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بقيمة تتراوح بين 5 و100 مليون والمساهمة تبدأ من ألف دينار ومضاعفاته

»الفوز لالستثمار« تفتح باب االكتتاب في »صندوق الفوز العقاري«
 وفق الشريعة.. والعوائد السنوية المتوقعة تتراوح بين 9 و%12

احمد يوسف
الف���وز  جنح���ت ش���ركة 
لالس���تثمار في كس���ر حاجز 
ال���ذي س���اد مؤخرا  اجلمود 
في الس���وق العقاري الكويتي 
بإعالنها  عن إط���الق باكورة 
اعماله���ا املتمثلة في صندوق 
العقاري بقيمة متغيرة  الفوز 
تت���راوح ب���ن 5 و100 مليون 

دينار.
وخالل املؤمت���ر الصحافي 
الذي دعت الشركة إليه أمس، 
قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
يوس���ف خال���د امل���رزوق ان 
الصندوق ميثل باكورة أعمالها، 
وان اليوم سيشهد فتح باب قبول 
طلبات الراغبن في االشتراك في 

وحدات الصندوق.
وأشار املرزوق الى ان الهدف 
من طرح الصندوق هو العمل 
على تعزيز االستثمار في جميع 
األنشطة العقارية في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ودول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وذلك وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، حيث انه 
سيتم تلقي طلبات الراغبن في 
االشتراك لألفراد والشركات من 
مختلف اجلنسيات في الفترة 
ما بن اليوم 26 اجلاري وحتى 
نهاية عم���ل يوم اخلميس 25 

مارس املقبل وذلك في مقر شركة 
الفوز لالستثمار وجميع فروع 

بيت التمويل الكويتي.
وقال املرزوق: »ان رأس���مال 
الصندوق متغي���ر يتراوح بن 
مبلغ 5 مالين دينار ومبلغ 100 
ملي���ون دينار، وان احلد األدنى 
للمساهمة في الصندوق هو ألف 

وحدة ومضاعفاتها«.
وتابع قائ���ال: »ان الصندوق 
يهدف إلى حتقيق عوائد سنوية 
تتراوح ب���ن 9 و 12% من خالل 
االس���تثمار في جميع األنشطة 
االستثمارية العقارية من عمليات 
العقاري���ة لألراضي  املتاج���رة 
والوح���دات واملباني والتطوير 
والتأجير باإلضافة إلى املشاركة 
في الصناديق واحملافظ العقارية 
ومتلك أسهم الشركات العقارية 
غير املدرجة في األسواق املالية 
بهدف حتقيق عوائد مالية جيدة 
للمستثمرين على املدين املتوسط 

والطويل«.

انتقاء حذر للمشاريع

من جانبه قال العضو املنتدب 
لشركة الفوز لالستثمار مشعل 
املسلم ان شركة الفوز لالستثمار 
متخصص���ة في تق���دمي حلول 
العقارية  استثمارية للمشاريع 
الكب���رى، الفتا الى ان الش���ركة 

التسويق العقاري ومدرجة بسوق 
الكويت لألوراق املالية، باإلضافة 
الى التحالف مع املهندس بشار 
السالم عبر تأسيس شركة كيان 
املتحدة العقارية املعنية مبجال 
التطوير العقاري بنسبة ال تقل 
ع���ن 30% لضمان إمتام عمليات 
التطوي���ر بأعل���ى مس���تويات 

اجلودة.

الهندسة العقارية

التنفيذي  املدير  بدوره، قال 
لش���ركة كيان املتحدة العقارية 
م.بشار السالم ان الشركة كانت 
قد تأسست قبل 5 سنوات وهي 
معني���ة باألس���اس باملج���االت 
الهندس���ية العقارية والتصميم 

والتطوير.
وأضاف ان الشركة من خالل 
العدي���دة في املجاالت  خبراتها 
العقارية ستقوم بعمل تصميم 
وإنش���اء وتطوير كامل جلميع 
املنتجات العقارية بأفضل جودة 

وأسعار تنافسية.
وأكد أن الشركة تسعى لكسب 
ثقة السوق العقاري في الكويت 
عبر مشاريعها التي تعتزم العمل 
بها من خالل الصندوق، والذي 
يعمل به خبراء متخصصون في 

املجال العقاري.
وقال ان الشركة ستسعى إلى 

حتويل املشاريع الورقية إلى واقع 
حقيق���ي ملموس، باإلضافة إلى 
إحداث اجناز العديد من املشاريع 
خ���الل الفترة األول���ى من عمل 

الصندوق.

أرباح جيدة للمساهمين

أما رئيس مجلس إدارة شركة 
أجوان اخلليج العقارية مبارك البدر 
فقال ان فكرة الصندوق العقاري 
ليست جديدة وإمنا اجلديد الذي 
يس����عى صندوق الفوز العقاري 
العديد من  لتحقيقه هو اقتناص 
الفرص العقارية التي خلفتها األزمة 
خالل العام 2009، وأصبحت أكثر 
إغراء. وتوقع حتقيق الصندوق 
لعوائد وأرباح جيدة للمساهمن 
في الصندوق، مؤكدا في الوقت 
نفس���ه ان حتدي���د وقت إطالق 
الصن���دوق جاء عقب دراس���ة 
مستفيضة ألوضاع السوق التي 

باتت أكثر تناسبا.
اكتم���ال جميع  إل���ى  ولفت 
جوانب الصن���دوق املتمثلة في 
الذراع املالية وهي شركة الفوز 
التس���ويق  لالس���تثمار وذراع 
متمثلة بش���ركة اجوان اخلليج 
التطوير  العقارية وأخيرا ذراع 
املتمثلة في شركة كيان املتحدة 
العقارية، باإلضافة إلى الفرص 

التي خلفتها األزمة.

القطاع  ستطرح مشاريع تخدم 
العقاري بدءا من الكويت واخلليج 
وانتهاء بالشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
 وأض���اف ان ش���ركة الفوز 
لالس���تثمار التي بدأت نشاطها 
منذ الع���ام 2009 قد متكنت من 
وضع يدها عل���ى مواطن القوة 

في الس���وق العقاري من خالل 
دارسة جلميع أوضاع السوق، 
األمر ال���ذي ميكنها من اقتناص 
العديد من الفرص العقارية التي 

خلفتها األزمة.
وأكد املسلم على االنتقاء احلذر 
للمشاريع العقارية التي سيدخل 
فيها السوق، مشددا على ضرورة 

التركيز على العوائد الدورية التي 
يبحث عنها املستثمر، باإلضافة 
الى عمل الصن���دوق في جميع 

األنشطة العقارية.
وأش���ار ال���ى ان التوزيعات 
السنوية املقترحة ستكون منتظمة 
دون إمكانية استرداد األموال اال 
بعد م���رور العامن األولن على 

نشاط الصندوق.
الش���ركة كان���ت  ان  وب���ن 
قد أسس���ت العديد م���ن األذرع 
التي تخدم عمل  االس���تثمارية 
الصندوق عند بدء نشاطه، منها 
االستحواذ على نسبة 20% من 
العقارية  شركة أجوان اخلليج 
وهي شركة متخصصة في مجال 

المرزوق: نسعى لكسر حاجز 
األزمة وتعزيز االستثمار

 في جميع األنشطة العقارية

المسلم: »الصندوق« يتجه 
إلى تحقيق التوازن بين االستثمار 

الواعد واآلمن واالنتقاء الحذر 

البدر: الصندوق سيقتنص
 العديد من الفرص العقارية

 التي خلفتها األزمة

السالم: نستهدف كسب ثقة 
السوق العقاري في الكويت

 عبر مشاريع ينجزها الصندوق

جانب من احلضور خالل اطالق الصندوق اجلديد

أسئلة .. وأجوبة
ما الجدي��د الذي س��يقدمه الصندوق خالل 

الوقت الراهن؟
 رئيس مجلس إدارة شركة الفوز لالستثمار يوسف خالد 
المرزوق: »القطاع العقاري شهد في السابق رخاء 
غير مسبوق، لكن في ظل األزمة الراهنة أنشأنا 
شركة الفوز لالستثمار إيمانا منا بضرورة 
انتهاء األزمة، هذا من جانب ومن جانب آخر، 
فإن هناك العديد من الفرص التي رأينا إمكانية 
اقتناصه���ا، كما ان الفرق بين ش���ركة الفوز 
المؤسسة  لالستثمار وشركات االس���تثمار 
والقائمة حاليا، ان »الفوز« لم تؤسس الصندوق 
للبحث عن منتج، فبالفعل الشركة لديها منتج 
قائم، وفرص عقارية موجودة فعليا، اضافة 
الى التحالف الحالي مع مجموعة من خبراء 
صناعة العقار بالكويت الذين يعرفون جيدا 
مدى حجم الفرص التي يمكن اقتناصها، وأيضا 
تحويل المنتجات غير الجيدة إلى منتجات 
جيدة والى األفضل بفضل الخبرات الكبيرة 
المتراكمة لدى التحالف، ونتمنى ان تنتهي 
األزمة خالل 2010، فالخبرات التي يتمتع بها 
الصندوق ستكون اكبر حافز ودافع للحصول 

على نجاح غير مسبوق ونحو األفضل«.
العضو المنتدب لشركة الفوز لالستثمار مشعل المسلم: 
»ان السوق العقاري حاليا يزخر بالعديد من 
الفرص التي يمكن ان يعمل عليها الصندوق، 
وهناك بعض مالك العق���ار الذين بدأوا قبل 
األزمة بمخططات إنشائية لمشاريع، ووقفت 
هذه المشاريع نتيجة لالزمة، فهذه تعد فرصا 
حقيقية للصندوق يمكن الدخول فيها وتمويلها 
عبر المشاركة بنسب فيها، وهناك من الفرص 
أيض���ا وجود بعض المش���اريع القائمة قيد 
التطوير لكنها قد تحتاج الى تمويل فيمكن 
أيضا تمويلها بنسب مشاركة، خصوصا ان 
هذه المشاريع يتوقع ان تحقق عوائد وأرباحا 
أكثر من ممتازة، وأيضا هناك بعض المشاريع 

التي استحق عليها ديون لدى البنوك، األمر 
الذي دفعهم ال���ى عرض هذه األصول للبيع 
وهو ما يحقق للصندوق عوائد عبر المشاركة 
فيه���ا، وان الفرص الت���ي أفرزتها األزمة في 
الوقت الراهن لن تتكرر في وقت الرواج أبدا، 
وستأخذ الدورة العقارية من 3 الى 5 سنوات، 

وهي مدة عم���ل الصندوق في الفترة األولى 
القابل���ة للتمديد من 5 الى 10 س���نوات، وقد 
جاء تحديد م���دى زمني عامين على إمكانية 
التخارج من الصندوق بعد دراسة ألوضاع 
السوق في الوقت الراهن والتي اختلفت عن 

وقت الرواج الذي ساد السوق مؤخرا«.

هل ينوي الصندوق االس��تحواذ على أسهم 
شركات عقارية مدرجة؟ وفيما يخص التوزيعات..

هل لنا في التعرف على طريقتها؟
 مشعل المسلم : »ان تملك الصندوق ألسهم 
في ش���ركات عقارية يأتي ف���ي المقام األول 
لخدمة مش���اريع الصندوق، هناك بعض من 
المشاريع ال يستطيع الصندوق العمل فيها اال 
عبر المشاركة الفعلية بنسب في شراكة مع 
الشركات القائمة عليها، وبالنسبة للعوائد فان 
الصندوق سيوزع من العام األول، وبعد عامين 
هناك توزيعات كبرى لمس���اهمي الصندوق 

الذين أعطونا هذه الثقة«.
ه��ل التوزيعات من 9 الى 12% تعد في الوقت 

الراهن مرتفعة نسبيا في ظل ظروف األزمة؟
مشعل المسلم: »هناك العديد من الفرص أمام 
الصندوق في الوقت الراهن، وهي تشير إلى 
إمكانية تحقيق عوائد وأرباح جيدة، وبناء على 
ذلك تم تحديد هذه النسب، باإلضافة الى ان 
الحد االدنى من الصندوق ال� 5 ماليين دينار قد 
تم تغطيتها بالكامل، متوقعا في نفس الوقت 
إمكانية تغطية االكتتاب في الصندوق بقيمة 

من 10 إلى 15 مليون دينار، قبل اإلغالق«.
هل هن��اك عقارات واس��هم ممت��ازة يراها 
الصندوق في الوقت الحالي؟ وماذا عن الدخول 

في مشاريع بنظام ال� B.O.T؟
مشعل المسلم: »هناك العديد من العقارات 
الممتازة في الوقت الحالي في السوق الكويتي، 
وهناك أفراد وكيانات ذات مالءة عقارية أبدوا 
روح التعاون، علما ب���ان هذا الباب لم يكن 
مفتوحا قبل األزمة، فاليوم توجد العديد من 
الفرص المتاحة أمامنا، في العديد من المجاالت 
العقارية سواء أكانت للتطوير، التسويق ام 
عملية التمويل. وبالنسبة للمشاريع بنظام 
ال� B.O.T فان الق���رار يرجع لمجلس اإلدارة 

ونوع المشروع«.

»صندوق الفوز« في سطورإدارة الصندوق
< تقوم شركة الفوز لالستثمار 
)مقفل���ة( مبهام مدير الصندوق 
الواردة  طبقا لالحكام والقواعد 
بنظامها، ومب���ا ال يتعارض مع 
أحكام الشريعة االسالمية الغراء، 
وتعتب���ر الكوي���ت ه���ي املركز 
الرئيس���ي للصن���دوق ومحله 

القانوني.
الفوز  < تأسس���ت ش���ركة 
لالس���تثمار ف���ي يناي���ر 2009 
كشركة مساهمة كويتية تعمل 
وفقا الحكام وتعاليم الشريعة 
الس���محاء برأسمال  االسالمية 
مدفوع ق���درة 15 مليون دينار، 
وتسعى الشركة الن تكون شركة 
رائدة في مجال االستثمار العقاري، 
وتتميز »الفوز« بوجود فريق عمل 
متخصص في مجال االستثمار 
العقاري االسالمي على درجة عالية 
من املهارة واحلرفية يعمل على 
تقدمي منتجات وخدمات وحلول 
استثمارية متميزة للسوق احمللي 
وألسواق منطقة الشرق االوسط 
وش���مال افريقيا، ويتفهم رغبة 
املستثمر في تعظيم العائد على 
استثماراته وتنويعها وخفض 

املخاطر احمليطة بها.
الفوز  < تأسس���ت ش���ركة 
لالس���تثمار بقاعدة مس���اهمن 
متنوع���ة تعطي قيم���ة مضافة 
للشركة وتتألف من مؤسسات 
الس���وق  مالية رائدة تعمل في 
الكويت���ي ومس���تثمرين أفراد، 
الش���ركة من قبل  ومت تأسيس 
شركة الفنار لالستثمار وشركة 
أجوان اخلليج العقارية وشركة 
نوف العقاري���ة للتجارة العامة 
واملقاوالت ومجموعة أخرى من 
املميزين وأصحاب  املستثمرين 
املالءة املالية من رجال االعمال.

<يهدف الصندوق الى توفير 
فرص اس����تثمار عقاري����ة جاذبة 
للراغبن في االستثمار في القطاع 
العقاري، و يهدف إلى حتقيق توازن 
في التنويع اجلغرافي في استثمارات 

الصندوق داخل وخارج الكويت.
< مدة الصندوق 10 س����نوات 

قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
< اعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
للصندوق تتكون من الداعية د.نايف 
محمد العجم����ي، الداعية د.محمد 
عبداهلل الشبيلي والداعية يونس 

محمد البيرقدار.
< يخضع الصندوق لرقابة بنك 
الكويت املركزي ووزارة التجارة 

والصناعة.
<من املتوقع ان يوفر الصندوق 
عوائد سنوية متوقعة تتراوح بن 
9% و12% سنويا وان يوفر فرصا 
الرباح رأسمالية متميزة على املدين 

املتوسط والطويل.
< يعم����ل فريق عم����ل مؤهل 
يتمتع باخلبرة على استثمار أصول 

الصندوق.
<تقوم شركة أجوان اخلليج 
العقارية مبهام املستشار العقاري 

للصندوق.
< يتم تلقي طلبات االشتراك 
في وح����دات الصندوق عن طريق 
»بيت التمويل الكويتي � شركة الفوز 

لالستثمار«.
<رس����وم االكتتاب قيمتها %2 
من املبلغ االجمالي املستثمر غير 

مستردة.
<االسترداد يكون في نهاية شهر 
ديسمبر من كل عام ميالدي خالل مدة 
الصندوق، وال يحق ملالكي وحدات 
الصندوق استرداد قيمة وحداتهم 
إال بعد مرور عامن ميالدين كاملن 

على مباشرة نشاط الصندوق.

شكر لفريق
 عمل

 الصندوق

قال رئيس مجلس ادارة ش��ركة الفوز لالس��تثمار يوس��ف خالد املرزوق 
ان رأس��مال الش��ركة املدفوع يبلغ 15 مليون دينار ساهم فيه نخبة مميزة من 
املس��اهمني واملستثمرين من الشركات واالفراد وتس��عى »الفوز« إلى احتالل 
مراكز الريادة بني الش��ركات اخلليجية في مجال االس��تثمار العقاري املتوافق 
مع أحكام الش��ريعة االسالمية، الفتا إلى أن الش��ركة تأسست في بداية 2009 

وتخضع لضوابط واحكام البنك املركزي.
وش��كر فريق العمل القائم على اجناز الصندوق، متمنيا لهم التوفيق على 

اجلهد الكبير الذي بذلوه على نحاج عملية االطالق.

يوسف خالد املرزوق

)هاني الشمري( من اليمني مبارك البدر ويوسف املرزوق ومشعل املسلم وم. بشار السالم في جانب من املؤمتر  

م.بشار السالممبارك البدرمشعل املسلم


