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مع البنوك وشركات االستثمار المحلية

من بينها مشروع الخور ومدينة قطر الترفيهية

»الفارابي لالستثمار« تدرس فرص التعامل 
في المرابحات والوكاالت والمشاركات والصيغ اإلسالمية 

مشاريع أبوظبي لالستثمار تحصد 5 جوائز
من »سي إن بي سي عربية« لعام 2009

أعلن بيت أبوظبي لالستثمار عن 
فوزه بـ 5 جوائز لعدد من مشاريعه 
ضمن جوائز سي ان بي سي عربية 
لعام 2009. وكشف بيان صحافي 
صادر عن الشركة عن فوز مشاريع 
بيت ابوظبي لالستثمار بعد املنافسة 
مع الشركات الكبرى على املستوى 
اإلقليمي وقد نالت مشاريع بيت 
ابوظبي اجلوائز اخلمس بتقييم من 
جلنة مشكلة تضم مجموعة منتقاة 
من املتخصصني في جميع املجاالت 
املتعلقة مبوضوع اجلوائز اخلاصة 
بـ »ســــي ان بي سي« عربية لعام 
2009. وأوضح البيان أن مشروع 
اخلور حاز جائزتني األولى جائزة 
أفضل مشروع تطوير عقار في قطاع 
التجزئة فئة اخلمسة جنوم كما حاز 
على جائزة أفضل تصميم معماري 
ـ فئة خمسة جنوم، ويعد مشروع 
اخلور أحد املشاريع االستثمارية 
املميزة في مملكة البحرين من حيث 
املوقع والتصميم فهو مشــــروع 
تطوير عقاري لوحدات جتارية يقام 
بتكلفة تصل إلى 90 مليون دوالر 
ويشتمل على 8 مبان تتصل فيما 
بينها وبارتفاع 3 طوابق لتشكل 
في مجملها حــــدوة تطل بأكملها 

على الواجهة البحرية وتتوسط 
املشروع حديقة متثل شاطئا اخضر 
للواجهة البحرية وتنتشر املقاهي 
واملطاعم العاملية على جانبيه كما 
يشتمل على أول مطعم عائم في 

مملكة البحرين.
وقد حصد املشروع جائزة عاملية 
إلقامة املهرجانات في الهواء الطلق، 
وقد اكتمل املشــــروع ومت تسليم 

الوحدات إلى املالك.
وبنينّ أن مشروع بورتاريف قد 
حصد جائزة أفضل وحدات سكنية 
وهو مشروع يقام باستثمارات تصل 
إلى 90 مليون دوالر وعبارة عن 
ثالثة أبراج بارتفاع عشرة طوابق 
تضم 189 وحدة سكنية من غرفتني 
و3 غرف باإلضافــــة إلى وحدات 
البنث هاس التي تتمتع جميعها 

بإطاللة رائعة على مياه اخلليج 
ويقع املشروع على جزيرة الريف 
في مملكة البحرين وقد اشــــرف 
تطوير املشــــروع علــــى اكتمال 
جميع أعماله ومن املقرر تســــليم 
الوحدات نهاية 2009. كما أوضح 
أن مشروع مدينة قطر الترفيهية 
وللمرة الثانية على التوال يحصلي 
على جائزة أفضل مشروع تطوير 

متعدد االستخدامات فئة 4 جنوم 
ومشــــروع مدينة قطر الترفيهية 
الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دوالر 
ويقع على مساحة تصل إلى مليون 
متر مربع. وحصد مشروع بوابة 
بيروت باكورة مشاريع بيت ابوظبي 
لالستثمار في لبنان جائزة أفضل 
مشروع للتطوير العقاري متعدد 
االستخدامات فئة أربعة جنوم، يقام 
املشروع على 8 عقارات مساحتها 
اإلجمالية تصل إلى أكثر من 21 ألف 
متر مربع ومســــاحة البناء تصل 
إلى اكثر مــــن 187 ألف متر مربع 
وميتد املشروع في وسط بيروت من 
محيط ساحة رياض الصلح حتى 
ساحة الشهداء وصوال إلى جسر 
فؤاد شهاب، ويهدف املشروع إلى 
تطوير 3 مناطق: واحدة جتارية 
وأخرى ســــكنية وثالثة ترفيهية 
تنتشر فيها أبراج سكنية وعمارات 
ومراكــــز جتارية وفندق، صممت 
خصيصا لتجمع العالمات التجارية 
العاملية والشــــهيرة في تصميم 
يتماشى مع عراقة هذا البلد وجماله 
ومن املقرر االنتهاء من املشروع في 

العام 2014.

الصيفي: افتتاح البيرق مول 
في مركز الفنطاس التجاري السبت

قال نائب املدير العام لشــــركة املباركية املتحدة ناصر الصيفي ان الشــــركة سوف 
تفتتح البيرق مول يوم الســــبت املقبل في منطقــــة مركز الفنطاس التجاري واإلداري 
الواقع بني منطقة جابر العلي من الشــــرق والعقيلة من الغرب ليكون نقلة نوعية في 

التعبير عن فلسفته وأهدافه في تقدمي التسوق العائلي برؤية جديدة.
 وأوضح الصيفي في بيان صحافي أمس أن البيرق مول يستوحي اسمه من تراث 
الكويت وعراقة تاريخها لكنه يستلهم من الهندسة العصرية الكالسيكية وإبداع املستقبل 
تصميما فريــــدا ألحدث مول جتاري في الكويت، موضحا أن الشــــركة قامت بتصميم 
وإطالق هذا املشروع العمالق في هذه املنطقة انطالقا من رؤيتها وتوجهها خلدمة املنطقة 
اجلنوبية من الكويت وخاصة في املوقع الهام الذي يشغله املول في منطقة إستراتيجية 
تخدم قاطني محافظتي األحمدي ومبارك الكبير وتقدمي أرقى أجواء التســــوق العائلي 
جلميع شــــرائح املجتمع هناك.  وأشار الى أن البيرق مول يغطي مساحة أرضية تبلغ 
حوالي 9000 متر مربع، أما املساحة التأجيرية املخصصة للمحالت في الدور األرضي 
والسرداب وامليزانني 1 و2 فتبلغ 17000 متر مربع، إضافة إلى 7700 متر مربع للمكاتب 
والعيــــادات واملعاهد الصحية في البرج التجاري املكون من دور خدمات إضافة إلى 14 
دورا مكــــررا.  ويضم البيرق مول مجموعة كبيرة من احملــــالت واملعارض التي تقدم 

مختلف أنواع املنتجات مبا فيها املاركات العاملية في عالم األزياء واإلكسسوارات.

 زكي عثمان 
أوضحت مصادر مطلعة لـ»االنباء« ان شركة الفارابي 
لالستثمار تعتزم املضي في تنفيذ استراتيجيتها االستثمارية 
املتوازنة التي جتمع بني االستثمارات املباشرة في املشاريع 
اإلنتاجية واخلدمية والتوظيفات املالية فضال عن الدخول 
في االســــتثمارات متوسطة األجل ســــعيا لتنويع مصادر 

الدخل.

وقالت املصادر ان الشــــركة تقوم حاليا بدراسة فرص 
التعامل فــــي املرابحات والوكاالت واملشــــاركات والصيغ 
اإلسالمية مع البنوك وشــــركات االستثمار احمللية، وفق 
معايير وصالحيات تأخذ في اعتبارها أهمية تفعيل إدارة 
املخاطر في إطار صالحيات محددة. كما ذكرت املصادر ان 
الشركة تدرس التخارج من بعض استثماراتها في الداخل 
واخلارج وذلك بشكل كلي أو جزئي، مشيرة الى ان الشركة 

حريصة على مواصلة املفاوضات مع جهات اســــتثمارية 
أبدت رغبتها في االستحواذ جزئيا على ثالث شركات تابعة 
وزميلة.وحول التطلعات املســــتقبلية لـ »الفارابي« أكدت 
املصادر ان الشركة تسعى إلى تعزيز قدراتها ملتابعة القيام 
بدور مستشار مالي لزيادة رأسمال شركات محلية، وتدعيم 
أنشطة تطوير األعمال، وإدارة املشاريع ومهارات التسويق 

مقابل رسوم وأتعاب تضاف إلى إيرادات املجموعة.

الشركة تدرس التخارج من بعض استثماراتها في الداخل والخارج بشكل كلي أو جزئي

اخبار الشركات

 »استحواذ« تدرس تأسيس
 شركة زراعية متخصصة

لجنة القيد والتأديب توقف 
 مكاتب تدقيق مخالفة 

 »المال العالمية للتمويل«
 تتحول إلى شركة تمويل إسالمية

»الخليج للمعارض« توّقع اتفاقية 
تحالف مع جاينكس

 عمر راشد
علمت »األنباء« ان شركة استحواذ القابضة تدرس انشاء شركة زراعية 

متخصصة بالكويت خالل العام احلالي.
واوضحت املصادر ان دراسة اجلدوى اخلاصة بتأسيس الشركة سيتم 

االنتهاء منها قريبا لبدء التنفيذ.
واشارت املصادر الى ان الدراسة املتعلقة باندماج شركة املدار التابعة لـ 
»استحواذ« سيتم االنتهاء منها قبل نهاية العام احلالي، الفتة الى ان نتائج 
الدراســـة قد تؤيد االندماج مع »املدار« او تبقي الوضع على ما هو عليه. 
واستدركت املصادر بالقول: ان الشركة تقوم حاليا بتسويق مشروع ليان 

الذي تطلقه شركة منازل مصر والتي متلك »استحواذ« فيها نحو %27.

 عمر راشد
لـ »األنباء« عن  كشفت مصادر 
قيام جلنة القيد والتأديب التابعة 
إلدارة الشركات املساهمة بتوقيع 
جزاءات على مكاتب تدقيق مخالفة 
فـــي ميزانياتها املقدمـــة للوزارة، 
مضيفة أن قرارات اللجنة ليســـت 
نهائية وإمنا تعـــرض على جلنة 
التظلمات في حال عدم قناعة مراقبي 

احلسابات بقرارات اللجنة.
وقد أبـــدت املصادر تعجبها من 
اعتـــراض بعض مكاتـــب التدقيق 
على قـــرار اللجنة القاضي بتزويد 
إدارة الشـــركات في الوزارة مبلف 
الشركات وأســـس تقييم األصول 
الواردة بامليزانية، بدعوى اخلوف 

من إفشاء أسرار العمالء مستدركة 
بأن أي بيانات ترد إلى الوزارة يتم 

التعامل معها مبنتهى السرية.
ولفتت الى أن إدارة الشركات لم 
تتســـلم حتى اآلن اعتراضا واحدا 
مكتوبا من قبل الشركات على قرارها 
الصادر منذ شهر بخصوص تزويدها 
مبلف الشركات التي تقوم بتقدمي 

ميزانيات عنها.
وفي السياق ذاته، أبدت مصادر 
في مكاتب التدقيق اســـتياءها من 
القرار، الفتة الى أنه ميثل إفشـــاء 
ألسرار العمالء، موضحة أن املوظفني 
غير مؤهلني للقيام بالتدقيق على 
مكاتب الرقابة أو التعامل مع البيانات 

اخلاصة بتقييم األصول.

وقعت شـــركة مجموعة اخلليج للمعارض أول اتفاقية حتالف مشترك 
مع شـــركة جاينكس للمعارض وذلك إلقامة معرض مشـــترك حتت اســـم 
ســـبورتي األول حيث اعتبرت املجموعة هـــذه االتفاقية عالمة مضيئة في 
كيفية التعاون بني الشركات احمللية للنهوض بقطاع املعارض بشكل مثمر 

يعود على االقتصاد بفوائد متعددة.
 وقـــد صرح املدير العام ملجموعة اخلليـــج للمعارض قيس العلي بأن 
املجموعة اعتمدت في سياســـتها لعام 2009 التوسع اجلغرافي في املنطقة 
العربية بالكامل وكذلك تنويع أنشطتها من خالل شركاتها الست التي تغطي 
معظم األنشـــطة االقتصادية خاصة وان املجموعة تهدف في نهاية السنة 
احلالية الى التحول لشـــركة مساهمة وتسعى كذلك لألدراج في البورصة، 
مبينا ان املجموعة نفذت العديد من املشاريع الكبرى على مستوى الكويت 
ومنطقة اخلليج العربي بالرغم من تأثر األسواق باألزمة احلالية التي أودت 
مبدخرات االفراد والشـــركات وباتت تهدد األمن القومي ملعظم دول العالم 

خاصة النامية منها. 
من جانبه قال مدير عام شركة جاينكس هيثم الكاظمي ان الدولة مطالبة 
اليـــوم، أكثر من اي وقت مضى، بوضع أهداف واضحة خاصة فيما يتعلق 
بقطاع املعارض وتبني نهج مبهام صريحة ومباشـــرة يكون هدفها تنمية 
اقتصادية حقيقية شاملة سياسة اإلقدام واملثابرة وحتمل املسؤولية واألهم 
من ذلك ال يجب توفير اماكن مناســـبة إلقامـــة املعارض واملؤمترات حيث 
تعتبر ارض املعارض مبشـــرف من الطرازات القدمية التي ال تفي بالشكل 

واملضمون العصري في إقامة املؤمترات واملعارض.

 منى الدغيمي 
قال نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة 
املال العاملية للتمويل 
واالستثمار عبداهلل 
جنيب املال انه متت 
باإلجماع  املوافقة 
خالل عقد عمومية 
الشركة أمس على 
التحول إلى شركة 
إســـالمية  متويل 
تعمل وفق قوانني 

الشريعة اإلسالمية، مشيرا إلى أن 
ذلك مت بعد موافقة البنك املركزي 

على طلب التحول.
وأضــاف فــــي تصريــح خـــاص 
لـ »األنباء« أن الشـــركة ســـتكون 
خاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي، 

مشيرا إلى أن نتائج 
الربع الثالث للشركة 
ســـجلت ارتفاعـــا 
بسيطا في األرباح 
بنفـــس  مقارنـــة 
الفترة من الســـنة 

املاضية.
 وذكر أن الشركة 
قد تأثرت على غرار 
شـــركات أخـــرى 
بظروف  بالكويت 
سوق املال احلرجة 
مما أدى إلى تقليص هوامش الربح 
نتيجة للزيادة في تكاليف اإلقراض 
وانخفاض أسعار اإلقراض، الفتا إلى 
القروض عانت بسبب  أن محفظة 
تقصيـــر العديد من املقترضني في 

تسديد التزاماتهم.

ممثلو بيت أبوظبي يحملون اجلوائز اخلمس

.. وصروح العقارية تحصد أربع جوائز 
 أعلنت شركة صروح العقارية عن فوزها بأربع 
جوائـــز خالل حفل الــــ »CNBC« جلوائز العقارات 
العربية لعام 2009، إحدى أهم مسابقات على املستوى 
الدولي واملختصة بتكرمي أفضل الشركات العقارية 
من جميع أنحاء العالم. ومتيزت »صروح« بكونها 
شركة التطوير العقاري الوحيدة في اإلمارات التي 
حصلت على ثالثة جوائز من فئة خمســـة جنوم، 

باإلضافة إلى ترشيحني عامليني.
واشـــتملت اجلوائز على: جائزة أفضل مشروع 
برج – أبوظبي، وذلك عن أبـــراج البوابة – جائزة 
خمسة جنوم وجائزة أفضل هندسة معمارية لألبراج 
– أبوظبي، وذلك عن أبراج البوابة – جائزة خمسة 
جنوم وجائزة أفضل مشروع متعدد االستخدامات – 
أبوظبي، وذلك عن مشروع املشتل - جائزة خمسة 
جنوم وجائزة أفضل موقع إلكتروني للمشـــاريع 
alghadeer. العقاريـــة – أبوظبي، وذلك عـــن موقع

ae - جائزة أربعة جنوم.
كما مت ترشيح صروح لتمثل املنطقة في »جوائز 
العقار العاملية« والتي ستقام في شهر نوفمبر املقبل 
وذلك عن اجلائزتني التي حصلت عليها الشركة عن 

أبراج البوابة، وستنافس الشركة نظيراتها من كل 
من أميركا الشـــمالية واجلنوبية وآســـيا وأفريقيا 

واململكة املتحدة.
وتعليقا على املوضوع، قال رئيس قسم العمليات 
التشـــغيلية غورجيت سينغ: »نحن فخورون جدا 

بالنجاحـــات التي حققتها صروح، وان فوزنا بتلك 
اجلوائز املرموقة األربعة شهادة على اجلهود املتواصلة 
للعاملني في الشركة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي 

أشكر جميع من ساهم بفوز هذه املشاريع«.
وأضاف: »سيتمكن املقيمون في أبوظبي من رؤية 
األعمال واإلبداعات التي مت توظيفها في تطوير كل 
من برجي »سن تاور« و»سكاي تاور« وهما جزء من 
مشروع البوابة، ومن املتوقع أن يتم تسليم البرجني 

اللذين قاربا على االنتهاء خالل العام املقبل«. 
وأشـــار: »أما بالنسبة ملشـــروع املشتل، فنحن 
نواصل أعمال تخطيط املشروع الذي يقع في قلب 
أبوظبي. ومن املتوقع أن يحظى املشـــروع مبكانة 
عالية نظرا ملوقعه املتميز، كما ســـيعمل على رفع 

معايير ومستوى املعيشة في املنطقة«.
وملح: »شهدت مبادرة عمالء الغدير التي مت إطالقها 
في مطلع العام احلالـــي جناحا باهرا، وكان موقع 
الغدير الاللكتروني )alghadeer.ae( منذ إطالقه قد 
لعب دورا مهما في إعالم وتثقيف عمالئنا عن املبادرة، 
ونحن سعيدون جدا بأن نحصل على تكرمي للجهود 

التي بذلناها في املوقع«.

جانب من تسلم اجلائزة

قيس العلي وهيثم الكاظمي يتبادالن وثائق االتفاقية

عبداهلل املال


