
الخميس  16  يوليو  2009   35اقتصاد
تقرير البنك توقع تراوح أسعار برميل الخام الكويتي بين 63 و71 دوالراً

»الوطني«: فائض الميزانية للسنة المالية الحالية بين 4,2 و7,3 مليارات دينار
بإنتاجها عامال رئيسيا في املسار 
الذي ستسلكه أسعار النفط، لكونها 
ترصد على نحو وثيق مستويات 
املخزونات التي تتأثر بدورها بوضع 

الطلب العاملي.
ورأى »الوطني« أنه مع افتراض 
أن يتراجع الطلب على النفط في 
العام احلالي وفقا ألكثر التوقعات 
اعتداال، أي مبقدار 1.5 مليون برميل 
يوميا، فإن التزام الدول األعضاء في 
أوپيك بحصص اإلنتاج املقررة قد 
ال يتغير كثيرا عما هو عليه حاليا، 

وذلك خالل معظم 2009.
فمستوى املخزونات قد يتراجع 
تدريجيا مع حتسن الطلب العاملي 
على النفط بشكل ربع سنوي، ما 
من ش����أنه أن يرفع سعر برميل 
النفط اخلام الكويتي خالل الربع 
الرابع من العام احلالي إلى حدود 

77 دوالرا.
لكن ارتفاع اإلنتاج )أو االرتفاع 
الطفي����ف في اإلنت����اج من خارج 
احلصص املقررة( مبق����دار 400 
ألف برميل يوميا في الربع الرابع 
م����ن 2009 والربع األول من 2010 
من ش����أنه أن يدفع أسعار النفط 
إلى االنخفاض مجددا بنهاية العام 

احلالي.
وأش����ار »الوطن����ي« إل����ى أن 
االرتف����اع اإلضافي في اإلنتاج من 
خارج احلصص املقررة، الذي قد 
ينجم رمبا عن التراخي في االلتزام 
باحلصص في ظل التوقعات بأن 
تشهد أسواق النفط توازنا مستقرا 
هذا العام، يبقى حتديا قائما أمام 
أوپيك في محاولتها إلدارة أسعار 

النفط.
فعلى س����بيل املثال، في حال 
انخفض الطلب على النفط بواقع 
1.5 مليون برميل يوميا، بينما قررت 
الدول األعضاء أن تزيد اإلنتاج خالل 
العام مبا بني مليون و1.5 مليون 
برميل يوميا من اخلفض الذي كانت 
قد قامت به، فقد جتد أوپيك نفسها 
عاجزة عن س����حب تلك اإلمدادات 
اإلضافية من السوق بسرعة كافية 

مع بدء األسعار بالتراجع.
وفي ه����ذه احلالة، قد يتراجع 
سعر برميل اخلام الكويتي مجددا 
في الربع األول من 2010 إلى مستوى 
55 دوالرا، مع احتمال أن يش����هد 
املزي����د من الضعف خ����الل العام 
بس����بب فائض اإلمدادات املوجود 

في السوق.
وف����ي املقابل، في حال جتنبت 
أوپيك أي ارتفاع إضافي في اإلنتاج 
من خارج احلص����ص املقررة هذا 
العام، فرأى »الوطني« أن األسعار 
قد تستمر في االرتفاع، ليتجاوز 
س����عر برميل اخلام الكويتي في 
الربع الرابع من 2009 مستوى 80 

دوالرا مجددا.
وفي حال ارتفع اإلنتاج في وقت 
الحق بواقع 500 ألف برميل يوميا، 
فقد تتراجع األسعار بشكل طفيف 
بحلول الربع األول من العام املقبل، 
إال أنها ستحافظ على مستوياتها 
املرتفعة خالل العام في ظل األجواء 

الداعمة لهذا االرتفاع.

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2009/8 و2010/9 )بالمليون دينار(
السنة المالية 2010/9السنة المالية 2009/8

الميزانية 
المعتمدة

السعر 
المتوسط

الميزانية 
المعتمدة

السعر 
األدنى

السعر 
المتوسط

السعر 
األعلى

50.078.535.062.568.171.1سعر النفط )$ للبرميل(

12680211338075156601755618237جملة االيرادات

11650198786925145101640617087االيرادات النفطية

103012541150115011501150االيرادات غير النفطية

189661896612116121161211612116جملة املصروفات )تقديرات امليزانية(

354454406121)4041(2167)6286(الفائض )العجز(

197836844297)4849(54)7554(بعد استقطاع احتياطي االجيال القادمة

18021115101126810904جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

3111415062887332الفائض )العجز( وفق تقديرات الوطني

998258445325509بعد استقطاع احتياطي االجيال القادمة

ألف برميل يوميا.
والحظ الوطني أنه على الرغم 
من االلت����زام اجلدي الذي أظهرته 
الدول األعضاء في أوپيك في خفض 
اإلنتاج خالل الربع األول من العام 
احلالي، شكل ما مت خفضه فعليا 
نح����و 75% م����ن إجمالي اخلفض 
املعلن والبالغ 4.2 ماليني برميل 
يوميا عن مستويات شهر سبتمبر 
2008، مقارنة مع ما نسبته %78 

في شهر مارس.
وقد يعكس ذلك في جزء منه 
تراجع احلاج����ة امللحة ملزيد من 
اخلفض في ض����وء االرتفاع الذي 
ش����هدته أس����عار النفط في الربع 
الثاني م����ن 2009. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن أس����عار النفط املرتفعة 
حتض الدول على رف����ع إنتاجها 
وعدم االلتزام باحلصص املقررة، 
والس����يما الدول التي تسعى إلى 
حتس����ني وضع ميزانيتها في ظل 

األزمة االقتصادية احلالية.
ومن اجلدي����ر ذك����ره أنه في 
حال استمرت أس����عار النفط في 
االنخفاض، فبإمكان أوپيك خفض 
اإلم����دادات إلى الس����وق من دون 
تغيير سياستها بشكل رسمي، إذ 
إنه مبقدورها خفض اإلنتاج بنحو 

1.1 مليون برميل يوميا إضافية.
أما بالنسبة لإلمدادات من خارج 
أوپيك، فأش����ار »الوطني« إلى أن 
بعض املراقبني يتوقعون أن تسجل 
في أفضل األحوال ارتفاعا طفيفا 
يتراوح بني 0.2 مليون برميل يوميا 
و0.4 ملي����ون برميل يوميا »بعد 
احتساب اإلنتاج اإلضافي الناجم 
ع����ن دخول إندونيس����يا إلى هذه 
املجموعة«، حيث إن ارتفاع إنتاج 
األميركيتني وآسيا من شأنه أن يفوق 
تراجعه في أوروبا الغربية. لكن 
محللني آخرين يتوقعون تراجعا 
باملقدار نفسه في اإلمدادات من خارج 
أوپيك. وفي كلتا احلالتني، يرجح أن 
تشكل قرارات أوپيك في ما يتعلق 

بيد أنها أق����رت بأن ذلك قد يكون 
مؤقت����ا وناجما عن إع����ادة ملء 

املخزونات.
أما من جانب اإلمدادات، فتشير 
البيانات األخيرة إلى أن إنتاج دول 
منظمة أوپيك باستثناء العراق قد 
ارتفع خ����الل مايو مبقدار 80 ألف 
برميل يوميا، وذلك للشهر الثاني 
على التوالي، ليقارب ارتفاعه عن 
مستوى شهر مارس املاضي ال� 100 

وفي الوقت نفسه، مازال معدل 
منو الطلب على النفط الذي تتوقعه 
وكالة الطاقة الدولية دون مستواه 
الذي كان متوقعا في أبريل املاضي، 
والذي اعتبر مؤشرا سلبيا آنذاك. 
وأخيرا، يعود هذا التحس����ن في 
توقعات الوكالة إلى واقع أن الطلب 
على املواد البتروكيماوية من قبل 
دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية جاء أفضل من املتوقع، 

املراجعة كثيرا، إذ أن حجم الطلب 
على النفط ال����ذي تتوقعه وكالة 
الطاقة الدولية يعتبر األضعف بني 

توقعات احملللني.
كما أن محلل����ني آخرين، مثل 
أوپي����ك ومركز دراس����ات الطاقة 
الدولية، مازالوا يتوقعون تراجع 
الطلب مبقدار أقل يتراوح بني 1.5 
و1.6 مليون برمي����ل يوميا خالل 

العام احلالي.

خالل العام احلالي، لتكون اجلهة 
الوحيدة التي تقوم بذلك بني كافة 

احملللني.
إذ بات����ت الوكالة تتوقع حاليا 
تراجع الطلب على النفط بنحو 2.5 
مليون برميل يوميا، ومبا نسبته 
2.9%، بينما كانت تتوقع في الشهر 
املاضي انخفاضه مبقدار 2.6 مليون 

برميل.
لكن ال ميك����ن البناء على هذه 

عقب حتقيق فائض في السنة املالية 
2009/2008 مق����داره 6.1 مليارات 
دينار، رغم أن هذا الرقم يرجح أن 
ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور 
احلساب اخلتامي في وقت الحق 

من العام احلالي.
وأشار »الوطني« إلى أن أسعار 
اخلامات املرجعية الرئيسية األخرى 
تراجع����ت كذلك عن مس����توياتها 
املرتفعة التي سجلتها في يونيو، 
فسعر مزيج غرب تكساس، على 
سبيل املثال، سجل في 7 اجلاري 
63 دوالرا للبرميل، متراجعا نحو 
10 دوالرات عن مستواه في منتصف 

يونيو.
وعلى نحو مماثل، بلغ س����عر 
مزيج برنت في اليوم نفس����ه 61 
دوالرا للبرميل، ليخسر 8 دوالرات 

في أسبوع واحد.
التذبذب  وإلى جانب عوام����ل 
االعتيادية، كان على املتعاملني في 
السوق أن يتفاعلوا مع مزاعم بأن 
تداوالت غير مصرح بها ومن خارج 
ساعات التداول في شركة وساطة 
تتخذ من اململكة املتحدة مقرا لها، 
قد تسببت في ارتفاع سعر مزيج 
برنت أثناء اجللسة في 30 يونيو 

بنحو 2.5 دوالر.
وعلى الرغم من أن هذه احلادثة 
لم تترك على ما يبدو أثرا ملحوظا 
أو دائما على أسعار النفط، إال أنها 
ألقت الضوء على الشكوك احمليطة 
باستقرار السوق، كما أنها جاءت 
وس����ط دعوات إلى تشديد قواعد 
تداول الس����لع، والت����ي يعتقدها 
البعض س����ببا في ارتفاع أسعار 
النفط ف����ي منتص����ف 2008 إلى 

مستويات قياسية.
ورأى »الوطني« أن التحس����ن 
امللحوظ في ش����عور املستثمرين 
حول النش����اط االقتصادي خالل 
األش����هر القليل����ة املاضي����ة دفع 
الدولية إلى خفض  وكالة الطاقة 
التراجع املتوقع للطلب على النفط 

أكد بنك الكوي����ت الوطني في 
موج����زه االقتصادي األخير حول 
أسواق النفط وتطورات امليزانية 
الكويتية أن س����عر برميل النفط 
اخلام الكويتي استقر خالل شهر 
يونيو املاضي عند مس����توى 70 
دوالرا، محافظا على معظم املكاسب 
التي حققها في شهر مايو السابق. 
لكن تزايدت الشكوك حول تعافي 
االقتصاد العامل����ي، وبالتالي فإن 
الطلب عل����ى النفط، بدأ بتقليص 
هذه املكاس����ب، لتتراجع األسعار 
مجددا في بداية الشهر اجلاري إلى 

نحو 63 دوالرا.
وأض����اف »الوطن����ي« أن ذلك 
يعود ف����ي جزء منه إل����ى خيبة 
اآلمال الناجمة عن بيانات الوظائف 
األميركية التي جاءت ضعيفة بشكل 

فاق التوقعات.
ولفت »الوطني« إلى أنه بالرغم 
من أن أسواق النفط مازالت حساسة 
جتاه آفاق التعافي وموعده، إال أن 
بعض احملللني يرى أن عوامل ارتفاع 
أسعار النفط في الربع الثاني من 
العام احلالي قد تخطت أساسيات 
السوق الرئيسية، مشيرا إلى أن أحد 
مسوغات هذا الرأي � وهو ما أشارت 
إليه منظمة أوپيك � أن األسعار قد 
ارتفعت بالرغم من ارتفاع مستوى 
مخزونات النفط األميركية، وذلك 
في تناقض مع املسار التاريخي، وقد 
يعكس ذلك في جزء منه األهمية 
املتزايدة للدول األخرى في حتديد 
األسعار في أسواق النفط، كما أنه 
قد يعني أيضا أن االنخفاض املتوقع 
في مستوى املخزونات األميركية 
في النصف الثاني من العام احلالي 
قد ال يوفر دفعا قويا لألسعار كما 

هو متوقع.
أما بخصوص وضع ميزانية 
الكويت للسنة املالية 2010/2009، 
إل����ى أن هذه  فأش����ار »الوطني« 
الس����يناريوهات تفض����ي إلى أن 
متوسط سعر برميل اخلام الكويتي 
سيتراوح بني 63 دوالرا و71 دوالرا، 
ما سيتيح حتقيق فائض كبير جديد 
في امليزاني����ة. وكان مجلس األمة 
قد وافق عل����ى خطط املصروفات 
احلكومي����ة. وفي حال جاءت هذه 
املصروفات فعليا، كما نتوقع، أقل 
مبا نسبته 5% إلى 10% من مستواها 
املقدر في امليزانية، والبالغ 12.1 مليار 
دينار، فقد يتراوح فائض امليزانية 
للسنة املالية 2010/2009 بني 4.2 
مليارات دينار و7.3 مليارات دينار، 
وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي 
اإليرادات لصندوق األجيال القادمة. 
وهذا يناق����ض تقديرات احلكومة 
بتحقيق عجز هذه السنة مبقدار 
4 مليارات دينار، والناجم بشكل 
رئيسي من افتراض سعر متحفظ 

لبرميل النفط يبلغ 35 دوالرا.
كما يأتي هذا الفائض املتوقع 

ارتفاع أسعار النفط لعب دورا رئيسيا في ارتفاع فائض امليزانية

..والبنك يطلق مجموعة من الخدمات لعمالئه خارج الكويت
تلقى خدمات ومنتجات شبكة فروع بنك 
الكوي���ت الوطني اخلارجية إقباال كبيرا من 
جانب العمالء مبختلف شرائحهم مع بداية 
موسم السياحة والسفر حيث تقدم هذه الفروع 
جميع اخلدمات والتس���هيالت لعمالء البنك 
خالل سفرهم في هذه البلدان وفي مقدمتها 
مصر ولبنان واألردن ولندن وتركيا ومختلف 
بلدان مجلس التعاون اخلليجي كالبحرين 

واإلمارات وقطر والسعودية.
وق���ال نائ���ب مدير مجموع���ة اخلدمات 
املصرفية الش���خصية، عبداهلل التويجري 
إنه مع انطالق موسم السياحة والسفر لهذا 
الصيف، عمد بنك الكويت الوطني، الذي ينفرد 
بأكبر وأوسع انتش���ار إقليمي وعاملي على 

مستوى البنوك في منطقة اخلليج العربي، وفي إطار حرصه 
على إتاحة الفرصة لعمالئه مبختلف ش���رائحهم لالس���تفادة 
من محفظة خدماته ومنتجاته املتكاملة والفائقة اجلودة، إلى 
طرح مجموعة مبتكرة من اخلدمات املعدة لتلبية احتياجاتهم 

املصرفية في بلدانهم األصلية انطالقا من الكويت.
وكان بنك الكويت الوطني قد طرح مؤخرا حزمة من اخلدمات 
واملنتجات املبتكرة واملعدة خصيصا خلدمة عمالئه من املواطنني 
الذين يس���تعدون للس���فر ومتضية اإلجازات خارج الكويت 

باإلضافة إلى أبناء اجلاليات املختلفة املقيمة في الكويت.
واستطرد التويجري قائال: قد اشتملت هذه اخلدمات على 
إتاحة الفرصة أمام عمالء البنك لفتح مجموعة من احلسابات 

من الكويت في أي من فروعنا اخلارجية ال� 
15 املنتشرة حول العالم من ضمنها )مصر، 
لبنان، األردن، دبي، السعودية، البحرين، قطر، 

لندن، نيويورك، باريس وسنغافورة(.
وحتمل هذه احلس����ابات العديد من املزايا 
لعمالء »الوطني« مثل فتح بأي عملة، وبطاقة 
س����حب آلي محلية ودولية، وخدمة الس����حب 
التي متنح عمالء الوطني إمكانية الدخول إلى 
حس����اباتهم في الكويت، باإلضافة إلى حتويل 
نقدي س����هل وس����ريع من الكويت إلى وجهة 
العمالء الصيفية وبالعك����س. وجدير بالذكر 
أن جمي����ع مواقع بنك الكوي����ت الوطني تقدم 
اخلدمات املصرفية الشخصية واخلاصة وخدمات 
الشركات. وبصورة متزامنة، طرح بنك الكويت 
الوطني أيضا حملة أخرى فريدة من نوعها تستهدف مكافأة 
عمالء الوطني وحاملي بطاقات الوطني االئتمانية أو بطاقاته 
للسحب اآللي خالل موسم السياحة والسفر لهذا العام تتيح لهم 
اكتساب نقاط في برنامج مكافآت الوطني مقابل أي عمليات شراء 

أو سحب آلي يجرونها باستخدام مختلف بطاقات الوطني.
وجتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني ينفرد بامتالك 
أكبر وأوسع شبكة انتش���ار على مستوى البنوك في منطقة 
اخلليج العربي والشرق األوسط تتمثل في شبكة فروع خارجية 
تضم 155 فرعا ومكتبا متثيليا وش���ركة تابعة تتواجد في 17 
بل���دا تتوزع في أربع قارات حول العالم، من ضمنها 10 بلدان 

في الشرق األوسط.

عبداهلل التويجري

»الوطنية للنقل النهري« تحصل على قرض 
مشترك لتمويل أسطولها من الوحدات النهرية

الصب، وعند اكتمال مشروع إنشاء 
الوحدات النهري���ة في عام 2013 
ستتمكن الشركة الوطنية للنقل 
النهري من نقل أكثر من 10 مليون 
طن من البضائع سنويا. وقد قامت 
الش���ركة الوطنية للنقل النهري 
بتوقي���ع عقدين م���دة كل منهما 
ثالث سنوات مع شركة ترسانة 
املقاولون  االسكندرية وش���ركة 
العرب، تصل قيمتهما اإلجمالية إلى 
560 مليون جنيه، إلنشاء 62 وحدة 
نقل نهري جديدة بسعة حتميلية 

تصل إلى 1600 طن للوحدة.

حركة النق���ل النهري في الوقت 
احلالي ال تتعدى 1% من إجمالي 
حركة شحن البضائع، وذلك على 
الرغم من أن عمليات النقل النهري 
هي األقل استهالكا للوقود واألكثر 

حفاظا على البيئة«.
القرض  وس���يتم اس���تخدام 
الذي تبلغ مدته 7 س���نوات في 
متويل إنش���اء 24 وحدة نهرية 
من وحدات أسطول الشركة الذي 
سيضم عند اكتماله أكثر من 90 
وحدة نهرية تس���توعب كل من 
احلاويات ومختلف أنواع بضائع 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل 
الش���ركات  النهري، وهي إحدى 
التابعة لشركة القلعة لالستثمارات 
املباش���رة والتي تعمل في مجال 
النقل النهري واللوجيستيات، أنها 
متكنت من توفير قرض مشترك 
تبلغ قيمت���ه 325 مليون جنيه 
مصري للمشاركة في متويل إنشاء 
جزء من أسطول الشركة املخطط 
له أن يضم أكث���ر من 90 وحدة 

نهرية صديقة للبيئة.
الش���ركة أن بنك  كما أعلنت 
مصر، الذي تبلغ حصته في هذا 
القرض 122 مليون جنيه، سيقوم 
ب���دور املرتب الرئيس���ي ومدير 
القرض، بينما يقوم البنك العربي 
األفريقي الذي تبلغ حصته مبلغ 
املرتب  ب���دور  108 ماليني جنيه 
الرئيس���ي ووكيل الضمان، في 
حني يتولى بنك االسكندرية دور 
املرتب الرئيسي للقرض بحصة 

قدرها 95 مليون جنيه.
ومن جانبه أوضح املؤس���س 
املشارك والعضو املنتدب لشركة 
القلعة هشام اخلازندار قائال »تعد 
هذه احلزمة التمويلية التي حصلت 
عليه���ا الش���ركة الوطنية للنقل 
النهري حجر الزاوية في سعيها 
لبناء أول ش���بكة خدمات شاملة 
ومتكاملة للنقل واللوجيستيات 
في مصر تعتمد على املجرى املائي 
النيل«. وأضاف اخلازندار  لنهر 
قائ���ال »يعتمد هيكل قطاع النقل 
داخل مصر بشكل عام على النقل 
البري، حيث يت���م نقل أكثر من 
95% من الس���لع والبضائع عن 
طري���ق الش���احنات، وذلك على 
الرغم من األعباء التي تش���كلها 
هذه الشاحنات على بنية الطرق 
األساسية. وفي نفس الوقت فإن 

الشركة نجحت في تسويق حصة كبرى من الشاليهات المعروضة

اختتام معرض أوريجينال لتسويق صكوك »سرايا الخيران«
 : ني ا و لعــــد ا
لجـنــة  تشـكيــل 
لـدراســـة ســوق 
العـقـار وتنظيـمـه 
جـيـدة خــطــوة 

أعل����ن املدير العام ملجموعة 
أوريجينال العاملية فواز العدواني 
أن معرض أوريجينال املخصص 
لتسويق صكوك سرايا اخليران 
في منطقة اخليران والذي اختتم 
أنشطته أمس )االربعاء( حقق 
اقباال قياسيا واستطاع تسويق 
حص����ة كبرى من الش����اليهات 
رغم التداعيات السلبية لالزمة 
املالية والتي ألقت بظاللها على 
السوق العقاري احمللي مشيرا 
إلى أن اإلقبال على املعرض فاق 
التوقعات األمر الذي يكشف عن 
حقيقة مفادها أن السوق العقاري 
متعطش ألدوات اس����تثمارية 
جدي����دة وللمب����ادرات القادرة 
على كسر حلقة ركوده الناجتة 
عن استمرار التأثيرات السلبية 
لقانون����ي الرهن العقاري 8 و9 
لس����نة 2008 فضال عن انسداد 

القنوات التمويلية.
وأعرب العدواني عن سعادته 
مبا حققه املعرض خالل األيام 
الثالثة املاضية من نتائج ايجابية 
والتي أعطت أمال وتفاؤال كبيرا 
بأن القطاع العقاري بدأ يستعيد 
عافيته مجددا معربا عن تفاؤله 
بالقرار الذي أصدره وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون بشأن 
تش����كيل جلنة لدراسة تنظيم 
وتطوير سوق العقار تضم عددا 
من ذوي اخلبرة واالختصاص 
إلى بعض اجلهات ذات  إضافة 
العالقة لدراسة العوامل املؤثرة 
على السوق العقاري والعقبات 
التي تواجهه مع اقتراح احللول 
ملعاجلة اوضاع سوق العقار من 
خالل الرصد والتحليل ووضع 
النظم واإلج����راءات التي تكفل 

من تكاليف االستئجار التقليدي 
كما أن حامل الصك ال ينتفع إال 
باملدة التي يستفيد منها فعليا 
العام، وال يتحمل تكلفة  خالل 
التي يبقى  األيام واألشهر  تلك 
فيها العقار دون إش����غال، كما 
أنه ال يتأثر أصل س����عر الصك 
سلبا بعوامل السوق املختلفة 
كما هو احلال بالنسبة للتأجير 
املباش����ر الذي يرتف����ع مقابلة 
بارتف����اع مع����دالت التضخ����م 
الطبيعي، مما يشكل أمانا أكثر 
حلامل الصك، وعلى العكس من 
ذلك فإن احتماالت ارتفاع قيمة 
الصك واردة بشكل كبير، بالنظر 
الى طبيعة العقارات التي يتم 
متلكها وف����ق صيغة »صكوك 

االنتفاع«.
وافاد بأن مش����روع س����رايا 
اخليران يعد باكورة مش����اريع 
الشركة في الكويت وهو املشروع 
األكثر طموحا وفخامة وتفردا 
بكل املقاييس ويتمتع مبجموعة 
من املزايا التي جتعل منه منتجعا 
ترفيهيا فريدا، يتناسب مع حاجة 
املواطنني الماكن ترفيهية تلبي 
تطلعات أسرهم، وقال إن ابرز 
املزايا وقوعه على اخلور  تلك 
الثان����ي القري����ب م����ن البحر، 
التي عكست رؤية  والتصاميم 
هندسية معمارية تناسب مكانة 
الشاليهات، مع إطاللة  وأجواء 
ساحرة على ش����اطئ اخلليج 
العرب����ي. وباإلضاف����ة إلى ذلك 
ميكن جتهيز كل شاليه بحمام 
سباحة داخلي إلضفاء مزيد من 
املكان كما  اخلصوصية عل����ى 
تتوافر حمامات سباحة خارجية 

بني الشاليهات.

البحر مباشرة وتتضمن مساحات 
خضراء داخلية وخارجية وأيضا 
مسابح بأسعار تنافسية، يستند 
الت����ي يتمتع بها  إلى املميزات 
وأبرزها نظام صكوك االنتفاع 
املتوافق مع احكام الش����ريعة، 
املوقع االستراتيجي للشاليهات 
على البحر، توافر مساحة واسعة 
م����ن االختيار عبر طرح مناذج 
متنوعة بأس����عار تلبي جميع 
احتياجات الشريحة املستهدفة، 
والشفافية التي تنتهجها الشركة 
حيث مت تدشني موقع الكتروني 
ملجموع����ة اوريجينال العاملية 
يوض����ح مراحل البناء املنتهية 
وميكن الي عميل مشاهدة جميع 
الشاليهات وحجز  النماذج من 

املناسب الحتياجاته.
ولفت املشلوم إلى أن صكوك 
انتفاع مشروع سرايا اخليران 
تتميز باملرونة في االستخدام 
من خالل توفير إمكانية تغيير 
فترات االنتفاع، مع امكانية اعادة 
البيع كما أن أسعار الصكوك أقل 

التأثيرات السلبية لالزمة املالية 
وتهيئة املناخ االستثماري الالزم 
للمستثمرين العقاريني عبر املزيد 
من التنظيم معربا عن امله في 
أن تقوم هذه اللجنة بالتوصل 
إلى قرارات ايجابية تخدم السوق 
العقاري وتدفعه إلى االنتعاش 

مرة اخرى.

إقبال قياسي

وم����ن جانبه رص����د املدير 
التنفيذي في شركة اوريجينال 
اقباال  العاملية محمد املش����لوم 
قياسيا من الزوار على املعرض 
متابعا »هذا لم يأت من فراغ.. 
درس����نا احتياج����ات الس����وق 
العقاري جيدا.. فكرنا في أدوات 
اس����تثمارية جديدة تتكيف مع 
ظروف االزمة املالية احلالية.. لم 
جند افضل من صكوك االنتفاع 
ولذا حققنا هذا النجاح.. الذي 
فاق توقعاتنا« مش����يرا إلى أن 
جناح تسويق املشروع املكون من 
100 شاليه على البحر تطل على 

حتقيق كل ما فيه دعم للقطاع 
العقاري ودراسة تطوير النظم 
واللوائح لتلبية متطلبات سوق 
العقار وتالفي العشوائية وتأكيد 
الشفافية مبا يحقق التكافؤ بني 
البائع واملش����تري دون غنب او 
حيف الفتا إل����ى أن هذا القرار 
ميثل خط����وة أولى على طريق 
العقاري ودعم  تنظيم السوق 
ثقة املستثمرين في ادائه األمر 
الذي سيؤدي إلى انتعاش السوق 
العقاري مجددا وانتش����اله من 
دوامة الركود احلالية لكنه أكد في 
املقابل ان السوق العقاري بحاجة 
إلى اجراء تعديالت تشريعية 
متعلقة بالغ����اء قانوني الرهن 
العقاري العادة قنوات التمويل 

إلى القطاع العقاري مجددا.
وقال العدواني ان الس����وق 
العقاري الذي ميثل احدى كبرى 
القنوات االس����تثمارية يحتاج 
إلى املزيد م����ن الدعم والرعاية 
احلكومي����ة الع����ادة الثقة الى 
املستثمرين ودعمه في مواجهة 

محمد املشلوم فواز العدواني


