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عبداحملسن أبو احلسن ود. احمد عمر هاشم

وشركاتها إلثراء معلومات احلضور، 
ومت توزيع هدايا وجوائز متنوعة 

على املوظفني.
من جانبه اف����اد نائب رئيس 
مجلس االدارة في ش����ركة االمناء 
االهلي����ة هواري أبو احلس����ن ان 
الكويت تعتبر ارضا خصبة الن 
تكون مركزا ماليا اسالميا في ظل 
تزايد الطلب على املعامالت املالية 

اإلسالمية.
واش����اد هواري ابو احلس����ن 
باملش����روعات اجلديدة الضخمة 
التي س����تقوم بتنفيذها الشركات 
الكويتية على االراضي املصرية 

خالل الفترة املقبلة.
واوضح ان الكويت تعد الشريك 
الثاني التجاري ملصر على مستوى 
العالم العربي، مشيرا الى املشروعات 
الكبرى التي س����يتم تنفيذها في 
مصر، وابرزها استخراج االمالح 
واملعادن من بحيرة قارون بالفيوم 
وباستثمارات تصل الى نحو 740 
مليون دوالر اضافة الى الشراكة مع 
احدى الشركات الصينية في مجال 
تصنيع التكنولوجيا باستثمارات 
تتجاوز نح����و 500 مليون جنيه 
باالضافة الى مش����روعات أخرى 
في مج����االت البنية التحتية وفي 
املوانئ واملطارات  مجاالت إنشاء 

ومحطات املياه والكهرباء.
وقال ان التوسعات في مصنعي 
احلاسبات اآللية والكروت الذكية 
تبلغ قيمتها نحو 250 مليون جنيه 
وتوفر نحو 400 فرصة عمل ويصل 
حجم االنتاج الس����نوي الى نحو 
400 الف شاشة سنويا و50 الفا 
من احلاسبات احملمولة و50 ألف 
مازربورد و30 مليونا من الكروت 
الذكي����ة، واض����اف ان العالق����ات 
التجارية مع الكويت ليست فقط 
في مجال التجارة وامنا ايضا اقامة 

مصانع كويتية.

عاطف رمضان
اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
التنفي����ذي لش����ركة  والرئي����س 
مجموعة االمناء االهلية عبداحملسن 
اب����و احلس����ن ان االس����تثمارات 
الكويتية حتتل املرتبة الثانية بني 
االستثمارات العربية في مصر من 
خالل مساهماتها في أكثر من400 
شركة باستثمارات اجمالية تقارب 
ملياري دوالر تتوزع بني مجاالت 

البنية األساسية.
ج����اء ذل����ك خ����الل تصريحه 
الصحافي خالل الغبقة الرمضانية 
الت����ي اقامتها »اإلمن����اء األهلية« 
اخلميس املاضي بفندق شيراتون 
الكويت، حيث رحب أبو احلسن 
باحلضور واعرب عن سعادته بهذا 
اللقاء الذي تهدف من خالله الشركة 
الى جتديد روح األلفة والتواصل 
بني العمالء ومجموعة االمناء، معربا 
ايضا عن شكره جلهود املوظفني 

باملجموعة.
وقال ابو احلسن ان االستثمارات 
الكويتية تنوعت لتش����مل انتاج 
البرمجيات وتسويقها إلى جانب 
السياحة واقامة البنوك والفنادق 
واملطارات وبناء القرى السياحية 
وتقدمي خدمات السفر والطيران 
إضافة إل����ى تنمية قطاع الزراعة 
املصري، مش����يرا الى ان الكويت 
فتحت ابوابها للسواعد والعقول 
املصرية وهيأت لها جميع الفرص 
للعمل والكسب لتشارك جنبا إلى 
جنب مع الس����واعد الكويتية في 
البناء والتنمية، مش����ددا  عملية 
على ما توفره الكويت من رعاية 

وعناية لهم.
واضاف ان التعاون بني القطاع 
اخلاص في البلدين يهدف لتوسيع 
الش����راكة في انش����طة اخلدمات 
املالية والتموي����ل العقاري، الفتا 
الى ان حجم التبادل التجاري بني 

البلدين يش����كل محورا مهما لدى 
اقتصادياتهما.

واوضح ابو احلسن ان مصر 
جنحت في ان تكون بيئة جاذبة 
ومشجعة لالس����تثمار، الفتا الى 
وجود خطوات مشتركة متسارعة 
في هذا االجتاه األمر الذي يظهر من 
خالل اقبال العديد من الش����ركات 
االستثمارية الكويتية اخلاصة على 
استكشاف فرص جديدة لالستثمار 

في مصر.
وذكر ان الكويت تعد من اكبر 
االس����تثمارات حجم����ا مبصر في 
مختلف املجاالت، مش����يرا الى ان 
45% من االستثمارات الكويتية في 
مصر تعمل في املجال الصناعي.

واضاف ان االستثمارات العربية 
في مصر وخاصة الكويتية شهدت 
منوا وتطورا مستمرا خالل السنوات 
القليلة املاضية، مشيرا الى ان هذه 
االس����تثمارات تتميز بالتنوع في 
املالية والبنوك  قطاع اخلدم����ات 

انس����ياب حركة التجارة ويسهل 
تنفيذ االتفاقيات الثنائية املبرمة 

بني البلدين.
الى ان  ابو احلس����ن  واش����ار 
مجموعة االمناء االهلية وشركاتها 
التابعة تنفذ العديد من املشروعات 
االنشائية والسياحية والصناعية 
في مصر وتستحوذ خالل 2009 
عل����ى كبرى الش����ركات املصرية 
املتخصص����ة ف����ي ادارة الفنادق 
السياحية لالستفادة من الفرص 
املتنوع����ة واملطروحة في اخلطة 
التنموية للموازنة احلالية في مصر 
واخرى للمولدات الكهربائية، فضال 
عن ان املناخ االستثماري االقتصادي 
املصري جاذب لالستثمارات العربية 
مبختل����ف انواعها واحجامها بعد 

التسهيالت العديدة املطروحة.
واختتم����ت الغبقة بعد تقدمي 
املتنوعة  باكورة من املس����ابقات 
تخللتها اسئلة عامة وأخرى عن 
مجموعة ش����ركة االمناء االهلية 

العقارية  والسياحة واألنش����طة 
وقطاع النفط واحملروقات وغيرها 

من القطاعات املهمة.
وتقع الكويت في املرتبة الثالثة 
في ترتيب الدول املستقرة في مصر 
كما ش����ملت الزيارة االجتماع مع 
كل من مجموعة شركات املستثمر 
العقاري ومجموعة ايفاد القابضة 
ومجموعة اخلرافي ملناقشة فرص 
االستثمار في مصر. وأكد أبو احلسن 
على أن هناك آليات جديدة ستساهم 
في دفع االستثمارات الكويتية في 
مصر اهمها دخول البنك الوطني 
الكويتي إلى السوق املصري اخيرا 
من خالل اس����تحواذه على البنك 

الوطني املصري.
وقال ان البنك اجلديد يساهم 
العالقات  بشكل كبير في توطيد 
التجارية واالستثمارية بني مصر 
والكويت ويقضي على املش����اكل 
املصرفي����ة الت����ي تواجه حتويل 
االموال، كما ان البنك يشجع ايضا 

أبو الحسن خالل غبقة رمضانية أقامتها »اإلنماء األهلية«:

االستثمارات الكويتية في مصر تحتل المرتبة الثانية عربيًا
بقيمة إجمالية تقارب الملياري دوالر

قال التقرير األس���بوعي لش���ركة دار اخلبير 
لالستشارات االقتصادية واإلدارية انه على الرغم 
من اجتاه البورص���ة للتراجع في نهاية تعامالت 
األسبوع املاضي إال أن االجتاه العام للسوق اليزال 
صعوديا والواضح مرور السوق بحالة من التصحيح 
تأثرا بانخفاض مؤشرات معظم األسواق العاملية 
واإلقليمي���ة حيث تراجعت البورصات اخلليجية 
وسط عمليات بيع وجني لألرباح مدفوعة بانخفاض 
أسعار النفط وهبوط األس���هم العاملية، وبالتالي 
منيت معظ���م البورصات اخلليجية باخلس���ارة 
ووصلت البوصة السعودية إلى أدنى مستوياتها 
خالل احد عشر أس���بوعا في حني منيت الكويت 
بأكبر خسارة لها منذ خمسة أسابيع حيث شهدت 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي 

انخفاضا ملحوظا وانخفض مؤشر السوق ليقترب 
من حاجز 7.800 نقطة حيث سجل انخفاضا نسبته 
2.2% ليستقر عند 7.788.20 نقطة حيث انخفض 
املؤش���ر 176 نقطة وقد استمرت سيطرة األجواء 
الرمضانية على التعامالت اتسمت بالهدوء كما هي 
العادة في كل رمضان واالكتفاء باألس���هم الثقيلة 
الس���يما شركة زين والتي استحوذت على %28.6 
من إجمالي الت���داوالت والبنوك وخصوصا بيتك 
وبنك بوبيان الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في سعره 

خالل التعامالت في األسبوع املاضي.
ولفت التقرير الى انه من املتوقع عودة احلركة 
في الس���وق خالل األسبوع واالرتفاع املتوالي، إال 
أن اجلو الروحان���ي اإلمياني وضيق مدة التداول 

بالبورصة يقلل من فرص التداوالت بقوة.

»دار الخبير«: االتجاه العام للسوق اليزال صعوديًا 
رغم مروره  بحالة تصحيح تأثرًا باألسواق العالمية

بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة

»أرض المعارض« تشهد اليوم انطالق
أنشطة معرض اللوازم المدرسية 

وقد وجهت ش���ركة معرض 
الدعوة حلشد  الدولي  الكويت 
من السفراء وامللحقني التجاريني 
العرب واالجانب املعتمدين لدى 
الكويت هذا الى جانب عدد من 
مدي���ري واصحاب الش���ركات 
املش���اركة، هذا وتس���تعرض 
اكب���ر  الش���ركات املش���اركة 
تش���كيلة من اللوازم املدرسية 
والقرطاسية واملالبس املدرسية 
واحلقائب بأنواعها والوسائل 
التعليمية واألحذية املدرسية 

والرياضية.
يذك���ر ان جميع الش���ركات 
املش���اركة ق���د أب���دت التزامها 
باألس���عار املعلنة دون زيادة 
مبناسبة املعرض وحتى تكون 
املعروض���ات في متن���اول يد 
اجلميع ودون زيادة على عاتق 
الزوار ممن اعتادوا على زيارة 

املعرض باستمرار.

حتت رعاية وبحضور وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
تش���هد أرض املعارض الدولية 
مبشرف يوم األحد املقبل انطالق 
انشطة معرض اللوازم املدرسية 
2009 الذي تقيمه وتنظمه شركة 
مع���رض الكويت الدولي خالل 
الفت���رة من 6 إلى 17 س���بتمبر 

اجلاري.
وبهذه املناسبة قال مسؤول 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي مهند نعمان ان 
املعرض قد اجتذب للمش���اركة 
فيه اكثر من 50 شركة ومؤسسة 

جتارية متخصصة.
واشار الى ان حجم املشاركة 
الكبير في املعرض جتعل منه 
دورة قياس���ية، حي���ث تزداد 
الع���روض وتتضاع���ف فرص 
املفاضلة امام زوار املعرض وجتد 
كل الشرائح حاجتها وفق رغبتها 

وامكانياتها، وحجم املش���اركة 
الكبير في املعرض جتعل منه 
اكبر جتمع تشهده الكويت في 
هذا القطاع مما يبش���ر بإقبال 
جماهيري عري���ض ال يقل عن 
40 أل���ف زائر طيلة فترة إقامة 

املعرض.

رداً على سؤال للنائب الطبطبائي حول استثمارات هيئة االستثمار

الشمالي: 984 مليون دوالر استثماراتنا في ميريل لينش وال نية للتخارج من سيتي جروب
قال وزير املالية مصطفى الش����مالي ان 
قيمة االستثمار في ميريل لينش بلغت 984 
مليون دوالر، وذلك بتاريخ األول من ديسمبر 

املاضي.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.وليد 
الطبطبائي حول اس���تثمار الهيئة العامة 
لالستثمار في كل من سيتي جروب وميريل 
لينش وأكد الش���مالي حس���ب االجراءات 
والقواع���د املعمول بها ف���ي الهيئة العامة 
لالس���تثمار ان القرار االس���تثماري يتخذ 
ضمن دائ���رة مهنية ش���املة ترتكز على 
دراسات حتليلية تأخذ في االعتبار جميع 
الظ���روف احمليطة بالق���رار الذي يخضع 
ب���دوره الى تسلس���ل إداري محكم ابتداء 
م���ن اإلدارة املختصة الى مدير القطاع ثم 
العضو املنتدب وانتهاء باللجنة التنفيذية 
املنبثقة من مجل���س ادارة الهيئة العامة 
لالستثمار، مضيفا: وفي أواخر عام 2007 
انخفضت األس���واق العاملية بشكل كبير 
مما خلق فرصا جيدة لالستثمار في هذه 
االسواق، ولقد عانت شركات القطاع املالي 
بشكل خاص من هذه األزمة املالية، وهبطت 
اسعار أسهمها الى معدالت منخفضة جدا 

ومغرية لالستثمار طويل األجل.
وقال: وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة 
لالس����تثمار بانتهاز ه����ذه الفرصة وأجرت 
الالزمة  البحوث والدراس����ات االستشارية 

لشراء حصص مؤثرة في شركات ذات وضع 
مالي متماسك وقوي في ذلك الوقت، والتي 
متتاز بأسعار اس����هم مغرية مقابل العائد 
املرجو منها، مش����يرا الى انه واعتمادا على 
الدراسات التي قدمت من شركات ذات صيت 
واس����ع في تقييم الش����ركات مثل )جي بي 
مورغان، جولدمن س����اكس، دوتشيه بنك، 
مورغان ستانلي( إضافة الى الدراسات التي 
قامت الهيئة بإجرائها مت اتخاذ القرار بشراء 
حصص في سيتي جروب وميريل لينش.

وردا على س����ؤال: هل غيبت الهيئة عن 
حقيق����ة الوضع املالي لتلك املؤسس����ات أم 
كانت الهيئة على دراية كاملة بالوضع املالي 

لتلك املؤسسات؟
قال: لم يغب عن الهيئة العامة لالستثمار 
حقيقة الوضع املالي لتلك الشركات، ولكن في 
ذلك الوقت وحسب املعطيات املتوافرة عن 
حالة الشركتني وظروف االقتصاد األميركي 
وبناء على تلك األرقام، قررت الهيئة العامة 
لالستثمار شراء حصص في ملكية الشركتني 
عن طريق اسهم ممتازة ذات عائد سنوي مع 
اخليار لتحويل هذه األسهم املمتازة في أسهم 
عادية وذلك لتحقيق أفضل العوائد وضمان 
العائد عن طري����ق الفوائد الثابتة، ومن ثم 
حتويل هذه األسهم املمتازة الى اسهم عادية 
لالستفادة من تغير األسعار، مشيرا الى ان 
الظروف االقتصادية تغيرت بشكل سلبي 

وفاقت كل التوقعات 
العاملية، مما أدى الى 
األسواق  انخفاض 
بش����كل  العاملي����ة 
أكب����ر م����ن املتوقع 
وانخفاض اس����عار 
األسهم في كل أسواق 
العال����م. وأدت هذه 
التغيرات الكبيرة الى 
انهيار االقتصادات 
في بعض الدول في 
العالم. ما يبني لنا 
حجم املشكلة الكبيرة 
توقعه����ا،  وع����دم 
الدول  لهذا سارعت 
الكبرى  االقتصادية 
الى التدخل حلماية 
اقتصادها عن طريق 
ضخ األموال من خالل 
البنوك املركزية الى 

البنوك احمللية حت����ى تعيد انعاش الدورة 
االقتصادية مرة اخرى، وقد يس����تغرق هذا 
بعض الوقت إلعادة الثقة الى االقتصاد العاملي، 
الفتا الى انه بالرغم من االنخفاضات الشديدة 
في أسعار األسهم العاملية، اال اننا نعتقد ان 
هذه األزمة سوف تزول مع الوقت ألن جهود 
البنوك املركزية ملعاجلة األزمة سوف حترك 

العجلة االقتصادية 
مرة اخرى، ومازلنا 
نعتقد ان االستثمار 
الش����ركتني  بهاتني 
هو اس����تثمار جيد 
الطويل،  املدى  على 
مضيفا: كما تشير 
وآراء  التقاري����ر 
اخلب����راء ان هناك 
جدوى من االستثمار 
في هاتني املؤسستني 
وقد صدرت معظم 
التقارير من  ه����ذه 
كبرى املؤسس����ات 
ية  ر ستش����ا ال ا
واملتخصص����ة في 

ذلك.
وحول اثر صفقة 
أو الشراء  االندماج 
التي متت بني ميريل 
لينش وبنك اوف اميركا على استثمار الهيئة 
في البداية قال الشمالي: ان شركة بنك اوف 
اميركا أعلنت انها قد وافقت على شراء شركة 
ميريل لينش وتبلغ قيمة الصفقة 50 مليار 
دوالر، ومبوجبها س����وف تخلق ش����ركة ال 
تضاهيها شركة اخرى في اتساع نطاقها في 
اخلدمات املالية واالمتداد العاملي، مشيرا الى 

انه ومبوجب شروط الصفقة، فإن أسهم بنك 
اوف اميركا سوف تعادل 0.8595 سهم مقابل 

كل سهم لشركة ميريل لينش.
وال شك ان هناك اثرا ايجابيا لعملية الدمج 
مع ميريل لينش يتمثل في خلق كيان جديد 
وحجم كبير إلدارة األص����ول املالية. ومن 
املتوقع ان يفوق في احلجم كل من ش����ركة 
ج. ب. مورغان وسيتي جروب، وهو األمر 
الذي س����يتيح لبنك اوف اميركا املنافس����ة 
في الوس����اطة املالية وإدارة األصول بشكل 
كبير. وقال: كما ان امتالك شركة بنك اوف 
اميركا مليريل لينش قد ساهم بطريق مباشرة 
في امتالك 50% من أسهم شركة بالك روك، 
احدى افضل شركات ادارة األصول في العالم 

وأكبرها حجما.
وردا على سؤال هل ستتمكن الهيئة من 
التخارج من الصفقات املذكورة على املدى 
القريب ان رغبت؟ وما آلية التخارج؟ وهل 
للهيئة نية للتخارج من تلك االستثمارات على 
املدى القريب؟ وفي حال التخارج على املدى 
القريب ما األرباح أو اخلسائر املتوقعة؟ أكد 
الشمالي انه ال توجد نية لدى الهيئة العامة 
لالس����تثمار باخلارج من مؤسستي ميريل 
لينش أو سيتي جروب في األجل القريب حيث 
تعتمد الهيئة في سياساتها االستثمارية على 
النظرة بعيدة املدى. هذا وجتدر االشارة الى ان 
الهيئة العامة لالستثمار قادرة على التخارج 

من تلك الصفقات املذكورة ان رغبت في ذلك. 
وعن القيمة التقديرية لتلك االستثمارات حتى 
تاريخ 2008/12/1؟ قال: تبلغ قيمة االستثمار 
في سيتي جروب 2.385.600.000 دوالر وذلك 
بتاريخ 2008/11/30 علما بأن الهيئة العامة 
لالس����تثمار متتلك في هذه املؤسسة أسهم 
ممتازة حتصل مبوجبها على عائد سنوي 
مقداره 7% من قيمة االستثمار األساسي ويتم 
الدفع كل ربع سنة. كما تبلغ قيمة االستثمار 
في ميريل لينش مبلغ 984 مليون دوالر وذلك 
بتاري����خ 2008/12/1. ومن اجلدير بالذكر ان 
التدفقات النقدية املرتفعة لالستثمار طويل 
األجل هو الهدف األساسي من االستثمار، حيث 

تسلمت الهيئة العوائد املالية التالية:
تسلمت الهيئة من استثمارها في شركة 
سيتي جروب مبلغ 170.333.333 دوالرا وذلك 

حتى تاريخ 2008/11/17.
كما تس����لمت الهيئة من استثمارها في 
شركة ميريلينش مبلغ 147.615.808 دوالرا 

وذلك حتى تاريخ 2008/12/3.
كما ان الهيئة تعتقد ان املؤسسات املذكورة 
وهما سيتي جروب وبنك اوف اميركا )التي 
استحوذت على شركة ميريل لينش( متثالن 
كيانات مصرفية عاملية ضخمة، ولها أهمية 
كبرى في االقتصاد األميركي، وبالتالي فإن 
أي حتسن في االقتصاد األميركي سينعكس 

على تلك املؤسستني بشكل ايجابي.

مصطفى الشمالي

أفاد تقرير كولدويل بانكر العاملية في الكويت، انه 
بع���د االنتهاء من مرحلة االنتخابات النيابية وعودة 
التفاؤل بهدوء للس���احة السياس���ية اللبنانية شهد 
لبنان انتعاشا كبيرا في القطاع العقاري، وبعد مرحلة 
اجلمود واملراوحة عادت املؤشرات االيجابية تسيطر 
على قطاع العقارات، مبش���رة بطف���رة عقارية على 
صعيد االستثمار واألس���عار لم يشهد لها مثيل في 

السنوات السابقة.
وأوضح التقرير انه من املشجع في لبنان ان األزمة 
املالية العاملية التي عصف���ت بأغلب الدول العظمى 
واملعروفة بقوة وصالبة اقتصادها لم تؤثر بش���كل 
كبير ف���ي لبنان، وانحصر تأثيره���ا على االقتصاد 
بش���كل غير مباش���ر. وذكر ان القطاع العقاري أحد 
القطاعات التي تأثرت باألزمة بش���كل غير مباش���ر، 
نتيجة تأثر معظم دول املنطق���ة بتبعات وترددات 

زلزال األزمة املالية.

مرحلة التجميد

وكشف التقرير انه لوحظ في فترة ما قبل الصيف 
أن القطاع العقاري عامة دخل مرحلة جتميد مؤقتة 
ولفترة قصيرة في انتظار انقشاع الرؤية ليتم التخطيط 
للمرحلة املقبلة وجتاوز األزمة. ولفت إلى وجود عدة 
عوامل ساعدت على ثبات العقار في لبنان وعدم انهياره 

ومنها املضاربة احملدودة في سوق العقارات، حيث ان 
90% من املشترين يهدفون إلى متلك الشقق في لبنان 
بغرض السكن وليس املضاربة، باإلضافة الى تدابير 
مصرف لبنان االحترازية وطريقة التمويل املنطقية 
التي كانت تعتمدها املصارف، بحيث حتدد س���قف 
الرهن العقاري بحيث ال يتجاوز ال� 70 إلى 80% من 
قيمة الشقة أو العقار، وتتراجع هذه النسبة في حال 

رغب الفرد في متلك شقة ثانية الى حدود %50.
وأضاف التقرير أن العوامل الداخلية واخلارجية 
اجتمعت في صي���ف 2009 تصب في مصلحة قطاع 
العقارات في لبنان، مشيرا إلى أن االقتصاد في الدول 
العربية عاد ليستقر ويستعيد عافيته، وأسعار النفط 
عادت إلى االرتفاع وتضاءلت املخاطر في األس���واق 
املالية والبورصات مع مؤش���رات خضراء في أغلب 

الدول العربية. 

العودة إلى االستثمار

و أوض���ح أن األمر الذي ش���جع على العودة إلى 
االس���تثمار في القطاع وتزايد حركة البيع والتأجير 
االستقرار في األوضاع السياسية الداخلية بعد جناح 
العملية االنتخابية. وأضاف التقرير أن االستثمارات 
األجنبي���ة والعربية بلغت حوال���ي 10% فيما بلغت 
نسبة االستثمار من قبل اللبنانيني املقيمني واملغتربني 

حوالي 90%، مشيرا إلى أن اليوم ينتظر العقار زيادة 
غير مسبوقة لالستثمارات األجنبية، ومن املتوقع أن 
تزيد نسبة املستثمرين األجانب والعرب إلى 20% وقد 
س���جل لبنان دخول »مجموعة احلكير« السعودية 
باستثمارات قدرها مليار دوالر وستتركز االستثمارات 
في مشاريع ذات طابع سياحي، وتوضع قيد التنفيذ 

في القريب العاجل.
وق���ال التقرير أن عدد رخص البناء قد ارتفع في 
العامني املاضيني إلى حوالي ألف رخصة بناء في بيروت 
وحدها، واتخذت بلدية بيروت ومحافظ املدينة العديد 
من اإلجراءات لتسريع وعدم تعقيد عملية استخراج 
الرخص املطلوبة للبنا ء بهدف تش���جيع االستثمار 

في هذا القطاع.
و ذكر انه من املتوقع أن يبلغ حجم االستثمارات في 
قطاع العقارات حتى العام 2010 حوالي 6 مليارات دوالر 
على األقل، مشيرا إلى أن هذه االستثمارات تتوزع بني 
مختلف املناطق اللبنانية، وتابع »نستطيع أن نستدل 
على ذلك من نتائج العام املاضي اذ توزعت االستثمارات 
مبعدل 10% في بيروت و23% في محافظة جبل لبنان 

و11% في الشمال وحوالي 9% في اجلنوب«.
وورد في التقرير هذا أن االستثمارات في القطاع 
العقاري ال تتركز ف���ي محافظة واحدة، ولكن حركة 
النهوض والتطور ش���ملت جميع املناطق اللبنانية 

حي���ث التنوع في طبيع���ة األرض واملنطقة واملناخ 
وغيرها.

وكشف أن قطاع العقارات في لبنان يستقطب قسما 
كبيرا من االستثمارات، وقد تصل هذه النسبة إلى %45 
من إجمالي االستثمارات في لبنان، الفتا إلى أن القطاع 
العقاري يخدم ما يقارب ال� 70 مهنة، ويستقطب العديد 
من األيدي العاملة والفنيني واملهندسني. وأكد التقرير 
أن قطاع العقار هو احملرك احلقيقي لالقتصاد وعندما 
يكون قطاع العقار والبناء معافى ينس���حب تأثيره 
اإليجابي على القطاعات األخرى مستدال بذلك بعملية 

االعمار وسط بيروت في أوائل التسعينيات.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من العوامل التي 
حتدد أسعار العقارات في لبنان، السيما ندرة األراضي 
في العاصمة وبعض املناطق وتقلص املساحات املتوافرة 
للسكن من أهم األسباب في ارتفاع األسعار، مضيفا انه 
في املرتبة الثانية يأتي عنصر العرض والطلب إذ يعتبر 

الطلب مرتفعا في لبنان باملقارنة مع العرض.

حجم الطلب

و قال التقرير ان حجم الطلب السنوي على الشقق 
السكنية يبلغ حوالي 25 ألف طلب، في حني إن قطاع 
البناء ال يضع أكثر من 15 ألف شقة في السوق، األمر 
الذي يرفع السعر بشكل طبيعي، ويتأثر السعر مبكان 

الشقة السكنية ومواصفاتها، وتتراوح األسعار في 
مناطق الواجهة البحرية ومنطقة سوليدير وبعض 
مناطق بيروت مثل األشرفية وفردان ورأس بيروت 

وغيرها بني 3 و7 آالف دوالر للمتر املربع املبني.
وأكد التقرير انه من املتوق���ع أن يرتفع الطلب 
على ش���راء العقارات بنسبة كبيرة مع االرتفاع في 
معدالت االستثمارين احمللي واألجنبي في هذا القطاع. 
وبني التقرير ان األسعار في لبنان بدأت تشهد فورة 
منذ بداية الصيف بعد فترة الركود التي حالت دون 
التحاقه بتزايد األس���عار التي شهدتها معظم دول 
املنطقة، حيث بقيت األسعار في لبنان أدنى بكثير 
م���ن مثيالتها في هذه ال���دول. وتابع انه يتوقع ان 
تستمر هذه الطفرة لفترة متتد ألكثر من 5 سنوات 
في حال حافظ الوضع السياسي واألمني على هدوئه 
واستقراره في الفترة املقبلة واستمرت احلكومة في 
تطوي���ر البنى التحتية والقوانني لتأمني مناخ جيد 

جلذب االستثمار.
وختم التقرير أن املرحلة القادمة حتمل بش���ائر 
وتفاؤال ونشاطا عمرانيا وإبداعا في التصاميم املعمارية 
واملشاريع احلديثة مع تزايد عدد املستثمرين الذين 
يبحثون عن األراضي إلقامة املشاريع العقارية بجميع 
قطاعاتها السياحية والسكنية والتجارية وفي مختلف 

املناطق.

»كولدويل بانكر«: 6 مليارات دوالر االستثمارات اللبنانية العقارية المتوقعة في 2010


