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تعرض مشاريع عقارية كبرى في معرض قطر الدولي للعقار واالستثمار

الهاشمي :الخطوات التمهيدية
إلدراج أسهم «مكني» في البورصة قريبا

الهاشمي

نائل صالح

األزمة العاملية عالجت أزمة
التضخم التي شهدها القطاع
العقاري في السنوات السابقة

تعتزم ش��رك��ة مكين لالستثمار والتطوير ال�ع�ق��اري البدء
بتعريف أنشطتها بشكل واسع النطاق لعدد من مشاريعها
ال �ع �ق��اري��ة ال �ك �ب��رى ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ت �ط��وي��ره��ا ،ب��االض��اف��ة إلى
اس� �ت� �ع ��راض أدائ� �ه ��ا خ �ل�ال ال �س �ن �ت �ي��ن ال �م��اض �ي �ت �ي��ن ،وذلك
شعار شركة مكين
خ�لال مشاركتها ف��ي م�ع��رض قطر ال��دول��ي ال�خ��ام��س للعقار
واالستثمار الذي تقام فعالياته في مركز الدوحة للمعارض
خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن  3ال��ى  6م��ارس المقبل ،وتنظمه شركة العالمية العقارية".
بنسبة  ،%40ام��ا النسبة المتبقية وه��ي  %60لشركات
ع�ب��ر ال �ق��ارات لتنظيم ال�م�ع��ارض وال�م��ؤت�م��رات .وق��ال السيد
مكين
استثمارات
حجم
مالية مدرجة في سوق االسهم.
علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة مكين لالستثمار
بلغ
مكين
تديرها
التي
المستثمرة
األصول
حجم
أن
واوضح
واشار الهاشمي الى ان لدى الشركة نية إلدراج اسهمها
وال�ت�ط��وي��ر ال�ع�ق��اري ان ال�ش��رك��ة س��وف ت�ع��رض المشروعات
من
تتكون
الشركة
ان
الى
الفتا
قطري،
ريال
مليارات
5
نحو
في بورصة قطر ،حيث يتم االع��داد لذلك ،متوقعا ان تبدأ
المحلية والخارجية منها مشروع إنشاء مدينة سكنية على
حكومية
محافظ
عن
عبارة
منها
جزء
الشركاء،
من
مجموعة
ال �خ�ط��وات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة إلدراج ال�ش��رك��ة ف��ي ال�ب��ورص��ة خالل
م�س��اح��ة ت�ق��ارب ب�ـ  ٣٧م�ل�ي��ون م�ت��ر مربع
في المملكة العربية السعودية ومشروع
آخر إلنشاء مدينة مصغرة على مساحة
ت��زي��د ع �ل��ى  250أل ��ف م �ت��ر م��رب��ع وتقع
ع �ل��ى أه� ��م م ��وق ��ع ع �ل��ى ن �ه��ر ال �ن �ي��ل في
مدينة ال�خ��رط��وم ب��ال�س��ودان ،ال��ى جانب
المشاريع المحلية التي يجري تطويرها
في دولة قطر ،وهي مشروعات متنوعة
منها ع�ق��ارات تجارية واداري��ة وسكنية
ولكن هذه المشروعات لها طابع خاص
من حيث التصميم والخدمات التي بها،
الفتا الى انه سيتم الكشف عن تفاصيل
ه � ��ذه ال � �م � �ش ��روع ��ات خ �ل��ال المعرض.
وح��ول أه ��داف ال�م�ش��ارك��ة ف��ي المعرض
ال �ع �ق��اري ،ق��ال ال�ه��اش�م��ي" :ت��أت��ي هذه
المشاركة لبيان ه��وي��ة الشركة ونتائج
أع �م��ال �ه��ا وع ��رض م �ش��روع��ات �ه��ا وبخاصة
بعد مضى أك�ث��ر م��ن عامين على إنشاء
ال�ش��رك��ة ،إذ رك��زت ال�ش��رك��ة خ�لال تلك
ال�ف�ت��رة على تحقيق الخطط واألهداف
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال� �ت ��ي ح ��ددت� �ه ��ا عند
ال �ت��أس �ي��س ،ك�م��ا رك ��زت ع�ل��ى مقدرتها
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ع��وائ��د م �ج��دي��ة ون �م��و عام
ألصولها التي تعطي مصداقية لعملها
وبخاصة في ظل النتائج االيجابية التي
تنوي الشركة اإلعالن عنها وعن األرباح
الفعلية التي حققتها في مرحلة األزمة
مشروع مدينة سكنية في السعودية

االشهر القليلة المقبلة.

استراتيجية مكين

وفيما يتعلق باستراتجية الشركة في التطوير العقاري،
ق ��ال ال �ه��اش �م��ي ان ال �ش��رك��ة ت �خ �ت��ار ال �ف ��رص االستثمارية
المناسبة وتركز في اختيارها على تحقيق وتعزيز رغبات
وط�م��وح��ات شركائها ف��ي االس�ت�ث�م��ار ،مضيفا" :ن�ح��ن شركة
اس�ت�ث�م��اري��ة ع �ق��اري��ة ،ح�ي��ث ن�ن�ظ��ر ال��ى ال �ع �ق��ارات ع�ل��ى أنها
فرص استثمارية ننتقي منها ما نريد بكل عناية وإن نجاح
اس�ت�ث�م��ارات�ن��ا ي�ن�ط�ل��ق م��ن ب �ن��اء ال��وح��دة ال�ع�ق��اري��ة المناسبة
لكل ش��ري�ح��ة ،وم��ن ال��رض��ا المتوقع للمستفيد النهائي من
العقار على المدى البعيد ،لذا فقد استهدفنا شرائح الطلب
ال�ف�ع�ل�ي��ة داخ ��ل ق�ط��ر وخ��ارج �ه��ا ،وب��االض��اف��ة إل��ى ذل��ك فقد
توجهنا ما قبل األزمة إلى أسواق قلت بها مخاطر التضخم
ورك� ��زن� ��ا ع �ل��ى ال �م �ن��اط��ق ال� �ت ��ي تتصف
بالطلب المتنامي والحقيقي م��ن أهل
ال�م�ن�ط�ق��ة وع �ل��ى ال �ش��رائ��ح ال �ت��ي لديها
المقدرة علـــــى االقتنـــــاء الفعلي للعقار
م ��ع م ��راع ��اة م�س�ت��وي�ـ�ـ�ـ�ـ��ات دخ ��ل األف� ��راد
وطموحاتهم".
السوق العقاري في قطر:

واش��ار ال��ى ان السوق العقاري القطري
قد شهد في الفترة االخيرة ال سيما في
مرحلة األزمة العالمية عملية تصحيح في
االسعار ،ربما ينظر البعض إلى أن السوق
القطري قد تضرر كثيرا من األزمة ولكن
البعض اآلخر يرى أن األزم��ة العالمية قد
عالجت أزمة عقارية عرفت حينها بالتضخم
غير المبرر للعقار.
وق��ال ان��ه م��ن المؤيدين لتلك الوجهة
بأن األزمة العالمية قد عالجت أزمة أكبر،
وأنه قد بدأ فعليا مرحلة جديدة من النمو
ال�ط�ب�ي�ع��ي ل �ل �ع �ق��ار ف ��ي ال �س ��وق القطري
وأص� �ب ��ح ص �ح �ي��ا أك �ث ��ر م ��ن أي وق� ��ت من
قبل ،م��ع أهمية االنتباه إل��ى ع��دم تكرار
أخ �ط��اء ال�س��اب��ق وم�ع��ال�ج��ة ب�ع��ض الجروح
واآلالم المتبقية ع�ن��د ب�ع��ض المدينين
الذين مازلوا متأثرين باألزمة ،موضحا ان
العام  2010سيكون عاما افضل بالنسبة
للقطاع العقاري القطري.

