
االحد 13 سبتمبر 2009   33اقتصاد

»المتخصص« : الشركات العقارية 
مطالبة باالستفادة  من دروس األزمة 
قال التقرير االس����بوعي لشركة املتخصص العقارية انه يتفق مع 
األف����كار التي ترى أن التحدي الذي يواجه س����وق العقار في الكويت 
يخلق فرصا توفرها األزمة أمام الشركات الكويتية الستعادة منحنى 
النمو في املس����تقبل، خصوصا في ظل ما ميكن أن تقدمه احتياطيات 
صناديق االستثمار السيادية واملصارف املركزية من الدعم االحتياطي 
عند احلاجة، داعيا الشركات العقارية إلى االستفادة من األزمة عن طريق 
إعادة النظر في اس����تثماراتها اخلارجية خصوصًا في األسواق التي 
تضررت والتزال من األزمة املالية عن طريق اختيار أسواق وقطاعات 
أقل تضررًا مثل أسواق آسيا وإفريقيا والشرق األوسط التي مازالت 

أسواقا بكرا ولم تطلها أيدي املضاربني بضرر بالغ.
وأضاف التقرير أنه فعال من املهم إجراء توازن صحيح بني احملافظة 
على األعمال احلالية من جهة والتخطيط للمس����تقبل من جهة أخرى 
بعيدا عن املضاربات التي س����ادت األعوام السابقة، وعلى املطورين 

واملستثمرين تعلم الدرس جديا.
موضحا أنه على املدى القصير، يجب على القطاع العقاري التخفيف 
من األخطار احلالية وإدارة تدفق رأس املال، كما أنه في البيئة احلالية، 
فإن توفير درجات من التمويل عنصر مهم جدا للحفاظ على درجة من 
السيولة النقدية، كما أن استعمال أدوات مثل حتليل املخاطر وحتليل 
السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل 
كبير، إضافة إلى أن احملافظة على محفظة العمالء وحتسني محفظة 

االستثمارات سيؤديان إلى تدفق جيد للسيولة.
كما يرى التقرير أنه يجب على شركات القطاع العقاري االستفادة 
من األزمة في حتسني كفاءتها التشغيلية في وقت مناسب العتماد أسس 
عمل ممتازة في القطاع العقاري واجتذاب املواهب املالئمة للعمل، بعد 
كل االنتكاسات التي شهدها القطاع العقاري من ارتفاع إلى هبوط بعد 
فترة جتاوزت الثالث سنوات من االنتعاش العقاري غير احملدود في 
الكويت مت على أثرها اجناز العديد من املشاريع العقارية والعمرانية.
وبني التقرير أن األش����هر القليلة املاضية شهدت ابتعادا بصورة اكبر 
للمضاربني عن سوق العقارات في الكويت ،في حني تزايدت صعوبات 
احلصول على متويل من قبل املطورين واملستثمرين، ويتوقع توجه 
مشاريع التطوير وخصوصا السكنية منها بشكل أكبر نحو املستخدم 
النهائي مستقبال، خاصة بعد حالة اجلمود غير املسبوقة التي شهدها 
سوق العقارات الكويتية حيث توقفت مش����اريع التنمية ومشاريع 
البناء والتش����غيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص 
األعمال إلى درجة كبيرة وهو نتيج����ة تفعيل احلكومة لقانون منع 

منح القروض واملراهنة بالعقارات بصورة مفاجئة.

نفذت استثمارات بـ 45 مليون دينار وتنتهي من دراسة اندماجها مع إحدى شركاتها نهاية العام الحالي

الرباح لـ »األنباء«: »استحواذ القابضة« تحقق
 1.7 مليون دينار أرباحا عن النصف األول

قمبر: »الشاهد العقارية« حصلت على مشاريع عقارية
بكلفة 100 مليون دوالر وأنجزت 3 مشاريع تجارية بقيمة 60 مليونًا

 محمود فاروق 
كشف مدير عام شركة الشاهد العقارية مجدى 
قمبر عن حصول الشركة على حزمة من املشاريع 
العقارية داخل وخارج الكويت بكلفة تتجاوز 
100 مليون دوالر، مبينا أن أبرزها مشروع منتزه 
الشاهد السياحي الواقع في منطقة اخليران الذي 

تبلغ تكلفته االجمالية 10 ماليني دوالر.
واوضح أن الشركة استطاعت تكريس وتركيز 
حضورها بالس���وق احمللى كالعب رئيسي في 
الس���وق العقاري على الرغم من األزمة املالية 
التي عصفت بالعديد من الش���ركات وخاصة 
العقارية حيث اجنزت الشركة مجمع الشاهد 
وهو عبارة عن مجمع جتاري يقع في منطقة 
حولي وتبلغ تكلفته 15 مليون دوالر فيما تبلغ 

مساحته 1800 متر مربع ويتميز املجمع باخلدمات املصاحبة الى 
جانب تصميماته الهندس���ية اجلديدة واعتماده بشكل رئيسي 

على اخلدمات التكنولوجية احلديثة.

ولفت قمبر خالل تصريح له عقب اإلفطار 
الذي أقامته الشركة الى مشروع املكاتب التجارية 
الذي مت إجنازه ف���ي منطقة املرقاب بتكلفة 15 
مليون دوالر الى جانب فندق الشاهد السياحي 
في الس���املية والذي تبل���غ تكلفته 30 مليون 

دوالر.
وأكد أن »الش���اهد العقارية« تعتزم تنفيذ 
أكثر من مشروع عقاري في لبنان خالل الفترة 
املقبلة ليس فقط ألن لبنان ميثل أرضا خصبة 
لالستثمار العقاري وحتقيق عوائد مجزية وامنا 
في اطار املس���ؤولية االجتماعية التي تتبناها 
ادارة الشركة في دعم االستثمارات اخلليجية 

في لبنان.
وح���ول إدراج الش���ركة بالبورصة قال في 
تصريح خاص ل���� »األنباء« ان الش���اهد العقارية لديها توجه 
في اإلدراج بالبورصة حيث يتم حاليا اس���تيفاء جميع شروط 

ومتطلبات اإلدراج.

كشف لـ »األنباء« خالل حفل اإلفطار الذي أقامته الشركة عن توجه الشركة لإلدراج بالبورصة

 عمر راشد
كشف الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب في 
شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح التابعة 
لشركة دار االس���تثمار عن متكن الشركة من 
حتقيق أرباح صافية بلغت 1.7 مليون دينار 
عن النصف األول من العام احلالي، مستدركا 
بأن تلك النتائج تأتي بعد قيام الشركة بتنويع 
استثماراتها بشكل جيد وحتقيق عوائد جيدة 
من تخارجها في أس���هم بوبيان اململوكة لها 
والتي قامت ببيعها عند 550 فلس���ا من خالل 

السوق.
 وأفاد الرباح في تصريح خاص ل� »األنباء« 
بأن الشركة دخلت في تنفيذ عدد من االستثمارات 
في شركات محلية بقيمة تتراوح بني 40 و45 
مليون دينار، الفتا إلى أن تلك االس���تثمارات 
ش���ملت ش���راء 15% من حصة شركة املعدات 

الثقيلة، والدخول بنسبة 10% من رأسمال شركة رحال اللوجستية 
و15% من رأسمال شركة األهلية للمعدات.

واستدرك الرباح بأن الشركة وجدت من تلك الفرص االستثمارية 
تعزيزا إلستراتيجيتها الرامية لتحسني أداء الشركة في الفترة 
املقبلة وبش���كل جدي في املرحلة املقبلة بعد أن منيت بخسائر 

نتيجة تداعيات األزمة املالية العاملية.
ولفت الرباح إلى أن اندماج الشركة مع إحدى الشركات التابعة 

لها جار دراسته وسيتم االنتهاء منه قبل نهاية العام احلالي.
وفيما يتعلق باستراتيجية استحواذ القابضة في التعامل مع 
شركة دار االستثمار وفك التشابك فيما بينهما في ظل أوضاع الدار 
الراهنة، أوضح الرباح أن الدار متلك 19% من ش���ركة استحواذ، 
مس���تدركا بأن قرارات اس���تحواذ تتمتع باستقاللية كبيرة في 

أدائها وقراراتها بعيدا عن الدار.
 ورحب الرباح بتعيني البنك املركزي مراقبا على شركة الدار 
وهو أمر جيد يصب في مصلحة الشركة والدائنني ويظهر مدى 

سالمة وقدرة الشركة في الفترة املقبلة.

 وعزا الرباح خسائر الشركة في 2008 مبا 
قيمته 78 ملي���ون دينار، إلى تداعيات األزمة 
املالية العاملية والتي أدت إلى انخفاض سوق 
الكويت لألوراق املالية بواقع 30 مليار دينار 

مما أثر بشدة على االقتصاد بكل قطاعاته.
وحول حقوق مساهمي الشركة، أشار الرباح 
إلى أن إدارة الش���ركة ت���درس زيادة قدراتها 
االس���تثمارية مبا يصب ف���ي النهاية لصالح 
مساهميها، الفتا الى أن حقوق الشركة بلغت 
239 ملي���ون دينار مع نهاية 2008 بانخفاض 
نسبته 30% عن عام 2007 والتي كان مجموعها 
310 ماليني دينار، مس���تدركا بأن اخلس���ارة 
املفترض���ة كانت 16 مليون دين���ار فقط قبل 
تطبيق املعايير احملاس���بية ذات الصلة )36( 
و)39( والتي توضح أن أي انخفاض في قيمة 
االستثمارات يفوق 30% تتحمله الشركة في 
بيان األرباح واخلسائر كمخصص انخفاض وبالتالي انخفاض 

في قيمة حقوق املساهمني.
وكان الرباح قد أعلن خالل عمومية الشركة التي انعقدت في 
30 يونيو من العام احلالي ملناقشة بيانات 2008، أنه على الرغم 
من تلك األوضاع فإن الشركة استطاعت ان تستمر في سياستها 
نحو االستحواذ على عدد من االستثمارات العقارية ومن خالل 
شركتها اململوكة لها بالكامل شركة استحواذ العقارية التي متكنت 
من الدخول في استثمارات عقارية في كل من مصر والبحرين، 
وبقيمة اس���تثمارات بلغت حوال���ي 51 مليون دينار إضافة الى 
شراء عقار كبير ومميز في منطقة الشويخ الصناعية مبساحة 

تزيد على 10 آالف متر مربع.
وقد تكبدت الش���ركة خسائر صافية مبقدار 78 مليون دينار 
في عام 2008 مقارنة بأرباح صافية بلغت 35 مليون دينار في 
عام 2007 وبلغ إجمالي موجوداته���ا 413 مليون دينار في عام 
2008 بانخفاض نسبته 9% عن عام 2007 والتي كان مجموعها 

450 مليون دينار.

تخارجنا بالكامل من أسـهم »بوبيان« بسعر 550 فلسـًا للسهم من خالل السوق
اسـتثماراتنا 15% من رأسـمال» المعدات الثقيلة« و10% في »رحال« و15% في »األهلية للمعدات«

تعيين مراقب من قبـل »المركزي« على أعمال الدار أمر »جيد« ويصب في مصلحة الشـركة

ضرار الرباح 

مجدي قمبر

بتكلفة مليار دوالر وبدأت تسويق جزء منه

»الوطنية العقارية« قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع »تالل الغروب«
 زكي عثمان

علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
الش����ركة الوطنية العقارية قطعت شوطا 
كبيرا في تنفيذ مشروع تالل الغروب في 
مدينة 6 أكتوبر مبصر بتكلفة مليار دوالر 
تقريبا. وأضافت املصادر أن املشروع عبارة 

عن تطوير أراض مبساحة 3.7 ماليني متر 
مربع تقريبا وذلك لبناء مدينة سكنية متكاملة 
املرافق تضم أبراجا سكنية ومجمعات جتارية 
وجامعة خاصة ومستشفي إلى جانب العديد 
من اخلدمات. وأوضحت املصادر ان »الوطنية 
العقارية« أنشأت شركة كويت وادي النيل 

للتنمية العقارية برأسمال مليار جنيه مدفوع 
منه 50 مليون جنيه حيث متلك فيها نسبة 
80% في حني أن النس����بة املتبقية هي ملكا 
للحكومة املصرية. وتوقعت املصادر ان يتم 
اجناز كامل املشروع خالل عام 2012 مبدة 

تنفيذ للمشروع تصل إلى 5 سنوات.د


