الدوالر استقر أمام الدينار
استقر سعر ص��رف ال��دوالر مقابل الدينار عند مستوى  0٫300دينار كما استقر ال�ي��ورو عند
مستوى  0٫364دينار.
وقال بنك الكويت المركزي إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني استقر عند مستوى  0٫414دينار
كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى  0٫304دنانير وبقي الين الياباني عند مستوى
 0٫002دينار دون تغيير.

الثالثاء  15شعبان 1439هـ
 01مايو 2018م  -العدد 3366

وأعمال
13

مال

العمومية صادقت على جميع بنود جدول األعمال

د .عماد بوخمسني« :العربية العقارية» تبدأ تنفيذ املرحلة
الثالثة لـ «هوليداي إن» الساملية بارتفاع  32طابقًا
أك��د رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة «ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة»
د .ع �م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن أن ال �ش��رك��ة ف��ي ط��ري�ق�ه��ا لتنفيذ
ع��دد م��ن ال�م�ش��اري��ع خ��ال ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ف��ي مقدمتها
االن�ت�ه��اء م��ن تصميم وت��رخ�ي��ص ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة من
فندق «هوليداي إن» السالمية ،باإلضافة إلى أنه جار
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �م��واف �ق��ة ب��إن �ش��اء م��واق��ف ل�ل�س�ي��ارات
متعددة الطوابق واالنتهاء من تشطيب بناية سكنية
في أرقى منطقة بالفروانية بجوار فندق كراون بازا.
وق ��ال د .ع�م��اد بوخمسين ف��ي كلمته ب�ت�ق��ري��ر مجلس
االدارة خ��ال الجمعية العمومية التي عقدت أم��س و
ت��رأس �ه��ا ع�ض��و م�ج�ل��س االدارة ع�ب��د ال �ل��ه ن�ج��م ان ��ه تم
البدء في تشغيل وإدارة ب��رج الكريستال ،وت��م تأجير
 100ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال�م�ط��اع��م وال�ك��اف�ت�ي��ري��ات ب� ��األدوار
والسرداب واألرض��ي والميزانين ،وكذلك  95في المئة
من المكاتب بالبرج بعقود مع أكبر الشركات والبنوك
ف��ي ال �ك��وي��ت ،وت��م ت�ع��دي��ل اس�ت�غ��ال األدوار ال�ت�ج��اري��ة
(س � � ��رداب  -أرض � ��ي  -م �ي ��زان �ي ��ن) ل �ت �ص �ب��ح م�خ�ص�ص��ة
جميعها للمطاعم ،وتم تأجيرها لمجموعة من أشهر
ً
المطاعم وال�ك��اف�ت�ي��ري��ات ف��ي ال�ك��وي��ت ،وط�ب�ق��ا ل��ذل��ك تم
ت�ن�ف�ي��ذ ت �ع��دي��ات ف��ي ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ك �م��ا ت��م زي ��ادة
ق��وة التحميل الكهربائي  1600ك�ي�ل��ووات لتتاء م مع
استخدام المطاعم والكافتيريات ،وكذلك تم االنتهاء
من تركيب اإلضاء ة الخارجية للواجهات التي تعكس
ال �ص��ورة ال�ج�م�ي�ل��ة ل�ك��وي�ت�ن��ا ال�ح�ب�ي�ب��ة ،ليصبح ال�ب��رج
ً
ً
ص��رح��ا معماريا ف��ي قلب المدينة وع��ام��ة مميزة في
شارع أحمد الجابر .كما تم تشغيل مواقف السيارات
ال �م �ج��اورة ل�ب��رج ك��ري�س�ت��ال ب�ط��اق��ة استيعابية «»350
سيارة تتصل مع برج كريستال بجسر زجاجي لخدمة
رواد المجمع.

ترقية بورصة
وأض� ��اف د .ع �م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن أن االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي
شهد في عام  2017جملة من األحداث والتطورات كان

الشركة تسير وفق آلية
مدروسة إلدخال األنظمة
التكنولوجية في مشروعاتها
تراجع أسعار النفط أثر سلبًا
في السوق العقاري بجميع
شرائحه
 % 100نسبة تأجير املطاعم
والكافتيريات في برج
الكريستال و % 95للمكاتب
النتائج املالية للعربية جاءت
إيجابية والخسائر نتيجة
انخفاض قيم العقارات
اململوكة للشركة

من أبرزها ترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي
ً
راس��ل ل��أس��واق الناشئة ،الف�ت��ا إل��ى أن مجلس اإلدارة
منذ أن ت��ول��ى المسؤولية ل��م ي�ت��وان لحظة واح��دة عن
العمل الجاد والسعي ال��دؤوب والمتواصل الستكمال
ومواكبة معايير الحوكمة للوصول إلى النظام الذي
يتواكب م��ع متطلبات هيئة أس��واق ال�م��ال ف��ي تطبيق
م �ع��اي �ي��ر ح��وك �م��ة ال� �ش ��رك ��ات ،ف�ق�م�ن��ا ب ��إع ��داد ال �ل��وائ��ح
ال ��ازم ��ة وت�ش�ك �ي��ل ال �ل �ج��ان ال �م �ط �ل��وب��ة واإلف� �ص ��اح عن
ً
ج�م�ي��ع ال�م�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال�م�ط�ل��وب��ة ال �ت��زام��ا من
الشركة بخدمة مساهميها وجميع األطراف المتعاملة
معها بشفافية كاملة.
وش� � ��دد ع �ل��ى أن ال� �ش ��رك ��ة ال �ع��رب �ي��ة ت �س �ي��ر وف � ��ق آل �ي��ة
م��دروس��ة ب�خ�ط��وات منتظمة ب�ت��أن م��ن غ�ي��ر ب��طء نحو
إدخال أنظمة تكنولوجية متطورة وعالية التقنية في
جميع مشروعاتها ال�ع�ق��اري��ة وك�ل��ل جهدنا بنجاحنا
ف��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ش �ه��ادة ال �ج��ودة ISO 2015:9001
للشركة العربية العقارية.

انخفاض أسعار النفط
وأوض��ح أن ع��ام  2017وب��األخ��ص النصف الثاني منه
ً
ج��اء م�ت��أث��را ف��ي ان�خ�ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال�ك�ث�ي��ر من
األح� � ��داث ال �ت��ي ك ��ان ل �ه��ا أث ��ر س �ل �ب��ي ع �ل��ى أداء معظم
ً
األسواق المالية في المنطقة ومنها ما أثر سلبا على
ً
األداء ال�ع��ام للسوق .ف��ي حين ج��اء األداء ال�ع��ام سلبيا
على أداء معظم األسواق المالية في المنطقة ومنها ما
ً
أثر سلبا على األداء العام للسوق .وهو ما انطبق على
ً
بورصة الكويت حيث كان األداء العام للبورصة سلبيا
وأق��ل بكثير وذل��ك كنتيجة حتمية لضعف المحفزات
ف ��ي االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي ب �ش �ك��ل ع ��ام وس� ��وق األوراق
المالية بشكل خاص .األمر الذي أسهم في سيطرة كل
هذه السلبيات على مجريات السوق العقاري بجميع
ش��رائ �ح��ه وأدت إل ��ى ان �خ �ف��اض ال �م ��ؤش ��رات ال �ع �ق��اري��ة
وانخفاض أسعار العقارات بشكل عام وضعف الطلب
على هذا االستثمار.

مشاريع مستقبلية
وعن المشاريع المستقبلية للشركة العربية العقارية
أوض ��ح د .ع�م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن أن ف�ن��دق “ه��ول �ي��داي إن”
يمثل إض��اف��ة حقيقية ل�ل�م��راف��ق ال�س�ي��اح�ي��ة ب��ال�ك��وي��ت،
وي� ��ؤك� ��د ع� �ل ��ى ب� �ع ��د اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال � �ش ��رك ��ة وح �س��ن
ب�ص�ي��رت�ه��ا ف��ي س�ي��اس�ت�ه��ا ال�ت��وس�ع�ي��ة ال�م�ق�ب�ل��ة ،حيث
أث�ب�ت��ت دراس � ��ات ال �ج��دوى االق �ت �ص��ادي��ة ح��اج��ة ال�ب��اد
إلى المزيد من المنشآت السياحية والفندقية لتلبية
حاجة ال�س��وق الكويتي للخدمات الفندقية المتميزة
ً
ذات ال �س �م �ع��ة ال �ع��ال �م �ي��ة .ووف � �ق ��ا ل �ه ��ذه ال ��رؤي ��ة ت�م��ت
ت��وس �ع��ة ال �م �ع �ه��د ال �ص �ح��ي واس �ت ��راح ��ة ك �ب��ار ال � ��زوار ،
وت��م االنتهاء م��ن تصميم وترخيص المرحلة الثالثة
المتمثلة بإنشاء برج جديد على هذه األرض بارتفاع
ً
ً
 32دورا بمساحة إجمالية 14٫000م 2تقريبا ،يشمل
ً
غرفا فندقية وصالة لأفراح وطوابق لرجال األعمال
ً
ً
ً
وم�ع �ه��دا ص�ح�ي��ا ج��دي��دا وم��واق��ف ل�ل�س�ي��ارات متعددة
ال�ط��واب��ق ،وم��ن المتوقع أن ن�ب��دأ تنفيذ ه��ذه المرحلة
ً
ً
قريبا ومدة تنفيذ المشروع  24شهرا ،بكلفة تقديرية
قيمتها  10مايين دينار.

مواقف السيارات

ً
وزاد أن � ��ه ج � ��ار ح ��ال� �ي ��ا ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
الموافقات المطلوبة من البلدية وأماك الدولة بإنشاء
م ��واق ��ف ال� �س� �ي ��ارات م� �ت� �ع ��ددة ال� �ط ��واب ��ق ع �ل��ى األرض
ً
ال� �م� �ج ��اورة ل �ف �ن��دق ال �ه��ول �ي��داي إن وم �س �ت �غ �ل��ة ح��ال �ي��ا
كمواقف سيارات سطحية ،وسوف تخدم هذه المواقف
الفندق والتوسعات المستقبلية .كما يجري االنتهاء
م��ن م��رح�ل��ة ال�ت�ش�ط�ي��ب ل�ل�ب�ن��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ال��واق �ع��ة في
أرق��ى منطقة ب��ال�ف��روان�ي��ة ،ب�ج��وار ف�ن��دق ال �ك��راون ب��ازا
وتتكون من عدد  2سرداب مواقف للسيارات و أرضي

عبد اللـه جنم مرتئ�سا ً عمومية العربية العقارية وبجواره د .حيدر اجلمعة
ً
ً
و  12ط��اب�ق��ا م �ت �ك��ررا ،وم��وع��د تسليم ال�ب�ن��اء ف��ي شهر
يونيو .2018
وع��ن ال�ن�ت��ائ��ج ال�م��ال�ي��ة ل�ل�ش��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة في
 2017أشار د .عماد بوخمسين إلى أن غالبية النتائج
م��ازال��ت إي�ج��اب�ي��ة وج �ي��دة ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة إج�م��ال��ي
الموجودات  161٫6مليون دينار و 57٫8مليون دينار
ح� �ق ��وق ال �م �س��اه �م �ي��ن ك �م��ا ت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ع � �ق� ��ارات ق�ي��د
التطوير  1٫5مليون دينار وبلغت جملة االستثمارات
العقارية  119٫3مليون دينار.
وع��ن اس �ب��اب خ�س��ائ��ر ال�ش��رك��ة ف��ي  2017ذك��ر د .عماد
ب��وخ�م�س�ي��ن أن �ه��ا ف��ي م�ع�ظ�م�ه��ا ن��ات �ج��ة ع��ن ان�خ�ف��اض
القيمة السوقية في قيمة العقارات المملوكة للشركة،
وم��ا ك��ان ل��ه م��ن اآلث ��ار السلبية ع�ل��ى قيمة م��وج��ودات
الشركة خارج الكويت ،وهي من العوامل التي أسهمت
ب �ن �س �ب��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي زي � � ��ادة ال �خ �س��ائ��ر ال �م��ال �ي��ة ح�ي��ث
انخفضت القيمة السوقية في قيمة العقارات المملوكة
للشركة بالخارج بمقدار  1٫800٫000دينار كما ارتفعت
كلفة التمويل عن العام الماضي بقيمة مليون دينار،
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى ان�خ�ف��اض قيمة ال��دي�ن��ار الكويتي
أم��ام ال ��دوالر وال��دره��م االم��ارات��ي م��ا نتج عنه م��ن آث��ار
سلبية على قيمة موجودات الشركة بقيمة تقدر ب� 400
ألف دينار.

توزيع أرباح
وق ��د ص��ادق��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ب�ن��ود
جدول األعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح وإخاء
ط��رف أعضاء مجلس اإلدارة وإب��راء ذمتهم عن جميع
أع�م��ال ال�ع��ام ال�م�ن�ص��رم ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�م��واف�ق��ة على
جميع تقارير مجلس اإلدارة والحوكمة والمدققين
الماليين.

