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مركز الشارقة االستثماري يحقق 
مبيعات عالية في دول التعاون

مؤشر املزايا العقاري يطلق موقعه
باللغة العربية خالل سيتي سكيب أبوظبي

تلف البضائع.. تقليص الطاقة اإلنتاجية.. الحد من االستيراد

أزمة مساحات التخزين تهدد 
الشركات بالخسائر

ملحس: «املؤشر» حاضر في كل 
معارض سيتي سكيب الدولية

املطلوب إنشاء  مناطق للتخزين  

في الساملي والنويصيب

ندرة مخازن التبريد  رفعت أسعارها

 من دينارين  إلى ٣،٧٥٠ دنانير للمتر

االستعداد إلطالق ستة مؤشرات فرعية 
تغطي الحركة العقارية في العالم

عــقــدت كــل من 

شركة سناسكو، 

املطور الرئيسي 

مركز  ملــــــشــــــروع 

ـــــــــــــــشـــــــــــــــارقـــــــــــــــة  ال

االســـــتـــــثـــــمـــــاري، 

توب  ومجموعة 

اكسبو للتسويق 

الــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــاري، 

ثنائيا  اجتماعا 

عـــــــلـــــــى هــــــامــــــش 

معرض  اعــــمــــال 

سكيب  ســـيـــتـــي 

وقد  الـــــعـــــقـــــاري. 

تباحث الطرفان 

فـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــبـــــــــل 

التعاون املشترك 

الشركتني  بـــــني 

والــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــط 

ظل  في  خصوصا  املقبلة،  للمرحلة  االستراتيجية 

التي يستعد  العقارية  املــعــارض  مــن  الكبير  الــعــدد 

خالل  فيها  للمشاركة  االستثماري  الشارقة  مركز 

االشهر املقبلة عبر شركة توب اكسبو.

واثنى الطرفان على حركة املبيعات العالية التي 

شهدتها اجنحة معرض سيتي سكيب، الذي اختتم 

اعماله الجمعة، وعلى الطلب الكبير على الوحدات 

والتجارية  السكنية  تركيباتها  بجميع  العقارية 

والترفيهية وسكن العمال واملوظفني وسواها.

وفي هذا االطــار، قال احمد ابو الجبني، الرئيس 

التنفيذي للشؤون التجارية في سناسكو: «لطاملا 

كانت توب اكسبو هي الوجه املمثل ملركز الشارقة 

العقارية  املــــحــــافــــل  مــــن  كـــثـــيـــر  فــــي  االســــتــــثــــمــــاري 

العميق ملجموعة  الفهم  الخليجية، وان  واملعارض 

توب اكسبو للمشروع بجميع جوانبه وابعاده هي 

من اهم االمــور التي ساعدت على تحقيق مبيعات 

التي تؤسس  الخليج، وهــي  عالية في جميع دول 

ملزيد من التعاون بني شركتنا واملجموعة».

املنتدب  العضو  القدومي،  وليد  قــال  جانبه،  من 

الــعــقــاري: «يعد  اكــســبــو للتسويق  تـــوب  ملــجــمــوعــة 

مــــشــــروع مــــركــــز الــــشــــارقــــة االســــتــــثــــمــــاري مــــن اهم 

املـــشـــاريـــع املـــتـــعـــددة االســـتـــخـــدامـــات واكـــبـــرهـــا في 

االمــــــــارات الــشــمــالــيــة فـــي دولـــــة االمــــــــارات العربية 

املتحدة، وان دقة تصميم املشروع وابعاده وفوائده 

وعوائده ساهمت في تزايد االقبال عليه في جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي، وفي كل املعارض 

الــعــقــاريــة الــتــي قــمــنــا بــعــرض املـــشـــروع فــيــهــا. لقد 

الــشــارقــة االســتــثــمــاري مبيعات عالية،  حقق مــركــز 

املتعددة  االراضــــــــي  حـــــول  تــــزايــــد  فــــي  الـــطـــلـــب  وان 

االستخدامات وحول مشروع املبنى التجاري الذي 

تم االعالن عنه سابقا من قبل سناسكو في بزنس 

بارك».

• وليد القدومي وأحمد أبوالجبني

تشكيل لجنة للتحقيق في كشوف
الناخبني التحاد سماسرة العقار

في  للتحقيق  لجنة  تشكيل  تــم  انــه  «القبس»  علمت 

اتــحــاد سماسرة  ادارة  ناخبي مجلس  كــشــوف  شــأن 

وارساله  النهائي  الكشف  واعــتــمــاد  وتدقيقها  العقار 

اللجنة  وتتكون  والعمل،  االجتماعية  الــشــؤون  لـــوزارة 

ابراهيم السيار، وهما  من علي عبدالله املسلم، وثامر 

مـــن مــرشــحــي (قــائــمــة الــجــمــيــع)، وعـــمـــاد عــلــي الفرج 

وعبدالرحمن عبدالله الحبيب (قائمة التغيير)، وصالح 

وزارة  من  ومندوب  مستقل)،  (مرشح  العنزي  محمد 

الشؤون االجتماعية والعمل.

الجمعية  عـــقـــد  االتــــحــــاد  ادارة  مــجــلــس  قـــــرر  كـــمـــا 

وانتخابات  لــالتــحــاد  الــعــاديــة  وغــيــر  الــعــاديــة  العمومية 

مجلس االدارة يوم االحد املوافق ٢٥ مايو الجاري في 

تمام الساعة الرابعة مساء.

الــتــي تــرأســهــا رئــيــس اتحاد  وقـــد نــاقــشــت الجلسة 

الــتــي ادت الى  الــهــاجــري االســبــاب  الــســمــاســرة محمد 

تأجيل عقد الجمعية العمومية السابقة.

٢٥ مايو موعد جديد النعقاد الجمعية واالنتخابات

  عمومية «عقار لالستثمار» تقر زيادة رأس المال إلى ٢٣،٤ مليون دينار

العصيمي: قيمة مشاريعنا
قيد التطوير٣٠ مليون دينار

شركة  ادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  قـــــال 

عقار لالستثمار العقارية عصام عبد 

الــشــركــة لديها  الــعــصــيــمــي ان  الــعــزيــز 

حجمها  يــقــدر  التطوير  قيد  مــشــاريــع 

مقبلة  وهــي  ديــنــار،  مليون   ٣٠ بنحو 

عــلــى تـــوســـعـــات فـــي كـــل مـــن اإلمــــــارات 

العربية وقطر.

وأشــار في تصريحات على هامش 

العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

لــلــشــركــة امـــس بــنــســبــة حــضــور بلغت 

٦٦٪، الى ان الشركة تحالفت مع شركة 

االنجازات للتنمية العقارية «لتطوير 

الــشــرق والـــذي يقع مقابل شارع  بــرج 

آالف   ٣ مساحة  على  وينفذ  الــهــاللــي، 

متر مربع بكلفة تقدر بنحو ٣٢ مليون 

ديــنــار، حيث تبلغ حصة «عــقــار» في 

املشروع نحو ٣٣٪.

لديها  الـــــــشـــــــركـــــــة  ان  وأضـــــــــــــــــاف 

البحري على  مشروعاتها في الشعب 

مــســاحــة ألـــف مــتــر مــربــع ويــتــكــون من 

الخليج  عـــلـــى شــــــارع  مــجــمــع ســكــنــي 

طـــابـــقـــا، حيث  بــــارتــــفــــاع ١٥  الـــعـــربـــي 

يتوقع االنتهاء من انجاز املشروع في 

نهاية العام الحالي.

الـــــى مشروع  الــعــصــيــمــي  وتــــطــــرق 

«الـــبـــرشـــاء» الــــذي تــنــفــذه الــشــركــة في 

دولة اإلمــارات في إمارة دبي بمنطقة 

البرشاء، والتي تعد من اكثر املناطق 

التي تشهد تطورا عمرانيا في الفترة 

الــحــالــيــة، وقــــــال: يـــقـــام املـــشـــروع على 

آالف متر مربع، حيث  مساحة ٣،٢٢١ 

يــتــكــون مـــن مــبــنــى لــلــمــكــاتــب االداريـــــة 

بارتفاع ٦ طوابق ومواقف للسيارات 

وانــشــطــة تــجــاريــة، حــيــث تــم االنتهاء 

مــن املرحلة األولـــى لــإلنــشــاء، ويجري 

العمل حاليا في اعمال املرحلة الثانية 

من تنفيذ املشروع.

وبـــني ان الــشــركــة بــــدأت فـــي انجاز 

مشروع املهبولة السكني على مساحة 

٣ آالف متر مــربــع، والـــذي يتكون من 

بــارتــفــاع ١٥ طابقا  بــرجــني ســكــنــيــني 

لكل برج، وبإجمالي ٥٢ وحدة سكنية 

متعددة املساحات، هذا باالضافة الى 

٨ فلل ذات تصميم عصري ومساحات 

متميزة.

كما يحتوي املشروع على خدمات 

سباحة  حــــمــــام  تـــتـــضـــمـــن  تـــرفـــيـــهـــيـــة 

ونـــــــاديـــــــا صــــحــــيــــا، بــــــاالضــــــافــــــة الــــى 

وجــــود مــســطــحــات خـــضـــراء ومواقف 

للسيارات.

وذكر العصيمي في كلمته بالتقرير 

الشركة  ايـــــرادات  ان  للشركة  الــســنــوي 

نمت بنسبة ١٢٠٪ اذ بلغت ٢،٧ مليون 

ديـــنـــار مــقــارنــة مـــع ١،٢ مــلــيــون دينار 

لعام ٢٠٠٦.

زيادة رأس املال

وكانت الجمعية العمومية للشركة 

قد وافقت على زيــادة رأسمال الشركة 

من ٢١،٥ مليون دينار الى ٢٣،٤ مليون 

رأسمال  مــــن   ٪٨،٩٥ بــنــســبــة  ديــــنــــار 

الـــشـــركـــة، عـــن طـــريـــق اصــــــدار ١٩،٢٥٠ 

مليون سهم جديد كالتالي.

ـ توزيع اسهم منحة مجانية بواقع 

٨٪ من رأس املال املدفوع (٨ أسهم لكل 

 ١٧،٢٠٠ اجــمــالــي  وبـــعـــدد  ١٠٠ ســهــم) 

مليون سهم.

 ٢،٠٥٠ بــــعــــدد  املـــــــال  رأس  زيــــــــادة  ـ 

مليون سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس، 

وعــالوة اصــدار ٤٨ فلسا وتخصيص 

الشركة تطبيقا  الــزيــادة ملوظفي  هــذه 

للمرحلة االولى من نظام خيار االسهم 

للموظفني االكفاء واملعتمدة سابقا من 

قبل الجمعية العمومية.

تنازل  عــــلــــى  املـــــوافـــــقـــــة  تــــمــــت  كــــمــــا 

املــســاهــيــمــن الــحــالــيــني عـــن حــقــهــم في 

االولــــويــــة فـــي االكـــتـــتـــاب لـــعـــدد ٢،٠٥٠ 

مليون سهم من اسهم زيــادة رأسمال 

الشركة.

وانــتــخــبــت الـــشـــركـــة كـــال مـــن نواف 

عبدالله الرفاعي وجاسم محمد الزيد 

ونـــواف عبد الله الــرفــاعــي اعــضــاء في 

الــذيــن قدموا  مــن  بــدال  االدارة  مجلس 

استقالتهم لظروف خاصة بهم.

العمومية  الجمعية  تأجيل  تم  كما 

غــيــر الــعــاديــة لــعــدم اكــتــمــال النصاب 

النعقادها.

كلفة برج الشرق ٣٢ مليون 

دينار وحصتنا فيه ٣٣٪

التوجه نحو توسعات

 في اإلمارات وقطر 

قـــال مــؤشــر املــزايــا الــعــقــاري االول 

مــــن نـــوعـــه فــــي املـــنـــطـــقـــة، انـــــه شارك 

ابوظبي  سكيب  سيتي  مــعــرض  فــي 

الدولي للعقارات واالستثمارات الذي 

اقيم في مركز ابوظبي للمعارض بني 

١٣ــ١٥ مايو الجاري.

وكان املؤشر، خالل ايام املعرض قد 

لــزواره واملهتمني  وفــر خدمة جديدة 

بالشأن الــعــقــاري حــول الــعــالــم، وهي 

اطـــالق مــوقــع مــؤشــر املــزايــا العقاري 

االلــكــتــرونــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وذلك 

لتلبية تطلعات اكبر شريحة ممكنة 

واملــســتــثــمــريــن ووسائل  الـــــــزوار  مـــن 

استعرضت  كــمــا  االعـــــالم وســــواهــــم، 

شركة «سبايكا»، (الشركة املتخصصة 

التكنولوجية  الــــحــــلــــول  بـــتـــوفـــيـــر 

مؤشر  ملوقع  واملطورة  واملعلوماتية 

الــنــظــام الجديد  املـــزايـــا)، خــصــائــص 

واهــــم االضـــافـــات والــتــطــويــرات التي 

الـــعـــربـــيـــة منه،  بـــالـــنـــســـخـــة  الـــحـــقـــت 

لــلــمــخــتــصــني وزوار  والـــتـــي ســتــتــيــح 

املوقع االستفادة القصوى من جميع 

التي  التحليلية  والــتــقــاريــر  االخــبــار 

تنشر عــلــى املــوقــع والــتــي تــم دعمها 

االلكتروني  الــنــشــر  تقنيات  بــاحــدث 

املتوافقة مع جميع االجهزة الطرفية 

الــعــالــفــم وذلـــــك التـــاحـــة الفرصة  فـــي 

الكــــبــــر شـــريـــحـــة مــمــكــنــه مــــن الـــــــزوار 

املتميز  املحتوى  هــذا  من  لالستفادة 

والدقيق عن سوق العقار في منطقة 

الخليج.

النسخة  ان  بـــــالـــــذكـــــر  وجـــــــديـــــــر 

قد القت  مزايا  االنكليزية من مؤشر 

اذ تجاوز عدد  النظير  اقباال منقطع 

الــزوار في اليوم االول الطــالق املوقع 

الـ ٦٠٠٠ زائر، وارتفع بعد ذلك ليصل 

الــشــهــري لنحو ٤٨٣ الف  فــي مــعــدلــه 

زيــــــــارة قــبــيــل انـــقـــضـــاء الــــعــــام االول 

إلطالقه.

واوضح مؤشر املزايا ان مشاركته 

في معرض سيتي سكيب جاءت في 

مــع «سيتي  اتــفــاقــيــة  اعــقــاب توقيعه 

 ،CMIS «سكيب انتلجنس سيرفيس

موقع  بمنع  تقضي  املــاضــي،  الشهر 

CMIS االلكتروني املخصص لتقديم 

االخبار واملقاالت والدراسات املرتبطة 

بالشأن العقاري، الحق بنشر النتائج 

الــشــهــريــة الـــصـــادرة عــن املــؤشــر على 

املـــوقـــع الـــخـــاص بـــــــCMIS الـــى جانب 

تبادل املعلومات والتقارير ومختلف 

الــبــيــانــات الــعــقــاريــة والـــخـــبـــرات بني 

الـــذي يعزز  االمـــر  مختلف االطـــــراف، 

من فعالية الخدمات التي يقدمها كل 

مــن مــؤشــر مــزايــا الــعــقــاري وخدمات 

CMIS، ويحق ملؤشر املزايا العقاري 

بناء على هذه االتفاقية التواجد في 

كل معارض سيتي سكيب التي تقام 

حول العالم

طفرة عقارية

واعتبرت املهندسة سلوى ملحس، 

االعمال  لــتــطــويــر  اول  رئـــيـــس  نـــائـــب 

والــتــســويــق فـــي املـــزايـــا الــقــابــضــة، ان 

سيتي سكيب ابوظبي يكتسب اهميته 

من اهمية الطفرة التي يشهدها السوق 

الــعــقــاري فـــي الــعــاصــمــة، ومـــن اهمية 

املــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي تــم التأسيس 

لها، خصوصا ان البوظبي خصائص 

حــضــاريــة وثــقــافــيــة تــمــيــزهــا، وتصبغ 

واملستقبلية،  الـــحـــالـــيـــة  مــشــاريــعــهــا 

بــــــدأت االمـــــــــارت تــحــقــق قفزات  حـــتـــى 

كقبلة  نفسها  تكريس  باتجاه  كبيرة 

عاملي.  مستوى  على  جــاذبــة  سياحية 

النهضة  هـــــــذه  ان  مـــلـــحـــس  وذكــــــــــرت 

الــكــبــرى تــتــرافــق مـــع ســعــة مساحتها 

طبيعتها  وتـــــنـــــوع  مــــدنــــهــــا  وتـــــعـــــدد 

والــتــخــطــيــط الــهــادئ واملـــــدروس الذي 

طفرتها  الطـــالق  التحضير  بــه  امــتــاز 

العقارية. وقد ركز هذا التخطيط على 

املحافظة على طبيعة وبيئة العاصمة 

اتخذت  حيث  الثقافي،  وجهها  وعلى 

عنوانًا  والتراث  الثقافة  من  العاصمة 

يــمــيــز حــاضــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا، تمامًا 

كما كان يميز تاريخها العريق.

العقاري  املـــــزايـــــا  مــــؤشــــر  وشــــــــارك 

فــــــي ســــيــــتــــي ســــكــــيــــب أبـــــوظـــــبـــــي، في 

ظـــل تــصــاعــد الــطــفــرة الــعــقــاريــة التي 

تــعــيــشــهــا الــــعــــاصــــمــــة، لـــجـــهـــتـــي نوع 

من  والتي  فيها،  االستثمارات  وحجم 

املتوقع ان تستمر إلى عقود عديدة من 

املستقبل، وذلــك بسبب جاذبية سوق 

الــعــقــاري فــي اإلمـــارة الذي  االستثمار 

بتشريعات  املـــعـــززة  بـــدايـــاتـــه  يــعــيــش 

رصينة، بينها السماح لغير املواطنني 

الــغــنــى الكبير  إلــــى جـــانـــب  بــالــتــمــلــك، 

املرتكز على أسس متينة، والذي تتمتع 

به اإلمارة، نتيجة وفرة الثروات فيها، 

املتأتي من تصاعد العائدات النفطية، 

دّرة، 
ُ
امل االقتصادية  الفعاليات  وتنوع 

التي تتصاعد مردوداتها املالية حتى 

أنـــهـــا بـــاتـــت تــنــافــس الــنــفــط فـــي نسب 

مضافًا  الوطني.  الدخل  في  إسهامها 

إلــــى كـــل ذلـــــك، اإلقــــبــــال غــيــر املسبوق 

من  ســـواء  الــخــارجــيــني،  للمستثمرين 

دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، أو 

األجانب من أوروبا وغيرها.

تقديم صورة واضحة

وقــــالــــت مـــلـــحـــس: «ســــنــــحــــرص من 

خـــالل مــشــاركــاتــنــا فــي جــمــيــع محافل 

ســيــتــي ســكــيــب حـــول الــعــالــم ان نقدم 

إلى املستثمرين واملطورين العقاريني 

القطاع  فــي  املتخصصني  جــانــب  إلـــى 

الــــعــــقــــاري كــــافــــة االخــــــبــــــار واملـــــقـــــاالت 

وابــحــاث الــســوق والــبــيــانــات املرتبطة 

على  كما سنحرص  العقاري.  بالشأن 

للمستثمرين  تــقــديــم صـــورة واضــحــة 

حــــول حــركــة الــقــطــاع الـــعـــقـــاري بكافة 

نحو  التوجه  يخولهم  مما  تفاصيله، 

االستثمار في الوقت املناسب».

ان  إلــى  املهندسة ملحس  وأشــــارت 

فكرة املزايا في مؤشرها كانت بهدف 

التركيز على حركة القطاعات العقارية 

في كل دولــة من دول مجلس التعاون 

لكنها الحظت  عــلــى حــــدة،  الــخــلــيــجــي 

التي  الـــعـــقـــاريـــة  والــــثــــورة  الـــحـــركـــة  ان 

تــشــهــدهــا املــنــاطــق داخــــل هــــذه الدول 

تــحــتــاج إلـــى مــواكــبــة حــركــتــهــا أيضا. 

وذكرت ملحس ان مؤشر املزايا يعمل 

حــالــيــًا عــلــى تخصيص جـــزء مــن عمل 

العقارية  الــقــطــاعــات  لــحــركــة  املـــؤشـــر 

داخل املناطق في كل دولة، وسوف يرى 

هذا املشروع النور قريبًا. واعتبرت انه 

من املهم جدًا توفير خدمة موقع املزايا 

العقاري االلكتروني باللغة العربية .

• سلوى ملحس

• عصام العصيمي

كتبت نهى فتحي:

واملؤسسات  الشركات  تعاني 

حقيقية  ازمــــــة  حـــالـــيـــا  املـــحـــلـــيـــة 

جراء ندرة املساحات التخزينية 

بشكل  اســـــــعـــــــارهـــــــا  وارتــــــــــفــــــــــاع 

املناطق  مختلف  فــي  فــيــه  مــبــالــغ 

الكويت. في  الصناعية 

خسائر  الــــشــــركــــات  وتـــتـــكـــبـــد 

نقص  عـــــــــن  نــــــاتــــــجــــــة  فـــــــــادحـــــــــة 

تلف بعض  مــع  املــخــازن، خاصة 

الشركات  تضطر  التي  البضائع 

الــــــــى تــــخــــزيــــنــــهــــا فــــــي امــــــاكــــــن ال 

التخزين  شــــروط  فــيــهــا  تــتــوافــر 

الــســلــيــمــة، او جـــراء عــمــلــهــا باقل 

الى  نظرا  االنتاجية  طاقتها  من 

تخزينية  مــســاحــات  تــوافــر  عـــدم 

بالنسبة  االمـــــر  وكـــذلـــك  كـــافـــيـــة، 

تستورد  الـــــتـــــي  لــــلــــمــــؤســــســــات 

الــبــضــائــع، والــتــي ايــضــا ال تجد 

االمـــاكـــن املــنــاســبــة لــلــتــخــزيــن في 

شركات  صـــرخـــة  تـــتـــعـــالـــى  حــــني 

التي ال تجد مساحات  املقاوالت 

لــتــلــبــيــة حاجة  تــكــفــي  تــخــزيــنــيــة 

بتنفيذها  تــقــوم  الــتــي  املــشــاريــع 

مـــــن مــــــــواد انــــشــــائــــيــــة ومـــــعـــــدات 

الذي  االمـــــر  لــلــنــقــل،  وشـــاحـــنـــات 

يــــجــــعــــلــــهــــا تــــتــــحــــمــــل االرتـــــــفـــــــاع 

البناء  مــــــواد  الســــعــــار  املـــفـــاجـــئ 

عقب توقيعها لعقود املناقصات 

التزام  اقل بكثير، بينما  باسعار 

كبرى  بعقود  املــقــاوالت  شــركــات 

يستدعى ضرورة توافر مخزون 

املستخدمة  للمواد  استراتيجي 

العقد. تنفيذ  في 

على  الــــــبــــــعــــــض  ويــــــتــــــحــــــايــــــل 

الـــقـــانـــون ويـــقـــوم بــالــتــخــزيــن في 

سيما  ال  مخصصة،  غــيــر  امــاكــن 

املخازن،  ايــــجــــارات  ارتــــفــــاع  مــــع 

حــــــيــــــث يــــــصــــــل ايــــــــجــــــــار مـــــخـــــرن 

على  مــربــع،  متر   ٢٥٠٠ بمساحة 

دينار   ٢٥٠٠ الـــى  املـــثـــال،  ســبــيــل 

شهريا واحيانا يصل الى ٣٠٠٠ 

شهريا. دينار 

الخبير  الـــــتـــــقـــــت  «الــــــقــــــبــــــس» 

مـــــشـــــاري وهو  فــــــــؤاد  الــــعــــقــــاري 

مـــتـــخـــصـــص فـــــي املـــــتـــــاجـــــرة، اي 

بجميع  للمخازن  والشراء  البيع 

انواعها سواء الجافة او التبريد، 

اكد  الذي  املسقفة،  او  واملكشوفة 

نــدرة شــديــدة يشهدها  ان هــنــاك 

السوق، ال سيما مخازن التبريد، 

املكعب  املــــتــــر  ســـعـــر  بـــلـــغ  الــــتــــي 

الى  مــشــيــرا  دنــانــيــر،   ٣،٧٥٠ لــهــا 

املخازن  مــــن  الـــنـــوعـــيـــة  هـــــذه  ان 

في  اآلن  كــبــيــر  بــشــكــل  مـــطـــلـــوبـــة 

السوق، لكن ال توجد عروض في 

التي  الصناعية  املــنــاطــق  مــن  اي 

مـــخـــازن، موضحا  عــلــى  تــشــتــمــل 

ان اســـعـــارهـــا الــســابــقــة كـــانـــت ال 

دينارين. تتعدى 

املخازن  اســــعــــار  الـــــى  واشـــــــار 

الـــجـــافـــة، الـــتـــي تــخــتــلــف مــــا بني 

يتراوح  الــتــي  املكشوفة  املــخــازن 

ســعــر املـــتـــر املـــربـــع فــيــهــا مـــا بني 

اما  ونــــــصــــــف،  ديــــــنــــــار وديــــــنــــــار 

سعر  فــيــتــراوح  املسقفة  املــخــازن 

دينارين  بــــني  لـــهـــا  املــــربــــع  املـــتـــر 

ونصف. ودينارين 

الـــــلـــــوم على  مـــــشـــــاري  وألـــــقـــــى 

الــحــكــومــة الـــتـــي لـــم تــتــســع حتى 

مــــســــاحــــات  تـــــوفـــــيـــــر  الــــــــــى  اآلن 

كــافــيــة لــلــتــخــزيــن عــلــى الــرغــم من 

الــصــرخــات الــتــي تــتــعــالــى سواء 

العامة  الــــتــــجــــارة  شـــــركـــــات  مـــــن 

املـــــؤســـــســـــات  اي  واملــــــــــقــــــــــاوالت، 

لندرة  غـــيـــرهـــا  او  الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

املخازن في السوق املحلي.

بهذا  املعنية  الجهات  وطــالــب 

تخصيص  بــــــضــــــرورة  الــــــشــــــأن، 

مــــنــــاطــــق لـــلـــتـــخـــزيـــن ســـــــــواء في 

الــنــويــصــيــب، بحيث  او  الــســاملــي 

سيتم  الــــتــــي  املـــنـــطـــقـــة  تـــشـــتـــمـــل 

منطقة  عــــــلــــــى  تــــخــــصــــيــــصــــهــــا 

عمليات  لتوفير  ايضا  جمركية 

الشاحنات. دخول 

التخزين  الــى شــركــة  وتــتــطــرق 

تأسيسها  يـــفـــتـــرض  كـــــان  الـــتـــي 

الـــــــعـــــــام املــــــــاضــــــــي، الــــــتــــــي خـــــرج 

املرسوم،  الغاء  تم  ثم  مرسومها 

ان تسعى  فـــي  امـــلـــه  عـــن  مـــعـــربـــا 

االحتكار  فــــــك  الـــــــى  الــــحــــكــــومــــة 

فــــــي هـــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، خـــــاصـــــة ان 

هــــنــــاك شــــركــــة واحــــــــدة فـــقـــط في 

مخازن  تمتلك  التي  هــي  الــســوق 

كبيرة. بمساحات 

واضــــــــــاف مـــــشـــــاري قـــــائـــــال ان 

يتم  ان  امل في  لديه  السوق كان 

ابوفطيرة  مــنــطــقــة  تــخــصــيــص 

تــوفــر مخازن  ان  عــلــى  الــحــرفــيــة 

ما حدث  لكن  انواعها،  بمختلف 

احبط آمال الصناعيني وشركات 

حيث  واملــــــــــقــــــــــاوالت،  الــــــتــــــجــــــارة 

معارض  الـــــى  املــنــطــقــة  تـــحـــولـــت 

ولم تعط للمخازن اي اهتمام.

التركيز  ان  مـــــشـــــاري  وقــــــــال 

منطقة  عــــلــــى  اغــــلــــبــــه  الـــــحـــــالـــــي 

الــتــي تــشــهــد مخازن  الــعــارضــيــة 

ــــــغــــــذائــــــيــــــة، وكـــــذلـــــك  لــــــلــــــمــــــواد ال

وأمغرة،  والـــــدوحـــــة  الــصــلــيــبــيــة 

وغيرها  املـــعـــدات  مـــخـــازن  حــيــث 

من البضائع. اما الشويخ والري 

قسائمهما  اغـــلـــب  تــحــولــت  فــقــد 

مـــعـــارض وكـــــراجـــــات، االمر  الــــى 

املساحات  نــــــدرة  مــــن  زاد  الــــــذي 

اسعارها  مــن  ورفـــع  الــتــخــزيــنــيــة 

ملحوظ. بشكل 

التخزين  مـــــســـــاحـــــات  وعــــــــن 

السوق،  فـــــي  حـــالـــيـــا  املـــطـــلـــوبـــة 

اوضــح مــشــاري انــهــا تــتــراوح ما 

الــف متر  مــتــر و٥٠  ١٠ آالف  بــني 

مربع.

وحـــول اســبــاب ارتــفــاع اسعار 

فيه،  املبالغ  الشكل  بهذا  املخازن 

تشهد  بـــــــدأت  االســـــعـــــار  ان  قـــــال 

ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا مــنــذ بـــدايـــة عام 

قوات  دخــــول  شــهــد  الــــذي   ٢٠٠٣

الــــــعــــــراق، حيث  الــــــى  الــــتــــحــــالــــف 

ركـــز الــكــثــيــر مــن الــشــركــات سواء 

املحلية او االجنبية على السوق 

بضائعها،  لـــتـــخـــزيـــن  املــــحــــلــــي 

الطلب  مـــن  الـــــذي ضـــاعـــف  االمـــــر 

ارتفاع  عــدم  مقابل  املخازن  على 

فــي حــجــم املــخــازن املــتــوافــرة في 

السوق.

الــقــســيــمــة التي  الـــى ان  واشـــار 

تقدر   ٢٠٠٣ عـــام  قــيــمــتــهــا  كــانــت 

يصل  ديــــنــــار  الــــــف   ٣٠٠ بـــنـــحـــو 

مـــاليـــني وال   ٣ الــــى  اآلن  ســعــرهــا 

الذين  اغــلــب  لــلــبــيــع، الن  تــعــرض 

الراض  انــــــتــــــفــــــاع  حـــــــق  لـــــديـــــهـــــم 

بيعها  فــي  يــرغــبــون  ال  تخزينية 

تأجيرها،  مــــــن  ويــــســــتــــفــــيــــدون 

املستمر  بـــاالرتـــفـــاع  عــلــمــهــم  مـــع 

ان  هــؤالء  يعتبر  حيث  لقيمتها، 

اســـتـــثـــمـــار مربح  الــقــســيــمــة  تـــلـــك 

جدا لهم.

• فؤاد مشاري

• مجسم لبرج الشرق

• تخزين الحاويات


