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ميشال العقاد وبدر السميط يتصافحان بعد توقيع االتفاقية

الطرفان وقعا اتفاقية على طرحها لعمالء الخدمة املميزة

»الخليج« وكيل بيع 
لصناديق أسهم تديرها »جلوبل«

وبنك  العاملي )جلوبل(  االستثمار  بيت  وقعت شركة 
الخليج امس اتفاقية يعمل بموجبها بنك الخليج كوكيل 
بيع لبعض الصناديق االستثمارية املنتقاة التي تديرها 
»جلوبل« والتي تستثمر في أسواق األسهم في الكويت 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
في  التنفيذي  الرئيس  عها 

ّ
وق التي  االتفاقية  وتنص 

»جلوبل« بدر السميط ورئيس املديرين العامني والرئيس 
يقدم  أن  على  العقاد  ميشال  الخليج  بنك  ف��ي  التنفيذي 
ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ل��ع��م��اء ال��خ��دم��ة امل��ص��رف��ي��ة امل��م��ي��زة ف��رص 
الخليجية  للشركات  »جلوبل«  ص��ن��دوق  ف��ي  االستثمار 
الرائدة وصندوق جلوبل الخليجي اإلسامي لاستثمار 

في دول مجلس التعاون.
وقال العقاد »يسرنا توقيع هذه االتفاقية مع جلوبل، 
إذ اننا نبحث دوما عن تقديم خدمات إضافية ومنتجات 
استثمارية ذات جودة عالية لعمائنا، حيث أصبح متاحًا 
لعماء برنامج الخدمة املصرفية املميزة بالبنك الفرصة 
لاستثمار في بعض الصناديق ذات التصنيفات العالية 

التي اخترناها بعد إجراء العناية الواجبة عليها«.
تقديم  الخليج  بنك  بقرار  فقال »سعدنا  السميط  ام��ا 
إذ  امل��م��ي��زة،  املصرفية  ال��خ��دم��ة  لعماء  ص��ن��ادي��ق جلوبل 
الخليج بأن منتجاتنا ستضيف  يعكس ذلك إيمان بنك 
قيمة الستثمارات كبار عماء البنك. باإلضافة إلى تقديم 
خدمات ذات مستوى عاٍل والتي اعتاد هؤالء العماء على 

تلقيها من بنك الخليج«. 
وي���وف���ر ص���ن���دوق »ج���ل���وب���ل ل��ل��ش��رك��ات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
الرائدة« فرصا لاستثمار في أسهم كبرى الشركات 
ب��دول  امل��ال��ي��ة  األوراق  أس����واق  ف��ي  امل���درج���ة  الخليجية 
الصندوق  ه��ذا  ويستثمر  الخليجي.  التعاون  مجلس 
في قطاعات متعددة، ومجاالت استثمارية ذات قيمة 
أسلوبًا  الصندوق  يتبنى  كما  مرتفع،  ونمو  مضافة 

استثماريًا يعتمد على الدراسات االستثمارية املكثفة.
ويستثمر »صندوق جلوبل اإلسامي الخليجي« في 
الشريعة اإلسامية واملدرجة في  املتوافقة مع  الشركات 

أسواق األوراق املالية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وت��ّم اخ��ي��را منح ك��ل م��ن »ص��ن��دوق جلوبل للشركات 
الخليجية الرائدة« و»صندوق جلوبل الخليجي اإلسامي« 
»س��ت��ان��درد  مؤسسة  قبل  م��ن   )A( مرتبة  ف��ي  تصنيفًا 
باملقارنة مع  القوي  الصندوقني  تقديرًا ألداء  ب��ورز«،  أند 

الصناديق األخرى املماثلة، وكذلك املؤشرات السوقية.
وي��ب��ل��غ إج��م��ال��ي األص����ول امل����دارة ل���دى ج��ل��وب��ل لصالح 
العماء 6 مليارات دوالر موزعة على املحافظ والصناديق 

في العديد من فئات األصول واالستراتيجيات.
املميزة  املصرفية  الخدمة  برنامج  أن  بالذكر  والجدير 
لدى بنك الخليج هو عبارة عن خدمة مصرفية استثنائية 
 مع 

ً
 وم��ف��ص��ل��ة

ً
 تفضيلية

ً
ال��ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ل��ع��م��اء  ت��وف��ر 

امل��ص��رف��ي��ة مصممة خصيصًا  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  مجموعة 
لتائم االحتياجات املالية للعماء. 

وت���خ���ص���ص ال���خ���دم���ة امل���ص���رف���ي���ة امل���م���ي���زة م���س���ؤول 
حسابات شخصيا يدير كل املتطلبات املصرفية للعماء 

ويقدم لهم الحلول املالية إلنماء ثرواتهم.
امل��ص��رف��ي��ة الشخصية  ال��خ��دم��ة  وي��ت��واج��د م��س��ؤول��و 
ال��ع��دان،  ف���روع  ف��ي  املميزة  الخدمة املصرفية  ط��واب��ق  ف��ي 
والعديلية، وضاحية عبد الله السالم، )مجّمع الكترونيات 
ال���غ���ان���م(، وال��ف��ح��ي��ح��ي��ل )م��ج��ّم��ع ال����دب����وس(، وال��ف��روان��ي��ة، 
والنزهة،  الرئيسي(،  )املركز  الكبير  ومبارك  والجابرية، 
وال��س��امل��ي��ة )ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة(، وال��ش��ع��ب، وال���ش���رق، 
واملنصورية، والسرة، والشويخ الرئيسي، وميناء الشويخ. 
أن  الشخصية  املصرفية  الخدمة  ملوظفي  أيضًا  ويمكن 
يقوموا بزيارة عمائهم في األوقات التي تناسبهم سواء 

كان ذلك في مكاتبهم أو منازلهم.

مبارك: تحسن األسواق واألداء املتميز
وراء االرتفاع في أرباح »إيكويت« و»األولفينات«

قال نائب رئيس شركة ايكويت للبتروكيماويات للشؤون املالية عبد الكريم 
مبارك ان التحسن امللحوظ في أسواق البتروكيماويات واألداء املتميز للشركة 
كانا وراء تحسن ارباح »ايكويت« والشركة الكويتية لألولفينات في الربع االول 
للشركتني عن  املجتمعة  األرب��اح  أن  ام��س  »ايكويت«  الحالي. واعلنت  العام  من 
الربع األول للعام الحالي بلغت 222 مليون دوالر. واوضح مبارك أن هذه النتائج 
تم اعتمادها من قبل مجلس االدارة خالل اجتماع عقد في شهر يونيو الجاري، 
م��ش��ي��را إل���ى ان م��ج��ل��س االدارة اش����اد ب����اداء ش��رك��ة اي��ك��وي��ت ف��ي م��ج��ال الصحة 
الذهبية م��ن الجمعية  ال��ش��رك��ة ج��ائ��زة االم��ت��ي��از  ن��ال��ت  وال��س��الم��ة والبيئة حيث 

االميركية ملهندسي السالمة على مستوى شركات القطاع الخاص الخليجية.
يذكر أن 2010 هو العام األول الذي تم فيه تشغيل جميع الوحدات اإلنتاجية 
ب��ك��ام��ل ط��اق��ات��ه��ا، ح��ي��ث ت��م اف��ت��ت��اح جميع امل��ص��ان��ع ب��ح��ض��ور ح��ض��رة صاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح االح��م��د ال��ص��ب��اح ب��ال��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��االت 
دول���ة ال��ك��وي��ت ب��أع��ي��اده��ا ال��وط��ن��ي��ة. وت��ت��ول��ى ش��رك��ة اي��ك��وي��ت للبتروكيماويات 
للستايرين  الكويتية  الشركة  ال��ذي يضم  املصانع  الوحيد ملجمع  املشغل  دور 

عبد الكريم مباركوالشركة الكويتية النتاج البرازيلني والشركة الكويتية لالولفينات.

املساهمون أقروا توزيع 10 فلوس للسهم نقدا و5 في املئة منحة

الخالد: »أسيكو« تدرس إقامة
مشروع صناعي في سورية 

|   كتب محمد الجاموس |

قال نائب رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب 
في شركة اسيكو للصناعات غسان احمد الخالد 
ان الشركة تتجه الى التوسع خارج منطقة الخليج 
العربي، وتدرس االن افتتاح مصنع للخرسانة في 

سورية.
»ال��راي«  واوض���ح ال��خ��ال��د ف��ي تصريح خ��اص ل���
العادية  وغ��ي��ر  ال��ع��ادي��ة  العمومية  الجمعية  عقب 
االن  تهتم  »اسيكو«  ان  ام��س  التي عقدت  للشركة 
بأمرين االول استكمال مشاريعها الحالية واالمر 

الثاني تحسني االداء وتقليص املصاريف.
ولفت الى ان الشركة بعد النجاح الذي حققته في 
الفعلية  بالخطوات  تقوم  العربي  الخليج  منطقة 
للتوسع خارج منطقة الخليج العربي، وتدرس في 
هذا االطار االن فرصة القامة مصنع للخرسانة في 
سورية بالشراكة مع الشركة السورية - الكويتية 
الشركة  ان  س��وري��ة)، مضيفا  ف��ي  (مقرها  املتحدة 
في  استثمارية  ف��رص  في  للدخول  عروضا  تلقت 

عدد من الدول لم يسمها. 
ق���ال رئ��ي��س مجلس االدارة ف��ي شركة  ال���ى ذل���ك 
في  االي��وب  احمد  العزيز  عبد  للصناعات  اسيكو 
بذلت  الشركة  ان  العمومية  الجمعية  ال��ى  تقريره 
جهودا حثيثة ملواجهة االزمة املالية العاملية التي 
انعكست اثارها على جميع الجوانب االقتصادية، 
م��ش��ي��را ال���ى ن��ج��اح ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذه 
التحديات وتحقيق ارب��اح، وكثفت خطاها لبلوغ 
طموحاتها الريادية وفقا لخطتها االستراتيجية 

في النمو والتوسع واالستثمار اآلمن.
واك����د االي�����وب ف���ي ت��ق�����������������ري��ره ان ال��������������ش��رك��ة سعت 
الت��نافسية  قدراتها  تع���زيز  الى  العام 2009  خالل 

وم���ج���اب���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات االق���ت�����������������������ص���ادي���ة اغ���ت���ن���ام 
على حقوق  للحفاظ  املتاحة  واالم��ك��ان��ات  الفرص 
ومستثمرين  مساهم�����ني  م��ن  املستفيدة  االط���راف 
وت��ع��ظ��ي��م��ه��ا، وذل����ك ع���ن ط��������������ري��ق االس��ت�����������������ث��م��ار في 
كافية  نقدية  وتدفقات  آمنة  لعوائد  م��درة  اص����ول 

لسداد التزاماتها. 
واف���اد االي���وب ب��أن ال��ش��رك��ة تمكنت م��ن تحقيق 
ارب�����اح ص��اف��ي��ة ب��ل��غ��ت 3.76 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ت��ع��ادل 
مليون   6.53 بمبلغ  م��ق��ارن��ة  للسهم  ف��ل��س   17.57
دي��ن��ار ت��ع��ادل 30.51 ف��ل��س ف��ي 2008، م��ش��ي��را ال��ى 
 215.89 ال��ى  الشركة  الص��ول  االجمالية  القيمة  ان 
في  دينار  مليون   202.8 مع  مقارنة  دينار  مليون 
 76.67 املساهمني  ح��ق��وق  اج��م��ال��ي  وبلغت   ،2008

مليون دينار مقارنة ب� 71.22 مليون في 2008.
بنود  املساهمون  اق��ر  العمومية  الجمعية  وف��ي 
ج�����دول االع����م����ال وواف����ق����وا ع��ل��ى ت���ق���ري���ري مجلس 
االدارة ومراقب الحسابات والحسابات الختامية، 
بتوزيع  االدارة  مجلس  توصية  على  واف��ق��وا  كما 
ال��واح��د و5 في املئة اسهم  10 فلوس نقدا للسهم 

منحة. 
وان��ت��خ��ب امل��س��اه��م��ون اع���ض���اء م��ج��ل��س االدارة 
العزيز  كل من عبد  وف��از  املقبلة  الثالث  للسنوات 
احمد االيوب، غسان احمد الخالد، فيصل يوسف 
املاجد، احمد فيصل الرفاعي، فاتن فاروق النقيب 
السابق  االدارة  ب��دال من عضو مجلس  انتخبت   )
احمد  وليد  الخالد،  غسان  احمد  الغانم)  شاهني 

سعود الخالد.
املساهمون  واف��ق  العادية  غير  العمومية  وف��ي 
على زيادة رأسمال الشركة من 21.491.267 دينارا 
ت��وزي��ع اسهم  ال���ى 22.565.830 دي���ن���ارا، م��ن خ���الل 

منحة على املساهمني بنسبة 5 في املئة.

تقرير »المدينة«

امل��دي��ن��ة للتمويل واالس��ت��ث��م��ار ع��ن شهر  ذك��ر تقرير ش��رك��ة 
والتردد وعدم  السوق تتسم بالضعف  أن حركة  املاضي  مايو 
 Blind Area عليه  يطلق  م��ا  أو  كبير  بشكل  ال��رؤي��ة  وض���وح 
من  العديد  فيها  يفشل  التي  املرحلة  وه��ي  العمياء،  املنطقة  أو 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ف��ي ال��س��وق ع��ل��ى ت��ح��دي��د حقيقة وض��ع��ي��ت��ه وك��ذل��ك 
مستقبل استثماراتهم فيه، وما يترتب على ذلك من عدم القدرة 
هذه  الدارة  املعالم  واضحة  استراتيجية  وض��ع  أو  تحديد  على 
االستثمارية  القرارات  اتخاذ  في  الفشل  وبالتالي  االستثمارات 

السليمة.
وأضافت »املدينة« نرى أن هناك العديد من العوامل الرئيسية 
التي تشكل ضغطا كبيرا على السوق الكويتي يمكن تلخيصها 

فيما يلي: 
األخبار  أمثلتها  وم��ن  للسوق،  االيجابية  املحفزات  غياب   -
أو مشروعات توسعية...  أعمال  نتائج  للشركات من  االيجابية 

منذ  الشركات  من  للعديد  املعلنة  األخ��ب��ار  اقتصرت  ال��خ، حيث 
ان��دالع األزم��ة عن عمليات اع��ادة هيكلة وعمليات جدولة ديون 
أو  االستحواذات  أخبار  تعد  ولم  استثمارات،  أو تخارجات من 
التوزيعات  أو  املستقبلية  امل��ش��روع��ات  أو  ال��ج��دي��دة  ال��ت��وس��ع��ات 
امل��ج��زي��ة ه��ي امل��ت��داول��ة ف��ي ال���س���وق- ب��اس��ت��ث��ن��اء ت��وزي��ع��ات زي��ن 
ك��اف��ة  ع��ل��ى  تعميمه  ي��م��ك��ن  ال  ال���ح���ال  بطبيعة  وه����ذا  امل��ت��وق��ع��ة- 

الشركات املدرجة وانما غالبية أو معظم الشركات.
- ان��ح��س��ار ال��س��ي��ول��ة ف��ي ال��س��وق ب��ك��ل ع���ام، وه���و م��ا تشهد 
ب��ص��ورة يومية غير  ال��ت��ي تتراجع  اليومية  ال��ت��داول  م��ع��دالت  ب��ه 

مسبوقة.
- عدم دخول العبني جدد للسوق منذ اندالع األزمة، بل على 
العكس يشهد السوق بصورة دورية خروج بعض املستثمرين 
م���ن ال���ب���ورص���ة ل��ح��ني اس���ت���ق���رار األوض�������اع، وه����و م���ا ي��ن��ت��ج عنه 
انحسار تدريجي في السيولة وبالتالى تراجعات مستمرة في 

للبيع مما يشكل ضغطا على  ال��س��وق  ات��ج��اه  نتيجة  األس��ع��ار 
أسعار األسهم.

- م��وج��ة ال��ه��ب��وط ف��ي أس���واق امل���ال العاملية وال��ت��ي نتجت عن 
املشاكل املالية في اليونان، ما لها من تبعات على االقتصاديات 
األوروبية وضعف اليورو أمام الدوالر، والخوف من تجدد األزمة 
املالية العاملية مرة أخرى، ومن الافت للنظر واملثير للدهشة أن 
السوق الكويتي يتجاوب دوما مع موجات الهبوط في األسواق 
العاملية وال يتجاوب بشكل ملحوظ مع موجات الصعود كتلك 

التي شهدتها األسواق خال العام املاضي 2009.
- تناثر االشاعات بخصوص نية الهيئة عن بيع حصتها في 
ال��ى طلب شركة  أسهم زي��ن وه��و ما تم نفيه الحقا، باالضافة 
زي���ن اي��ق��اف أس��ه��م��ه��ا ع��ن ال���ت���داول م��م��ا أت����اح ال��ف��رص��ة لنشاط 
األثر  أس��وأ  لها  ك��ان  والتي  بالطبع  السلبية  االش��اع��ات  مروجي 

على تداوالت السوق.

شكر للزميع
ام���ام  ت��ق��ري��ره  ف���ي  م��ج��ل��س االدارة  اش�����ار 
املجلس  ق���رار  ال���ى  ام���س  ال��ع��م��وم��ي��ة  الجمعية 
ب��ق��ب��ول اس��ت��ق��ال��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ف��ه��د ال��زم��ي��ع 
م���ن ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س ادارت����ه����ا اع���ت���ب���ارا من 
ل��ه  ت��م��ن��ي��ات��ه��م  ع����ن  م���ع���رب���ني   2009/12/31
البحثية  االن��ش��ط��ة  ف���ي  وال����س����داد  ب��ال��ت��وف��ي��ق 
منذ  قرر  التي  التنمية  قطاعات  في  والعلمية 

فترة طويلة ان يكرس لها وقته وجهده.

القيمة الدفترية للسهم 164 فلسًا
وحول خسائر املجموعة قال العمر انه وبالرغم من ان نتائج املجموعة تسجل 
للمرة االولى في تاريخها خسارة بلغت في نهاية 2009 نحو 127 مليون دينار، 
اال ان النهج املتحفظ لاستثمار واسلوب ادارة املخاطر الذي تتبعه املجموعة قد 
نأى بها عن التداعيات التي طالت بعض اقرانها، حيث انخفضت قيمة االصول 
امللموسة الى 622 مليون دينار باملقارنة مع 739 مليون دينار في السنة املاضية، 
مؤكدا في الوقت نفسه امتاك الشركة لكثير من دعائم القوة موضحا أن القيمة 
الدفترية السهمها تبلغ 164 فلسا عدا عن ان نسبة املطلوبات ال تتجاوز ضعف 

حقوق املساهمني، كما تبلغ نسبة املطلوبات الى االصول نحو 53 في املئة.

استقطاب مستثمرين
للمشاريع العقارية

اشار العمر الى ان املجموعة تبذل جهودا مضاعفة 
ألجل استقطاب مستثمرين استراتيجيني خصوصا 
في املشاريع املتعلقة بالقطاع العقاري مثل مشروع دار 
القبلة في املدينة املنورة ومشروع حي املال واالعمال 
املال  في ضواحي مدينة دمشق وكذلك مشروع حي 

الواقع على ضفاف نهر النيل في مدينة الخرطوم.

تحفظات من املساهمني على إخالء طرف مجلس اإلدارة السابق

»عارف«: نضع اللمسات النهائية مع الدائنني
على الصيغة األخيرة التفاق إعادة الجدولة

|   كتب إبراهيم فتيت |

أك���د رئ��ي��س مجلس اإلدارة مل��ج��م��وع��ة ع���ارف االس��ت��ث��م��اري��ة 
هيكلة  إع���ادة  على  الحالي  املجلس  عمل  تركيز  العمر  محمد 
اس��ت��ث��م��ارات امل��ج��م��وع��ة، وذل���ك ب��ع��د ت��ع��اق��ده��ا م��ع مستشارين 
عامليني لهذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهدف من 
إعادة الهيكلة هو تمكني املجموعة الوفاء بالتزاماتها، وإعادة 

جدولة مديونياتها من قصيرة إلى طويلة األجل.
ال��ع��م��ر ف��ي ت��ص��ري��ح��ات للصحافيني ع��ل��ى هامش  واض����اف 
بنسبة  ع��ق��دت  وال��ت��ي  أم���س  للمجموعة  ال��ع��م��وم��ي��ة  الجمعية 
حضور بلغت 72.89 ف��ي امل��ئ��ة، ان��ه ستتم إع���ادة تقييم أص��ول 
امل��ج��م��وع��ة ب��غ��ي��ة االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ف���ي ال��ت��رت��ي��ب ل��ت��خ��ارج��ات 

مربحة. للمحافظة على حقوق الدائنني واملساهمني.
وش����ه����دت ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ت����ق����دم ب���ع���ض م��س��اه��م��ي 
املجموعة التحفظ على بند إخ��الء ط��رف وب��راءة ذم��ة مجلس 
اإلدارة السابق عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 

لحني التحقيق في أسباب الخسائر التي تكبدتها املجموعة.
وأشار إلى أن خسائر املجموعة دفترية وتعزى في معظمها 
إلى انخفاض قيمة بعض األص��ول، وليس نتيجة تخارجات 
تمت بأسعار غير عادلة، معربا عن أمله في استعادة أصول 
املجموعة لقيمها املرتفعة، في حال تحسن الوضع االقتصادي 

بشكل عام.
العام 2009  ان  الشركة  العمر في كلمته ملساهمي  واض��اف 
العاملية واحتدام وطأتها بما  االزم��ة االقتصادية  شهد تفاقم 
ادت إل��ي��ه م��ن ش��ح ف��ي ال��س��ي��ول��ة امل��ت��واف��رة ل���الق���راض م��ن اج��ل 
االصول  على  الطلب  تدني  إلى  االستثمارية،  املشاريع  تنفيذ 
بمختلف ف��ئ��ات��ه��ا، م��ا ح���دا ب��امل��ج��م��وع��ة ال���ى ال��ت��م��ه��ل ف��ي نهج 
التوسع في املشاريع واتخاذ استراتيجية تهدف الى معالجة 
تداعيات االزمة من خالل العمل على اعادة هيكلة استثماراتها 

وتسويق بعضها من اجل توفير السيولة.
وتعليقا على معالجة »عارف« ملديونياتها أكد العمر نجاح 
الشركة اخيرا في استحداث آلية جديدة ملعالجة مديونياتها 
م��ن خ���الل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة بقيمة 132 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��ع بيت 
ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي، ت��س��ت��خ��دم ف��ي س���داد ال��ت��زام��ات املجموعة 
كامل  لتسوية  االستثمار  وصناديق  االجنبية  البنوك  تجاه 
الديون. مشيدا في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي قدمه بيت 
التمويل الكويتي ما كان له املردود االيجابي في تعزيز قدرات 
اللمسات  الشركة تضع حاليا  الى ذلك فإن  املجموعة، اضافة 
االخ���ي���رة ع��ل��ى االت���ف���اق م���ع ال���دائ���ن���ني امل��ح��ل��ي��ني ل��ل��ت��وص��ل ال��ى 

الصيغة االخيرة إلعادة جدولة ديونها.
القضايا  الكثير من  ع��ارف من معالجة  »كما تمكنت  وزاد: 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح��ص��ي��ل ال���ت���زام���ات م��دي��ن��ي ال��ت��م��وي��ل االس���الم���ي، 
وانخفضت هذه املديونيات على اثر ذلك الى 53 مليون دينار 
في نهاية 2009 باملقارنة مع 142 مليون دينار في نهاية العام 

.»2008

القطاع العقاري
اس��ت��ع��رض ال��ع��م��ر اه���م ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا قطاعات 
القطاع  ت��ط��ورات  اب��رزه��ا  العام 2009 والتي من  املجموعة في 
العقاري، مشيرا إلى استكمال املجموعة العمال الحماية املوقتة 
مل��ش��روع ح��ي امل��ال وه��و ع��ب��ارة ع��ن منطقة متكاملة الخدمات 
نهر  أل��ف متر مربع على ضفاف  تحتل مساحة تتجاوز 600 
املستثمرين  مع  االجتماع  تم  كما  الخرطوم،  مدينة  في  النيل 
املحليني في السودان وعدد من املستثمرين من خارج السودان 

للنظر في امكانية تمويل اعمال تطوير املشروع.

ام��ا بالنسبة ملشروع حي امل��ال واالع��م��ال في مدينة دمشق 
املجموعة تعمل حاليا على استقطاب مستثمرين  أن  أوض��ح 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ني ل��ل��م��ش��ارك��ة ب��امل��ش��روع ع��ل��م��ا ب��أن��ه م��ن امل��ت��وق��ع 
انتهاء وزارة االس��ك��ان م��ن ترحيل ال��ردم��ي��ات م��ن امل��وق��ع خالل 
يتعلق  وفيما  للمجموعة،  االرض  لتسليم   2010 اب��ري��ل  شهر 
بمشروع مينا بالزا الذي يقع مقابل الحرم الجامعي الجديد 
تقدم  وال��ذي  الجديدة  القاهرة  االميركية في منطقة  للجامعة 
تم  فقد  مربع  متر  مليون  نصف  ب��ح��دود  االجمالية  مساحته 
ال��ب��دء بتسويق امل��رح��ل��ة االول����ى م��ن ال��ج��زء السكني ف��ي شهر 
يوليو وت��م بيع 38 ف��ي املئة م��ن امل��ع��روض (80 وح���دة) وج��ار 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اص�����دار م���ذك���رة اك��ت��ت��اب خ��اص��ة ب���امل���ش���روع، وم��ن 

املتوقع االنتهاء منها في وقت قريب.
ولفت العمر إلى ان صندوق االستثمار العقاري في الواليات 
املتحدة قد واجه انخفاضا معقوال في العائدات حتى مع تدني 
املستهدف،  املستوى  دون  ما  ال��ى  لالستثمار  الداخلي  العائد 
ويرجع السبب في ذلك الى محدودية تبعات هذا االنخفاض 
العوائد  القصير املدى نظرا ألن االستثمار يستهدف تحقيق 
على املدى الطويل، منوها الى اداء صندوق االجارة الثالث في 
سلسلة صناديق االجارة والتي تمت تصفيته بنجاح محققا 

عائدا سنويا بلغ 8 في املئة خالل خمس سنوات.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال���ص���ن���دوق االوروب��������ي ل��الس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري 
»ي��ورك��س eurx« أوض��ح العمر أن��ه واج��ه عاما صعبا في 2009، 
اع��ادة الرسملة من اج��ل تقييم فرص  والصندوق حاليا بصدد 
شراء االصول املتعثرة في االقليم، اما بالنسبة لصندوق عارف 
يورو لالستثمار العقاري فقد القى بدوره صعوبات نجمت عن 
انخفاض تقييم االصول في فرنسا وادت الى عجز املحفظة عن 
الوفاء بالتزاماتها ونحن اآلن بصدد اعادة هيكلة املحفظة عن 
مع  وال��ت��ف��اوض  املطلوبة  الرأسمالية  امل��ص��روف��ات  توفير  طريق 
البنوك من اجل تمديد فترة التسهيالت البنكية بشروط معدلة.

قطاع الطاقة
وح����ول م��ش��اري��ع ال��ش��رك��ة ف��ي ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، أك���د ال��ع��م��ر أن 
عارف للطاقة القابضة تبذل جهودها للمحافظة على سالمة 
اصولها وتأمني السيولة، مشيدا في هذا املقام بالجهود التي 
قامت بها شركة هيجليج للخدمات البترولية واالستثمارية 
استحداث جهاز  كفاءتها، مع  ورف��ع  إلع��ادة هيكلة عملياتها 
مستقل يوم بضبط سير العمل في املشاريع، وتمييز املشاريع 
ربحية  رف��ع  في سبيل  الخسائر  تتكبد  التي  تلك  من  املربحة 
الشركة، باالضافة الى اعادة هيكلة القوى العاملة بما ينسجم 

حاليا  تقوم  ان شركة هيجليج  يذكر  الشركة،  احتياجات  مع 
بتنفيذ عدد كبير من املشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة 
اميركي،  ي��ق��ارب 230 مليون دوالر  م��ا  ال��ى  ف��ي مجملها  تصل 
بقيمة  التحتية  البنية  بقطاع  اخ��رى  مشاريع  ال��ى  ب��االض��اف��ة 

اجمالية تراوح 400 مليون دوالر اميركي.
وف��ي ق��ط��اع صناعة النفط وال��غ��از ف��ي الكويت لفت إل��ى ان 
ب���ي، وال��ت��ي تعتبر  ك��ي دي دي  امل���ق���اوالت املتخصصة  ش��رك��ة 
م��ق��اوال م��ت��ع��م��دا بتسليم ع���دد كبير م��ن امل��ش��اري��ع االن��ش��ائ��ي��ة 
والكهربائية واالعمال امليكانيكية، تقوم حاليا بدراسة هيكل 
القطاع  في  املعروفة  املحلية  الشركات  اح��د  مع  اندماج جديد 
نفسه بهدف توسعة قاعدة نشاط الشركة التشغيلي، وتقوم 
شركة عارف للطاقة القابضة بدورها بتقييم عدد من الشركات 
الكويتي، هذا فضال عن مشروعات  الطاقة  في قطاع خدمات 
مليون   250 نحو  قيمتها  اج��م��ال��ي  تبلغ  ال��دراس��ة  قيد  اخ���رى 
دوالر ف���ي ال���ش���رق االوس�����ط م���ن اج���ل ت��وس��ي��ع ن��ط��اق عمليات 
الشركة من خالل استثمارات جديدة متوافقة مع رؤية الشركة 
ذات  االستثمارات  على  التركيز  م��ع  االستراتيجية  واه��داف��ه��ا 
العوائد املدرة والطابع التشغيلي بأقل املخاطر، ونود ان ننوه 
هنا باالصول املتينة لشركة عارف للطاقة القابضة، وجهود 
ما  استثماراتها  عليها وضمان سالمة  املحافظة  في  الشركة 
املستقبلية  املشاريع  لتمويل  االقليمية  البنوك  ثقة  استقطب 

وتقديم الدعم للشركة.

الخدمات اللوجيستية
وفي قطاع الخدمات اللوجستية أشار العمر إلى أن شركة 
الربان القابضة تتصدى ملشكلة ضعف البنية التحتية وندرة 
الى  النامية، فهي تسعى دائما  ال��دول  امل��واص��الت في  وسائل 
ت��وف��ي��ر س��ب��ل امل���واص���الت اآلم��ن��ة مل��ن ه��م ب��ح��اج��ة م��اس��ة اليها 
من شعوب ال��ق��ارة االفريقية وال��ش��رق االوس��ط مع العمل على 
قامت شركة  ول��ذا  االزده���ار  لهم  التي تحقق  الخدمات  توفير 
الربان بتركيز استثماراتها على اكثر االنشطة حيوية بالقارة 
النامي عموما، حيث عملت  العالم  ال��س��وداء خصوصا ودول 
خ���الل ال��س��ن��ت��ني امل��اض��ي��ت��ني ع��ل��ى ت��أس��ي��س ال��ط��ي��ران ال��وط��ن��ي 
اذ  الجمهورية،  حكومة  مع  باملشاركة  القمر  ج��زر  لجمهورية 
ال يوجد طيران آخر في جزر القمر لخدمة مواطنيها وقد بدأ 

تشغيل املرحلة االولى خالل السنة املاضية.
واضاف أن شركة الربان تقوم بمهام ادارة الخطوط الجوية 
السودانية الطيران الوطني في الجمهورية الذي تأسس العام 
1947 وتبلغ ملكية مجموعة عارف فيه 70 في املئة ومنذ تسلم 
هيكلة  اع����ادة  بعملية  ت��ق��وم  وه���ي  للخطوط  ع���ارف  مجموعة 
تجارية  كيانات  خلق  استراتيجية  وتطبيق  للشركة  شاملة 
الربان  استراتيجيني، كما حصلت شركة  مستقلة مع شركاء 
 (charter airlines) على رخصة لتأسيس شركة طيران عارض
من اجل نقل الحجاج واملعتمرين والسياحة الدينية. وفي ختام 
كلمته اكد العمر على ان عارف ليست بمعزل عن ظروف االزمة 
نظرا الرتباطها الوثيق بعدد من قطاعات االستثمار في دول 
العالم، اال ان املجموعة بما تملك من قدرة على تجاوز الصعاب 
التكيف  ق��ادرة على  لهي  ال��ق��رار،  اتخاذ وتفعيل  ودينامية في 
م��ع ارت����دادات االزم���ة، ويتبني ذل��ك ب��وض��وح م��ن خ��الل التدابير 
التي وضعتها لتفادي تفاقم آثارها، كما ان لديها من املوارد 

واالصول ما يكفل لها االستقرار والنمو على املدى الطويل.
على  ام��س  للشركة  العمومية  الجمعية  وافقت  من جانبها 
ال��واردة في ج��دول االعمال ومن اهمها املوافقة  جميع البنود 
ب��ع��دم ت��وزي��ع ارب����اح ع��ن السنة  ع��ل��ى ت��وص��ي��ة مجلس االدارة 

املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

)تصوير: نور هنداوي( محمد العمر وبجانبه إبراهيم الخزام خال الجمعية العمومية ملجموعة عارف أمس  

• العمر: إعادة 
     هيكلة االستثمارات 
والوفاء بااللتزامات 

أولويتا مجلس 
اإلدارة الجديد

• التزامات مديني التمويل 
اإلسالمي انخفضت 

     إلى 53 مليون دينار في 2009 
من 142 مليون دينار في 2008

السوق يتحرك في »املنطقة العمياء«


