخـ ــر قــام
امل ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي كــري ـس ـتــوفــر نــاتـشــف
بتوضيح عملية التسجيل بـشــرح قانوني
مفصل ومسار عملية التسجيل بالتفصيل،
وقـ ــد ن ـفــى ج ـم ـيــع اإلشـ ــاعـ ــات الــالقــانــون ـيــة،
م ــؤك ــدا االسـ ـتـ ـم ــراري ــة والـ ـتـ ـق ــدم وامل ـســانــدة
القانونية لكل عميل ،ومــن ثــم تلقى بعض
االسئلة مــن الحضور واإلجــابــة عنها .وفي
خـتــام الـلـقــاء أوضــح الـجــاســم مــراحــل العمل
إلــى العمالء الحاضرين وقــد ابــدى العمالء
ارتياحهم ملجهودات الشركة.

ماجد الجاسم

اعلنت شركة مشاريع الكويت
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الدارة االصـ ـ ــول
)ك ــامـ ـك ــو( عـ ــن ادراجـ ـ ـه ـ ــا الس ـهــم
شركة عيادة امليدان لخدمات طب
الفم واالسنان في السوق املوازي
ل ـســوق ال ـكــويــت ل ـ ــالوراق املــالـيــة،
حيث سيبدأ تداول اسهم الشركة
ال ـ ـيـ ــوم ضـ ـم ــن ق ـ ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات
ت ـحــت االسـ ــم املـخـتـصــر )م ـي ــدان(
باللغة العربية و) (Maidanباللغة
االجنبية.
وتأسست شركة عيادة امليدان
لـ ـخ ــدم ــات طـ ــب ال ـ ـف ــم واالس ـ ـنـ ــان
كـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة مـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ك ــويـ ـتـ ـي ــة
 .1992/11/02وس ـت ـبــدأ عملية
الـتــداول فــي  26اكتوبر برأسمال
لـلـشــركــة ق ــدره  4.5مـلـيــون ديـنــار
ّ
مقسم على  45مليون سهم بقيمة
اسمية  100فلس للسهم الواحد.
وصــرح الرئيس التنفيذي في
«كــام ـكــو» س ـعــدون الـعـلــي «نـحــن
سعداء بنجاحنا في ادراج اسهم
شــركــة عـ ـي ــادة املـ ـي ــدان ف ــي ســوق
ال ـكــويــت ل ـ ــالوراق املــال ـيــة .اود ان
اشـ ـك ــر مـ ـس ــؤول ــي ش ــرك ــة ع ـي ــادة
املـ ـي ــدان ع ـلــى ثـقـتـهــم فــي اخـتـيــار
كامكو للعب دور املستشار املالي
ومدير االدراج في هذه العملية».
وال ـهــدف مــن تــأسـيــس الـشــركــة
ت ــوفـ ـي ــر خ ـ ــدم ـ ــات م ـت ـك ــام ـل ــة فــي
م ـجــال طــب ال ـفــم واألس ـن ــان وهــي
ع ـ ـض ــو ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ش ــرك ــات
املـتـحــدة للخدمات الطبية .ولقد
اس ـت ـطــاعــت ال ـشــركــة خـ ــالل فـتــرة
وجيزة ان تصبح العيادة االولى
لـخــدمــات طــب الـفــم واالس ـنــان في
الكويت نظرا لخدماتها املميزة،

سعدون العلي

وفريق عملها ذي الكفاءة العالية
واملــؤلــف مــن اك ـثــر مــن  60طبيب
مـتـخـصـصــا يــدع ـم ـهــم مـجـمــوعــة
متميزة من الفنيني واملمرضات.
وتتضمن خـبــرة الـشــركــة بناء
وإدارة املــراكــز الطبية فــي مجال
ط ــب األس ـ ـنـ ــان ك ـمــا وانـ ـه ــا ت ـقــدم
الـخــدمــات الطبية املـســانــدة لهذه
املراكز باالضافة الى التعاقد مع
االطـ ـب ــاء وامل ـم ــرض ــات ف ــي ع ـيــادة
امليدان ومراكز اخرى في الكويت.
علما بان شركة امليدان تتملك في
مجال العقارات ما يساعدها في
تحقيق أهدافها.
وتـ ـه ــدف اس ـتــرات ـي ـج ـيــة شــركــة
ع ـ ـيـ ــادة امل ـ ـيـ ــدان ال ـ ــى االسـ ـتـ ـم ــرار
والتوسع في تقديم أفضل خدمة
صحية متخصصة فــي طــب الفم
واالس ـ ـ ـنـ ـ ــان .كـ ـم ــا وان ـ ـهـ ــا تـسـعــى
الــى نـشــر الــوعــي فــي املجتمعات
ال ـتــي تـعـمــل فـيـهــا وذلـ ــك لضمان

ال ـن ـمــو امل ـس ـت ـمــر .اضـ ــافـ ــة لــذلــك،
تـهــدف الـشــركــة الــى الـحـفــاظ على
تفوقها في تقديم خدمات عالية
ال ـ ـجـ ــودة ف ــي مـ ـج ــال رع ــاي ــة طــب
ال ـفــم واالسـ ـن ــان ،وذلـ ــك مــن خــالل
تنويع انشطتها لتشمل مجاالت
أوسع في جميع التخصصات في
الكويت ومنطقة الشرق األوسط.
وت ـت ـم ـحــور رؤي ـ ــة ش ــرك ــة امل ـي ــدان
املستقبلية حــول ام ـتــالك وإدارة
اكبر مجموعة عيادات متخصصة
في طب الفم واألسنان.
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك سـ ـتـ ـفـ ـتـ ـت ــح ال ـ ـش ــرك ــة
مستشفى السيف املتخصصة في
أمراض النساء والوالدة واألطفال
وال ـت ـج ـم ـيــل فـ ــي ن ـه ــاي ــة أك ـتــوبــر
 . 2008ت ـع ـت ـبــر هـ ــذه املـسـتـشـفــى
األضـخــم واألح ــدث على مستوى
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة فــي دولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن ح ـ ـي ــث اس ـ ـت ـ ـخ ــدام
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة ضـمــن
خ ــدم ــات ـه ــا .وس ـي ـش ـكــل االن ـت ـهــاء
م ــن هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ع ــالم ــة بـ ــارزة
فــي م ـجــال الــرعــايــة الـصـحـيــة في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وفـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق
األوسط.
وقــال فيصل منصور صرخوه
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
«ع ـ ـيـ ــادة امل ـ ـي ـ ــدان» «انـ ـه ــا فــرصــة
مثالية تمكننا من إظهار قدراتنا
ض ـمــن ق ـطــاع ال ـخــدمــات الـطـبـيــة،
مــن خــالل املـســاعــدة اإلسـتـشــاريــة
الـ ـت ــي ن ـت ـل ـقــاهــا م ــن ك ــامـ ـك ــو ،أنــا
على يقني اننا نسير على خطى
صحيحة لتحقيق النمو والتطور
لشركتنا والتي ستنتج عن عملية
اإلدراج».

أحمد عبد السالم :وزير االستثمار املصري طمأن
دول الخليج لسالمة إجراءات مواجهة األزمة العاملية

توازن مستقبلي

ينبئ بــأزمــة تمر بها الشركات
ال ـع ـقــاري ــة ال ت ـقــل خـ ـط ــورة عــن
تـلــك ال ـتــي وق ـعــت فـيـهــا شــركــات
استثمارية  .كما أن قطاع العقار
يعاني مثل غيره من القطاعات
مــن ال ـحــذر الـبــالــغ فــي االق ــراض
واالئتمان كما سبق وعانى من
ارتـ ـف ــاع كـلـفــة ال ـت ـمــويــل وضـيــق
امل ـســاحــات امل ـتــوافــرة للتطوير
وبالتالي مــن ارتـفــاعــات أسعار
األراضي».
وأهـ ـ ــاب بــامل ـع ـن ـيــني االل ـت ـفــات
الــى هــذا الـقـطــاع الـحـيــوي الــذي
بدأت خسائر شركاته تلوح في
االفــق منذرة بعواقب وخيمة ال
تقل خطورة عن تلك التي مني
بها القطاع املالي.
وتـ ـمـ ـن ــى الـ ـ ـج ـ ــراح أن تـشـمــل
عـنــايــة الــدولــة الــراع ـيــة بجهود
مــؤس ـســات ـهــا املـخـتـلـفــة الـقـطــاع
العقاري باهتمام خــاص اســوة
بالقطاعات االخرى .فاالقتصاد
ج ـ ـ ـسـ ـ ــم مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل االعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء
واالط ــراف ،اذا عانى عضو منه
تداعت جميع االعضاء االخــرى
للتكاتف والتضامن معه ،سعيا
لشفاء كامل متكامل للجسم كله.
ان الـقـطــاعــني املــالــي وال ـع ـقــاري
هـ ـم ــا وجـ ـ ـه ـ ــان ل ـع ـم ـلــة واحـ ـ ــدة
بـتــداخــل كبير بينهما حتى ان
ما يصيب االول يصيب الثاني
حـتـمــا .انـنــا اذ نتمنى للجهود
الحكومية ان تفلح فــي تعويم
الشركات االستثمارية السيما
ت ـلــك الـ ـت ــي داه ـم ـت ـهــا الـ ـق ــروض

«كامكو» تعلن عن إدراج أسهم
«عيادة امليدان» في «املوازي»

أشاد بجهوده في استقطاب املزيد من استثمارات دول املنطقة

اتحاد العقاريني يطالب بشموله باملعالجات الحكومية العاجلة

اكــد رئـيــس ات ـحــاد العقاريني
توفيق الجراح تضامن االتحاد
م ـ ــع ال ـ ـق ـ ـط ــاعـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واملـ ــال ـ ـيـ ــة امل ـ ـتـ ــأثـ ــرة ب ـتــداع ـيــات
االزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــالد،
الس ـي ـمــا ع ـلــى ص ـع ـيــد شــركــات
االستثمار التي تعاني من ازمة
االئتمان العاملية ذات التداعيات
االقليمية واملحلية.
وق ـ ــال ال ـ ـجـ ــراح «انـ ـن ــا نـثـمــن
الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي قـ ــام ب ـهــا بـنــك
الـ ـك ــوي ــت امل ـ ــرك ـ ــزي فـ ــي ال ــوق ــت
املـ ـن ــاس ــب والـ ـج ــرع ــة امل ـنــاس ـبــة
مـ ـح ــاول ــة م ـنــه لـ ـ ــرأب اي صــدع
ممكن ان تتسبب به االزمة على
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـح ـيــويــة الس ـي ـمــا
املــالـيــة وامل ـصــرف ـيــة» ،مــؤكــدا أن
«تلك االجراءات الشاملة خفض
ال ـفــائــدة بنسبة كـبـيــرة وزي ــادة
مساحة االئتمان املصرفي وضخ
سيولة في االنتربنك والسماح
لشركات االستثمار باالقتراض
مـ ـ ــن امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وغ ـيــرهــا مــن االج ـ ـ ــراءات ســوف
يكون لها اثــر ايجابي في مدى
نتمناه قريبا».
واوض ـ ـ ـ ــح «ك ـ ـمـ ــا ان ـ ـنـ ــا ن ـث ـمــن
مـ ــا ق ــام ــت بـ ــه ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
ل ــالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ــن ض ـ ــخ مـ ـئ ــات
ماليني الدنانير في الصناديق
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة دعـ ـ ـم ـ ــا م ـن ـهــا
لــالسـتـثـمــار فــي س ــوق الـكــويــت
لــالوراق املالية .ان هذه الجهود
وان كــانــت ل ــم ت ـعــط ب ـعــد كــامــل
مفاعيلها اال انها حتما سيكون

اقتصاد

بسبب االزمــة العاملية فاننا في
مقدمة القطاعات الواجب النظر
اليها في مــوازاة تيسير حلول
للقطاع املالي .وفي هذا الصدد
ك ــرر ال ـجــراح ضـ ــرورة أن تـكــون
املعالجات شاملة.
ف ــدائـ ـم ــا مـ ــا ت ـخ ـلــق االزمـ ـ ــات
فرصا يمكن أن تكون ثمينة في
اعــادة الهيكلة تمهيدا النطالقة
أقوى».
ووت ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــراح «فـ ـ ــي
ه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال يـ ـ ــدعـ ـ ــو اتـ ـ ـح ـ ــاد
العقاريني السلطتني التنفيذية
وال ـ ـت ـ ـش ــري ـ ـع ـ ـي ــة الـ ـ ـ ــى الـ ـت ــوق ــف
مـلـيــا أم ــام مــا مــن شــأنــه اطــالق
ص ـ ــاف ـ ــرة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة م ـ ــن ج ــدي ــد
بـ ــاطـ ــالق امل ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـك ـبــرى
واع ـ ــادة الـ ــروح لـنـظــام الـ ـ ــB.O.T
واملـ ـب ــادرات وتـعــديــل القانونني
 9و 8ل ـس ـنــة  2008الـ ــى جــانــب
درس اوضاع الشركات العقارية
املتضررة النها كانت وما زالت
املـ ـح ــرك االس ــاس ــي ل ـعــدد كبير
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات املــرت ـب ـطــة بـهــا
واملستفيدة من نشاطها .وختم
قائال« :ما من عالج ناجع اذا لم
يـكــن آخ ــذا فــي االعـتـبــار القطاع
ال ـع ـقــاري ال ــذي كـمــا قـلـنــا كانت
بـ ـ ــدأت أزم ـ ـتـ ــه ق ـبــل ازمـ ـ ــة ســوق
امل ـ ــال وت ـفــاق ـمــت م ــع أزم ـ ــة ذلــك
السوق .فكلنا ثقة بقدرة طاقات
مجتمعنا عـلــى ال ـن ـهــوض معا
من أجل غد استثماري وتنموي
أفضل ملا فيه خيرنا جميعا في
هذا البلد الحبيب».

مجموعة عقارية مقرها سلطنة عمان
تؤسس شركة في الكويت بـ  10ماليني
| كتب حسين كمال |
علمت «ال ــراي» مــن مـصــادر مطلعة ان احــدى املجموعات
العقارية الكبرى في سلطنة عمان والتي تمتلك  7شركات
عقارية في الخليج ومن ضمنها الكويت أسست اخيرًا شركة
عقارية لالستثمار العقاري برأسمال يبلغ  10ماليني دينار.
وقالت املصادر إن الشركة الجديدة سيكون مقرها الكويت
والتي ستعد ثاني شركة لها في الكويت والتي ستعمل على
تسويق العقارات الخارجية ،في حني أنها ستقوم على إنشاء
مدن سكنية في الدول الخليجية .
ومن املتوقع أن تتعاقد الشركة الجديدة التي تم إنشاؤها
في الكويت تسويق مشروع عقاري ضخم في سلطنة عمان
تصل كلفته إلى  50مليون دينار كويتي ،حيث بدأت بالفعل
عمل املخطط الالزم لعرضه في الكويت.
يــذكــر أن املـجـمــوعــة الـعـقــاريــة العمانية لــديـهــا  7شــركــات
عـقــاريــة واسـتـثـمــاريــة على مستوى الخليج ولــديـهــا شركة
عقارية في الكويت تعمل في نفس مجال الشركة الجديدة
في تسويق وبيع وشــراء العقارات الخارجية ،ومــن املتوقع
أن يتكون تحالف مشترك بني الشركتني في املرحلة املقبلة
لتسويق مشروع عقاري ضخم في إحدى الدول الخليجية.

أش ـ ــاد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
االدارة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـض ـ ــو امل ـ ـن ـ ـت ـ ــدب
للمجموعة الــدولـيــة للمشاريع
ال ـق ــاب ـض ــة احـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـس ــالم
بالجهود التي تبذلها الحكومة
املـ ـص ــري ــة ل ـل ـت ـق ـل ـيــل مـ ــن اآلث ـ ــار
املحتملة لالزمة املالية العاملية
على االقتصاد املصري.
واوض ـ ــح ع ـبــد ال ـســالم عضو
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب املـ ـ ـص ـ ــري ان
الـ ـج ــول ــة الـ ـت ــي ق ـ ــام بـ ـه ــا وزيـ ــر
االس ـت ـث ـم ــار املـ ـص ــري الــدك ـتــور
م ـ ـح ـ ـمـ ــود مـ ـحـ ـي ــى الـ ـ ــديـ ـ ــن فــي
دول الـخـلـيــج وشـمـلــت الـكــويــت
ت ــأت ــي فـ ــي اطـ ـ ــار ت ـل ــك ال ـج ـهــود
ح ـيــث ن ـجــح ال ــوزي ــر خ ــالل تلك
الجولة في استقطاب املزيد من
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة إلــى
مصر.
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــالم ع ـلــى
اهـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بــه
وزي ـ ــر االس ـت ـث ـمــار املـ ـص ــري في
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تهيئة املناخ التشريعي واملالي
واالقتصادي في مصر الستقبال
املزيد من التدفقات االستثمارية
مــن مختلف دول ال ـعــالــم ،حيث
تـ ـشـ ـه ــد تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــدف ـ ـقـ ــات ن ـمــوا
واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا خـ ـ ــالل

السنوات القليلة املاضية.
واشـ ـ ــار ع ـبــد الـ ـس ــالم الـ ــى ان
وزي ـ ـ ـ ــر االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ن ـ ـجـ ــح فــى
طمأنة املستثمرين الخليجيني
في مصر الى سالمة االجــراءات
الـ ـ ـت ـ ــي ات ـ ـخـ ــذت ـ ـهـ ــا وتـ ـتـ ـخ ــذه ــا
الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة ملــواج ـهــة
تداعيات االزمــة املالية العاملية
وذلــك مــن خــالل لـقــاءاتــه املكثفة
مـ ــع ت ـج ـم ـعــات رج ـ ـ ــال االعـ ـم ــال
واملسؤولني الحكوميني.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـبـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــالم ان
امل ـج ـمــوعــة الــدول ـيــة لـلـمـشــاريــع
ال ـقــاب ـضــة وشــركــات ـهــا الـتــابـعــة
وف ــي مـقــدمـهــا «م ـنــا الـقــابـضــة»
والــدول ـيــة لـلـمـشــاريــع الـعـقــاريــة
ت ـن ـفــذ ال ـعــديــد م ــن امل ـشــروعــات
العقارية واملعمارية واإلنشائية
والصناعية في مصر لالستفادة
من الفرص العديدة التي يوفرها
االق ـت ـصــاد امل ـصــري لالستثمار
العربي وبمختلف القطاعات.

الضبيب« :أعيان العقارية» بدأت تسليم
الوحدات السكنية في مشروع «ديار الشعب»
أعلنت شركة أعيان العقارية بدء
تسليم الــوحــدات السكنية ملشروع
مجمع « ديــار الشعب» في منطقة
الشعب الـبـحــري الــراقـيــة والقريبة
من شاطئ الخليج العربي وشارع
االسـ ـتـ ـق ــالل ،والـ ـت ــي ي ـب ـلــغ عــددهــا
نحو  20وحدة سكنية تعد األولى
مـ ــن ن ــوع ـه ــا الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ال ـشــركــة
بتنفيذها في دولة الكويت.
وق ـ ـ ــال م ـ ـس ـ ــؤول املـ ـبـ ـيـ ـع ــات فــي
الشركة محمد الضبيب إن عمليات
ال ـت ـس ـل ـي ــم بـ ـ ـ ــدأت لـ ـلـ ـعـ ـم ــالء وف ـقــا
لــالتـفــاقــات امل ـحــددة معهم ،مشيرا
إل ـ ــى دق ـ ــة االل ـ ـ ـت ـ ــزام ب ــامل ــواصـ ـف ــات
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلك ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـهـ ــذه
الوحدات.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف إن ال ـ ـع ـ ـمـ ــالء ق ــام ــوا
بـ ـمـ ـع ــايـ ـن ــة وح ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــم ال ـس ـك ـن ـيــة
والـتــأكــد مــن االل ـتــزام بكل الـشــروط
وامل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ل ـج ـم ـيــع م ـك ــون ــات
امل ـب ـنــى سـ ــواء اإلن ـشــائ ـيــة أو مــواد
اإلك ـســاء ال ـخــارجــي والـتـشـطـيـبــات
الداخلية بتفاصيلها كافة.
واوض ــح الضبيب ان مهندسي
ال ـشــركــة وفـنـيـيـهــا قــامــوا بفحص
الجودة املطلوب لجميع الوحدات
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا م ـطــاب ـق ـت ـهــا
ك ــل ال ـ ـشـ ــروط واملـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـتــي
ت ـض ـم ـن ـت ـهــا الـ ـعـ ـق ــود االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
واالتفاقات املبرمة مع املقاولني من
جهة ومع العمالء من جهة أخرى،
معربا عن سعادة أعيان العقارية
لتسليم أول مشروع سكني لها في
الكويت رغم الظروف القاهرة وغير
الطبيعية التي تمر بها أسواق املال
والعقار في املنطقة والعالم.
وذكــر ان مجمع « ديــار الشعب»
الــذي أقامته أعيان العقارية شهد
إق ـ ـبـ ــاال م ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـيــر مـ ــن قـبــل
الـجـمـهــور واملـهـتـمــني باالستثمار
الـ ـعـ ـق ــاري ب ـس ـبــب مــوق ـعــه املـتـمـيــز
ومساحاته املتنوعة ،ومواصفاته
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــر
الخصوصية الـتــي ينشدها أفــراد
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• العمالء تأكدوا
من جودة
مواد اإلكساء
والتشطيبات
الداخلية ومطابقتها
للمواصفات عالية
الجودة
في شروط التعاقد
األس ـ ــرة الـكــويـتـيــة وامل ـت ــواء م ــة مع
عــادات وتقاليد املجتمع الكويتي
امل ـتــواف ـقــة وال ـشــري ـعــة اإلســالم ـيــة
السمحة.
واضـ ــاف م ـســؤول املـبـيـعــات في
أع ـيــان الـعـقــاريــة إن مجمع « ديــار
ال ـش ـعــب» ص ـمــم ب ـطــري ـقــة عـصــريــة
تـتـمــاشــى ورق ــي املـنـطـقــة املحيطة
بــه إضــافــة إلــى اإلك ـســاء الـخــارجــي
املتميز والتشطيبات الداخلية من
نوع «السوبر ديلوكس».
واوض ـ ـ ــح ان امل ـج ـمــع ي ـضــم 20

وحـ ـ ـ ــدة س ـك ـن ـيــة ت ـ ــم بـ ـي ــع  95فــي
امل ــائ ــة م ـن ـهــا ،وت ـت ـض ـمــن  16شـقــة
و 4فلل بيعت جميعها وفــق نظام
الـتـمـلـيــك ،ويـتـكــون مــن سـتــة أدوار
فـقــط وسـ ــرداب ملــواقــف ال ـس ـيــارات،
مبينا أن الــدوريــن األرضــي واألول
يتكونان من فلل مساحة كل منها
 235مترا مربعا ،بينما توجد من
ال ــدور الـثــالــث وحـتــى ال ـســادس 16
شـقــة مـســاحــة كــل مـنـهــا  118مـتــرا
مربعا.
وق ـ ــال ال ـض ـب ـيــب إن ج ـم ـيــع هــذا
الوحدات صممت بأسلوب معاصر
مبينا أن الفلل مقسمة على دورين
األول مساحته  110أم ـتــار ويضم
صـ ــالـ ــة اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وغ ـ ــرف ـ ــة ط ـعــام
وحماما للضيوف ومطبخا وغرفة
غسيل مـجـهــزة وغــرفــة خــادمــة مع
حمامها الخاص ،ومخرجا إضافيا
للفيال يخدم املطبخ وغرفة سائق
مع حمام خاص ،والدور الثاني من
الفيال مساحته  12508مترا مربعا
ويتكون من غرفة نوم رئيسية مع
مــرافـقـهــا ،وغــرفـتــني إضافيتني مع
ح ـمــام م ـش ـتــرك إض ــاف ــة إل ــى غــرفــة
معيشة ألحقت بها بلكونة مميزة.
وذكـ ــر ان ال ـش ـقــق ت ـح ـتــوي على
غرفتني لكل منهما حـمــام خــاص،
وص ــال ــة اس ـت ـق ـبــال وحـ ـم ــام يـخــدم
الـضـيــوف ومـطـبــخ وغــرفــة خــادمــة
وحـ ـم ــام خـ ــاص ب ـه ــا ،إض ــاف ــة إلــى
وجود موقف يتسع لسيارتني لكل
فيال وسيارة لكل شقة سكنية.
واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن فـ ـ ـخ ـ ــر ال ـ ـشـ ــركـ ــة
وس ـعــادت ـهــا إلت ـم ــام ه ــذا امل ـشــروع
وم ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــا ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة ف ــاعـ ـل ــة
وســري ـعــة فــي الـنـهـضــة الـعـمــرانـيــة
الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـ ـ ـب ـ ــالد ،وت ـل ـب ـيــة
اح ـت ـيــاجــات شــري ـحــة واسـ ـع ــة مــن
الـ ـعـ ـم ــالء امل ـم ـي ــزي ــن الـ ــذيـ ــن تـفـخــر
بالتعامل معهم ،مضيفا إن هناك
مفاجآت ومشاريع تطوير عقاري
كثيرة للشركة ستشهد النور قريبا
داخل الكويت وخارجها.

