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الغنام: االستثمار العقاري في أميركا مازال قائمًا
ويحمل فرصًا جيدة وتحديدًا بالعقارات المدرة للدخل

االجتماع ممثلو كبرى الشركات 
املختصة باالستثمار العقاري مع 
عدد من السياسيني البارزين من 
مختلف الدول، ملناقش����ة الفرص 
املتاحة في عالم العقار حيث كان 
الرئيس األميركى السابق جورج 
دبليو بوش هو ضيف شرف اللقاء 
السابق، مبينا أن عضوية »بيتك« 
في املنظمة ممثلة عن منطقة الشرق 
األوسط، باعتباره أحد أهم صناع 
الس����وق العقاري فيها، حيث مت 

انتخابه في الدورة األخيرة. 
وب���ني أن املنظم���ة كان���ت 
تستهدف في البداية املستثمرين 
العقاريني األجانب إال أن فاعليتها 
واستقطابها الهتمام العديد من 
املؤسسات الكبرى جعلها شاملة 
للمستثمرين العقاريني األميركيني 
أيضا ليغطي نطاق عملها كافة 
خطوط االستثمار العقاري على 
مستوى العالم وذلك بالتواصل 
الس���نوي  معهم عبر االجتماع 
املوس���مي في فبراير وسبتمبر 
وكذلك عبر االنترنت على املوقع 
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التجارة والصناعة، وإلى السفير 
فرانك بيكير سفير بريطانيا لدى 
الكويت، وإل���ى دانكني هويلند 
الس���فارة  التجاري في  امللحق 
البريطانية ل���دى الكويت على 
ما قدموه من دعم كبير ومساندة 
للمساهمة في جناح هذه التظاهرة 
االقتصادي���ة الت���ي تعمل على 
تعميق العالقات والروابط بني 

بريطانيا والكويت«.
وشدد بهبهاني على ان جناح 
الدورات السبع السابقة قد أسهم 
بشكل كبير في تزايد اإلقبال على 
املشاركة من الشركات واملؤسسات 
البريطانية والكويتية في هذا 
احلدث السنوي املهم واملفتوح 
للجمهور والذي يغطي قطاعات 
عدي���دة من بينه���ا قطاع البيع 
بالتجزئة، والسيارات، والرعاية 
الصحية، والتربية، والهندسة، 
والطيران، واخلدمات املصرفية 
والتموي���ل، وقط���اع الضيافة. 
ويتضمن أسماء جتارية عاملية 

ومشهورة.
ان مجموع���ة اجلابري���ة قد 
قامت بتنظيم أول أسبوع جتاري 
بريطاني في الكويت في عام 1997 
وخالل 14 عاما جنح االس���بوع 
البريطاني في الكويت في جذب 
اعلى املس���تويات من الزائرين 
مما يعمل على بن���اء العالقات 
البلدين ويعرض اتس���اع  بني 
احلض���ور البريطاني التجاري 

في الكويت.

وأوض����ح الغن����ام أن منظمة 
ف����ي 1988م  »افيرى« تأسس����ت 
ومقرها واش����نطن وتعد األكبر 
واألشمل بني االحتادات العقارية 
على مس����توى العال����م ويحضر 

في مجاالت مختلفة مت تس���ييل 
العديد منها بربح جيد قبل األزمة 
املالي���ة العاملية، ويحرص دوما 
على متابعة أداء وتطورات السوق 

العقاري األميركي.

الى ان بيتك بدأ العمل في السوق 
العقاري بالواليات املتحدة بشكل 
واسع ومؤسسي اعتبارا من عام 
1995بانشاء محفظة دانة وتبعها 
إنشاء محافظ وصناديق تعمل 

الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم ما يجعلها 
مناسبة فريدة جلميع املشاركني 

في هذا احلدث.
وأكد قائال: »يس���رني بهذه 
املناس���بة أن أتق���دم بالش���كر 
والتقدي���ر إل���ى س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملم���د لرعايت���ه الكرمية لهذا 
احلدث الكبير والتي تؤكد عمق 
 � الكويتية  العالق���ات  وتاريخ 
البريطانية والتي يتجاوز عمرها 
حسب الوثائق التاريخية قرنني 
وتؤكد حرص سموه على دعم 
االنش���طة التي من شأنها دعم 
االقتصاد الوطني وزيادة الروابط 
التجارية مع  العالقات  وتنمية 

الدول الصديقة«.
واضاف: »الشكر موصول إلى 
الوزير أحمد الهارون وإلى وزارة 

بني البلدين في جميع املجاالت 
السياسية االقتصادية والثقافية 
وهي تعتبر عالقة منوذجية بني 
بلدين صديقني واكبر دليل على 
ذلك مواقف بريطانيا الشجاعة 
خالل الغزو العراقي الغاشم عام 

.»1990
وأشار الى ان زيادة التبادل 
التجاري بني الكويت وبريطانيا 
ميثل هدفا نسعى إليه، وأمتنى ان 
تساهم تلك العالقات الكويتية � 
البريطانية في التعاون التجاري 

واالقتصادي بني البلدين.
واضاف بهبهاني انه الش���ك 
أن اقامة األسبوع البريطاني في 
الكويت في العام احلالي يكتسب 
أهمية خاصة كونه يتزامن مع 
ذكرى عيد االستقالل ال� 50 وعيد 
التحرير ال� 20 للكويت وخمس 
س���نوات على تول���ى صاحب 

واسعة من املنتجات واخلدمات 
م���ن معظ���م القطاع���ات مثل: 
التدريب، والط���ب، والتجزئة، 
واملالية، والهندسة، والسيارات 
الفاخرة، والضيافة، والعديد من 

املنتجات واخلدمات األخرى.
من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة مجموعة اجلابرية للمعارض 
أحم���د إس���ماعيل بهبهان���ي: 
»يعد األس���بوع البريطاني في 
الكويت واحدا من أهم االنشطة 
االقتصادية في الكويت واخلليج 
العربي، ويجسد أواصر العالقات 
البريطانية � الكويتية التي تضرب 
بجذورها في عمق التاريخ والتي 
بدأت بعد اتفاقية عام 1899 وأكدت 
على استقاللية القرار الكويتي 
وأبعدت الكويت عن الصراعات 
الكبرى، وقد استمرت  الدولية 
الطيبة وتوثقت  العالقات  هذه 

قال مدير إدارة العقار الدولي 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
عل���ي الغنام إن االس���تثمار في 
املجال العقاري بالواليات املتحدة 
األميركية مازال يحمل فرصا جيدة، 
خاصة في العقارات املتميزة املدرة 
للدخل، حيث مازالت أس���عارها 
مرتفع���ة وحتتف���ظ بقيمتها ملا 
حتققه من م���ردود وعائد مجز 

ألصحابها.
وأضاف العثمان في تصريح 
صحافي قبيل توجهه للمشاركة 
في االجتماع السنوي للمنظمة 
األميركية للمستثمرين العقاريني 
األجان���ب AFIRE« افي���ري« في 
ش���يكاغو، الذي س���يعقد خالل 
اليومني املقبلني، حيث سيشارك 
في حلقة نقاشية حول تطورات 
العق���اري األميرك���ي  الس���وق 
ومستجداته، بأن مشاريع التطوير 
العقاري واألعمال املرتبطة سيزيد 
اإلقبال عليها مع حتسن وتيرة 
األداء االقتصادي حيث يتوقع أن 
حتظى بدعم خالل الفترة املقبلة، 
مع استمرار بوادر التعافي، مشيرا 

برعاية سمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد  الوزراء 
يفتتح وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون اليوم في الساعة 
السابعة والنصف مساء األسبوع 
البريطان���ي الثامن في الكويت 
الذي تنظمه مجموعة اجلابرية 
للمعارض في الفترة من 7  الى 
9 فبراير اجلاري، مبشاركة 40 

شركة بريطانية وكويتية.
وح���ول هذا احل���دث صرح 
الكويت  البريطاني في  السفير 
فرانك بيكي���ر قائال: »العالقات 
البريطاني���ة � الكويتية وطيدة 
وتض���رب بجذوره���ا في عمق 
التاريخ، ويعد هذا العام تذكاريا 
للكويت وبريطانيا ما سيجعل 
هذا احلدث جزءا من أهم وأكبر 

األحداث لهذا العام«.
وأشار إلى أن الروابط التجارية 
واالس���تثمارية ب���ني بريطانيا 
والكويت في من���و متزايد إلى 
جانب عالقة البلدين السياسية 

واالستراتيجية العميقة.
واضاف الس���فير بيكير انه 
سيشارك في األسبوع البريطاني 
الش���ركات  الكويت  الثامن في 
البريطانية، وغيرها من الشركات 
الكويتية، سعيا  واملؤسس���ات 
إلى تعزي���ز وتطوير العالقات 
والروابط التجارية بني الشركات 
من كال البلدين ما سيجعل جتربة 
احلضور ممتعة مشيرا إلى أن 
األسبوع س���يتضمن مجموعة 

بالتنسيق مع »محمد ناصر الساير وأوالده« وحتى 20 الجاريشارك في االجتماع السنوي لمنظمة العقاريين األجانب األميركية 

»أعيان« تمدد حملة »أجر تويوتا«
املبيعات  أشاد مساعد مدير 
لشركة »أعيان« اإلجارة القابضة 
فريح األنبع���ي بنجاح احلملة 
اإلعالنية التي ش���ملت تشكيلة 
واس���عة من س���يارات تويوتا 
بالتنس���يق مع شركة مؤسسة 
محمد ناصر الساير واوالده باسم 
»أجر تويوتا من أعيان« في الفترة 
من 20 يناير ولغاية 20 فبراير 
اجلاري، مشيرا الى انه بناء على 
ذلك تقرر زيادة مدة احلملة لهذه 

السنة لتصبح شهرا كامال.
وأوضح األنبعي في تصريح 
صحافي: »إن هذه احلملة تعزز 

التزامنا جتاه عمالئنا بتقدمي تشكيلة واسعة من 
سيارات تويوتا بهدف توفير مجال لالختيار لكل 
شرائح العمالء الستيفاء متطلباتهم احملددة حرصا 
منا على إرضائهم، وعلى االستمرار في تقدمي املميز 
واألفض���ل دائما مع تق���دمي مجموعة متكاملة من 
اخلدمات املتميزة لهم كإجراء صيانة دورية للسيارة 
وتوفير سيارات بديلة وخدمة على الطرقات والتأمني 
الشامل وغيره من اخلدمات األخرى باإلضافة إلى 

خدمة الصيانة املنزلية للسيدات«.

وأضاف قائال: »كذلك نشعر 
باالعتزاز للعمل جنبا إلى جنب 
مع شركة مؤسسة محمد ناصر 
الس���اير وأوالده به���دف إتاحة 
الفرصة للعمالء مبن يرغب قيادة 
إحدى سيارات تويوتا من خالل 
التش���غيلي ذي  التأجير  نظام 
اجلودة العالية، حيث تضمنت 
التشكيلة الواسعة واملتنوعة من 
2011 سيارات  موديالت تويوتا 
الصالون وسيارات الدفع الرباعي 
التي حتظى بقب���ول كبير لدى 
عمالئه���ا، كما يلقى أيضا منتج 
التأجير التش���غيلي تش���جيعا 
كبيرا كونه يوفر للعميل تأجيرا ألحدث موديالت 
تويوتا 2011 وبأسعار مناسبة ومبجموعة خدمات 

مميزة. 
واش���ار األنبعي الى أن سوق تأجير السيارات 
ف���ي الكويت في تطور دائم ومس���تمر: »لذا نحن 
نحرص عل���ى مواكبة ذلك التط���ور الواضح من 
خالل تنوع أس���طول سياراتنا واختالف أسعارنا 
مبا يتناس���ب مع ذوي الدخل احملدود واملتوسط 

سواء من املواطنني أو املقيمني«.

أكد رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة مراكز 
العقاري���ة عبداحلميد  التجارة 
دش���تي أن ما يتعرض له سهم 
الش���ركة من ضغوط تكتيكية 
لتخفي���ض قيمته أثناء التداول 
خالل الفترة احلالية يعود لرغبة 
بعض احملاف���ظ واملضاربني في 
احلصول على الس���هم بأسعار 
متدنية جدا لتحقيق هامش ربح 
كبير، مبينا أن تلك العمليات ال 
تأثير لها على السهم سواء على 

املدى املتوسط أو البعيد.
واضاف دش���تى أن الس���عر 

العادل لسهم الشركة يتراوح بني 450 و600 فلس 
وان الغالبي���ة العظمى ملالك الش���ركة يحتفظون 
بأسهمهم كمس���تثمرين على املدى الطويل، الفتا 
إلى أن جميع مالك األس���هم على علم بأن مشاريع 
الشركة وما متلكه من أصول جتعلها من الشركات 
املليئة ذات املستقبل الواعد والقادرة على حتقيق 

أهدافها على مدى املنظور والبعيد.

وقال ان الشركة ال تتدخل في 
سعر الس���هم بالسوق ومت ترك 
األمر حتى يضبط سعر السهم 
الع���رض والطلب،  من خ���الل 
مؤكدا على عدم وجود محفظة 
مخصصة لدعم سهم الشركة لعدم 
احلاجة لذل���ك حيث أن إجمالي 
الكمية التي يتم عرضها للتداول 
وطرحها في السوق من قبل بعض 
املساهمني لرغبتهم في التخارج 
بعد أن حققوا األرباح التي كانوا 
يتطلعون إليها وكمياتهم بسيطة 
جدا ال تؤثر أيضا على مستقبل 
الس���هم في ظل استمرار  سعر 
ملكية كبار مالك الشركة واملساهمني فيها للنسبة 

األكبر من إجمالي أسهم الشركة.
وعن التوقعات املس���تقبلية لسعر السهم في 
السوق أفاد دشتى انه سيكون أعلى من األسعار 
املتداولة حاليا خالل العام اجلاري حيث س���يتم 
اإلعالن عن الكثير من األخبار اجليدة التي تعود 

إيجابيا على السهم وحملته.

أعلن معهد الدراسات املصرفية، ان مدير املعهد د. يعقوب 
السيد يوسف الرفاعي قام بافتتاح أنشطة الندوة الثانية 
للمعاهد والكلي����ات املصرفية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والتي استمرت يومي 2 و3 فبراير اجلاري. 
وقد رحب د.الرفاعي باحلضور ومتنى أن يوفقوا في مهمتهم 
الرامية إلى التوصل إلستراتيجيات فاعلة للتدريب املصرفي 
واملالي، كما متنى لهم طيب اإلقامة في الكويت، حيث حضر 
الندوة عدد كبير من املهتمني بالصناعة املصرفية من دول 
مجلس التع����اون، ومن املصارف احمللية بالكويت وممثلو 
معهد الدراسات املصرفية بالكويت. وتناولت الندوة محورا 
أساسيا هو »إستراتيجيات التدريب املصرفي«، ومتت حتت 
هذا احملور مناقش����ة العديد من احملاور الفرعية حيث قام 
نائب املدير العام من معهد اإلمارات للدراس����ات املصرفية 

واملالية عيس����ى الزعابي، بتقدمي محاضرة عن »املقصود 
بإس����تراتيجية التدريب املصرفي« و»العناصر األساسية 
إلس����تراتيجيات التدريب املصرف����ي«، وتطرق مدير معهد 
البحرين للدراسات املصرفية واملالية جاري مورواي، ونائب 
املدير حسني إسماعيل ملوضوع »العالقة بني إستراتيجيات 
التدريب املصرفي وعملية حتديد االحتياجات التدريبية«، 
وك����ذا »تنفيذ التدريب«، بينما قام ممثل معهد الدراس����ات 
املصرفية بالكويت حمزة تقي بالقاء محاضرة حول »أهمية 
العمل على تبني إس����تراتيجية تدري����ب مصرفي واضحة 
وفاعلة« و»قياس فعالية التدريب املصرفي ومدى حتقيقه 
لإلستراتيجية املوضوعة«. أما اليوم الثاني للندوة فقد شهد 
محاضرة عن »كيفية ربط إستراتيجيات التدريب املصرفي 
بالرؤية املستقبلية وأهدافها«، و»نظرة مستقبلية من قبل 

املعاهد املصرفية اخلليجية في مجال تنسيق إستراتيجيات 
التدريب املصرفي واملالي وتطبيقه����ا وتقييم فعالياتها«، 
شارك في إلقائها كل من سامر بن ربيع جان ود.سرحان بن 
عبداهلل الشمري، من املعهد املصرفي التابع ملؤسسة النقد 
السعودي باململكة العربية السعودية، كما قام ممثل كلية 
الدراسات املصرفية واملالية بعمان علي بن حمدان البلوشي 
بإلقاء محاضرة عن »نقل التدريب« و»وضع إستراتيجية 

للتدريب املصرفي والعمل على تنفيذها«.
أما اجللسة اخلتامية والتي ترأس����ها د.يعقوب السيد 
يوسف الرفاعي، فقد أشارت إلى ضرورة تبني إستراتيجية 
تدريب مصرفي واضحة وفاعلة تساهم في رفع كفاءة املوارد 
البشرية العاملة باملصارف املختلفة بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.

ووافقت العمومية على تفويض 
خالد العون مدير عام الش���ركة 
في اختيار »مس���ؤول تصفية« 
والتعاقد معه وتفويضه في جميع 
اإلجراءات الالزمة إلجراء عملية 

التصفية.
وحتفظ���ت وزارة التج���ارة 
والصناعة عل���ى تأخير بيانات 
2009 حيث يتنافى مع مبدأ 154 
وكذلك حتفظت الوزارة على بند 
التعامل مع أطراف ذات صلة حيث 
توجد أرصدة بنكية بأسماء ذات 

صلة.

ليصبح بذلك اجمالي رأس املال 
26 مليون دينار، ومن ثم تخفيض 
قيمة اخلس���ائر ليعود رأسمال 

الشركة الى 15 مليون دينار.
ورفض كبار املس���اهمني بند 
الزيادة وذلك لعدم قدرة شركاتهم 
في الوقت احلال���ي على توفير 
هذه املبالغ في ظل األزمة املالية 

العاملية.
الش���ركة  وصوتت عمومية 
غير العادية »على بند النظر في 
مقدرة الشركة على االستمرار« 
باإلجماع على تصفية الش���ركة 

عاطف رمضان
وافقت اجلمعية العمومية غير 
العادية لش���ركة آجال للتمويل 
واالس���تثمار أمس على تصفية 
الش���ركة لصعوبة االس���تمرار 
ق���درة املس���اهمني على  وعدم 
زيادة رأسمالها إلطفاء خسائرها 

ماليا.
يأتي ذلك بعدم���ا طلب بنك 
الكوي���ت املركزي من الش���ركة 
عبر كتاب رسمي زيادة رأسمال 
الشركة مبا يكفي إلطفاء اخلسائر 
املتراكمة بالكامل وتوفير رأسمال 
ال يقل عن 15 مليون دينار لتتمكن 

الشركة من االستمرارية.
وأق���رت العمومية التي بلغ 
نصابها 86.3% بنود جدول أعمالها 
املتعلقة بالتقارير السنوية للعام 
2009 ورفضت العمومية البنود 
املتعلقة بزيادة رأسمال الشركة 
حس���ب طلب »املركزي« إلطفاء 
خسائرها وتأمني رأسمال كاف 

الستمرار الشركة في عملها.
واس���تعرض رئيس مجلس 
إدارة الشركة وليد بندر ومدير 
عام الش���ركة خالد العون خالل 
العمومية بع���ض بنود جدول 
أعم���ال العمومية العادية وغير 
العادية للزيادة املطلوبة والتي 
قدرت ب� 11 مليون دينار وهي قيمة 
اخلسائر املتراكمة على الشركة 

الغنام مصافحا الرئيس بوش االبن خالل االجتماع السابق للمنظمة 

صورة جماعية ملجلس املنظمة تضم علي الغنام 

أحمد بهبهاني

السفير البريطاني 
في الكويت: 

نسعى إلى تعزيز 
الروابط التجارية 

بين الشركات 
البريطانية والكويتية

فرانك بيكير 

جانب من الندوة

فريح األنبعي 

عمومية »آجال للتمويل واالستثمار« 
أقرت تصفية الشركة

دشتي: السعر العادل لسهم »مراكز العقارية« 
يتراوح بين 450 و600 فلس

لعدم مقدرة مساهميها على زيادة رأسمالها وصعوبة االستمرارية

أكد أن المحافظ ترغب في الحصول على السهم بأسعار متدنية

»الدراسات المصرفية« يرعى ندوة للمعاهد والكليات المصرفية الخليجية

الهارون يفتتح اليوم األسبوع البريطاني الثامن بالكويت
يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

عبداحلميد دشتي

)محمد ماهر(جانب من عمومية الشركة 


