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)فريال حماد( فيليب تشيرشيل متحدثا عن العقار البريطاني خالل املؤمتر الصحافي لـ »غيتهاوس«  

تشيرشيل: مليار جنيه إسترليني قيمة االستثمار 
بالقطاع العقاري البريطاني في الربع األول

العقار في المملكة المتحدة أصبح في المرحلة الثانية التي تفرض التطوير والتنويع في السوق
أحمد مغربي 

العقاري  القطاع  دعا رئيس 
ف���ي بنك  ومتوي���ل األص���ول 
غيتهاوس فيليب تشيرش���يل، 
التابع لشركة بيت األوراق املالية، 
املستثمرين الكويتيني الى سرعة 
التحرك لالس���تفادة من عودة 
الثقة الى قطاع العقار التجاري 
ف���ي اململكة املتح���دة في ضوء 
انتعاش الطلب على فئات األصول 
احلقيقية عالية اجلودة في 2010، 
حيث تدل مؤشرات السوق على 
عودة الثقة لدى املستثمرين في 

هذا القطاع احليوي.
حديث تشيرشيل جاء على 
هامش مؤمت���ر صحافي عقده 
بنك غيته���اوس أمس لعرض 
الفرص االستثمارية العقارية في 
بريطانيا الى جانب استعراض 
اب���رز املؤش���رات االقتصادية 

البريطانية.

تعافي السوق

وأوض���ح أن تعافي س���وق 
العقار البريطاني بات في املرحلة 
الي���وم، والتي تفرض  الثانية 
التطوير والتنويع في السوق بعد 
املرحلة األولى التي مت فيها شراء 
أفضل األصول بأحسن األسعار، 
مبينا أن تعافي السوق العقاري 
البريطاني كان سريعا، نتيجة 
لتحسن األسواق العاملية وعودة 
البريطانية لالستثمار  البنوك 

بشكل كبير في األسواق.
وأعرب ع���ن تفاؤله بعودة 
الثقة للسوق العقاري البريطاني 
قائال: »هناك مؤشرات قوية تدل 
على أن الثقة عادت للسوق من 
جديد بعد أن وص���ل الى أدنى 
مس���توياته خالل االزمة املالية 
الى أن سوق  العاملية«، مشيرا 
االستثمار بدأ في العودة خالل 
2010 مسجال متوسطا يبلغ 2.1 

تتراوح بني 10 و 15 عاما.
وكش���ف عن فرص سانحة 
الس���كني  العقاري  القطاع  في 
والتعليمي، خاصة أن األخير ال 
يتأثر في األزمات املالية او األزمات 
القطاعات، ورأى  التي تشهدها 
أن هناك فرصا استثمارية توفر 
قطاعا عريضا من فئات األصول 
عالية اجلودة في سكن الطالب 
والرعاية الصحية ومس���احات 
مكتبية لألعمال تناسب متطلبات 

املستثمرين.

عائد تأجير مستمر

وأكد على حرص »غيتهاوس« 
على شراء وتسليم استثمارات 
عقاري���ة عالية اجل���ودة مثل 
استحواذه مؤخرا على محفظة 
عقارية في قطاع سكن الطالب في 
مدينتي »ليڤربول« و»لوغبورغ« 
بقيم���ة تزيد عل���ى 31 مليون 
استرليني، مما يوفر للمستثمرين 

عائد تأجير مستمر.
وعن خدمات »غيتهاوس« في 
السوق العقاري البريطاني قال: 
ميكننا تأمني صفقات موجودة 
وغير موج���ودة، عب���ر فريق 
الوح���دة العقارية الذي يدرس 
حالة السوق وكفاءة االستثمار 
قبل تقدميه للمستثمر، الى جانب 
تأمني احللول التمويلية خاصة 
أننا مصرف يعمل وفق الشريعة 

االسالمية.
التمويل،  أما ع���ن جه���ات 
فأوضح تشيرشيل انها تتنوع 
بني جهات تعمل وفق الشريعة 
وجهات تقليدية، لكن املوضوع 
يعتمد على األسعار املعطاة، لكن 
التعامل يكون وفق الش���ريعة، 
خاصة أن هناك 17 مصرفا تقليديا 
ف���ي بريطاني���ا و5 تعمل وفق 
الشريعة االسالمية، وحصتنا 

كبيرة منها.

الغالب���ة منها، فيما بلغت قيمة 
العقاري  القطاع  االستثمار في 
البريطان���ي قرابة املليار جنيه 
استرليني في الربع األول نتيجة 
اقب���ال البنوك البريطانية على 

العقار.
م���ن جه���ة ثاني���ة أوضح 
تشيرشيل أن اغلب املستثمرين 
األوروبيني في العقار البريطاني 
في الربع األول هم األملان، فيما 
يأتي في املرتبة الرابعة مستثمرو 
الشرق األوسط، وباحلديث عن 
البريطاني،  مؤشرات االقتصاد 
أشار الى ان اجمالي الناجت احمللي 
عاد للنمو في الربع األخير من 
العام 2009، واستمر االقتصاد 
ف���ي التعافي ف���ي الربع األول 
ليسجل منوا بنسبة 0.2% بني 

يناير ومارس.

ضعف الجنيه اإلسترليني

واعتبر أن هذه املؤش���رات 

مليار استرليني شهريا.
ولفت الى أن االثني عش���ر 
ش���هرا املقبلة ستزيد من تطلع 
املستثمرين في سوق العقارات 
ف���ي اململك���ة وذلك لع���دد من 
املب���ررات املختلفة والتي يأتي 
ف���ي مقدمتها أس���عار الصرف 
املناسبة للمشترين ومنو قيمة 
رأس املال في قطاع العقارات مع 
عائد تأجير مستقر، اضافة الى 
مؤشرات رئيسية تدل على حالة 
التحسن التي مير بها االقتصاد 
البريطاني بعد مروره من عنق 

زجاجة االزمة املالية.

الربع األول

حج���م  أن  ال���ى  وأش���ار 
االس���تثمارات في منطقة خلف 
البحار بلغ نحو 30% من السوق 
العق���اري البريطاني منذ بداية 
العام احلالي، في حني تش���كل 
منطقة الشرق األوسط النسبة 

سببا كافيا لالستثمار في القطاع 
العقاري البريطاني، في الوقت 
الذي شهد سوق املال منو بنسبة 
0.6% في الفترة املذكورة، مبينا 
أن ضعف اجلنيه االس���ترليني 
يعتبر فرصة مميزة للمستثمرين 
للدخول الى الس���وق العقاري 
والشراء بأس���عار مميزة، بعد 
أن حتسن وضع السوق بنسبة 
14% من القاع، خاصة مع اقبال 
البنوك على الشراء وكان احدها 
بنك منورا الذي أقدم على شراء 
مساحة 650 ألف قدم مربعة في 

منطقة سيتي أوف لندن.
وبالنس���بة للتموي���ل، أكد 
تشيرش���يل عل���ى أن البنوك 
اليوم التزال مترددة في متويل 
التطوير اال انها تقوم بعمليات 
الشراء، الفتا الى أن »غيتهاوس« 
يؤمن للمس���تثمرين التمويل 
الالزم من البنوك البريطانية، 
ومب���دة تعتبر طويل���ة األمد 

دعا في مؤتمر عقده بنك غيتهاوس الكويتيين إلى االستثمار في العقار البريطاني

اتحاد الصناعات 
ينظم برنامجًا تدريبيًا

»نور كابيتال ماركتس« 
ترعى معرض األردن 

الخامس للفوركس

الكويت � كونا: ينظم احتاد 
الصناعات الكويتية برنامجا 
تدريبيا ح����ول إدارة عمليات 
الش����راء والتوريد واخلدمات 
اللوجستية في الفترة من 16 
حت����ى 19 مايو اجلاري بهدف 
تعزيز كفاءة املش����اركني من 

منتسبي القطاع الصناعي.
وقال بيان صحافي لالحتاد 
ان البرنامج الذي تدعمه وترعاه 
الهيئة العامة للصناعة يهدف 
الى اطالع املشاركني على اهم 
استراتيجيات اختيار املوردين 
وابرز اساليب التقييم بشكل 

دوري لهم.  
واض����اف ان البرنامج من 
شأنه تعريف املشاركني على 
اهم مهارات بن����اء التوقعات 
التف����اوض واالمن  ومهارات 
والسالمة واساليب التخزين 
اخلدم����ات  الدارة  اضاف����ة 
البيان ان  اللوجستية. وذكر 
البرنام����ج يعقد ضمن خطة 
البرامج التدريبية التي اعدها 

االحتاد للعام 2010 .

انطالقا من توس����ع اعمال 
ونش����اطات ن����ور كابيت����ال 
ماركت����س عل����ى الصعيدين 
احملل����ي واالقليمي والتواجد 
الدائم في األسواق االقليمية 
للمنافس����ة بأفضل خدماتها 
ومنتجاتها. وبهذه املناس����بة 
التنفيذي في  الرئيس  صرح 
نور كابيتال ماركتس خورام 
سعيد بأن »ان سي ام« تقوم 
بالرعاية الرئيس����ية ملعرض 
األردن اخلام����س للفوركس � 
عمان، وهو لتقدمي اخلدمات 
واملنتج����ات اجلديدة وتقدمي 
التكنولوجي����ا املتطورة عبر 
خدمة التداول االلكتروني والتي 
تسهل للعمالء الكرام الدخول 
واختي����ار املنتجات املتنوعة 
واألس����واق املناسبة وتوزيع 
جيد حملفظة اس����تثماراتهم 
بوجود الفريق احملترف لتقدمي 
املساعدة الالزمة، وما تقوم به 
»ان سي ام« ما هو اال لتثبيت 
اقدامها وقدرتها على املنافسة 
في هذا املجال بأس����لوب آمن 

ومحترف.

الميلم: 3.7 ماليين دينار األرباح الصافية 
لـ »النخيل المتحدة العقارية« في 2009

اجتماع بين »إدارة السوق« و»ناسداك أوماكس« 
وشركات الوساطة األسبوع المقبل

اللجنة المالية واالقتصادية البرلمانية
تؤجل اجتماعاً مع مسؤولي »التجارة« 

قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة النخيل 
املتحدة العقارية اململوكة لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( عصام 
مساعد امليلم إن الشركة حققت 
الس���نة  إيرادات إجمالية عن 
املالي���ة املنتهية في 31 أكتوبر 
املاضي بلغ���ت 10.463 ماليني 
دين���������ار وبل�������غ صاف���ي 
الرب���ح 3.750 ماليني دين����ار 
وان الشركة ستشهد مزيدا من 
األرباح بعد تش���غيل املرحلة 
الثانية من مشروع حي اكنان 
السكني بالس���املية واقتناص 

مزيد من الفرص االس���تثماري�����ة في السوق 
اخلليج�����ي.

وأض���اف امليلم في تصري���ح صحافي على 
هامش اجتماع اجلمعية العمومية للش���ركة أن 
النتائج تعكس اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف 
املرجوة في ظل االلتزام بخطط وإستراتيجي����ة 
الشركة والتي تتركز على تطوير العق������ارات 
وإيجاد الفرص االس���تثمارية املناس���بة ف�����ي 
القطاع العقاري مش���يرا إلى أن الفترة القادمة 
ستشهد منوا في اإليرادات واألرباح بعد تشغيل 
وتسويق املرحلة الثانية من مشروع حي أكنان 
السكني مبنطقة الساملية واملتميز مبوقعه احليوي 
على شارع عمرو بن العاص القريب من املنطقة 

التجارية والذي يعتبر من أهم 
املش���اريع املتميزة واملتضمن 
مجمع البرج السكني بارتفاع 
19 دورا، ويحت���وي على 192 
شقة سكنية مبساحات واسعة 
ومناذج مختلفة ومبنى النادي 
الصحي واحملالت التجارية وبرج 

العيادات الطبية والڤلل.
الش���ركة  ان  امليلم  وق���ال 
الفرص  اقتن���اص  تركز على 
االستثمارية املناسبة في السوق 
احمللي وتتواجد في األسواق 
اخلارجية مثل اململكة العربية 
الس���عودية وإم���ارة أبوظبي 
والهند بالتحالف مع ش���ركاء اس���تراتيجيني، 
مبينا أن الشركة قد قامت مؤخرا بالتخارج من 
إحدى االستثمارات في اململكة العربية السعودية 

)الرياض � حي امللقا( بنسبة عائد %40.
وشدد امليلم خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
للشركة حيث متت املوافقة على جميع بن����ود 
جدول األعمال واعتم���اد البيانات املالية للعام 
2009، على أن الشركة ستواصل تنمية املشاريع 
املتميزة التي أس���ندت إليها م���ن قبل »بيتك« 
واجله����ات األخرى، حيث تس���تحوذ الشركة 
على إمكاني�����ات وقدرات فنية وبشرية وخبرة 
متميزة تؤهله�����ا الجناز مشاريعها مبنته���ى 

الكفاءة والق������درة.

عمر راشد 
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان اجتماعا ثالثيا 
بني إدارة السوق وشركات الوساطة ال� 14 وفريق 
»ناسداك أوماكس« سيعقد األسبوع املقبل ملناقشة 
تطورات املرحلة األولى من تطبيق نظام التداول 
اآللي اجلديد والذي ب���دأت مراحل تطبيقه في 

األيام القليلة املاضية.
وأوضحت أن االجتماع الذي سيتم من خالله 
معرفة مدى مالءمة وجاهزية شركات الوساطة 
املالية لتطبيق تلك املرحلة سيستعرض تطورات 
املوقف على مستوى كل شركة على حدة، مبينة انه 
ال متديد لفترات تطبيق مراحل النظام اجلديد.

وأضاف���ت أنه بع���د عقد االجتماع س���تقوم 

»أوماكس« بعقد اجتماع منفرد مع كل ش���ركة 
على ح���دة ملعرفة وضع كل ش���ركة وم������دى 
استعداده�����ا لتطبيق املرحلة األولى من النظ�����ام 
وكذلك تطبيق املرحل���ة الثانية التي من املقرر 
أن يت���م تنفيذها خالل الرب���ع الثاني من العام 

احلالي.
وفي السياق ذاته، قالت املصادر ان الشركات 
التي لم تتقدم بخطتها حتى اآلن لفريق »ناسداك 
أوماكس« ميكنها شراء النظام بالكامل وهو ما 
يتيح لها االس���تفادة من النظام اجلديد، مبينة 
ان هناك بعض الشركات حتتاج لتغيير بنيتها 
التحتية وحتديث إداراتها العاملة وذلك لتكييف 

وضعها مع النظام اجلديد.

عاطف رمضان
أجل���ت اللجن���ة املالي���ة واالقتصادي���ة في 
مجلس األمة أمس اجتماعها مع وزارة التجارة 
والصناع�����ة والذي كان من املقرر ان تتم خالله 
مناقش���ة م�����واد قانون الش���ركات التجارية 
واملصادقة عليها من قبل اللجنة، وذلك بسبب 

قانون اخلصخص�����ة.
مصدر رفيع املستوى في وزارة التج������ارة 
والصناع���ة أكد ل� »األنب���اء« ان تعديل بع��ض 
م������واد قانون الشركات التجارية أمر يحتاج الى 
جلسات متعددة بني الوزارة واللجنة البرملانية 
لبح���������ث مواد القانون )مادة مادة( حتى يتم 
التصدي���ق على ه���ذه املواد من قبل الس���لطة 

التشريعية.
وحول رؤيته عن »فك االشتباكات« او وجود 
ازدواجية بني قانون هيئة أسواق املال وقانون 
الشركات التجارية، قال املسؤول: قانون هيئة 
أسواق املال يعتمد بشكل أساسي على مواد قانون 
الش���ركات، الس���يما األمور املتعلقة بالشركات 
املس���اهمة التي تتألف من عدد من األش���خاص 
الذين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، كذلك 
املسائل املتعلقة بإدارة الشركات املساهمة، حيث 
يتولى إدارة هذه الشركات مجلس إدارة وتكون 
هناك مدة أو فت���رة زمنية لعضويته، علما انه 

ال يجوز ان يقل عدد أعضائه عن 3 اعضاء، وال 
تزيد مدة العضوية على 3 سنوات.

وزاد قائال: وم���ن األمور املتعلق���ة بقانون 
الشركات التي سيتم تعديلها لتكون حتت مظلة 
قانون أسواق املال املسائل املتعلقة باجلمعيات 
العمومية التي تعقد مرة على األقل في الس���نة 
في املكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، 
علم���ا ان ملجلس اإلدارة دعوة ه���ذه العمومية 
كلما رأى ذلك ويتعني على املجلس ان يدعوها 
كلما طلب منه ذلك املس���اهمون الذين ميلكون 
ما ال يقل عن 10% من رأس املال وتوجه الدعوة 
حلضور االجتماع بخطابات مسجلة الى جميع 
املساهمني وتتضمن هذه الدعوة خالصة واضحة 

عن جدول األعمال.
ومضى قائال: ان قانون هيئة أس���واق املال 
س���يعتمد على بع���ض مواد قانون الش���ركات 
التجاري���ة، والوزارة حاليا تس���عى لتعديل او 

تطوير هذه املواد.
وضرب املس���ؤول مثاال على بعض ه�������ذه 
املواد التي تخص قانون هيئة أسواق امل������ال 
مس���تقبال باألمور املتعلقة »بإفالس الشركات 
املس���اهم������ة«، مشيرا الى ان قانون الشركات 
التجارية تط������رق الى هذا املوضوع بش���كل 

مفصل.

توّقع مزيدًا من الربح بعد تشغيل مجمع أكنان السكني بالسالمية

لبحث تنفيذ المرحلة األولى من نظام التداول الجديد 

لمناقشة التعارض بين قانوني الشركات التجارية وهيئة أسواق المال

عصام امليلم


