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»الوطنية العقارية« و»كورينثيا« تفتتحان مشروع مدينة النخيل في ليبيا 
أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن 
افتتاح مشروع مدينة النخيل »بالم سيتي« 
في ليبيا، وفي بيان صحافي بهذه املناسبة 
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة جميل سلطان ان مشروع مدينة 
النخيل الذي يعد أحد أبرز االستثمارات 
اخلليجية في قطاع العقارات الليبي، يتألف 
من 413 وحدة سكنية فاخرة مقامة على 
قطعة أرض مواجهة للبحر مباشرة، في 
مدينة جنزور الت���ي تبعد 15 دقيقة عن 
العاصمة طرابلس، مشيرا الى أن الوحدات 
تضم مجموعة مختلطة من البيوت والشقق 
السكنية الفاخرة تتمتع جميعها بإطاللة 

ساحرة على البحر املتوسط.
وأضاف: »يطل املجمع الس���كني على 
ساحة مركزية تضم العديد من احملالت 
التجاري���ة ومراكز للتس���وق، كما يضم 
املجمع الس���كني أيض���ا مرافق رياضية 
وترفيهية ومطاعم، فضال عن شاطئ خاص 
ومستوصف طبي ومصرف خلدمة سكان 
املدينة«، مش���يرا إلى أن مدينة النخيل 
احملدودة هي املالكة واملطورة للمشروع، 
وهي شراكة بني الشركة الوطنية العقارية 
ومجموعة كورينثي���ا التابعة للحكومة 

الليبية.
التنفيذي  الرئي���س  أفاد  من جانبه، 
للشركة الوطنية العقارية خليل العبداهلل 
بأن مشروع مدينة النخيل يغطي مختلف 

القطاعات العقارية ويعد املشروع العقاري 
األول من نوعه الذي يتم تش���ييده وفق 
هذه املواصفات، مش���يرا الى أن عمليات 
البناء والتطوير اس���تغرقت نحو ثالثة 
أعوام ونصف العام منذ يوليو 2006 إلى 
أن مت االنتهاء من املش���روع في نوفمبر 

 .2009
وأضاف: »يبلغ إجمالي مساحة األرض 
املقام عليها املش���روع نحو 173 ألف متر 
مربع بإطاللة ساحرة على البحر األبيض 
املتوسط، مساحة البناء تشغل 98 ألف متر 
مربع، بينما تشغل املساحة اخلضراء نحو 
45% من إجمالي املساحة في خصوصية 
ومتيز تضاف الى مميزات هذا املشروع 

التي يتمتع بها سكان املدينة«.
وأشار الى أن املشروع يلبي احتياجات 
الش���ركات األجنبية في ليبيا الس���يما 
الشركات النفطية التي تستثمر في ليبيا 
بعد االنفتاح الليبي على هذه االستثمارات، 
باإلضافة إلى الشركات اخلدمية األخرى 
والسفارات واألجانب املقيمني في ليبيا، 
الفتا إل���ى أنه قب���ل تطوير املش���روع 
عمدت الشركة املطورة االلتقاء بعمالئها 
املستهدفني من موظفي الشركات األجنبية 
للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، 
وهي املتطلبات التي أخذت بعني االعتبار 

لدى بناء املشروع.
واضاف: »مت حتى اآلن تسويق أكثر 

من 55% من وحدات املش���روع، ونتوقع 
خالل األشهر القليلة املقبلة أن يتم االنتهاء 
من تسويق 100%، مشيرا إلى أن 20% من 
سكان املدينة انتقلوا بالفعل إلى وحداتهم 
السكنية اعتبارا من نوفمبر املاضي. ومن 
بعض املس���تأجرين على س���بيل املثال: 
أرنست أند يوجن، والطيران االسترالي، 
والطيران القطري، ومصرف يوني كريدت، 
 IBS وشركات النفط مثل ،BNP ومصرف

النفطية«.
وذكر أن مش���روع مدينة النخيل هو 

أول مشروع عقاري في ليبيا يتم متويله 
من قبل بنوك خارجية، مش���يرا إلى أن 
املشروع الذي يعد أول استثمار عقاري 
لشركة خليجية في ليبيا، يعد ثمرة شراكة 

كويتية ليبية أوروبية.
وأفاد بأنه خالل يوليو املقبل ستدرج 
أسهم ش���ركة النخيل احملدودة، التابعة 
لشركة البحر األبيض املتوسط لالستثمار 
القابضة في بورصتي إيطاليا ومالطا، على 
أن تسبق هذه اخلطوة مباشرة طرح %20 
� 25% من أس���هم الشركة للمساهمني في 

السوق الليبي واملالطي والكويتي.
وبني أن تكلفة املشروع اإلجمالية بلغت 
نح���و 109 ماليني يورو، في الوقت الذي 
تتوقع فيه الشركة عائدا لن يقل عن %18 
على رأس املال، مش���يرا الى أن املشروع 
يتمتع بإعفاء ضريبي ملدة 5 سنوات بدءا 
من تاريخ التشغيل، جتدد لفترات أخرى 

كامتياز من احلكومة الليبية.
وأكد العبداهلل أن اس���تثمار الشركة 
الوطنية العقارية في السوق الليبي من 
خالل هذا املشروع يأتي في إطار الطفرة 
االقتصادية التي تشهدها ليبيا حاليا جلهة 
انفتاحها على االستثمارات األجنبية، حيث 
تعد ليبيا أحد أنشط دول املغرب العربي 
في هذا املجال، مش���يرا الى أن ليبيا تعد 
واحدة من أهم الوجهات االستثمارية حاليا 
السيما بالنسبة للشركات النفطية العاملية 
الكبرى ملا يحويه السوق الليبي من فرص 
استثمارية جذابة، ومن هذا املنطلق جاء 
توجه الشركة الوطنية العقارية باالستثمار 
في القطاع العقاري وتقدمي مشروع مميز 
يواكب هذه الطفرة ويلبي احتياجات هذه 

الشركات العاملية.
وقد ثبت جناح تطوير املشروع، حيث 
متكنت الشركة من احلصول على أرض 
مجاورة كتكملة للمش���روع، وأيضا حق 
تطوير برج املدينة في وس���ط طرابلس 

كشراكة من احلكومة الليبية. 

بكلفة بلغت إجمالية 109 ماليين يورو وعائد متوقع ال يقل عن 18% على رأس المال

خليل العبداهلل جميل سلطان 

)أسامة البطراوي(  محمود اجلعفر مترئسا عمومية الشركة

جانب من احلضور في عمومية الشركة

� يقع املشروع في مدينة جنزور التي 
تبعد 15 دقيقة عن العاصمة طرابلس.

� مساحة األرض املقام عليها املشروع 
نحو 173 ألف متر مربع وتطل على البحر 

األبيض املتوسط.
� يتألف املشروع من 413 وحدة سكنية 

فاخرة.
� يحتوي على مرافق رياضية وترفيهية 

ومطاعم.
� يلبي احتياجات الشركات األجنبية 

في ليبيا.
� أول مش���روع عقاري في ليبيا يتم 

متويله من قبل بنوك خارجية.
� طرح 20% � 25% من أسهم الشركة 
للمساهمني في السوق الليبي واملالطي 

واإليطالي والكويتي.
� تكلفة املشروع اإلجمالية بلغت نحو 

109 ماليني يورو.
� إدراج الشركة في بورصتي إيطاليا 

ومالطا.

التفاصيل الرئيسية 
للمشروع 

 الجعفر: »الضيافة العقارية« أسست »مكة للمدن الصناعية«
 إلدارة مشروع المدينة الصناعية بالسعودية بـ 240 مليون دينار 

عمر راشد
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
الضيافة األهلية العقارية محمود 
اجلعفر ان الشركة ارتأت تأجيل 
مشروع بناء مدينة صناعية بقيمة 
240 مليون دينار على مساحة 30 
مليون متر مربع خالل 2008 بسبب 
تداعيات األزمة املالية وما أدت إليه 
من تداعيات كانت ستؤثر سلبا على 

املشروع في حال تنفيذه. 
 وق����ال اجلعفر ف����ي تصريح 
صحاف����ي على هام����ش عمومية 
الشركة بنس����بة حضور 86% إن 
التأجيل جاء بسبب التخوف من 
تراجع األصول التي كانت ستؤدي 
إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 
20% في حال تنفيذ املشروع خالل 

 .2008
 واستدرك اجلعفر بأنه بفضل 
اتبعتها  التي  السياسة املتحفظة 
الشركة في تأجيل تنفيذ املشروع 
فإن قيمة األرض ارتفعت بنسبة 
تت����راوح بني 40% و 50% دون أن 
ينخفض رأس����مال الشركة البالغ 

40 مليون دينار. 
 وقال إن الشركة تتجه إلى إعادة 
رسم املخططات الهيكلية للمشروع 
بعد أن أعادت تقييم األرض مرة 
أخرى خالل 2009 وذلك للبدء في 
التسويق والتنفيذ خالل  مرحلة 
املرحلة املقبلة، الفتا الى ان الشركة 
قامت بتأسيس شركة مكة للمدن 

الصناعية إلدارة املشروع. 
 وف����ي رده على س����ؤال حول 
دخول مستثمر استراتيجي سعودي 
للمساهمة في تنفيذ املدينة، قال 
إن النية لدخول مساهم سعودي 
أن  اس����تراتيجي »قائمة«، مبينا 
هناك عدة ع����روض مقدمة ولكن 
الشركة فاوضت أحد مقدمي تلك 
العروض إال أن النسبة التي كان 
سيساهم فيها ضئيلة وال تتعدى 
15% وبالتالي قمنا بتأجيل الفكرة 
حلني وجود عرض مناسب وبنسبة 
إس����تراتيجية في املشروع تصل 

إلى %25. 

سيمكن الشركة من احلصول على 
قرض قدره 400 مليون ريال من 
هيئة التنمية السعودية وهو ما 
سيرفع قيمة األرض إلى مستويات 

كبيرة. 
 وبني أن قانون الرهن العقاري 
سيوس����ع كذلك من نطاق حقوق 
امللكية والتفاصيل املتعلقة باإلطار 
التنظيمي الشامل، حيث ان عملية 
التمويل العقاري يهيمن عليها حاليا 
صندوق التنمية العقارية والذي 
من املتوقع أن تشارك املؤسسات 
املالية األخرى »البنوك« إلى جانب 
الصندوق باإلضافة إلى توس����ع 
احملفظة االئتمانية للبنوك وتفعيل 
قانون الرهن العقاري والذي سيوفر 
فرصا لتنويع ميزانيات البنوك.

 ولفت الى أن التصريحات التي 
أدلى بها ملك الس����عودية مؤخرا 
عن ض����خ 400 مليار دوالر خالل 
اخلمس س����نوات املقبلة وزيادة 
اإلنفاق العام اجلديد بقيمة 65 مليار 
ريال مقارنة بعام 2008، ستعطي 
مؤشرات تنموية متواصلة خالل 

املرحلة املقبلة. 
الس����وق السعودي  أن   وبني 
س����يحتاج إلى 4.5 ماليني وحدة 
سكنية خالل العشرين عاما املقبلة 
بواقع 225 ألف وحدة سكنية كل 
العقاري  الس����وق  عام، مبينا أن 
سيعزز منوه خالل العام القادم من 
خالل ضخ 20 مليار ريال في جامعة 
األميرة نورة بن����ت عبدالرحمن 
للبنات في العاصمة الس����عودية 
الرياض مما يدل على أن السعودية 
لديها مشاريع تنموية ال تعد وال 
حتصى.  وقد أقرت عمومية الشركة 
جميع بنودها، حيث مت التصديق 
على تقريري مجلس اإلدارة وتقرير 
الش����رعية وتقرير  الرقابة  هيئة 
مراقبي احلسابات عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما مت 
إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة 
وإبراء ذمتهم وأقر مجلس اإلدارة 
انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد 

للفترة املقبلة.

لدينا طلبات عديدة لدخول مساهم إستراتيجي سعودي في المشروع وبيع األرض قائم 
صدور قانون الرهن العقاري في السعودية سيرفع كثيراً من قيمة األرض 

عموميتها أقرت جميع بنودها وانتخبت مجلس إدارة جديدًا

انتخبت عمومية شركة الضيافة االهلية 
العقارية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثالث 
املقبلة وهم: ش���ركة جبلة القابضة، شركة 
بوبي���ان الدولية القابضة، ش���ركة بوبيان 
للبتروكيماويات، فواز خالد يوسف املرزوق، 

افكار القابضة، بيت التمويل الكويتي، محمود 
عاشور اجلعفر.

ومت انتخاب عضوي���ن احتياطيني هما: 
الشركة الكويتية للمش���روعات الصناعية 

وشركة االستثمارات الصناعية واملالية.

 وقال إن الشركة ليست لديها 
مش����اكل قانونية مع املس����تثمر 
الس����عودي صاحب األرض وإمنا 
هناك تفاهم مشترك بني املستثمرين 
السعوديني واملستثمرين الكويتيني 
في االستفادة من املشروع بعوائد 

تتراوح بني 30 و %35. 
 وأوضح أن نية الشركة تتجه 
إلى االس����تفادة من األرض ببناء 
املدين����ة الصناعية وذلك جلدوى 
املش����روع من الناحي����ة العملية 
وحتقيقه فوائد كبيرة على املدى 
الطويل باعتباره استثمارا طويل 

املدى. 
 وفي رده على استفسار حول 
ما إذا كانت رغبة الشركة في بيع 
األرض قائمة، قال إن النية للبيع 
قائمة ولكن في حال وجود سعر 
مناس����ب يحقق العوائد املطلوبة 

على سعر األرض.
 وقال إن الشركة ليست لديها 
مشاكل في التمويل، حيث ان من بني 
مساهمي الشركة 3 بنوك هي بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« بنسبة 
10% والبنك الصناعي بنسبة %4.7 
والبنك التجاري بنس����بة 3% من 
رأسمال املشروع وهو ما سيعزز 
وضع الشركة في الفترة املقبلة. 

 وبني أن اختيار السعودية إلقامة 
املش����روع يأتي لعدد من العوامل 
أهمها قوة املؤشرات االقتصادية 
التي يتمتع بها االقتصاد السعودي 
والتي تتج����ه جميعا إلى حتقيق 
معدالت جيدة ف����ي العام احلالي 
مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى 
أن الناجت احملل����ي اإلجمالي يبلغ 
469 مليار دوالر بزيادة قدرها 188 
مليارا عن عام 2000 و316 مليار 

دوالر زيادة عن 2005. 
 واس����تدرك بأنه رغم ارتفاع 
معدالت التضخم إلى ما يقارب ال� 
10% فإنه من املتوقع أن تنخفض 
تلك النسبة في 2015 إلى 5%، كما 
أن معدل الصادرات والواردات في 
السعودية يعتبر جيدا جدا متمثال 
بقدرات تبل����غ 188.5 مليار دوالر 
)90% منها يعود ملنتجات نفطية( 
في حني تبلغ واردات السعودية 
حوالي 86.6 مليار دوالر كما يقدر 
الدين العام بحوال����ي 20.3% من 

الناجت احمللي. 
 موضحا أن قوة تلك املؤشرات 
أعط����ت الثقة للمس����تثمرين في 
الدخول في الس����وق دون خوف 
أو تردد، مضيفا أن قانون الرهن 
العام  املتوقع ص����دوره  العقاري 
احلال����ي وال����ذي ط����ال انتظاره 

7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديد للفترة المقبلة

»جلف ميرجر« تفوز بجائزة أفضل شركة متخصصة
 في عمليات الدمج واالستحواذ بالكويت لعام 2010 

»المركز« يتمم صفقة استحواذ على %48.3 
من »الكوت« لصالح عمالء

»أصول« تفيد بحجز قضيتها ضد »جراند« 
للحكم بتاريخ 29 الجاري

طالب علي رئيسًا 
لـ »االستثمارات الصناعية«
ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة االستثمارات 
املالية والصناعية أفادته بأنه 
بن����اء على اجتم����اع اجلمعية 
العمومي����ة العادي��ة املنعقدة 
 بداية الش����هر اجل��اري والذي 
مت فيه انتخاب أعض��اء مجلس 
إدارة الشركة  مت تعيني طالب 
علي رئيس����ا ملجل����س اإلدارة 
وفوزي الفوزان نائبا للرئيس 
وكل من توفيق اجلراح ومحمود 
اجلعفر وعبدالوهاب معرفي 
وعدوان العدواني وعبد اللطيف 
جناح����ي اعضاء ف����ي مجلس 

اإلدارة.

قال شركة اصول لالستثمار )أصول( انه بناء على الدعوى 
القضائي���ة رقم 2010/2403 املرفوعة من الش���ركة ضد ش���ركة 
املشروعات الكبرى العقارية )جراند( في احملكمة الكلية بدائرة 
جتاري كلي/ 12 لطلب ترخيص لبيع مكونات محفظة استثمارية 
حتتوي على اس���هم ش���ركات مدرجة )مرهونة لصالح شركة 
اصول لالس���تثمار ضمانا لعقد بيع مساومة باالجل بتاريخ 7 

يناير املاضي(.
وتفي���د »اصول« بأنه بعد فتح باب املرافعة بناء على  املدعى 
عليه »شركة املشروعات الكبرى العقارية« لتقدم دفاعها جللسة 
يوم اول من امس مت حجز القضية يوم الثالثاء املوافق 29 احلالي 
للنطق باحلكم. وافادت الشركة، في بيان على موقع سوق الكويت 
لالوراق املالية، بأنها لم تقم بتكوين أي مخصص على معاملة 
املس���اومة املذكورة والتي استحقت في 7 يناير املاضي وسيتم 
تكوين مخصصات حسب تعليمات اجلهات االشرافية خالل العام 

مما سيكون له تأثير على البيانات املالية للشركة.

أعلنت شركة جلف ميرجر 
عن حصولها على جائزة أفضل 
ش���ركة متخصصة بعمليات 
الدمج واالستحواذ في الكويت 
لعام 2010 م���ن املجلة املالية 
العاملية »يوروموني«، وذلك 
خ���الل حفل توزي���ع جوائز 
الذي  »يورومون���ي« للتميز 

أقيم مؤخرا في بيروت. 
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة جلف ميرجر، 
يان بافي، الذي استلم اجلائزة 
خالل احلفل: »أصبحت جلف 
ميرجر اليوم من الش���ركات 

الدمج  االس���تثمارية املتخصصة في عمليات 
واالس���تحواذ الرائدة على مستوى العالم وقد 
ح���ازت على العدي���د من اجلوائ���ز التقديرية 
من القطاع عن إدارته���ا بنجاح لعمليات دمج 
واستحواذ في الشرق األوسط، سواء كان على 
جانب الشركة املستحوذة أو الشركة التي يتم 
االستحواذ عليها« مضيفا »ونتشرف اليوم أن 
نتسلم هذه اجلائزة املرموقة من »يوروموني« 
للمرة الثانية في 3 سنوات والتي تعكس جناح 

الشركة منذ تأسيسها قبل 3 سنوات«.
وقد أدارت الش���ركة أكثر من 18 صفقة دمج 
واستحواذ بقيمة إجمالية تقارب املليار دوالر 
وتضمنت الصفقات التي مت امتامها مؤخرا عملية 
استحواذ »شركة طيران اجلزيرة« على »شركة 
س���حاب لتأجير الطائرات« وبيع حصص في 
»شركة همبل الشرق األوسط« لصالح »شركة 
Hempel A/S«، باإلضاف���ة إلى بيع حصص في 
’شركة إيبال الستش���ارات الكمبيوتر  ل� »بنك 

كابينوفا االستثماري«.

وقدم���ت جل���ف ميرج���ر 
مؤخرا االستش���ارات لشركة 
»سيتي جروب« الكويتية في 
استحواذها على 51% من الشركة 
املتكاملة للنقل املتعدد األردنية، 
وهي أول صفقة استحواذ في 
قطاع النقل العام في الشرق 
األوس���ط، كم���ا قامت »جلف 
ميرجر« بالنيابة عن »سيتي 
جروب« باحملادثات مع مؤسسة 
التمويل الدولية )IFC(، ذراع 
البنك الدولي لتمويل القطاع 
اخل���اص، لتحصل »س���يتي 
جروب« عل���ى متويل بقيمة 
30 مليون دوالر لتس���تثمره »سيتي جروب« 

في خططها التوسعية في املنطقة.
وحصلت ش���ركة جلف ميرجر على جائزة 
»أفضل بنك اس���تثماري صاعد« على مستوى 
العال���م من قب���ل مجلة »جلوب���ال فاينانس« 
العاملية التي منحت أيضا جوائز في ذات الفئة 
للبنوك االستثمارية العاملية »جي بي مورغان« 
أميرك�ا  و»مورغان س���تانل��ي« و»بن��ك أوف 

مريل لينش«.
اجلدير بالذكر أن جوائز »يوروموني« للتميز 
التي تنظم للسنة العشرين على التوالي تعتبر 
معيارا للجوائز العاملية التي تقدم للمؤسسات 
املالية، وقد بدأت عملية تقييم هذا العام ألكثر من 
600 مؤسسة مالية عاملية في شهر أبريل حيث 
قام فريق األبحاث لدى يوروموني وجلنة التحكيم 
بتقييم هذه املؤسسات اس���تنادا على عوامل 
نوعية وحجم العمليات املنصرم كمؤش���رات 
األداء الرئيسي والنسب املالية واالبتكار خالل 

العام املنصرم. 

أعلنت شركة املركز املالي الكويتي عن امتامه 
صفقة استحواذ على حصة مؤثرة بلغت %48.35 
من أسهم ش����ركة الكوت للمشاريع الصناعية 
لصال����ح مجموعة من عمالئ����ه، حيث بلغ عدد 
األسهم 42.648.675 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 
16.419.739 دينار، بس����عر 385 فلس����ا للسهم 

الواحد.
وقال »املركز« في بيان صحافي ان الصفقة 
متت لصالح اجلهة املستفيدة عن طريق محافظ 
»املركز« االستثمارية وفي الوقت احملدد واملتفق 

عليه دون متديد، مشيرا الى »أن التوقيت قد ال 
يشكل عامال مساعدا حيث ميثل التمويل عائقا 
رئيسيا ويعجز الكثيرون عن تأمينه ملواصلة 

أنشطتهم التشغيلية«.
وأضاف أن اجلهة املس����تفيدة تتش����كل من 
مجموعة من عمالء »املركز« وتتكون من شركتني 
إحداهما مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، 
باإلضافة الى أحد العمالء األفراد، الفتا الى انه 
لم يتم اإلعالن عن هذه الصفقة من قبل »املركز« 

إال بعد إمتام جميع االجراءات.

حسب مجلة »يوروموني« العالمية 

يان بافي 


