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قال رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات األسواق 
التجارية توفيق اجلراح إنه وبالرغم من الظروف 
االقتصاديه الصعبة التي تضرب باقتصاديات العالم 
أجمع وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها 
الشركات في عملية التخارج من استثماراتها في 
املنطقة، اال أن الشركة وقعت عقدا لبيع والتخارج 
من مشروع برج املقام– مكة املكرمة والتي متلك فيه 

نسبة 25% مع احدى الشركات مبنطقة اخلليج.
وأوضح اجلراح في بيان صحافي أمس أن قيمة 
الصفقة اإلجمالية لبيع البرج بالكامل بدون أثاث 
بلغت 203 ماليني دينار نت����ج عنها ربح إجمالي 
مببلغ 21 مليون دينار، مشيرا الى انه سيتم سداد 
صافي قيمة الصفقة على دفعات ملدة عام وسيتم 
تسجيل األرباح الناجته لشركة مجمعات األسواق 

التجارية الكويتية عن هذه الصفقة حسب نسبتها باملشروع 25% والتي 
تقدر مببلغ 5.25 ماليني دينار ضمن ايرادات الشركة لعام 2009 وفقا 
للمعايير احملاسبية ووفقا للتسويات املنصوص عليها بعقد البيع. 

وأشار اجلراح الى أن هذا التخارج باإلضافة إلى املساعي الكبيرة 

املبذولة للتخارج من العديد من االستثمارات والتي 
نأمل ان تكلل بالنجاح قريبا سيساعد الشركة على 
الوفاء بالتزاماتها وكذلك يساهم أيضا في االستمرار 
في تنفيذ املشاريع اجلاري تنفيذها حاليا. وأعرب 
اجلراح عن تفاؤله بتجاوز األزمة احلالية وخاصة في 
ظل االنفراجات احلالية وكذلك سيكون لعودة التمويل 
العقاري دور كبير في اإلسراع في التعافي من تلك 
األزمة، وشكر اجلراح جميع اجلهات التمويلية على 
الدعم والثقة الكبيرة التي اتسمت بها العالقة طوال 
فترة االستثمار وخص بالشكر بيت التمويل الكويتي 
على دعمه الكامل لشركة برج املقام ورؤيته الصائبة 

في متويل شركة برج املقام لهذا االستثمار.
اجلدير بالذكر أن الشركاء في مشروع برج املقام 
هم على النحو التالي: شركة مجمعات األسواق بنسبة 
25%، الش����ركة التجارية العقارية  بنس����بة 30%، شركة االستثمارات 
الصناعية واملالية بنس����بة 10%، شركة مشاعر للحج والعمرة بنسبة 
5%، شركة املسعى العقارية بنسبة 5% ومجموعة بن الدن السعودية 

بنسبة %25.

رصد التقرير العقاري لشركة »كولد ويل بانكر« العقارية ان سوق 
العقار احمللي شهد خالل الفترة األخيرة حتركا ملحوظا من قبل مواطنني 
خليجيني على صعيد شراء العقارات احمللية بشكل عام والسكنية خاصة 
عن طريق ش����راء القسائم واملنازل خاصة في املناطق اخلارجية مثل 
القرين وجنوب السرة وشرق القرين. يأتي ذلك في أعقاب إقرار مجلس 
األمة التفاقية متلك اخلليجيني لألراضي والعقارات في الكويت خالل 
الشهر قبل املاضي، والتي تأتي حتت مظلة السوق اخلليجي املشترك، 
باعتبارها إحدى البوادر االيجابية من احلكومة لفتح األبواب وحتفيز 
االستثمار العقاري في البالد بعد االنتكاسات التي تعرض لها السوق 
العقاري خالل األش����هر القليلة املاضية نتيجة األزمة املالية العاملية. 
وأكد التقرير ان إقرار مجلس األمة لقانون متلك اخلليجي للعقار في 
الس����وق احمللي هو أمر ايجابي، خاصة في ظل الظروف احلالية التي 
يعيش����ها سوق العقار، وهي بداية جيدة النفتاح السوق، ولكن يبقى 
هذا القرار في حاجة إلى دعم من جهات أخرى، السيما من قبل البنوك 
الكويتية التي يجب عليها أن تفتح املجال أمام عمليات اإلقراض وتغير 
من سياستها املتحفظة جتاه عمليات متويل العقار، حتى يصب ذلك 
في اجتاه تشجيع املستثمر اخلليجي على االستثمار في سوق العقار 
احمللي. ومن املنتظر أن تش����هد مختلف القطاعات العقارية إقباال من 
املس����تثمرين اخلليجيني، إال أن اإلقبال على قطاع العقارات السكنية 
س����يكون أكبر من غيره من القطاعات سواء التجاري او االستثماري 
او الصناعي، نظرا للروابط األسرية التي تربط مواطني دول مجلس 

التعاون بأهل الكويت، والتي يشملها صلة نسب وقرابة.
وأشار التقرير إلى أن اإلقبال على الشراء لن يكون بعيدا عن قطاعي 
التجاري واالس����تثماري، خاصة كونها تعد األكثر جاذبية بالنس����بة 
للمستثمرين اخلليجيني الذين بدورهم يبحثون عن الفرص التجارية 

واالس����تثمارية. وأوضح التقرير أن املستثمر اخلليجي سيبحث أوال 
عن العائد االستثماري النسبي الذي سيحققه من استثماره في السوق 
الكويتي، ففي ح����ال ارتأى أن العائد في الكويت أعلى من دول أخرى 
فإنه سيس����تثمر من دون شك، وان كان العائد اقل فإنه من املؤكد لن 
يفكر في االستثمار في الكويت. وبنينّ التقرير أن آلية تطبيق القانون 
هي التي س����تدفع في اجتاه جذب املس����تثمرين، خاصة إذا ما تغيرت 
بيئة األعمال في السوق احمللي والتي يصفها املستثمرون بأنها مليئة 
بالروتني والبيروقراطية والتي عادة ما تعمل على تأخير االستثمارات، 
حيث احتلت الكويت مؤخرا مراتب متأخرة عربيا وعامليا في مؤش����ر 
البنك الدولي لعام 2009 واخلاص ببيئة األعمال، وعلى صعيد مؤشر 
تسجيل ملكيات األصول العقارية في الدول العربية أتت الكويت في 
املرتب����ة 13 عربيا، في حني جند تزايدا في عدد اإلجراءات الالزمة لنقل 
امللكية العقارية في السوق احمللي مقارنة بالدول اخلليجية والعربية، 
حيث تستغرق عملية نقل امللكية في الكويت 55 يوما مقابل يومني في 
السعودية و6 أيام في اإلمارات. وذكر التقرير أن الكثير من املستثمرين 
اخلليجيني لديهم الرغبة في دخول سوق العقار الكويتي واالستثمار 
فيه، ألنهم يدركون أن هذا الس����وق عريق ولديه العديد من املقومات 
االيجابي����ة التي جتعله مغريا لالس����تثمار، باإلضافة إلى انه حتكمه 
قوانني وتشريعات تضمن حقوق جميع املستثمرين. وشدد التقرير 
على ضرورة إتاحة املجال أمام اخلليجيني لالستفادة من هذا القانون 
بالتملك الكامل دون أي شروط أو قيود وبحرية تامة، الن هذا األمر من 
شأنه املساهمة في إنعاش سوق العقار احمللي بكل قطاعاته املختلفة. 
داعيا احلكومة واملجلس إلى عدم االكتفاء بتملك اخلليجي، بل العمل 
على إقرار قانون متلك األجنبي أيضا، ألن ذلك سيس����اهم في انتعاش 

السوق العقاري في ظل حالة الركود التي يعيشها.

الجناحي: حكومات الخليج مطالبة بالموازنة بين استثماراتها
قال في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان«: غياب الثقة بين المؤسسات والبنوك أساس المشكلة التي تعصف بالعالم

م. أحمد اجلناحي

الزرقاء« في س����لطنة عمان على 
مساحة 32 كيلومترا مربعا وبكلفة 
إجمالية بحدود ال25 مليار دوالر، 
املالي«  البحرين  ومشروع »مرفأ 
البناء بحوال����ي 3 مليارات دوالر 
واألرض بحدود 600 مليون دوالر، 
ومشروع »املارينا ويست« بحدود 
57 مليون دوالر، وهناك مشروع 
ضخم س����يتم اإلعالن عنه خالل 

شهرين. 
وفي السوق السعودية لدينا 
مشاريع بحدود 3 إلى 5 مليارات 
دوالر، ونرك����ز عل����ى املش����اريع 
الضخمة ومكم����الت »للخدمية« 
مبس����توى ضخم وهناك دراسة 

لدخول السوق املصرية. 

مرفأ البحرين المالي

وأكد على ان فكرة إنشاء مشروع 
»مرفأ البحرين املالي« جاءت إلثبات 
الدولية كمركز  البحري����ن  مكانة 
مالي، ورئيس الوزراء البحريني 
دعمنا مبوافقته على الفكرة التي 
ستكون معلما رئيسيا للبحرين، 
ويقع في وسط الساحل الشمالي 
ملدينة املنامة، موقع الفرضة القدمي 
ويتألف من أبراج مكاتب ومصارف 
وشركات عاملية ومحلية - مطاعم 
فاخرة على مستوى عاملي - فنادق 
فخمة - شاليهات - دار لألوبرا - 
نواد صحية - قنوات تلفزيونية 

واذاعية - وغيرها. 

ومن املنتظر أن تنتهي األعمال 
في مرفأ البحرين املالي ويكون 
جاهزا كليا مطلع عام 2010، وقال 
ان هناك مس����اواة في القوانني 
االس����تثمارية في البحرين بني 
املواط����ن البحريني واخلليجي 
واألجنبي ال����ذي بإمكانه متلك 
أراض وشقق.. والقوانني تبدو 

جدية وتتماشى مع الطموح. 
ولفت الى أن السوق العقارية 
في املنطقة حتتاج إلى مدن حديثة 
متكاملة، حيث ان هناك مساحات 
شاسعة في معظم الدول تتناسب 
مع هذا التوجه والفكرة تقضي 
باخلروج إل����ى املناطق الفضاء 
وبناء مدن منوذجية وجديدة، 
لكن ذلك ال يقتصر على العمارات 
والشقق والڤلل، بل يجب بناء 
اقتص����اد متكام����ل يوفر جميع 
محاور احلياة وهو ما س����تركز 
عليه الشركة على املديني املتوسط 
والطويل.  واملدن أو املشروعات 
الضخمة حتتاج إلى مش����اركة 
حكومية حتى يتم تأمني مفاصل 
احلياة واالقتصاد واخلدمات على 

مختلف أنواعها. 
وق����ال ان مس����احة املدينة 
الواح����دة رمب����ا ال تقل عن 160 
كيلومترا مربعا وبكلفة مبدئية 
تفوق ال�20 مليار دوالر، في حني 
يستغرق بناؤها مدة تصل إلى 30 
عاما شريطة أن تأخذ املخططات 
بعني االعتب����ار التطور والنمو 
على جميع األصعدة، وأتوقع أن 
منطقة اخلليج العربي باإلضافة 
إلى العراق حتتاج إلى مابني 30 
و40 مدين����ة من ه����ذا النموذج 
على األقل، وأولى املدن احلديثة 
سنطلقها من خالل شركتنا في 
العربية املجاورة  الدول  إحدى 

وسنعلن عنها عما قريب. 

اقتناص الفرص

وأكد على أن الوقت احلالي هو 
وقت اقتناص الفرص العقارية، 
وعلى هذا األساس أدعو أصحاب 
الق����رار ف����ي القطاعني اخلاص 
والعام في دول اخلليج العربي 
القتناص الفرص لتدني األسعار 
التي أصبحت اآلن تتراوح بني 
القيمة احلقيقية  20 و50% من 

للتطوير 

التي تعصف بالعالم، وتوقف متويل 
الشركات واألفراد من قبل البنوك 
هو سبب الكساد االقتصادي العاملي، 
فعلى الرغم من مئات املليارات من 
الدوالرات التي ضختها احلكومات 
الواليات  العالم، خصوصا  حول 
املتح����دة ودول أوروبا واليابان، 
إال أن املشكلة مازالت قائمة كون 
هذه املبالغ مازالت حبيس����ة لدى 
هذه املؤسسات التي 1حتولت إلى 
شبه حكومية بسبب غياب الثقة، 
وأتوقع أال تعود عمليات التمويل 
الضخم����ة إلى املنطقة قبل حلول 

العام 2010 على أقل تقدير. 

دبي األكثر تميزًا

ان دب����ي حققت  الى  واش����ار 
هوية للمنطقة اخلليجية وجذبت 
اس����تثمارات من داخ����ل وخارج 
اخلليج لس����رعتها ف����ي التطوير 
والطموح، ولكن هذا ال يعني أنه 
ال توجد فيها أخطاء، ولكن دبي تعد 
مميزة ب����ني دول املنطقة ومؤهلة 
من ناحية اخلدمات، وعندما تزول 
آث����ار األزمة فإن دب����ي من أفضل 
الدول املؤهلة لالستثمار من حيث 
اخلدمات واملطارات ووجود فنادق 

وغيرها. 
وقال ان حجم مشاريعنا يقدر 
ب� 25 ملي����ار دوالر في البحرين، 
ولدينا مش����روع ضخم س����نعلن 
عنه قريب����ا ومش����روع »املدينة 

باألزمة بلغ����ت 30%، الفتا الى ان 
احلكومة ليس باستطاعتها متويل 
اخلدمات واملشاريع التي شارفت 
عل����ى االنتهاء ول����م تتأثر كثيرا، 
ولكن املش����اريع بدأت تتحس����ن 
حاليا وأسواق السعودية وعمان 
والبحرين األقل تأثرا، حيث هبطت 
األسعار فيها بنس����بة 20% على 
عك����س ما حدث ف����ي دول عربية 
مجاورة قد تكون وصلت النسبة 
فيها إلى 60%، ولكنها خفضت من 
التضخم السعري الذي حدث في 
السنوات الثالث األخيرة أي ليس 
من القيمة احلقيقية للعقار ولكن 
كمتوس����ط فإن األسعار تراجعت 
في األس����واق اخلليجية بنس����بة 
بني 30 و40%، وهناك أس����عار في 
بعض املناط����ق أصبحت أقل من 
الوضع الطبيعي.  وأضاف ان هناك 
استثمارا في اخلارج، وهناك حترك 
وطفرة كبيرة بعد أحداث سبتمبر، 
والبد من التوازن في االستثمار في 
اخلارج وم����ن الطبيعي أن تكون 
لدينا سيولة، والبنوك اخلليجية 
غير مؤهلة الستيعاب تلك املبالغ، 
ما يؤدي إل����ى توجيه احلكومات 
استثماراتها إلى اخلارج واقتناص 

الفرص املوجودة هناك. 

وسيط عقاري

وعن الصيرفة اإلسالمية قال 
انه����ا أصبح����ت مجرد »وس����يط 
عقاري« والبد من االس����تثمار في 
سائر احلقول االقتصادية، وإن لهذا 
الواقع انعكاسات إيجابية إلى حد 
ما تتمثل في أن الثقة باملصارف 
اإلس����المية س����تنمو مع حتسن 
العقارات دون حاجة النتظار سائر 
القطاعات االقتصادية، على أن ذلك 
ال يلغي احلاجة إلى العمل على نقل 
استثمارات البنوك اإلسالمية إلى 

االقتصاد ككل. 
واك����د ان غي����اب الثق����ة بني 
املؤسسات والبنوك أساس املشكلة 

رأى رئيس مجلس إدارة شركة 
»إيه إي����ه جيه القابضة« م. أحمد 
اجلناحي أنه م����ن األفضل لدول 
املنطقة إعادة تخطيط مستقبلها 
وهيكلة برامجها، وتهيئة بنيتها 
التحتية ومرافقها العامة لالستعداد 
لدورة اقتصادية جديدة س����تبدأ 
على أبعد تقدير بعد منتصف العام 

املقبل. 
وقال اجلناحي في حوار تنشره 
اليوم جريدة »مكان« األسبوعية ان 
غياب الثقة بني املؤسسات والبنوك 
بعضها البعض يعد أساس املشكلة 
التي تعصف بالعالم، مشيرا إلى 
أن توقف متويل الشركات واألفراد 
من قبل البنوك هو سبب الكساد 

االقتصادي العاملي. 
وأكد أنه على الرغم من مئات 
املليارات من الدوالرات التي ضختها 
احلكومات حول العالم، خصوصا 
املتح����دة ودول أوروبا  الواليات 
واليابان، إال ان املش����كلة مازالت 
قائم����ة كون ه����ذه املبالغ مازالت 
حبيسة لدى هذه املؤسسات التي 
حتولت إلى شبه حكومية بسبب 
غياب الثق����ة، متوقعا عدم عودة 
عملي����ات التموي����ل الضخمة إلى 
املنطق����ة قبل حل����ول العام 2010 

على أقل تقدير. 
وعن تأثير األزمة االقتصادية 
على القطاع العقاري في اخلليج 
قال: »نحن مس����يرون باالقتصاد 
األجنبي، والتأثير بدأ يأخذ دوره من 
أميركا والدول االوروبية، وانهيار 
الكبرى لديها  البنوك والشركات 
أدى إلى نش����وء هذه األزمة التي 
أثرت علينا وم����ن األفضل لدول 
املنطقة إعادة تخطيط مستقبلها 
وهيكل����ة برامجها وتهيئة بنيتها 
التحتية ومرافقها العامة لالستعداد 
لدورة اقتصادية جديدة س����تبدأ 
على أبعد تقدير بعد منتصف العام 

املقبل«. 
البحرين  وقال ان نسبة تأثر 

 »مجمعات األسواق« تتخارج من مشروع برج المقام
في مكة المكرمة بربحية بلغت 5.25 ماليين دينار

203 ماليين دينار قيمة الصفقة اإلجمالية للبرج واألرباح تقدر بـ 21 مليونًا

توفيق اجلراح

»كولد ويل بانكر«: تحرك خليجي على العقارات المحلية
عبر شراء القسائم والمنازل في مناطق القرين وجنوب السرة وشرق القرين

قطر تستثمر 7 مليارات يورو في »بورش وفولكس واجن«
الدوحة � أ.ف.پ: أعلنت قطر القابضة انها 
توصلت الى اتفاق نهائي مع شركة بورش 
الستثمار 7 مليارات يورو في بورش وفولكس 

واجن عبر شراء 17% من اسهم الشركة.
وقال����ت قطر القابضة انها ستس����تحوذ 
مبوجب االتفاق على خيارات اسهم مملوكة 
لشركة بورش تس����وى نقدا وستحول الى 

اسهم في فولكس واجن.
وأضافت الشركة انه بعد إبرام الصفقة 
واحلصول على جميع املوافقات التنظيمية 
ستقوم باالستحواذ على 17% من اسهم فولكس 
واجن العادية، لتكون بذلك ثالث اكبر مساهم 
في فولكس واجن بعد بورش����ه ومقاطعة 

سكسونيا السفلى.
ومبوج����ب الصفقة، ستس����تحوذ قطر 
القابضة ايضا على 10% من اس����هم بورش 
وستزود شركة بورش بالتمويل عن طريق 
املساهمة في تسهيالت قروض مجمعة، حيث 
يبلغ حجم االستثمار الكلي ما يزيد على 7 

مليارات يورو.
وستؤس���س بورش مراكز في الدوحة 
تعنى بالبحث والتطوي���ر واالختبار، كما 
اتفقت بورش مع قطر القابضة على بحث 
س���بل أخرى للتعاون في مجاالت البحث 
والتطوير واخلدم���ات التقنية والدعم في 

دولة قطر.

من خالل شراء 17% لتصبح ثالث أكبر مساهم في الشركة


