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الشركة جددت جميع التزاماتها المالية وقروضها المتبقية تبلغ 20 مليون دينار

ناجتة عن انخفاض اس����تثمارات 
مباش����رة مدرجة في البورصات 
العربية واحمللية وخاصة مؤشر 
سوق الكويت لالوراق املالية الذي 
انخفض بنس����بة 53%. وبني انه 
على قدر الصعوبات التي واكبت 
العام 2008 اال ان الشركة جنحت 
في زيادة رأس����مال ش����ركة الداو 
للمشاريع البيئية الى 20 مليون 
دينار، مع العلم ان الشركة حققت 
ما يعادل 5 فلوس صافي ربح بعد 
الهيكلة لنفس العام. واش����ار الى 
ان التقلبات الس����ريعة واالنهيار 
ال����ذي حص����ل لكيان����ات عريقة 
محلية وعاملي����ة جعلتنا نتحفظ 
في االستثمار والتدقيق بشدة على 
التدفق النقدي للشركة. ولفت الى 
ان الشركة ساهمت في دعم مشاريع 
التخرج لع����دد 14 من طلبة كلية 
الهندسة في جامعة الكويت. هذا 
وقد صادقت عمومية الشركة على 
بنود جدول اعمالها التي تضمنت 
مناقشة البيانات املالية وحساب 
االرباح واخلسائر عن السنة املالية 

املنتهية في 31 مارس 2009.

حققت الشركة في ربعها االول 10 
فلوس صافي ربح للسهم ومعلنة 
عن توسعات جغرافية مدروسة، 
اال ان االنهيار العاملي لالقتصاد في 
كل قطاعاته كان صدمة للجميع 
لسرعة آثاره والتي لم تفلح معها 
كل املبادرات العاملية، مشيرا الى ان 
انخفاض النفط الى مستوى دون 
ال����� 50 دوالر كان عالمة للكويت 
وخاصة ان املوازنة العامة تضمنت 

في طياتها حساب هذا الرقم.
القطاع  وزاد قائال: لم يستفد 
اخل����اص م����ن االرتفاع����ات التي 
حصل����ت في اس����عار النفط ولم 
تعرض الدولة اي مشاريع كبرى 
الوقت وتعرضت شركة  في ذلك 
جبلة القابضة لضغوطات كبيرة 
في مجال التمويل ملشاريع كانت 
قد اقدمت على اجنازها مع حلفائها، 
مع العلم ان هناك موافقات مسبقة 
من حيث املبدأ على هذا التمويل 
اال ان تش����دد النظام املالي جعل 
هذه البنوك تتراجع وتسحب فكرة 
التمويل. وافاد الساير بان اخلسارة 
التي حتققت هي خسارة دفترية 

صناعية تأجلت كانت في الكويت 
وبعض ال����دول العربية. وقال ان 
الش����ركة حاليا تتابع مشاريعها 
القائمة م����ن باب اول����ى قبل ان 
تدخل في مشاريع جديدة. ولفت 
الى ان الش����ركة لديها مساهمات 
استراتيجية بشركة نابسكو التي 
فازت ب� 7 عقود مؤخرا. وذكر ان 
الش����ركة متلك 74% من ش����ركة 
املتحدة لالوراق املالية مبصر وهي 
شركة ليست عليها ديون ومحققة 
ارباحا، كما ان الش����ركة توسعت 
ايضا في القط����اع البيئي. وأملح 
الى ان 70% من مشاريع الشركة 
صناعية ولم تتأثر كثيرا باالزمة 
املالية وان هناك خسائر نتجت من 
خالل مساهمتها في شركة الكوت 
للمش����اريع الصناعية »مشروع 
مصنع امللح والكلورين« الى جانب 
شركة االس����تثمارات الصناعية، 
مبينا ان قيمة هذه اخلسائر حوالي 
5 ماليني دينار. وفي تقرير الشركة 
ذكر رئي����س مجلس ادارة »جبلة 
القابضة« بدر الساير ان العام 2008 
كان عاما صعبا على اجلميع حيث 

عاطف رمضان
اكد الرئيس التنفيذي لشركة 
جبلة القابضة محمود اجلعفر ان 
الشركة استطاعت ان جتدد جميع 
االلتزامات املالية مع نهاية العام 
2008 »شهر نوفمبر«، مشيرا الى 
ان البنوك كانت لديها ثقة بالشركة 
وان القروض املتبقية قيمتها 20 
مليون دين����ار منها من 10 الى 12 
مليون دينار قروض طويلة األجل 
والنسبة املتبقية منها عبارة عن 

التزامات قصيرة األجل.
واضاف اجلعفر في تصريحه 
للصحافي����ني امس عق����ب انعقاد 
العادية بنسبة  عمومية الشركة 
حضور بلغت 85.6%، انه يتوقع 
ان حتقق الشركة خسائر مقدارها 
فلسان للسهم للربع االول، موضحا 
ان النتائج املالية للربع االول تنتهي 
في 30 يونيو، مؤكدا ان الشركة 
يتوقع ان تغطي هذه اخلس����ائر 

فلسني خالل الربع الثاني.
ادراج الشركة  وعن موضوع 
في البورصة وملفها املتوقف منذ 
فترة بسبب رفض جلنة السوق 
طلب االدراج، ق����ال اجلعفر: لقد 
استأنفنا القضية واحملكمة ألغت 
ال����ذي كان لصالح  القدمي  القرار 
البورصة وأحالته إلدارة اخلبراء 
ومن املقرر ان يصدر رأي اخلبير 

في 22 من الشهر اجلاري.
وعن توقعاته للحكم النهائي قال 
اجلعفر: نتوقع ان تكون القضية 
اننا مستوفون  لصاحلنا خاصة 

جميع شروط االدراج.
من جهة اخ����رى افاد اجلعفر 
بأن الشركة كانت لديها موافقات 
شفهية لتمويل مش����اريع لها اال 
انه بسبب االزمة املالية واحجام 
البنوك عن تقدمي تسهيالت مالية 
للشركات بعد قرارات »املركزي« 
اضطرت الى ان توقف هذه املشاريع 
ضاربا مثاال على ذلك مبش����اريع 

الساير: »جبلة القابضة« نجحت في رفع رأسمال
 تابعتها »الداو للمشاريع البيئية« إلى 20 مليون دينار

بإجمالي عدد المتملكين 21011 مواطنًا والسعودية في المركز الثاني

الكويت األولى خليجيًا في تمّلك المواطنين 
للعقار في دول مجلس التعاون

احتلت الكويت املرتبة االولى من حيث متلك 
املواطنني للعقار في دول مجلس التعاون حيث 
وصل اجمالي عدد املتملكني 21011 مواطنا حتى 

العام 2007.
وجاءت السعودية وفقا إلحصائية صدرت 
عن األمان���ة العامة ملجلس التعاون في املرتبة 
الثانية ف���ي إجمالي املواطنني املتملكني للعقار 
بعدد 7507 مواطنني تلتها االمارات بواقع 4463 
متملكا فالبحرين باملرك���ز الرابع بواقع 3225 

مواطنا.
وأش���ارت اإلحصائية الى تزايد ملحوظ في 
عدد املس���تفيدين من حرية متلك العقار بدول 
اخلليج حيث بلغت 6716 حالة متلك في 2007 
كما ان العدد االجمالي التراكمي حلاالت ش���راء 
العقارات بلغ حوالي 39 الف عملية شراء حتى 

نهاية العام نفسه.
وذكرت ان العام 2007 استحوذ على النصيب 
االكب���ر بني االعوام من حي���ث عمليات التملك 
منذ اعالن قمة الدوحة الش���هير بقيام السوق 
اخلليجية املشتركة مما كان له االثر االكبر في 
زيادة النسبة والتي جعلت 3054 مواطنا كويتيا 
يتملكون في السوق العقارية اخلليجية و1337 

مواطنا سعوديا يقومون باالمر نفسه.
يذكر ان السوق املشتركة تركز على املواطنة 
اخلليجية في املجال االقتصادي وتقوم على مبدأ 
اساس���ي وهو ان يتمتع مواطنو دول املجلس 
االف���راد واالعتبارون باملعاملة الوطنية في اي 
دولة من الدول االعضاء بحيث تتوافر لهم جميع 
املزايا التي متنح للمواطنني في جميع املجاالت 

االقتصادية دون تفريق او متييز.

تكون نتائج هذه اجلهود إيجابية 
بشكل كبير على العمالء، حيث 
إلى تأهيل  يهدف بنك بوبيان 
موظفيه الذين لهم صلة مباشرة 
بتقدمي أعمال وخدمات للعمالء«. 
مؤكدا أن منح املوظفني مثل هذه 
البرامج يأتي ضمن إطار حرص 
البنك على االلتزام بتوجيهات 
لتحقيق أهدافه���ا الرامية إلى 
زيادة الوعي املصرفي الوظيفي. 
مشيرا إلى أن استراتيجية بنك 
بوبيان في تطوير املوظفني آتت 
ثمارها من خالل مواصلة البنك 
في تطوير اخلبرات واملهارات 
في كل املجاالت سواء في مجال 
ج���ودة اخلدم���ة أو في خدمة 

العمالء.

وتأتي هذه اخلطوة لتعزيز 
اخلبرة العلمية والعملية لدي 
موظف���ي البنك من خالل دمج 
ديناميكي���ة املركز مع مهارات 
املوظفني، والتي بالتالي تساعد 
على تقدمي أفضل احللول في 
مركز االتصال وينعكس ذلك 
على األداء العام للبنك ويسهم 
بشكل فعال في حتقيق النجاح 
والتفوق في العديد من املجاالت 
على مستوى القطاع اخلاص. 
حي���ث تعتبر ه���ذه اخلطوة 
ه���ي املرح�����ل���ة األولى من 
التط�����وير  عدة مراحل م���ن 
والتحديث س���يعلن عنها في 

القريب العاجل.
واختتم العومي »نتوقع أن 

  CariZMa FZ LLC الدولي���ة 
للبرام���ج املتخصصة ملوظفي 

مركز االتصال.

بنك بوبيان على تأهيل موظفيه 
وفق أفضل املعايير ومستويات 
اخلب���رة واملعرف���ة، ورف�����ع 
كف����اءات وخب���رات موظفي 
مرك���ز االتص������ال وحتقيق 
أعلى املس���توي����ات في مجال 
تقدمي اخلدم���ات املص����رفية 
وذل���ك من خالل تش���جيعهم 
على االس���ت���فادة من الفرص 
التعليمية والتدريبية املتاحة 
داخل البنك وخارجه لتوسيع 
دائرة معرفتهم بأفضل وأحدث 
األنظمة والوس�����ائل التي حتقق 

اجلودة في أداء املوظفني«.
ومن اجلدير بالذكر أن بنك 
بوبيان هو أول بنك في الكويت 
يحصل موظفوه على الشهادة 

أعلن بنك بوبيان عن تخرج 
دفعة م���ن موظفيه احلاصلني 
على الشهادة الدولية للبرامج 
  CariZMa املتخصص���ة م���ن
ملوظفي مركز االتصال من شركة 
متخصصة للعالقات والتطوير 
حتت إشراف شريكها الدولي، 

مدرسة مركز االتصال.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
اخلدمات املصرفية االلكترونية 
فهد العوم���ي قائ��ال: »نفتخر 
بنج���اح ال���دورة التدريبي���ة 
بش���كل باهر وبحص���د ثمرة 
اجلهود املبذولة التي ته���دف 
باملقام األول إلى تطوير مركز 

االتصال«. 
العومي »يحرص  وأضاف 

تهدف إلى تطوير مراكز االتصال في البنك

»بوبيان« يمنح موظفي مركز االتصال برامج متخصصة 

فهد العومي

موستاجن 2010 األكثر شعبية في أميركا

موستاجن 2010 تنطلق رسميا في الشرق األوسط خالل أيام 

حازت أعلى تقييم للسالمة من الحكومة األميركية

»فورد موستانج« 2010 تصل إلى الشرق األوسط خالل الشهر الجاري

أن يحصل على مايرغب فيه. 
و اكد راندل ان روعة التصميم 
اخلارجي ملوستاجن 2010 تبدأ من 
شبكها األمامي الذي يكتسب حلة 
أكثر جرأة وعدائية واملعزز بشعار 
موستاجن اخلاص اجلديد الذي يتم 
اعتماده ألول مرة منذ إطالق الطراز 
األول عام 1964. واضاف ان طراز ال 
جي تي مجهز مبقدمة جديدة أكثر 
اندفاع����ا، بينما مت دمج املصابيح 
األمامية مع املؤش����رات الضوئية 
اجلانبية في وح����دة واحدة مما 
يضفي عليه����ا مظهرا أكثر حداثة 

وتطورا. 

ومن جانبه قال كبير مهندسي 
فريق تصميم موستاجن اجلديدة 
بول راندل: »تشكل موستاجن 2010 
نقطة حتول فريدة خاصة بالنسبة 

للقوة وروعة التصميم«. 
واوضح ان »موستاجن« ترتكز 
على فلسفة تصميمية تقوم على 
مبدأ من����ح العمالء م����ا يرغبون 
فيه. ومن هذا املنطلق، كشف ان 
»موستاجن« تتوافر بطراز »الكوبيه« 
وطراز آخر بسقف مصنع بالكامل 
م����ن الزجاج فضال ع����ن توفرها 
مبجموعة واسعة من اخلصائص 
والتجهيزات التي تضمن لكل عميل 

أكثر من مجرد سيارة رياضية، فهي 
أسطورة ماثلة يشهد عليها أكثر من 

9 ماليني عميل حول العالم. 
واض����اف ان ه����ذه الرياضية 
اجلبارة تستمد قوتها من تاريخها 
العريق املمتد عبر 45 س����نة من 
املثير،  الرياضي  التمي����ز واألداء 
إضافة إلى الش����غف الذي يستمر 
في جذب أعداد متزايدة من العمالء 

لتملك هذه السيارة الفريدة
وب����ني ان طراز 2010 من فورد 
موس����تاجن، يأتي ثم����رة جلهود 
مضني����ة ودؤوب من قبل الفريق 

املكلف بتصميمها. 

س����تطل فورد موستاجن 2010 
اجلديدة على محبيها في الشرق 
األوسط هذا الشهر بتصميم خارجي 
جديد ومقصورة داخلية محدثة 
بالكامل تشتمل على أحدث التقنيات 
وأفضل مواد التصنيع إضافة إلى 
جتهيزها مبحرك جب����ار بثماني 
اسطوانات V8 مينح عشاقها قوة 
غير مس����بوقة واندفاعا يحبس 

األنفاس. 
وتتمتع موستاجن اجلديدة لعام 
2010 بخصائص فريدة على مستوى 
القدرة عل����ى املناورة وجتهيزات 
السالمة واألنظمة التقنية املتطورة 
التي تعزز أداءها وترسخ السمعة 
التي اكتسبتها على مر الزمن لتوفر 
ملالكيه����ا أعلى مس����تويات القوة 
واألداء ومتع����ة القيادة اخلالصة 

وذلك بالسعر املناسب.
ولعل حصول موستاجن 2010 
طراز الكوبيه عل����ى تقييم من 5 
جنوم ألدائها في اختبارات التصادم 
من االدارة الوطنية للسالمة على 
الطرقات السريعة التابعة للحكومة 
األميركية خير دليل على تفوقها 
الذي يكمل تصميمها  الهندس����ي 
الكالسيكي البديع وأدائها اآلسر.

التس����ويق  وأوض����ح مدي����ر 
الش����رق  واملنتج����ات لدى فورد 
األوسط ثيو بينسن ان »موستاجن« 

إل����ى أن  وجت����در اإلش����ارة 
»موستاجن« 2010 اجلديدة جتمع 
بني عراق����ة املاضي وقمة التطور 
التقني سواء من ناحية األداء أو 

التصميم أو الهندسة. 
وق����ال ران����دل، وه����و يصف 
التحس����ينات التي شهدتها قاعدة 
العجالت في موستاجن اجلديدة: 
»لقد مت اعتماد أفضل اخلصائص 
األساسية في طراز »بوليت« لتمثل 
قاعدة انطالق محورية في تصميم 
موستاجن جي تي اجلديدة. كما قمنا 
باعتماد عدد كبير من التحسينات 
التي طورناها في فريق موستاجن 

راسينج«. 
العجالت واإلطارات أكبر مبقدار 
بوصة كاملة لتراوح قياساتها بني 
17 و19 بوصة مبا يساعد في حتسني 
الق����درة على الكب����ح وخصائص 
املناورة والتماسك. كما مت حتسني 
أداء مخمدات الصدمات على جميع 

الطرازات. 
وقال مدي����ر فري����ق تصميم 
سيارات موستاجن توم بارنز: »قمنا 
بتعديل النوابض، وقضبان التثبيت 
ومخمدات الصدمات لتحسني األداء 
الراحة والق����درة على  وعوام����ل 
التوجيه واملن����اورة على جميع 
الطرازات، مما نتج عنه حتس����ن 

جذري في متعة القيادة«.

 )سعود سالم(بدر الساير ومحمود اجلعفر وعبداملجيد أشكناني خالل عمومية »جبلة القابضة«

عموميتها وافقت على جميع توصيات مجلس اإلدارة

الجعفر: »الضيافة األهلية« ماضية في استكمال 
مدينة الشعيبة الصناعية في السعودية بعوائد %30

على الطريق السريع ملدينة جدة، 
وحاليا سيتم إنشاء خط للسكة 
احلدي����د بجوارها، فضال عن أنها 
املدينة الصناعية الوحيدة اململوكة 
للش����ركة، حي����ث ان جميع املدن 
الصناعية باململك����ة كلها انتفاع 

من 50 إلى 100 عام.
وف����ي رده على س����ؤال احد 
املساهمني عن ان هناك نية لبيع 
ارض املش����روع قال اجلعفر: ان 
الدراسة التي أجرتها الشركة قبل 
اندالع األزمة توقعت 30% أرباحا 
صافية، فإذا ما كانت هناك عروض 
لألرباح أكثر من ذلك فإن الشركة 
ستدرس ذلك، لكنه استدرك قائال: 
»أتوقع ح����دوث انتعاش، ورمبا 
حتقق الشركة ارباحا أكثر، لكن هذا 

ال مينع من دراسة هذا األمر«.
وأكد ان الشركة تتمتع مبالءة 
مالية قوية، مؤك����دا عدم وجود 
التزامات مالية على الشركة،  اي 
وه����و ما يجعل اي ق����رار تتخذه 
الشركة في صالح املساهمني أوال 
أكبر  وأخيرها، وأيض����ا حتقيق 

عوائد ممكنه.

األرض في ذروة األزمة بأكثر من 
سعرها بنسبة تفوق ال� 34%، الفتا 
إلى ان الش����ركة كانت قد اشترت 
س����عر املتر بحوالي 32 رياال ومت 
تقييمه في ذروة األزمة من أكبر 
مكتب ف����ي مكة وج����دة بحوالي 
45 رياال للمت����ر، وحاليا تقييمه 
يف����وق ال� 70 ري����اال للمتر أي ان 
الش����ركة قد حققت اآلن أكثر من 
100% أرباحا فقط من ارتفاع قيمة 
األرض وهذا يعد أكبر دليل علي 
الش����ركة املتحفظة  إستراتيجية 

لقراراتها االستثمارية.
وقال ان الشركة كانت قد تلقت 
أكثر من ألف طلب قبل بدء املشروع 
إال ان ح����دوث األزمة جعل هناك 
انخفاضا في هذه الطلبات، األمر 
الذي حدا بالشركة الى عمل دراسة 
على عدد الطلب����ات الفعلية قبل 

عملية التجهيز.
وأكد ان هن����اك مجموعة من 
املميزات االستثمارية التي تلحق 
باملشروع منها على سبيل املثال 
ال احلصر قربه����ا من مدينة مكة 
بحوالي 25 كلم، وأيضا وقوعها 

دول اخلليج، جعل توقع حدوث 
موجة تصحيح أم����را واردا، مما 
جعل اإلدارة تتحفظ في كثير من 
قراراتها االستثمارية نحو كثير من 

الفرص التي ظهرت وقتها.
وقال ان الشركة قد ربحت من 
انتهاجها لهذه السياس����ة ويظهر 
ذلك من انخفاض تكاليف مشاريع 
الشركة خصوصا في اململكة العربية 
الس����عودية، حيث كانت الشركة 
تعتزم إنش����اء مدين����ة صناعية 
متكاملة � تعد هي األولى من نوعها 
في اململكة من حيث التملك � بنحو 
من 10 إلى 17% بخالف هبوط أسعار 
حديد التسليح بنحو 25%، األمر 
الذي جعل الشركة تعمل على إعادة 
الدراسة مرة أخرى للمشروع في 

ظل املتغيرات الراهنة.
ولفت اجلعفر إلى إن الشركة 
أسست شركة في اململكة العربية 
السعودية حتت مسمي »مكة للمدن 
الصناعية احملدودة« التي نعتزم 
إنش����ائها على  املضي قدما نحو 

مساحة 30 مليون مترمربع.
وأضاف انه مت عمل تقييم لسعر 

أحمد يوسف
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الضيافة األهلية العقارية محمود 
اجلعفر ان السياسة اإلستراتيجية 
احلصيفة الت����ي انتهجها مجلس 
اإلدارة ف����ي التعامل م����ع األزمة 
املالي����ة العاملي����ة وتأثيرها على 
مختلف قطاعات االقتصاد قد آتت 
ثمارها املرجوة. وقال اجلعفر عقب 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للش����ركة أمس بنس����بة حضور 
بلغت 86% انه منذ اندالع شرارة 
أزمة الرهن العقاري في الواليات 
املتحدة األميركية منتصف العام 
املاضي، اتخذت الشركة سياسة 
استثمارية أكثر حتفظا وحصافة، 
األمر الذي جنب املساهمني الكثير 
من اخلس����ائر والتي باتت تعاني 
العديد من الشركات  من ويالتها 

واملؤسسات.
وأش����ار إلى ان مجلس اإلدارة 
رأى ان اش����تعال ش����رارة األزمة 
أثار حاالت من تس����ارع األعمال 
والصفقات وزيادة حجم مشاريع 
خاصة بقطاع البنية التحتية في 

)سعود سالم(محمود اجلعفر مترئسا عمومة الشركة


