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)أحمد مال حسين: تصوير(
   

اروق د ف  :هن
ول     • يم األص ادة تقي ن إع ة ع اح ناتج  األرب

شرآة  53 • ات  ال ًا التزام مليون
ة   نبيل جعفر عبدالرحيم ان جميع العقاريات التي تمتلكها ال .دأآد نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشرآة اوآيانا العقارية  ر مرهون شرآة غي

ا » اوآيانا«واشار عبدالرحيم خالل انعقاد الجمعية العمومية امس الى تحقيق  الي جهة ارباح ار في    98صافية بلغت    . ون دين ـ   2008 ملي ة ب  47 مقارن
ي  ار ف ون دين سبة2007ملي ادة  . اي بن ة109زي ي المئ   ف

ـ  493وقال ان اصول الشرآة بلغت   ار في   ملي 374 مليون دينار مقارنة ب و بلغت    2007ون دين سبة نم سهم بلغت      32 بن ة لل ة بربحي سا  39 في المئ  فل
ادة درها  .بزي ن   105ق ة ع ي المئ 2007 ف  

م    ة ت ا بنحو   وقال عبدالرحيم ان االرباح التي حققتها الشرآة ناتجة عن تقييم االصول العقارية ومنها مليونا متر مربع من المسطحات المائي  100تقييمه
، واوضح ان االلتزامات المستحقة في  2008 ديسمبر 31السوق للفترة حتى   شرآات عالمية مشهود لها، وذلك بمتوسط اسعار3من خالل مليون دينار 

ى ان   .  مليون دينار1.9 مليون دينار، فيما تصل قيمة النقد 53تبلغ   على الشرآة2009 دالرحيم ال والمح عب ة بلغت        ر المحقق اح غي الي االرب  123اجم
ـ    2009وحتى  دينار بسبب ارتفاع اسعار العقارات منمليون  ابع ل ا «، وفيما يتعلق بمشروع البحرين الت ى    »اوآيان ع عل ه يق ، اوضح ان ساحة   2007  م

ع    100 ع بواق ر مرب ف مت هرين،        18 ال ب ش سوق عق ي ال ع ف رح للبي وف تط ة س ة متفاوت مية     . قطع ق الرس راءات التوثي تكمال اج ك الس  وذل
ع    ات البي ام عملي ا نحو      التم دقين آل منه ائق        40فن صاميم والوث ا بالت زام فيهم ى المشتري االلت ا يجب عل اء   ولفت الى انه من الم   طابق تم بن رر ان ي  .ق

 
ل   زر النخي ع ج بي

جاهزة لالنطالق لبيع جزر النخيل وهو مشروعها لقارة» اوآيانا«للتسويق اآد ان   رر ان  وحول جاهزية مشروع دبي لطرحه  استراليا، والذي من المق
ة      يتم تسويقه عقب ان تستقر االوضاع االقتصادية، الفتا ا مع حكوم د اوآيان  الى ان المشتري يجب ان يلتزم بشروط ومواصفات المشروع بموجب عق

ل     رآة النخي ي ش ة ف ي الممثل  .دب
 

ة   ي البورص اإلدراج ف
الوراق    ان الشرآة : اوآيانا قال عبدالرحيم  متحفظة حاليا في االدراج في سوق الكويت ل ك       وبالنسبة الدراج  شروط وذل ع ال تيفائها جمي ة رغم اس المالي

صادية، وان    ة االقت داعيات االزم الدراج،         بسبب ت ار الوقت المناسب ل ا اختي شار االدراج شرآة آدام الدارة االصول بإمكانه ا     مست ا به ا ان اوآيان مبين
اتخاذ خطوات ايجابية، السيما وان الرغبة في دخول البورصة موجودة لكن     حقوق مساهميها من خالل مساهم، وخطط الشرآة تعمل على دعم2500

اح  ود ارب ع وج ا   .م اد عليه تم االعتم شغيلية ي  ت
ك من نحو     163تحويل نحو   ة وذل ا في   74 مليون دينار بنسبة تغيير في القيم 2007 مليون ى  وفي رده على استفسار الحد المساهمين حول مبررات  ال

ا        ان التحويل تم بناء على عقد تم توقيعه مع:  قال عبدالرحيم2008 مليونا في 163 رة وهو م شرآة النخيل االماراتية وذلك بموجب شرط تطوير جزي
تثمار ادى    يحقق للشرآة اعادة تقييم ار المحول لالس ة، مؤآ     العقار آأصل يقبل االرتفاع واالنخفاض، مشيرا الى ان العق ع القيم ى رف ات  ال دا ان االتفاقي

م    تسمح» اوآيانا«و » النخيل«التي تمت بين  رة رق ود          » 7«بتطوير جزي ذ بن زم ضرورة تنفي ذا يل شاء مرآز تجاري واخر للخدمات وه الن وشروط   
د  .التعاق

وحول دفع مليون دينار لمؤسسة التقدم العلمي آنوع من الزآاة   يخضع للزآاة وجب علينا استقطاعان تنوع دعم المال والذي: المقررة على اوآيانا قال
ه  . غ وتوجيه المبل

 مليون دينار عن طريق اصدار اسهم منحة   262.500 مليون دينار الى 250المال من هذا وقد وافقت الجمعية على اقتراح مجلس االدارة بزيادة رأس 
سهم5بنسبة مجانية   .   في المئة من رأس المال المدفوع بواقع خمسة اسهم لكل مئة

 


