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تطلق أول محالتها في لندن أغسطس املقبل

 »الشايع« تعتزم افتتاح محالت »بنكبري« في بريطانيا
أعلن����ت ش����ركة محمد حمود 
الشايع عن عزمها افتتاح محالت 
للف����روزن يوغرت«  »بنكب����ري 
الشهيرة عامليا في أسواق اململكة 
املتحدة. وأكدت شركة الشايع التي 
متثل عالمة »بنكبري« في منطقة 
الشرق األوسط وتركيا وروسيا، 
في بيان صحافي أنها تعتزم إطالق 
هذه العالمة املفضلة لدى جميع 
األميركيني خاصة جنوم هوليوود 
منهم في سوق اململكة املتحدة خالل 
فصل الصي����ف احلالي ابتداء من 
مدينة لندن. ومتثل هذه اخلطوة 
تطورا في العالقة االستراتيجية 
التي جتمع بني الشركتني، وتعزيزا 
للثقة بخبرة الشايع على املستوى 
العاملي في إدارة العالمات التجارية 

الرائدة.

موق����ع املتجر األول ل� »بنكبري« 
في مدينة لندن البريطانية.

وكانت »بنكب����ري« قد عقدت 
اتفاقية شراكة مع شركة الشايع 
للمرة األولى في عام 2009، وقد 
القت هذه العالمة الرائدة استحسانا 
ورواجا واسعا في الشرق األوسط، 
حيث يصطف الزبائن في األسواق 
التجارية في طوابير أمام محالت 
»بنكبري« ليتمتع����وا بالتجربة 
الش����هية التي بدأتها العالمة عند 
افتتاح املتجر األول لها في »بيڤرلي 
املنتج  هيلز«. و»بنكب����ري« هي 
األصلي للفروزن يوغرت الذي مت 
إطالقه للمرة األولى في كاليفورنيا 
في عام 2005، وقد أصبحت اليوم 
العالمة التجاري����ة األولى ضمن 

منتجات الفروزن يوغرت.

شركة الشايع في توسيع نطاق 
التجاري في األسواق  نش����اطها 
العاملية عن طريق تقدمي عالمات 
جتارية ش����هيرة مثل »بنكبري« 
لزبائنن����ا في مختلف البلدان مبا 

في ذلك اململكة املتحدة«.
فقد وّس����عت ش����ركة الشايع 
خالل الس����نوات القليلة املاضية 
نط����اق اس����تثماراتها م����ع هذه 
العالم����ة التجارية الرائدة والتي 
بدأت بافتتاح املتجر األول لها في 
الكويت، ثم تاله افتتاح فروع أخرى 
العربية املتحدة  لها في اإلمارات 
والبحرين وقطر وعمان وروسيا، 
كما سيساهم وصول »بنكبري« 
إلى اململكة املتحدة في اس����تمرار 
أكبر  انتشارها وتوسعها بشكل 
عامليا، وسيتم قريبا اإلعالن عن 

وفي هذا السياق، قال رئيس 
التنفيذي لشركة  مجلس اإلدارة 
محم����د حم����ود الش����ايع، محمد 
عبدالعزيز الشايع: »تعتبر بنكبري 
من العالمات التجارية الش����هيرة 
التي أثبت����ت صدارتها عامليا في 
فئة منتج����ات الفروزن يوغرت، 
ومن هنا فإننا س����عداء إذ نعلن 
اليوم عن خطة الشركة الفتتاح 
أول ف����رع ل� »بنكبري« في لندن، 
وهو ما يعك����س تطبيق طموح 

فرنسا حتتفظ بإدارة صندوق النقد الدولي
واش����نطن � أ.ف.پ: جنح����ت 
أوروبا مجددا دون صعوبة تذكر 
في إيصال الشخصية التي تدعمها 
إلدارة صندوق الدولي بعد تعيني 
الفرنسية كريستني الغارد، عبر 
نفس الطريقة التي اثبتت جناعتها 
في املاضي وه����ي احلصول على 
»توافق« حول مرشحها في مجلس 
ادارة املؤسسة لتفادي اللجوء الى 
تصويت غير مضمون النتائج. ولم 
يشهد السباق الذي انتهى أمس األول 
بفوز وزيرة االقتصاد الفرنسية، 
تنافسا كبيرا، ألنه وبعد يومني على 
استقالة دومينيك ستروس-كان، 
قرر مجل����س ادارة صندوق النقد 
الدولي املكلف بتعيني املدير العام 
بحسب قوانني الصندوق، اللجوء 
الى طريقة »التوافق« التي كانت 
انتخاب اوروبي  الى  دائما تؤدي 
مديرا للمؤسسة منذ 1946. وبهذه 
الطريقة التي تتفادى اللجوء الى 
التصويت، م����ن الصعب جدا اال 
تنتص����ر القارة العج����وز عندما 
يكون لها مرشح، السيما ان االحتاد 
االوروبي يسيطر على سبعة مقاعد 
م����ن اص����ل 24 وبالتالي ال ميكن 

التوصل الى »اجماع« من دونه.
وكان لالحتاد االوروبي مرشحة 

السابق في صندوق  االقتصادي 
النقد ان »قواعد اللعبة غير سليمة« 
مؤكدا »يج����ب ان يصبح النظام 
اكثر عدال واال تنطلق اي مجموعة 
بتفوق في السباق الى منصب املدير 
العام لصندوق النقد الدولي، وهذا 
التي  يقتضي احلد من االصوات 

يتمتع بها االوروبيون«.
واضاف����ت اس����تاذة االقتصاد 
الدولي في جامعة واترلو )كندا( 
بسمة مومني ان املهمة باتت اسهل 
لعدم جهوزية مرش����حي القارات 

االخرى.
وكتبت في مق����ال ان »الدول 
الناشئة لم حتاول ان تكافح للفوز 
مبنصب املدير العام، رغم اعتراضها 
طيلة س����نوات على االتفاق غير 
املدون الذي يقض����ي بان يتولى 
اوروبي ادارة الصندوق. وال ميكنها 
ان تلوم اال نفسها لعدم احتادها 
وراء مرشح مشترك خاص بها«.

وكانت الدول الناشئة تفضل لو 
انسحبت اوروبا من تلقاء نفسها 
لكن خ����الل 2011 لم يتحقق وعد 
رئيس وزراء لوكسمبورغ جان 
كلود يونكر سنة 2007 الذي قال 
حينها »من املؤكد ان املدير املقبل 

لن يكون اوروبيا«.

مرتشنكو الذي انسحب قبل اغالق 
باب الترشيح واالسرائيلي ستانلي 
فيشر الذي ترشح في آخر حلظة 
لكن رفض ترشيحه نظرا لتقدمه في 
السن. وقد اقر كارستنس شخصيا 

بان فرصه كانت ضئيلة.
ارفيند سوبرامانيان  واعتبر 

جاهزة حتظ����ى بتأييد كبير من 
الواليات املتحدة التي متلك اكبر 
حقوق التصويت في املؤسس����ة 
والتي لم يشكل دعمها لالغارد اي 
مفاجاة. وظل املكسيكي اغوستني 
النهاية  كارستنس مرشحا حتى 
خالفا ملرشح كزاخستان غريغور 

كريستني الغارد أثناء مغادرتها ملقر صندوق النقد الدولي بعد اختيارها مديرا عاما له

البرملان اليوناني يؤيد برنامج التقشف

األرجنتني جتاوزت خطر اإلفالس قبل 10 سنوات 
فهل حتذو اليونان حذوها؟

د.ب.أ: أوشكت األرجنتني على 
اإلفالس قبل نحو عش����ر سنوات 
وذلك عندما فشلت عام 2001 في 
سداد ديونها التي بلغت ما يعادل 
240 مليار دوالر آنذاك مع وصول 
إلى  البطالة ومعها االحتجاجات 
مستوى خطير ما أدى إلى تعاقب 
أربعة رؤساء على منصب رئيس 

اجلمهورية خالل شهور قليلة.
وقبل ذلك بعام، وافق صندوق 
النقد الدولي على منح األرجنتني 
قرضا بقيمة عشرين مليار دوالر 
وذلك لدعم االقتصاد وسط ركود 
طالت مدته، وربط الصندوق هذه 
املوافقة بإجراءات تقشفية صارمة. 
ولكن سرعان ما أدى العجز املرتفع 
في امليزانية وتزايد هروب رؤوس 
األموال إلى تبديد أي تأثير إيجابي 

لهذا الدعم املالي الدولي.
اضطرت حكومة األرجنتني في 
نوفمبر عام 2001 إلى جتميد أرصدة 
ماليني املواطنني في البنوك عندما 
رفض الصندوق دفع حصة قدرها 
1.2 مليار دوالر من القرض بسبب 
عدم تنفيذ إجراءات التقشف التي 

تعهدت بها احلكومة.
خرج أبناء الشعب األرجنتيني 
الى الشوارع، وأغلقوا فروعا بنكية 
وخرب البع����ض محالت جتارية 
وأسواقا، وقد سقط قتلى وجرحى 
في العاصمة بوينس ايرس عندما 

واجهت الشرطة املتظاهرين.
وعندم����ا خ����رج الوضع عن 
الس����يطرة متام����ا، ف����ر الرئيس 
فيرناندو دي ال روا يوم عشرين من 
ديسمبر عام 2001 بطائرة عمودية 
)مروحية( من مبنى احلكومة وذلك 
بعد أن أعلن استقالته على وجه 

السرعة.
ث����م أعلن الرئي����س االنتقالي 
أدولفو رودريجوز س����ا  للبالد، 
عجز االرجنتني عن تسديد ديونها 
وخف����ض قيمة العمل����ة احمللية 
)البيزو( بنسبة 65% بعد أن كانت 
القانون وعلى  تساوي، مبوجب 
مدى عشر س����نوات، نفس قيمة 
الدوالر مما رفع النس����بة املئوية 
الدي����ون اخلارجية في  لنصيب 
إجمالي الناجت احمللي من 50% إلى 
أكثر من 100% من إجمالي الناجت 

احمللي.
وفي حال تطبيق هذا السيناريو 
على اليون����ان فهو يعني عدولها 
عن اليورو واعتماد عملة وطنية 

كولر بقصر الرئاسة في بوينس 
اي����رس عندم����ا عب����ر كولر عن 
تشككه )في قدرة األرجنتني على 
املالية( وحذر  بالتزاماتها  الوفاء 
من أن البن����وك ميكن أن تتجنب 
األرجنتني، وهو ما أدى إلى تصلب 
موقف كيرش����نر في أعقاب هذه 

احملادثة«.
وف����ي ه����ذا الوق����ت، وجهت 
جماعات الضغط املمثلة ملصالح 
املس����تثمرين من حملة س����ندات 
انتقادات  اخلزانة األرجنتيني����ة 
حادة لسياسات احلكومة وعقدت 
اجتماعات مبقر سفارة األرجنتني 
في واشنطن بني ممثلي احلكومة 

وممثلي الدائنني.
ويقول س����جويجليا إنه سأل 
هؤالء املس����تثمرين عن س����بب 
الطريقة العنيفة التي يتعاملون 
بها فقالوا إنهم يخشون أن حتذو 
دول أخرى حذو األرجنتني وتتوقف 

عن سداد ديونها.
اليوناني  البرمل����ان  اق����ر  كما 
اجراءات تقشف يرفضها املواطنون 
امس رغم االحتجاجات العنيفة- 
وذلك لضمان احلصول على متويل 
للحيلولة دون أول تعثر عن سداد 

دين سيادي في منطقة اليورو.
ومع اقت����راب البالد من حافة 
االفالس مازالت الش����كوك حتيط 
بقدرة احلكومة االشتراكية على 
اقرار قوان����ني لتنفيذ اصالحات 
هيكلي����ة وخصخصة في اجلولة 
الثانية من االقتراع اليوم وااللتزام 
بجدول زمني مش����حون للتنفيذ 
النقد والبنك  يفرضه صن����دوق 

الدولي.
ومازال كثير من االقتصاديني 
واملستثمرين يتوقعون أن تتعثر 
اليونان عند س����داد ديونها على 

املدى املتوسط.
وزادت احتماالت املوافقة على 
خطة التقشف ومدتها خمسة اعوام 
بعدما غير واحد من ثالثة اعضاء 
متمردين في احلزب احلاكم الذي 
ال����وزراء جورج  يتزعمه رئيس 
باباندري����و رأيه واعل����ن عزمه 
التصويت لصالح االجراءات من 

منطلق واجبه الوطني.
النائ����ب توم����اس  وص����رح 
ل� »رويترز« بالقول:  روبولوس 
»قررت التصويت لصالح اخلطة 
ألن املصال����ح الوطنية أهم كثيرا 

من كرامتنا«.

الع����ام املاضي � اس����تعادة الثقة 
الدولية في بالده تدريجيا، ولكن 
هذه العملية لم تنته حتى اليوم 
بعد مرور الفترة األولى ألرملته 
وخليفته في املنصب، كريستينا 

فيرنانديز دي كيرشنر.
وفي هذا الشأن، يقول ادواردو 
سجويجليا، الوكيل السابق بوزارة 
اخلارجية األرجنتينية: »وجدنا 
آذانا صاغية باحترام خالل العديد 
من محادثاتنا غير الرس����مية مع 
ممثلني عن احلكومات من جميع 
أنحاء العال����م، وكذلك من جانب 
آنذاك، جورج  الرئيس األميركي 
بوش.. ولم يكن هناك سوى لقاء 
متوتر فقط مت م����ع املدير العام 
الدولي هورست  النقد  لصندوق 

خاصة بها.
ولك����ن هن����اك عامل حاس����م 
ميي����ز بني احلالت����ني، اال وهو أن 
األرجنتني استطاعت تقرير ذلك 
بدون التنس����يق مع دول أخرى، 
في ح����ني أن اليونان حتتاج إلى 
تنسيق قوي مع باقي دول منطقة 
الي����ورو والتي تضم 17 دولة من 
دول االحت����اد األوروبي من أجل 

اتخاذ قرار مثل هذا.
وبعد انكماش ضخم في إجمالي 
الناجت احملل����ي لألرجنتني وصل 
الى 11% ع����ام 2002، عاد االزدهار 
االقتصادي بعد عام من ذلك وبقوة 

واستمر حتى اليوم.
حاول الرئيس نيستور كيرشنر 
الذي انتخب عام 2003 - وتوفي 

أعمال الشغب التي اندلعت في اليونان أمس بعد إقرار برنامج التقشف

الصني تعتزم توفير 95 مليون وظيفة خالل السنوات الـ5 املقبلة
بكني ـ د.ب.أ: اعلنت وزارة املوارد البشرية والضمان 
االجتماعي في الصني امس اعتزامها توفير 45 مليون 

فرصة عمل جديدة لسكان املدن و40 مليون فرصة 
عمل للعمال في املناطق الريفية خالل السنوات 

اخلمس املقبلة. وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة 
)شينخوا( أن احلد األعلى املستهدف ملعدل البطالة 
سيصل الى 5% وفقا خلطة الوزارة اخلاصة بتنمية 
املوارد البشرية وشبكة الضمان االجتماعي خالل 

الفترة من عامي 2015-2011.

وقالت الوكالة إنه من أجل حتقيق ذلك، ستتبنى 
احلكومة سياسات أكثر فعالية تشمل تدابير لتشجيع 

روح املبادرة وتوظيف الفقراء واحملتاجني وتقوية 
التدريب املهني، باالضافة الى خلق سوق عمل 

قياسية موحدة لتعزيز خدمات التوظيف.
استطاعت الصني وخالل اخلطة اخلمسية )2006-

2010( توفير 57.71 مليون فرصة عمل جديدة لسكان 
املدن و45 مليون فرصة عمل للعمال في الريف مع 

بلوغ معدل البطالة في املدن %4.1.

راتب كارلوس غصن 
يتجاوز 12 مليون دوالر في 2010

شغف السعوديني باالكتتابات
 يصطدم بنقص الطروحات األولية

يوني����و 345.05 ملي����ار دوالر 
تلتها قط����ر بقيمة 120.8 مليار 
دوالر فيما جاءت أسواق مصر 
وأبوظب����ي ودبي بقي����م 71.5 
ملي����ارا و72.8 ملي����ارا و53.6 
مليار دوالر على الترتيب. كما 
بلغت قيمة التداوالت في السوق 
الس����عودية خالل الفترة ذاتها 
152.03 مليار دوالر تلتها سوق 
الدوحة بقيم بلغت 12.6 مليار 
دوالر. وبلغت أحجام التداول في 
السوق السعودية 26.6 مليار 
سهم مقارنة ب� 22.3 مليار سهم 
الكويتية و16.7  البورصة  في 
مليار سهم في سوق دبي املالي. 
وتكشف تعليقات األفراد على 
املواقع واملنتديات عن حالة من 
الولع باالكتتابات فتعليقات مثل 
»االكتتابات لن تتوقف مادامت 
وسيلة للكسب السريع« و»نعم 
لالكتتاب« و»نع����م لالكتتاب 
والبيع ف����ي أول أيام التداول« 
و»مرحب����ا باالكتتابات دعونا 
نرت����زق« و»ابش����ر بالتغطية 
القوية« ما ه����ي إال غيض من 

فيض.

ويقول محمد الشهري وهو 
مواطن سعودي ممن تستهويهم 
الطروحات األولية إن األرباح التي 
يجنيها من االكتتابات تعينه على 
سداد بعض متطلبات احلياة. 
ويضيف الشهري وهو مدرس 
متزوج في أواخر العشرينيات 
من العمر »أكتتب في أي أسهم 
تأسيس لش����ركة جديدة... في 
الس����ابق كان����ت )االكتتابات( 
تع����د دخال اضافي����ا لي ولكن 
االكتتابات حاليا قليلة... )قيمة 
أس����هم بعض( شركات التأمني 
تضاعفت معي وساعدتني على 
دفع بعض األقساط الشهرية«. 
واملستثمرون األفراد هم القوة 
الدافعة لسوق األسهم السعودية 
كما ينشطون في أسواق أخرى 
مث����ل مصر واإلم����ارات ووفقا 
لبيانات رسمية يسجل األفراد 
نحو 93% من الصفقات اليومية 

في البورصة السعودية.
ووفقا إلحصاءات صندوق 
النق����د العربي بلغ����ت القيمة 
السوقية لألس����هم السعودية 
منذ بداي����ة الع����ام وحتى 26 

رويترز: يطالع عبداهلل بن 
خالد املنتديات االقتصادية على 
اإلنترنت ويتابع مع أصدقائه 
بحثا عن أخبار لطرح عام أولي 
قد يكون في األفق ويتذكر بضع 
سنوات مضت حني كانت تلك 
الفرصة  االكتتابات تتي����ح له 

لتحقيق أرباح وفيرة.
ميثل بن خال����د وهو تاجر 
سعودي في منتصف الثالثينيات 
من العم����ر قطاع����ا كبيرا من 
املتعاملني في س����وق األس����هم 
الس����عودية أكب����ر البورصات 
العربية على اإلطالق فمع هيمنة 
املتعاملني األفراد بصورة كبيرة 
على التعامالت يسعى اجلميع 

وراء الربح السريع.
ش����هية  أن  يب����دو  لك����ن 
السعوديني العاديني لالكتتابات 
لن جتد ما يشبعها قريبا إذ ال 
تلوح في األفق طروحات ألي 

من الشركات الكبرى.
اعتاد بن خالد وهو متزوج 
وأب لثالث����ة أطف����ال االكتتاب 
في أكبر عدد ممكن من األسهم 
لتحقيق أكبر قدر يس����تطيعه 
من مكاسب مضمونة وسريعة 
تعينه على تكاليف احلياة رغم 
أنه يعيش في أحد اكثر بلدان 
العالم ثراء. وتش����ير بيانات 
صندوق النق����د الدولي الى أن 
متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي االجمالي في السعودية 

بلغ 16641 دوالرا في 2010.
وفي مقابلة مع رويترز عبر 
الهاتف قال ب����ن خالد بصوت 
البيع في  هادئ متزن »رب����ح 
أول ثالثة أيام مضمون )لكن( 
االكتتابات لم تعد كالسابق كان 
الربح فيها يتجاوز احيانا %150 
في اقل من أسبوع... كنت اكتتب 
بأسماء أقاربي جلمع أكبر كمية 
من االسهم وبيعها في أول يوم 

تداول«.
ويضي����ف »حاليا ال أفضل 
أن اكتتب خصوصا ان هوامش 
الربح لم تعد تتجاوز 30% إلى 
جانب ان التخصيص بات قليال 

جدا«.
لكن رغ����م ثرائه����ا تعاني 
ارتفاع معدل  الس����عودية من 
البطال����ة اذ ان نظ����ام التعليم 
قبل اجلامعي املتقادم الذي يركز 
على علوم الدين واللغة العربية 
يفرز خريجني يواجهون صعوبة 
في احلصول على وظائف في 

الشركات اخلاصة.
ويضطر كثير من السعوديني 
الى العمل كسائقي سيارات أجرة 
أو حرس خاص أو في وظائف 
أخرى بأج����ور زهيدة لتغطية 

تكاليف املعيشة.
وتشجع السلطات السعودية 
الطروحات العامة االولية كإحدى 
اآللي����ات التي تضم����ن توزيع 

عائدات النفط الهائلة.

رويترز: حقق كارلوس غصن 982 مليون ين 
)12.1 مليون دوالر( العام املاضي من عمله رئيسا 
تنفيذيا لشركة نيسان موتور مما قد يجعله مجددا 
املسؤول التنفيذي األعلى راتبا في اليابان متجاوزا 
نظيره في س����وني هوارد سترينجر الذي حقق 
863 مليون ين. وارتفع إجمالي أجر غصن شامال 
خيارات األسهم 10% عن العام املاضي في حني زاد 
دخل سترينجر 6%. وكان غصن الفرنسي املولود 
في البرازيل وسترينجر البريطاني هما األعلى 
راتبا بني الرؤساء التنفيذيني للشركات اليابانية 
املدرجة العام املاضي. ويفوق أجر غصن بكثير 
ما يحصل عليه نظراؤه في املنافس����ني احملليني 

تويوتا موتور وهوندا موتور.
فق����د حصل أكيو تويودا رئيس تويوتا على 
136 مليون ين على مدى عام حتى مارس في حني 
حصل تاكانوبو ايتو الرئيس التنفيذي لهوندا 
على 130 مليون ين. ويدافع غصن عن األجور التي 
تدفعها »نيسان« قائال إنها تتبع معيارا للشركات 
متعددة اجلنسيات من أجل استقطاب الكفاءات في 
صناعة السيارات العاملية. وأبلغ املساهمني خالل 
اجتماع قرب مقر نيسان في يوكوهاما امس »إذا 
قارنتم أجورنا مع تويوتا أو هوندا فمن الواضح 
أن هناك فرقا.. نحن نتبع املعايير العاملية«. لكن 
أج����ر غصن يقل عن أج����ر آالن مواللي الرئيس 

التنفيذي لش����ركة فورد موتور والبالغ 25.84 
مليون دوالر وهو األعلى في صناعة السيارات 
يليه أجر سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي 

لفيات وكرايسلر والبالغ 17.55 مليون دوالر.
وحقق مارتن فينتركورن رئيس فولكس واجن 
12..39 مليون دوالر في حني بلغ أجر ديتر تسيتشه 

رئيس داميلر 11.69 مليون دوالر.
وكس����ب غصن 1.2 مليون يورو )1.7 مليون 
دوالر( أخرى في رينو ش����ريكة نيس����ان والتي 
يتولى رئاستها أيضا. وقالت سوني التي تكبدت 
خسارتها الصافية الثالثة على التوالي في السنة 
املنتهية 31 مارس إن اجلانب األكبر من مستحقات 
سترينجر يشمل خيارات ترتبط بسعر السهم.

وقالت إن أسهم الشركة املصنعة جلهاز ألعاب 
الڤيديو بالي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر فايو 
لم ترتفع بالقدر الكافي لكي يستطيع الصحافي 
السابق بيع أسهمه اخليارية. وبلغ اجلزء النقدي 
من راتب ومكافآت سترينجر للعام 345 مليون ين 
بانخفاض 15% عن العام السابق عندما حقق 408 
ماليني ين. وظل عدد األسهم اخليارية الصادرة 
له كما هو عند 500 ألف. ومددت نيس����ان عامني 
آخرين لغصن الذي أعلن هذا األسبوع خطة منو 
جديدة ملدة 6 س����نوات تستهدف 8% من السوق 

العاملية وهامش تشغيل بالنسبة ذاتها.

كارلوس غصن املسؤول التنفيذي األعلى راتبا في اليابان

االستثمارات اخلليجية في قطاع العقار 
البحريني بني 500 و600 مليون دينار
قال اقتصاديان بحرينيان ان قطاع العقار في البحرين مازال 
عنصرا جاذبا للمستثمرين اخلليجيني خصوصا من الكويت 

والسعودية حيث يتراوح حجم االستثمارات فيها بني 500 
و600 مليون دينار بحريني.

واضاف في لقاءات متفرقة مع »كونا« امس ان االستثمارات 
اخلليجية يتركز معظمها في العقار االستثماري الذي ال يزيد 
حجم االستثمار فيه على 300 مليون دينار، اضافة الى وجود 

تركز آخر في العقار الصناعي والسياحي.
وقال رئيس )جمعية البحرين العقارية( ناصر األهلي ان 

املستثمرين اخلليجيني يقبلون على االستثمار في القطاع 
العقاري خاصة من الكويتيني والسعوديني الذين تتوجه 
رؤوس أموالهم في العقار االستثماري الذي يصل حجم 

االستثمار فيه الى حوالي 300 مليون دينار.
واضاف األهلي ان حجم االستثمار في العقار الصناعي يصل 

الى نحو 150 مليون دينار بحريني، واصفا هذا احلجم من 
عمليات االستثمار والتداول في هذا القطاع »باملمتاز«.

وأوضح ان قطاع العقار مثل اي قطاع اقتصادي آخر يتأثر 
باألوضاع السياسية واألمنية وان عمليات تداول البيع فيه 

تراجعت الى نسبة 90% بسبب األزمة التي مرت بها البحرين 
إال ان استقرار األوضاع ورفع حالة السالمة الوطنية رفع 

بشكل تدريجي عمليات التداول.
من جهته قال نائب رئيس جلنة العقار في غرفة جتارة 

وصناعة البحرين ناصر السهلي ان العقار في البحرين تأثر 
بدرجة اقل من باقي دول مجلس التعاون باالزمة العاملية.

وأضاف ان التراجع الذي حدث في قيمة العقار هو نتيجة 
الطفرة السابقة في أسعاره ولكنه يبقى استثمارا مهما على 

املدى الطويل. كما قررت اإلمارات متديد مدة تأشيرة اإلقامة 
للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح 3 سنوات بدال من 

6 أشهر. ويأتي القرار بعد فترة ركود في القطاع العقاري في 
االمارات، وحتديدا في إمارة دبي، التي تأثرت بشدة بتداعيات 

األزمة املالية العاملية.


