
اقتصادالجمعة  7  مايو  2010   28
أكد في عمومية »المنتجعات« أن السوق المحلي يمر بوضع االنكماش

افتتح المعرض المصري للعقار واالستثمار السادس بمشاركة 36 شركة ومؤسسة عقارية

المسعود: قرارات »المركزي« المتعلقة بتنظيم التمويل واإلقراض كارثية

فرحات: شركات كويتية تستثمر في السوق العقاري المصري 
وتنوع المنتجات والخدمات التمويلية أهم ما يميز المعرض

مشاريع متنوعة تعرضها الشركات المصرية للمرة األولى بالمعرض
تعرض الش��ركات املشاركة في املعرض 
عشرات املشروعات االستثمارية العقارية من 
أراضي بناء ووحدات سكنية وشقق وڤيالت 
ومزارع وقرى سياحية ومنتجعات وغيرها 
من األنشطة االستثمارية في مختلف األنحاء 
بجمهورية مصر العربية، وذلك من خالل 36 

شركة ومؤسسة عقارية.
ويضم املعرض شركات تعرض مشاريع 
للمرة األولى: مثل أوشن بلو وتعرض قرية 
س��ياحية رائعة في العني الس��خنة وكذلك 
مشروع أوش��ن هليوبوليس كايرو بجانب 
مطار القاهرة وهي فكرة جديدة ذات طراز 
معماري رائع وكذلك ش��ركة رحاب أكتوبر 
وتعرض مدينة سكنية جديدة في 6 أكتوبر 

وشركة التعمير واإلسكان وهي إحدى شركات 
بنك التعمير واإلسكان وتعرض مشروعا جديدا 
في القاه��رة اجلديدة )ڤلل متميزة(، وكذلك 
نايل دولفني ريزيدنس وتعرض شققا وڤلال 
فاخرة على نيل القاهرة الس��احر واجلميل 
وهذه الش��قق بخدم��ات فندقية مقدمة من 
املاريوت واملرك��ز العاملي للتطوير العقاري 
ويعرض مشروعي اليف فيو وايزي اليف 
بالقاهرة اجلديدة وش��ركة احلكيم للتعمير 
تعرض روز فيل ب��درمي الند في 6 أكتوبر 
وشركة سيتي اليت لإلنشاء والتعمير وتعرض 
مدينة س��يتي اليت باإلس��كندرية وبريدج 
للتنمية العقارية )الش��روق( وشركة وثائق 
املس��تقبل وشمال أفريقيا تعرض القطامية 

جاردنز بالقاهرة اجلديدة ولينك لالستثمار 
والتنمية العقارية واملجد للهندسة واملقاوالت 
العمومية )العبور( ونيو بلدينج للتس��ويق 
العقاري وش��ركة عمائ��ر العقارية تعرض 
مشروع عمائر مدينة نصر واملنار للتنمية 
واالستثمار العقاري )6 أكتوبر( وكذلك الشركة 
العربية للمبان��ي احلديثة تعرض  املصرية 
جاردن هيلز في 6 أكتوبر وشركة إيدار سي 
فيو وجولدن الند )عمارات فخمة في مدينة 
نصر( ومجموعة تب��ارك القابضة، تعرض 
منتجع هوليداي فانتازيا برأس سدر ومدينة 
تبارك السكنية باملعادي وجزر ميامي مبرسى 
مطروح وشركة س��ما لالستثمار والتنمية 

وترينتا للتنمية العقارية.

»أوشن للتنمية« تطرح 3 مشاريع في مصر

أكد العضو املنتدب لشركة »أوشن« للتنمية 
الس��ياحية والعقارية محمد أبوعلي أن الشركة 
تس��تعرض 3 مش��اريع في املعرض املصري 
للعقار واالستثمار السادس، مشيرا إلى أن من 
ضمن هذه املشاريع فندق »أوشن بلو« مارينا 
بالس��احل الش��مالي، الذي يتميز بكونه حتفة 
معمارية فريدة، فضال عن أنه حائز على جائزة 
أفضل جناح فندقي في عام 2008 على مستوى 

مصر والشرق األوسط.
وأضاف أبوعلي أن هذا املش��روع يتس��م 
العائمة حي��ث املتعة واخلصوصية،  باألجنحة 
إضافة إلى حمام سباحة مستقل وآخر لألطفال 
في األجنحة امللكية وكذلك جاكوزي خاص في 
التراس اخلارجي في جميع أجنحة الفندق وأرضية 
زجاجية تطل على املياه الفيروزية للبحر جتعل 

من اإلقامة فيه »متعة حقيقية«.
وأشار إلى أن األجنحة امللكية متتاز مبساحاتها 
التي تتمثل في 3 غرف نوم رئيسية غرفة طعام، 
مطبخ، غرفة للمربية واستقبال، وزاد قائال: إنها 
بالفعل فرصة رائعة لصفاء األذهان وقضاء اجازة 

ألجمل الذكريات.
وأوض��ح أبوعلي أن املش��روع الثاني الذي 
تطرحه الش��ركة في املعرض »أوشن بلو العني 
السخنة«، الفتا إلى أنه عبارة عن منتجع سياحي 
مميز يضم 600 ش��اليه فاخر تطل على البحر 
األحمر مباش��رة وبحيرات وشالالت املنتجع 
وفندق خمس جنوم وحديقة مائية هي األولى من 

نوعها في مصر باإلضافة إلى خدمات التسوق 
واملطاعم. 

واس��تطرد قائال: لن جتد مكانا تتوافر فيه 
اجلودة وتتنوع فيه االختيارات واخلدمة أفضل 

من منتجع »أوشن بلو«.
وزاد قائ��ال: مثلما حصلت األجنحة العائمة 
بفندق »أوش��ن بلو« مارينا على جائزة أفضل 
جناح فندقي على مستوى املنتجعات السياحية 
في الشرق األوسط، يؤكد خالد فؤاد رئيس مجلس 
إدارة فنادق ومنتجعات »أوش��ن بلو« أن فندق 
»أوشن بلو« العني السخنة يقدم حتفة معمارية 
عصرية فريدة تشهدها شواطئ البحر األحمر، 
حيث يحوي 140 غرفة وجناحا فاخرا على أعلى 
مس��توى من االبتكار واإلبداع وحمام سباحة 
خاصا داخل اجلناح بوسطة السرير، وحمامات 
فسيحة وأشهر املاركات العاملية لألثاث وأطقم 
احلمامات، ومطاعم عديدة، وقاعات اجتماعات 
ومناسبات تطل جميعها على البحر االحمر، إلى 
جانب حدائق فسيحة وحمامات سباحة، ومركز 

رجال أعمال ومارينا لليخوت.
وتطرق أبوعلي خالل حديثه إلى املش��روع 
الثال��ث الذي تقدمه الش��ركة في املعرض وهو 
منتجع »أوشن بلو« هليوبوليس، مشيرا إلى أنه 
يقع على طريق االوتوستراد مباشرة بني فندق 
فيرمونت هليوبوليس ومدينة نصر بجوار أكبر 
مجمع جتاري فاخر في قلب مصر اجلديدة يتم 

إنشاؤه حاليا.

 عاطف رمضان
أكد سفير مصر لدى الكويت 
طاهر فرحات أن االس���تثمارات 
الكويتية ف���ي مصر تتميز بأنها 
طويل���ة األجل، مش���يرا إلى أن 
العقاري بشكل عام  االس���تثمار 
يحت���اج إلى وق���ت طويل حتى 

يؤتي ثماره.
وأضاف الس���فير فرحات في 
افتتاح  تصريح صحاف���ي عقب 
املعرض املصري للعقار واالستثمار 
السادس أول من أمس الذي تنظمه 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض حتت ش���عار »عمار يا 
مصر« في مركز املؤمترات والرويال 
سويت في فندق موڤنبيك باملنطقة 
احلرة، أن هناك استثمارات عقارية 
كويتية في مصر مس���تمرة منذ 
أربعينيات وخمس���ينيات القرن 
املاض���ي وهي مازال���ت مملوكة 
ألصحابها الكويتيني أو ألبنائهم، 
موضحا أن عددا كبيرا من الشركات 
الكويتي���ة أصبحت اآلن حترص 
عل���ى احلصول عل���ى توكيالت 
لشركات عقارية مصرية معروفة ما 
يعكس استمرارية عملية التسويق 
العقاري التي ال تقتصر فقط على 

فترات املعارض.

كل املجاالت الثقافية واالقتصادية 
وغيرها للتعريف بالكويت، الفتا 
الى انه حدث محمود وندعمه بكل 
ما نس���تطيع، خاصة ان رئيس 
الوزراء املص���ري يقوم برعايته 

كل عام.
وأش���ار الى عقد ن���دوة على 
هامش املعرض يتم خاللها مناقشة 
اجلوانب املختلفة لقانون الضريبة 
العقارية في مصر الذي يشغل بال 
كثير من املصري���ني في الكويت 
وغيرهم م���ن الكويتيني املهتمني 

باقتناء العقار في مصر.
وأثنى فرحات على الدور الذي 
تلعب���ه الش���ركات العارضة في 
ترويج املنتج املصري في الكويت 
املقيمني  لتوفير بيت للمصريني 
بالكويت أو لإلخ���وة الكويتيني 

في مصر.
من جانب���ه أكد مدي���ر عام 
الش���ركة املتح���دة للتس���ويق 
وتنظيم املعارض مجدي الهواري 
ان املعرض يقام بالتنسيق مع 
االحتاد الدول���ي لرجال األعمال 
مبصر وبإش���راف م���ن الهيئة 
العام���ة لش���ؤون املع���ارض 
واألس���واق الدولية وبالتعاون 
مع مكت���ب التمثي���ل التجاري 
واالقتصادي املصري بالكويت، 
كما يقام املعرض برعاية مجموعة 
اخلرافي التي تشارك مبشروعها 
الذي يعد  العمالق بورت غالب 
درة اس���تثمارات املجموعة في 
مصر على ساحل البحر األحمر 

مبرسى علم.
ال���ى ان  اله���واري  وأش���ار 
اس���تمرارية املع���رض للع���ام 
السادس على التوالي نابعة من 
املميزة من كبريات  املش���اركات 
الشركات العقارية في مصر، مما 
يعطي مصداقية جلميع الشركات 
العارضة في الكويت.وقال الهواري 
ان املعرض يستمر خمسة أيام 
تشارك فيه 36 شركة ومؤسسة 
عقارية تقوم بعرض عش���رات 
املشروعات االستثمارية العقارية 
من أراضي بناء ووحدات سكنية 
وش���قق وڤيالت ومزارع وقرى 
سياحية ومنتجعات في جميع 

محافظات ومناطق مصر. 

املواطنني  وأوضح ان حرص 
الكويتي���ني على اقتناء العقارات 
في مص���ر هو دلي���ل على عمق 
البلدين والشعبني  العالقات بني 

الشقيقني.
 وأشار إلى أن املعرض يقام في 
اطار العالقات املتميزة التي جتمع 
البلدين، حيث ال مير أسبوع من 
دون أن تك���ون هناك زيارة على 
املستوى الوزاري بني البلدين وكان 

آخرها زيارة وزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود إلى مصر وتأتي 
كل هذه الزي���ارات لتعكس مدى 
التق���ارب والتالحم بني البلدين، 
واهتمام كل املسؤولني بزيادتها 

وتنميتها.
إلى  الس���فير فرحات  وأشار 
أن أهم ما ميي���ز معرض العقار 
العام ه���و تنوع  املصري ه���ذا 
املنتجات ووجود خدمات اضافية 

التمويلية في  مث���ل اخلدم���ات 
املعرض باإلضافة الى زيادة عدد 
الشركات املش���اركة فيه وهو ما 
يعكس االهتمام الكويتي بالعقار 

املصري.
وعن نتائج األسبوع الكويتي 
في مصر والذي أقيم مؤخرا أوضح 
الس���فير فرحات ان األس���بوع 
يعد حلقة م���ن حلقات التواصل 
لزي���ادة الروابط بني البلدين في 

الهواري: المعرض يحوي مشروعات استثمارية عقارية في جميع محافظات مصر

 شريف حمدي
دعا رئيس مجلس إدارة الشركة 
الدولية للمنتجعات نضال املسعود 
البنك املركزي والبنوك الكويتية الى 
البحث عن أدوات جديدة للتمويل 
والنشاط املصرفي بدال من القيام 
أمام  العقبات  املزيد م����ن  بوضع 
عمليات التمويل واالئتمان سواء 
فيما يتعلق بالبنوك اإلسالمية او 

التجارية.
وقال املسعود في تصريحات 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
املنعقدة أمس بنسبة حضور %57.4 
ان السوق احمللي يعيش حاليا في 
وضع االنكماش ومن ثم الكس����اد 
سواء في سوق التجزئة أو في كل 
النواحي االقتصادية إذا ما استمرت 
البنوك الكويتية في انتهاج سياسة 
احلذر الشديد في عمليات التمويل 

واإلقراض.
وأض����اف ان نش����اط البنوك 
األساس����ي يعتمد عل����ى عمليات 
التمويل واالئتمان واإلقراض سواء 
كان ذلك يتعل����ق بإقراض األفراد 
او إقراض ومتويل الشركات على 
مختل����ف أنش����طتها، وإذا لم تقم 
البنوك بهذا الدور فعليها ان تغلق 
أبوابها قبل ان متنى بخسائر مالية 
كبيرة ستكون ضحيتها مساهمي 
تلك البنوك ومالك األسهم في سوق 

األوراق املالية.

قرارات كارثية

البنك  انه على  وقال املسعود 
املركزي ان يعلم متاما ان قراراته 
األخيرة املتعلقة مبا أسماه تنظيم 
التمويل واالقتراض هي  س����وق 
قرارات كارثية بكل املقاييس على 
احلي����اة االقتصادية في الكويت، 
حيث لن جتني منها البنوك سوى 
مزيد من التعثر ولن يجني منها 
االقتصاد الكويتي بش����كل أشمل 
سوى انكماش وكساد اقتصادي.

وأك����د ان����ه األفض����ل للبنوك 
و»املركزي« االجتماع للبحث عن 
وسائل جديدة للتمويل والبحث 
في تطوير خدماتها، وكذلك البحث 

الى ان تلك  واشار املس����عود 
اخلطوات مبثابة محفزات للخروج 
من عنق الزجاجة، الفتا الى ان هناك 
حاجة لطرق كل االبواب للوصول 
ملعاجلة ازمة التمويل وفوائد الديون 
آلية محددة عبر ضوابط  بوضع 
وادوات فنية واستثمارية جديدة 
وفتح قنوات التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة م����ن قبل البنوك والتي 
يتوقف عليها االنتعاش احلقيقي 
للسوق العقاري وهو ما سيوفر 
سيولة لتحريك وتنشيط القطاع 
العقاري بشكل خاص واالستثماري 

بشكل عام.

األداء المالي

وقال املس����عود ان التداعيات 
الس����لبية لالزمة انعكس����ت على 
اداء الش����ركة للعام املالي املنتهي 
في 31 ديسمبر 2009، حيث منيت 
الشركة بخسائر 3.3 ماليني دينار 
بواقع 21 فلسًا للسهم وبنسبة عائد 
على حقوق امللكية 18% مقارنة مع 
صافي ارباح ف����ي 2008 بلغ 573 
الف دينار بواقع 4 فلوس للسهم 
وبنسبة عائد على حقوق امللكية 
3%، كما انخفضت مجموع االصول 
بنس����بة 10% بنهاية 2009 ليبلغ 
29.119 ملي����ون دينار مقارنة مع 
اصول لعام 2008 مقدارها 32.450 

مليون دينار.
الش����ركة متكنت  ان  واوضح 
من التحكم النسبي في املصاريف 
واالعباء األخرى والتي بلغت 467.2 
الف دينار ف����ي 2009 مقارنة مع 

387.1 الف دينار في 2008.
وعل����ى صعي����د آخ����ر وافقت 
اجلمعية العمومية العادية للشركة 
على كل بنود جدول االعمال والتي 
من اهمها املوافق����ة على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح 
لعام 2009، وجتديد تفويض مجلس 
االدارة بشراء ما ال يتجاوز 10% من 
اسهم رأسمال الشركة وفقا للقانون، 
كما صادقت اجلمعية على تقرير 
مجلس االدارة ومراقبي احلسابات 

وامليزانية العامة لعام 2009.

عن آلية لتطوير أدائها عبر طرحها 
ملنتج����ات مالية جديدة طاملا بات 

اإلقراض آخر نشاط البنوك.
الى ان تشدد  وأشار املسعود 
البنوك في منح التمويل للشركات 
مث����ل حتديات كبيرة وصعبة مع 
زيادة معدالت القروض املتعثرة، 
إذا ما علمنا ان العديد من البنوك 
تأثرت بالقروض املتعثرة بشكل 
املتوقع وه����ذا يجعل  أكبر م����ن 
البنوك في حاجة ماسة الى إعادة 
النظر في سياس����تها االئتمانية 
وكذل����ك »املركزي«، مش����يرا الى 
ان سياس����ة التش����دد من البنوك 
في عمليات التمويل للش����ركات، 
دفعت النخفاض الربحية، ويأتي 
على رأسها االنخفاض في عائدات 
األنش����طة االس����تثمارية وزيادة 

املخصصات.
وذكر املس����عود ان هذا الكالم 
البنوك اإلس����المية  ينطبق على 
والتقليدية على حد السواء، خاصة 
اذا م����ا علمنا ان البنوك الكويتية 
فك����رت في معاجل����ة أزمتها عبر 

التوجه لس����وق العقار وقد حلق 
به����ا نتيجة له����ذا التوجه ضررا 
كبيرا، حي����ث ان هن����اك تقارير 
عاملية أشارت الى انه في الكويت 
بلغت نس����بة األص����ول العقارية 
اململوكة ألكبر 3 بنوك إس����المية 
24% من إجمالي األصول املصرفية 
لتلك البنوك مقارنة بنسبة %20 
للتقليدية، وبصفة عامة يتوافق 
التركيز العالي لألصول العقارية 
مع االجتاه الش����ائع في السنوات 
السابقة، وإضافة الى ذلك، سجلت 
عائدات شركات العقارات معدالت 
أقل من معدالت السوق أثناء األزمة، 
ما زاد من تقلص ربحية املصارف 

اإلسالمية.
وأضاف املس����عود ان البنوك 
الكويتية إذا فكرت في ان تستمر في 
سياستها االئتمانية تلك واجتهت 
الى جتميد التمويل فال ش����ك ان 
العديد منها رمبا يشهد انهيارا في 
ظل تراجع سوقي العقار واألسهم 
في الكويت وفي ظل استمرار عملية 

جتمد سوق االئتمان.

وأشار الى ان سياسة املركزي 
في التشدد جتاه عمليات اإلقراض 
والتمويل من شأنها ان تؤدي الى 
تراجع السيولة لدى كل اجلهات 
وهو األمر الذي من ش����أنه خلق 
التعثر على مس����توى  املزيد من 
الس����داد لاللتزامات جتاه البنوك 
والشركات سواء كانت االلتزامات 

تتعلق باألفراد او الشركات.

أول عالج

وقال املس����عود ان أول عالج 

يجب ان تتبع����ه البنوك وتبحث 
عنه هو ضرورة االبتكار في العمل 
املصرفي اإلسالمي والتقليدي على 
حد الس����واء، وذلك بالتوصل الى 
خط����وط أعمال جدي����دة متنامية 
في مجاالت اخلدم����ات املصرفية 
االس����تثمارية كافة، مثل التمويل 
الشخصي وإدارة األصول وغيرهما، 
وأكد ان البحث في حتسني إدارة 
املخاطر لالرتقاء مبهارات وقدرات 
إدارة املخاطر، مبا تهدف اليه تلك 
اخلطوة من احلد من الصعوبات 

التي تواج����ه البنوك على صعيد 
االئتمان والسيولة هو أفضل السبل 
وليس التشدد في عمليات التمويل 

او اإلقراض.
وأض����اف املس����عود: يكفي ان 
نستش����هد بأحد التقارير العاملية 
حول آلية تنشيط البنوك ومواصلة 
تس����هيالتها في اإلقراض، والذي 
أشار الى ان ذلك يأتي عن طريق 
حتسني تكلفة تقدمي اخلدمات فيما 
التوزيع، وزي����ادة كفاءة  يخص 
عمليات املكت����ب اخللفي وأنظمة 
تقنية املعلومات وحتسني حجم 
او االستعانة باملصادر  الوحدات 
اخلارجية وتفكيك طبقات الهيكل 
اإلداري وتعزيز العمليات املتعلقة 
املهمة  البنود  باإلنتاجية، وم����ن 
ضرورة استكش����اف فرص النمو 
الدولي����ة خاصة عندم����ا يتوافر 
رأسمال إضافي ميكن استخدامه 

في التوسع.
واشار الى ان تداعيات األزمة 
املالية العاملية ألقت بظاللها السلبية 
على مختلف القطاعات االقتصادية 

مل����ا افرزته من حتديات قاس����ية 
أمام الشركات مثل انخفاض قيمة 
األصول وتراجع او تدني التدفقات 
النقدية وانقطاع خطوط االئتمان 
في ظل تعذر اس����تفادة الشركات 
من قانون االس����تقرار املالي الذي 
ميثل قيدا، مشيرا الى ان البنوك 
احمللية اعتبرته النافذة الوحيدة 
امام الشركات للتغلب على مستنقع 
التعثر واملديونية الذي تعيش فيه 
وللخروج من كبوتها وللحصول 
على متويالت جدي����دة في ضوء 
معاناتها من شح السيولة وترقب 
توقيت احتماالت عودة النش����اط 
االقتصادي الى وتيرته املعتادة في 
ظل سعي احلكومة لدعم ومساندة 
االقتصاد الوطني ببعض اخلطوات 

اجلادة والتي من أهمها:
- اقرار قانون هيئة اس����واق 

املال.
- قرار البنك املركزي بتخفيض 

سعر الفائدة.
- خطة التنمية وما ستحدثه من 

نقلة نوعية لالقتصاد الوطني.

انعكاس تداعيات األزمة على »المنتجعات« أدى لخسائر قدرها 3.3 ماليين دينار ومجموع األصول تراجعت ٪10

جانب من عمومية »املنتجعات«نضال املسعود متحدثا خالل العمومية

السفير املصري طاهر فرحات ومجدي الهواري يفتتحان املعرض املصري للعقار واالستثمار   )سعود سالم(

طاهر فرحات مطلعا على مجسم ألحد املشاريع املصرية 

فرحات والهواري في جناح »أوشن للتنمية السياحية والعقارية« بحضور محمد أبو علي 

10.7 ماليين دينار مديونية الشركة
أكد املسعود ان الشركة ليست لديها استثمارات معينة قيد 
التخارج منها، الفتا الى ان اي اصل س��يحقق عوائد مجزية 

سيتم بحث األمر واتخاذ القرار املناسب.
وأوضح ان مديونية الش��ركة تقدر ب� 10.7 ماليني دينار 

منها 85 ألف دينار لبيت التمويل الكويتي.


