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فترة تقسيط القروض في مختلف دول العالم تتراوح بين 15 و30 عامًا

البالغة قيمته نحو ملياري دوالر بسبب طفرة اإلنشاءات واإلنفاق المتزايد على البنية التحتية

مع توسع اإلقراض وارتفاع الفائدة 

»كولدويل بانكر«: كلفة التمويل وشروطه الحالية
تعرقالن التطوير العقاري في الكويت

هيئة حكومية قطرية تفاوض لالستحواذ 
على مشروع مدينة بروة

السعودية ومصر تقودان نمو استهالك الصلب 
في الشرق األوسط العام الحالي

»نومورا« يتوقع انتعاشًا قويًا 
ألرباح البنوك السعودية في 2011

»ذا بانكر«: غالي أفضل وزير مالية 
في الشرق األوسط

القاه����رة � أ.ش.أ: اخت����ارت 
البريطانية  مجلة »ذا بانك����ر« 
والت����ي تعد من اه����م املجالت 
العاملية املتخصصة في الشؤون 
املالية والبنوك د.يوسف بطرس 
غالي وزير املالية كأفضل وزير 
مالية في الشرق االوسط وشمال 
افريقيا لعام 2009 وذلك للمرة 

الرابعة على التوالي.
وقد سبق ان اختارت مؤسسة 
اليورومني د.يوسف بطرس غالي 
افضل وزير مالية في الش����رق 
االوسط عامي 2006 و2007، كما 
اختارته مجلة »افريكان بانكر« 

املتخصص����ة في مجال البنوك افضل وزير مالية في آس����يا وافريقيا 
لعام 2009.واشارت مجلة »ذا بانكر« في تقرير مطول الى جهود غالي 
وسياساته، والتي، كما يؤكد التقرير، كان من الصعب على احلكومة 
املصري����ة ان تعبر بهدوء االمواج القاس����ية لالزمة املالية العاملية اال 
بفضل تلك السياسات واجلهود، والتي حافظت للحكومة على سيطرتها 
على السياسات املالية برغم الصعوبات االقتصادية وهو ما اشاد به 
صندوق النقد الدولي واملؤسس����ات الدولية املتخصصة خاصة فيما 

يتعلق بدور د.غالي على السيطرة في عجز املوازنة العامة.
ورصد التقرير التحول الهائل في اداء االقتصاد املصري خالل اشهر 
اغسطس وسبتمبر واكتوبر من عام 2009 وهو ما دفع املؤسسات املالية 
العاملية الع����ادة النظر في تقييماتها ملصر مثل صندوق النقد والذي 
كان يتوقع ان يس����جل احلساب اجلاري عجزا بنسبة 2% من اجمالي 
الناجت احمللي وذلك بسبب املخاوف من تراجع الصادرات وحتويالت 
املصريني باخلارج ودخل قناة السويس والسياحة، ولكن بفضل اداء 
االقتصاد املصري في تلك الفترة استقر الوضع املالي بصورة ملموسة، 
كما ان اسواق املال والبورصة املصرية بدأت في التعافي بعد تراجعها 

بشكل كبير خالل عامي 2008 و2009.

دبي � االسواق نت: توقع بنك 
»نومورا« الياباني انتعاشا قويا في 
عوائد املصارف السعودية خالل 
العام املقبل، بدعم من ارتفاع في 
معدالت الفائدة وتوس����ع نشاط 

اإلقراض.
وقال البنك إنه يتوقع أن تشهد 

البنوك زيادة في صافي هوامش 
الفائدة في العام املقبل، جنبا إلى 
جنب مع من����و القروض، نتيجة 
ارتفاع السيولة وحتسن الطلب 
على القروض.وأوضح »نومورا« 
أن البنوك لن حتقق منوا كبيرا 
في أرباحها خالل العام 2010، في 

ظل زي����ادة املخصصات للديون 
املعدومة، مش����يرا إلى أن نوعية 
األصول في املصارف من احملتمل 
أن تس����تمر في التدهور، خاصة 
من قطاع الشركات، وتوقع منو 
ضعيف لألصول نظ����را لنقص 

الطلب من القطاع اخلاص.

القاهرة � رويترز: رجح محللون 
أن تقود اململكة العربية السعودية 
ومصر النمو في استهالك الصلب 
هذا العام في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، اذ سترفع طفرة 
في اإلنشاءات واإلنفاق على البنية 

التحتية من الطلب.
وفي عام 2009 بدا الطلب على 
الصلب في شمال أفريقيا في مأمن 
من واحدة من أسوأ حاالت الركود 
التي تش����هدها صناع����ة الصلب 
العاملية التي تبلغ قيمتها 500 مليار 
املنتجني في  دوالر والتي حملت 
أنحاء العالم على خفض اإلنتاج 
النصف تقريب����ا مع تهاوي  إلى 

الطلب.
وي����رى محلل����ون أن البنوك 
املصرية التي تتوافر لديها السيولة 
بالرغم من أزمة االئتمان وبرامج 
اإلنفاق التحفيزي للحكومة على 
البنية األساس����ية س����اعدت في 
التشييد  اس����تمرار مش����روعات 
وساعد نقص املساكن في املنطقة 

على استمرار ازدهار الطلب.
وق����ال مدي����ر التس����ويق في 
أكبر منتج للصلب  »حديد عز«، 
في مصر، جورج متى ان االقراض 
في شمال أفريقيا متاح وال يواجه 
الناس مشكلة في احلصول على 

السيولة.
وأضاف أن هناك مشروعات بنية 
حتتية كبيرة في مصر بفعل الطلب 
على االسكان وتنفق احلكومة بشدة 

في هذه املجاالت.
وأشار احملللون إلى ان ارتفاع 
الطلب س����يمكن منتجي الصلب 

م����ن زيادة األس����عار ه����ذا العام 
ويستشهدون بالشركة السعودية 
للصناعات األساس����ية »سابك« 
إل����ى جانب  التركية  واردميي����ر 

حديد عز.
ويتوقع متى منو اس����تهالك 
الصلب ب����ني 8 و10% في منطقة 
الش����رق األوسط وشمال أفريقيا 

بعد تراجعه 1% في 2009.
من جانب����ه رأى نائب رئيس 
أبحاث األسهم في املجموعة املالية 
»هيرميس أحمد شمس« ان »سوق 
اإلنشاءات في مصر قوية للغاية 
والطلب مرتفع، كانت مصر من بني 
أكبر خمسة مصدرين لالسمنت 
واآلن نس����تورد بس����بب ارتفاع 

الطلب«.

والس����عودية والع����راق هما 
السوقان الواعدتان األخريان في 
املنطقة بفع����ل طفرة في اإلنفاق 

على البنية التحتية فيهما.
وقالت شركة اإلمارات لصناعات 
احلديد، ومقرها أبوظبي، إن السوق 
الس����عودية الت����زال ه����ي األكثر 
حيوية في املنطقة بفضل الطلب 
التجارية  البناء  على مشروعات 

والسكنية والصناعية.
وأضافت أن س����وق العقارات 
ستستفيد من العدد الكبير للسكان 
احمللي����ني ومنوهم، باإلضافة الى 
املشروعات الصناعية العديدة التي 

متولها احلكومة.
وملواجهة تزايد الطلب توسع 
الس����عودية أكبر مص����در للنفط 

في العالم طاقتها احمللية إلنتاج 
الصلب بنحو 50% على األقل في 

غضون الثالثة سنوات املقبلة.
أما العراق الذي مزقته احلرب 
فبدأ ف����ي اجتذاب املس����تثمرين 
األجانب في مسعى إلعادة اعمار 

البالد.
وذكر رئي����س وحدة األبحاث 
العقارية ف����ي »يو.بي.اس« بدبي 
سعود مس����عود ان العراق يبدو 
كمنطقة تتمتع بإمكانيات لتحقيق 
من����و جديد كبير فهن����اك الكثير 
من البناء متعدد االس����تخدامات 
واملستشفيات ومشروعات مصافي 
التكرير املزمعة والتي تنفذ حاليا 
مما يخلق طلبا على مواد البناء.

بيد أن الصورة في دبي التزال 

قامتة بسبب التباطؤ االقتصادي 
العامل����ي ومش����كالت الديون في 
مجموعة دبي العاملية التي أخرت 
حتسنا محتمال في ظروف اإلقراض 

لعدة سنوات.
وأوضح مسعود أن »أنشطة 
مشروعات البناء تراجعت بشدة 
التمويل اليزال قضية كبيرة وأعتقد 
أنه س����يبقى كذلك في السنوات 

القليلة املقبلة«.
ورأى أن اإلنفاق العام ال ميكن 
أن يع����وض االنخفاض في إنفاق 
القطاع اخلاص في دبي ورمبا نشهد 

انخفاضا في اإلنفاق العام.
وألغيت أو أرجئت مشروعات 
عديدة ترتبط بشركة نخيل وهي 
الوحدة العقارية لدبي العاملية بعد 
إعالن املجموعة عن املطالبة بتأجيل 

سداد ديون.
وق����ال املدير التنفيذي حلديد 
اجلزيرة ومقرها س����لطنة عمان 
بهاسكار دوتا »اعتدنا تصدير نحو 
35% من إنتاجنا لدبي في 2008 لكن 
اآلن تصديرنا الى هناك يتراوح 
بني 20 و25% بس����بب انخفاض 

الطلب«.
وأضاف أن املواد التي تصدر 
الى دبي يعاد تصدير أغلبها الى 
إيران والعراق بدال من استهالكها 

محليا.
وأكد مسعود من »يو.بي.اس« 
أنه »من املفارقات أن كمية كبيرة 
من مخزون الصلب تقبع في دبي 
والكثير م����ن املقاولني يتطلعون 
الى تسييل هذا املخزون عن طريق 

بيعه خارج دبي«. 

مصر تتطلع لسوق السندات األجنبية
 بقيمة بين مليار و1.5 مليار دوالر

القاهرة � رويترز: قالت وزارة 
املالية املصرية امس إن البالد تعتزم 
دخول سوق السندات األجنبية بقيمة 
تتراوح بني مليار و1.5 مليار دوالر 
في غضون أس���ابيع. وقال وزير 
املالية يوسف بطرس غالي لرويترز 
»السوق مواتية، هناك طلب ضخم 
من املستثمرين في لندن ونيويورك 
وآسيا«. وتابع »نعتزم اختبار أطول 
آجال االستحقاق. نختبر بني 20 و30 
عاما«.وأضاف غالي »نعتزم دخول 
السوق بقيمة بني مليار و1.5 مليار 
دوالر«. وتخطت مصر األزمة املالية 
العاملية بسالم نسبيا. وانخفض 
معدل النمو من مستوى 7% سنويا 
التي استطاعت البالد حتقيقه قبل 
التراجع االقتصادي لكنه استقر عند 

5% خالل األزمة.
وساهمت البنوك من خالل وفرة 
في السيولة في مساعدة االقتصاد 

نظرا لسياستها االقراضية احملافظة 
وإيرادات قطاع السياحة املرنة نسبيا 
باإلضافة إلى إيرادات قناة السويس 
وحتويالت العاملني باخلارج.وقال 
غالي إن هذه السندات غير مخصصة 
لتمويل عجز امليزانية. وأضاف »أنا 
اقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا«. 
وذكر وزير املالية أنه من املتوقع 
أن يبلغ عجز امليزانية للسنة املالية 
احلالية حتى نهاية يونيو 98 مليار 
جنيه )18 مليار دوالر( أي ما يعادل 
8.4% من الناجت احمللي اإلجمالي.لكنه 
أردف قائال إنه حسب على أساس 
منو قدره 4.7% واآلن من املرجح أن 
يبلغ معدل النمو ما بني 5.1 و%5.2. 
وأضاف غالي »لذلك قد ينخفض عجز 
امليزانية«.وقال مستشار وزير املالية 
املصري لشؤون الدين العام محمد 
أس���عد إن هناك »اهتماما مقبوال« 
باألوراق املالية املصرية الدولية نظرا 

الن البالد ال تصدر سندات بصورة 
منتظمة وال متلك الكثير من السندات 
األجنبية القائمة. وأضاف أسعد أن 
اإلصدار سيكون أول إصدار منذ عام 
2007.وذكر أس���عد أن مصر لديها 
سندات بقيمة مليار دوالر يحل موعد 
استحقاقها في 2011 و1.25 مليار دوالر 
تستحق في 2015 وكالهما تضمنهما 
احلكومة األميركية باإلضافة إلى 
اذون أجنبية قيمتها ستة مليارات 
جنيه )1.1 مليار دوالر( تستحق في 
2012.ولم يذكر غالي سعرا لإلصدار 
اجلديد لكنه توقع أن يكون مغريا 
جدا وقال إن اإلصدار »سيكون خالل 
أسابيع« ومن املقرر إعادة متويل 
سندات أجنبية ألجل عشر سنوات 
أصدرت في مايو 2001. وقال أسعد 
إن اإلصدار »قد يكون خالل األسابيع 
السبعة أو الثمانية املقبلة أو نحو 

ذلك«.

من خالل طرحها لالكتتاب العام

مصرف لبنان يحيي البحث 
في بيع 25% من »ميدل إيست«

بيروت ـ نادر عبداهلل
كش����فت معلومات خاصة ل� »األنباء« النقاب عن 
عودة مصرف لبنان املركزي الذي ميتلك شركة »طيران 
الشرق األوسط« )ميدل ايست( بالكامل، الى البحث 
في مش����روع طرح 25% من اسهم الشركة لالكتتاب 
العام في بورصة بي����روت، على ان ينظر في اطالق 
املرحلة الثانية من بيع الش����ركة، في مرحلة الحقة، 

تبعا لتطور االوضاع العامة في البالد.
وبحسب املعلومات التي امكن احلصول عليها فإن 
التحضير بإطالق املش����روع الذي كان مقررا تنفيذه 
قبل 5 سنوات سيش����مل في اجلزء األول منه اعادة 
تقييم اصول الش����ركة ثم اقرار اآللية التي سيصار 
الى اعتمادها في عملية االكتتاب، عن طريق تكليف 
احد املصارف املتخصصة ادارة االكتتاب والترويج 

له، سواء في السوق احمللية او في االسواق املجاورة، 
مع امكان االفساح في املجال امام اللبنانيني العاملني 
في هذه االسواق، للمشاركة في االكتتاب مع حتديد 
س����قف الكتتاب االفراد لقط����ع الطريق على احتمال 
س����يطرة جهة واحدة على اجلزء األهم من األس����هم 

املطروحة للبيع.
ومن وجهة نظ����ر مالية فإن مصرف لبنان ينظر 
الى وفرة الس����يولة في البنوك احمللية على انها من 
العوامل املش����جعة على جن����اح االكتتاب اضافة الى 
استمرار التحس����ن الذي حتققه »ميدل ايست« على 
صعيد األرب����اح، والتي كانت جتاوزت العام املاضي 
ال� 100 مليون دوالر، على الرغم من تأثرها بتداعيات 
االزمة املالية التي ضربت االسواق املجاورة، خصوصا 

اسواق اخلليج.

املدير  � رويترز: كش����ف  دبي 
العام لشركة بروة العقارية خالد 
النصر عن محادثات جتريها الشركة 
بشأن استحواذ هيئة حكومية على 
مشروعها مدينة بروة الذي تبلغ 
قيمته نحو ملياري دوالر، مضيفا 
ان هذا اإلجراء فيما يبدو جزءا من 
جهود تبذلها قطر ملساعدة شركاتها 
العقارية على التغلب على عاصفة 

األزمة العاملية.
ونقلت احدى الصحف القطرية 
عن النصر قوله انه في هذه املرحلة 
ميكن القول انها مؤسسة مقرها قطر 
وانها كيان حكومي، وكان النصر 
قد صرح سابقا بان املرحلة األولى 
من مدينة بروة التي تقدر مبلياري 
دوالر ستستكمل في يونيو 2011 
وانها ستؤوي 25 ألف ساكن تقريبا 
ومتعهد املرحلة األولى من املشروع 
هو شركة بيلفنجر بيرجر األملانية. 
وامتنع مدير تنفيذي في بروة عن 

التعليق.

ويقول محللون ان الوضع املالي 
القوي لقطر سيمنع على األرجح 
حدوث أزم����ة عقارية مماثلة كما 
تعرضت لها جارتها دبي، لكن بعض 
احملللني يخشون من وقوع مشاكل 

بسبب زيادة املعروض.

وقال مصرفي رفيع في الدوحة، 
طلب عدم نشر اسمه، »إن القصة 
هنا هي منو السكان وهناك حاجة 
ملبان إليوائهم لكن املعروض القادم 
كثير جدا ومن الصعب للغاية ان 

ترى كيف ميكن شغله«. 

العقاري لشركة  التقرير  ألقى 
كولدويل بانكر العاملية � فرع 
الكوي����ت الضوء عل����ى أهمية 
التمويل في عودة احلركة من 
جديد إلى السوق العقاري احمللي وأن تأخر البنوك في 
منح الشركات العقارية واملطورة للعقار التمويل املناسب 
يعرقل عمليات التطوير العقاري في الكويت، حيث لن 
يرتقي التطوير العقاري للطموح املطلوب في ظل التمويل 
العقاري باألسعار والشروط التي تفرضها البنوك على 
املشاريع العقارية الضخمة منذ بداية األزمة املالية العاملية 
حتى اآلن. وأش����ار التقرير إلى صغر املدة التي تشترط 
البنوك تقس����يط القروض التي حتصل عليها الشركات 
العقارية خالله����ا والتي تتراوح بني 5 و8 أعوام، كونها 
ال تتناسب مع طبيعة املش����اريع العقارية التي حتتاج 
في تنفيذها وبدأ تشغيلها إلى سنوات تصل إلى أربعة 
وخمسة أعوام، وهو األمر الذي يجعل قدرة املطور على 
السداد ضعيفة خالل تلك الفترة القصيرة نتيجة لتأخر 
العائد املرجو منها، في حني تتراوح س����نوات التقسيط 
للمشاريع العقارية الضخمة على مستوى مختلف دول 
العالم بني 15 و30 عاما، وأحيانا بش����كل تدريجي لقيمة 

األقساط املستحقة على الشركات مبا يتناسب مع بداية 
حتصيل الشركات إليرادات تلك املشاريع.

وتس����اءل تقرير كولدويل بانكر: ملاذا ال توجد هذه 
النظرة لدى البنوك احمللي����ة خاصة أن الوضع احلالي 
يعتبر مريحا بالنسبة للبنوك احمللية التي تتوافر لديها 
نسب عالية من السيولة؟ وملاذا ال تقوم البنوك بتوظيف 
تلك السيولة من خالل ش����روط ميسرة للشركات التي 
لديها مش����اريع عقارية تنموي����ة كبرى حقيقية معطلة 

بسبب فقدان التمويل؟
وتطرق التقرير إلى النس����بة الت����ي حتددها البنوك 
احمللية لإلقراض والتي تبلغ 2.5% فوق س����عر اخلصم 
خالل الس����نة األولى لإلقراض، وهي النسبة التي تزيد 
مع زيادة عدد س����نوات التمويل، مشيرا إلى أنها تعتبر 
عنصرا محبطا بالنسبة للش����ركات املطورة للمشاريع 
العقارية، حيث يساهم ذلك في تقليص أرباح املشاريع، 
خاصة أن املشاريع العقارية تكون طويلة املدى وحتتاج 
إلى س����نوات إقراض طويلة، فإنه في حال ارتفاع نسبة 
الفائدة قد تصل كلف����ة التمويل إلى 9%، وهو ما يجعل 
املشاريع غير مجدية بالنسبة لشركات القطاع اخلاص، 
وهو األمر الذي يبعد الكثير من شركات القطاع اخلاص 

عن تنفيذ املشاريع الكبرى. وبني التقرير أهمية التمويل 
بالنسبة للمشاريع العقارية، حيث يعد ثالث أهم العناصر 
الرئيسية في اجلدوى االقتصادية للمشاريع، ويترتب 
على كلفته إجمالي اخلطة التسويقية للمشاريع، ومدى 

الربحية املتوقعة من املشاريع.
وأعتبر التقرير ما جاء في قانون رقم 2 لسنة 2009 
بشأن تعزيز االستقرار املالي في البالد غير كاف ملساندة 
الش����ركات في ظل األزمة املالية احلالية وأن الش����ركات 
حتتاج إلى مزيد من البنود التي تدعم أنشطة الشركات 
العقارية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل السيما الشركات 
التي لديها مشاريع عقارية ضخمة معطلة وحتتاج إلى 
املزيد من املساندة حتى تعود عجلة التشييد إلى سابق 
عهدها، وأكد التقرير أن السوق العقاري يحتاج إلى ضخ 
أدوات أخرى لتنشيط حركة العمل به، وحتى تستطيع 
الشركات استكمال ما لديها من مشاريع وتنفيذ خططتها 
املستقبلية. وكذلك الوضع بالنسبة إلى املشاريع احلالية 
اجلاهزة للبن����اء والتي حتتاج أيضا إلى متويل لبنائها 
ألن عدم معاجلة مشكلتها اآلن سيؤدي إلى تضاعف كلفة 
البن����اء فيما بعد، خاصة ان تكاليف البناء اآلن متدنية، 

حيث ان متويلها سيخلق دورة جديدة للسوق.

تقــرير
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انتعاش عوائد املصارف السعودية في 2011
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