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أعلنت شركة العربية العقارية بأنه 
مت توقيع اتفاق تس���وية ودية للنزاع 
املط���روح للتحكيم وذلك  الطرفني  بني 
بعد االتفاق على الغاء العقود الس���ابقة 
واخلاصة مبشروع ارض الالجون مقابل 
الغاء إجراءات التحكيم واسترداد الشركة 
العربية العقارية ملا دفعته، وذلك في شكل 

حصولها على اصول عقارية مبدينة دبي 
تعادل قيمتها ستمائة وسبعني مليون 
درهم إماراتي، اي ما يعادل مبلغ اثنني 
وخمسني مليون دينار، كما ذكرت على 
موقع سوق الكويت لألوراق املالية انها 
ليس هن���اك تأثير لذل���ك االتفاق على 

البيانات املالية احلالية للشركة.

»العربية العقارية« تصل إلى تسوية بخصوص مشروع أرض الالجون في دبي

23.1 مليار دوالر حجم 
االستثمارات الصناعية 

في دول مجلس التعاون 
الخليجي في عام 2008

مساهمة قطاع الصناعة 
بالناتج اإلجمالي الخليجي 

33.3 مليارا في 2001 
وسجلت 88 مليارا في عام 

2008 بسبب االستثمارات 
الضخمة في هذا القطاع

مجمل المصانع والمعامل 
في دول الخليج 12316 

منشأة صناعية والكويت 
بالمرتبة الرابعة بنسبة 

7.1% من هذه المعامل

بمجمل���ه بما فيه النش���اط الصناعي وصل 
الى ذروته ف���ي منتصف عام 2008 وانه بدأ 
بالتراج���ع في النصف الثاني من العام ذاته 
بسبب األزمة المالية العالمية اال انهم توقعوا 
ان يعاود هذا النش���اط حيويته مع النصف 
الثاني من العام الحالي، حيث ان الرأسمال 
الصناعي حقق 23.1 مليار دوالر في عام 2008 

بزيادة حادة عن السنة التي سبقته.
وتتزايد التحليالت والمؤشرات حول زيادة 
مستقبلية لالستثمارات في هذا القطاع في 
مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وان 
يكون له دور رئيس���ي ف���ي عملية التنمية 
والتطوير الذي تشهده دول الخليج، إضافة 
الى امتالك قطاع الصناعة الخليجي بشكل 
عام والكويتي بشكل خاص مميزات تفضيلية 
عديدة تفرضه بقوة على المنتجات 
الصناعية العالمية وتعطيه موقعا 

تنافسيا متقدما.
ومن هذه المميزات التي يتمتع 
بها القط���اع الصناعي الخليجي 
أس���عار الوقود المغرية في دول 
تعتم���د بصورة رئيس���ية على 
صادراتها النفطية وتوافر األيدي 
العاملة الرخيصة، باإلضافة الى 
الهائلة في  اإلعفاءات الضريبية 

هذا القطاع.
الموق���ع الجغرافي  ان  كم���ا 
الوس���طي بين أوروبا وآس���يا 
يدف���ع العدي���د م���ن الصناعات 
ألخذ موقع متميز على الخارطة 
العالمي���ة كصناعات األلومنيوم 
والصلب ومواد البناء والصناعات 

الهندسية.
التعافي االقتصادي  ومع بدء 
توقع أحد الصناعيين المتفائلين 
ان يكون للقطاع الصناعي دور 
ري���ادي في العملي���ة التنموية، 
السيما اذا تابعنا األرقام األخيرة 
ومس���اهمة الصناعة في إجمالي 
الخليجي، حيث  المحلي  الناتج 
كانت قرابة ال� 14 مليار دوالر في 
عام 1990 بينما وصلت الى 33.3 
مليارا في عام 2001 وسجلت 88 

مليارا في عام 2008.

تلتها سلطنة عمان بنسبة 8.4%، فيما احتلت 
الكويت المرتبة الرابعة خليجيا بنسبة %7.1 
تلتها البحرين بنسبة 7% وقطر في المرتبة 

األخيرة بنسبة %4.9.
اما بالنس���بة لتوزيع االستثمارات داخل 
القط���اع الصناع���ي فكان���ت حصة األس���د 
للصناعات الكيميائية والمنتجات البالستيكية 
باستثمارات بلغت 18.7 مليار دوالر باستثناء 
الصناعات المعدنية والفلزية و17 مليار دوالر 
في المنتجات المعدنية األساسية و13.5 مليار 
دوالر في المنتجات المعدنية المصنعة واآلالت 
والمع���دات و11.3 مليار للصناعات الغذائية 

والتبوغ.
ورغم ان العديد من المحللين االقتصاديين 
يقولون ان النش���اط االقتصادي الخليجي 

الخليج، فيما احتلت اإلمارات العربية المتحدة 
المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 15.7 مليار 
دوالر تلتها قطر ب� 13.1 مليار تلتها عمان ب� 

10.3 مليارات دوالر.
اما الكويت فكانت في المرتبة الخامس���ة 
باس���تثمارات صناعية بلغت 10.16 مليارات 
دوالر فيما احتلت البحرين المرتبة األخيرة 

بين الدول الست ب� 8.7 مليارات دوالر.
اما بالنسبة لعدد المصانع الموجودة في كل 
دولة فاحتلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة 
األولى ب� 4510 مصانع بنس���بة وصلت الى 
36.6% من عدد المعامل والمصانع الخليجية 
البالغ عددها 12316 مصنعا فيما بلغت نسبة 
المعامل في المملكة العربية السعودية %36 
من مجموع دول مجلس التعاون الخليجي 

فواز كرامي
لم يكن نصيب الصناعة أفضل من باقي 
قطاعات االقتصاد الكويتي في معدالت النمو 
خالل الفترة الماضية ألسباب عدة أثرت بدورها 
على هذا القطاع الحيوي والمهم، كما اثرت 
على القطاعات األخرى، إضافة الى معوقات 

خاصة بهذا القطاع وتحديات جمة.
والصناعة في الكويت تحتل مرتبة متأخرة 
بين األولويات االقتصادية مما انعكس عليها 

بصورة مباشرة.
وبما ان كلمة المرتبة الرابعة أو الخامسة 
أو حتى السادسة في تصنيف الكويت بين 
دول الخليج اصبح���ت عادية ومقبولة من 
المؤسسات المعنية بأي قطاع، فاألمر ذاته 
ينطبق على قطاع الصناعة، حيث ان الفترة 

العام 2008  الماضية وباألخص 
شهد طفرة اقتصادية في المنطقة 
لم تش���هدها من قبل وانعكست 
على جميع دول الخليج وجميع 
القطاعات االقتصادية فيها ومن 
بينها قطاع الصناعة بسبب أسعار 
النفط والعائدات النفطية ما دفع 
منظمة االستش���ارات الصناعية 
)GOIC( الى إص���دار تقرير ذكر 
فيه ان االس���تثمارات الصناعية 
الخليجي  التعاون  لدول مجلس 
حققت 23.1 مليار دوالر في عام 
2008 في طف���رة مماثلة للطفرة 

النفطية.
وبّين التقرير المؤسس���ي ان 
العام الماضي ش���هد ضخ الدول 
الس���ت الس���تثمارات في قطاع 
التمويلية بما  الصناع���ة غي���ر 
يقارب 150 مليار دوالر على مدار 
28 عاما واحتلت المملكة العربية 
المرتبة األولى في  الس���عودية 
ضخ هذه االستثمارات الصناعية 
مس���جلة رقما قياسيا بين دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث 
استطاعت خالل 28 عاما على بدء 
مجلس التعاون الخليجي ضخ ما 
يقارب 91.9 مليار دوالر في هذا 
القطاع أو ما يعادل 60% من رأس 
المال المستثمر في مجموع دول 

تحديات جمّة
وآمال عريضة

»قطاع الصناعة« 

الجناعي: »مجموعة المستثمرون« تفاضل بين 3 خيارات ألرضها في مصر
أحمد مغربي

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة املستثمرون القابضة 
براء اجلناعي ان الش����ركة تقوم حالي����ا باملفاضلة بني 3 خيارات 
أساس����ية فيما يخص ارض الشركة في جمهورية مصر العربية، 
إما بإدخال شريك استراتيجي في املشروع أو تطويره بعد توافر 
السيولة الالزمة وبالتعاون مع شركات التطوير العقاري في السوق 
املصري أو التخارج كليا منه إذا توافر العرض اجليد للبيع وإذا 
كان التخارج سيصب في مصلحة املساهمني بالدرجة األولي. حديث 
اجلناعي جاء خالل انعقاد اجلمعية العمومية للشركة أمس بنسبة 
حضور بلغت 65%، وأوضح أن الش����ركة تلقت بالفعل العديد من 
العروض اجليدة بغرض شراء ارض الشركة في مصر والواقعة 
ضمن مشروع مدينة احلمراء وقامت بدراستها دراسة وافية إال أن 
الطرف اآلخر لم يبد جتاوبا مع الش����ركة ولم يفعل بنود االتفاق 

وعلي أثر ذلك مت صرف النظر عن الصفقة من قبل الشركة.

تطوير مشروع

وبني أن الش����ركة لديها مس����اهمة أخرى بالشراكة مع شركة 

املشروعات الكبرى العقارية جراند في مملكة البحرين في مشروع 
مجمع البحرين لألعمال وتقوم الش����ركة حاليا بدراسة تطوير 
املشروع من خالل الشراكة مع شركاء استراتيجيني، كما تسعى 
إلي دراس����ة الف����رص اجليدة في القطاع العقاري في األس����واق 

اخلارجية.
واشار إلى أن ش����ركات املجموعة الدولية لالستثمار سوف 
تش����هد عمليات إعادة هيكلة وتغي����رات في مجالس اإلدارات بل 
ميكن القول انها ستكون من أكثر املجاميع االستثمارية بالسوق 
الكويتي الذي سيش����هد تغيرات واس����عة وإعادة هيكلة ملا فيه 
مصلحة الشركات واملساهمني لواجهة التحديات احلالية وحتديد 

التوجهات املستقبلية لشركات املجموعة كلل.
وعن تأثر الشركة باألزمة املالية وتراجع العوائد االستثمارية 
من القطاع العقاري أكد اجلناعي على أن الش����ركة تأثرت ولكن 
بدرجة اقل حيث استطاعت أن حتقق ارباحا جيدة خالل التسعة 
أشهر األولي من العام 2009 بلغت نحو 700 ألف دينار، ويتوقع 
ان حتقق الشركة ارباحا مماثلة خالل الربع األخير ومن ثم العام 
ككل كما يتوق����ع ان تكون نتائج الش����ركة ايجابية خالل العام 

احلالي استنادا الى حجم املشروعات احلالية التي تقوم الشركة 
بتنفيذها، وعن الس����وق الكويتي وإمكانية االس����تثمار فيه قال 
اجلناعي ان الوقت غير مناس����ب حاليا للدخول في استثمارات 
عقارية بالس����وق احملل����ي ونتطلع الى الوقت املناس����ب خاصة 
إذا جنح����ت احلكومة في طرح املش����روعات التنموية من خالل 
 اجندتها املعدة للخطة اخلمسية بجانب طرح املزيد من مشروعات
ال� »B.O.T« بطريقة تخدم الشركات والقطاع العقاري من خالل 

التعديالت التي ميكن القيام بها.

 الجمعية العمومية

هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية الشركة على البند الوحيد 
املدرج على جدول االعمال والذي يقضي بانتخاب أعضاء مجلس 
ادارة الش����ركة عن فترة الثالث سنوات املقبلة على النحو التالي: 
براء عبدالعزيز اجلناعي، فاطمة ابراهيم الصولة، حس����ني زمان، 
هدى بدر اجلناعي واحمد داود الصباح ومن املقرر ان يعقد مجلس 
ادارة الش����ركة اجتماع����ا في وقت الحق الختي����ار رئيس مجلس 

االدارة ونائبه.

عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديدًا لفترة الثالث سنوات المقبلة

براء اجلناعي متحدثا للصحافيني بعد اجلمعية العمومية


