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اقتصاد

الثالثاء  13ابريل 2010

لمواجهة أي مخالفة بالبورصة وتعديل شروط اإلدراج لتشمل االلتزام بمعايير الحوكمة

في تقرير مراقبي حسابات الشركة

الهارون :النصوص القانونية لـ «هيئة أسواق المال» أصبحت نافذة
محمود فاروق

أكد وزير التجارة والصناعة
ورئيس جلنة س���وق الكويت
لألوراق املالية أحمد الهارون أن
النصوص القانونية لقانون هيئة
أسواق املال أصبحت نافذة من
تاريخ نشره باجلريدة الرسمية،
ومن ثم فالقانون مطبق فعليا
ملواجهة أي مخالفات قد حتدث
بالبورص���ة ،وعلي���ه ف���إن أي
مخالفات تتم من قبل املتداولني
يطبق عليه نص املادة املتعلقة
باملخالفات بقانون هيئة سوق
املال ،مبينا أنه من هذا املنطلق
أصدر وزير العدل مؤخرا قرارا
بإنشاء محكمة أسواق املال للنظر

الجنسية

كويتي
خليجي
أخرى
املجموع
اإلجمالي
الجنسية

كويتي
خليجي
أخرى
املجموع
اإلجمالي

Feb - 2009
النشطة

غير
النشطة

183.989 25.708
3.305
340
9.586
2.047
196.880 28.095
224.975
Sep-2009
النشطة

غير
النشطة

182.521 31.087
3.332
384
9.834
2.338
195.687 33.809
229.496

في القضايا املتعلقة بالتداول في
سوق الكويت لألوراق املالية.
وقال الهارون في تصريح له
عقب انتهاء اجتماع جلنة السوق
أمس انه سيتم االلتزام مبا جاء
في القانون بخصوص استكمال
إج���راءات التطبيق في املواعيد
احملددة ،وحتدي���دا فيما يتعلق
بتعيني مجلس املفوضني واحملدد
لها ثالثة أشهر من تاريخ نشر
القانون في اجلريدة الرسمية،
وإص���دار الالئح���ة التنفيذية
خ�ل�ال عام من تعي�ي�ن مجلس
املفوضني.
وكش���ف ع���ن أن الش���ركة
الكويتي���ة للمقاصة ستنش���ر

أحمد الهارون

جداول إحصائية بشكل دوري عن
حركة التداول بالسوق واملسجلني
بالسوق واحلس���ابات النشطة

وغير النشطة لديها.
ومتن���ى اله���ارون أن يق���رأ
املتداولون وأن يعوا جيدا ما جاء
في القانون املذكور من نصوص
أصبحت مح���ل التطبيق حاليا
السيما فيما يتعلق باملخالفات
والعقوبات املقابلة ،حيث ستراعى
هذه النصوص في األمور املتعلقة
بالتعامل في السوق.
عل���ى صعيد متصل أش���ار
الوزير الى أن اللجنة تدارست
مقترحات قدمت إليها بشأن تعديل
بعض شروط اإلدراج في سوق
الكويت لألوراق املالية ،لتتضمن
اش���تراطات تتعل���ق بضرورة
االلتزام مبعايير احلوكمة.

وأضاف أن ه���ذه املقترحات
محل دراس���ة حالي���ا ،للتوصل
الى معايير احلوكمة التي ميكن
إلزام الشركات التي ستدرج في
السوق بها ،مشيرا إلى مجموعة
من شكاوى اإلفصاح عرضت على
جلنة الس���وق ،لكنه مت حفظها
دون أن يكشف عن طبيعة هذه
الشكاوى وأطرافها.
وأف���اد الوزير ب���أن اللجنة
اعتمدت محاضر اللجان الفرعية،
السيما محضر اللجنة الفنية التي
كانت قد اعتمدت إدراج ش���ركة
واحدة في الس���وق الرس���مي
وأرجأت البت في طلبات ثالث
شركات ملزيد من البيانات.

جدول التوزيع الشهري لحسابات التداول النشطة وغير النشطة من حيث جنسية المتداول
Mar - 2009

النشطة

غير
النشطة

186.207 23.886
3.316
338
9.664
2.048
199.187 26.272
225.459
Oct-2009
النشطة

غير
النشطة

183.090 31.128
3.340
382
9.900
2.315
196.330 33.825
230.155

Apr - 2009

النشطة

غير
النشطة

185.724 24.888
3.322
344
9.679
2.144
198.725 27.376
226.101
Nov-2009
النشطة

غير
النشطة

184.238 30.499
3.351
380
10.017
2.253
197.606 33.132
230.738

May - 2009

النشطة

غير
النشطة

186.789 24.287
3.339
339
9.823
2.099
199.951 26.725
226.676
Dec-2009
النشطة

غير
النشطة

187.596 27.667
3.397
341
10.303
2.004
201.296 30.012
231.308

Jun - 2009

النشطة

غير النشطة

184.007 27.998
3.312
382
9.743
2.272
197.062 30.652
227.714
Jan-2010
النشطة

غير
النشطة

188.400 27.296
3.414
329
10.437
1.918
202.251 29.543
231.794

Jul - 2009

النشطة

غير
النشطة

183.522 29.101
3.324
377
9.753
2.328
196.599 31.806
228.405
Feb-2010
النشطة

غير
النشطة

189.354 26.731
3.422
332
10.515
1.897
203.291 28.960
232.251

Aug - 2009
غير
النشطة

النشطة

182.973 30.151
3.330
380
9.770
2.364
196.073 32.895
228.968
Mar-2010
غير
النشطة

النشطة

189.438 27.189
3.428
340
10.503
1.968
203.369 29.497
232.866

ـ احلسابات النشطة هي التي مت التداول عليها بصفقة واحدة على األقل خالل الستة أشهر األخيرة.
ـ احلسابات غير النشطة هي التي لم يتم التداول عليها خالل الستة أشهر األخيرة.

 200سيارة تشارك في احتفال اليوبيل الذهبي
لشركة يوسف أحمد الغانم وأوالده
أحيت ش����ركة يوس����ف أحمد
الغامن وأوالده ـ مجموعة الهندسة
ذكرى اليوبيل الذهبي للش����ركة
في احتفال ش����كّ ل جتسيدا رائعا
لاللتزام الكام����ل والوفاء املطلق
للعم��ل�اء ،وتخل����ل احلفل عرض
حصري ضم حوالي  200سيارة
لصيانة التكييف اصطفت حتية
للعمالء ،والتي تعتبر األس����طول
األكبر ،بحضور كبار املسؤولني في
الشركة وحشد من أبرز اإلعالميني
وكبار الش����خصيات من مختلف
أنحاء الكويت.
وعلى امتداد ش����ارع اجلهراء
وانطالقا م����ن دوار األمم املتحدة
حتى الطريق الدائري الس����ابع،
اصطف رتل م����ن املركبات يضم
حوالي  200سيارة لصيانة التكييف

سيؤدي إلى تأثير جوهري على أعمال «أجيليتي»
ذكرت ش���ركة أجيليتي
انها ل���م تتوصل إلى اتفاق
مع احلكومة األميركية حلل
القضية القائمة مع وزارة
العدل األميركية والتي كانت
قد أعلن���ت عنها بتاريخ 17
نوفمبر املاضي ،مشيرة الى
أنها التزال تقوم باملفاوضات
التي ال يوجد لها أي ضمانات
قد تؤدي الى حل.
وقالت الشركة في بيان
نشر أمس على موقع سوق الكويت لألوراق
املالية ان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على
أساس الرأي املتحفظ كاآلتي« :كما هو مبني
بالتفصيل في ايضاح ( 29د) حول البيانات
املالية املجمعةفقد مت خالل الس���نة املنتهية
في  31ديس���مبر  2006اس���تدعاءكفالة اداء
مببلغ  10.1ماليني دينار من قبل طرف مقابل،
تتعلق بع���دم تنفيذ التزامات مبوجب عقد
مدار من قبل ش���ركة تابعة للمجموعة ومت
تسييل هذه الكفالة خالل السنة املنتهية في
 31ديسمبر .»2007
وأوضحت الش���ركة أنه لميتم تس���جيل
املبلغ كمصروف في البيانات املالية املجمعة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2006والذي
يعتبر ممارسة ال تتفق مع املعايير الدولية
للتقارير املالية ،مبينة أن مراقب احلسابات قد
حتفظ حول البيانات املالية املجمعة للسنوات
املنتهية في ديسمبر  2006و 2007و2008خالل
السنة املنتهية في  31ديسمبر .2009
وبينت الشركة أن تقرير مراقبي احلسابات
تضمن أن ادارة اخلبراء بوزارة العدل أصدرت
تقريرا حول هذا املوضوع ينص على انه يجب
اصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق
بغالبية األمور الناجتة عن القضية.
وخلص مراقبو احلس���ابات الى أنه حلني
اصدار حكم احملكمة النهائي حول هذا املوضوع،
فانه ينبغ���ي تخفيض املوجودات املتداولة
األخ���رى مببلغ  10.1ماليني دينار وتخفيض
األرباح املرحلة اخلاصةمبس���اهمي الشركة
األم مببلغ  6.1ماليني دينار وحقوق األقلية
مببلغ 4ماليني دينار.

وذكرت الشركة أن تقرير مراقبي احلسابات
لفت االنتباه الى ايضاح رقم  2حول البيانات
املالية املجمعة ،حيث مت اتهام الشركة األم من
قبل احملكم���ة الفيدرالية العليا في الواليات
املتحدة األميركية مبخالفات تتعلق بقانون
االدعاءات اخلاطئة.
وأشارت الش���ركة الى انه وباإلضافة الى
ذلك ش���اركت وزارة العدل األميركية بإقامة
دعوى مدنية ضد الشركة األم وذلك مبوجب
قانون االدعاءات اخلاطئة ،تطالب وزارة العدل
بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة املخالفات
املزعومة وذلك في كل من احملكمة اجلنائية
واحملكمة املدنية ،ومت وقف بعض ش���ركات
املجموعة (مبا فيها الشركة األم) من التقدم
بعطاءات لعقود جدي���دة او جتديد العقود
احلاليةمع حكومة الواليات املتحدة في انتظار
نتيجة الدعوى القضائية.
وأش���ارت الى أن جزءاكبي���را من أعمال
املجموعة ينت���ج عن عقوده���ا مع حكومة
الواليات املتحدةوقد يؤدي اإليقاف الطويل
الى تأثير جوهري على أعمال املجموعة مع
احلكومة األميركية ،مبينة أن املجموعة دخلت
في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل
األميركية.
وبينت الشركة أن تقرير مراقبي احلسابات
بني انه ال ميكن حتديد النتائج النهائية لألمور
املوضحة،ولذل���ك لم يتم جتنيب مخصص
في البيان���ات املالية املجمعة، باإلضافة الى
االلتزامات احملتملة املتعلقةبالتحقيقات في
أعمال الشحن وإنهاء عقود اإليجار املوضحة
بالتفصيلفى اإليضاحني ( 29أ) و(ب) على
التوالي ،حول البيانات املالية املجمعة.

 7عناصر رئيسية لمقترح معايير الحوكمة أطلقتها «كابيتال ستاندردز»

بورسلي :الهيكل اإلداري للشركات الكويتية
معقد ويعاني من ضعف الشفافية
منى الدغيمي

الصقر يتوسط اجلمعية العمومية
السيارات املشاركة في اليوبيل الذهبي

تابعة لشركة يوسف أحمد الغامن،
ترفرف خلفها أعداد ال حتصى من
الالفتات التابعة ملجموعة الهندسة
احتفاال مبرور خمس��ي�ن عاما من
اخلدمة املتميزة للعمالء ،ومع توافد

(سعود سالم)

آالف األشخاص الى موقع احلدث،
متكن أفراد طاقم صيانة التكييف
من إلقاء التحي����ة على عدد كبير
من عمالئهم مبناسبة هذا العرض
املميز.

العجمي :اإلعالم االقتصادي

يلعب دورا ً مهما ً في خطة التنمية
أحمد مغربي

قال منسق عام مؤمتر «اإلعالم
االقتصادي في زمن األزمة» منصور
العجمي إن الكوي���ت متر مبرحلة
مفصلي���ة مهمة تتمث���ل في إطالق
خطة تنموي���ة طموحة ومن املؤكد
أن اإلعالم االقتصادي سوف يلعب
فيه���ا دورا مهما جنبا إلى جنب مع
املشاريع التي سيتم إطالقها ،ومن
دون الرافد اإلعالمي ستظل اخلطة
أشبه باملشروع السري ولذلك كان
ضروريا ان نك���رس ذلك الدور من
خالل مؤمترنا املقبل.
حدي���ث العجم���ي ج���اء خالل
املؤمت���ر الصحافي ال���ذي نظمته
ش���ركة ميديا هاوس بالتعاون مع
جمعية الصحافيني الكويتية أمس
للتحضير للمؤمتر األول حول دور
اإلعالم االقتصادي والذي يعقد خالل
الفترة من  18 – 17مايو املقبل حتت
رعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون
االقتصادية الشيخ احمد الفهد.
وأضاف العجمي قائال :لقد كان
تعاملنا في بداية األزمة وكأننا في
جزيرة بعيدة عن بقية اجلزر التي
شهدت األزمة لكن سرعان ما خابت
توقعات الذين بش���روا بعدم تأثر
الكويت واقتصادها بتداعيات األزمة،
فترنحت البورصة ،وأعلنت بعض
الشركات عن تعثرها وعجزها عن
سداد ديون مس���تحقة عليها ،ومن
هنا بدأت وس���ائل اإلعالم التفاعل
بقوة مع األزمة منطلقة من تداعياتها
محليا ،وأصبح اإلعالم االقتصادي
للم���رة األولى يفرض نفس���ه على
الصفحات األولى لصحفنا احمللية

الصقر« :أسمنت بورتالند» تمكنت من زيادة
مبيعاتها محلي ًا وفي السوق العراقي

اإليقاف الطويل لعقود الجيش األميركي

(أسامة البطراوي)

شريف حمدي

قال رئيس مجلس ادارة ش����ركة «اسمنت بورتالند ـ كويت» خالد
الصقر ان الشركة ستحافظ على ربحيتها خالل العام احلالي ،متوقعا
ان تكون النتائج املالية تاريخية وان نتائج العام املقبل ستكون أفضل
منها وذلك في ظل األوضاع االيجابية ،حيث ارتفعت اس����عار معظم
أسهم الشركات املتداولة في سوق الكويت لالوراق املالية وهو األمر
الذي سوف ينعكس بشكل جيد على محفظة الشركة االستثمارية مع
نهاية  ،2010باإلضافة الى استفادة الشركة من تراجع اسعار استيراد
االس����منت وكذلك تراجع تكاليف الشحن ،والدخول بقوة في السوق
العراقي .وأض����اف الصقر في تصريح����ات صحافية خالل اجلمعية
العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسة حضور بلغت
 %77.74ان ما يعزز تفاؤل الشركة بالعام احلالي واملقبل هو ان اسعار
الشركة هي األقل في السوق وبالتالي نتوقع زيادة كبيرة في املبيعات
خاصة عندما تب����دأ احلكومة في تنفيذ خطة التنمية وتبدأ في طرح
مشاريعها املزمعة .ولفت الصقر الى النتائج التي حققتها الشركة في
العام املاضي تعتبر اجنازا مميزا في ظل الظروف االقتصادية العاملية،
مشيرا الى هذه النتائج جاءت من خالل قيام الشركة بزيادة مبيعاتها
وحصتها السوقية في جميع األنشطة ،مشيرا الى ان الشركة متكنت
من زيادة مبيعات كميات االس����منت في الس����وق احمللي وفي السوق
العراقي مع خفض قيمة التكلفة.

 29.5مليون دينار أرباح
«الوطنية العقارية» في 2009
منصور العجمي وسعيد توفيقي وأحمد البراك خالل املؤمتر الصحافي

وبعض النشرات اإلخبارية املتلفزة
بعدما صار حديثا ال ينقطع في احداثه
وتطوراته ،ومن خالل متابعة دقيقة
قام بها قس���م الدراسات واألبحاث
بشركة ميديا هاوس تبني أن هناك
موضوعا مهما وفاعال يتعلق بالدور
اإلعالمي في ظل األزمة املالية العاملية،
فجاءت فكرة املؤمتر ال لتقييم دور
اإلعالم االقتص���ادي في ظل األزمة
املالية العاملية فحس���ب ،بل العادة
ق���راءة األحداث من جديد من خالل
تقارير بحثية مهمة نتمنى أن تولوها
اهتماما في صحفكم ونشراتكم ألنها
جزء م���ن تاريخ االقتصاد الكويتي
سيتم نشرها من اآلن حتى انطالق
املؤمتر.
أخبار غير صحيحة
من ناحيت���ه قال رئيس حترير
موق���ع اآلن االلكترون���ي مدير عام
العالقات العامة في ش���ركة ميديا

(كرم دياب)

ه���اوس احم���د الب���راك ان األزمة
املالية صاحبها العديد من األخبار
غير الصحيحة كما أن هناك أخبارا
أصابت قلب احلدث منذ البداية ومت
تناول األزمة في الصحافة احمللية
من زاويتني األولى وكانت س���لبية
وس���لطت الضوء على األزمة بنوع
من املبالغة والتهويل من تداعياتها
وصورت اجلو العام لها بشكل قامت ما
اضر بالعديد من الشركات واملجاميع
االستثمارية.
أما رئيس قسم العالقات العامة
في بنك بيت التمويل الكويتي وعضو
جمعية الصحافيني الكويتية سعيد
توفيقي فأكد انه ال توجد مهنة اخطر
وأكث���ر حيوية من اإلعالم ومن هذا
املنطلق فان األمر يتطلب من جميع
املسؤولني عن وسائل اإلعالم بالكويت
إبداء اهتم���ام اكبر في اإلنفاق على
برامج التدريب والتطوير والعمل على
دفع احملررين نحو التخصص.

اعتمد مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية البيانات املالية
السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2009حيث
جاءت نتائج اعمال الشركة لتحقق ارباحا قدرها  29.5مليون دينار
ما يعادل  38.06فلسا للس���هم ،مقارنة بأرباح قدرها  18.2مليون
دينار ما يعادل  23.48فلس���ا للسهم للسنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر  ،2008وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح
عن العام .2009

«المشروعات التنموية» يمدد تقديم
عروض «مترو الكويت» حتى  27مايو
مدد اجلهاز الفني لدراس����ة املشروعات التنموية واملبادرات فترة
تقدمي العروض بشأن اخلدمات االستشارية اخلاصة مبشروع «مترو
الكويت» للشركات التي ابدت رغبتها حتى  27مايو املقبل .ودعا اجلهاز
في بيان صحافي امس الراغبني في االستفادة من التمديد الى مراجعة
موقعه االلكتروني لالط��ل�اع على جميع التفاصيل .واوضح انه بات
متاحا امام جميع من لديهم الرغبة في طرح مشاريعهم وفق نظام الـ
«بي.او.تي» االس����تفادة من املوقع والتعرف على االرشادات اخلاصة
بجميع تفاصيل املشاريع املتاحة

قال����ت رئيس مجل����س ادارة
«كابيت����ال س����تاندردز» د.أماني
بورس����لي انه رغم التأثير الذي
ميكن ان حتدثه حوكمة الشركات
على قيمة وأداء الشركة وتكلفة
رأس املال ،وعلى الرغم من األهمية
املتزايدة حلوكمة الش����ركات في
منطقة الشرق األوسط إال ان مفهوم
احلوكمة وتنفيذه في الكويت مازال
دون املستوى املطلوب.
وأضافت د.بورس����لي خالل
محاضرتها في املؤمتر الصحافي
الذي نظمته «كابيتال ستاندردز»
حول مقت����رح معايي����ر حوكمة
الشركات للكويت ان هذا املقترح
الذي ب����ادرت الش����ركة بإطالقه
يشتمل على  7عناصر ويساهم
في تعزيز القطاع اخلاص الكويتي
الش����ركات العامة والتطوير في
أدائها وتنافسيتها وإنتاجيتها.
وأضافت د.بورسلي ان «كابيتال
ستاندردز» قامت مبراجعة الكثير
من القوانني العاملي����ة مع األخذ
باالعتبار العوامل احمللية ،لوضع
معايير خاصة بحوكمة الشركات.
وعن مزايا مقترح املعايير كشفت
د.بورسلي ان هذه املعايير متثل
أداة متاحة للش����ركات الكويتية
لتقييم وتعزيز مستوى االلتزام
باملعايير املثلى للحوكمة ،مشيرة
إلى أن هذا األمر سيؤدي الى تعزيز
الشفافية لديها.
وأكدت د.بورسلي أن الهدف

د.أماني بورسلي وريتشارد دويلسون خالل املؤمتر الصحافي

النهائي ملعايير احلوكمة هو تعزيز
ثقة املستثمرين في مجلس اإلدارة
واإلدارة وأنظمة الرقابة الداخلية
ومستويات الشفافية في الشركات
التي تتبنى هذه املعايير ،الفتة الى
أن هذا األمر سينعكس على حتسني
كفاءة السوق املالي وحتقيق درجة
عالية من النمو لقطاع الشركات
واالقتصاد .وتابع����ت ان قانون
الش����ركات التجاري����ة احلالي او
املقترح ال يتضمن متطلبات خاصة
باملمارس����ات احلديث����ة حلوكمة
الشركات في الوقت الذي تقدمت
فيه الدول اخلليجية األخرى تقدما
كبيرا في مج����ال تطوير قوانني
ومعايي����ر احلوكم����ة التجارية
تخلفت الكويت ،مس����تدركة ان
القطاع البنكي الوحيد الذي اعتمد
احلوكمة في االدارة.
وعددت د.بورس����لي س����مات
الش����ركات الكويتي����ة قائلة :هي

هي����كل ملكية معق����د ومتداخل
حيث ترتكز امللكيات الرئيسية
بني مجموعات محدودة ،وهيكل
تنظيمي إداري هرم����ي ومعقد،
وتتسم بضعف ممارسات اإلفصاح
ومعايير الشفافية ،تركز السلطة
في أيدي أعض����اء مجلس إدارة
محددي����ن ،ضعف عام في البيئة
التشريعية والتنظيمية والرقابية،
إلى جانب الوضع السياسي غير
املس����تقر في الب��ل�اد .وفي بداية
احملاضرة حتدث اخلبير ريتشارد
ويلسون عن تأثير احلوكمة على
تصنيف الشركات ،وبأنه يعزز
مبادئ الشفافية والنزاهة ومساءلة
اإلدارة العليا ،وبأن مزايا تصنيف
حوكمة الشركات تساهم في تقييم
ممارس����ات احلوكمة املتبعة في
الشركة ومقارنتها مع أقرانها في
املنطقة ،وتعزيز مكانة الشركة
في السوق.

الحشاش« :عارف للطاقة» تستعد لتنفيذ

خطط استحواذ بقيمة  250مليون دوالر
شريف حمدي

أكد رئيس مجل���س إدارة
شركة عارف للطاقة القابضة
وليد احلش���اش ،أن الشركة
تستعد لتنفيذ خطط االستحواذ
واملشاركة بحصص في بعض
الش���ركات في منطقة الشرق
األوس���ط بخطوات مدروسة
ومتأنية ،مش���يرا إلى وجود
مشروعات قيد الدراسة تبلغ
قيمته���ا اإلجمالي���ة ما يعادل
 250ملي���ون دوالر ،الفتا الى
ان بعضها يلعب دورا حيويا في
البنية التحتية ملشاريع النفط
والكهرباء وكذلك في احلفاظ
على البيئة من خالل حتويل
الغاز الى وقود سائل ملواصلة

حتقيق أهداف الشركة من حيث
البحث عن أفضل االستثمارات
بأقل املخاطر.
وقال احلش���اش في كلمته
خالل اجلمعية العمومية العادية
للشركة بنسبة حضور ،%87.22
ان التوقعات خالل  2010واعدة
وستعظم أداء الشركة مقارنة
بالعام املاضي ،مؤكدا أنها سوف
تواصل سعيها للحد من املخاطر
الناجمة عن تقلبات السوق.
وأضاف ان���ه بفضل متانة
اصول الشركة استطاعت كسب
ثقة بنوك محلية واقليمية لدعم
ومتويل مشاريعها املسقبلية،
الفت���ا ال���ى انه عل���ى صعيد
استثمارات الش���ركة القائمة

كثفت الشركة مساعيها الهادفة
نحو دعم استثماراتها القائمة
وتعظيم قيمتها االقتصادية.
وق���د انتخب���ت اجلمعية
العمومية للشركة مجلس إدارة
جديدا مكونا م���ن وليد خالد
احلشاش ممثال عن مجموعة
عارف القابضة وإبراهيم عبداهلل
خزام ممثال عن شركة مجموعة
عارف االستثمارية ومحمود
خالد اجلسار ممثال عن شركة
ركايا القابض���ة وعبدالعزيز
عبداللطيف اإلبراهيم ممثال عن
شركة عارف األهلية للتجارة
العام���ة وطارق جعفر الوزان
ممثال ع���ن مجموع���ة عارف
العقارية.

