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40 في املئة من املقيمني ينفقون 30 في املئة من راتبهم عليها

»بيت دوت كوم«: اإليجارات السكنية
تستهلك الرواتب في الكويت

كشفت دراسة أجراها »بيت دوت كوم« )Bayt.com(، أن 90 في املئة 
وذلك  فيه،  يعيشون  ال��ذي  املسكن  يستأجرون  الكويت  في  املقيمني  من 

مقارنة مع 3 في املئة فقط يملكون منازلهم.
وق���د ش���ارك أك��ث��ر م��ن 8500 ش��خ��ص م��ن مختلف دول امل��ن��ط��ق��ة، في 
االستطالع الذي أجراه املوقع على االنترنت بالتعاون مع شركة »يوغوف 
س���ي���راج« ال���رائ���دة ف��ي أب��ح��اث ال��س��وق خ���الل سبتمبر امل���اض���ي. وشملت 
الدراسة كذلك االنفاق على الخدمات األساسية وتمويل السيارات واملزايا 
التي توفرها الشركات على مستوى املنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن 

ايجارات املساكن تشكل العبء األكبر للرواتب على صعيد املنطقة.
لاليجار  الكويت  في  املقيمون  يخصصه  ال��ذي  بالجزء  يتعلق  وفيما 
من الراتب الشهري، أشارت الدراسة الى أنهم ينفقون 30 في املئة، وقال 
20 في املئة منهم انهم شهدوا زيادة في االيجارات تجاوزت 20 في املئة 

مقارنة بالعام املاضي.
أما في بقية دول الخليج فقد تبني أن 9 في املئة من املقيمني في البحرين 
شهدوا زي��ادة بنسبة 20 في املئة أو أكثر، وقد أف��اد أكثر املشاركني في 
االستطالع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في االيجارات. وقال 34 في املئة من 

السعوديني أنهم لم يشهدوا أية زيادات في ايجارات مساكنهم.
وأظهرت الدراسة أن االيجارات في قطر واالمارات هي األعلى بني دول 
املنطقة. ومقارنة بدول أخرى حيث يدفع حوالي 60 في املئة من السكان 
معدل ايجار يقل عن 750 دوالرًا شهريًا، فان نسبة كبيرة تبلغ 66 في 
املئة في قطر و58 في املئة في االمارات تدفع معدل ايجار أعلى من 750 
دوالرًا. كما يدفع 26 في املئة من املقيمني في االمارات ايجارات تزيد عن 
الرقم في قطر ليصل الى 40  1250 دوالرًا شهريًا، في حني يرتفع هذا 

في املئة.
ك���وم« رب��ي��ع عطايا »تلقي  »ب��ي��ت دوت  مل��وق��ع  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  وق���ال 
يتعلق  العمل خاصة عندما  على س��وق  ثقيلة  بظالل  املساكن  اي��ج��ارات 
األمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير املسكن. وتظهر هذه الدراسة أن 
االيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة األكبر من رواتب الناس، األمر 

الذي قد يترك تبعاته على االقتصاد ككل«.
وأضاف عطايا أن الزيادات في االيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر الى 

أف��اد ح��وال��ي ثلث املشاركني  االش��ت��راك ف��ي املسكن كتدبير وق��ائ��ي. فقد 
ف��ي االستطالع ف��ي ك��ل م��ن قطر واالم����ارات أنهم يشتركون ف��ي السكن 
أق��ل انتشارًا في الكويت  أف��راد آخ��ري��ن. لكن ه��ذه الظاهرة  مع عائالت أو 
والبحرين وعمان حيث تصل في األولى الى 27 في املئة وفي الثانية الى 

21 في املئة وفي الثالثة الى 17 في املئة.
ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة »ي��وغ��وف س��ي��راج« نسيم  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال 
ب »يؤدي هذا االرتفاع املستمر في تكلفة املعيشة الى زيادة الضغوط  غريِّ
على  ج��دًا  الصعب  م��ن  تجعل  حيث  والناشئة،  الصغيرة  الشركات  على 
الشركات أن تتأسس بدون مبلغ كبير من املال، األمر الذي يشكل ضررًا 
أن  املنطقة. كما  للنمو في  الزاوية  التي تمثل حجر  الشركات،  لتلك  بالغًا 
وستكون  تنافسية  أق��ل  يجعلها  م��ا  ب��ذل��ك،  ستتأثر  الصغيرة  الشركات 

النتيجة النهائية لذلك هي وجود مشكالت في السيولة النقدية«.
وعلى الرغم من ارتفاع االيجارات، لم ُيقدم القسم األكبر من املشاركني 
في االستطالع على شراء العقارات. وقال حوالي 90 في املئة من املشاركني 
املقيمني في الكويت انهم ال يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة 

مع 3 في املئة فقط يملكون مساكن اشتروها.
أم��ا أع��ل��ى نسبة ت���ردد وع���دم اس��ت��ق��رار فيما يخص أس���واق ال��ع��ق��ارات 
 من االيجار فكانت في الكويت، حيث أفادت نسبة 

ً
والتحول الى الشراء بدال

57 في املئة من املشاركني في االستطالع بأنهم يفضلون االستئجار في 
الوقت الراهن على شراء مسكن، أو أنهم لم يحزموا أمرهم بعد حول ما اذا 

كانت األسعار الحالية في أسواق العقارات مناسبة لالستثمار أم ال.
وأشارت نسبة 30 في املئة ممن شملهم االستطالع في الكويت وعمان 

أنهم يملكون عقارات خارج البلد الذي يقيمون فيه.
ال��خ��دم��ات األس��اس��ي��ة، أش���ارت نسبة 23  ب��االن��ف��اق على  وفيما يتعلق 
املئة  ال��ى أنهم ينفقون أكثر م��ن 9 ف��ي  الكويت  ف��ي  املئة م��ن املقيمني  ف��ي 
املئة.  الى 27 في  الرقم في عمان ليصل  من رواتبهم عليها. وارتفع هذا 
وأشارت نسبة 44 في املئة و46 في املئة من املقيمني في لبنان وسوريا 
بأنهم ينفقون أكثر من 9 في املئة من رواتبهم على الخدمات األساسية 
عدا  ال��دول  كافة  في  عالية  ملكية سيارة خاصة نسبة  شهريًا. وتشكل 

سورية، حيث يمتلك 24 في املئة فقط سيارة خاصة.

27 في املئة   •
من املقيمني 

يشتركون في 
السكن مع أفراد 

من عائالت أخرى

الوحدات السكنية   •
بغرفتني هي 
الخيار األكثر 

انتشارًا للسكن

تصميم مشروع »الحمراء«

»أركابيتا«: االستثمارات الخليجية في آسيا
ستشهد طفرة في السنوات الخمس املقبلة

أع��ل��ن ب��ن��ك »آرك��اب��ي��ت��ا« ام����س، وم��ق��ره 
البحرين، عن اصدار ورقة بحث أعدتها 
االقتصادية في مجلة  املعلومات  وحدة 
تتناول  البنك،  برعاية  »االيكونومست« 
العوامل التي تحفز زيادة تدفق رؤوس 
الى  العربي  الخليج  األم���وال من منطقة 
آس���ي���ا. وق����د خ��ل��ص��ت ورق�����ة ال��ب��ح��ث ال��ى 
في  الخليجية  االس��ت��ث��م��ارات  ت��وس��ع  أن 
الفوائد  العوملة، وتكامل  ناتج عن  آسيا 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، وال����ت����غ����ي����رات ف�����ي م����دى 

استيعاب مخاطر االستثمار.
وت�����������زاي�����������د ن��������ش��������اط امل�����س�����ت�����ث�����م�����ري�����ن 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ن ف���ي آس��ي��ا خ����ال ال��س��ن��وات 
األخ��ي��رة، وي��ب��دو أن ه��ذا ال��ت��وج��ه سوف 
���ا ملا 

ً
ي��س��ت��م��ر ع��ل��ى امل����دى امل��ت��وس��ط، وف���ق

أوردت�����ه وح����دة امل��ع��ل��وم��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
في ورقة البحث التي أصدرتها بعنوان 
»التقاء الشرق األدن��ى بالشرق األقصى: 
ازده��������ار االس���ت���ث���م���ارات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ف��ي 
آس����ي����ا«، وت���ش���ي���ر ورق������ة ال���ب���ح���ث ال�����ى أن 
املتدفقة  النفط  أم��وال  استثمارات  نسبة 

ال�����ى امل��ن��ط��ق��ة اآلس���ي���وي���ة (وال����ت����ي ت��ق��در 
اجمالي  املئة من  حالًيا بحوالي 10 في 
االس���ت���ث���م���ارات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة) 
س��وف تشهد ارت��ف��اًع��ا ك��ب��ي��ًرا على مدى 

السنوات الخمس املقبلة.
وق����������ال ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل��ب��ن��ك 
»آرك����اب����ي����ت����ا« ع����اط����ف أح����م����د ع���ب���دامل���ل���ك 
أن�����ه »ب��ي��ن��م��ا ن���ت���وق���ع أن ي��س��ت��م��ر اق���ب���ال 
البديلة  االستثمارات  على  مستثمرينا 
ذات ال��ن��وع��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ف��ي االق��ت��ص��ادات 
ال����ن����اض����ج����ة ف������ي أوروب��������������ا وال�������والي�������ات 
امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة، ف����ان ت��وف��ي��ر ف��رص 
ف����ي االق�����ت�����ص�����ادات اآلس����ي����وي����ة ال��ن��ام��ي��ة 
ي��ش��ك��ل م���س���ارا ط��ب��ي��ع��ي��ا ل��ب��ن��ك آرك��اب��ي��ت��ا 
ل���زي���ادة ت��ن��وي��ع االس��ت��ث��م��ارات م��ن خ��ال 
الدخول ال��ى ه��ذه األس��واق ذات معدالت 
العالية. كما أن خبراء االستثمار  النمو 
ال��ع��ام��ل��ن ل���دى ال��ب��ن��ك ف��ي ال��خ��ل��ي��ج وف��ي 
مكاتب آركابيتا في سنغافورة يمتلكون 
ق�������درات م���م���ت���ازة الي����ج����اد ه�����ذه ال���ف���رص 

االستثمارية وتقييمها«.

توضيح من »املجموعة الدولية«
أوض���ح���ت ش��رك��ة امل���ش���روع���ات ال��ك��ب��رى 
ال���ع���ق���اري���ة وش���رك���ة امل���ج���م���وع���ة  ال��دول��ي��ة 
ل���اس���ت���ث���م���ار ب����خ����ص����وص م�����ا ت�����م ذك�����ره 
ب���خ���ص���وص ال����ش����راك����ة االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
م��ع ش��رك��ة امل��ق��ام ل��اس��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر 
العقاري (احدى شركات مجموعة بن الدن 
السعودية) في مشروع أبراج روابي البيت،  
البيت  أب��راج  »ان الصفقة تشمل مشروع 

 وقف امللك عبدالعزيز والذي يحتوي على 
(ب����رج امل����روة وب����رج ال��ص��ف��ا وب����رج هاجر 
وب���رج س���ارة وب���رج امل��ق��ام) وت��ق��وم شركة 
امل���ق���ام ل��اس��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري 
(إح�����������دى ش������رك������ات م���ج���م���وع���ة ب������ن الدن 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة) ب����������دور امل������ط������ور مل����ش����روع 
مجمع رواب���ي أب���راج ال��ب��ي��ت، ل��ذا اقتضى 

التوضيح«.

»الحمراء« تحتضن أول ناطحة سحاب
»منحوتة« على ارتفاع 412 مترًا عامليًا

ت���ت���اب���ع ش���رك���ة ال���ح���م���راء ال���ع���ق���اري���ة ع��م��ل��ي��ة 
ت��ش��ي��ي��د ت��ح��ف��ت��ه��ا امل���ع���م���اري���ة »ال����ح����م����راء« م��ع 
الثاني  ال��ط��اب��ق  ب��ن��اء ج���دران  أع��م��ال  استكمال 
ع���ش���ر وأس����ق����ف ال���ط���اب���ق ال���س���اب���ع م����ن ال��ه��ي��ك��ل 
ال��خ��راس��ان��ي ل��ل��ب��رج، ك��م��ا ت��م��ت ت��رس��ي��ة أع��م��ال 
ال��ب��دء بأعمال  املتوقع  للبرج، وم��ن  ال��واج��ه��ات 
التنفيذ ف��ي ال��واج��ه��ات ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي من 
عام 2008، كما تم استكمال أعمال األساسات 
ال��خ��راس��ان��ي للمجمع  وال���س���رادي���ب وال��ه��ي��ك��ل 
ال��ت��ج��اري وص��وال للطابق م��ا قبل األخ��ي��ر، في 
حن تم استكمال أعمال األساسات والسراديب 
الخامس  ال��ط��اب��ق  حتى  ال��خ��راس��ان��ي  والهيكل 

ملبنى مواقف السيارات.
السحاب  ناطحة  الحمراء  م��ش��روع  ويعتبر 
األولى من نوعها في العالم ومن أكثر املشاريع 
ال���ه���ن���دس���ي���ة ري��������ادة واب����ت����ك����ارا ف����ي ت��ص��م��ي��م��ه 
ك��أول ناطحة سحاب منحوتة على  الهندسي 
أك��ث��ر م��ن 400 متر  ال��ى  ال��ع��ال��م ترتفع  مستوى 
نحو ال��س��م��اء، فقد خ��رج م��ش��روع ال��ح��م��راء عن 
الطابع التقليدي املألوف في ناطحات السحاب 
ليقدم تصميما فريدا من نوعه يثير الفضول.

ويعتبر برج الحمراء ثورة في عالم تصميم 
وبناء ناطحات السحاب الذي عرفه االنسان منذ 
القدم، كما أن تصميمه الفريد استلزم أسلوب 
ب���ن���اء ي��ع��ت��ب��ر األح�����دث ع��امل��ي��ا، وق����د اس��ت��ع��ان��ت 
املشروع  ه��ذا  لتنفيذ  العقارية  الحمراء  شركة 
العاملي الضخم بأبرز واكبر الشركات العاملية 
املتخصصة في بناء ناطحات السحاب وهما 
شركة سكيدمور اوينغز وميريل لاستشارات 
تدير  ال��ت��ي  العاملية  تيرنر  وش��رك��ة  الهندسية 

عدة مشاريع رائدة في هذا املجال.

وس��ي��ب��ل��غ ع�����دد ط����واب����ق ن���اط���ح���ة ال��س��ح��اب 
»ال���ح���م���راء« ع��ن��د االن��ت��ه��اء م��ن أع��م��ال االن��ش��اء 
 412 بارتفاع  77 طابقا   ،2010 العام  بداية  مع 
مترا (1352 قدما) ليكون أط��ول ب��رج في دولة 
ال��ب��ن��اء ف��ي ك��ل طابق  ال��ك��وي��ت، وتمتد مساحة 
ال����ى ن��ح��و 2400 م��ت��ر م��رب��ع م���ا ي��ج��ع��ل��ه أي��ض��ا 
أض���خ���م م��ب��ن��ى ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���ك���وي���ت واح���د 
وترتفع  العالم،  في  السحاب  ناطحات  أضخم 
واح��د كل تسعة  الحمراء حاليا بمعدل طابق 
أي���ام حيث يعمل ف��ي م��وق��ع امل��ش��روع أك��ث��ر من 

800 عامل بشكل يومي.
للمشروع  وال��ت��أج��ي��ر  التسويق  م��دي��ر  وق���ال 
ال���ح���م���راء يعتبر  م���ش���روع  ان  ال��س��ه��ي��ل  ح���ام���د 
بمثابة الحلم الكويتي الذي بدأ بالتحول الى 
حقيقة على ارض الكويت، ويأتي هذا املشروع 
ب����رؤى ج��ري��ئ��ة ورائ�����دة م���ن ق��ب��ل م��ج��ل��س ادارة 
شركة الحمراء بحيث تتماشى وتحقق الريادة 
م��ع رؤي���ة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، ف��ي االرت��ق��اء 
ب��ال��رخ��اء  ن��ح��و مستقبل ينعم  ال��ك��وي��ت  ب��دول��ة 
واالزده��ار والعمل جديا وبكل اخاص لجعل 
م���دي���ن���ة ال���ك���وي���ت م����رك����زا م���ال���ي���ا م��ت��م��ي��زا ع��ل��ى 
م��س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��رغ��م م��م��ا ي��ح��ي��ط امل��ن��اخ 

االقتصادي من معوقات عديدة. 
كما أشار السهيل الى تدشن مركز عاقات 
العماء الخاص بمشروع الحمراء والذي يقع 
عند تقاطع شارعي جابر املبارك وعبدالعزيز 
الصقر في منطقة شرق، والذي سيهتم بتقديم 
الخدمات الخاصة بعمليات التأجير للمشروع 
اض��اف��ة ال���ى خ��دم��ات امل��رك��ز االع��ام��ي للعماء 

مستقبا ومختلف شرائح الزوار.

تشارك في 3 معارض عقارية خالل نوفمبر

القدومي: »توب العقارية« تستقطب املستثمرين
ملشاريع في اإلمارات واألردن وبريطانيا

أعلنت مجموعة توب للتسويق العقاري عن مشاركتها 
الجاري،  نوفمبر  خ��ال  تنظم  عقارية  معارض  ثاثة  في 
األول ف���ي ال���ك���وي���ت وه����و »م���ع���رض ال���ع���ق���ار واالس��ت��ث��م��ار 
وال��ب��ن��اء« وامل��زم��ع عقده م��ن 12 ال��ى 16 نوفمبر ف��ي فندق 
ك���وي���ت ري��ج��ن��س��ي ب�����االس، وال���ث���ان���ي ه���و م���ع���رض ال��ع��ق��ار 
واالس��ك��ان وامل��زم��ع اقامته ف��ي م��رك��ز ال��ظ��ه��ران للمعارض 
ال���ى 15 نوفمبر،  م��ن 11  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ف��ي 
وال��ث��ال��ث ه��و م��ع��رض ال��ب��ح��ري��ن ال���دول���ي ل��ل��ع��ق��ار وامل��زم��ع 
اق��ام��ت��ه ف��ي م��رك��ز امل��ع��ارض وامل��ؤت��م��رات ف��ي البحرين من 
28 ال����ى 30 ن��وف��م��ب��ر، ح��ي��ث س��ت��ش��ارك امل��ج��م��وع��ة ب��ب��اق��ة 
مميزة من املشاريع العقارية الرائدة من االمارات واالردن 

وبريطانيا.
وق���ال ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب للمجموعة ول��ي��د ال��ق��دوم��ي ان 
امل��ج��م��وع��ة ت��ع��د واح�����دة م���ن أك��ب��ر ال��ش��رك��ات املتخصصة 

ف��ي ال��ت��س��وي��ق ال��ع��ق��اري ف��ي ال��ك��وي��ت، 
ال��دراس��ات واالستشارات  تقدم  حيث 
التسويق  ال��ى  باالضافة  التسويقية 
امل������ب������اش������ر ل����ل����م����ش����اري����ع ال����ع����ق����اري����ة 
مل���ج���م���وع���ة م����ن ال����ش����رك����ات ال���ع���ق���اري���ة 
وعربية  خليجية  متنوعة  مل��ش��اري��ع 
حاليا  املجموعة  وتقوم  وبريطانية. 
وتجارية  سكنية  مشاريع  بتسويق 
واستثمارية عدة. وتسعى من خال 
تقدم  أن  بعناية  املنتقاة  مشاريعها 
خ���دم���ة م��م��ي��زة وف���رص���ة اس��ت��ث��م��اري��ة 
ن��اج��ح��ة ل��ع��م��ائ��ه��ا ف���ي ال��خ��ل��ي��ج من 
خال خبرتها الرائدة في هذا املجال.
وأض�����اف ال���ق���دوم���ي أن امل��ج��م��وع��ة 
تهدف من خ��ال مشاركتها في هذه 
امل����ع����ارض ال�����ى اس���ت���ق���ط���اب ش��ري��ح��ة 

في  واالستثمار  للتملك  املستثمرين  م��ن 
املشاريع املعروضة، وبن القدومي أن املجموعة حرصت 
على املشاركة باملعارض ملا لها من أهمية في فتح قنوات 
واستقطاب عماء ومستثمرين جدد  استثمارية جديدة 
للمشاريع التي تعرضها املجموعة وهي خطوة ستعود 
واملستثمرين  املشاريع  م��اك  بالفائدة على  من دون شك 
املبيعات  م��ن  امل��ج��م��وع��ة بنسبة  ه���دف  م��ن خ���ال تحقيق 
في تلك األس��واق وخصوصا بعد نجاح املجموعة خال 
ومميزة  كبيرة  شريحة  استقطاب  في  املاضية  السنوات 

من املستثمرين في تلك الدول.
وح���ول امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ستعرضها امل��ج��م��وع��ة ف��ي تلك 
املعارض، قال القدومي ان من أبرز املشاريع االستثمارية 
التي ستعرضها الشركة هو أول مشروع متعدد األنشطة 
واالس����ت����خ����دام����ات ف����ي ام�������ارة ال���ش���ارق���ة »م����رك����ز ال���ش���ارق���ة 
ل��اس��ت��ث��م��ار« ال���ذي ت��ط��وره ش��رك��ة »س��ن��اس��ك��و« للتطوير 
العقاري. وحول املشروع قال انه يقع في الشارقة، التي تعد 
الرئيسي  وامل��رك��ز  االم���ارات  في  للصناعة  الفقري  العمود 
ألكثر من 50 في املئة من الصناعات فيها وتبلغ مساحة 

مشروع مركز الشارقة لاستثمار حوالي 32 مليون قدم 
مربع، ويتميز موقعه بسهولة الوصول اليه.

وح�����ول امل���ش���روع ال��ث��ان��ي ال�����ذي س��ت��ع��رض��ه امل��ج��م��وع��ة 
ق���ال ال��ق��دوم��ي ان���ه ع��ب��ارة ع��ن ط���رح امل��رح��ل��ة األخ���ي���رة من 
م��ج��م��وع��ة ن��خ��ب األراض������ي ال���زراع���ي���ة واالس��ت��ث��م��اري��ة في 
التي  البانز  منطقة سانت  في  وتحديدا  املتحدة،  اململكة 
تحمل أبعادا استثمارية تؤهلها الى أن تكون من املناطق 
ف��ي ه��ذه األراض��ي  ف��ي املستقبل. وع��ن االستثمار  املميزة 
قال وليد القدومي ان االستثمار فيها اتخذ منحى جديدًا 
في  السكنية  للوحدات  الهائل  االرت��ف��اع  بعد  وخصوصا 
جميع أنحاء اململكة املتحدة، ما اكسب الوحدات الزراعية 
ال���ى وح����دات سكنية ف���رص أك��ث��ر وف��رة  ال��ق��اب��ل��ة للتطوير 
وجدية، وأشار الى أن االستثمار في األراضي الزراعية في 
بريطانيا يتخذ طابع االستثمار على املدى البعيد. وبن 
القدومي أن كافة التوثيقات املتعلقة 
بهذه األراضي مسجلة ومعتمدة من 
السلطات البريطانية، منوها على أن 
التملك الزراعي في بريطانيا لجميع 
الجنسيات في العالم واتاحة الفرصة 
لهم بالتملك الكامل والحر، الفتا الى 
أن أه���م م��ا ي��م��ي��ز األراض�����ي ال��زراع��ي��ة 

أنها ال تشملها شريحة الضرائب.
أما املشروع الثالث فهو عبارة عن 
مشروع سكني في الشارقة، وأضاف 
أن امل��ش��روع هو ب��رج صن الي��ت التي 
يقع  دره����م  م��ل��ي��ون   60 تكلفته  ت��ق��در 
بأفضل موقع لاستثمار في منطقة 

الند. 
فهو  والجديد  الرابع  املشروع  أما 
ب��رج ال��ن��دى ال��ذي يقع بأفضل موقع 
الشارقة.  في  النهدة  بمنطقة  لاستثمار 
وبن أن أسعار الشقق مناسبة ملختلف الشرائح وتبدأ من 
386 ألف درهم وتمنح الشركة تسهيات في السداد تصل 

في هذا املشروع الى 24 شهرا تقريبا ومن دون فوائد.
واملشروع الخامس الذي ستطرحه املجموعة هو برج 
الواحة 2 في دب��ي وال��ذي يقع في مدينة دب��ي الرياضية، 
وي���م���ت���از ال���ب���رج ب��اط��ال��ت��ه امل���م���ي���زة ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��غ��ول��ف 
والحدائق الخضراء. وأضاف أن الشركة املطورة للمشروع 
ت���ق���دم خ���دم���ة م��ض��م��ون��ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن ب��م��ن��ح��ه��م ع��ائ��دا 

ايجاريا سنويا صافيا بواقع 8 في املئة.
وأش���ار ال��ق��دوم��ي ال��ى أن امل��ش��روع ال��س��ادس ع��ب��ارة عن 
أراض سكنية في األردن وتحديدا في منطقة املفرق التي 
تعد االن من أبرز مناطق التنمية االقتصادية في اململكة، 
ح��ي��ث تشهد ح��ال��ي��ا ط��ف��رة م��ش��اري��ع ب��امل��ل��ي��ارات لشركات 
خليجية وع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة، وب���ن ال��ق��دوم��ي أن األراض����ي 
م��ف��روزة وج��اه��زة للبناء وت��ب��دأ مساحاتها م��ن 500 متر 
م��رب��ع وب��أس��ع��ار م��م��ي��زة وم��ن��اف��س��ة، وب���ن أن ال��ت��م��ل��ك حر 

لجميع الجنسيات العربية.

وليد القدومي

»كويت فيرست« توقع عقدًا
لتسويق مشروع في سورية

ص���رح م��دي��ر ت��س��وي��ق ش��رك��ة كويت 
ف���ي���رس���ت ال����ع����ق����اري����ة م���ح���م���د ش������اه ان 
نشاطاتها  بتوسيع  ب��دأت  قد  الشركة 
في الجمهورية العربية السورية حيث 
وقع فؤاد عبداملحسن الوهيب العضو 
املنتدب لشركة كويت فيرست العقارية 
ات����ف����اق����ًا م�����ع امل�����ف�����وض ب���ال���ت���وق���ي���ع ع��ن  
بالجمهورية  العقارية  ريما  مجموعة 
برو  نايف  السورية مصطفى  العربية 
وذل����ك خ���ال زي���ارت���ه ل��ل��ب��اد لتسويق 
ري��ف دمشق  مشروع جديد بمحافظة 

منطقة دير عطية.
وأف���اد ش��اه أن ه��ذه الخطوة ج��اءت 
ب���ع���د االق����ب����ال ال���ش���دي���د ال������ذي ش��ه��دت��ه 
ال����ش����رك����ة خ������ال ت���ق���دي���م���ه���ا امل���ش���اري���ع 
العقارية املختلفة من أراض ووح��دات 
سكنية في جميع مناطق الجمهورية 
العربية السورية أثناء مشاركة الشركة 
في معرض عالم العقار الثالث بفندق 
الصباح  الشيخة سلوى  قاعة  املارينا 
وال����ذي اخ��ت��ت��م اع��م��ال��ه ف��ي 24 اك��ت��وب��ر 
املاضي فقد تسارع زوار املعرض على 
ت��ل��ك ال���ع���روض ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال��ش��رك��ة 
ضوء  وعلى  والتملك  بالشراء  راغبن 
النتائج املستخلصة من  املعرض فقد 
العقارية  ك��وي��ت فيرست  ق���ررت ش��رك��ة 
ت��وس��ي��ع ن��ش��اط��ات��ه��ا ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة 

العربية السورية.

أب����رم����ت  ال�����ش�����رك�����ة  ان  وأك����������د ش��������اه 
ع��ق��دًا ف��ي ال��س��اب��ق م��ع م��ج��م��وع��ة ريما 
ال���ع���ق���اري���ة ل���ت���س���وي���ق م���ش���اري���ع���ه���ا ف��ي 
م��ن��ط��ق��ة ي���ب���رود وال���ت���ي ه���ي ع���ب���ارة عن 
م��ج��م��ع س��ك��ن��ي ب���اس���م م���ش���روع امل��ق��ام 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ش��ق��ق س��ك��ن��ي��ة واآلخ����ر 
مشروع أرض الثلج (سنوالند) وكذلك 
بمنطقة صلنفا (بيرين) أيضًا وحدات 
س��ك��ن��ي��ة ع���ب���ارة ع���ن ش��ق��ق وب��ال��ن��س��ب��ة 
إل���ى م��ن��ط��ق��ة دي���ر ع��ط��ي��ة ال��واق��ع��ة على 
الطريق الدولي (دمشق - حلب) والتي 
ت��ب��ع��د ع��ن ال��ع��اص��م��ة ب��م��س��اف��ة 80 كلم 
املناطق  أرق��ى  الشمال هي من  باتجاه 
في الجمهورية العربية السورية حيث 

يوجد بها عدد من الفلل الراقية وكما 
يوجد بها جامعة القلمون التي تعتبر 
أكبر جامعة خاصة في الشرق األوسط، 
وهذا املشروع قريب من مبنى الجامعة 
جدًا ما يساعد الراغبن في التملك على 
أي��ام  ف��ي  السكنية  ال��وح��دات  استثمار 
الدراسة واالستفادة منها في الصيف، 
على شقق سكنية  امل��ش��روع  ويحتوي 
ديلوكس  وتشطيب  كبيرة  بمساحات 
م��ت��ن��اول الجميع، ولقد  ف��ي  واألس��ع��ار 
ح��رص��ت ال��ش��رك��ة ع��ل��ى ان ت��ك��ون عند 
ح��س��ن ظ��ن ع��م��ائ��ه��ا ال���ك���رام ف��ي تلبية 
في  العقارية  واحتياجاتهم  رغباتهم 

جميع الدول العربية.

جانب من توقيع العقد

اإلنجاز متوقع خالل 5 أشهر

»دار فارس« و»النصف اإلنشائية«
وقعتا عقد هيكل »منتجع فارس«

أك�����د م���دي���ر ع�����ام ش���رك���ة دار ف����ارس 
ان منتجع  ال��وق��ي��ان  ال��ع��ق��اري��ة صبيح 
فارس سيتم تسليمه في املوعد املحدد 
اواخ��ر 2008،، إذ تم أخيرًا توقيع عقد 
ب���ن���اء ه��ي��اك��ل 60 ش��ال��ي��ه��ًا ف���اخ���رًا مع 
واحدة من أفضل الشركات االنشائية، 
وق�����ال ال���وق���ي���ان: ل��ق��د ت���م ال��ت��وق��ي��ع مع 
ش��رك��ة ال��ن��ص��ف وه���ي ش��رك��ة م��ع��روف��ة 
ب��أدائ��ه��ا امل��م��ت��از وال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ج��ودة 
ال��دق��ي��ق��ة،  التسليم  وم��واع��ي��د  ال��ع��ال��ي��ة 
بانجاز  النصف  شركة  ستقوم  حيث 
الهيكل الخرساني خال خمسة اشهر 

تبدأ بتسليم املوقع.
وعن املراحل التالية بن الوقيان ان 
شركة دار فارس حريصة على ان يتم 
الشاليهات  وتسليم  امل��ش��روع  ان��ج��از 
مل��اك��ه��ا ف���ي امل���وع���د امل���ح���دد او ق��ب��ل��ه، 
وحسب عقود الشركة مع عمائها فإن 
ان  اال  أمامها نحو 14 ش��ه��رًا،  املتبقي 
املتوقع ان يتم التسليم قبل ذلك املوعد 
اذ لن تستغرق عمليات التشطيب كل 
امل���دة ال��ب��اق��ي��ة وه���ي تسعة أش��ع��ر بعد 
االنتهاء من الهياكل، وسوف يتسارع 
العمل خال األشهر املقبلة بحيث يتم 

انجاز الشاليهات واملساحات املحيطة 
ب��ه��ا م��ن ال��ح��دائ��ق وأح�����واض سباحة 
السبعة واملاعب في الوقت املحدد او 

قبل ذلك.
ف���ارس  إل����ى ان دار  ال���وق���ي���ان  ون�����وه 
ال����ع����ق����اري����ة م���ه���ت���م���ة ج�������دًا ب����ال����ج����ودة 
وم����س����ت����وي����ات ال����خ����دم����ة ال����ت����ي س��ي��ت��م 
تقديمها في منتجع فارس، بما يليق 
بتوقعات عماء الشركة الذين ينتمون 
إلى شريحة ذات ذوق رفيع ويتمتعون 

وي��ح��رص��ون  ع��ال��ي��ة  دخ���ل  بمستويات 
فيما  عالية  قيمة  على  الحصول  على 
ي���ق���ت���ن���ون، وه�����م ي���ت���م���ي���زون ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
العائلية  الرفاهية  ويفضلون  العالي 
لهذا  الحقيقي  األس��اس  التي ستكون 
امل��ج��ت��م��ع ال��ص��غ��ي��ر ف���ي داخ�����ل أس����وار 

منتجع فارس.
دار  ان عماء شركة  الوقيان:  وق��ال 
بأفضل  يحظوا  ان  يستحقون  ف��ارس 
ق��ي��م��ة م��ق��اب��ل ال��ث��م��ن، ل���ذا ك���ان اخ��ت��ي��ار 
شركائنا في تقديم الخدمات لعمائنا 
أهم أولوياتنا، اذ يتولى ادارة املشروع 
بروجاكس الرائدة في ادارة املشروعات 
االن���ش���ائ���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا ق�����ام ب��ال��ت��ص��م��ي��م 
الغني  ال���ق���اف  ال��ه��ن��دس��ي دار ص��ال��ح 
الداخلي  التصميم  ام��ا  التعريف،  ع��ن 
ل���ي���ك���وي���د - آرت ه����و م��ك��ت��ب  ف���ه���و م����ن 
ت��ص��م��ي��م داخ���ل���ي يمتلك  واس���ت���ودي���و 
م���ه���ارات وخ���ب���رات م��ت��م��ي��زة، وي��ت��ول��ى 
مهام التسويق شركة رواج للتسويق 
العقاري، ان اختيار هذه املجموعة جاء 
بالنظر إلى مستويات عملها وجودته 
بغض النظر عن السعر وتكاليف هذه 

الخدمات.

صبيح الوقيان

»األميركية لإلدارة املالية« في الكويت
 تطرح برنامجها التدريبي للموسم الحالي

ل���إدارة  األميركية  األك��ادي��م��ي��ة  اعلنت 
 (AAFM Kuwait) ال���ك���وي���ت  ف���ي  امل���ال���ي���ة 
ع���ن ط����رح ج��دول��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي ل��ل��م��وس��م 
وي��ت��ض��م��ن  و2008.   2007 ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
الجدول سلسلة من البرامج التخصصية 
خال  م��ن  طرحها  سيتم  ال��ت��ي  املعتمدة 
م���رك���ز ت���دري���ب األك���ادي���م���ي���ة ال�����ذي اف��ت��ت��ح 

حديثا في مجمع الصالحية.
وق����������ال رئ�����ي�����س م����ك����ت����ب األك����ادي����م����ي����ة 
االم���ي���رك���ي���ة ل��������ادارة امل���ال���ي���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
الخليج العربي ونائب الرئيس للتسويق 
جيفري باي »إننا سعداء جدا بالنجاح 
ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه األك���ادي���م���ي���ة ف����ي ال��ك��وي��ت 
واإلق�����ب�����ال امل���ت���زاي���د ال������ذي ن���ش���ه���ده ع��ل��ى 
الشهادات والتوصيفات املهنية املعتمدة 
ل��أك��ادي��م��ي��ة االم��ي��رك��ي��ة ل������إدارة امل��ال��ي��ة 
م���ن ق��ب��ل ال���خ���ب���راء امل���ال���ي���ن م���ن مختلف 

القطاعات املالية في الكويت«.
وأض��اف باي »نظرا إليماننا بأهمية 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي امل��س��ت��م��ر ف��ق��د ح��رص��ت 
األكاديمية على طرح عدد من الساسل 
تتضمن  بحيث  املتخصصة،  التدريبية 
ك�����ل س���ل���س���ل���ة م���ج���م���وع���ة م���ت���ك���ام���ل���ة م��ن 
البرامج التدريبية ضمن تخصص معن 
الحصول  م��ن  اتمامها  عند  ال��ف��رد  تمكن 
ع��ل��ى ش��ه��ادة دب��ل��وم معتمدة ع��امل��ي��ا في 
دبلوم  ش��ه��ادة  وتشمل  التخصص.  ه��ذا 
 ،(IDIM) االس���ت���ث���م���ار  إدارة  ف���ي  ع��امل��ي��ة 
ش��ه��ادة دب��ل��وم عاملية ف��ي إدارة األص��ول 
والثروات (IDWM)، شهادة دبلوم عاملية 
ش���ه���ادة   ،(IDRM) امل���خ���اط���ر  إدارة  ف����ي 

 ،(IDFM) دبلوم عاملية في اإلدارة املالية
مجال  في  البرامج  من  مجموعة  وأيضا 

استراتيجيات العمل وإدارة املشاريع«.
وق�������ال�������ت م�������دي�������رة ت�����ط�����وي�����ر األع������م������ال 
ل��ادارة املالية في  لأكاديمية األميركية 
الكويت هناء روماني »إنه ملن الفخر بأن 
الخبرات  تنمية  في  تساهم  بأنك  تشعر 
رفع  على  وتعمل  الكويت  لبلدنا  املالية 
مقاييس االمتياز للقطاع املالي الكويتي 
وقادته املستقبلين. لقد درب املركز منذ 
اف��ت��ت��اح��ه ف���ي م���اي���و امل���اض���ي ن��ح��و 200 
م���ت���درب م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات امل��ال��ي��ة 
أبرزها بنك الكويت الوطني، بنك برقان، 
ب��ن��ك ب���وب���ي���ان، ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ال��وط��ن��ي، 
ب���ن���ك ال�����ري�����اض، ب���ن���ك ال���ك���وي���ت وال���ش���رق 
األوسط، البنك األهلي البحريني، املركز 
الكويتي،  التمويل  بيت  الكويتي،  املالي 
ش��رك��ة ال��س��اح��ل ل��اس��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر، 
مشاريع  شركة  العاملي،  االستثمار  بيت 
األص����ول  إلدارة  االس���ت���ث���م���اري���ة  ال���ك���وي���ت 
– ك���ام���ك���و، ش���رك���ة االس����ت����ش����ارات امل��ال��ي��ة 
ال���دول���ي���ة، ال���ش���رك���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��دول��ي��ة 
ل���اس���ت���ث���م���ار، ش����رك����ة ن������ور ل��اس��ت��ث��م��ار 
امل���ال���ي، ش��رك��ة ب��ي��ان ل��اس��ت��ث��م��ار، ش��رك��ة 
شركة  واملالية،  الصناعية  االستثمارات 
الفارابي لاستثمار، شركة أعيان إلدارة 
األص�����ول، ش��رك��ة م��ي��ن��ا ال��ع��ق��اري��ة، ش��رك��ة 
ال���ث���روة ل��اس��ت��ث��م��ار، م��ج��م��وع��ة ش��رك��ات 
الدار لاستثمار، الشركة  الشايع، شركة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م��ش��اري��ع وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

والهيئة العامة لاستثمار«.


