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صفاء الهاشم

الهاشم متحدث رئيسي في منتدى األعمال الخليجي ـ الصيني
اختار احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي وبالتعاون مع األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي وبالتنس���يق مع غرفة 
جتارة وصناعة البحري���ن رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة ادفانتج 
لالستش���ارات اإلدارية واالقتصادية صفاء 
الهاشم متحدثا رئيسيا في منتدى األعمال 
اخلليجي - الصيني والذي سيعقد في مملكة 
البحرين برعاية صاحب السمو امللكي الشيخ 
خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس وزراء 

اململكة يومي 23 و24 مارس 2010.

ويأتي هذا املنتدى كدعوة من قبل غرفة 
البحري���ن لدعم مبادرات  جتارة وصناعة 
القطاع اخلاص اخلليجي ونظرائه من مختلف 
دول العالم إلى جانب تشجيع ودعم جميع 
األعمال اخلليجية املش���تركة وترويج دول 
منطقة اخلليج العربي كموقع إستراتيجي 

لعقد االنشطة مبختلف أنواعها.
وأش���اد األمني العام الحتاد غرف جتارة 
وصناعة دول اخلليج العربي عبد الرحيم تقي 
باختيار الهاشم متحدثا رئيسيا وسيدة أعمال 
استطاعت وبنجاح تثبيت أقدامها في أسواق 

املنطق���ة: »قائال أتى االختيار نظرا للكفاءة 
العالية التي تتمتع بها ونظرتها االقتصادية 
الثاقبة في مجاالت العمل االقتصادي وجناحها 
في أسواق املنطقة وشبكة االتصاالت الواسعة 
التي متتلكها بترؤسها الدفانتج، وقد كانت 
مثاال مشرفا لنا عندما مت اختيارها من قبل 
األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي متحدثا 
رئيسيا ميثل الكويت في مؤمتر أيام التعاون 
في روما في أكتوبر املاضي، وكانت كلمتها 
محط االهتمام واألنظار للرؤية الهادفة التي 

مت تقدميها«.

الخرافي: »الخليجية المغاربية القابضة« في البورصة اليوم وأرباحها نتيجة عمليات تشغيلية
»األمان« مستشار اإلدراج وتداول أسهمها سيشكل مرحلة جديدة في عمر الشركة

أبرز مساهمي الشركة
يأتي أبرز مس��اهمي الش��ركة كما يلي: بيت التمويل اخلليجي، 
ش��ركة محم��د عبداحملس��ن اخلراف��ي وأوالده للتج��ارة العام��ة 
واملقاوالت، ش��ركة مينا العقارية، ش��ركة االمتياز االس��تثمارية، 

شركة عقار لالستثمارات العقارية، بيت األوراق املالية.
كما ان الش��ركة حددت إستراتيجيتها في االستثمارات وتطوير 

املشاريع الرائدة في دول املغرب العربي.
ولتحقي��ق أغراضها املس��تقبلية وتنفيذ إس��تراتيجيتها قامت 
الشركة بتأسيس عدة ش��ركات تابعة هي: الشركة الليبية للتجارة 
العامة � ليبيا، ش��ركة الش��ام اخلليجية القابضة � سورية، شركة 
الش��ام اخلليجية احملدودة � س��ورية، الش��ركة التونسية العربية 
للتج��ارة العام��ة � تونس. كما متتلك اخلليجي��ة املغاربية القابضة 
حصصا في ش��ركات زميلة هي: شركة رأس��مال القابضة، شركة 

رواج القابضة، اخلليج القابضة. اخلرافي متوسطا د.فؤاد العمر وم.وليد الثاقب خالل ندوة اإلدراج

دوالر، وان رأسمال هذه املشاريع 
78 مليون دوالر، ومس����اهمات 
الشركة فيها تعادل 22% بواقع 

17 مليون دوالر.
وأض����اف ان هن����اك بعض 
املشاريع التي تدرسها الشركة، 
والت����ي يتوق����ع ان تنفذ خالل 

املرحلة املقبلة.
ونفى الثاقب وجود استثمارات 
في األوراق املالية، مؤكدا ان جميع 
عمليات الشركة التي تقوم بها 

تشغيلية.
وعن التخارجات خالل الفترة 

املقبلة، قال ان جميع مش����اريع 
الش����ركة قيد التنفيذ، ويتوقع 
ان يتم التخارج منها خالل 2011، 
غير ان هناك بعض املساهمات 
الصغيرة في بعض الش����ركات 
قد يت����م التخارج في جزء منها 

خالل 2010.
وردا على سؤال حول تراجع 
الش����ركة في 2009، قال  أرباح 
الثاق����ب: »ان الش����ركة تعد من 
الشركات احملظوظة التي حققت 
أرباحا بواقع 8 فلوس عن 2009، 
مؤكدا ضرورة النظر الى األوضاع 

االقتصادية بعني االعتبار، وهو 
اجناز يحس����ب للشركة في ظل 

هذه االوضاع«.
الى ذلك، قال نائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع األصول احمللية 
والعربية في ش����ركة »االمان 
لالستثمار« � مستشار االدراج 
ان انضمام  � وليد احلوط����ي 
الش����ركة اخلليجية املغاربية 
القابضة إلى س����وق املال في 
الكوي����ت يعد قيم����ة مضافة 
للسوق، حيث انها من الشركات 
التشغيلية التي بات السوق في 

امس احلاجة اليها.
وقال ان الشركة قد تعاونت 
م����ع »األمان لالس����تثمار« بكل 
شفافية لم نعهدها من قبل، األمر 
الذي يؤكد مدى متتع الش����ركة 
بنشاط وفكر إداري متميز ميكنها 
من حتقيق أرباح وعوائد جيدة 

ملساهميها.
وأض���اف ان مهم���ة إدراج 
أسهم اخلليجية املغاربية كانت 
م���ن أكثر جتاربنا ف���ي اإلدراج 
التعاون  سالسة ويسر نتيجة 
إدارة الشركة  الذي شهدناه من 

ونتيجة وضوح البيانات ودقة 
التي مت تزويدنا بها  املعلومات 
باس���تمرار. ومن موقعنا كأكبر 
شركة استثمار إسالمي من حيث 
حج���م احملافظ امل���دارة، نعتبر 
إدراج أسهم الشركة اخلليجية 
لنا  القابضة مكس���با  املغاربية 
ولعمالئنا وللمس���تثمرين في 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
بش���كل عام حيث توفر تنوعا 
جغرافيا ننشده جميعا من خالل 
طبيعة استثماراتها التي تتوجه 
إلى ليبيا وموريتانيا وسورية 

الثالث:  العربي بدوله  واملغرب 
اجلزائر واملغرب وتونس.

يذكر ان الشركة قد تأسست 
في سبتمبر 2005 برأسمال قدره 
15 مليون دينار، لتشكل حتالفا 
بني عدد من الش����ركات الكبرى 
التي سعت إلى توحيد جهودها 
الس����تهداف س����وق بكر ومثمر 
هو سوق دول املغرب العربي. 
وتلتزم الشركة بتعاليم الشريعة، 
وتهدف إلى االستثمار العقاري 
والسياحي والصناعي والصحي 
واملالي واخلدمي ودعم مبادرات 

احلكوم����ات في بل����دان املغرب 
العربي )ليبيا، اجلزائر، املغرب، 

موريتانيا، تونس(. 
كما حققت الشركة أرباحا ل� 
2009 بقيم����ة 1.2 مليون دينار، 
في حني جتاوزت أصول الشركة 
20 مليون دينار، وبلغت حقوق 
املساهمني 19.312 مليون دينار 
وذلك للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009. وانعكس ذلك على 
ربحية السهم التي بلغت 8 فلوس 
القيمة  للس����هم، في حني تبلغ 

الدفترية للسهم 129 فلسا.

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
اخلليجية املغاربية القابضة طالل 
اخلرافي ان جميع ارباح الشركة 
نتيجة عمليات تشغيلية، وأن 
إدراج الش����ركة اليوم في سوق 
الكويت لألوراق املالية يعد خطوة 
أتت تتويجا لعمل استمر خمس 
سنوات متواصلة، وان اإلدراج 
سيشكل مرحلة جديدة في عمر 

الشركة.
جاء ذلك أمس خالل املؤمتر 
الذي عقدته الشركة  الصحافي 
لإلعالن عن إدراجها في البورصة 
والت����ي يب����دأ الت����داول عليها 

اليوم.
وردا علي س����ؤال حول تأثر 
الشركة من مشاريعها في األسواق 
الت����ي تعمل فيها ج����راء األزمة 
ق����ال اخلرافي:  العاملية،  املالية 
»ان األس����واق التي تعمل فيها 
الشركة لم تتأثر كثيرا باألزمة، 
وهو األمر ال����ذي لم يؤثر على 
البيانات املالية للشركة في هذه 
األسواق اال بقدر محدود، الفتا 
الى الفرص االستثمارية واعتقد 
ان هناك مشاريع جيدة ومجزية 
في هذه األس����واق للمس����تثمر 

الكويتي«.
م����ن جانب����ه ق����ال الرئيس 
التنفيذي في الش����ركة م. وليد 
الثاقب ان كلفة املش����اريع التي 
نقوم بها تقدر بحوالي 165 مليون 

)سعود سالم(

دشتي لـ »األنباء«: »ربان القابضة« تضع اللمسات 
األخيرة إلطالق خط جزر القمر - دبي

فواز كرامي
قال رئيس مجلس ادارة شركة ربان القابضة علي 
دشتي ان الشركة في املراحل النهائية الطالق رحالتها 
ب����ني جزر القمر ودبي، متوقعا ان يكون هذا االطالق 
خالل شهرين على اقل تقدير، مشيرا الى ان الشركة 
في التحضيرات النهائية لهذا املش����روع الذي يهدف 
الى ربط جزر القمر جوا مع منطقة اخلليج بش����كل 
خاص والعالم بشكل عام. وأضاف دشتي في تصريح 
ل� »األنباء« ان الشركة في اللمسات االخيرة لالنتهاء 

من عملية الربط اجلوي فهي تتفاوض مع وكالء سفر 
ف����ي دبي وتقوم بجميع التحضيرات الالزمة الطالق 
اخلط اجلوي اجلديد الذي سيشكل همزة وصل مهمة 
جلزر القمر مع العالم. وعن اس����طول الطائرات في 
الش����ركة القمرية كشف دشتي عن وجود مفاوضات 
مع جهات خارجية من اسطول الشركة دون الكشف 
عما اذا كان سيتم استئجار طائرات جديدة للشركة 
او شراؤها، الفتا الى ان الوقت مازال مبكرا للحديث 

عن املوضوع كون املفاوضات مازالت جارية.


