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عودة أسعار النفط لالرتفاع أدت إلى تحسن الوضع االقتصادي

معهد التمويل الدولي يتوقع انخفاض عوائد االستثمارات الخارجية الكويتية
مصحوبًا بانخفاض مواٍز لألموال الموجهة إلى الخارج وتحويالت المقيمين

توقعت دراسة ملعهد التمويل الدولي ان يعود االقتصاد الكويتي 
الى الوضع االيجابي الطبيعي له بدءا من األشهر األخيرة من العام 
احلالي، على ان يستمر االداء اجليد في عام 2010، اال ان الدراسة 
اشارت الى ان هناك بعض املخاطر االقتصادية ولكنها بشكل عام 
تقع ضمن احلدود املعقولة، وستقلل من تأثيرها السلبي كفاءة 
السياس���ات االقتصادية التثبيتية التي تبرز دالئل قوية على ان 

الكويت تتبعها.
وتوقعت الدراسة التي حصلت »األنباء« على ان تنخفض عوائد 
االستثمار وبخاصة محفظة االستثمارات اخلارجية التي متلكها 
الدولة، اال ان ذلك سيكون مصحوبا ايضا بحدوث انخفاض مواز 
في األموال التي تذهب لالستثمار في اخلارج، وكذلك في حتويالت 

العاملني املقيمني في الكويت الى اخلارج.
وأشارت الدراسة الى ان التوقعات االقتصادية للكويت حتسنت 
وبخاصة بالنسبة لألجل القصير عما كانت عليه في العام املاضي 
2008، وذلك نتيجة لعودة اس���عار النفط الى االرتفاع في العام 
احلالي عما كانت عليه في العام املاضي. وكذلك نتيجة النخفاض 
حدة األزمة املالية العاملي���ة في العام احلالي عما كانت عليه في 

العام املاضي.
فارتفاع اسعار النفط س���يمكن الكويت من متويل ميزانيات 
متفائلة، حيث من املتوقع ان تعود مستويات النمو االقتصادي 

الى نفس الوتيرة واملس���ار املرتفع الذي اعتادته في الكويت مع 
بداية عام 2010، وس���تكون احدى القاطرات احملركة واملس���ببة 
لهذه العودة هي االنفاق احلكومي والذي يرفع مستويات الطلب 

الفعال في البالد.
ولكننا نتوقع ان يقل الناجت احمللي االجمالي عن هذه الوتيرة 
في عام 2009 بنسبة 2%، كما ان حجم االنتاج من النفط سيهبط 
توافقا مع سياسة منظمة األوپيك في تقليل حجم االنتاج بشكل 
عام على اعضاء املنظمة. ولكن سيستمر ذلك الى حني، ثم تعود 

األوضاع الى سابق عهدها.
كما توقعت الدراسة ان تنخفض مستويات التضخم في اسعار 
املس���تهلك في العام احلالي، وان تظل في مس���توى متوسط في 
العام املقبل. وذلك بأن تبقى عند مس���توى 5% في العام احلالي 

والعام املقبل.
اما عن القطاع املصرفي الكويتي، فترى الدراسة انه قد متكن 
من تهيئة نفسه بشكل مالئم ومعقول ملواجهة فترة ما بعد الكساد 
القادمة. فأغلب البنوك مازالت متتلك رؤوس اموال هائلة متنحها 
القدرة على العمل بش���كل جي���د، وبالرغم من حدوث تدهور في 
حجم اصول بعض هذه البن���وك، اال ان اغلب االصول تظل عند 
مستويات مقبولة، اال انه من املتوقع حدوث انخفاض في احجام 

االئتمان في الفترة القصيرة املقبلة.

في ظل ضغوط نقدية ومالية تتعرض لها االقتصادات على المستويين الكلي والجزئي

»المزايا القابضة«: الذهب مالذ آمن وأداة تحوط في غياب النشاط العقاري
في 274 شارعا للتسوق في 60 
بلدا انخفض 23% إلى 213 دوالرا 
للقدم املربعة من 276 دوالرا في 

العام السابق.
وانخفضت االيج����ارات في 
147 موقع����ا، وه����و أكبر معدل 
يرصده التقرير منذ إطالقه في 

عام 1986.
ولم يطرأ تغير يذكر على 76 
شارعا وارتفعت اإليجارات في 

51 شارعا.
وكان االنخف����اض األكب����ر 
لإليج����ارات في منطقة آس����يا 
واحمليط الهادئ، مسجلة هبوطا 
بنس����بة 15.1%، أما ف����ي أوروبا 
الوسطى والشرقية، فتراجعت 
بنسبة 14.7%، وانخفضت %12 
في الواليات املتحدة وكندا و%5.8 

في عموم أوروبا.

استقرار متزايد

أك����د تقرير  وف����ي املنطقة، 
لش����ركة الندمارك املتخصصة 
في مجال االستشارات العقارية، 
أن املؤش����رات األخيرة أظهرت 
وج����ود اس����تقرار متزاي����د في 
إمارتي  العقارية في  األس����واق 
دبي وأبوظبي نتيجة مباش����رة 
لعدد من التوجهات املختلفة التي 

سادت اإلمارتني.
ومن جهته توقع املركز املالي 
الكويتي حتقيق عوائد سنوية 
بنحو 20% الستثماراته العقارية 
التي يعت����زم تنفيذها في إمارة 
أبوظب����ي، وذلك بعد أن هبطت 
أسعار األراضي هناك بنحو %60 

إلى %75.
وكان املرك����ز املالي الكويتي 
أعلن اعتزامه استثمار نحو 50 
مليون دوالر في مشاريع عقارية 
في إمارة أبوظبي تأثرت بشكل 
العاملية،  املالي����ة  كبير باالزمة 
وأصبح����ت أس����عارها مغرية 

للغاية.

الشركات العقارية

وفي اإلمارات، توقعت شركة 
أرابتك لإلنشاءات أال يعود سوق 
اإلنشاء في دبي إلى أيام الرواج 
العق����اري لإلمارة األم����ر الذي 
يعزز خطط الش����ركة للتوسع 

في اخلارج.
وقد فازت أرابتك اكبر شركة 
في اإلمارات العربية املتحدة من 
القيمة السوقية ومقرها  حيث 
الس����عودية  دبي بتعاقدات في 
وأبوظبي حت����ى اآلن هذا العام 
مع س����عي الشركة للتوسع في 
اخلارج للتغلب على ركود عقاري 

في سوقها احمللي.
من ناحية ثانية، منحت شركة 
التطوير واالستثمار السياحي 
املطور الرئيس����ي ملجموعة من 
الوجهات السياحية والسكنية 
في أبوظبي شركة اجلابر للمباني 
وش����ركة هياللكو عقود تنفيذ 
املرحلة األولى من ڤلل ش����اطئ 

السعديات.
ومبوجب هذه العقود ستتولى 
اجلابر للمباني أعمال تشييد 354 
ڤيال في حني ستتولى هياللكو 
أعمال إنشاء البنية التحتية مبا 
فيها ش����بكة الطرق����ات احمللية 
الكهرب����اء والصرف  وأعم����ال 

الصحي.
وتشغل هذه الڤلل موقعا مميزا 
بالقرب من ش����اطئ السعديات 
وملعب السعديات للغولف الذي 
سيتم افتتاحه خالل شهر نوفمبر 

القادم.

رص���د تقرير ش���ركة املزايا 
القابض���ة تب���دال في الس���لوك 
االستثماري جلهة املالذات اآلمنة 
كنتيجة مباشرة لعوامل املخاطرة 
التي أفرزتها األزمة املالية العاملية، 
وحتركات االستثمار العاملي في 
ظل ضغوط نقدية ومالية تتعرض 
لها االقتصادات على املستويني 
الكلي واجلزئي. وأكد التقرير أن 
الذهب أخذ يختبر مستويات فوق 
1000 دوالر مدفوعا بضعف الدوالر 

ورواج السلع األخرى.
وب���ني التقري���ر أن تضاعف 
أسعار النفط عن أقل مستوياته 
التي سجلها في الربع األول من 
الع���ام باإلضافة إل���ى انتعاش 
أسواق األس���هم قد دفع بالذهب 
إلى ص���دارة الواجهة كمالذ آمن 
لالس���تثمارات ونقطة مرجعية 
للمس���تثمرين خصوص���ا مع 
حالة الوهن التي أصابت العملة 

األميركية اخلضراء.
والح���ظ التقري���ر أن الذهب 
اخترق مس���توى ال� 1000 دوالر 
صعودا ليالمس 1020 دوالرا خالل 
تعامالت األسبوع املاضي، وهو 
أعلى مستوى منذ عامني، معيدا 
لألذهان نظرية السعر احلقيقي 
للذهب وارتباطه بالتضخم حيث 
توقعت دراسات أن يصل الذهب 
إلى مس���توى يزي���د على 2000 
دوالر، عل���ى الرغ���م من بعض 
احملللني يرون في ارتفاع املعدن 
األصفر عوامل ال متت له بصلة 
بل هي انع���كاس حلالة العالقة 
العكس���ية مع الدوالر، وبالتالي 
ارتفاع وانتعاش  سيتراجع مع 

العملة األميركية.
ويذكر أن الفضة وباقي املعادن 
النفيس���ة حلقت بالذهب حيث 
ارتفعت الفضة إلى 17.20 دوالرا 
لألونصة فيما المس البالديوم 300 
دوالر لألونصة، بعدما كان األخير 
قد ضرب مستوى 304 دوالرات 
لألونصة في أعلى مستوى منذ 

نهاية أغسطس 2008. 

المزاج االستثماري

وأوض���ح التقري���ر أنه على 
الرغم من التحسن العام في املزاج 
االستثماري العقاري في مناطق 
مختلفة من العالم إال أن العقارات 
التزال بعيدة عن اعتبارها مالذا 
آمنا في الوقت احلالي، خصوصا 
أن عوامل سوقية ومتويلية من 
جهة وعوامل لها عالقة بالطلب 
العام من جهة أخرى قد تساهم في 

ابطاء التحول إلى العقارات.
وقال التقرير ان الذهب تبوأ 
الصدارة على الرغم من حالة عدم 
االستقرار في الطلب العاملي على 
املجوهرات واملشغوالت الذهبية ما 
يبرز ارتفاع الطلب على السبائك 
والذه���ب اخل���ام بنس���بة أكبر 
وأوضح. وحتتل السعودية املرتبة 
الرابعة عاملي���ا في حجم الطلب 
على الذهب بعد الواليات املتحدة 
والهند والصني والذي يصل إلى 
نحو 2000 طن س���نويا، حصة 
الس���عودية من الواردات اخلام 
تبلغ 126.3 طنا. ففي السعودية 
الذهب في  ارتفع االستهالك من 
العام املاضي بنسبة 17% من حيث 
القيمة، ليتجاوز حاجز 16.5 مليار 
ريال مقارنة ب� 13.8 مليار ريال في 
عام 2007، وفي املقابل انخفض 
إجمالي الطلب من ناحية الوزن 
في العام املاضي بنسبة 4% ليصل 

إلى 122.4 طنا.
كما انخف���ض ترتيب اململكة 

ظل تراجع الدوالر يرتفع سعر 
اخلام دون أن يكون هناك أسباب 
س���وقية تدفعه لالرتفاع، ما قد 
يؤدي إلى تراجع األسعار لذات 
السبب، ما يعزز الفرضية التي 
الذهب يحركها  تقول ان أسعار 
ضعف الدوالر أو قوته، بالتالي 
فإن عودة الدوالر إلى مستويات 
قوية سيضعف من الطلب على 
الذه���ب وباقي الس���لع الثمينة 

املسعرة بالعملة األميركية.
ولفت إل���ى أن الذهب املقوم 
بعمالت غير الدوالر تظهر منطا 
غير تقليدي، حيث ال تتكرر موجة 
الصعود احلالية، فالذهب املسعر 
باجلنيه االسترليني على سبيل 
املثال عند أعلى مستوياته منذ 
ابريل فحسب في حني يجد املعدن 
إلى أعلى  الع���ودة  صعوبة في 
مستوياته في شهرين بالدوالر 
االسترالي وهو من عمالت تسعير 

السلع األولية.

االحتياطي الفيدرالي

العملة  ارتفع���ت  إلى ذل���ك 
األوروبي���ة � الي���ورو إلى أعلى 
مستوياتها في عام مقابل الدوالر 
الضعيف، في ظل توقعات بابقاء 
بن���ك االحتياطي الفيدرالي على 
سياسة التحفيز االئتماني حتى 
العام القادم على أن تناقش قمة 
العش���رين إعادة الت���وازن إلى 
االقتصاد العامل���ي، وهي عملية 
تتطل����ب دوالرا ضعيفا. ودفع 
إلى 1.48  اليورو  مس����تثمرون 
دوالر، في حني س����جل الدوالر 
ادنى مس����توى له في 14 شهرا 

مقابل الفرنك السويسري.
وم����ن جهة أخرى، ش����هدت 
أسواق األس����هم حركة انتعاش 
الفتة خالل الشهور املاضية حيث 
وصلت األسهم األوروبية إلى أعلى 
مستوياتها في 11 شهرا، ما وضع 
العوائد االس����تثمارية من فئات 
األصول حتت ضغوط خصوصا 

في الرب���ع األخير من عام 2008 
إلى املرتبة الس���ابعة عامليا من 
ناحية الطل���ب على املجوهرات 
واملصوغات الذهبية. وانخفض 
الذه���ب  اس���تهالك  إجمال���ي 
)مجوهرات، مصوغات، سبائك 
وجنيهات( في منطقة الش���رق 
األوس���ط بشكل إجمالي في عام 
2008 بنسبة تقدر ب� 2%مقارنة ب� 
2007، حيث انخفض في اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة بنس���بة %4، 
وفي بقية دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي بنس���بة 13%، ولكن 
كانت مصر االس���تثناء الوحيد 
إذ شهدت اس���تقرارا وأداء جيدا 
في الفت���رات األخيرة من 2008 
وارتفع إجمالي الطلب فيها بنسبة 
11%. وتوضح أرقام االستهالك أن 
الطلب قد ازداد على االس���تثمار 
بالتجزئ���ة في املع���دن األصفر 
)س���بائك وعمالت(. فقد شهدت 
املنطقة ارتفاعا كبيرا في حجم 
االس���تثمار في الذهب في الربع 
األخير من 2008 مقارنة بنفس 
الفترة من 2007، حيث ارتفع في 
السعودية بنسبة 300% ومصر 
العربية املتحدة  67% واإلمارات 

38% وبقية دول اخلليج %2.

أسواق الذهب

وبني التقرير األسبوعي للمزايا 
القابضة أن العديد من املستثمرين 
باتوا يقبلون على املعدن األصفر 
كأداة حتوط، وجاء معظم الصعود 
مدفوع���ا بتدفق���ات كبيرة على 
أسواق الذهب االلكترونية لعقود 
الذهب مع تكوين املس���تثمرين 
واملضاربني ملراكز دائنة تتزايد 
بشكل مستمر. أما التدفقات على 
الصناديق املتداولة املعززة بالذهب 
فقد حتسنت قليال بعد استقرارها 
على مدى شهور الصيف. وأشار 
التقرير إلى حالة االرتباط العكسي 
بني سعري الذهب والدوالر، ففي 

االستثمارات العقارية.
والح����ظ التقرير أن العوائد 
االس����تثمارية باتت متيل جلهة 
العوائد الرأسمالية مع بروز فرص 
شراء بأسعار منخفضة في عقارات 
مميزة بينما العوائد التشغيلية 
حتت ضغوط النخفاض أسعار 
االيجارات وبدالت االستخدام، إال 
أن انخفاض األسعار بشكل عام قد 

خفف من اخلسائر احملتملة.

الكساد العالمي

وبحسب تقارير متخصصة، 
فقد ألقى الكساد العاملي بظالله 
التسوق في  على أغلى شوارع 
العالم، حيث سجلت االيجارات 
أكبر انخفاض فيما ال يقل عن 24 
عاما، وفقا لشركة »كوشمان اند 

ويكفيلد« للسمسرة العقارية.
وحافظ شارع »فيفث افنيو« 
في مانهات����ن على صدارة أغلى 
الش����وارع التجارية في العالم، 
رغم انخفاض االيجارات السنوية 
8.1% إلى 1700 دوالر للقدم املربعة 
في الس����نة املنتهية في يونيو، 

وفقا للتقرير.
وانخفضت االيج����ارات في 
ش����ارع كوزواي باي في هونغ 
كونغ بنس����بة 15% إل����ى 1525 
دوالرا، ولم يطرأ تغير يذكر على 
اإليجارات في شارع الشانزليزيه 
في باريس، وبقيت عند مستوى 

1009 دوالرات.
وأخ����ذت إيج����ارات احملال 
التجارية في االنخفاض عامليا 
مع انكماش االنفاق االستهالكي 
وارتفاع مع����دالت البطالة، مما 
دفع جتار التجزئة لكبح خطط 

التوسع.
املالية سرحت  فالش����ركات 
286.4 أل����ف عامل في الس����نة 
املاضية، وفقا لبيانات جمعتها 

»بلومبيرغ«.
اند  وأظهر تقرير »كوشمان 
ويكفيلد« أن متوس����ط اإليجار 

تنظمه شركة »كويت إكسبو« لتنظيم المعارض وتستمر أنشطته حتى 30 الجاري

أعلنت املديرة العامة لشركة »كويت إكسبو« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات سعاد الهارون عن 
انطالقة معرض عالم العقار في ترتيبه السادس 
اليوم حتت شعار »أفضل استثمار« برعاية وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون بفندق املارينا 
قاعة »الشيخة س���لوى صباح األحمد الصباح« 
وستستمر انشطته حتى 30 من الشهر اجلاري، 
وسط مشاركة مميزة لكبرى الشركات العقارية 

واالستثمارية احمللية واخلليجية.
وذكرت اله���ارون، في بيان صحافي أمس، أن 
إدارة شركة »كويت إكس���بو« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات قد عكفت على اإلعداد املتكامل لتنظيم 
معرض عالم العقار السادس، الذي يأتي في ظل 
تنوع العروض العقارية لدى املشاركني وتطويرهم 
ملشاريع مختلفة تتناسب مع احتياجات الطلبات 
املتنامية عل���ى مختلف أنواع الوحدات العقارية 
س���واء في الكويت أو اخلليج أو الشرق األوسط 

أو في بعض الدول األوروبية.
وأوضحت ان الزائر للمعرض سيجد كل ما يلبي 
حاجته ورغبته في االمتالك من خالل املش���اريع 
املتنوعة لدى الشركات املشاركة في انشطة معرض 
عالم العقار السادس، وهذه فرصة ال تعوض جلميع 
شرائح املستثمرين العقاريني والراغبني بشراء أي 
نوع من الوحدات العقارية واألراضي الس���كنية 
وكذلك الصناعية والزراعية، الس���يما العروض 

الوقتية مثل صكوك وحصص املشاع.
وأضافت أن إدارة شركة »كويت إكسبو« حرصت 
على اس���تقطاب شريحة واس���عة من العارضني 
احملليني واإلقليميني العقاريني وذلك بهدف توفير 
التشكيلة األوسع من حيث النوعية في املشاريع 

واخلدمات التي يقدمها العارضون الذين دأبوا خالل 
السنوات املاضية على استشعار حاجة اجلمهور 
والسوق، وقاموا ببناء تركيبة املشاريع واخلدمات 
التي تتناس���ب مع تلك االحتياجات وانطالقا من 
ذلك يأتي معرض عالم العقار السادس حتت شعار 
»أفضل استثمار« بحيث يرمي إلى توفير فرص 
مميزة جلمهور ورواد املعرض الباحثني عن فرص 
اس���تثمارية عقارية وعن أي نوع من الوحدات 
العقارية الستخدامهم اخلاص أو أي خدمات لتطوير 

عقاراتهم أو تطوير طريقة إدارتها.

أنشطة معرض عالم العقار السادس تنطلق اليوم

البورصة السعودية تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية العام 
الرياض � كونا: س���جل مؤشر سوق األسهم 
الس���عودية في أولى جلسات التداول بعد اجازة 
عي���د الفطر املبارك أعلى مس���توى له منذ بداية 
العام احلالي كاسبا 183 نقطة ليغلق عند مستوى 

6130.95 نقطة.
وذكر تقرير اقتصادي ان املؤشر شهد في تداوالت 
أمس ارتفاعا في قيمة األموال املستثمرة حيث بلغ 
عدد الصفق���ات 103.249 صفقة بتداوالت قاربت 
قيمتها خمس���ة مليارات ريال )1.3 مليار دوالر( 

فيما جتاوز عدد األسهم 201 مليون سهم.
وعلى صعيد القطاعات تصدر قطاع املصارف 
واخلدمات املالية القطاعات املرتفعة بعدما كسب 
7.9% في حني كان أبرز القطاعات املتراجعة قطاع 
االعالم والنشر كما كانت شركة )اكس( التعاونية 
األولى في قائمة الشركات ال� 15 املتراجعة، وسجل 
سهم بنك االمناء أعلى حجم تداوالت وقيمة األموال 
املستثمرة بتداول 67.255 مليون سهم وبأموال 

بلغت قيمتها 907.670 ماليني ريال. 

»األمراء الدولية العقارية« تطرح مشاريع 
بـ 40 مليون دوالر خالل مشاركتها بالمعرض

أعلن املدير العام لشركة 
األم����راء الدولية العقارية 
حسني دشتي عن مشاركة 
الش����ركة في معرض عالم 
العقار السادس الذي تنظمه 
شركة كويت اكسبو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل 
الفت����رة م����ن 27 ال����ى 30 

اجلاري.
وأوضح دشتي في بيان 
صحافي أمس أن الشركة 
ستطرح مشاريع مختلفة 
ومتنوعة وف����ي عدة دول 
منها اململكة املتحدة واململكة 
األردنية الهاشمية واململكة 
العربية السعودية وسلطنة 
عم����ان تف����وق قيمتها 40 

مليون دوالر.
وذكر أن الشركة تقدم 
مفاجآت في األسعار حيث 
أنها ممي����زة وفي متناول 
اجلميع وحرصت الشركة 
على أن تسهل عملية السداد 
للراغبني في الش����راء على 
دفعات ودون فوائد حصريا 
م����ن خالل مع����رض عالم 
الس����ادس، مشيرا  العقار 

ال����ى أن ش����ركة األم����راء 
العقارية حازت  الدولي����ة 
أثناء  ثق����ة املس����تثمرين 
األزم����ة االقتصادية وذلك 
بسبب خبرتها التي تفوق 
التس����ويق  )17 عاما( في 
وكانت والتزال هي الرائدة 
باالستثمار العقاري باململكة 
األردني����ة الهاش����مية وقد 
قدمت أسعارا مناسبة تالئم 
رغبات املستثمر الكويتي، 
كما أنها تقدم خدمات ما بعد 
البيع للعم����الء وإطالعهم 
التطورات املستجدة  على 

بالنسبة لعقاراتهم.
وأضاف: ان االستثمار في 
الهاشمية  اململكة األردنية 
انه يالقي  أمنا حيث  أكثر 
تشجيعا للمستثمرين من 
قب����ل العاهل األردني امللك 
عبداهلل شخصيا، ولهذا فإن 
حقوق املستثمرين مضمونة 
وال ميكن التالعب بها ولهذا 
املرتبة  الكويت في  جاءت 
الدول  األولى في تصنيف 
املس����تثمرة باألردن لسنة 
2009 وذلك بس����بب رغبة 
الكويتيني في التملك فيها 
حي����ث ان األردن تتمت����ع 
بع����دة مزاي����ا متيزها عن 
غيرها م����ن الدول كاملوقع 
اجلغرافي واملناخ املناسب 
التي  العريقة  وحضارتها 
جتلب السياح إليها ومنها 
البتراء التي اختيرت لتكون 
ثامنة عجائب الدنيا وعدد 
الت����ي ترغب  اجلامع����ات 
إليها  الشباب لالنتس����اب 
وكذل����ك الع����الج الطب����ي 
والطبيع����ي في منتجعات 

البحر امليت.

حسني دشتي 

سعاد الهارون

المدينة االقتصادية في السعودية
في السعودية، وقعت شركة إعمار املدينة 
االقتصادية التي تعمل عل����ى تطوير وتنفيذ 
مدينة امللك عب����داهلل االقتصادية عقدا مبدئيا 
مع مجموعة األحالم للسياحة البحرية لبناء 
وتطوير وتشغيل مرسى ونادي اليخوت في 
قرية البيلسان على مساحة تقدر بنحو 23 ألف 
متر مربع. وأعلنت شركة تنميات السعودية 
املشاركة في فعاليات معرض ومؤمتر سيتي 

سكيب دبي الذي يدشن مطلع الشهر املقبل.
ويأم����ل املنظمون لهذا احلدث العاملي الذي 
تقام بني 5 إلى 8 أكتوبر املقبل، بهدف االستفادة 
من الفرص واحللول التي يوفرها للخروج من 
تداعيات األزمة االقتصادية وتأثيراتها السلبية 
على القطاع العقاري. ورغم التزام ش����ركة آي 
آي آر الشرق األوسط، الشركة املنظمة للحدث، 
في موعد ومكان املناسبة، إال أنها حتفظت عن 

ذكر عدد املشاركني لهذا العام.
في قطر، وافق مجلس إدارة الشركة القطرية 
العامة للتأمني وإعادة التأمني على املش����اركة 
مع ش����ركة ازدان العقارية في تطوير مشروع 

أرض الدفنة.
كم����ا صدرت موافقة املجلس على دراس����ة 
اجلدوى االقتصادية املقدمة من مكتب PKF حول 
مشروع املشاركة مع شركة ازدان العقارية في 
ارض الدفنة والتي هي مملوكة للشركة القطرية 
العامة للتأمني وإعادة التأمني وشركة الصاري 
التجارية. من جهة ثانية حصلت شركة ازدان 

العقارية على الرخصة األولية إلقامة مشروع 
»ازدان مول 2« في الوكرة. وفتحت إزدان املجال 
جلميع الراغبني في احلجز في مشروع »ازدان 
مول 2«. في البحرين، أكدت وزارة اإلس����كان 
البحرينية على مضي البالد في توفير اخلدمات 
واملشاريع اإلسكانية للمواطنني على الرغم من 
التحديات التي تواجهها. وتتمثل التحديات التي 
تواجه البحرين في توفير اخلدمات اإلسكانية في 
ظل قلة مساحة األراضي املتاحة إلقامة املشاريع 
والطلب املتزايد على اخلدمات اإلسكانية نتيجة 
ارتفاع معدالت النمو السكاني واالزدياد العاملي 

في أسعار األراضي ومواد البناء.
يذك����ر أن امليزانية املخصصة للمش����اريع 
اإلسكانية ارتفعت إلى 80 مليونا و90 مليون 
دينار بحريني )237 مليونا و267 مليون دوالر( 

للسنتني املاليتني 2009 و2010.
وأعلنت »البحرين األولى« املتخصصة في 
مج����ال التطوير العقاري اإلقليمي عن حتقيق 
تقدم في اس����تكمال 50% من مشروع الشركة 
لبناء مستودعات التخزين وخدمات لوجستية 

في مرسى البحرين لالستثمار.
تتولى أعمال التشييد الرئيسية للمشروع 
مؤسسة عبداهلل الدرازي وأوالده، حيث يجري 
العمل حاليا باملشروع حسب اجلدول الزمني، 
ومن املقرر استكماله في غضون شهر ديسمبر 
2009، وتسليم الوحدات إلى املستأجرين اعتبارا 

من شهر يناير 2010.


