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محمد سلطان

يوسف العليان

الوليد بن طالل

»نور للتكافل« تطلق مجموعة من منتجات 
التأمين العائلي لعمالئها باإلمارات ..ومجلس االستقرار المالي يحّذر 

من استمرار هشاشة النظام المالي

العليان :  توقعات بانتعاش العقار
 في القطاع السكني خالل 2010

مستنداً إلى حكم »بيتك« وتحويل »األوسط« إلى إسالمي

سلطان: ارتفاع عدد الصفقات العقارية
بالقطاع السكني إلى 379 عملية في ديسمبر

خطة الوليد بن طالل تكشف عن توقعات
 النتعاش بعيد األمد لـ »سيتي جروب«

الرياضـ  رويترز: يشير إعالن 
امللياردير السعودي األمير الوليد 
بن طالل عن خطة إنقاذ لشركته 
اململكة القابضة، إلى أنه يتوقع 
طريقا طويـــال قبل أن تنتعش 

أسهمه في سيتي جروب. 
وتساعد اخلطة الوليد على 
التخلص من بعض اخلســـائر 
أعلنـــت عنها  التي  املتراكمـــة 
شركته بنهاية سبتمبر وتبلغ 7.8 
مليارات دوالر، لكن تبقى خسائر 
غير محققة من استثمارات متاحة 
للبيع تزيد على 4 مليارات دوالر 
وميكـــن أن ترتفـــع أكثر إذا لم 
تتحسن أسواق األسهم األميركية 

في 2010.
اململكة  وأعلنـــت شـــركته 
القابضـــة ـ التـــي ميتلك %95 
منها ـ في األسبوع املاضي أنها 
ستخفض رأسمالها نحو النصف 
وأعلن الوليد منح الشركة 180 
مليون سهم مجاني في سيتي 
جروب من جيبه اخلاص قيمة 
الواحد 3.31 دوالرات،  الســـهم 
وتســـجل االســـهم في موازنة 

اململكة القابضة.
وقال محللون إن هذه اخلطوة 
ضرورية لتحسني األوضاع املالية 
التي أضيرت أصولها  للشركة 
جراء اضطراب األسواق العاملية 
في حني تستعد لتدشني مشروعات 
عقارية ضخمة وتفادي خسائر 
محتملة إذا فقدت تسجيلها في 

البورصة.
وقـــال هشـــام أبوجامع من 
مجموعة بخيت لالســـتثمارات 
»ستعفى الشركة من احلاجة إلى 
تسييل األصول مبا فيها أسهمها 

في سيتي جروب. ال أعتقد انه 
سيبيع سيتي«.

ورفضت املتحدثة باسم اململكة 
القابضة هبة قطاني مناقشـــة 
تبعات االعالن الذي صدر يوم 
الثالثاء املاضي وقالت إن االمير 
الوليد بن طالل سيكشف املزيد 
من التفاصيل عن استثماره في 
سيتي جروب في مؤمتر صحافي 
رمبا يعقد غدا االثنني )اليوم(.

القابضة  اململكة  وفقد سهم 
نحو نصف قيمته منذ تسجيله 
في البورصة السعودية في عام 
2007 وخسرت الشركة 65% من 
رأسمالها بنهاية سبتمبر، وفي 
حالة جتاوز اخلسائر 75% يعلق 

تداول سهمها في البورصة.
وينبغـــي أن تضـــع اخلطة 
االميـــر في موقـــف أكثر راحة 
اململكة  فيما يخص اســـتثمار 
القابضة في سيتي جروب وتعد 
أكثر استثمارات الشركة قيمة 
وتقدر بنسبة 3.6% من رأسمال 
البنك، وتتيح اخلطة له الوفاء 
بتعهداته املتكررة بعدم بيع أسهم 
سيتي جروب، وقال مستشار 
اســـتثمار مقيم فـــي الواليات 
املتحدة وســـبق له التعامل مع 
الوليد »وضعت اخلطة  شركة 
ملساعدة اململكة على التعامل مع 
تطورات غير سارة في األحداث 

قد تؤثر على سيتي«.
ويبدو أن األمير أدرك حقيقة 
أن تغيـــر األحوال في ســـيتي 
يحتاج أعوامـــا، وبدأت عالقة 
الوليد بســـيتي أيضا في وقت 
تعرض فيه البنك ملشاكل، فقد 
ضخ الوليد 590 مليون دوالر في 

البنك عام 1991، وفي عام 2007 
صرح ملجلة »فورشني« بأنه دفع 
آنذاك 2.75 دوالر للسهم، وهو 
ســـعر معدل بناء على تقسيم 

السهم.
ولعب االستثمار دورا كبيرا 
في تعزيز مكانته الشـــخصية 
الثالـــث من األمراء  بني اجليل 
السعوديني الذين يسعون لنفوذ 
أكبر في السياسة الداخلية وفي 
مكانة الشركة التي بدأت عملها 
في مجال االستشارات في قطاع 

األعمال.
وقال املستشار األميركي »ال 
عواطف في االعمال لكن اعتقد 
القيمة  التحدث عن  أنه ميكنك 
العاطفية الستثمار األمير الوليد 

في سيتي«.
وفي الشهر املاضي قال الوليد 
بن طالل إنه لن يبيع أســـهمه 
في سيتي بعدما حقق صندوق 
اســـتثمار الثروة السيادية في 
الكويت أرباحا جتاوزت املليار 

دوالر مع بيع أسهم سيتي.

وقبل أيام قليلة، قال األمير إن 
عام 2010 سيكون عام استقرار 
لسيتي بعدما ساهم في زيادة 
رأسمال البنك في 2008 باالشتراك 
مع جهاز أبوظبي لالستثمار، غير 
أن االخير أقام دعوى ضد البنك 

بشأن تلك الصفقة.
وبينما كان ينتظر اجلميع 
االســـتماع لنواياه جتاه أسهم 
ســـيتي، فجر الوليـــد مفاجأة 
بخفض رأسمال شركته وزيادة 

تعرضها لسيتي.
وقال إبراهيم العلوان نائب 
الرئيس التنفيذي ملجموعة كسب 
الوليد بصدد حتســـني  املالية: 
القوائم املالية لشـــركة اململكة 
لتعزيز قدراتها على االقتراض. 
األمر ليس له أي عالقة بحاجته 

إلى تسييل أصول.
الذي يتخذ  وقال املستشار 
من الواليات املتحـــدة مقرا له 
»إنها مســـألة تخص الشركة. 
تشـــير إلى أن الوليد اختار أن 
ينتظر ويحتفظ بأسهم سيتي 
وفي نفس الوقت يبذل قصارى 
جهده ملساعدة اململكة على املضي 
قدما في تنفيذ مشروعاتها. يريد 
أن يتحلى املساهمون من االفراد 

بالصبر«.
واململكة القابضة في املراحل 
املبكرة لتنفيذ مشروعات عقارية 
ضخمة في السعودية تشمل برجا 
في ميناء جدة على البحر األحمر 

يحطم أرقاما قياسية.
وحتتاج الشركة لالقتراض 
لتمويل هذه املشروعات في وقت 
يترنح فيه القطاع املصرفي في 
السعودية نتيجة تداعيات عجز 

مجموعتي شـــركات عائليتني 
كبيرتـــني عن ســـداد قروض 
مبليارات الدوالرات مما يجعل 

اجلهات املقرضة أكثر حرصا.
فـــي جمعية  وقـــال احمللل 
الســـعودية محمد  االقتصـــاد 
العمران وهي مؤسســـة أبحاث 
شبه رسمية »تخفيض رأس املال 
عملية حتوطية من طرف الشركة 

لتحسني مركزها املالي.
ويجري األمير الوليد بن طالل 
محادثات دخلت مراحلها النهاية 
لبيع حصة في مجموعة روت انا 
االعالمية وهي من أثمن شركاته 
غير املســـجلة إلى نيوز كورب 
اململوكة لروبرت مردوك، ولم 
توضح الشركة أو املقربون من 
االمير ما إذا كانت هذه الصفقة 
ترتبط باحتياجـــات متويلية 

للمشروعات.
القابضة  اململكـــة  وحتصل 
على معظم إيراداتها من عوائد 
اســـتثماراتها ومـــن االعمـــال 
الفندقية. ولم يحصل املساهمون 
الذين اشتروا أسهما خالل طرح 
عام أولي قيمته 860 مليون دوالر 
في عام 2007 على أي توزيعات 
حتـــى اآلن، ويرجع ذلك بصفة 
اساسية إلى ما أصاب االسواق 
العامليـــة من اضطـــراب قلص 

إيرادات الشركة.
وقال محللون إن توقيت خطة 
خفض رأس املال قبل أيام قليلة 
من اعالن ارباح الربع االخير من 
العام املاضي تشير إلى أن اململكة 
تتوقع نتائج أسوأ من خسارتها 
8.26 مليارات دوالر في الفترة 

نفسها من عام 2008.

»التجارة« تدرس إطالق
 هيئة للسوق العقاري العام الحالي 

عمومية »وارد لإلجارة« الطارئة أقرت 
انتخاب مجلس إدارة جديد

»جلوبل«: عوائد بيع حصة الشركة الصينية 
ستعتمد على محصلة األرباح عند التخارج

سعيًا لتوفير سيولة مالية لسداد التزاماتها 

 عمر راشد 
كشـــفت مصادر لـ »األنبـــاء« أن توجها لدى 
وزارة التجارة بتأســـيس هيئة للسوق العقاري 
خالل العام احلالي يضم املقاصة العقارية وإدارة 
العقار واإلدارات التابعة في البلدية ذات العالقة 

بالعقار. 
 ولفتت الى أن الوزير الهارون يسعى من خالل 
تأســـيس جلنة التجارة التابعة لوزارة التجارة 
والصناعة واملكلفة بتنظيم السوق العقاري، إلى 

البحث في آليات عمل املقاصة العقارية في الفترة 
املقبلة والوقوف على األسباب وراء عدم انطالقها 

خالل الفترة املاضية. 
 وتوقعت املصادر أن يتم اإلعالن عن تفاصيل 
تأسيس الهيئة العامة لتنظيم السوق العقاري بعد 
موافقة وزير التجارة والصناعة عليها ومعرفة 
وظيفة كل جهة داخل الهيئة اجلديدة وذلك بغرض 
فك التشابك بني جهات البلدية والعدل والتجارة 

املعنية بتنظيم السوق العقاري.

 عمر راشد 
أفادت مصـــادر »األنباء« أن 
شركة وارد لإلجارة والتمويل 
التابعة لشـــركة دار االستثمار 
وافقـــت على انتخـــاب مجلس 
إدارة جديـــد خـــالل عموميتها 
الطارئة التي عقدت أمس بنصاب 

.%100

وقالت املصادر إن الشـــركة 
ســـتخطر »التجارة« بأســـماء 
أعضاء مجلس اإلدارة بعد االتفاق 
على أسمائهم على أن يتم ذلك 

في وقت الحق. 
هذا، ويبلغ رأسمال الشركة 
15 مليـــون دينار )ما يعادل 51 
مليـــون دوالر( وفـــق ما ذكره 

الشـــركة االلكتروني،  موقـــع 
وشهدت الشركة التي تعتبر ذراع 
التمويل االستهالكية في شركة 
الدار مجموعة من التغييرات في 
إداراتها في نهاية 2008 بسبب 
ظروف إدارية تتعلق بتغييرات 
في اإلدارة أدت الى نتقال كفاءات 

خارج جهاز الشركة اإلداري.

 محمود فاروق
ابلغت مصادر ذات صلة »األنباء« ان شـــركة 
بيت االســـتثمار العاملي )جلوبل( قامت بتقييم 
حصتها في الشـــركة الصينية املالكة لها التي مت 
ادراجها بسوق هونغ كونغ مؤخرا بالسعر العادل 

في دفاتر الشركة احملاسبية.
وبينت املصادر ان عوائد بيع احلصة ستعتمد 
على محصلة ارباح الشـــركة بشكل اساسي عند 

التخارج الكامل من االستثمار.

واشارت املصادر الى انه سيتم استخدام ناجت 
عملية البيع لسداد جزء من مديونية الشركة بعد 
تاريخ دخول اتفاقية اعادة جدولة ديون الشركة 

اجلديدة حيز التنفيذ.
وأفادت املصادر بأن جلوبل تسعى الى توفير 
املزيد من السيولة لديها لسداد التزاماتها املالية 
خاصـــة في حالة امتام الصفقة، مشـــيرة الى ان 
الشركة لديها قاعدة عمالء عريضة بالصني فضال عن 
ملكياتها اخلاصة في بعض الشركات الصينية.

وبني سلطان انه حتى حتدث 
عملية انعاش لســــوق العقارات 
يجب على احلكومة ان تقوم بفتح 
مشاريع جديدة في املجاالت كافة 
سواء العقارية او الصناعية مشيرا 
الى ان مثل هذه املشــــاريع تعمل 
على انعاش قطاعات السوق كافة 
وحترك نشاطه االقتصادي وتدفع 
عجلة التنمية بشكل كبير خالفا 
للركود احلاصل حاليا بســــبب 
عدم وجود مثل هذه املشــــاريع 
احلكومية. واكد ان ذلك هو احلل 
الوحيد النقاذ السوق »وهو افضل 
احللول العملية وافضل من احللول 
االخرى كضخ االموال او شــــراء 

املديونيات«.
وذكر ان اسعار اراضي السكن 
اخلــــاص فــــي منطقــــة اخليران 
مبســــاحة 400 متــــر مربع على 
شارع واحد تتراوح بني 38 و40 
الف دينار مبينا ان االحصائيات 
تشــــير الى أن منطقتي اخليران 
واملطالع سيتوافر فيهما ما يقرب 
من 48 الف وحدة سكنية، وافاد 
بان اسعار العقار االستثماري في 
منطقة املنقف ارض فضاء مبساحة 
500 متــــر مربع وصلت الى 250 
الف دينار والســــكن اخلاص في 
منطقة االندلس يتراوح بني 160 
و180 الف دينار تختلف حســــب 

وضع العقار.

ومبساحة 500 متر مربع على 
شارع واحد وصلت الى 110 آالف 
دينار وفي الفنيطيس وابوفطيرة 
مساحة 400 متر مربع على شارع 
واحد 70 ألف دينار والعقيلة 500 
متر مربع على شارع واحد 100 

ألف دينار.
 واضاف ان اسعار االراضي 
فـــي منطقة الزهراء مبســـاحة 
500 متر مربع على شارع واحد 
وصلت الى 170الف دينار وفي 
السالم مبساحة 500 متر مربع 
في موقع زاوية وصل سعرها 
الى 240 الف دينار وفي منطقة 
اخليران السكنية مبساحة 400 
متـــر مربع مبوقع زاوية وصل 

الى 35 الف دينار.
واعرب العليان عن استغرابه 
من انه لوحظ خالل هذه الفترة 
عدم وجود اراض معروضة في 
السوق وان وجدت جتد املشتري 
مترددا على امل النزول اكثر من 

سعرها.
 واما اسعار البيوت فالحظ 
انها هي التي كانت االكثر اهتماما 
للمواطنني خصوصا املقتدرين 
ماديا حيث كانت الطلبات عليها 
قويـــة وازدادت بعد حكم بيت 
التمويـــل بالرجـــوع للتداول 
الســـكن اخلاص والبنوك  في 
االســـالمية ولكن هناك مناطق 
ظلت في حالة ثبات لالســـعار 

وبعضها شهد نزوال.

ملعرفة الوضع احلقيقي للشركات 
وتستطيع معه ان حتدد ما اذا كانت 
ستمنح تسهيالت وتقوم بعمليات 
ائتمانية ومقدار االئتمان املمنوح 

لها من عدمه.
واضاف ان الشركات العقارية 
واقعة امام مأزق كبير في الوقت 
الراهن فهي محاصرة ما بني الديون 
املستحقة للبنوك وفائدتها املتزايدة 
وما لديها من اصول جامدة غير 
قابلة للتصريف في الوقت احلالي 
بالثمــــن الذي يحقــــق لها الربح 
او علــــى اقل تقديــــر يقيها خطر 
اخلسارة مبينا ان املؤشرات تتجه 
الى االسفل مما يزيد الفجوة بني 
اسعار الشراء قبل االزمة واسعار 

البيع في الوقت احلالي.

جميع القطاعات العقارية سواء 
السكن اخلاص أو االستثماري أو 
التجاري أو الصناعي والزراعي 
مع انخفاض قـــوي في الطلب 

الكلي.
 واشار الى وجود انخفاض 
في قـــدرة االفراد على شـــراء 
العقارات حيث انخفضت أسعار 
تلك العقارات بنســـبة تتراوح 
بني 30 و40% منذ اندالع االزمة 
املالية العاملية وتفاقمها السيما 
بعد صدور قانوني 8 و2008/9 
في ظل الركود العاملي وانكماش 

السوق الكويتي.
 وذكر ان االسعار وصلت على 
سبيل املثال في املناطق اجلديدة 
مثل اشبيلية الى 100 الف دينار 
ملساحة ارض 400 متر مربع على 
شارع واحد وفي منطقة املسيلة 

الكويتيــــة  الشــــركة  دعــــت 
لالستشــــارات االقتصاديــــة الى 
ضــــرورة انشــــاء مدن ســــكنية 
جديدة حتى يتم خفض اســــعار 
الســــكن اخلاص داخــــل املدينة 
وزيــــادة العرض التــــي بدورها 
ايضا ستساهم في خفض السعر 
بشكل كبير. وقال رئيس مجلس 
ادارة الشــــركة محمد سلطان ان 
االحصائيات الرســــمية  االخيرة 
اظهــــرت ارتفاع عــــدد الصفقات 
العقارية في القطاع السكني الى 
379 عملية في شــــهر ديســــمبر 
املاضي وبزيادة 26% عن شــــهر 
نوفمبر 2009 وهو اعلى ارتفاع 
حدث منــــذ النصــــف الثاني من 
العام املاضي. وبنينّ ســــلطان ان 
من االيجابي جدا عدم بناء عمارات 
استثمارية جديدة لوجود اكثر من 
70 الف شقة شاغرة حاليا تبحث 
عن مستأجر او مالك لها وذلك رغم 
زيادة النفقات العقارية في القطاع 
االستثماري الذي زاد نحو 21% اال 
انه مازال هناك عدد كبير جدا من 

الشقق اخلالية.
واكد وجــــوب ايقاف عمليات 
شراء العقارات من قبل الشركات 
حلني انتهاء الثالثة اشهر االولى من 
العام اجلديد حتى تتضح الصورة 
امامها من خالل ميزانياتها السنوية 
البنوك  امام  مما يفســــح املجال 

توقع اخلبير العقاري مدير 
دائرة العقار والتقييم في شركة 
املشكاة العقارية يوسف العليان 
انتعاش السوق العقاري اخلاص 
في القطاع السكني خالل العام 
احلالي 2010 وذلـــك من خالل 
االســـتقرار السياســـي واعادة 
جدولة ديون بعض الشـــركات 
التي كان لهـــا دور قوي وبارز 

قبل االزمة.
 وقال العليان لـ »كونا« ان 
انتعاش السوق العقاري السكني 
يرجع ايضا الى احلكم الصادر 
التمويـــل وحتويل بنك  لبيت 
الى  الشـــرق االوسط  الكويت 

بنك اسالمي.
 وتوقع العليان ايضا ارتفاع 
القطاع االستثماري حتى 12% مع 
توقعات بانخفاض االيجارات 
بنسبة 10%اما القطاع التجاري 
فهنـــاك ثبـــوت في االســـعار 
ونزول في قيمة االيجارات لقلة 

التمويل.
 وعن اوضاع القطاع العقاري 
خالل العام املاضي 2009 قال ان 
االقتصاد الكويتي عامة والقطاع 
العقاري خاصة شهد ركودا حادا 
في ظل االنخفاض الذي شهدته 
حركة التـــداوالت العقارية في 
االشهر العشرة األولى من العام 

املاضي.
 واضـــاف ان حجـــم تلـــك 
التـــداوالت تراجع على صعيد 

دعا إلى ضرورة إنشاء مدن سكنية جديدة لخفض أسعار السكن الخاص

تساعده على التخلص من خسائره المتراكمة والبالغة 7.8 مليارات دوالر

تضم »البلدية« و»العدل« و»المقاصة العقارية«

تقدم األعضاء الجدد لـ »التجارة« خالل أيام 

أعلنت شـــركة نور امس، عن مجموعتها من 
منتجات التأمني العائلي من خالل إطالق باقة من 
منتجات التكافل املرنة حلماية الدخل واالستثمار 
واالدخار مبا يلبي احتياجات املواطنني واملقيمني 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويتزامن إطالق 
هذه املنتجـــات اجلديدة مع االحتفال مبرور عام 
على افتتاح عمليات الشـــركة، كما يؤكد التزامها 
باالبتكار في تلبية االحتياجات اخلاصة في أسواق 

اإلمارات.
وميكـــن إعادة تصميم هـــذه املنتجات املرنة 
باستخدام عشـــرة خيارات إضافية، وذلك وفقا 
الحتياجـــات العمالء ومتطلباتهـــم. ومن خالل 
املشاركة في هذه البرامج، سيستفيد العمالء من 

مفهوم التأمني اإلسالمي القائم على تقاسم فائض 
األرباح. كما أن جميع برامج التأمني العائلي توفر 
خيارات استثمارية متنوعة على الصعيد العاملي 
وبعمالت متعددة، كما تؤمن تغطية في جميع أنحاء 

العالم، في حال قرر الشخص مغادرة اإلمارات.
وقد مت تصميـــم منتجات التأمني العائلي من 
نور للتكافـــل ملواكبة ارتفاع مســـتوى الدخل، 
وضرورة حماية اســـتثمارات ومدخرات العمالء 
الذيـــن يصبحون أكثـــر إدراكا ألهمية مثل هذه 
اإلجراءات، في وقت يشـــهد فيه مستوى الطلب 
على خدمات ومنتجات التأمني املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلســـالمية ارتفاعا متواصال في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

حذر مجلس االســــتقرار املالي التابع لبنك التسويات الدولية اليوم 
من عدم اســــتقرار أوضاع القطاعات املالية العاملية رغم التحسن الذي 

ظهر عليها خالل االشهر القليلة املاضية.
 وقال محافظ البنك املركزي االيطالي ورئيس املجلس ومقره مدينة 
بازل بشمال سويســــرا ماريو دراغي في بيان ان األوضاع في قطاعات 
التمويل والبنوك تبقى هشــــة للغاية. وعــــزا دراغي هذه االوضاع الى 
احلاجة املاسة لتمويل حكومات ومؤسسات مالية عديدة خالل السنوات 
املقبلــــة محذرا من فقاعة مالية جديدة بســــبب التكهنات في مضاربات 
أســــواق املال العاملية.  ويأتي هذا التحذير من أعلى سلطة تراقب أداء 
القطاع املالي العاملي بعد اعالن البورصات الكبرى عن حتقيق أســــهم 
البنوك واملصارف الكبرى مبيعات جيدة خالل عام 2008 ومحافظة أغلب 

البنوك املركزية على معدالت فوائد ضئيلة للغاية.

في طرح عام أولي األسبوع القادم

»مزايا قطر« تعتزم جمع 137 مليون دوالر 
رويترز: قالت مزايا قطر للتطوير العقاري إنها تعتزم جمع 500 
مليون ريال قطري بما يعادل 137.4 مليون دوالر في طرح عام أولي 

األسبوع القادم.
 وقالت الشـــركة في بيان لها أمس إنها ستعرض 50 مليون سهم 
بما يعادل 50% من رأســـمالها بعدما حصلت على موافقة السلطات 

القطرية.
 وسيجري الطرح المفتوح للمواطنين والشركات المملوكة لقطريين 

بالكامل في الفترة من 17 إلى 31 يناير. 
وأضافت الشـــركة أن القيمة االسمية للسهم ستكون 10 رياالت. 

ويتولى إدارة الطرح بنك قطر الوطني.
و كانت الشركة اإلسالمية علقت العام الماضي خطة الطرح العام 
لزيادة رأسمالها من 500 مليون ريال إلى مليار ريال بسبب اضطراب 

أسواق المال والعقارات الذي عصف بمنطقة الخليج.
 وكان من المقرر أول األمر طرح األسهم لالكتتاب العام في نوفمبر 

الماضي.
 وقالت الشـــركة إنها تعتزم اطالق الطرح العام في وقت تسعى 
فيه لالستفادة من نقص المعروض العقاري في قطر أكبر بلد مصدر 

للغاز الطبيعي المسال في العالم.

انهيار أول بنك أميركي في 2010
بأصول تقدر بـ 1.3 مليار دوالر

واشنطنـ  د.ب.أ: أعلنت املؤسسة االحتادية للتأمني على الودائع 
أن بنكا صغيرا في والية واشنطن أصبح أول بنك أميركي ينهار خالل 
عام 2010. وقالت املؤسســـة إن أصول بنك »هوريزون« التـي تقدر 
بـ 1.3 مليار دوالر عالوة على ودائع قدرها 1.1 مليار دوالر سيجرى 
حتويلها إلى بنك »واشنطن فيدرال سيفنجس أند لونز« في سياتل 
بواشـــنطن، ولدى بنك »هوريزون« 18 فرعا سيستحوذ عليها بنك 

»واشنطن فيدرال سيفنجس أند لونز«. 
وأشارت املؤسسة االحتادية للتأمني على الودائع إلى أن خسائر 
صندوق التأمني ســـتكون محدودة وتقدر بنحو 540 مليون دوالر. 
وانضـــم بذلك بنك »هوريزون« لـ 140 بنـــكا أميركيا أغلقت أبوابها 
خالل عام 2009 بســـبب قروض عقارية معدومة وهو ما ساعد على 
الركـــود. ويعد هذا أكبـــر رقم من البنوك املنهـــارة منذ نهاية أزمة 

املدخرات والقروض عام 1992. 
وفي إجـــراء منفصل أغلق منظمون أيضا بنك »كيرن ســـنترال 
كريديت يونيون« في بيكرزفيلد في كاليفورنيا وهي مؤسســـة لها 

ثالثة افرع وتخدم عمال املزارع.

»بروة« و»القطرية لالستثمارات« توافقان على بنود االندماج
أعلنت كل من ش��ركة ب��روة العقارية بروة 
والشركة القطرية لالستثمارات العقارية عن البنود 
املبدئي��ة لعملية االندماج املقترحة بني الطرفني، 
وبهذا ستكون مجموعة بروة تاسع اكبر شركة 
في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية والتي 

تبلغ 11.1 مليار ريال قطري.
وحتظ��ى عملية االندماج املقترحة بدعم من 
حكومة قطر وشركة الديار القطرية لالستثمار 
العقاري الديار القطرية، والتي متتلك حاليا %45 
من رأس��مال ش��ركة بروة و27% من رأس��مال 
الش��ركة القطرية لالس��تثمارات العقارية، وقد 
اكدت الديار القطرية عزمها املوافقة على عملية 
االندماج املقترح��ة واالحتفاظ بحصة 45% من 

حقوق املس��اهمني في مجموعة بروة من خالل 
مساهمة اضافية في اصول بروة.

ومبوجب بن��ود عملية االندم��اج املقترحة 
ستصبح العقارية ش��ركة تابعة لبروة وسوف 
يتم تفعيل عملية االندماج من خالل عرض سوف 
تقدمه بروة لالستحواذ على اسهم العقارية مقابل 
اسهم في بروة، وفي اعقاب استحواذ بروة على 
اسهم العقارية من املتوقع الغاء ادراج اسهم العقارية 
في البورصة. ومبقتضى هذه العملية املقترحة، 
سوف يتم استبدال كل سهم من اسهم العقارية ب� 
1.100 سهم في بروة، وتبعا لسعر االقفال بتاريخ 
7 يناير 2010 تكون قيمة االستبدال 36.30 رياال 

قطريا للسهم، اي بزيادة تصل الى %30.6.


