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 أرض مصر دخلت جلنة فض املنازعات والشركة تنتظر رد احلكومة املصرية.. وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح 

 «عقارات الكويت» تفتتح مشروع نيويورك
  بداية يونيو بكلفة ٣٢٠ مليون دوالر

(هاني الشمري)  حضور كثيف من املساهمني ويبدو رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا» طالل البحر   خليفة الرومي متحدثا خالل عمومية «عقارات الكويت» أمس  

من مبنى املســـيل الذي يبعد 
عن مقر عقارات الكويت تقريبا 
بحدود ٢٠٠ متر ومت تأجيره 

بالكامل.
  ولفت العيسى إلى ان مشروع 
افتتاحه بداية  نيويورك سيتم 
الشهر املقبل والذي من املتوقع ان 
يأتي بعائد ممتاز، مشيرا إلى ان 
تكلفة املشروع تقدر بحدود ٣٢٠ 
مليون دوالر وحصة «عقارات 

الكويت» منه تصل إلى ٤٠٪.
  وحـــول ارض مصـــر قال 
العيســـى ان تلـــك االرض مت 
شراؤها في ٢٠٠٤ مببلغ ٧٠٠ ألف 
دينار وكانت لغرض االستثمار 
السكني، وهي بانتظار موافقة 
اجلهات الرســـمية في مصر، 
مشيرا إلى ان في العام ٢٠٠٦ 
مت تقييـــم االرض بقيمة ١٥٫٥ 
مليون دينار، في حني ان هذه 
االرض دخلت في جلنة فض 
املنازعات في مصر وأن الشركة 

تنتظر قرارات هذه اللجنة.
  وفيما يتعلق مبشروع اربيال 
اكتفى العيســـى بالقول: «في 
رمضان راح نقول لكم مبارك 
الشـــهر وتفضلوا في  عليكم 

اربيال».
  من جانب آخر فقد وافقت 
اجلمعيـــة العمومية على كل 
البنود التي طرحت على جدول 
اعمالها والتي كان ابرزها تقرير 
االدارة واملوافقة على  مجلس 
عدم توزيع ارباح عن الســـنة 

املالية ٢٠١٠.
 ٭  محمود فاروق  

ابنية تضم  يتألف من سبعة 
اربعة إلى خمسة ادوار محتويا 
وحدات سكنية من فئة تاون 
هاوس والشقق والڤلل الفخمة 
الطراز املعماري  التي تعكس 
التقليدي، باالضافة  اللبناني 
إلى الكثير من وسائل التسلية 
بـــإدارة مجموعة  والترفيـــه 
االوروبيـــة  كمبينســـكي 

العريقة».

  األداء المالي

  ولفت الرومي إلى انه مازالت 
االزمة املالية تؤثر على معظم 
الســـوق، منها  القطاعات في 
سوق العقار احمللي والعربي، 
مشيرا إلى ان عقارات الكويت 
سجلت خســـارة قدرها ٢٠٫٧١ 
مليون دينـــار ما يعادل ٢٢٫٨ 
فلسا للســـهم الواحد في عام 
٢٠١٠ مقابل ربـــح قدره ٢٫١٤ 
مليون دينار ما يعادل ٢٫٤ فلس 
للسهم الواحد في عام ٢٠٠٩، 
اعادة  جاءت اخلسارة نتيجة 
تقييم عقار متلكه الشركة في 
جمهورية مصر العربية، وكذلك 
قرار مجلس ادارة الشركة اخذ 
مخصصات اضافية للحيطة 

واحلذر.

  مشروعات وتوسعات

  من جانب آخـــر قال املدير 
العام في الشركة عماد عبداهللا 
العيسى خالل مؤمتر صحافي 
عقد عقب اجلمعية العمومية 
ان «عقـــارات الكويت» انتهت 

الست املقبلة.

  الشرق األوسط

الشـــركة  ان  الرومي    وبني 
أعلنـــت مؤخرا عـــن انطالق 
الثانيـــة من منتجع  املرحلة 
الـــذي تطوره  التملـــك احلر 
الشركة في تالل العبادية في 
لبنان بالشراكة مع شركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات، مشيرا 
إلى أن مشـــروع كمبينسكي 
ريزيدســـن يعتبر في واحدة 
من اكثر وجهات العطالت رواجا 
الشـــرق االوسط  في منطقة 
حيث يتمتع باطالالت ساحرة 
على العاصمة بيروت والبحر 

االبيض املتوسط.
  وتابع قائال: «ان املشروع 

الشـــركة رفعت حصتها في 
ارض تقع في امارة الشارقة 
لتصبح نسبة ملكيتها ٨٢٪ 
وتعمل الشـــركة حاليا على 
اعداد دراسة جدوى اقتصادية 
لتطويرهـــا او بيعهـــا فـــي 
املســـتقبل لتحقيـــق عوائد 

مجزية.
      وأشـــار الرومـــي إلى أن 
الشركة تدرس حاليا الدخول 
العقار السعودي،  في سوق 
حيث ملســـت الشركة وجود 
طلب متنام في قطاع العقار 
العربية  اململكة  السكني في 
السعودية، وتعكف الشركة 
حاليا على دراســـة تطوير 
مشروع ســـكني هناك على 
ثالث مراحل خالل السنوات 

 كشف رئيس مجلس اإلدارة 
في شـــركة عقـــارات الكويت 
خليفـــة يوســـف الرومي عن 
ان خطط الشركة املستقبلية 
تتركز على وضع استراتيجية 
استثمارية شاملة تقوم على 
تقييم اســـتثمارات الشـــركة 
احلالية ضمـــن فئات محددة 
بهدف اســـتبدال االصول غير 
املدرة بأخرى مدرة، مبينا أن 
الشركة تتجه إلى التخارج من 
بعض االستثمارات ذات العوائد 
املنخفضة، وفـــي الوقت ذاته 
بدأت الشـــركة فعليا بترميم 
وجتديـــد عقاراتهـــا احلالية 
لتحســـني مظهرهـــا وتعزيز 

عوائدها.
الرومي جاءت    تصريحات 
العمومية  خـــالل اجلمعيـــة 
للشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغـــت ٦٦٫٨٪ والتي 
أشـــار خاللها إلى ان «عقارات 
الكويت» تـــدرس الدخول في 
مشـــاريع عقاريـــة أخرى في 
الكويت واسواق اخرى تتوافر 
فيها الفرص اجلاذبة واملجزية 
بهدف حتقيـــق عوائد افضل 
للشركة وللمساهمني، ومتاشيا 
مع تطلعـــات االدارة احلالية 
وخططها املستقبلية، وكذلك 
وضع الشركة لهيكل تنظيمي 
جديد يواكـــب هذه التطلعات 

واملتطلبات.

  الخليج العربي

أن  إلى  الرومـــي    ولفـــت 

 تطوير عقار لؤلؤة املرزوق السكني االستثماري
  بقيمة ٣٫٥ ماليني دينار

 قال خليفة يوسف الرومي ان الشركة قامت خالل ٢٠١٠ بوضع املخططات العمال تطوير وحتديث 
عقارات الشركة احمللية مثل عقار لؤلؤة املسيل التجاري وعقار لؤلؤة املرزوق السكني االستثماري 

بقيمة ٣٫٥ ماليني دينار، حيث توقع الرومي حتسن العائد التأجيري بعد االنتهاء من تلك التحسينات.
  وتابع قائال: «رفعت الشركة حصتها في شركة abc العقارية املالكة ملشروع ارابيال إلى ٤٤٪ والذي 

يتمتع مبوقع متميز على شارع التعاون في منطقة البدع، وله اطاللة ساحرة على اخلليج الـعربي، 
في حني يقع املشروع على مساحة ١١٫٥ ألف متر مربع وبكلفة اجمالية تقدر بـ ١٢ مليون دينار، 

ويشتمل على ٣٦ وحدة جتارية داخلية وخارجية مخصصة جلـميع انواع املطاعم الفاخرة واملقاهي 
العاملية ذات املستوى الراقي، ومن املتوقع بدء تشغيل املشروع قبل نهاية النصف االول من العام 

 .«٢٠١١

 استثمار ٥٠٪ من السيولة الناجتة عن التخارج في تسديد بعض ديونها املستحقة للبنوك 

 يقام حتت رعاية رئيس الوزراء اللبناني ومبشاركة ٢٥ دولة

 الغربللي: «األمان لالستثمار» تتخارج من بعض أصولها نهاية العام احلالي 

 منتدى االقتصاد العربي ينطلق في بيروت ٢٦ اجلاري
  لبحث كيفية بناء مستقبل جديد للعرب في عصر الثورات 

 أعلنت مجموعة االقتصاد 
واألعمال عن استعدادها إلطالق 
الدورة التاســـعة عشـــرة من 
العربي»  «منتدى االقتصـــاد 
يومـــي ٢٦ و٢٧ مايو اجلاري 
في بيروت، وذلك بالتعاون مع 
مصرف لبنان وجمعية مصارف 
لبنان ومؤسسة التمويل الدولية 

التابعة للبنك الدولي، وحتت 
رعاية رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني، ومبشاركة العديد من 
الـــوزراء ومحافظي املصارف 
املركزية وحوالـــي األلف من 

قيادات األعمال من ٢٥ دولة.
   وفـــي هذا الســـياق، قال 
الرئيس التنفيذي في مجموعة 

االقتصاد واألعمـــال رؤوف 
أبوزكي ان املنتدى ينعقد هذا 
العام في ظل ظروف استثنائية 
متر بها املنطقة العربية تتمثل 
في املخاض السياسي احلاد وما 
ميكن اعتباره التحول الكبير 
القـــوى واألفكار  في خارطة 
التي ســـادت  وأمناط احلكم 

أكثر من ٥٠ عاما.
فـــي  ابوزكـــي    وأوضـــح 
تصريح صحافـــي قائال: «إن 
هذه التحوالت العميقة جاءت 
بعـــد فترة قصيرة من األزمة 
املاليـــة العامليـــة التي بدلت 
املناخ االقتصادي واالستثماري 
وسيناريوهات النمو كما بدلت 

القـــوى االقتصادية  موازين 
العاملية باجتاه الدول اآلسيوية 
واالقتصادات الناشئة وشملت 
التغييـــرات بآثارهـــا  هـــذه 

اجلميع».
  ويناقـــش املنتـــدى فـــي 
دورته احلاليـــة عدة محاور 
أهمها: كيفية بناء مســـتقبل 

جديـــد للعالـــم العربـــي في 
الثـــورات، والصناعة  عصر 
املصرفية والتمويل ومالمح 
املرحلة املقبلة، وكيفية إعادة 
صياغة مناخ جديد لالستثمار 
واألعمال، والشـــباب العربي 
«من صناعة التغيير إلى بناء 

املستقبل». 

الصناديق او ما يقال عن تدني 
عوائدها، مشيرا الى ان العوائد 
التي حققتها صناديق مماثلة 
فـــي كل من تركيا وروســـيا 
تراوحت مابـــني ٣٠٪ و٤٠٪ 
وذلك بالتزامن مع اســـتمرار 
الشركة بطرح منتجات جديدة 
وبناء حتالفات استراتيجية 
جديدة وتعزيز القدمية منها 
وتوظيف خبرات فنية وادارية 
وهندسية متخصصة السيما 
بعد قيام الشركة باستحداث 

ادارة خلدمة العمالء.
  واقرت العمومية بنود جدول 
التـــي تضمنت عدم  اعمالها 
توزيع ارباح عن السنة املالية 

املنتهية في ٢٠١٠/١٢/١٣.
الغربللي اســـباب    وارجع 
اخلسائر التي منيت بها الشركة 
والتي بلغت قرابة ٨ ماليني دينار 
الى انخفاض قيمة االستثمارات 
املباشـــرة نتيجة  االجنبيـــة 
االوضاع الصعبة التي اجتاحت 
اسواق املال بالعالم، الفتا الى 
التزام ادارة الشـــركة بتطبيق 
معايير محاسبية متحفظة اخذت 
مبوجبها مخصصات بلغت ٩٫٢ 

ماليني دينار.
 ٭  عاطف رمضان 

نشاط الرعاية الصحية ببيع 
مستشفى «العناية» الذي متلكه 
الشركة في منطقة ابوحليفة 
ويعد الوحيـــد من نوعه من 
حيـــث ضخامته ومســـتوى 
جتهيزاته ولكونه الوحيد الذي 
يغطي املساحة الواقعة ما بني 
منطقة العدان ومنطقة الدمام 
في اململكة العربية السعودية، 
موضحا ان قيمة هذا االستثمار 
تتـــراوح ما بني ٨ و١٠ ماليني 
دينار، مشيرا الى ان الشركة 
امام خيارين للتعامل مع هذا 
املستشـــفى، اما ببيعه الحد 
املستثمرين او بتأسيس شركة 
خاصة تتولى ادارته وطرحها 

امام املساهمني.
الى  الغربللـــي    وتطـــرق 
استراتيجية الشركة اجلديدة 
مؤكدا انهم ســـيهيئون فيها 
انفسهم خالل النصف املتبقي 
من هذا العام ٢٠١١ على اطالق 
املزيد من الصناديق العقارية 
واالستثمارية وامليني ماركت 
والصكوك مع بداية العام املقبل 
٢٠١٢ نظرا لعوائدها املجزية 
مـــع وجود مـــدراء صناديق 
مؤهلـــني ومن ذوي اخلبرات 
املمتدة، نافيا عدم جدوى هذه 

بلغت٩٫١٪، معتبرا ان تأمني 
الســـيولة في الوقت الراهن 
يعد مـــن اولويات الشـــركة 
لكونه ســـيمكنها من تسديد 
بعض ديونها التي يبلغ حجم 
الفوائد عليها اكثر من ٧٫٥٪  
وذكر ان مجلس ادارة الشركة 
قرر العام املاضي اخلروج من 

التكافلي بنحو مليوني دينار 
ما رفع رصيد النقدية بالشركة 
الى ٦٫٧ ماليني دينار وامن لها 
سيولة جيدة مكنتها من تسديد 
بعض ديونها واستثمار املبلغ 
املتبقي في استثمار باململكة 
املتحدة حققت الشـــركة من 
ورائه عوائد شهرية مجزية 

 أكد رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي لشـــركة 
االمـــان لالســـتثمار ســـمير 
الغربللي أن الشـــركة تعتزم 
التخارج من بعض اصولها قبل 
نهاية العام اجلاري واستثمار 
٥٠٪ من السيولة الناجتة عن 
عملية التخارج في تســـديد 
بعض ديونها املستحقة كلها 
للبنـــوك احمللية والتي تقدر
بـ ٢٣ مليون دينـــار تقريبا 
مقابل استثمار النسبة املتبقية 
في استثمارات متنوعة فقط 
في شـــركات مدرجـــة وفي 
مشاريع واســـتثمارات مدرة 
داخل وخارج الكويت لتحقيق 

عوائد مجزية.
الغربللي خالل    واضـــاف 
التي عقدت  عمومية الشركة 
أمس بنســـبة حضور بلغت 
٨٠٪ ان اجمالي االستثمارات 
التي تعتزم الشركة التخارج 
منها قبل نهاية العام ٢٠١١ يقدر

بـ ١٠ ماليني دينار اي ما يوازي 
كلفتها فقط.

أن الشركة بدأت    وأوضح 
فعال بتنفيـــذ وتطبيق تلك 
اخلطط بعـــد ان قامت ببيع 
حصتها في شركة تآزر للتامني 

(قاسم باشا)   سمير الغربللي خالل عمومية «األمان لالستثمار» 


