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كشف عن فرص استثمارية وصناعية في جورجيا سيعلن عنها في 28 الجاري

الهارون لـ »األنباء«: لجنة التجارة المكلفة 
بتنظيم السوق العقاري تنجز تقريرها خالل يومين

عاطف رمضان
كش���ف وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ل� »األنباء« ان فريق جلنة التجارة 
املكلف بتنظيم السوق العقاري من املنتظر ان 
يقدم تقريره للوزارة خالل اليومني املقبلني، 
مشيرا الى ان هذا التقرير سيشتمل على 
امور مهمة متعلقة مبعاجلة اختالالت سوق 

العقار.
واض���اف الوزير الهارون ان الس���وق 
العقاري من القطاعات االقتصادية الكبرى 
في الكويت، ويأتي في املرتبة الثانية من 
حيث االهمية بعد النفط ان لم يكن موازيا 

لسوق االوراق املالية.
وبني ان هذا الس���وق العقاري يحتاج 
لتنظيم شامل يضبط ايقاعه ويحمي اصحاب 

احلقوق او املتداولني من الطارئني عليه.
وحول رؤيته عن تفعيل هيئة س���وق 

املال، اعرب الهارون عن سعادته بان اللجنة 
املالية البرملانية قد اجنزت مشروع قانون 
هيئة سوق املال، الفتا الى ان هذا املشروع 

يحظى حاليا باالولوية.
واشار الى ان مشروع هيئة سوق املال 
ينتظره كل االقتصاديني ويحظى مبباركة 
ودعم صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، مؤكدا ان سموه كان حريصا على 
ان يت���م اصدار قوانني اخ���رى، معربا عن 
امله ان ترى ه���ذه القوانني النور ويكون 

لها االولوية وصفة االستعجال.
وقال ان قانون هيئة سوق املال مثله مثل 
قانون الشركات التجارية الذي يأتي بديال 

للقانون القدمي الصادر عام 1960.
واس���تطرد الهارون قائال: آن االوان ان 
ت���رى هذه القوانني الن���ور، كما ان قانون 
الشركات التجارية اجلديد متطور ويحاكي 

تطور الزمن.
وزاد قائال: قانونا الشركات وهيئة سوق 

املال مكمالن لبعضهما.
هذا واجتمع الوزير الهارون امس مع وزير 
التنمية االقتصادية زوراب بولوليكاشفيلي، 
كما اجتمع ايضا بوزير الطاقة بجورجيا، 
حيث مت خ���الل االجتماع ط���رح مجاالت 

االستثمار والطاقة في جورجيا.
وقال الهارون ان جورجيا مصدرة للطاقة، 
خاصة الطاقة الكهربائية، مش���يرا الى ان 
جورجيا تبحث عن مستثمرين اجانب ولديها 
مشاريع استثمارية ومقومات لالستثمار 

االجنبي.
ولف���ت الى ان���ه مت توقي���ع اتفاقيتني 
بني الكويت وجورجيا بش���أن تش���جيع 
االستثمار واالزدواج الضريبي، مؤكدا ان 
هاتني االتفاقيتني تعطيان دفعة وتشجيعا 

للمستثمرين من الدولتني.
وكشف عن انه س���يتم في 28 اجلاري 
ع���رض فرص اس���تثمارية وصناعية في 
جورجيا، وان الكويت ابدت اس���تعداداتها 
للتعاون مع جورجيا في تس���هيل االمور 
املتعلقة باالستثمار للعمل على ايجاد مناخ 
استثماري جيد ولتمازج االقتصادين بني 
الدولتني الى جانب فتح املجال للمستثمرين 
الكويتيني ونظرائه���م في جورجيا وذلك 
النشاء شركات مشتركة، مؤكدا ان كال من 
جورجيا والكويت تتمتع مبوقع جغرافي 
اس���تراتيجي يتمي���ز بقربه م���ن الكثافة 

السكانية.
واشار الى انه من املعتاد ان اي اتفاقية 
تصبح س���ارية بع���د تصدي���ق اجلهات 
الدستورية عليها وان مثل هذه االتفاقيات 

الدولية حتظى بسرعة تفعيلها.

عاطف رمضان ـ عمر راشد
علم����ت »األنباء« من مصادر مطلع����ة ان جلنة التجارة 
املكلفة بتنظيم السوق العقاري قد اجتمعت اول من امس 
وأس����فر االجتماع عن 4 تقارير س����يتم عرضها على وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون تتعلق باجنازات اللجان 

السبع التي مت تشكيلها مؤخرا.
وأضافت املصادر ان االجتماع ش����هد مطالبات من قبل 
املقاص����ة العقارية باحلصول على حوالي 0.25% من ال� %1 
نسبة السمسرة التي يحصلها السماسرة اال ان هذا املطلب 
قوبل بالرفض من قبل احتاد سماسرة العقار، وقد نوقش 
خالل االجتماع ايضا ان يتم حتديد نسبة »للمقاصة العقارية« 
بعيدا عن ال� 1% اخلاصة بالسماسرة اال ان »التجارة« رفضت 
ذلك بحجة ان ذلك سيكون زيادة على كاهل املشتري. وتقدم 
البعض باقتراح ان يتم حتصيل »املقاصة« رس����وما مقابل 
اخلدمات التي تقدمها للمواطنني. وأشارت املصادر  الى ان 
ما دار في االجتماع سيعرض على الوزير الهارون من خالل 
التقاري����ر ال� 4 التي أعدت من قبل اللجنة. اجلدير ذكره ان 
هناك رس����وما اخرى غير ال� 1% الحتاد السماسرة وقدرها 
0.5% حتصلها ادارة التس����جيل العقاري والتدقيق بوزارة 
العدل. وفي الس����ياق ذاته، أوضحت مص����ادر ل� »األنباء« 
ان جلنة التجارة س����تقوم بتقدمي ع����دد من التوصيات في 

تقريرها النهائي.

رفع نسبة الداللة »غير وارد« 
في تقرير لجنة التجارة

أحمد مغربي 
ألقى لقاء صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع 22 شخصية أمس واإلعالن عن نية احلكومة تنفيذ مجموعة كبيرة من 
املشاريع التنموية بظالله على الساحة احمللية أمس حيث اعتبره اقتصاديان نواة أولى للخروج من براثن االزمة املالية وحتقيق 
الرغبة السـامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي. وقال االقتصاديان ان خطة احلكومة املتكاملة لتنفيذ املشاريع 
التنموية الكبيرة تنطوي على إشراك القطاع اخلاص في هذه املشروعات وإعادة الدماء الى القطاع العقاري املأزوم، موضحني أن 
طرح املشاريع التنموية ومدى جناحها ستكون مرتبطة بشكل أساسي مبدى التوافق واالنسجام بني احلكومة ومجلس األمة مع 
دور االنعقاد املقبل. وطالبا احلكومة باإلسراع في اقرار القوانني والتشريعات اجلديدة التي من شأنها إبراز الكويت كبلد استثماري 
ناجح وجاذب لالستثمار في املنطقة، مشـيرين الى أن االقتصاد الكويتي يحتاج اعادة النظر في العديد من التشريعات التي من 

أهمها قانون الشركات التجارية الذي لم يطرأ عليه أي تغيير من عام 1969.. وفيما يلي التفاصيل:

البداية قال رئيس  في 
ادارة ش���ركة  مجلس 
أعيان لإلجارة القابضة 
سليمان الوقيان ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اجتمع أمس مع 
22 شخصية متثل كل التيارات والكتل 
حيث مت خ���الل االجتماع اإلعالن عن 
خطة متكاملة وجاهزة للتنفيذ تتضمن 
اجناز مجموعة كبيرة من املش���اريع 
التنموية الكبيرة وتكمن اهمية اللقاء 
ف���ي رغبة صاحب الس���مو األمير في 
حتسن الوضع احلالي للبلد وانتشال 
االقتصاد من دوام���ة الركود احلالية 
التي نتجت من تأثيرات االزمة املالية 
العاملية على االقتصاد احمللي.  وأوضح 
الوقيان أن طرح املش���اريع التنموية 
ومدى جناحها سيكون مرتبطا بشكل 
أساسي مبدى التوافق واالنسجام بني 
احلكومة ومجلس األمة مع دور االنعقاد 
املقب���ل، متوقعا أن تض���خ احلكومة 

مبالغ كبيرة الجن���از وتطوير البنى 
التحتية للبلد وإشراك شركات القطاع 
اخلاص في هذه املشاريع. وأشار الى 
ان صاحب السمو األمير يضع مصلحة 
البلد نصب عينيه ليوقف التسابق بني 
جميع االطراف عل���ى هدر املال العام 
والتكسب الشخصي النيابي على حساب 
مستقبل البالد بينما تقف كل مشاريع 
التنمي���ة دون حراك، موضحا أن هذه 
املشاريع البد أن يسير بالتوازي معها 
تعديل للقوانني والتشريعات املنظمة 
لها لكيال نزيد الضغوط على الشركات 
التي س���تبدأ في الدخول في مثل هذه 

املشاريع الكبرى.
 وب���نينّ أن البيروقراطية في تنفيذ 
املشاريع تعد املشكلة الرئيسية في هذه 
املشروعات حيث انها ال مترر بسهولة 
الن البيروقراطي���ة والدورة الورقية 
)املستندات( تعوقها بني الوزارات مثل 
وزارة املالية، األشغال، البلدية، هيئة 

الفتوى، ديوان احملاسبة، داعيا احلكومة 
الى أن تتخذ خطوات سريعة للقضاء 

على هذه البيروقراطية. 

مبادرة كبيرة

من جانبه تقدم رئيس مجلس ادارة 
شركة املجموعة املالية الكويتية حسني 
العتال بالش���كر الى صاحب الس���مو 
االمير على مبادرته الكبيرة في حتريك 
الوضع االقتص���ادي لألمام وإخراجه 
من دوامة الركود، مبينا أن خير دليل 
على اهتمام س���موه بتحسن الوضع 
االقتصادي للبلد طرح هذه املشاريع 
في هذا الوقت بالتحديد حيث أن هذا 
التحرك يعتبر امللمس احلقيقي جتاه 
مشاكل االزمة املالية وتأثيراتها السلبية 

على االقتصاد.
 وطال���ب العت���ال م���ن احلكومة 
اإلسراع في اقرار القوانني والتشريعات 
اجلديدة، مضيفا أن ابرز هذه القوانني 

اقرار قانون الشركات التجارية حيث 
ان���ه منذ عام 1969 لم يطرأ تغير لهذا 
القانون سوى لبعض التطورات التي 
ال تضاه���ي التغيي���رات الهائلة التي 
حدثت ف���ي االقتصاد احمللي والعاملي 

على السواء.
 وأوضح أن قانون ال�B.O.T يعتبر 
في حكم املش���لول حالي���ا وتأثيراته 
تعتبر مدوية للوضع املتفاقم، مشيرا 
ال���ى ان القانون ل���م يحمل في طياته 
أي خطوات إيجابي���ة لدعم االقتصاد 
احمللي وتعزيز ثقة املستثمر األجنبي، 
ب���ل على النقيض م���ن ذلك مت تكبيل 
املستثمر احمللي بالعديد من القوانني 
واإلجراءات التعجيزية.  وبنينّ أن خطوة 
إقدام احلكومة لتنفيذ املشاريع التنموية 
تعتبر خط���وة ايجابية نحو حتقيق 
الرغبة السامية في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري عاملي، وتعتبر نواة 

لبدء املشوار الكبير لتحقيق احللم.

حسني العتالسليمان الوقيان

البدء في املشاريع التنموية اجلديدة متوقف على االنسجام بني السلطتني

تعقيبًا على اإلعالن عن تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة

النجاح في طرح مشاريع تنموية جديدة 
نواة أولى للخروج من تداعيات  األزمة المالية

 »بيت التمويل الخليجي«: التزامات من كبار 
المساهمين بسداد 100 مليون دوالر 

بعد إعالنه عزمه زيادة رأسماله إلى 300 مليون دوالر

 أعلن بيت التمويل اخلليجي 
أمس عن حصوله على التزامات 
ووع����ود قطعية من مس����اهميه 
احلاليني في البن����ك مبا يق��ارب 
ال� 100 مليون دوالر خاصة بإصدار 
أس����هم احلقوق، قب����ل االفتتاح 
الرسمي ملبادرة زيادة رأس املال 
املقررة بتاريخ 15 أكتوبر 2009. 
هذا وكان بيت التمويل اخلليجي 
قد أعلن في وقت سابق أن البنك 
بصدد زي����ادة رأس املال من 200 
إلى 300 مليون دوالر تهدف الى 
تعزيز املوازنة العمومية ملواجهة 
ال����ذي تفرضه األزمة  االنكماش 
االقتصادية العاملية، والستغالل 
الوضع احلالي لالس����تثمار في 

الفرص ذات القيمة العالية.
ويأت����ي ه����ذا اإلع����الن بعد 
تدش����ني النموذج احلديث لعمل 
التمويل اخلليجي والهيكل  بيت 
التنظيمي للفريق اإلداري اجلديد، 
وكلها خطوات مت وضعها بهدف 
الدفع قدما باألنش����طة املتنوعة 
للبنك. ويقس����م منوذج األعمال 
اجلديد أنشطة البنك الى مجالني 
التمويل  رئيسيني: عقارات بيت 
اخلليج����ي والبن����ى التحتي����ة، 
الى اخلدم����ات املصرفية  إضافة 
املتخصص����ة للبن����ك.  وقد علق 
الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 

الثقة التي يضعها املس����تثمرون 
واملساهمون بالبنك وباملنهجية 
املتجددة التي يتبعها دوما للنهوض 
بكل عملياته واستثماراته.  وأضاف 
فاعور في سياق حديثه عن زيادة 
رأس املال قائال: إن إصدار أسهم 
احلقوق هو بال شك عنصر مهم في 
خطة إدارتنا لرأس املال، كما اننا 
مسرورون بالتقدم الذي يحصل 
في تسييل األصول غير األساسية 
حيث ان ذلك سيؤدي إلى مساهمة 
فعال����ة في تعزيز قوة رأس املال 
وامليزانية للبنك. ونتوقع القيام 
بإعالن املزيد من األخبار بخصوص 

هذا في األسابيع املقبلة.

اخلليجي أحمد فاعور على ذلك 
بالقول: »لقد قمنا بجهد كبير من 
اجل التحضير حلقبة جديدة من 
النمو على املستوى العاملي، إذ انه 
وضمن كل مرحلة من هذه احلقبة 
الصعبة، كان من أولوياتنا إطالع 
املستثمرين واملساهمني على آخر 
التطورات. وفي هذا السياق قمنا 
خالل األس����ابيع القليلة املاضية 
بالتشاور واحلوار املباشر معهم 
إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة 
املشرفة. أما فيما يخص هذا القدر 
القطعية  الوع����ود  االيجابي من 
وااللتزامات التي تس����لمها البنك 
من مساهميه، فهي تعكس مستوى 

أحمد فاعور متوسطا عمومية بيت التمويل اخلليجي

أحمد الهارون

الحربي: »صروح لالستثمار« تطلق 
صندوقًا عقاريًا أوروبيًا بـ 200 مليون يورو

احمد يوسف
تعتزم شركة صروح لالستثمار 
إنشاء صندوق لالستثمار العقاري 
بقيمة 200 مليون يورو، بغرض 
االستثمار في العقارات التجارية 
املدرة ذات اجلودة العالية في دول 

غرب أوروبا.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته الشركة أمس قال الرئيس 
التنفي����ذي في ش����ركة صروح 
لالستثمار محسن محمد احلربي 
انه وقع مذكرة تفاهم مع شركة 
برامي بروبرتي كونسلتنت إلنشاء 
املدر  صندوق صروح األوروبي 

للدخل.
وأضاف احلربي أنه سيتم طرح 
الصندوق على املس����تثمرين من 
الش����ركات واألفراد واملؤسسات 
بعد احلص����ول على موافقة بنك 
الكويت املركزي واجلهات الرقابية، 
مشيرا إلى أن إستراتيجية عمل 
الصندوق مت حتديدها بعد دراسة 
العاملية في  متأني����ة لألس����واق 
القطاع العقاري التجاري، وبحث 
أفضل السبل لتصميم صندوق 
استثماري يلبي احتياجات العمالء 
واملستثمرين الذين يسعون إلى 
اس����تثمارات ذات عوائ����د أعلى 
الودائع املصرفية منخفضة  من 
املخاطر وبتوزيعات ربع سنوية، 
علما بأن مدة عمل الصندوق متتد 

خلمس سنوات.

عوائد مجزية

من جهته اش����اد مستش����ار 
السابق  العام  الصندوق واملدير 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية في 
دولة قطر حمد بن عبداهلل العطية 
بأهمية الصندوق، منوها إلى أن 
الوقت احلالي مناس����ب للدخول 
في السوق العقاري األوروبي بعد 
االنخفاض الذي شهده هذا السوق 
من ج����راء األزمة املالية، متوقعا 
حتقيق عوائد تصل إلى 14% على 

سوف تكون ضمن خطة مدروسة 
من جمي����ع جوانبها االقتصادية 
لتحقيق أفضل النتائج املتوقعة 
للمستثمرين، مشيرا إلى أن هناك 
مجموعة من العق����ارات التي مت 
انتقاؤها بعد دراسة متأنية، والتي 
سيتم االس����تثمار فيها في وقت 
قريب. وذكر ش����ايل أن االهتمام 
املتزاي����د عامليا باالس����تثمارات 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
سيعطي هذا الصندوق دافعا قويا 
لالستثمار فيه من قبل املستثمرين 
األوروبيني، متوقعا أن يصل حجم 
املس����اهمة األوروبي����ة إلى %50 
من اجمالي رأس����مال الصندوق، 
والبقية تكون لصالح املستثمرين 
اخلليجيني. اجلدي����ر بالذكر أن 
شركة برامي بروبرتى كونسلتنت 
هي عبارة عن شراكة إستراتيجية 
قطرية أوروبية يترأسها عبداهلل 
بن خالد العطية احملافظ السابق 
للبنك املركزي القطري، وإدارتها 
التنفيذية برئاس����ة مجموعة من 
املستشارين األوروبيني الذين لهم 
باع طويل في مجال االس����تثمار 

العقاري.

رأس املال.
ولف����ت العطية إل����ى أن هذا 
النوع من االستثمار يحقق رغبة 
املستثمرين الذين يسعون لتنويع 
استثماراتهم جغرافيا، باإلضافة 
إل����ى حتقيق عوائ����د مجزية مع 
مخاطر منخفض����ة، معتبرا هذه 
الصندوق خطوة نوعية في العمل 
العق����اري حيث تع����اون اخلبرة 
املالية االس����تثمارية مع اخلبرة 

العقارية.

الوقت المالئم

وبدوره اشاد العضو املنتدب 
لشركة برامي بروبرتى كونسلتنت 
اكسل شايا بدور شركة صروح 
في طرحه����ا هذا الصن����دوق ملا 
فيه من إتاحة الفرصة للراغبني 
في االس����تثمار باملجال العقاري، 
وتعزيز الثقة لدى املس����تثمرين 

حتت مظلة قانونية آمنة.
وقال شايا: اننا نستطيع من 
خالل خبرتنا العريقة في هذا املجال 
اختيار العقارات املرغوب فيها في 
الوقت املالئم الذي يأتي متوافقا 
مع رغباتنا االستثمارية، والتي 

)أسامة البطراوي(جانب من توقيع العقد

تحقيق


