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وقعت ش����ركة أبيار للتطوير العقاري »أبيار« 
اتفاقية حصرية مع كولدويل بانكر � اإلمارات لتأجير 
مركز أعمال أبيار. وم����ن موقعه املميز في منطقة 
التقنية عالية املستوى ضمن مجمع دبي لالستثمار، 
يوفر مركز أعمال أبيار بيئة عمل متطورة للغاية.

فاملبنى املصمم بأسلوب عصري يعرض 204.624 
قدما مربعة من املس����احة املكتبي����ة املمتدة على 6 
طوابق، و28.300 قدم مربعة من مساحات التجزئة 
في الطابق األرضي. وهذه الطوابق مضاءة بشكل 
ساطع بالضوء الطبيعي، ومصممة على أساس فكرة 
املساحات املفتوحة التي تسمح باحلد األقصى من 
الفعالية في كل طاب����ق. وينفرد مركز أعمال أبيار 
بواحدة من أعلى نسب مواقف السيارات، حيث يبلغ 
مجموع السيارات التي يستوعبها 521 سيارة في 

مواقف للسيارات بالطابق األرضي والسرداب. ومن السهل الوصول إلى 
املركز من طريق اإلمارات، ويجاور عن قرب كال من املجتمع األخضر، 
وإمريت ليفينغ، ومارينا دبي، وأبراج بحيرة اجلميرة وحدائق ديسكفري. 
وإلدارة عملية تأجير هذا املشروع، قامت أبيار بتعيني كولدويل بانكر 
� اإلمارات وهي ش����ركة وساطة عقارية تأسست في الواليات املتحدة 
األميركية عام 1906، ولديها اليوم ش����بكة من 126 الف شركة مبيعات 
زميلة و4200 مكتب موزعة في مختلف أنحاء العالم.  وبهذه املناسبة، 

قال نائ����ب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لدى أبيار مرزوق الرش����دان: »يسرنا أن نوقع هذه 
االتفاقية احلصرية م����ع كولدويل بانكر نظرا إلى 
أن هذه الشركة تتمتع باالحترام الكبير والسمعة 
العالية خلدمة العمالء املميزة واملهنية الرفيعة في 
القطاع العقاري. ونحن على ثقة بأن كولدويل بانكر 

هي الشريك املثالي ملساندة هذا املشروع«.
أما الرئيس التنفيذي لش����ركة كولدويل بانكر 
اإلمارات هش����ام الفار فقال: »نشعر بقدر كبير من 
احلماس بش����أن التعاون مع شركة أبيار للتطوير 
العقاري في هذا املشروع، ونتطلع إلى بناء عالقة 
عمل ناجح����ة وطويلة األمد معها. ونحن على ثقة 
من جناح مركز أعمال أبيار ألنه مصمم بأس����لوب 
عاملي جذاب مع تش����طيبات عالية املستوى متاحة 
للمستأجرين بأس����عار معقولة جدا ميكنهم حتملها. ونود أن نخلق 
مزيجا من مستأجري مس����احات التجزئة مبا من شأنه أن يستجيب 
لالحتياجات اليومية للمكاتب، ليكون املبنى بذلك مركز أعمال متكامل 
الوظائف ونابضا باحلياة«. جتدر اإلش����ارة إلى أن أبيار هي ش����ركة 
للتطوير العقاري تعمل في العديد من دول منطقة الش����رق األوسط، 
وتعرض عقارات راقية وعالية اجلودة تشتهر بتصاميمها العصرية 

ومواقعها املميزة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة االحتاد 
العقارية )االحتاد( أفادت بأن مجلس االدارة قد اجتمع 
أمس واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 2009،   حيث حققت 
أرباح����ا بقيمة 1.27 مليون دين����ار أي ما يعادل 6.8 
فلوس مقابل خسارة بقيمة 2.48 مليون دينار خالل 

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
بنسبة 7% من القيمة االسمية أي مبا يعادل 7 فلوس 
لكل س����هم، وهذه التوزيعات مصدرها أرباح 2009 
واألرباح املرحلة. هذا وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 
1.9 مليون دينار مقابل 1 مليون دينار في السنة التي 
سبقتها اما بالنسبة للمطلوبات املتداولة فقد بلغت 

474 الف دينار مقابل 453.6 الف دينار في 2008.

6.8 فلوس أرباح »االتحاد« وتوزيع 7% نقدًا 
املؤشر 
السعري 

7169
بتغير قدره

6.9+

لي

مرزوق الرشدان 

يوفر بيئة عمل متطورة للغاية بأسلوب عصري

»كولدويل بانكر ـ اإلمارات« تتولى حصريًا تأجير مركز أعمال »أبيار«

28 شركة مدرجة غّيرت 
أسماءها في 4 سنوات 

المؤيدون: »زين« 
و»أجيليتي« تغيير »إيجابي« 
عززه االنتشار والتوسع 
الجغرافي المتزايد

المعارضون: مساحيق 
تجميل »زائفة« لن تعفي 
مسؤولي الشركات من 
تحمل انحرافات شركاتهم 
وقت الطفرة

 التجارة: تغيير األسماء 
ليس بالظاهرة ما دام لم 
يخالف العرف أو التقاليد

تغيير أسماء الشركات ضرورة 
تفرضها تداعيات األزمة

الشركات عن وضع اخلطط القادرة على حل 
أزماتها املزمنة أمام املس����اهمني وهو ما ميثل 
ضغطا على قيادات الشركة العليا التي تفكر 
في تغيير هوية الشركة وبشكل جدي خوفا 
من مسؤوليات مستقبلية قد تقع على عاتق 

الشركة. 
 ورأى أحد االقتصاديني أن األمر بات »الفتا« 
فتغيير األسماء في زمن األزمة وشح السيولة، 
حيث ب����ات من الصعوبة دفع رواتب موظفي 
الشركات الس����تحكام أزمة السيولة فما بالك 
بأزمة تسويق أس����ماء جديدة، مستدركا بأن 
تغيير األسماء ال يعفي االلتزامات املالية للشركة 
جتاه الغير ولكنه قد يكون أحد وسائل النسيان 
التي ال ميكن للمساهمني أن يسامحوا أصحاب 

املسؤولية لتلك الشركات عليها.

مالحظتان أساسيتان

 وعلى املستوى العاملي يرى خبراء العالقات 
العامة أن تغيير أسماء الشركات يأتي ليصبح 
مكونا من كلمة واحدة، أو ليتالءم مع التقليعة 
السائدة في األسماء اجلديدة املتداولة، أو ليبرز 
اجتاها جديدا في نشاط الشركة أو  نتجاتها.

وأش����اروا الى أن املالحظة الثانية التي يرى 
البعض أن هناك ض����رورة من ورائها هو أن 
اختيار األسماء اجلديدة أصبح مييل إلى اعتماد 
اللغة اإلجنليزية أو تلك التي يعس����ر ربطها 
بجهة جغرافية معينة، وقد يكون الدافع وراء 
ذلك اتساع ظاهرة العوملة االقتصادية واندماج 
املزيد من الشركات املتعددة اجلنسيات، بحيث 
يسهل التعرف على اسم الشركة وتداوله بيسر 

في أي منطقة من العالم.
 ويتطلب تغيير شعار الشركة باستخدام 
التقني����ات احلديث����ة التي ظه����رت في مجال 
التصميم والرسومات إلى دفع تكاليف كبيرة 
للترويج لالس����م والذي يتكلف مبالغ مالية 
كبيرة، مستدركني بأنه على سبيل املثال بلغت 
التكاليف اإلجمالية لتغيير اسم احد املصارف 
السويسرية من كريدي سويس إلى مجموعة 

كريدي سويس مليار فرنك سويسري.

التي تعمل فيها، مس���تدلني على ذلك بحالة 
»زين« و»أجيليتي«. 

 الظاهرة »عادية«

 وفي الس����ياق نفس����ه، وتأكيدا على كون 
الظاهرة عادية، أفاد مصدر مسؤول في إدارة 
الشركات املساهمة بوزارة التجارة رفض وصف 
تغيير أسماء الشركات ب� »الظاهرة«، معتبرا 
إياها »أمرا عاديا« تلجأ إليه الشركات منذ فترة 

م����ا دام األمر ال يتعارض مع اآلداب العامة أو 
نشاط الشركة أو النظام. 

 وفي اجلانب اآلخر يرى اجلانب املعارض أن 
املوضوع ورغم أنه كما ذكرنا تضحية بسمعة 
الشركة واسمها التجاري إال أنه يرتبط بشكل 
أو بآخر بتداعيات األزمة املالية واستحكامها 
على الشركات واألصول املتعثرة، الفتني الى 
أن الظاهرة هي في واقع األمر مساحيق جتميل 
»زائفة« تخف����ي وراءها عجز مجالس إدارات 

عمر راشد 
 تغيير أسماء الشركات في البيئة االقتصادية 
على املستويات العربية واإلقليمية والعاملية 
بات من بني اآللي���ات الفاعلة التي انتهجتها 
الشركات في اآلونة األخيرة ضمن محاوالت 
وأساليب اخلروج من تداعيات األزمة املالية، 
فوفقا إلحصائية »األنباء« فإن 3 شركات قامت 
بتغيير أس���مائها في يناي���ر 2010 وهو رقم 
يوازي إجمالي الرقم في 2009 ومع أن خبراء 
التسويق يرون أن تغيير األسماء ميثل تكلفة 
كبيرة تتمثل في التضحية بسمعة الشركة 
جتاريا، وتسويق االسم اجلديد لها في وقت 
عز فيه »الكاش« على املليء واملتعثر في آن 
واح���د، إال أن البعض اآلخ���ر رأى أن تغيير 
األس���ماء يعد من بني الوسائل املهمة للدفاع 
عن أداء الشركات في وجه اإلعسار املالي الذي 
تواجهه واملتمثل في حدة ضغوط االلتزامات 

وانخفاض اإليرادات. 
الظ��اه��رة في 4  »األنب�����اء« رص�����دت 
س��نوات وفق��ا للبيان��ات املتاحة وتن��اولت 
ردود األفعال االس���تثم��ارية واالقتص��ادية 

عل��يها. 
 وفي إحصائية »األنباء« عن عدد الشركات 
املدرجة التي قامت بتغيير أسمائها في الفترة 
من 2006 وحتى 12 يناير اجلاري وجد أن 28 
ش���ركة مدرجة قامت بتغيير أسمائها، منها 
ش���ركتان في 2006، 11 ش���ركة في 2007 و9 
شركات في 2008 فيما جاءت 2009 في املرتبة 
الثالثة بعدد 3 شركات، وشركتان قامتا بتغيير 

أسمائهما في يناير املاضي. 

تغيير من أجل التوسع 

 في البداي���ة، رأى بعض املس���تثمرين 
أن اللجوء إل���ى خيار تغيير األس���ماء في 
وق���ت الطفرة ضروري وذلك لزيادة قدرات 
الشركة التوسعية على املستويني اخلارجي 
والداخلي حيث تسعى الشركة إلى اختيار 
اسم مناس���ب مع اإلمكانيات اجلديدة التي 
متتلكها وكذلك لتتناسب مع طبيعة الدول 

إحصائية »األنباء« حول عدد الشركات
المدرجة ونسبتها في الفترة من 2006 حتى يناير 2010
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