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بفضل نتائج الشركات النصف سنوية والنشاط الملحوظ على »زين«

»بيان«: السوق تجاوز إغالق 2008 ويعود لتحقيق المكاسب السنوية 
ذكر التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان األسبوع املاضي 
شهد استمرارا للصعود املتذبذب في سوق الكويت لألوراق املالية، إذ 
اتخذت تداوالت السوق طابعا مضاربيا متكن خاللها املؤشر السعري 
من جتاوز مستوى إغالق العام 2008 والعودة إلى حتقيق املكاسب 
السنوية. إال أن نش���اط األسبوع اختلف عن األسابيع التي سبقته 
بأن منت فيه أحجام التداول بشكل ملحوظ، وهو ما ترافق مع تزايد 
في وتيرة اإلعالنات عن النتائج النصف سنوية للشركات املدرجة. 
ففي أول يومني من األسبوع، ارتفعت مؤشرات التداول الثالثة بشكل 
تدريجي، ومن ثم س���جلت منوا كبيرا في منتصف األسبوع نتيجة 
النش���اط امللحوظ الذي شهدته مجموعة من األسهم الثقيلة بقيادة 

سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين(.
وقال التقرير انه على الصعيد اخلارجي، نالت أس���واق األسهم 
املجاورة نصيبا من التذبذب في أدائها اليومي، ولكن في احملصلة، 
متكن أغلبها من إنهاء األس���بوع في املنطقة اخلضراء. أما أس���واق 
األسهم العاملية، فقد تعرضت لعمليات جني أرباح في األيام األولى 
من األسبوع، وخصوصا في أوروبا وأميركا، وذلك بعد أن بلغت أعلى 

مستوياتها منذ بداية األزمة خالل تداوالت األسبوع السابق. إال أنها 
عادت إلى تس���جيل املكاسب مجددا بعد صدور بيان من االحتياطي 
االحتادي األميركي أعلن فيه عن وجود عالمات على جتاوز االقتصاد 
األميركي لألزمة املالية، فيما أبقى على أس���عار الفائدة دون تغيير 

لتوقعه بأن يستمر الضعف في أداء االقتصاد لفترة من الزمن.
واشار التقرير الى انه وبالعودة إلى النشاط اليومي لسوق الكويت 
لألوراق املالية، تذبذب السوق خالل النصف ساعة األولى من جلسة 
يوم األحد ثم حترك بش���كل أفقي فوق مستوى إغالق اليوم السابق 
حتى نهاية اجللسة، وسط منو ملحوظ في متغيرات التداول الثالثة، 
فأقفل في نهاية اليوم على مكاسب ملؤشريه الرئيسيني، حيث ارتفع 
الس���عري بنس���بة 0.43% في حني منا الوزني بنسبة بلغت %0.62. 
وفي يوم االثنني، اس���تهل السوق اجللس���ة على ارتفاع ثم أخذ في 
الهبوط بش���كل متواصل نتيجة لعمليات جني أرباح، ولكنه متكن 
مبساعدة تداوالت الدقائق األخيرة من تقليص خسائره ليقفل على 
انخفاض محدود ملؤشريه السعري والوزني، حيث تراجع األول بنسبة 
0.15% بينما انخفض الثاني بنسبة 0.05%. شهد السوق بعدها منوا 

متواصال خالل جلس���ة يوم الثالثاء مدعوما بعمليات شراء نشطة 
على مجموعة من األسهم القيادية، ما انعكس على مؤشرات التداول 
الثالثة التي ارتفعت يومها بشكل ملحوظ، فأقفل السوق على أرباح 
ملفتة ملؤشريه السعري والوزني بلغت نسبتها 1.79% و2.69% على 
التوالي. وخالل تعامالت اجللسة الرابعة، مني السوق بخسارة أفقدته 
جزءا من مكاسب اجللسة السابقة بسبب عمليات جني أرباح تركزت 
على األسهم القيادية، حيث أقفل السعري على انخفاض بنسبة %0.66 
في حني أنهى الوزني جلسة اليوم على تراجع بلغت نسبته %2.12، 
فيما وصلت القيمة اليومية للتداوالت إلى 283 مليون دينار. تقريبا. 
وبنهاية األسبوع، عاد السوق إلى التذبذب خالل جلسة يوم اخلميس 
لكنه استطاع أن يس���جل مكاسب يومية، إذ أنهى اجللسة على منو 

بنسبة 0.82% للمؤشر السعري و0.45% للمؤشر الوزني.
ولفت الى ان املؤشر السعري أنهى تداوالت األسبوع عند 7.920.8 
نقطة بنسبة منو بلغت 2.23% عن إغالق األسبوع الذي سبقه، بينما 
أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 451.44 نقطة مرتفعا بنسبة 
1.53%. وعلى الصعيد السنوي، يكون املؤشر السعري قد ارتفع عن 

إقفال العام املاضي مبا نسبته 1.78%، فيما بلغت نسبة منو املؤشر 
الوزني 11% مقارنة بإقفال العام 2008.

وس���جلت أربعة من قطاعات سوق الكويت لألوراق املالية منوا 
في مؤشراتها بنهاية األس���بوع املاضي، وتراجعت مؤشرات ثالثة 
قطاعات، بينما أغلق مؤش���ر قطاع التأم���ني دون تغيير عن إقفال 
األس���بوع الس���ابق. وتصدر قطاع األغذية القطاعات الرابحة حيث 
أقفل مؤشره عند 5.030.5 نقطة مرتفعا بنسبة 12.19%، تبعه قطاع 
الصناعة في املركز الثاني مع ارتفاع مؤش���ره بنس���بة 10.57% بعد 
أن أغلق عند 6.196.9 نقطة، ثم جاء قطاع االس���تثمار ثالثا مع منو 

مؤشره بنسبة 1.28%، مقفال عند 6.720.0 نقطة. 
ومن ناحية أخرى، كان قطاع البنوك في مقدمة القطاعات اخلاسرة 
خالل األس���بوع املاضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.90% منهيا 
تداوالت األسبوع عند 8.828.9 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل 
مؤشره عند 3.145.9 نقطة منخفضا بنسبة 0.57%، وحل ثالثا قطاع 
الش���ركات غير الكويتية الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.15% مقفال 

عند 8.393.5 نقطة.

»المتخصص«: تنمية القطاع االستثماري تعطي قدرة
على استيعاب الطاقات البشرية الوطنية

قال التقرير األسبوعي لشركة املتخصص 
العقارية ان احلرص عل����ى فتح كل آفاق 
االستثمار وجعله على رأس أولويات العمل 
االقتص����ادي يأتي في إطار إس����تراتيجية 
واضحة املعالم لبناء اقتصاد قوي يستطيع 
أن يتعامل بكفاءة وإيجابية مع كل التحوالت 
والتحديات التي يشهدها االقتصاد العاملي 
من منطل����ق حماية االقتصاد الكويتي من 
مخاطر األزمات العاملية وتقلب أسعار النفط 
وانعكاساته الس����لبية على األداء والنمو 
االقتصادي كما يحق����ق تنمية اقتصادية 

واجتماعية مستقرة.
ولفت التقرير إلى ان القطاع االستثماري 
الناجح يق����وم مبهام متع����ددة في مجال 
الس����وق من خالل التداول املؤسسي عن 
طريق احملافظ والصناديق االستثمارية التي 
يديرها، ويلعب دورا مهما كصانع سوق، 
وبالتالي يس����تطيع هذا القطاع أن يقود 
السوق ويعمل على التوازن بني العرض 
والطلب وبذلك يقلل من آثار الهبوط غير 
املبرر للسوق مما يساعد على حماية صغار 
املستثمرين، باإلضافة إلى توافر املهنية لدى 
القائمني على إدارة هذه االستثمارات، األمر 
الذي يؤدي في النهاية إلى تطور السوق 
ونشر الوعي االس����تثماري وكذلك توفير 

املزيد من الشفافية.
وأضاف التقرير ان قطاع االستثمار يحتل 
مكانة كبي����رة في الكثير من الدول، حيث 
يساهم بنصيب كبير في تكوين الناجت احمللي 
اإلجمالي في الدول املرتفعة واملتوس����طة 
الدخل وتلجأ الكثير م����ن الدول الى فتح 
بوابات استثمارية جديدة أمام املستثمرين 
على مصراعيها بتسهيل قوانني ولوائح تعمل 
على تنشيط القطاع االستثماري. وأشار 
التقرير إلى تعاظم أهمية القطاع االستثماري 
في حل محدودية األنشطة االقتصادية في 
قدرتها على اس����تيعاب الطاقات البشرية 
الوطنية، مما يعني ع����دم إمكانية الوفاء 
بتوفير مراكز عمل شاغرة كما كان احلال 
عليه خالل سنوات الوفرة املالية، إضافة 
إلى تنامي حجم اإلنفاق احلكومي وعجز 
املوازنة إلى مس����تويات تعكس عدم قدرة 
الدولة على تأمني وضمان أجواء االنتعاش 
االقتصادي للقاعدة العريضة من املجتمع 

الوطني.
ويرى التقرير ضرورة التنس����يق بني 
اجلهات املعنية لبحث ومناقشة كيفية تطوير 
إجراءات االس����تثمار، وتذليل الصعوبات 
التي تواجه املس����تثمرين، واالتفاق على 
آلية عمل ضمن حلول عاجلة ملعاجلة هذه 

الصعوبات وإزالتها لتحسني املناخ العام 
لالس����تثمار، وتقدمي الدراسات والتقارير 
والتوصيات بحيث جند في النهاية إجابات 
للعديد من األسئلة منها: كيف نخلق مركزا 
للجاذبي����ة يجتذب االس����تثمارات من كل 
مكان في العالم؟ وما العوامل واملتغيرات 
التي يتطلع إليها املستثمر؟ وكيف ندخل 
التجارية  إصالحات جديدة على أنظمتنا 
والقانونية والتشريعية ليصبح اقتصادنا 
مؤهال ملا تتطلبه تلك الش����ركات العاملية 
ذات اجلنس����يات املتعددة من احتياجات 
وإج����راءات؟ وهل من املفروض أن جنذب 
الش����ركات ذات الكثافة العمالية املرتفعة 
كحل يساعد على تقليص معدل البطالة أو 
جنذب الشركات ذات الكثافة املالية التي قد 
تكون قيمة مضافة إلى إجمالي الناجت احمللي 
وحتقيق معدل متدن من التوظيف أو كليهما؟ 
وذلك حتى جند اقتصادنا الكويتي ال يعتمد 
يوما ما اعتمادا شبه كلي على سلعة النفط 
في متويل تنميت����ه االقتصادية ما يجعل 
من االستثمارات األجنبية ذات اجلنسيات 
املتعددة واملباشرة اختيارا أفضل من أجل 
حتقيق انتعاش اقتصادي ميّكن اقتصادنا 
من حتريك عجلة منو مقبول يعزز من قوة 

االقتصاد الكويتي.

عديد من العوامل ساهمت في تركيز أنظار المستثمرين عليها

»المزايا«: لبنان يتجاوز األزمة ويعود لواجهة االستثمار العقاري مجددًا

قطاع العقار اللبناني أول القطاعات العقارية العربية خروجا من عنق زجاجة األزمة املالية

الشركة بتقييم أحد املشروعات 
التي مت استكمالها وحتويلها من 
بند مشروعات قيد التنفيذ الى 

االستثمارات العقارية.
كذلك، أعلنت شركة االحتاد 
العقاري���ة أنها حقق���ت أرباحا 
صافية خالل فترة األشهر الستة 
املنتهية ف���ي 2009/6/30 بلغت 
646 ألف دينار، وربحية س���هم 
بلغت 3 فلوس، مقابل أرباح بلغت 
مليون دينار، وربحية سهم بلغت 
6 فلوس للفترة نفسها من العام 

املاضي.
في االمارات، أعلنت شركة ركني 
للتطوي���ر والتخطيط العقاري 
توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة 
رأس اخليمة لالستثمار لتأسيس 
راك بزنس إنفست املبادرة التي 
توف���ر للمس���تثمرين األجانب 
واملقيمني في الدولة فرصة فريدة 
لالستثمار في اإلمارات وامتالك 
وحدات سكنية من خالل صفقة 
واحدة. وتعتبر راك بزنس إنفست 
عرضا استثماريا متكامال يتضمن 
مساحة مكتبية ووحدة سكنية 
وإجراءت سهلة للحصول على 
تأش���يرة إقامة وكذلك مجموعة 
واس���عة م���ن خدم���ات القيمة 
املضافة ومزايا أسلوب احلياة 

العصرية.
وأكدت شركة هيدرا العقارية 
التابعة ل� »رويال جروب« االلتزام 
بتسليم »فلل الهيدرا« في املوعد 
احملدد بحلول عام 2011، بعد بيع 
الوحدات الس���كنية بالكامل في 

مشروع قرية هيدرا.
انته���ت ش���ركة  باملقاب���ل، 
ص���روح العقارية من تش���ييد 
الهيكلي���ة العامة لبرجي »صن 
تاور« و»سكاي تاور« في منطقة 
البوابة الواقعة في مشروع شمس 
أبوظبي على جزيرة الرمي قبل 
100 ي���وم من اخلط���ة الزمنية 
احملددة. ويتألف برج »س���كاي 
تاور« الذي يعتبر أعلى األبراج 
البوابة على جزيرة  في منطقة 
الرمي من 74 طابقا، فيما يتألف 
ب���رج »صن ت���اور« املخصص 
لألغراض السكنية من 65 طابقا 
وهما من ضمن األبراج الثمانية 
في »منطقة البوابة« الواقعة في 

مشروع »شمس أبوظبي«.
العقارية  الدار  وبدأت شركة 
عرض وح���دات مبنى HQ الذي 
يقع ضمن مشروع شاطئ الراحة 
لإليجار، حيث م���ن املتوقع أن 
يكتمل بناء HQ خالل يناير 2010. 
كما من املتوقع أن يبدأ تس���ليم 
البندر ضمن شاطئ  مش���روع 
الراحة في الربع األول من 2010، 
على أن يبدأ تسليم املرحلة األولى 
من مشروع الزينة في ديسمبر 
2010، وأن يبدأ تسليم مشروع 

املنيرة في يناير 2011.
كما بدأت »أمنيات للعقارات«، 
تس���ليم 544 وح���دة كجزء من 
املرحلة األولى من مشروع »ذا 
سكوير«. ويتألف مجمع املشروع 
الس���كني الذي يقع على طريق 
القاهرة في منطقة املمزر بدبي 
من تسعة مبان منخفضة االرتفاع 
مصممة وف���ق األمناط العربية 
التقليدية في الديكورات الداخلية 
واخلارجية. ويحاط املش���روع 
بنحو 6000 متر مربع من احلدائق 
واملم���رات املائية. وبلغ إجمالي 
الكلفة االستثمارية للمشروع نحو 
800 مليون درهم، وتتراوح أسعار 
اإليجار للوحدات السكنية بني 
40 ألف درهم سنويا لالستديو 
و110 آالف درهم للوحدة السكنية 

املؤلفة من ثالث غرف.
في البحرين، وقعت ش���ركة 
سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة، 
وهي مزود للتمويالت العقارية 
اإلسالمية املبتكرة، مذكرة تفاهم 
مع شركة سيتي فيو للتطوير 

العقاري.

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املزايا القابضة ان القطاع العقاري 
القطاعات  اللبنان���ي يع���د أول 
العقارية العربية التي تخرج من 
عنق زجاجة األزمة املالية العاملية 
وأزمة العقارات اإلقليمية، بعدما 
أثبتت العقارات اللبنانية ممانعتها 
� كعادتها � في وجه األزمات التي 
عصفت بالدول���ة اللبنانية على 
مر الس���نوات. وبني التقرير أن 
عوام���ل اقتصادية وسياس���ية 
وإقليمية ساهمت في تركيز أنظار 
اللبنانيني والعرب،  املستثمرين 
وخصوصا املستثمرين اخلليجيني، 
على العقارات في لبنان، في وقت 
صنفت صحيفة نيويورك تاميز 
مدينة بيروت في املركز األول في 
قائمة األماكن التي ميكن زيارتها 
في ع���ام 2009، قائلة ان بيروت 
»مهيأة الس���تعادة لقب باريس 

الشرق«.
التقرير أن االس���تثمار  وأكد 
اخلليجي في لبنان � وإن ش���هد 
متهال � إال أنه لم يتوقف خصوصا 
الفردية املوجهة  االس���تثمارات 
لشراء منزل العطالت في مناطق 
لبن���ان املختلف���ة، حيث ش���كل 
االس���تثمار اخلليجي في لبنان 
ركنا أساسيا من أركان االقتصاد 
اللبناني، ويشهد السوق العقاري 
والس���ياحي إقباال ومنوا كثيفني 
على مستوى الفنادق واملجمعات 
التجارية والشقق الفاخرة سواء 
من قبل اللبنانيني املغتربني أو من 
قبل املستثمرين اخلليجيني، حيث 
ان نسبة استثمار اخلليجيني تأتي 
في املرتبة الثانية بعد استثمارات 

أبناء البلد املقيمني واملغتربني.

الجمود السياسي 

والحظ التقرير أنه على الرغم 
من اجلمود السياس���ي وتراجع 
أحجام حتويالت اللبنانيني العاملني 
في اخلارج، نتيجة تسريح ما يصل 
إلى 40 ألف لبناني بحسب بيانات 
حكومية، إال أن تدفق السياح إلى 
لبن���ان منذ بداية الع���ام قد أعاد 
التألق إلى لبنان بشكل عام وإلى 
العقارات ومرافق السياحة بشكل 
انتش���ار  خاص، خصوصا بعد 
مرض انفلون���زا اخلنازير الذي 
حد من تنقل السياح العرب إلى 
مناطق سياحية تقليدية، في وقت 
يتوقع أن يولد القطاع السياحي 
3 مليارات دوالر من العوائد خالل 

العام احلالي.
وتاب���ع التقري���ر ان املمانعة 
الت���ي أظهرها القط���اع املصرفي 
اللبناني وتأثره املعدوم نس���بيا 
العاملية  العقارية  الرهون  بأزمة 
ومن بعدها أزمة السيولة نتيجة 
للسياسة احلصينة ملصرف لبنان 
املركزي، التي ساهمت في إيجاد 
قطاع مصرفي صلب حمى البالد 
من األزمة العاصفة التي ضربت 
العالم أجمع خصوصا أن القطاع 
املصرف���ي يبلغ 3 أضعاف حجم 
اللبناني، حيث تشير  االقتصاد 
األرقام إل���ى أن القطاع املصرفي 
اللبناني حقق خالل العام 2008 
نتائج إيجابية ومتقدمة فقاربت 
ال� 92  امليزانية املجمعة للقطاع 
الودائع  ملي���ار دوالر، وازدادت 
بشكل كبير، بلغ نحو 110 مليارات 
دوالر، كما جنح القطاع في تعزيز 
األموال اخلاصة إلى أكثر من 6.5 
مليارات دوالر. أما مصرف لبنان 

العطالت لعام 2009. حيث كتبت 
نيويورك تاميز »أن لبنان يستعد 
الستعادة لقبه كباريس الشرق 
األوس���ط بعد أن هزته سلسلة 
من االغتياالت السياسية بدءا من 
الع���ام 2005 بعد اغتيال رئيس 
الوزراء السابق رفيق احلريري، 
وبعد أن حتمل حربا مدمرة في 
عام 2006 بني إسرائيل وحزب اهلل 
مما أحلق الدمار بأجزاء واسعة 

من البالد«.
وفي رصد لتعامالت الشركات 
العقاري���ة اخلليجية ذكر تقرير 
املزاي���ا ان ش���ركة إدارة األمالك 
العقارية )رمي( وقعت عقد بيع أحد 
عقاراتها االستثمارية في الكويت 
في منطقة حولي، حيث بلغ اجمالي 
عملية البيع 532 ألف دينار بربح 
وقدره 338 ألف دينار وس���يتم 
ادراج األرباح املذكورة أعاله في 
ميزانية الشركة للربع الثالث من 
عام 2009. كما حققت الش���ركة 
أرباحا صافية لفترة األشهر الستة 
املنتهية في 2009/6/30 بلغت 388 
ألف دينار، ما يعادل 3.7 فلوس 
للسهم الواحد. وفي املقابل كانت 
الشركة قد حققت أرباحا صافية 
العام املاضي  للفترة نفسها من 
بلغت 413 أل���ف دينار، وربحية 

سهم بلغت 5.5 فلوس.
وذكرت شركة سنام العقارية 
ان شركة مراسيل العقارية )شركة 
بحرينية ذات مسؤولية محدودة( 
مملوكة لها بنسبة 100%، قد قامت 
بزيادة رأسمالها من 100 ألف دينار 
بحريني الى 3.130 ماليني دينار 

بحريني.
الكويتية  الش���ركة  وحققت 
العقاري���ة القابض���ة خس���ائر 
خالل األش���هر الس���تة املنتهية 
في 2009/6/30 بلغت 853 ألف 
دينار، وبلغت خسارة السهم 2.7 
املقابل كانت الشركة  فلس. في 
قد حققت أرباحا بلغت 3 ماليني 
دينار، وربحية س���هم بلغت 10 
فلوس خالل الفترة نفس���ها من 

العام املاضي.
كما أعلنت الشركة التجارية 
أرباحا  العقارية ع���ن حتقيقها 
صافية بلغت 9.5 ماليني دينار 
خالل الس���تة أشهر املنتهية في 
يونيو 2009 وبربحية بلغت 5.76 
فلوس للسهم الواحد. فيما بلغ 
اجمالي أصول الشركة 415 مليون 
دينار تقريبا بارتفاع قدره %8.9 
عن الفترة نفسها من عام 2008. 
وقد ش���هدت احملفظة العقارية 
للشركة منوا في قيمتها بحيث 
بلغ اجمالي قيمة االستثمارات 
العقارية 182 مليون دينار بارتفاع 
قدره 40.4% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاض���ي، حيث قامت 

العام املاضي 2008. وأكد التقرير 
أن م����ا مييز فترة الربع األول من 
العام إنها تعتبر املوسم الضعيف 
للس����ياحة وبالتالي فقد ارتفعت 
أعداد الس����ياح خالل فترة الربع 
األول من العام احلالي إلى مستوى 
قياسي جديد، مدفوعة بالسياحة 
التي احتل����ت نصيب  العربي����ة 
األسد. وتش����ير تقديرات سوقية 
الى أن نسب اإلشغال الفندقي في 
بيروت وباقي مدن لبنان وصلت 
إلى أكثر من 85% بش����كل عام مع 
إشغال كامل لفنادق ومنتجعات 
كثي����رة خالل الش����هور املاضية. 
وبحسب اس����تطالع »أرنست آند 
يونغ«، فقد وصل اإلشغال الفندقي 
في بيروت في األش����هر اخلمسة 
األولى من العام احلالي، إلى %70 
بارتفاع من 36% في الفترة نفسها 

من العام املاضي.

أهم مدن االستجمام

وكانت صحيف���ة نيويورك 
تاميز، في بداي���ة هذا العام، قد 
أدرجت بيروت على رأس قائمة 
أهم م���دن االس���تجمام وقضاء 

من 2.88 ملي���ار دوالر في 2007 
و1.77 مليار دوالر في 2006.

وبل���غ صافي االس���تثمارات 
املباش���رة في  املتراكمة  العربية 
لبن���ان 8.6 ملي���ارات دوالر بني 
2002 و2008، وما معدله 1.1 مليار 
دوالر س���نويا. في وقت جاءت 
اإلمارات أكبر مستثمر عربي في 
لبن���ان ع���ام 2008، حيث بلغت 
قيمة استثماراتها فيه 1.12 مليار 
املرتبة  الكويت في  دوالر، تليها 
الثانية ب���� 649.3 مليون دوالر، 
فالسعودية في املرتبة الثالثة ب� 
616.2 مليون���ا وقطر في املرتبة 
الرابعة ب� 117.3 مليونا والبحرين 
في املرتبة اخلامسة ب� 100 مليون 
وسورية في املرتبة السادسة ب� 

63.3 مليون دوالر.
والحظ تقري����ر املزايا ارتفاعا 
مطردا في أعداد السياح القادمني 
لالس����تجمام في لبنان منذ بداية 
العام، حيث بين����ت أرقام وزارة 
السياحة اللبنانية ارتفاعا في عدد 
الوافدين إل����ى لبنان خالل الربع 
األول من العام احلالي 2009 بنسبة 
53.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من 

نقلت التقاري���ر نقال عن الوزير 
اللبناني قوله في تصريح صحافي 
على هامش مش���اركته في أعمال 
املؤمتر العربي للسكان والتنمية، 
أن هذه األعداد، التي فقدت وظائفها 
في دول اخلليج، س���ترفع نسبة 
البطالة في لبنان. إال أن حتسن 
الظروف الكلية في دول اخلليج 
كفيل باستعادة من فقدوا وظائفهم 
خصوصا أن العامل اللبناني يعد 
في صدارة اجلنس���يات املرغوبة 

واملؤهلة للعمل في اخلليج.

أنظار المستثمرين

أنظ���ار  التقري���ر أن  وب���ني 
املستثمرين مسلطة على لبنان، 
لعودة االس���تثمارات من جديد 
إلى هذا البلد خصوصا مع قرب 
االنفراج السياس���ي وتش���كيل 
ف���ي أعقاب  احلكوم���ة اجلديدة 
انتخابات البرملان األخيرة، حيث 
أظه���رت إحصائيات املؤسس���ة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الص���ادرات أن احلج���م الصافي 
لالستثمارات العربية في لبنان بلغ 
364 مليون دوالر في 2008، نزوال 

القادمني لالس���تجمام في لبنان، 
الرسمية  التقديرات  حيث تشير 
الى أن ما بني 2 � 3 مليون شخص 
قد يفدون إلى لبنان للسياحة في 
العام 2009، حيث نقلت صحف 
تصريح���ات لوزي���ر الس���ياحة 
اللبناني عبر فيها عن أمل لبنان 
في اجتذاب ثالثة ماليني زائر خالل 
الع���ام 2009 اي أكثر من ضعفي 
عدد م���ن زاروا البالد عام 2008. 
وكان لبنان اجتذب ما مجموعه 1.4 
مليون زائر من املغتربني والسياح 
في عام 2008 وهو ما يزيد %40 
عن األرقام املعلنة من قبل للعام 
2007 وذلك على الرغم من أزمة 
سياسية تفاقمت إلى صراع مسلح 

في مايو من العام نفسه.
وقلل التقرير من تراجع اإلنفاق 
من قبل اللبنانيني العائدين من بالد 
االغتراب، إذ تعول الدولة اللبنانية 
على املغتربني أوال ثم الس���ياح 
األجانب في دفع عجلة االقتصاد 
وتنشيط السياحة، في وقت عانى 
40 ألف لبنان���ي في اخلليج من 
أزمة فقدان وظائفهم بحسب وزير 
الشؤون االجتماعية اللبناني، حيث 

املركزي فقد ع���زز محفظته من 
العمالت الصعب���ة حيث قاربت 
احتياطياته منه���ا عتب��ة ال� 20 

مليار دوالر.
على صعيد متصل، كان تقرير 
أعدته »كولدويل بانكر العاملية« 
تناول أوض���اع القطاع العقاري 
ف���ي لبنان، خصوصا في مرحلة 
ما بعد األزمة املالية العاملية، بنّي 
أن هذا القطاع احليوي كان مبنأى 
عن ارتدادات األزمة املالية العاملية 
التي تأثرت بها األسواق العقارية 
في العالم كافة وفي دول املنطقة 
خصوصا، حيث أظهرت احصاءات 
النصف األول من عام 2009، أن 
عدد مبيعات العقارات في لبنان 
شهد ثباتا نسبيا، في حني سجلت 
رخص البناء املسجلة منوا مقبوال 
بنسبة جتاوزت ال� 4%. معتبرا أن 
قطاع العقارات في لبنان يعد قطاعا 
حرا ومنفتحا وجاذبا للمستثمرين 
كافة، وق���د أظهر مناعة في وجه 
الظروف السياسية واألمنية التي 
شهدها لبنان في الفترة السابقة، 
وفي وجه أصعب أزمة مالية عاملية 

في تاريخ االقتصاد املعاصر.
ورأى التقرير أن الطلب على 
العقارات كان � واليزال � ش���به 
متواص���ل رغ���م كل الظ���روف، 
حي���ث ان الطلب ناب���ع أوال من 
من���و أعداد املقيم���ني واملغتربني 
العائدين إل���ى لبنان، وثانيا من 
عدد األجانب، وخصوصا العرب 
الذين يستثمرون بشكل كبير في 
اللبناني، حيث  العقاري  القطاع 
أوضح التقرير أنه خالل األعوام 
اخلمس���ة املاضية، سجلت قيمة 
مبيعات العقارات ورخص البناء 

منوا مبعدل وسطي بلغ %16.

نموا مطردا

وأش���ار »كولدوي���ل بانك���ر 
العاملية«، والذي نش���ر س���ابقا، 
إلى أن أسعار العقارات في لبنان 
ش���هدت منوا مطردا وتصاعديا، 
إذ بلغ متوسط النمو خالل ثالث 
سنوات معدل 25 إلى 30% سنويا، 
مع بلوغ متوسط النمو في العام 
املاضي معدل 50 إلى 60%. فيما 
أوضح التقرير أن بعض أسعار 
العقارات قد انخفضت بس���بب 
األزمة والظروف املالية في خطوة 
نحو تصحيح األسعار إمنا بوتيرة 
أقل بكثير من تلك التي شهدتها 
البلدان اإلقليمية، مسجلة تراجعا 
متواضعا مبقدار 10 إلى 15 %، منذ 
نشوب األزمة املالية العاملية، والتي 
أدت إلى جعل قيمة العقار أقرب إلى 

القيمة اجلاذبة للمستثمرين.
ولفت تقري���ر املزايا القابضة 
إلى أن السلطات اللبنانية تنظر 
بعني الرضا إلى منو أعداد السياح 


