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اختتم أنشطته أمس بمشاركة متميزة لنخبة من الشركات العقارية

المشلوم: »أوريجينال« سوقت صكوك »سرايا الخيران« بنجاح الهارون: نجاح معرض عالم العقار الـ 6 برهان تجاوزنا األزمة
التنفيذي ملجموعة اوريجينال  املدير  اكد 
العاملية محمد املشلوم على ان املعرض حقق 
مبيعات مجزية للشركات املشاركة، مشيرا الى 
ان ذلك دليل على انفراج االزمة املالية العاملية 

بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص. 
وقال ان مجموعة اوريجينال العاملية قدمت 
عددا من الفرص االس���تثمارية امام العمالء 
منها طرح صكوك »سرايا اخليران« وذلك حل 
مناسب في ظل تداعيات االزمة املالية وميثل 
هذا الطرح كذلك منفذا جلميع شرائح املجتمع 
»الكويت ودول املجلس« واالجانب لتملك عقار 

مبنتجع سرايا اخليران. 
وأكد على ان مجموعة اوريجينال تعتزم 
التوجه لتسويق منتجاتها خارج الكويت بداية 
من السوق العماني وانطالقا بالسوق السعودي 
الى باقي اس���واق دول مجلس التعاون خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
وبني ان صكوك »سرايا اخليران« هي اداة 
استثمارية عقارية تعتبر مبثابة حل من حلول 
متت دراس���تها من قبل ش���ركات متخصصة 

ملجابهة االزمة املالية العاملية. 
وقال ان الشركة بصدد دراسة عدة عروض 
من قبل مس���تثمرين ومطورين للعقار وذلك 
بهدف تس���ويق مش���اريعهم من خالل منتج 
الصك���وك، موضح���ا ان ه���ذا املوضوع قيد 

الدراسة.
وفي السياق ذاته قال مدير التسويق بشركة 
باليا ان املعرض يعد ملتقى ناجحا بكل املقاييس 

في ظل ظروف االزمة.
وقال ان الشركة قد حققت الهدف املنشود 
من مساهمتها باملعرض، وذلك من خالل تسويق 
اراض زراعية وقسائم سكنية وشقق ساحلية 
في كل من الباني���ا وبريطانيا، وأكد على ان 
الشركة هي الوكيل احلصري لشركة باليا والتي 
متتلك فروعا في كل من بريطانيا والكويت.

وف���ي ختام املؤمتر الصحاف���ي قال مدير 
التسويق بشركة دار الكوثر العقارية حسني 
احلاج علي ان السوق العقاري بعد ازمة طويلة 

اخذ في التعافي.
واضاف ان الزائرين للمعرض ملسوا ذلك 
وان هناك نس���بة اقبال تزي���د على 60% من 
التوقعات، مشيرا الى ان هناك جدية من الزور 
في ابرام عقود ش���راء واالستثمار في املجال 

العقاري.
وقال ان النشاط امللحوظ خالل قترة املعرض 
جعل العديد من الشركات تفكر في اطالق مزيد 
من املشاريع استعدادا ملوسم قادم اكثر قوة 
وانتعاش���ا، واشار الى ان الترتيب والتنظيم 
واختيار التوقيت املناسب كانا من أسرار جناح 

املعرض وحتقيقه لألهداف املنشودة.

احمد يوسف
قالت املدير العام لش���ركة 
كويت اكسبو لتنظيم املعارض 
الهارون ان  واملؤمترات سعاد 
العقار السادس  معرض عالم 
ش���هد إقباال متمي���زا لم يكن 
متوقعا، مش���يرة إلى أن ذلك 
لعدة أس���باب من أهما اختيار 
التوقيت املناسب للمعرض هذا 
من جانب ومن جانب اخر يعد 
ذلك خير برهان على جتاوزنا 
لتأثير األزمة املالية والعقارية 

بالكويت.
وأضاف���ت اله���ارون خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
أمس مبشاركة عدد من الشركات 
املساهمة ان ما حدث من نشاط 
خالل فترة املعرض يؤكد على 
ان السوق العقاري يعيش حاليا 

في فترة نقاهة. 
وأكدت على ان هناك ارتياحا 
من قبل الش���ركات املش���اركة 
وتفاؤال خاصة ان تلك الشركات 
حققت مبيعات وأبرمت صفقات 

خالل فترة املعرض. 
واشارت الى ان عامل اخلوف 
والقلق النفس���ي كان من أكبر 
االس���باب املؤثرة على نشاط 
الس���وق خالل الفترة املاضية 
اال انه ثمة بوادر حتسن برهنت 
حاليا على قرب جتاوزها الى 
االفضل وهو ما جعل العديد من 
الشركات تباشر طرحا وانطالقا 
ملشاريعها والتي توقفت وشهدت 

فترة ركود قبل.
واعربت عن تفاؤلها بتحسن 
الفترة  العقاري خالل  السوق 
املقبلة، مشيرة الى ان عددا كبيرا 
من الشركات متني لو شارك بعد 
النحاج الذي حققته الشركات 

املشاركة. 
ومتنت على البنوك لو كانت 
قد شاركت، الفتة الى ان القطاع 

اجلم���ان  مرك���ز  نش���ر   
لالستش���ارات االقتصادي���ة 
استطالعه ربع السنوي حول 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
االلك������تروني  على موقع���ه 
www.aljoman.net بهدف التفاعل 
مع بعض املواضيع احليوية 
واحلساسة فيما يتعلق بالسوق، 
وذلك في أعقاب انكشافها على 
األزمة املالية الكويت لألوراق 
املالية، علما بأنه قد مت نش���ر 
نتائج االس���تطالعات السابقة 

بالصحف.
 حيث نش���ر املركز نتائج 
االس���تطالعات الت���ي يجريها 
املوقع، حيث سننشر في هذه 
املرة االستطالعات التي غطت 
الربع الثالث للعام 2009 خالل 
أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر 
مع إيضاح مبرر االس���تطالع، 
وكذلك إبداء التعقيب اخلاص 
باملركز فيما يتعلق باملواضيع 

املطروحة. 

56% وافقوا على تدخل الدولة

دار استطالع املركز في شهر 
يوليو على سؤال حول رأي حول 
الرأي في دعم الدولة للشركات 
املتعثرة، حيث جاءت اإلجابة 
ب� »نعم« ل� 56% ممن ش���ملهم 

االستطالع و44% ب� »ال«. 
ال���ى أن  املرك���ز  وأش���ار 
االستطالع جاء على خلفية كثرة 
النقاش واجلدل حول دور الدولة 
جتاه الش���ركات املتعثرة، هل 
يتم دعمها من جانب األخيرة. 

للتعرف عل���ى رأي اجلمهور 
حول مدى ش���فافية مجريات 
أحداث صفقة »زين« والتداوالت 

امللفتة املواكبة لها.

حالة عدم الرضا

وفي تعقيب���ه على نتائج 
االس���تطالع، أوضح التقرير 
ان���ه كانت هن���اك حالة عدم 
رضا جتاه األمر، حيث كانت 
نتيجة التصويت واضحة بعدم 
وجود شفافية مقبولة حيال 
املوضوع، وذلك بنسبة %82 
من الذي شاركوا باالستطالع 
مقابل 18% الذين رأوا أن ما مت 
كان مقبوال. وال شك بأن اجلهات 
التنظيمية والرقابية - وعلى 
رأسها سوق الكويت لألوراق 
املالية - هي املسؤول األول عن 
التقصير في هذا املوضوع، كما 
التداوالت  أن املستفيدين من 
على س���هم »زين« قد حققوا 
أكبر املكاسب من غياب الرقابة 
والتنظي���م عل���ى مث���ل تلك 

املوضوعات احلساسة.
والب���د لنا أن نش���ير إلى 
أنه وكم���ا هو معل���وم، فإن 
نتائج التصويت تعكس آراء 
املشاركني فقط، وليس قياسا 

للرأي العام.
 من جهة أخرى، يجدر الذكر 
أن اس���تطالع الشهر اجلاري 
)أكتوب���ر 2009( يس���أل: هل 
سيتفوق أداء بورصات اخلليج 
على بورص���ة الكويت خالل 

الربع الرابع 2009؟

ولقياس اآلراء املتضاربة حول 
ذلك املوضوع املهم، قمنا بطرح 
هذا االستفتاء ملعرفة التوجهات 

العامة املرتبطة بذلك الشأن.
وفي حتليله للردود الواردة، 
أشار املركز الى أن هناك رجحانا 
للرأي الذي يتفق مع دعم الدولة 
للشركات املتعثرة، ولو بفارق 
طفيف عن الرأي املضاد، وال شك 
بأن تعثر الشركات يرجع إلى 
عدة أسباب منها الفساد وسوء 
اإلدارة والظروف القاهرة، كما 
قد يكون التعثر ناجتا عن أكثر 
من سبب أو لألسباب املذكورة 
جميعها، ونرى أن معظم حاالت 
إلى  التعث���ر ميك���ن إرجاعها 
الفساد واالستهتار وليس إلى 

أم ال؟ وجاءت اإلجابة ب� »نعم« 
ل� 68% من املشاركني، فيما أجاب 

32% ب� »ال« .
 وأوضح االستطالع أن مبرر 
السؤال يأتي في ضوء اإلحلاح هذا 
السؤال هو موضوع الساعة ليس 
محليا فحس���ب، بل هو إقليمي 
وعاملي، حي���ث تتفاوت اإلجابة 
عن ذلك السؤال احملير والصعب 
في آن واح���د، وقد مت طرح هذا 
االستطالع في محاولة للحد من 
احليرة عند اإلجاب���ة على هذا 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، 

وفي هذا الوقت حتديدا.

 V وليس W األزمة تأخذ شكل

وفي تعقيبه على النتائج، 

أقرانهم العامليني بتوقع موجة 
ثانية من الهبوط، حيث يرون 
أن منحى األزمة سيكون على 
ش���كل w ولي���س v كما يراه 
املتفاؤل���ون، وال ش���ك ب���أن 
أمنياتنا مع املتفائلني، والتي 
نتمنى أن تتطابق مع الواقع 

املستقبلي.

شفافية تداوالت »زين«

وتناول اس���تطالع ش���هر 
سبتمبر تداوالت سهم »زين« 
امللفتة حيث وجه االستطالع 
س���ؤاال هو هل كان���ت هناك 
ش���فافية مقبولة مبا يتعلق 
امللفتة على سهم  بالتداوالت 
»زي���ن«؟ وكان���ت اإلجابة ب� 

سوء اإلدارة والظروف القاهرة، 
وبالتالي، فإن إصدار قانون تعزيز 
االستقرار املالي ملعاجلة الشركات 
إلى اإلنفاق  املتعثرة، باإلضافة 
االستثماري املدروس والشفاف من 
جانب الدولة يعتبران محورين 
كافيني إلنقاذ الشركات املتعثرة 
ذات النوايا الس���ليمة، حيث ال 
حاجة لبذل املزيد من املال واجلهد 
إلنقاذ شركات ورقية وفاسدة. 

اجتياز السوق أسوأ المراحل 

وفي استطالع شهر أغسطس 
مت توجيه سؤال للمشاركني عما 
إذا كان الس���وق قد اجتاز أسوأ 
مراحل أزمة البورصة الكويتية 
التي بدأت في الربع الرابع 2008، 

الى أن اإلجابة  املركز  أش���ار 
مائلة وبوضوح نحو التفاؤل 
بانتهاء أسوأ فصول انخفاض 
الكويتية، والذي  البورص���ة 
بلغ ذروته يوم اخلميس 22 
سبتمبر املاضي، عندما وصل 
املؤشر السعري إلى 6497 نقطة 
والوزني إلى 316 نقطة، حيث 
مت حتقيق مكاسب مبعدل 21 
و44% للمؤش���رين السعري 
التوالي، وذلك  والوزني على 

من القاع حتى يومنا هذا. 
 وبالرغم من رجحان كفة 
املتفائلني، إال أنه من يرى أن قاع 
األزمة لم ينته يشكلون %32 
من الذين شاركوا باالستطالع، 
إلى  وبذلك فإنه���م ينضمون 

»نعم« ل� 18% من املش���اركني 
فيما كان���ت اإلجابة ب� »ال« ل� 

 .%82
وجاء مبرر االستطالع وفق 
ما ذكره التقرير أنه ال يخفى 
على أحد ما نشر في الصحف 
من األخبار والشائعات اخلاصة 
بشركة »زين«، والتي بدأت منذ 
مايو 2009 وحتى اآلن، والتي 
بلغت ذروتها خالل أغسطس، 
أي قبل اإلعالن الرس���مي عن 
نوايا شراء 46% من رأسمالها 
في 9 سبتمبر املاضي، حيث 
س���يطر تداول س���هم »زين« 
على 35% م���ن إجمالي تداول 
بورصة الكويت لشهر أغسطس 
2009 ومت طرح هذا االستطالع 

واضاف ان الشركة حققت نحاجا 
من خالل تس���ويق 52 صفقة 
لعدد من العم���الء خالل فترة 

املعرض. 
وقال ان الش���ركة س���وقت 
»صك« حق االنتفاع في مدينة 
لؤلؤة اخليران وهو عبارة عن 
ڤلل وان الشركة كانت سباقة 
في طرح هذه الفكرة في السوق 

الكويتي. 
ولف���ت ال���ى ان الهدف من 
هذا املشروع هو اتاحة فرصة 
التمليك جلميع الفئات الى جانب 
اسعار االيجارات املناسبة، مبينا 
ان مدة املشروع 25 سنة وان 
تسلم املشروع سيتم في 1 يناير 

املقبل. 
وق���ال ان الش���ركة تتميز 
العروض  ف���ي  مبصداقيته���ا 
املقدمة للعمالء، مؤكدا ان هذا 
املوضوع هدف اساسي حترص 
عليه الش���ركة. واشار الى ان 
البيانات او املعلومات املوجودة 
في »البروشورات« التي اعدتها 
الشركة مشابهة ملا هو موجود 
على ارض الواقع وان الشركة 
تس���عى دائما لتقدم كل سبل 
الراحة للعمالء. واكد على ان 
هناك ضمانات لثبات االسعار 

طوال مدة االنتفاع. 
واوضح ان الش���ركة لديها 
36 شاليها وان الشاليه الواحد 
يتكون من 3 غرف وصالة حيث 
تتميز هذه الغرف بانها صممت 

مبساحات كبيرة. 
واشار الى ان الشركة لديها 
مشروع آخر في النخلة جميرا 
بدبي وهو مشروع قائم وجاهز 

وان مدة املشروع 96 سنة. 
وقال ان شركة دينار الدولية 
حريص���ة عل���ى التواصل مع 
عمالئها من خالل املعارض التي 

تقام بشكل مستمر. 

العق���اري اليزال امل���الذ اآلمن 
بالنسبة لكثير من املستثمرين 
مقارنة بالقطاعات االستثمارية 

األخرى. 

األسواق الخارجية

من جانبه قال العضو املنتدب 
لشركة كويت اكسبو والعضو 
املنتدب لشركة تطوير األنظمة 
الدارة املشاريع م.فؤاد الوهيب 
ان الس���وق العقاري الكويتي 
رغم ما م���ر به من فترة ركود 
إال انه ح���ي وأرجع ذلك لعدة 
أسباب منها: اتصال الكويت منذ 
قدمي األزل بالعديد من األسواق 
اخلارجية وتفاعلها واندماجها 

بهذه األسواق.
القوانني  وقال ان ص���دور 
العقارية متزامن���ة مع بوادر 
االزمة االقتصادية قد احدث نوعا 
من الضغط على القطاع العقاري 
ما زاد من ضعف النشاط خالل 

وأضاف الوهيب ان انسحاب 
العقاريني  بعض املستثمرين 
م���ن األس���واق اخلارجية في 
بداية األزمة جعل هناك نوعا 
من النشاط النسبي في السوق 
الكويتي، اال ان لقانوني )9-8( 
أكبر االثر في متديد فترة الركود 

على القطاع العقاري.
وقال ان القانون لم يعالج 
االزم���ة بالصورة االمثل وامنا 
جاء بصورة ترقيعية ولم يصل 
الى عمق االزمة ليقدم لها حال 

جذريا.
وأش���ار الى ان اإلحصاءات 
تش���ير إلى بداية ارتفاع ل� 4 
مناطق س���كنية م���ن أصل 7 
بنسبة تصل الى ما بني 15 و %20 
كنتيجة طبيعية حلكم محكمة 
التمييز وايضا الستعداد البنوك 
لتقدمي تسهيالت متويلية لقطاع 

العقار.
وقال هناك العديد من األسباب 

التجارة والصناعة اعادة تشديد 
الرقابة على الشركات العقارية 
جلديتها في تنفيذ مشاريعها 
التي اعلنت عنها وعدم التهاون 
في ذل���ك، مؤكدا على ضرورة 
سن قوانني للمراجعات املالية 
الت���ي تطرحه���ا  للمش���اريع 

الشركات العقارية.
كما طالب ادارة التس���جيل 
العقارية باالبتعاد عن الروتني 
والتحل���ي بال���روح املرنة في 
البعد  التعامالت والبع���د كل 
عن اتخاذ قرارات غير مدروسة 
من ش���أنها التأثير على عموم 

السوق.
التس���ويق  ادارة  اما مدير 
العقارية  بشركة »باز« للنظم 
د.خالد الشمري فقال ان الشركة 
حققت حج���م مبيعات خالل 

املعرض ب� 300 الف دينار.
ووصف الشمري املعرض 
بأنه مبثاب���ة نقطة التقاء بني 

الفترة املاضية، اال انه استدرك 
بالقول ان صدور حكم التميز 
لصالح »بيتك« زاد من جرعة 
االمل في سرعة تعافي القطاع 
العقاري وبشر ببداية جديدة 
أكثر نشاطا للشركات في السوق 

العقاري الكويتي.
وتوقع نشاطا ملحوظا لقطاع 
العقار السكني واالستثمار مقابل 
القطاع التجاري والذي افرط في 
النش���اط والبناء خالل الفترة 
املاضية وهو ما جعل هناك نوعا 

من تشبع السوق به.
 وأش���ار الى أن الش���ركات 
العقارية الصغيرة واملتوسطة 
تعد اسعد حاال لسرعة توفيق 
أوضاعها وتكيفها مع املرحلة 
أكبر  املقبلة استعدادا لنشاط 
وأيضا لوجود مرونة اكبر من 
الشركات العقارية ذات احلجم 
الكبي���ر والتي عادة ما حتتاج 

إلي فترة أكبر لذلك.

التي تبشر ببوادر انفراج األزمة 
املالي���ة العاملي���ة والتي منها 
ظهور مؤشرات جيدة لبعض 
الدول واملؤسسات  اقتصادات 

الكبرى في العالم.

مؤشر جيد

وفي هذا اإلط���ار قال نائب 
اإلدارة بشركة  رئيس مجلس 
ماجيك ه���وم العقارية محمد 
السليم ان ما ملسه في اإلقبال 
على املعرض واب���رام العقود 
اجلدية مؤشر جيد على التعافي 

من األزمة.
وأض���اف ان املش���اركة في 
املعرض قد أت���ت ثمارها على 
الى  جميع املستويات، مشيرا 
ان الشركة تخطط لبداية موسم 
جيد من خالل شقق التمليك في 
الكويت ومن ثم االنتشار في 

عدد من الدول اخلليجية.
السليم على وزارة  ومتنى 

الشركات والعمالء وانه سبب 
رئيس���ي واساسي في ترويج 
الش���ركات وابرام  منتج���ات 
الصفق���ات، واض���اف ان »باز 
للنظم العقارية« قدمت لعمالئها 
نظام حصص املشاع في دبي 

ومكة املكرمة«.
وقال ان الس���وق العقاري 
بدأ يتعافى بشكل تدريجي من 
تداعيات االزمة املالية العاملية، 
مشيرا الى ان املعرض شهد اقباال 
ملحوظا وابرام صفقات جيدة، 
وكشف عن مش���اريع جديدة 
ومفاجآت ستطرحها الشركة 

في األسواق قريبا. 
وف���ي االطار ذاته قال مدير 
املبيعات بشركة دينار الدولية 
زياد العتيلي ان معرض عالم 
العقار السادس شهد اقباال جيدا، 
الى ان »دينار الدولية« طرحت 
منتجاته���ا العقارية لعمالئها 
خالل املعرض باسعار مميزة، 

السليم: »ماجيك هوم« أبرمت 
عقد  قسائم بـ 25 مليون دينار

ق����ال نائب رئيس مجلس اإلدارة بش����ركة ماجيك هوم 
العقارية محمد الس����ليم ان الشركة وقعت عقدا مع شركة 

سعود صاهود املطيري بقيمة 25 مليون دينار.
وأضاف ان العقد خاص بش����راء قس����ائم سكنية لبناء 
مجموعة من الش����قق والڤيالت السكنية بغرض التطوير 
والبيع. وقال ان الشركة جادة في تنفيذ هذا املشروع، حيث 
ان الدراس����ات التي أجريت عليه تشير الى ان مدة التنفيذ 
تصل الى 5 أعوام. وأكد على ان الشركة تتمتع بسمعة طيبة 
في السوق العقاري الكويتي وانها تنوي التوسع خليجيا 

من خالل خطط عمل مدروسة خالل الفترة املقبلة. 

في استطالعه الخاص بسوق الكويت لألوراق المالية في الربع الثالث 2009

32% رأوا أن قـاع األزمـة للبورصة لـم ينته بعد وسـيكون على شـكل w وليس v الفساد واالستهتار وراء تعثر الشركات وقانون االسـتقرار واإلنفاق المدروس كفيالن بعالجها

»الُجمان«: مطالبات بدعم الدولة للشركات المتعثرة وتفاؤل باجتياز  السوق األسوأ في األزمة

هل مت اجتياز أسوأ مراحل أزمة البورصة الكويتية هل توافق على دعم الدولة للشركات املتعثرة؟
التي بدأت في الربع الرابع 2008؟

هل كانت هناك شفافية مقبولة مبا يتعلق 
بالتداوالت الالفتة على سهم »زين«؟
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)محمد ماهر(سعاد الهارون وفؤاد الوهيب في جانب من املؤمتر الصحافي 
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