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40 مليار درهم اإلنفاق المتوقع على قطاع األمن القومي بالخليج في 10 سنوات
يفتتح رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي الشيخ ماجد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم معرض ومؤمتر إنترسك، أكبر وأشمل معارض األمن 
والسالمة في الشرق األوسط غدا وتتوقع إيبوك ميسي فرانكفورت جي 
إم بي إتش، اجلهة املنظمة للمعرض أكثر من 17 ألف زائر من 96 دولة، 

فيما يشارك في املعرض أكثر من 700 عارض من 50 دولة. 
ويق����ام املعرض في الفترة م����ن 17 – 19 يناير اجلاري في مركز دبي 
الدولي للمؤمترات واملعارض، مبش����اركة أكب����ر خبراء الصناعة الذين 
يشاركون بآرائهم عن أحدث التقنيات واملمارسات في الصناعة. ويعد 
املعرض من األحداث الهامة حملترفي األمن في منطقة الشرق األوسط، 

أفريقيا وما وراءها.
وأوضح املدير التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت أحمد باولس 
قائال: »ميثل هذا املعرض منصة سنوية للتواصل مع صانعي السياسات 
في دول اخلليج والشرق األوسط املهتمة بقطاعات األمن الوطني، الدفاع 
املدني، الصحة املهنية، وكذلك األمن التقني، كما يعد فرصة سنوية متكن 

العبي الصناعة من إبرام الصفقات«.
وتع����د منطقة اخلليج العربي إحدى املناطق اإلس����تراتيجية املهمة 
في عاملنا املعاصر، وتتزايد أهميتها مع زيادة أهمية البترول كس����لعة 
إستراتيجية، وتشير األبحاث والدراسات إلى أن منطقة اخلليج حترص 
على إبعاد الوجود األجنبي عن اخلليج واالعتماد على الذات في التنمية 
االقتصادية لدول املنطقة، وحل املشاكل الكامنة واملعلقة بينها ضرورة 

لتحقيق والتنمية الشاملة.

وتسعى جاهدة لتطبق مفهوم األمن القومي للخليج 
وهو الغاية اإلستراتيجية لدول اخلليج العربي، والتي 
تتفق مع املبادئ واملصالح القومية التي تقررها القيادة 
السياسية حلماية كيان دول املنطقة، وحقها في البقاء، 
وس����يادتها وهيبتها في املجتمع الدولي، مبشاركتها 

الفعالة في حتقيق األمن القومي العربي.
وتهتم دول منطقة اخلليج العربي بقضية األمن 
القومي وتولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع ومن ثم تضع 
عمليات تطوير ملعدات وتقنية األمن كأهم أولوياتها. 
وقد أوضحت دراسة حديثة من »مركز أبحاث األمن 
القومي« أن حجم اإلنفاق على األمن القومي من املتوقع 
أن يتضاع����ف من 20 إلى 40 مليار درهم في غضون 

السنوات العشر القادمة. 
ويشير أحد املصادر من »صناعة الدفاع الروسية«، 

الى أن اململكة العربية الس����عودية، التي تتعام����ل منذ زمن طويل مع 
دول غربي����ة مثل الواليات املتحدة، اململكة املتحدة وأوروبا، تعمل على 
تنويع معدات األمن مع اقتراب إبرام صفقة تقدر قيمتها ب� 7.34 مليارات 
درهم )2 مليار دوالر( مع روس����يا لتزويد اململكة باألس����لحة والتقنية 

العسكرية الروسية.
ويعتب����ر العرض نقطة التقاء خبراء املنطق����ة للتعرف على أحدث 
التقنيات وأفضل املمارس����ات في قطاع األمن والسالمة. ونظرا ألهمية 

القطاع األمني في دول اخلليج العربي التزال األرقام 
ثابتة حتى أثناء األوقات العصيبة.

وأوضحت املدير اإلداري في إيبوك ميسي فرانكفورت 
إليزابيت بريهل وهي الشركة املنظمة ملعرض األمن 
والسالمة »إنترسك« قائلة: »تعد قضايا األمن الوطني 
من أه����م األولويات التي تس����تثمر فيها اجلهات في 
العال����م كله. ويضم انترس����ك 2010 خبراء الصناعة 
حتت سقف واحد ملناقش����ة هذه األمور وغيرها من 

املواضيع الهامة في القطاع«.
وأضافت: »شارك في دورة املعرض عام 2009 أكثر 
من 700 عارض من 50 دولة، وأكد أكثر من 90% من 
املشاركني على جناح مشاركتهم في املعرض، كما أكد 
93% منهم على إبرام صفقات مبيعات واعدة. ونتوقع 

أن تتواصل هذه االجتاهات في انترسك 2010«.
وينقسم مؤمتر انترسك 2010 الذي يحمل عنوان »التعامل مع الكارثة: 
اجلاهزية، االس����تجابة، التعافي« إلى ثالثة أقس����ام رئيسية كجزء من 
انشطة املعرض التجاري. وسيبدأ املؤمتر مبناقشات عن األمن الوطني 
والش����رطة مع كلمة ترحيب يلقيها اللواء د. محمد بن فهد، املدير العام 

في أكادميية دبي للشرطة.
وخالل املؤمتر الذي يس����تمر يومني يتناول خب����راء الصناعة أهم 
املواضيع املتنوع����ة مثل »نظرة موضوعية لألم����ن العاملي وإجراءات 

إرهاب الكاونتر« للعقيد ستيفان توماس CBE، استشاري األمن الدولي، 
و»حتكمات احلدود، األمن البحري واالس����تثمار املخطط« لهيئة البيئة 

التحتية الوطنية الهامة في أبوظبي.
وق����د أوضح التقرير الصادر عن مؤسس����ة األبحاث بعنوان »األمن 
الوطني العاملي، نظرة على الدفاع الوطني، واألس����واق الذكية 2009-

2018« أن ميزانيات احلكومة والقطاع اخلاص املخصصة لألمن الوطني، 
الدفاع الوطني وذكاء إرهاب الكاونتر سوف تتغلب على األزمة وتنمو 
بنس����بة 80% من 1.5 تريليون درهم ف����ي 2009 إلى 2.7 تريليون درهم 

بحلول 2018. 
كما يوضح التقرير أن دوال عدة مثل الصني، الهند، اململكة العربية 
الس����عودية، إندونيسيا وتركيا، يتوقع أن تضاعف ميزانيتها الوطنية 
لألمن الوطني خالل السنوات العشر القادمة. فمن املتوقع مثال أن اململكة 
العربية السعودية، التي تنفق حاليا 167 مليار درهم على األمن الوطني، 

سترفع هذا الرقم إلى 308 مليار درهم تقريبا.
يضم مركز أبحاث األمن القومي« )HSRC( فريقا متعدد التخصصات 
يضم متخصصي الصناعة الذين يتمتعون بخبرة في مجاالت هندسة، 
األم����ن الوطني، الذكاء، التحليل الس����وقي عالي التقنية، أمن املطارات، 

وأبحاث وتطوير تقنيات األمن الوطني.
يحظى انترس����ك 2010 برعاية إدارة الدفاع املدني في الدولة، شرطة 
دبي، أكادميية شرطة دبي، احتاد صناعة األمن ووزارة الشؤون الوطنية 

بسنغافورة.

الشيخ ماجد بن محمد

الكويت على خطى التنمية بـ 37 مليار دينار

عقاريون لـ »األنباء«: إقرار السلطتين لخطة التنمية ُيعيد الثقة إلى السوق العقاري 
عمر راشد 

تنفسـت الكويت الصعداء، أول من أمس، بإقرار جماعي وتاريخي خلطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية اخلمسية في مداوالتها األولى بكلفة إجمالية 37 مليار دينار، مع تأجيل املوافقة عليها 
بصورة نهائية في املداولة الثانية إلعطاء النواب فرصة لتقدمي التعديالت املطلوبة ومناقشتها مع 
اجلانب احلكومي.  ويعد هذا اإلجماع على اخلطة التنموية االقتصادية واالجتماعية املقدمة من 
احلكومة هو األول من نوعه منذ عام 1986، لتصبح بذلك الكويت على طريق التنمية احلقيقية 

والتي طال انتظارها منذ سنوات.  عقاريون رأوا عبر »االنباء« في إقرار مجلس األمة للخطة التنموية 
واالقتصادية هو في واقع األمر إقرار مبسـتقبل أمة عانى اقتصادها من غياب احللول االقتصادية 
الفعالة طويال، مسـتدركني بأن العقار سيشهد طفرة في األداء من خالل ما ستوفره اخلطة من 
فرص تشغيلية تعيد الثقة إلى املسـتثمرين وترفع من سقف العمل أمام املقاولني واملوردين 
وتدفع حلل اإلشكاليات العالقة بني املالك والبنوك من خالل خلق ارتياح نفسي لدى الطرفني 

بإمكان حلها مستقبال. 

انخفاض ملحوظ في تداول العقود بـ 51 عقارًا
العقاري  استقبل السوق 
االس���بوع االول م���ن يناير 
اجلاري بانخفاض »ملحوظ« 
في أداء الت���داوالت العقارية 
االس���بوعية وفق���ا لتداول 
العق���ود، مقارن���ة بت���داول 
االسبوع االخير من عام 2009، 
الواردة  فوفقا لالحصائيات 
العقاري  التسجيل  ادارة  من 
والتوثيق في وزارة العدل، فان 
االسبوع االول املمتد في الفترة 
من 4 ال���ى 7 يناير اجلاري، 
ارتفعت فيه تداوالت العقود 
الى  ويش���ير اجلدول أعاله 
تداول العقار مبختلف أنواعه 

فقد بلغ اجمالي العقارات املتداولة لالسبوع 
احلالي )املمتد خالل الفترة من 4 الى 7 يناير 
اجلاري( 57 بينما االسبوع املاضي املمتد في 
الفترة من 27 الى 31 ديسمبر 2009 نحو 108 
حيث انخفض املؤش���ر لالسبوع احلالي عن 

املاضي بواقع 51 عقارا. 
وبالنسبة للعقار اخلاص، انخفض املؤشر 
لهذا االسبوع عن االسبوع املاضي بواقع 38 عقارا 
للخاص، أما بالنسبة لالستثماري والتجاري 
واملخازن فقد انخفض العقار االستثماري بواقع 
10 عقارات وأما العقار التجارى فقد انخفض 

املؤشر بواقع 3 عقارات وأما املخازن فقد استقر 
املؤشر عليه دون تغيير.

وفيم���ا يتعلق مبقارنة ت���داول الوكاالت 
العقارية االسبوعي، فقد خالف تداول الوكاالت 
خالل الفترة نفسها تداول العقود حيث ارتفع 
بواقع 18 عقارا في االس���بوع االول من يناير 
مقارنة باالسبوع االخير من 2009، حيث ارتفع 
املؤشر لالسبوع احلالي 21 عقارا في العقود 
توزعت في اخل���اص بواقع 16 عقارا وارتفع 
االستثماري بواقع عقار وأما العقار التجارى 

واملخازن فلم يشهد أي تداوالت. 
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املرحلة املقبلة. 

  تهدئة المخاوف

بدوره، أش����ار رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة املن����اخ للتقديرات 
العقارية عبدالعزيز الدغيشم إلى 
أن إق����رار اخلطة من قبل مجلس 
األمة بداية الطريق الصحيح للعمل 
على تطوير أداء العقار مبختلف 
أنواعه خاصة التجاري الذي يعاني 
من ركود عميق بسبب األزمة املالية 
العاملية والت����ي زاد من وتيرتها 

غياب املشروعات التنموية. 
وتوقع الدغيشم حتقيق انتعاش 
عقاري على وقع بدء تنفيذ اخلطة 
من خالل خلق فرص تش����غيلية 
تتيح للقطاع اخلاص االستفادة من 
تلك اخلطة واالنطالق بعيدا عن 
أزمة الركود التي يعيشها العقار 
حاليا، كما أنها ستخفف الضغط 
الواقع على بعض الشركات واألفراد 
وتزيل املخاوف بش����أن تسييل 

الرهونات. 
إلى أن تخوفا »مالكي  وأشار 
ال����كاش« من العمل في الس����وق 
العقاري ستكون غير مبررة مع 
إنقاذ  دخول احلكومة بثقلها في 
االقتصاد من تداعيات األزمة املالية 
التي عان����ى منها االقتصاد خالل 
املرحلة املاضية واملساهمة الفعالة 

في التنمية. 
هذا وقد أقر مجلس األمة أمس 
مشروع قانون اخلطة اإلمنائية في 
مداولته األولى بحضور 59 عضوا، 
ومن املقرر أن تبدأ احلكومة بتنفيذ 
مشاريع اجلسور املعلقة وصالة 
الركاب رق����م 2 في املطار الدولي 

قبل األعياد الوطنية. 

اخلاص اجلادة للعمل جنبا إلى 
جنب مع احلكومة. 

وقال الغيص على احلكومة أن 
جتد ملشكلة الرهونات العقارية 
التي تئن منها الشركات والبنوك 
حال من خالل اإلفصاح بشفافية 
عن حجم تلك الرهونات ومعرفة 
السيئ منها واجليد حتى ميكن 
التعامل بش����فافية معها، الفتا 
إلى أن هناك ما يقارب 13 مليار 
دينار ال تعرف تفاصيلها حتى 

اآلن. 
وب����ني الغي����ص أن إق����رار 
التش����ريعي��ة  الس����لطت�ي�ن 
التنمية  والتنفيذي����ة خلط����ة 
االقتصادية واالجتماعية يعد 
إجنازا حقيقيا بحاجة إلى مزيد 
من اإلجراءات لتفعيلها خالل 

على املدى املتوسط والبعيد. 

عودة الروح

العقاري حسني  اما اخلبير 
الغيص فقد وصف إجماع مجلس 
األم����ة على اخلط����ة التنموية 
االقتصادية واالجتماعية بأنه 
مبثابة عودة روح للعقار بعد 
مخاض عسير خالل السنوات 
املاضية، تقلب خالله العقار بني 
شح السيولة وغياب املشاريع 
إقرار  التنموية، مستدركا بأن 
اخلطة بحاجة إلقرار تشريعات 
من شأنها املساهمة في تفعيل 
دور القطاع اخلاص، مش����يرا 
الى أن قوانني 7، 8، 9 لس����نة 
2008 بحاج����ة حقيقية إلعادة 
نظر إلطالق يد شركات القطاع 

األب����راج التجارية التي تعاني 
من ركود مزمن بس����بب غياب 
اخلطط املطلوبة لنهضتها من 
كبوتها الراهنة، مبينا أن السوق 
العقاري في الكويت بات أشبه 
بالغريب بسبب غياب املبادرات 
احلكومية الدافعة لتعزيز عمل 

القطاع اخلاص. 
ومتنى احلمود بدء احلكومة 
في تنفيذ تلك املشروعات في 
أقرب فرصة ممكنة بعيدا عن 
املزايدات الشعبوية التي لم يعد 

السوق العقاري يتحملها. 
إلى أن مس����تقبل  وأش����ار 
االقتصاد مره����ون باحملفزات 
اإليجابية والتي ميكن أن يخلق 
غيابها حالة من الفوضى تدمر 
األداء االقتصادي واالجتماعي 

ف����ي البداية، وصف رئيس 
احتاد العقاريني توفيق اجلراح 
اخلطوة ب� »التاريخية«، موضحا 
أن خروج اخلطة هو إجناز ليس 
للسلطتني ولكن لألمة، موضحا 
أن اآلم����ال املعلق����ة والعيون 
الفهد باتت  الشاخصة باجتاه 
حقيقة ملموسة وأمرا واقعا. 

ال����ى أن اخلطة بعد  ولفت 
إقرارها ستفتح املجال النتعاش 
القطاعات املرتبطة  عش����رات 
بالعقار في عملها ما يعطي دفعة 
حقيقية أمام الكثير للعمل، الفتا 
الى أن عجلة التمويل ستتحرك 
التنموية  صوب املش����روعات 
مجددا وهو ما سيتيح خلق بيئة 
أمام االستثمارات  أعمال قوية 
اإلقليمي����ة واحمللي����ة للعودة 
مج����ددا، وهو م����ا يعني خلق 
فرص حقيقية أمام اجلميع من 

القطاعات املختلفة. 

جذب االستثمارات 

ومن جانبه، أش����ار رئيس 
مجل����س اإلدارة ف����ي ش����ركة 
املستثمر العقاري عبدالرحمن 
احلم����ود إلى أن إق����رار خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
املقدمة من احلكومة إلى مجلس 
األمة س����وف حتيي من جديد 
آمال التحول إل����ى مركز مالي 
وجتاري وجتذب املستثمرين 
إلى الكويت مجددا. ولفت إلى 
أن اخلطة التي تش����تمل على 
تنفيذ مشاريع اقتصادية عمالقة 
س����تخرج العقار، بال شك، من 

الركود احلالي. 
ورك����ز احلمود على معاناة 

حسني الغيص

الكويت في طريق التطوير العقاري من جديد

عبدالعزيز الدغيشم عبدالرحمن احلمود توفيق اجلراح

»كولدويل بانكر«: تراجع حجم التمويل المقدم لقطاع اإلنشاءات %4.6 
ذكر التقرير العقاري لشركة 
كولدويل بانكر العاملية فرع 
الكوي����ت أن حجم التمويل 
املق����دم لقطاع اإلنش����اءات 
تراجع بنس����بة 4.6% خالل العش����ر أشهر األولى من 
العام 2009، حيث حقق في أكتوبر املاضي 1.652 مليار 
دينار مقارنة مع 1.733 مليار في أكتوبر من العام 2008 
أي بانخفاض يبلغ نحو 81 مليون دينار، مع توقعات 
بزيادة نسب التراجع مع إصدار بنك الكويت املركزي 

لألرقام اخلاصة بحجم التمويل لكامل العام 2009.
ويأتي هذا االنخفاض تزامنا مع تعطل عدد كبير 
من املشاريع العقارية وتأجيل البدء في عدد اخر من 
املش����اريع إلى جانب تش����دد البنوك احمللية في منح 
التمويل لكثير من الشركات خاصة املتعثرة في سداد 
ما عليها من التزامات مادية، السيما مع استمرار عمل 

البنوك احمللية بقرارات بنك الكويت املركزي الصادرة 
في منتصف العام 2008 بشأن تقنني التمويل املمنوح 
لعمليات تشييد العقارات االستثمارية والتجارية والذي 
كان ل����ه بالغ األثر في تقلي����ص حجم التمويل املقدم 
لعمليات اإلنش����اءات في السوق احمللي وفي تعطيل 
عشرات املشاريع التي متت دراستها من قبل شركات 

القطاع اخلاص سواء العقارية أو االستثمارية.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تداعيات األزمة املالية 
العاملية وأثرها في تراجع حجم التمويل املقدم للقطاع 
اإلنش����ائي في السوق احمللي والتي أجبرت الشركات 
واملؤسسات على تقليص أعمالها وعدم اخلوض في 
مش����اريع إنشائية جديدة خالل الفترة األخيرة حلني 

تغيير أوضاع السوق بشكل إيجابي.
وقد شهدت األشهر األخيرة من العام 2009 صرخات 
العديد من مالك املش����اريع العقارية الكبرى املعطلة 

والتي قطع مالكها ش����وطا كبيرا في تشييدها وذلك 
بسبب ندرة التمويل في السوق احمللي وتشدد البنوك 
في طلب ضمانات إضافية، خاصة بعد فقدان الكثير 
من املشاريع جلدواها االقتصادية التي كانت قد أعدت 
في السابق إلى جانب تراجع قيم األصول التي قدمت 
كضمانات في طلبات التمويل األولى بنسب تتراوح 
بني 20 و50% بس����بب تداعيات األزمة املالية العاملية 

وتأثيراتها على الوضع العام للسوق احمللي.
وأكد التقرير على أهمي����ة أن يحث »بنك الكويت 
املركزي« البنوك س����واء التقليدية أو اإلسالمية على 
إعادة جدول����ة القروض قصيرة املدى والتي حصلت 
عليها الشركات العقارية لغرض متويل مشاريع كبرى 
تنموية تنفذ في سنوات طويلة، بحيث يتم إعادة جدولة 
تلك القروض على مدد ال تقل عن خمس سنوات، حتى 

تستطيع الشركات تسديد ما عليها من التزامات.

تقــرير


