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عمومية »االمتياز لالستثمار« تنعقد 
خالل أسبوعين الختيار مجلس إدارتها 

شركات استثمارية تتخارج من أصول 
لها في دبي لمواجهة شح السيولة

توقع أن يصل المؤشر السعري لمستوى 7500 نقطة بنهاية العام الحالي وسط استقرار األجواء السياسية

تشمل قطاع الخدمات النفطية المساندة واألغذية وإدارة المستشفيات

إحدى شركات مجموعة أمالك كابيتال القابضة

الوقيان لـ »األنباء«: »أعيان« تنتهي من جدولة مديونياتها 
بداية العام المقبل وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة لـ 2009 

أعلن بيت االس����تثمار العاملي )جلوبل( امس عن 
حصوله على جائزة »أفضل مدير للصناديق االسالمية« 
في املنطقة للعام الثاني على التوالي من سي بي آي 

فاينانشيل.
وتس����لم اجلائزة من إدارة االصول اخلليجية في 
جلوبل سليمان العثمان خالل احلفل الذي نظمته سي 
بي آي فاينانش����يل في فندق ابراج االمارات في دبي 
االسبوع املاضي بحضور لفيف من كبار الشخصيات 

االقتصادية احمللية والدولية.
وفي معرض تعليقه على هذه املناسبة قال العثمان 
»نشعر بالفخر حلصولنا مجددا على جائزة أفضل مدير 
للصناديق االسالمية في املنطقة والتي تعد انعكاسا 
للخب����رة التي تتمتع بها جلوبل في إدارة الصناديق 

االستثمارية عموما واالسالمية خصوصا«.
وتعد إدارة االصول إحدى االنش����طة التشغيلية 
االساسية في جلوبل وتتجاوز قيمة االصول املدارة 
لصالح العمالء 6.6 مليارات دوالر من خالل محافظ 
وصناديق استثمارية بفئات أصول وإستراتيجيات 
مختلفة، وتضم قائمة الصناديق االستثمارية التي 
تتواف����ق مع مبادئ الش����ريعة االس����المية عددا من 
الصنادي����ق العقارية وصنادي����ق امللكيات اخلاصة 

وصناديق االسهم.
وخت����م العثمان قائال »ته����دف جلوبل دوما إلى 
تق����دمي قيمة مضافة لعمالئها من خالل التركيز على 
االنشطة االساسية للشركة والتي تشمل إدارة االصول 

واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية«، .

المركز المالي للشركة جيد وقيمة األصول تتجاوز46.7 مليون دينار بنسبة نمو %26 

ضرورة توفير األراضي وتعديل القوانين المتعلقة بالسكن الخاص والسماح بالرهن والتمويل
محمود فاروق 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
أعيان األجارة القابضة س����ليمان 
الوقيان أن الش����ركة ستنتهي من 
جدول����ة مديونياتها م����ع البنوك 
الدائنة بداية العام املقبل بعد ان 
شهدت سجاال واسعا مع البنوك عبر 
التي عقدت  املتتالية  االجتماعات 
على مدار عام كامل، مبينا انه على 
الرغم من تط����ورات األزمة على 
صعيد منطقة اخلليج إال أن الشركة 
من املتوقع لها أن حتقق أرباح جيدة 

مقارنة بالعام املاضي.
وقال الوقيان ف��ي تص��ري��ح 
ل� »األنباء« ان املركز املالي ألعيان 
العقارية جيد إذ منا إجمالي األصول 
ليصبح 46.7 مليون دينار وبنسبة 
منو 26%، مؤكدا على ان الشركة 
تتحوط في احتساب األرباح وتتبع 

شركة اجلداف العقارية، نظرا ملا 
شهدته من أزمة مالية بالغة عبر 
شركتي »دبي العاملية« و»النخيل 

العقارية«.
وحول السوق العقاري احمللي 

سياسات محاسبية متحفظة، مما 
يعزز من متانة سهم الشركة بسوق 

الكويت لألوراق املالية.
وكش����ف الوقيان في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن املفاوضات 
التي جتريها أعيان  والدراس����ات 
العقاري����ة حالي����ا لتنفي����ذ عدة 
مش����روعات ف����ي البحرين خالل 
العام املقبل، التي كان منها مشروع 
السيف في البحرين، وهو عبارة عن 
برج للمكاتب واألعمال باإلضافة الى 
شقق فندقية ومساحات مخصصة 

للمحالت التجارية.
وبني أن أعيان العقارية قامت 
بتوقيع عقد تنفيذ مشروع ديار 
جدة الذي يتكون من 108 وحدات 
س����كنية، بينم����ا تراجع����ت عن 
تنفيذ املش����روعات التي كان من 
املقرر تنفيذها في دبي من خالل 

قال الوقيان إن هناك أدوارا مهمة 
يجب تفعيلها إلنعاش السوق احمللي 
منها استبدال خيار إلغاء قانونني 
8 و2008/9 بخطوة اخرى مفادها 
إلغاء قضي����ة الرهونات والعودة 
الى السماح بالرهن لتوفير نوافذ 
متويل بني يدي املواطنني الراغبني 
في اقتناء العقار، موضحا إنه إذا 
توافرت األراضي وعدلوا القانونني 
اخلاصني بالسكن اخلاص فإن هذا 
األمر من شأنه أن يساعد على إيجاد 
التسهيالت الالزمة لتوفير السكن 

اخلاص للمواطن.
وفى السياق ذاته قال الوقيان 
إن أزمة الثقة والتذبذب التي كان 
يتعرض لها سوق الكويت لالوراق 
املالية في أعقاب استمرار موجة غير 
مستقرة للبورصة، بسبب تدهور 
األوضاع بني السلطتني وأدت إلى 

هبوط املؤشر خالل الفترة املاضية 
خصوصا في ظل استمرار جفاف 
السيولة ونش����اط الشراء مقابل 
انحسار عمليات البيع قد انتهت 
وبدأت مرحلة جديدة بعد انتهاء 
مسرحية الس����لطتني في مجلس 
األمة � على ح����د قوله � مبينا أن 
البورصة تأثرت بعوامل إيجابية 
عدة أبرزها جدولة مديونية بيت 
االستثمار العاملي جلوبل وتوقعات 
بعودة االنتعاش االقتصادي بالدول 
األوروبية وأميركا بعد تفعيل خطط 
التحفيز االقتص����ادي األمر الذي 
سينعكس باإليجاب على السوق 
احملل����ي متوقعا منو ارباح بعض 
الشركات للس����نة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2009 وأن يصل 
مستوى املؤشر السعري إلى 7500 

نقطة بنهاية العام احلالي.

غانم آل سعد رئيس مجلس اإلدارة »المتوقع«
عمر راشد - منى الدغيمي

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان شركة االمتياز لالستثمار تقدمت 
بطلب لوزارة التجارة والصناعة 
لعقد جمعيته����ا العمومية خالل 
اسبوعني وذلك النتخاب مجلس 
ادارة جديد للشركة ولفتت املصادر 
الى انه من املتوقع ان يكون غامن 
آل سعد رئيس����ا ملجلس اإلدارة 
اجلديد وذلك بع����د زيادة حصة 
شركة بروة العقارية حصتها في 

رأسمال »االمتياز« الى %25. 
ونفت املصادر م����ا تردد عن 
وجود خالفات تسببت في استقالة 
بع����ض أعضاء مجل����س اإلدارة، 
مس����تدركة انه كان هناك اتفاق 
على إعادة تشكيل مجلس اإلدارة 
وفق حصص الزيادة اجلديدة في 

رأسمال الشركة.
وحول تشكيل مجلس اإلدارة 
اجلديد، قالت ان »بروة العقارية« 
سترفع ممثليها في مجلس إدارة 
الى  شركة االمتياز لالس����تثمار 
عضوي����ن، على ان يتم اختيار 6 
أعضاء من املجلس القدمي ليكون 
اجمالي عدد األعضاء في مجلس 

اإلدارة 8.
وبّينت املصادر ان »االمتياز« 
غير منكشفة على مديونية دبي 
العاملي����ة وانها ال متلك س����وى 
استثمارات محدودة في أبوظبي. 
وحول توقعات األرباح لعام 2009 
اش����ارت املصادر الى ان الشركة 
س����تحقق أرباحا تتراوح بني 10 
و15% من رأسمالها البالغ 110 ماليني 

دينار.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان 
شركات استثمارية تسعى للتخارج 
من بعض مش����اريعها ذات رؤوس 
األموال الصغيرة نسبيا في إمارة دبي 

إلنعاش حركة السيولة بها.
ولفتت املصادر الى ان معظم تلك 
االستثمارات تتركز في القطاع العقاري 
وهي ال تتعدى مالي����ني الدوالرات. 
وقال����ت ان اخلطوة تأتي في ظل ما 

تواجهه الشركات من تداعيات أزمة 
مديونية دبي عليها مع شح السيولة 

التي تواجهها في الداخل.
وكانت مصادر قد أفادت »األنباء« 
بأن انكشاف شركات وبنوك كويتية 
قد يتعدى ال� 5 مليارات دوالر وهو 
م����ا يعني انفجار أزم����ة حادة قد ال 
تستطيع الشركات مواجهتها خالل 
املرحلة املقبلة، األمر الذي سيعجل 

بخروجها خارج حلبة املنافسة.

سليمان الوقيان 

سليمان العثمان متسلما اجلائزة

أخبار الشركات

8 شركات تقترب من االستحواذ على شركات تشغيلية 
بقيمة تتجاوز نصف مليار دينار أوائل 2010

»برقان للخرسانة« توّقع عقود توريد بـ 3.6 ماليين دينار 
لمشاريع تابعة لـ »األشغال« و»الصحة« و»الرعاية السكنية«

وقعت شركة »برقان للخرسانة اجلاهزة« 
إحدى شركات مجموعة »أمالك كابيتال القابضة« 
عقود توريد خرسانة جاهزة ملواقع مختلفة 
بقيمة إجمالية تص���ل إلى 3.600.000 دينار 

مع عدد من الشركات احمللية.
وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في »برقان للخرسانة« ناصر عبداهلل املسيلم 
ان الشركة تعمل على توريد منتجاتها ملشاريع 
تابعة لثالث جهات رئيسية هي »وزارة األشغال 
العامة« و»املؤسسة العامة للرعاية السكنية« 

و»وزارة الصحة«.
وأوضح املسيلم ان الشركة تعكف حاليا 
على دراس���ة حزمة من املش���اريع الواعدة 
ضمن اس���تراتيجيتها التوسعية خصوصا 

على الصعيد احمللي استعدادا لالنطالق من خالل اقطار اخرى 
في املستقبل.

واشار في بيان صحافي الى ان »برقان للخرسانة اجلاهزة« 
تستحوذ على حصة جيدة من السوق احمللي، فيما تسعى دائما 
الى استقطاب ش���ريحة من العمالء املميزين، حيث تعمل على 
تنفي���ذ كثير من العقود الكبرى م���ع القطاعني العام واخلاص، 
في الوقت الذي تنش���ط فيه من خ���الل تنفيذ عقود من الباطن 
حتصل عليها من منطلق الثقة والسمعة اجليدة التي تتميز بها 

بني شركات القطاع.
وعلى الصعيد نفس���ه افاد املدير التنفيذي لش���ركة »برقان 
للخرسانة اجلاهزة« م.سعد قطب بأن الشركة تستهدف عقودا 
لتوريد خرس���انة لعدد من املشاريع املختلفة في النصف األول 
من ع���ام 2010 تصل قيمتها الى نح���و 2.000.000 دينار قابلة 

للزي���ادة في ظل الطلبات الت���ي تتلقاها من 
خالل جهات محلية.

وكشف قطب عن تعزيز أسطول اخلالطات 
املتحرك���ة وتطوير خط االنت���اج باملصنع 
التابع للش���ركة حيث مت شراء مضخة ثابتة 
بط������ول )200 م( بهدف تغطية الحتياجات 
املبان����ي الشاهقة، فيما اشار الى قيام الشركة 
مؤخ���را بتعزيز أس���طولها املكون من )40( 
خالط���ة متحركة بعدد )20( خالطة إضافية 
لتلبية الطلب املتزايد على توريد اخلرسانة 

اجلاهزة.
وذكر قطب أن الش���ركة جنحت اخيرا في 
تطوير محطات اإلنتاج بهدف احلصول على 
كفاءات أعلى من السابق حيث رفعت طاقتها 
اإلنتاجية من 175 م3/ الس���اعة إلى 320 م3/ الس���اعة وذلك من 

خالل التسريع في زمن التلبية.
واعلن عن اجناز إدارة التش���غيل والعمليات بالشركة لعدد 
م���ن اخلطوات الفنية التي تتطلبها حاجة العمل في املش���اريع 
 )Wet Mix( الكبرى منها على سبيل املثال إضافة اخللطة الطرية
والعمل بنظ���ام )Full Computerized( إلى نظام اخللط ليعطي 
جودة عالية لإلنتاج وذلك بهدف تغطية االحتياج املتزايد على 
املباني البرجية ملختلف مشاريع الشركة احلالية واملستقبلية 

واملشاريع األخرى.
 وأثنى م.سعد قطب على جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة بدعمهم الالمحدود في دفع عجلة النجاح والنمو في مصنع 
اخلرس���انة إلى األمام حتى يتم حتقيق األهداف االستراتيجية 

التي تستهدفها الشركة على مدار املرحلة املقبلة.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة ل���� »األنباء« بأن 
ما يزيد على 8 طلبات من شركات كويتية 
تسعى لتملك شركات تشغيلية في قطاعات 
اخلدمات النفطية املساندة واألغذية وقطاع 

التجزئة واملستشفيات الطبية.
وقالت ان من بني الصفقات التي س���يتم 
االعالن عنها في نهاية الربع األول من العام 

2010 االستحواذ على شركة تعمل في قطاع 
اخلدمات النفطية املساندة بقيمة 35 مليون 

دينار.
وأضافت ان اجمالي قيمة االستحواذات 
على تلك الش���ركات يتعدى نصف املليار 

دينار.
ولفتت الى ان السوق حاليا بات مغريا 
مل���ن ميلكون ال���كاش وان االعتماد ينصب 

وبشكل رئيسي على انتقاء السيولة لشركات 
تشغيلية ذات عوائد جيدة.

يذك���ر ان وتي���رة االس���تحواذات ف���ي 
الكويت ورغبة الش���ركات املالكة للسيولة 
في الدخول للعمل في ش���ركات استثمارية 
من بني األمور التي وجدت استحس���انا من 
قبل الكثيرين خاصة مع شح السيولة في 

الوقت الراهن.

»جلوبل« تحصد جائزة 
»أفضل مدير للصناديق اإلسالمية في المنطقة« 

المسيلم: ندرس مشاريع توسعية ونتريث في اختيار الفرص المتاحة

قطب: الشركة تستهدف عقودًا بمليوني دينار في النصف األول من 2010

ناصر املسيلم


