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تنظم ش���ركة أرينا لتنظيم 
الدولية  املؤمترات واملؤمترات 
»مؤمت���ر االس���تثمار األملاني« 
خ���ال 23 و24 من أكتوبر من 
العام احلالي مبنتجع هيلتون 
الكويت برعاية وزارة التجارة 
والصناعة وش���ركة لوفتهانزا 
سيتي س���نتر األملانية ووسط 
حضور كبرى الشركات األملانية، 
ويعد املؤمتر سابقة هي األولى 
م���ن نوعها مبنطق���ة اخلليج، 
وس���يعقد املؤمتر حتت شعار 
»الفرص الصغيرة غالبا ما تكون 

البداية ألكبر املشاريع«. 
وبهذه املناس���بة قال املدير التنفيذي للشركة 
نادر صاح الدين أن مؤمتر االستثمار في أملانيا 
يعد حلقة وصل بني املؤمترات واحللقات الدراسية 
التي جتمع بني املستثمرين الدوليني واملطورين، 
والس���لطات احلكومية واالس���تثمارية، وكذلك 
املهندسون املعماريون واملصممون واالستشاريون 
باالضافة إلى جميع القطاعات التي تلعب دورا في 
األنش���طة االستثمارية في دول اخلليج والشرق 

األوسط.
واضاف صاح الدين ان املؤمتر سيوفر منبرا 
لش���بكة االتصال مع أكثر من 3000 من املديرين 
التنفيذيني واملستثمرين واملمولني وصانعي القرار 
كما انه يعزز اس���تراتيجيات الشركات املشاركة 
وقدرتها التكنولوجية، والتمويلية باالضافة إلى 
قدراتها االستشارية، مشيرا إلى ان املؤمتر يتيح 
للمشاركني الفرصة للتعرف على آخر التطورات 
والفرص والقضايا االقتصادية واالس���تثمارية، 
وكذلك املساهمة في توصيل وجهات نظر الشركات 
الازمة لتش���كيل االجتاه املستقبلي  واخلبرات 

لصناعة االستثمار.
ولفت صاح الدين إلى ان مؤمتر االس���تثمار 
األملاني س���يتناول القضايا األساسية للمهنيني 
العاملني في مجال متويل املشاريع والتداول على 
األسهم اخلاصة وكذلك قطاع التسويق واالعان، 
وسيتم تقدمي محاضرات رئيسية وحلقات نقاش 
من كبار الشخصيات املهمة في صناعة االستثمار، 
موضح���ا ان حلقات النقاش ترفع من مس���توى 
التواصل بني اجلهات املشاركة كما انها تعتبر فرصة 
ال تقدر بثمن بالنس���بة لشركات القطاعني العام 
واخلاص في الوقت الراهن لتقدمي استراتيجيات 
لزيادة رؤوس أموالها مع املستثمرين والوسطاء 

واملمولني. 
واضاف صاح الدين ان املؤمتر يهدف إلى متكني 
املستثمرين الذين يقدمون رؤوس األموال الكبيرة 
لقطاع االستثمار للحصول على فهم شامل ألحدث 
االجتاهات والتطورات والفرص االستثمارية، من 
خال لقاءات وحوارات مع معظم مديري الصناديق 
والش���ركات املبتكرة في مجال مجال االستثمار، 
مشيرا إلى ان املؤمتر سيسلط االضواء على اموال 
وأنشطة الشركات االس���تثمارية وبني الشركات 

املماثلة، واملستثمرين املتوقعني 
والش���ركاء، لدعم وتش���جيع 
الشركات على االبتكار في هذا 

القطاع.
ولفت ص���اح الدين إلى ان 
املؤمتر س���يعد فرصة ممتازة 
لتسويق التكنولوجيا واخلبرة 
الازم���ة خلدمة املس���تثمرين 
احملتملني، والعماء والشركاء 
ان���ه يهدف  واملش���ترين، كما 
التعرف عل���ى األولويات  إلى 
احلالية للمستثمرين والشركات 
واملشترين ضمن هذه املساحة، 
مشيرا إلى ان املؤمتر سيسمح 
بلقاء املستشارين الفنيني والعماء احملليني مما 
يس���اعد في تنمية الطموحات العاملية وتشجيع 

صناع الصفقة والتكنولوجيا.
واكد صاح الدين ان املؤمتر س���يدعو جميع 
املؤسسات االس���تثمارية، املصارف واملؤسسات 
املالية، اصحاب االستثمار في العقارات السكنية، 
املس���تثمرين العقاريني، واألف���راد ذوي الكفاءة 
العالية، ووكاالت ترويج االستثمار، واملهندسني 
املعماريني، ومدراء املش���اريع وم���دراء البلدية، 
وكذلك شركات البناء واملقاوالت وكبار املسؤولني 
التنفيذيني من املنظمات الرئيسية، باالضافة إلى 
كبرى الشركات االستثمارية في منطقة اخلليج، 
واألجهزة واملؤسسات احلكومية الداعمة لاستثمار 

األجنبي.

واضاف صاح الدين ان شركة لوفتهانزا سيتي 
سنتر الراعي الرئيسي للمؤمتر والناقل الرسمي 
للحدث تعتبر سلسلة عاملية في قطاع السياحة، 
ومت افتتاح أول مركز اللوفتهانزا في مدينة درسدن 

)أملانيا( عام 1991.
وأضاف صاح الدين ان املؤمتر س���يكون من 
اكبر املؤمترات التي مت تنظيمها في الكويت ودول 
اخللي���ج وذلك لكثرة عدد الش���ركات املنتظر أن 
تش���ارك في املؤمتر، موضحا أن املؤمترات تعد 
من افضل السبل املتاحة حاليا لتدعيم االقتصاد 
الوطني في ظل األزمة العاملية الراهنة التي تضرب 

االسواق العاملية .
 واضاف صاح الدين أن الهدف األساسي من 
تنظيم املؤمتر هو تدعيم العاقات والروابط بني 
الصناعات والعامات التجارية األملانية املتواجدة 
بالكويت وبني عمائها داخل الكويت وخارجها، 
باالضاف���ة إلى إتاح���ة الفرصة لرج���ال األعمال 
واملستثمرين ملتابعة التقدم في الصناعات األملانية 
من خال تواجدها في مؤمت���ر واحد ومبجاالت 

متعددة.
واشار صاح الدين إلى ان املؤمتر يعد فرصة 
جيدة للباحثني عن وكاالت أملانية بالتعرف على 
الشركات األملانية التي ستشارك في املؤمتر كما 
يتيح املؤمتر الفرصة للشركات املشاركة بتوسيع 

قاعدة عمائها.

بيروت ـ نادر عبداهلل
جتاوب مص���رف لبنان م���ع طلب جمعية 
املصارف متديد املهل املمنوحة ملصارف األعمال 
سنة إضافية لتسوية أوضاعها وتطبيق التعاميم 

التي أصدرها.
وبالفعل، فقد أصدر احلاكم رياض س���امة 
أخيرا تعميما جديدا قضى بتمديد املهلة املمنوحة 
ملصارف األعمال لتسوية أوضاعها، حتى نهاية 
العام 2010، على ان تعاقب املصارف التي تتخلف 

عن تنفيذ املهمة، ضمن املهلة احملددة.
وتتمثل املشكلة التي تعاني منها مصارف 
األعمال في تركز اجلزء األهم من توظيفاتها في 
سندات اخلزينة )53.3%(، خافا لقانون إنشائها، 
والذي يحدد مهمتها الرئيسية في توظيف ودائعها 
في املشروعات متوسطة وطويلة األجل، إذ لم 

تتجاوز هذه الفئة من التوظيفات ال� %23.
وتب���رر املصارف هذه املش���كلة بالظروف 
االستثنائية التي شهدها لبنان في السنوات ال� 4 
املاضية، وهي الظروف التي ساهمت في تقلص 
املشروعات االستثمارية ذات الطابع اإلنتاجي، 

ودفعت معظم املستثمرين الى التريث بانتظار 
جاء صورة الوضع السياسي واألمني.

وبحسب أمني عام جمعية املصارف د.مكرم 
صادر، فإن مشكلة مصارف األعمال هي جزء من 
املشكلة التي يعاني منها القطاع املصرفي ككل، 
والتي تتمثل في محدودية فرص التوظيف في 

السوق اللبناني، العتبارات كثيرة أبرزها:
� الوضع العام في الب���اد، وتراجع حركة 
االس���تثمار الى احلدود الدنيا، بإنشاء بعض 
القطاعات، خصوصا قطاع العقارات الذي يفرض 
املصرف املركزي قيودا صارمة على التوظيف 
فيه، وقطاع الس���ياحة حيث تقتصر احلركة 
فيه حتى اآلن على ترميم وحتديث املنش���آت 

السياحية.
� ارتفاع كلفة اإلق���راض بالليرة التي باتت 
متثل حاليا أكثر من 50% من إجمالي الودائع لدى 
مصارف األعمال، وحوالي 35% لدى املصارف 
التجارية، األمر الذي دفع القطاع املصرفي الى 
االستمرار في االتكال على قطاع سندات اخلزينة 

للتوظيف فيه.

فهد املخيزمي يتوسط املشاركني من مدرسة كيمبردج اإلجنليزية

ارتفاع ملحوظ في التداول العقاري

نادر صالح الدين

»بيتك« يستعرض تجربته مع مدرسة كيمبردج

التسويق  اس���تعرض فريق 
والعاقات العامة ببيت التمويل 
الكويتي )بيتك( جتربة »بيتك« في 
دعم األنشطة الصحية وذلك في 
زيارة نظمها مركز دسمان ألبحاث 
وعاج أمراض السكر ألكثر من 60 
طالبا ومعلما في مدرسة كيمبردج 

اإلجنليزية � حولي.
واس���تطلع الفريق بحضور 
مدير إدارة التسويق والعاقات 

العامة م.فهد املخيزمي ألنش���طة 
التي أجنزها مؤخرا من خال دعمه 
لليوم العاملي ملرضى السكر والذي 
كان ل� »بيتك« مش���اركة فاعلة 
من خال تنظيم عدة محاضرات 
إكلينيكية بالتعاون مع مستشفى 
السام لتعريف اجلمهور بأمراض 
السكر وطرق الوقاية منه وسبل 
عاجه، باإلضافة إلى املشاركة في 
برنامج الغذاء الصحي والذي أعده 

مركز دسمان إلى جانب مهرجان 
املشي والذي ش���ارك فيه وزير 
اإلع���ام والنفط الش���يخ أحمد 
العبداهلل ووزير الصحة د.هال 

الساير.
م���ن جانبهم، أش���اد أعضاء 
التدريس���ية مبدرس���ة  الهيئة 
كيمبردج بجه���ود »بيتك« في 
املج���ال الصح���ي وال���ذي يعد 
ب���ه للقطاع  منوذج���ا يحتذى 

اخل���اص من خال مس���اهماته 
الفاعلة في التنمية الشاملة، كما 
أن مبادرات »بيتك« تدلل حرصه 
على دعم قدرات املجتمع من خال 
املساهمة في دعم مجاالت الصحة 
والتعليم والش���باب واملشاريع 
اخليرية وغيرها من األنش���طة 
العامة  التي تستهدف املصلحة 

ألفراد املجتمع.
ومتثل جهود »بيتك« في املجال 

الصحي واقعا حيا في العديد من 
املشاريع مثل إنشاء مستشفى 
عاج اإلدمان، ومشروع بناء مراكز 
لإلسعاف باإلضافة إلى املساهمات 
في دعم احلمات التوعوية في 
مجاالت الصح���ة، وكذلك دعم 
قدرات بعض املستشفيات واملراكز 
الطبية باملعدات واألجهزة التي 
تساعدها في أداء دورها بأفضل 

شكل ممكن.

في مجال دعم الصحة وخالل زيارة نظمها مركز دسمان ألبحاث وعالج أمراض السكر

»أرينا« تنظم مؤتمر »االستثمار األلماني« 
خالل أكتوبر المقبل

مصرف لبنان يمدد سنة إضافية
لمصارف األعمال لتسوية أوضاعها

يضم أكثر من 3000 من المديرين التنفيذيين والمستثمرين وصانعي القرار

»كولد ويل بانكر«: عودة محتملة لتداول القسائم الصناعية في 2010

إيرادات فنادق دبي األكثر انخفاضا في الشرق األوسط خالل 2009

ذكر التقرير العقاري لشركة كولد 
ويل بانكر العاملية � فرع الكويت 
أن الثاثة أسابيع األولى من شهر 
يناير احلالي شهدت تداول 332 
صفقة عقارية بقيمة بلغت 131.5 
مليون دينار، حيث ارتفع حجم 
الصفقات االستثمارية التي احتلت 
املرك���ز األول محققة 80 مليون 
دينار من خال تداول 111 عقارا، 
تاه العقار السكني الذي بلغ حجم 
صفقاته 49 مليون دينار بعدد 218 
عقارا، فيما لم يشهد قطاع العقار 
التجاري سوى ثاث صفقات فقط 

بقيمة 2.5 مليون دينار.
التقرير ان يناير 2010  وقال 
شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد 
حجم التداول العقاري باملقارنة مع 
يناير من العام 2009 الذي شهد 
تداول 78.8 مليون دينار وكذلك 
يناير من العام 2008 الذي حقق 
124 مليون دينار، مبا يشير إلى 
تعافي القطاع العقاري الس���يما 
قطاعي السكني واالستثماري من 
تداعي���ات األزمة املالية العاملية، 
ومبا يؤكد أن عام 2010 سيكون 
نهاية لألزم���ة التي مرت بقطاع 
العقار وبداية النتعاش احلركة 
على التداول، السيما مع تراجع 
املالية  الكويت لألوراق  س���وق 
وتخوف أغلب املس���تثمرين من 

تذبذب حركته.
وبني التقرير أن ارتفاع حجم 
القطاع  الت���داول على صعي���د 

تقدمي التمويل للعماء امللتزمني 
وفق���ا للضمانات الكفيلة بحفظ 

حقوقها.
التقرير أن يش���هد  ويتوقع 
الربع األول من العام 2010 حركة 
العقارات  ت���داول  متزايدة على 
السكنية واالس���تثمارية نظرا 
لتعطش املتعاملني في الس���وق 
إلبرام الصفقات، السيما بعد فترة 
الركود الطويلة التي مرت على 
مدار العام ونصف العام املاضيني، 
البعض في  عاوة على رغب���ة 

االستثماري يعطي مؤشرا لزيادة 
حجم السيولة املتوافرة في السوق 
حاليا مقارنة مع الفترة السابقة 
التي ش���هدت ش���حا كبيرا على 
مس���توى »الكاش« في السوق، 
األمر الذي يشير إلى رفع البنوك 
احمللية للحذر التمويلي الذي كانت 
فرضته خال األش���هر املاضية 
وإعادة النظر في أمر متويل قطاع 
العقارات االستثمارية وذلك وفقا 
الكويت املركزي  لتعليمات بنك 
األخيرة التي حثت البنوك على 

اقتناص الف���رص املتميزة التي 
تعرض اآلن للشراء في السوق 
بأسعار مناس���بة، فعلى سبيل 
املثال توج���د اآلن حركة كبيرة 
على شراء األراضي السكنية في 
مناطق ش���رق القرين واملناطق 
خ���ارج الدائري الس���ادس، كما 
تشهد البنايات االستثمارية املدرة 
للدخل حركة تداول واضحة، إال 
أن احلرك���ة التزال ضعيفة على 
الفضاء  األراضي االس���تثمارية 
والبيوت الهدام التي حتتاج إلى 

عمليات تطوير مببالغ كبيرة، أما 
على صعيد قطاع العقار التجاري 
فا توجد توقعات بتعافيه على 
مدار الفت���رة املقبلة، خاصة مع 
تأثره مبجموعة من العوامل التي 
تدفع في اجتاه اس���تمرار فترة 

ركوده.
وأشار التقرير إلى أن انغاق 
الباد يعد أحد أهم العوامل التي 
تؤثر سلبا في تأخر انتعاش قطاع 
الباد،  التجاري���ة في  العقارات 
خاصة مع تزايد حجم املعروض 
من املساحات اإلدارية والتجارية 
سواء على مستوى العاصمة أو 
مختلف املناطق التجارية بالباد، 
محدودي���ة الطلب على التأجير، 
مش���يرا إلى أنه في حال انفتاح 
الباد على املستثمرين األجانب 
والسماح لهم بفرص عمل متعددة 
أمام  س���يتغير الوضع كثي���را 
العقارات التجارية التي من املؤكد 
ان تش���هد حركة وطلبا متزايدا 

وحاجة كبيرة للتأجير.
التقري���ر أن تعود  وتوق���ع 
احلركة بقوة على تداول القسائم 
الصناعية واملخازن خال األشهر 
األولى من العام 2010، السيما مع 
ندرة املعروض من تلك القسائم في 
السوق، خاصة في ظل استمرار 
تأخر الهيئة العامة للصناعة في 
توفير القسائم الصناعية الكافية 
للصناعي���ني، وه���و األمر الذي 
سيدفع في اجتاه ارتفاع أسعار 
تلك القسائم بشكل تدريجي لتعود 
سريعا إلى معدالتها السابقة التي 

كانت عليها قبل األزمة.

سيؤدي الرتفاع األسعار بشكل تدريجي لتعود إلى معدالتها السابقة

تقــرير

دبي � رويترز: شهدت فنادق دبي أكبر انخفاض في 
اإليرادات في منطقة الشرق األوسط في 2009 بفعل 
األزمة املالية العاملية، فيما حققت فنادق العاصمة 
اللبنانية بيروت أعلى زيادة في اإليرادات وفقا ملسح 
أجرته »اس تي ار غلوبل« لاستشارات الفندقية.

وأظهر املسح أن اإليرادات للغرفة املتاحة، وهي 
مؤشر للصناعة، انخفضت لفنادق دبي 31% إلى 163 
دوالرا، فيما قفزت بالنسبة لفنادق بيروت التي تتمتع 
بأطول فترة استقرار سياسي منذ 2005 بحوالي %62 

إلى 146 دوالرا في 2009 مقارنة مع 2008.
وتستمد دبي 19% من ناجتها احمللي اإلجمالي من 
السياحة. واجتذبت املنتجعات والفنادق والشقق 
الفاخرة وڤيات االستجمام نحو سبعة مايني سائح 

في 2007.
ومن املتوقع أن يشكل ضعف الطلب االستهاكي 
أكبر حتد للمتاجر في مهرجان التس����وق السنوي 
في دب����ي هذا الش����هر مع احجام املس����تهلكني عن 
االنفاق، وذلك حس����بما أظهره مسح حديث أجرته 

»داتامونيتور«.
ويشكل السياح اجلزء األكبر من املتسوقني في دبي 

وال توجد أرقام رسمية عن السياحة في االمارة.
وسجلت منطقة الشرق االوسط وأفريقيا بشكل 
عام انخفاضا في املؤشرات الثاثة لصناعة السياحة 

وهي نس����بة االش����غال واإليرادات للغرفة املتاحة 
ومتوسط املعدل اليومي في 2009.

وهبطت نسبة االشغال في املنطقة حوالي %11 
مقارنة مع 2008 الى 62%، فيما انخفض متوسط املعدل 
اليوم����ي 2.7% الى 154 دوالرا. وتراجعت اإليرادات 

للغرفة املتاحة 13.3% الى 95.4 دوالرا.
وس����جلت مسقط عاصمة س����لطنة عمان أكبر 
انخفاض في االش����غال في 2009 بلغ 21% إلى %54، 
تليها العاصمة الس����عودية الرياض التي ش����هدت 

تراجعا بنسبة 18% الى %58.
وفي ديسمبر س����جلت منطقة الشرق االوسط 
وأفريقيا انخفاضا بنسبة 13% في اإليرادات للغرفة 
املتاحة، وهو أكبر تراجع من نوعه في العالم بحسب 

املسح.
وقالت العضو املنتدب لدى »اس تي ار غلوبل« 
اليزابيث راندال إن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
تخلف����ت حاليا عن مناطق العالم األخرى من حيث 
انتع����اش اإليرادات للغرفة املتاح����ة. وأضافت انه 
رغم ذلك فان املنطقة دخلت دائرة الركود متأخرة 
عن أوروبا ومنطقة آسيا املطلة على احمليط الهادي 
وأميركا الش����مالية، ونعتقد أن هذه ستكون فقط 
فجوة زمنية حتى تلح����ق املنطقة مبناطق العالم 

االخرى على مسار االنتعاش.


