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تقـريـر

فواز كرامي
وقعت شركة محمود الغربللي 
للتجارة عقود شراكة مع ثالث 
ش����ركات اماراتي����ة وياباني����ة 
وأميركي����ة العتماده����ا كموزع 
حصري ملاركات هذه الشركات 
من زيوت التش����حيم املشهورة 

عامليا في السوق احمللي.
وكش����ف الرئيس التنفيذي 
الغربللي ان  للش����ركة د.طالل 
الشراكة اجلديدة ستعطي شركة 
محمود الغربللي حصة سوقية 
تصل الى 20% في السوق الكويتي 
خالل السنتني القادمتني السيما 
ان املاركات اجلديدة التي ادخلتها 
الى السوق احمللية تتمتع بسمعة 
عاملية كبيرة في االسواق الكبيرة 

كالسوق الياباني واألميركي.
انواع  ان  الغربللي  واوضح 
الزي����وت اجلديدة ه����ي »76« 
األميركية املشهورة والتي تصنع 
الواليات املتحدة األميركية  في 
وحتت����وي عل����ى مس����تويات 
تكنولوجية عالية كاحتوائها على 
ابرام  التيتانيوم حيث مت  مادة 
عقد الشراكة مع شركة كونكو 
فيليبس األميركية املش����هورة 
التي تقوم بتوريد وتصنيع هذه 
الزيوت، باالضافة الى الشراكة 
ايدميتسو كوسان  مع ش����ركة 
اليابانية والتي تس����تولي على 
حصة في سوق الزيوت اليابانية 

تتجاوز %40.
وبني الغربللي ان النوع الثالث 
م����ن الزيوت يعود الى ش����ركة 
اماراتية تقدم افضل انواع الزيوت 
على مستوى املنطقة مباركتها 
»شارلو« مشيرا الى ان االنواع 
الثالثة من هذه الزيوت متوافرة 

في عبوات متعددة االحجام.
من جانبه قدم مدير التصدير 
في شركة كونكو فيليبس جيمي 
مارتيني����ز عرض����ا مفصال عن 
التي تعتبر  منتجات ش����ركته 
رابع اكبر ش����ركة على مستوى 
العالم من حيث القيمة الرأسمالية 
الى ان كونكو فيليبس  مشيرا 

عدنان احلداد

محمود عفيفي

..ومتوسطا أعضاء التحالف مع املنتجات اجلديدة

إلطالق أنواع جديدة من زيوت التشحيم بالسوق المحلي

»محمود الغربللي للتجارة« توقع شراكة
مع 3 شركات إماراتية ويابانية وأميركية

)كرم دياب(د.طالل الغربللي متوسطا سراج احمد وجيمي مارتينيز خالل املؤمتر الصحافي

التكنولوجي����ا اجلديدة  قدمت 
الس����ائل  اخلاصة بالتيتانيوم 
وال����ذي تقدم حماي����ة اضافية 

حملركات السيارات.
واشار مارتينيز الى ان الشركة 
تعتبر من اكبر ست شركات عاملة 
في مجال الطاقة املتكاملة على 
مستوى العالم ومت تاسيسها في 
عام 1881 ف����ي الواليات املتحدة 

األميركية.
وحتدث في الل���قاء ايضا مدير 
التص��دير في ش����ركة الشارقة 
لزيوت التش���حيم سراج طاهر 
الذي قدم عرضا مفصال عن نشاط 
الشركة وعملياتها في دول العالم 

املختلفة.
واختتم احلفل بكلمة لفخر 
الدي����ن م����ن ش������ركة محمود 
الغربللي للتجارة اش����ار فيها 
الى تواف����ق املنتجات اجلديدة 
مع املعايير التي حددتها الهيئة 
العامة للصناعات كما مت اختبارها 
وتسجيلها واعتمادها بواس��طة 
وكاالت وهيئات املعايير املعتمدة 

لدى الوزارات.

مرارا وتك���رارا حتى تنطلق 
تلك الشركات إلى رحاب أوسع 
وامللتقى يستضيف د.روجر 
ه���ارب وهو أول م���رة يزور 
الكويت وسوف يشرح نظرية 
بالهيليكوبتر  االستكش���اف 
وهى النظرية التي طبقت في 
العدي���د م���ن دول العالم ومت 
تدري���ب املاليني عليها ومنهم 
التنفيذيني في  املديرين  اكبر 
أميركا وأوروبا وتتمتع النظرية 
بإمكاني���ات فني���ة عالية في 
معاجلة ضعف منو الشركات 
واملؤسس���ات وحتويلها من 
اخلس���ائر الى الربح بش���كل 
متدرج مع منع تلك الشركات 
الع���ودة للخس���ائر مرة  من 
اخرى من خالل معاجلة أسباب 

اخلسائر.
وأكد احلداد عل���ى أهمية 
التطبيق���ات اجل���ادة ملفاهيم 
االقتص���اد احل���ر واألخ���ذ 
االقتصادي���ة  بالنظري���ات 
احلديثة وعدم ترك احلال على 
النخبة  ما هو عليه، وملتقى 
االقتصادي سيعمل على تعزيز 
تلك املفاهيم فنحن بحاجة الى 
التغير وإلى االستعداد الكامل 
فكريا وعمليا حتى نستطيع 
القيام مبا ه���و منوط بنا في 
التنموية  حالة دخول اخلطة 

حيز التنفيذ.

يتم تبادل االعم����ال بينها كما 
سيساعد على التعرف على احدث 
الصناديق واحملافظ املوجودة 
املطروحة، ومن اهداف املعرض 
الرئيسية طرح اخلدمات على 
العمالء بشكل مباشر والتعرف 
على هواجسهم وتبديد اخلوف 

من االقبال على االستثمار
وأكد ان املعرض في دورته 
التي س����وف تتكرر،  االول����ى 
القادم  العام  الرحمن،  مبشيئة 
اقباال متزايدا من قبل  يش����هد 
الشركات واملؤسسات بالرغم 
املالية  اث����ار االزمة  من وجود 
على الشركات واملؤسسات معا 
ولك����ن احلقيقية تظهر ان تلك 
الشركات بدأت فعليا التعافي من 
تلك اآلثار لذلك سيكون املعرض 
فرصة لتطوي����ر النظام املالي 
ليتماش����ى مع الوضع احلالي، 
فقطاع الصنادي����ق واحملافظ 
االس����تثمارية آمن بشكل كبير 
وال ميثل قلقا لذلك يجب علينا 
قياس اداء الشركات فنحن مازلنا 
نعتبر الش����ركات التي تقيس 
الفعلي لعمل املؤسسات  األداء 
أنواع  والش����ركات نوعا م����ن 
الزائدة، وبس����بب  املصروفات 
انتش����ار  نقص املعرفة وعدم 
ثقافة قياس املخاطر اصبحنا 
غير مدركني اي القطاعات اكثر 

امنا.

األس����هم اختارتها جه����ة أخرى 
مس����تقلة وموضوعية«. وتشير 
الشكوى الى فابريس تور على انه 
املسؤول الرئيسي عن هذه املناورة 

التي تعود الى ابريل 2007. 
وق����ال النص ان »ت����ور أعد 
الصفقة وحضر وثائق تسويقها 
واتصل مباشرة باملستثمرين« مع 
انه كان على علم بوضع صندوق 
بولسون في سوق العقار. وبعد 
ستة اشهر خسرت األسهم العقارية 
التي قدمت في إطار »اباكوس« %83 
من قيمتها ثم 99% من قيمتها في 
يناير 2008، لكن في هذه االثناء، 
حصل غولدمان ساكس على 15 
مليون دوالر من صندوق بولسون 

لوضع هذه اآللية االستثمارية.

الوزراء روضان الروضان وبني 
ان امللتق���ى جاء ف���ي توقيته 
الصحيح حيث يشهد االقتصاد 
انتعاش���ة وسببها  الكويتي 
انتظار تطبيق اخلطة التنموية 
الطموحة ف���ي الوقت القريب 
فاجلميع يترقب وهذا يجعل 
اغلب الش���ركات واملؤسسات 
في حالة استعداد بشكل جدي 
وعملي ومنهجي مدروس حتى 
تستطيع القيام باملهام التنموية 
املطلوبة فالشركات الكويتية 
لديها االمكانيات ولكنها حتتاج 
إلى التسهيالت من قبل اجلهات 
األخرى في كيفية تنفيذ أعمالها 
وهو ما يستلزم تغير بعض 
القوانني العقارية واالستثمارية 
التي س���بق ان حتدثنا عنها 

االستثمارية تلعب دورا كبيرا 
ومهم����ا في تطوي����ر الصناعة 
الفرص  املالية وتوف����ر افضل 
للمستثمرين على حد سواء عن 
طريق جمع مواردهم وادارتها 
مبعرفة مؤسسات مالية لتحقيق 
املزايا التي ال ميكن ان تتحقق 
لهم منفردين فضال عن ان تلك 
الصناديق واحملافظ تتعرض 
الى اقل نس����بة مخاطر خاصة 
في ظل االوضاع السائدة حاليا 
بعد االزمة املالية وما تبعها من 
مش����كالت جمة على مستوى 
االقتصاد العاملي ككل. وأوضح ان 
املعرض سيضم مجموعة كبيرة 
الرائدة  من الشركات املشاركة 
في مجال الصناديق والصكوك 
واحملافظ محليا ودوليا وسوف 

العقار السكني االميركي بالهبوط« 
في 2007.

ويب����دو ان املصرف أخفى ان 
احد زبائنه املهمني وهو صندوق 
بولسون للمضاربة دفع باجتاه 
الذي  طرح برنامج »اباك����وس« 
يشمل أسهما عقارية وفي الوقت 
نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على 

انهيار سوق العقارات.
وقال املس����ؤول في س����لطة 
البورص����ة روب����رت كوزامي ان 
»غولدمان ساكس سمح عن غير 
حق لزبون كان يعمل ضد سوق 
الرهون العقارية، بالتأثير بقوة 
الختيار األسهم التي يجب ادراجها 
في برنامج استثماري بينما كان 
يقول ملستثمرين آخرين ان هذه 

صرح رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدنان احل���داد بأن االقتصاد 
الكويتي سيشهد طفرة قوية 
في حال تنفيذ اخلطة التنموية 
املوضوع���ة من قب���ل الدولة 
إضاف���ة الى تطبي���ق مفهوم 
االقتصاد احلر أي طرح مزيد 
من التس���هيالت االستثمارية 
وتغير بعض القوانني املعيقة 
لالستثمار والعمل على فتح 
خط���وط االئتم���ان وإصدار 
قوانني جاذبة للمس���تثمرين 
األجانب، وفي حالة توافر كل 
العوامل س���وف يصعد  تلك 
االقتصاد الوطني بشكل كبير 
ويحقق النمو املطلوب مبينا 
النخبة االقتصادي  ان ملتقى 
ومن خالل نش���اطاته سيركز 
على تعزيز تلك املفاهيم وهى 
البحث في تعزيز دور القطاع 
اخلاص وتفعيل���ه من خالل 
تطبيق النظريات التي سوف 
امللتقى فالقطاع  أثناء  تطرح 
الذي تقوم عليه  اخلاص هو 
االقتصاديات احلرة لذلك ستكون 
هناك ورش عمل على هامش 
امللتقى تناقش بش���كل عملي 
مفاهيم نظرية االستكش���اف 
من الهيليكوبتر حيث ينطلق 
امللتقى غدا االثنني حتت رعاية 
الدولة لشؤون مجلس  وزير 

صرح مدير املعرض بشركة 
مجموعة اجلابرية للمعارض 
واملؤمترات محمود عفيفي بأنه 
قد مت تسويق 70% من مساحة 
املع����رض حت����ى االن ومازالت 
الش����ركات واملؤسسات تعلن 
عن مشاركتها، وهذا يدل على 
ان����ه يوجد حاليا في الس����وق 
الكويتي حراك اقتصادي قوي، 
فاالقب����ال على املش����اركة في 
املعرض بهذا احلجم يدل على 
ذلك ما يؤك����د ثقتنا في رغبة 
الشركات الكويتية في االستثمار 
واقتح����ام الصع����اب في احلك 
الظروف. وينطلق املعرض في 
املقبل وتنظمه مجموعة  مايو 
اجلابرية للمؤمترات واملعارض 

برعاية وزير املالية.
وأش����ار الى ان يوجد حاليا 
نوع من اثبات الذات لدى جميع 
الشركات، من خالل طرح احدث 
مشاريعها في انشطة املعرض 
ال����ذي س����يجمع الصنادي����ق 
والصكوك واحملافظ االستثمارية 
والعقارية في وقت واحد لتتم 
االس����تفادة من العروض التي 
س����وف تقام خالل فترة عمل 
املعرض ويستفيد منها اجلميع 
سواء الشركات التي تبحث عن 
متويل او االفراد الذين يحتاجون 
ال����ى متوي����ل ملش����روعاتهم 
اخلاصة، فالصناديق واحملافظ 

نيوي����ورك � أ.ف.پ: اتهم����ت 
سلطة البورصة األميركية املصرف 
األميركي العريق غولدمان ساكس 
بخداع زبائنه عبر بيعهم أسهما 
التي  العقارية  مرتبطة بالرهون 
تس����ببت في األزم����ة املالية، في 
فضيحة ميك����ن ان تهز مصارف 

أخرى.
وفور اإلعالن عن اتهام املصرف، 
تراجع سعر أسهمه مما أدى الى 
انخفاض كل األس����هم املالية في 
وول ستريت. وامتد تأثير اإلعالن 
الى أوروبا على الفور عندما قالت 
س����لطات البورصة األميركية ان 
حتقيقه����ا مس����تمر وتهربت من 
س����ؤال عن احتمال اس����تهداف 
مصرف »دويتشه بنك«. وحاليا 
ال تستهدف الشكوى التي قدمتها 
ادارة ضبط البورصة الى القضاء 
املدني سوى غولدمان ساكس وأحد 
نواب رئيسه الفرنسي فابري تور 
في قضية تق����در قيمتها مبليار 

دوالر.
ووعد البنك على الفور بالدفاع 
عن نفسه »بقوة« من اتهامات »ال 

أساس لها إطالقا«. 
وكان املصرف استبق اإلعالن 
األسبوع املاضي وأكد في رسالته 
السنوية الى مساهميه »نحن ال 
نراهن ضد« زبائننا، لكن سلطة 
البورصة قالت ان غولدمان ساكس 
وفابريس تور »أدليا بتصريحات 
خادعة وأغفال وقائع أساسية بشأن 
منتجات مالية مرتبطة بقروض 
العقاري عندما بدأ سوق  الرهن 

»ملتقى النخبة« ينطلق غدًا

تنطلق أنشطته في مايو المقبل تحت رعاية وزير المالية 

»مجموعة الجابرية« سّوقت
70% من »معرض المال واالستثمار«

اتهام مصرف غولدمان ساكس
بخداع زبائنه يهز أسواق المال

نخف������ض���ت  ا
املؤشرات الرئيسية 
في س���وق األوراق 
املالية الس���عودية 
»تداول« أمس بنسبة 
0.13% لتقف���ل على 

6.882.01 نقطة.
يذكر أن السوق 
ه���ي  الس���عودية 
الوحي���دة في دول 
مجل���س التع���اون 
اخلليجي التي تفتتح 
أبوابها يوم السبت 
فيما يبدأ التداول في 
باقي أسواق املنطقة 

ابتداء من اليوم.

انخفاض البورصة السعودية %0.13

انهيار 50 بنكًا في الواليات المتحدة 
هذا العام

واشنطنـ  د.ب.أ: قالت هيئة تنظيم عمل البنوك األميركية 
في وقت متأخر من أمس األول إن عدد البنوك التي عصفت 

بها األزمة املالية هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة تأمني الودائع االحتادية ان مصرف »سيتي 
بنك أوف لينوود« بواشنطن اصبح البنك رقم 50 الذي ينضم 
الى قائمة البنوك الصغيرة واحمللية التي أغلقت في عام 2010 

مبا في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل امس األول.
وقد اضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغالق ابوابها العام 
املاضي واذا استمرت الوتيرة احلالية، فإن عدد البنوك التي 

ستغلق ابوابها سيتجاوز العدد املسجل في العام املاضي.

»المتخصص«: دعوة لتدريس أسس االستثمار العقاري

»الوساطة«: المخاوف المتجددة من ديون اليونان تهبط باليورو

التقرير األسبوعي  قال 
لشركة املتخصص العقارية 
ان إدارة العقارات تش����كل 
القطاع  واحدا من مجاالت 
العقاري الرئيسية، حتتفظ باستقالليتها 
العلمي����ة والعملية، وتتمتع بدراس����ة 
متخصصة ومتنوعة تختلف بحسب نوعية 
العقارات السكنية والتجارية والصناعية، 
وبعدد الوحدات املطلوب إدارتها، وبالتالي 

لها هيكلية عملية مستقلة.
وأضاف أن إدارة العقارات ليست باألمر 
السهل الذي ميكن ألي شخص ممارستها 
إال عن طري����ق فهم قواعدها وأسس����ها 
املتعددة بشكل صحيح، وخاصة في ظل 

تطور هائل نش����هده على األصعدة كافة 
مما يجعل قبول ط����رق اإلدارة القدمية 
مرفوضا بكل املقاييس، وقد بات على كل 
مستثمر يريد اخلوض في عالم العقارات 
السكنية أن يولي أمر إدارة عقاراته إلى 
املختصني الذين يكونون على دراية عملية 
وعلمية بحمايتها والعمل على زيادة ريعها 
بالطرق الصحيحة التي تسهم بشكل من 
األشكال في دعم االقتصاد الوطني وتقلل 
من عمليات اإلف����الس غير املبررة، التي 
يكون س����ببها في معظم األحيان س����وء 

التخطيط واإلدارة.
وأش����ار التقرير إلى افتق����ار املكتبة 
العربي����ة لكت����ب متخصصة ف����ي إدارة 

العقارات واألمالك، حيث ال توجد أي معاهد 
أو جامعات عربية تدرس هذا احلقل من 
اإلدارة إال كليتني مت إنشائهما مؤخرا في 
اإلمارات وفرع بكلية هندسية بالسعودية، 
ويعتبر القطاع العقاري في صوره املتعددة 
جزءا ال يتجزأ م����ن اقتصاديات الدول، 
خاصة الدول التي حتتضن أعدادا هائلة 
من املهاجرين والوافدين الذين يعتمدون 
بشكل رئيس����ي على استئجار الوحدات 
الس����كنية أو التجارية، وباألخص دول 
اخلليج العربية بتركيبة سكانها املعروفة، 
وقد باتت معرفة إدارة العقارات بأسس 
صحيحة ومنافسة من الضرورات امللحة، 
ليس للعاملني في هذا املجال فحس����ب، 

بل للحكومات ومؤسسات التشريع التي 
تعكف على إعادة تنظيم هذا السوق الواسع 
وإصدار تشريعات جديدة تكون مالئمة 
لتطورها الدائم وخاصة بعد ازدياد االهتمام 
العقاري لكثير من مواطني  باالستثمار 
املنطقة. وأوضح التقرير أن أهم ما مييز 
إدارة عقارية عن إدارة أخرى هو جتنب 
اخلطأ قبل حدوث����ه ألن تكلفة معاجلته 
مبدئيا أقل تكلفة من بعد حدوثه وحتديد 
مصادر املخاطر أو املش����كالت مهم جدا 
خاصة املخاطر املفاجئة منها، والتي تؤثر 
في العقار وش����اغليه سلبا، وتؤدي إلى 
خسائر مادية ومعنوية باهظة، اجلميع 

بغنى عنها.

التقرير األس���بوعي  ذك���ر 
للمجموعة الدولية للوس���اطة 
املالية في رصده حلركة أسواق 
املال العاملية، ان تهمة االحتيال 
التي وجهت م���ن قبل جلنة األوراق املالية والبورصات 
األميركية الى بنك االستثمار غولدمان ساكس مع نهاية 
األسبوع الفائت، دفعت االسواق العاملية للتراجع عقب 
أداء جيد لغالبية االس���واق خالل 6 جلسات، فيما أدت 
املخاوف املستمرة بشأن أزمة ديون اليونان الى تراجع 

اليورو بعد تقدمات حققها األسبوع قبل الفائت.
وأضاف التقرير ان التهمة املتعلقة بهيكلة وتسويق 
أداة دين مرتبطة بالرهون العقارية عالية املخاطر مجتمعة 
مع النتائج املخيبة لآلمال التي أعلنتها بعض الشركات، 

أدت الى تراجع األسهم االميركية في إغالق اجلمعة الفائتة 
بنس���بة 1%، مما أثر على باقي االس���واق العاملية التي 

انخفضت بأعلى نسبة لها خالل الشهرين الفائتني.
ومع استمرار املخاوف بشأن مصير اليونان وقدرتها 
على سداد مديونياتها، توقفت غالبية األسهم في األسواق 
العاملية عن االرتفاع الذي شهدته على مدار ال� 16 شهرا 

الفائتة.
هوت أس���عار النفط اخلام 2.65% بنهاية األس���بوع 
الفائت، وسط موجات هبوط أصابت مختلف االسواق، 
وبنهاية التعامل في بورصة نيويورك التجارية ناميكس 
سجل سعر عقود اخلام األميركي اخلفيف لتسليم مايو 
83.24 دوالرا للبرميل منخفضا 2.27 دوالر او 2.65% بعد 
ان جرى تداوله ف���ي نطاق من 82.52 دوالرا الى 85.44 

دوالرا. وكان هبوط يوم اجلمعة االكبر من حيث النسبة 
املئوية منذ اخلامس من فبراير.

وهبط س���عر عقود مزيج النفط اخلام برنت لشهر 
يونيو 1.60 دوالر ليصل عند التسوية الى 85.99 دوالرا 
للبرميل. وسجل عقد برنت لشهر مايو أعلى مستوى له 
في 18 شهرا قبل ان يحل اجل استحقاقه يوم اخلميس، 
وهبطت أسعار العقود اآلجلة للذهب في السوق األميركي 
اجلمعة الفائتة الى أدنى مستوى لها في أسبوع منخفضة 
عن 1140 دوالرا لألوقية إذ تضررت معنويات السوق بعد 

تصاعد أزمة غولدمان ساكس.
وبلغ سعر عقود الذهب لتسليم يونيو في بورصة 
نيوي���ورك التجاري���ة 1135.80 دوالرا لألوقية منخفضا 

24.50 دوالرا او %2.1.


