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 االقتصادية 

  أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن االنتهاء من 
عملية االكتتاب في زيادة رأسمالها حيث متت تغطية 
االكتتاب بنســـبة ٩٨٪. وبهذه املناســـبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة هشام عبدالوهاب العبيد انه على الرغم 
من الظروف االقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم 
في ظل األزمة املالية، استطاعت أبيار وبنجاح زيادة 
رأسمالها، األمر الذي يدل على مدى ثقة املساهمني في 
أداء الشركة احلالي واملستقبلي، وبني أن مجلس إدارة 
الشركة يثمن تلك الثقة التي سيقابلها مسؤولية كبيرة 
ملقاة على عاتقه للفترة املقبلة. وأوضح العبيد أن عدد 
األسهم املكتتب فيها يقارب الـ ٥٠٠ مليون سهم بنسبة 
بلغت ٩٨٪ من األسهم املطروحة لالكتتاب، مشيرا إلى أن 
عدد األسهم اإلجمالية للشركة وبعد االنتهاء من عملية 
االكتتاب وصل إلى أكثر من مليار سهم تقريبا علما بأن 

رأس املال املصرح به ١٠٦٫٧٢٧٫٥٠٠ دينار ورأس املال 
املصدر ١٠٥٫٥٩١٫٥٣٨ دينارا. وأضاف العبيد أن ثقتنا 
بالســـوق العقاري كبيرة، ونعتقد أن أسواق املنطقة 

هي أكثر األسواق 
واستقرارا  أمانا 
للكثير من رؤوس 
األموال على الرغم 
املالية  من األزمة 
وتوقع  العاملية. 
حدوث تصحيح 
ايجابي في السوق 
بشكل عام والذي 
ســـيخلق فرصا 
جديدة لالستثمار 

في املســـتقبل القريب، وذكر أن الفرص العقارية في 
أسواق اخلليج متاحة للجميع خصوصا للمطورين 

العقاريني بوجود اجواء مريحة للعمل واالبداع.
وأشـــار     
أن  إلى  العبيـــد 
الرئيسي  الهدف 
خـــالل  ألبيـــار 
القادمة  الفتـــرة 
هـــو اســـتكمال 
مشاريع الشركة 
اإلنشـــاء  قيـــد 
واملكونة من ڤلل 
أكاسيا الواقعة في 
مشـــروع أكاسيا 

أڤنيوز فـــي منطقة اجلميرا  وبرج بيير ٨ الواقع في 
منطقة مرسى دبي. وفي ختام تصريحه شكر العبيد 
جميع من ساهم في إجناح زيادة رأس املال وخصوصا 
شركة االســـتثمارات الوطنية التي تولت مهام املدير 
واملتعهد الرئيسي لالكتتاب، وشركة وفرة لالستثمار 
املالي وشركة املثنى لالستثمار الذين تعهدوا باالكتتاب، 
وشركة أعيان كابيتال لالستثمار التي تولت مهام وكيل 
البيع. يذكر أن أبيار كانت دعت لزيادة رأسمالها بنسبة 
١٠٠٪ في ديسمبر املاضي، حيث أتت الزيادة بدعم من 
املالك الرئيسيني للشركة الذين يسيطرون على ٦٥٪ 
من ملكية األســـهم. ومتت املوافقـــة على زيادة رأس 
املال من ٥٣ دينارا إلى ١٠٦ دنانير بقيمة اســـمية ١٠٠ 
فلس وعالوة إصدار قدرها ٣ فلوس للسهم ومصاريف 

إصدار قدرها فلسان. 

 د.ناصر الصانع 

 هشام العبيد

 أعيان لإلجارة واالستثمار انتهت من تنفيذ 
دمج قطاع اإلجارة في كيان واحد 

 عمر راشد 
   علمت «األنباء» أن شــــركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار انتهت 
مؤخــــرا من تنفيذ خطــــة إعادة 
الهيكلة بفصل قطاع اإلجارة عن 
االستثمار، مستدركة بأن موظفي 

قطاع اإلجارة مت التعامل مع أوضاعهم اإلدارية ضمن 
الهيكل اإلداري للشركة. وبني املصدر أن عدد موظفي 
قطاع اإلجارة الذي انتقل إلى املبنى اجلديد للشركة 
يقارب ٢٠٠ موظف، مســــتدركة بأن االســــتغناء عن 
خدمات بعض املوظفني نتيجة لتطبيق إعادة الهيكلة 
كان في أضيق احلــــدود املمكنة، وأن الهدف بجانب 
ترشــــيد النفقات هو تطبيق مراحل الدمج في إطار 

خطة إعادة الهيكلة. 
  يذكر أن الشــــركة أعلنت عن إعادة هيكلة قطاع 
اإلجــــارة وضمه في مكان واحد خــــالل الربع الثالث 

مــــن العام احلالــــي وذلك ضمن 
اخلطة اإلستراتيجية التي تتبعها 
الهيكلة والتي  املجموعة إلعادة 
قضت قبــــل فترة بدمــــج قطاع 
االســــتثمار.  وأشار املصدر الى 
أن كافة أنشطة اإلجارة التي تتبع 
املجموعة مبا فيها «سهالة» و«املدللة» ستتقلص حتت 
كيان واحد معتبرا أن هذه اخلطوة كانت موضوعة 
في االعتبار سابقا ضمن خطة تقلص شركات أعيان 
الى ثالثة كيانات رئيسية يتم من خاللها ضم ودمج 
الكيانات املتشابهة. ومبقتضى خطة اعادة الهيكلة، 
من املتوقع أن متضي الشركة في تنفيذ مرحلة ثالثة 
لدمــــج الكيانات العاملة في قطــــاع النقل واخلدمات 
تتحول مبقتضاها أعيان لالجارة واالســــتثمار إلى 
شــــركة قابضة لتمثل بذلك الشــــركة األم التي تضم 

حتتها ثالث شركات رئيسية. 

 تتجه لدمج الكيانات العاملة بقطاع النقل والخدمات في إطار إعادة الهيكلة

 العبيد: «أبيار للتطوير العقاري» تنجح في تغطية ٩٨٪ من زيادة رأس المال  
 عدد األسهم المكتتب فيها قارب الـ ٥٠٠ مليون سهم 

 الصانع لـ «األنباء»: مرحلة ما بعد األزمة تستوجب التركيز 
  على تأسيس الكوادر والقيادات و«حوكمة الشركات»

مراحـــل التعافي بعـــد األزمات 
التي عصفت بالعالم حيث انها 

ستكون سريعة جدا.
  مؤكدا انه يجـــب النظر إلى 

 فواز كرامي 
  اشاد رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة سنرجي كوربوريشن 
االستشـــارية د.ناصر الصانع 
بالدور التدريبي الذي تقوم به 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
من خالل مركز عبدالعزيز حمد 
الصقـــر للتدريب الـــذي يقوم 
بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 
ورفع مستواها رغم أنها ال يرافقها 
دورات ومناهج لتطوير القيادات 
والكوادر القيادة في الكويت، الفتا 
إلى االنفتاح الكامل الذي تقوم 
بها غرفة جتارة وصناعة الكويت 
مع جميع االنشطة االقتصادية 
إلى ضرورة  األخرى، مشـــيرا 
وجود عامل املبادرة الذي يعتبر 

ضروريا في املرحلة القادمة.

فـــي    وأضـــاف د.الصانـــع 
تصريح لـ «األنباء» أن شـــركة 
سنرجي استشـــعرت احلاجة 
إلـــى وجود مؤسســـات تؤهل 
القيادية من  القيادات والكوادر 
التعاون مع أشهر واكبر  خالل 
املؤسسات االستشـــارية على 
مستوى العالم السيما أن األزمة 
املالية العاملية كشـــفت ثغرات 
كبيرة في شركات دول املنطقة 
سواء كانت في توفير القيادات 
والكوادر القيادية باإلضافة إلى 
حوكمة الشركات واللذان يعتبران 
من أهـــم املطالب ملرحلة مابعد 

األزمة املالية.
  وقال الصانع ان فترة ما بعد 
األزمة املاليـــة العاملية احلالية 
تختلف كليا عما ســـبقتها من 

املوضوع بايجابية حيث ساهمت 
باختبار الكفاءات القيادية لبعض 

القيادات االقتصادية احلالية.
  وأكد على ضرورة االستفادة 
من هذه التجربـــة التي ولدتها 
األزمة من ناحية امتالك اخلبرات 
وكفايات ما كانت لتكتسب لوال 
األزمة، كما أنها فرصة مناسبة 
لتحليل األنظمـــة االقتصادية 
وطرح البدائل واحللول االقتصاد 
األكثر متانة وحرفية. مشـــيرا 
إلى مقدرة املؤسسات اخلليجية 
علـــى تفادي حصـــول األزمات 
االقتصاديـــة العاملية أو التأثر 
بها واالســـتفادة منها من خالل 
استشرافها وإعداد العدة لها إذ 
انه ليس مـــن الصواب انتظار 
حدوثها للتعامل معها بل يجب 

أن يكون احتمالها حاضرا على 
الـــدوام. وتطـــرق الصانع إلى 
الكيانات التي أسســـتها شركة 
العامليني  سنرجي مع شركائها 
حيث اسست بالتشارك مع كبرى 
الشركات االستثمارية في املنطقة 
شركة أكادميية القيادة العربية 
املتخصصـــة بتطوير القيادات 
اخلليجية والعربية والقادرة على 
التنافس عامليا لتبوء املناصب 
القيادية خالل األزمة وما بعدها. 
وأسســـت شـــركة لينكج مينا 
االستشارية املتخصصة كشريك 
لشركة لينكج انكوربوريتد والتي 
تقدم بدورها احللول املؤسسية 
للتغير وتطوير االستراتيجيات 
وبناء النظم اخلاصة بالتطوير 

املؤسسي. 

املؤشر 
السعري 

٧٨٧٣٫٧
بتغير قدره

-٤٠٫٦

 صرح االمني العام الحتاد مصارف الكويت بالوكالة 
نبيل الصقعبي بأن مجلس ادارة االحتاد عقد اجتماعا 
له يوم االثنني املاضي. وذلــــك لبحث املوضوعات 
املدرجة على جدول اعماله. حيث اقر املجلس الهيكل 
التنظيمي اجلديد لالمانة العامة لالحتاد وتقسيماته 
االدارية اجلديدة مبا يتناسب مع اهمية تفعيل دور 
االحتاد فــــي املرحلة املقبلة. وقال ان املجلس وافق 

على تقــــدمي دعم مالي مللتقى الكويــــت املالي الذي 
سيعقد في الفترة من ١ - ٢ نوفمبر املقبل بتنظيم 
مجموعة االقتصاد واالعمال وبالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت، وذلك بهدف اجناح 
هذا امللتقى تعزيزا ملكانة الكويت ودورها في اقامة 
مثل هذه امللتقيات الكبيرة التي يحضرها عادة كبار 

املسؤولني من داخل وخارج البالد. 

 «اتحاد المصارف» يقّر الهيكل التنظيمي لألمانة العامة


