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رشيد النفيسي

رقية الرشدان

للم���رة الثانية زوار ارض 
املعارض الدولية مبشرف على 
موعد مع ال���دورة الثانية من 
معرض »OUTLET« الذي ترتب 
إلقامته شركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من 20 مايو 

إلى 5 يونيو 2010.
وبهذه املناسبة قالت مسؤولة 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي رقية الرشدان 
انه منذ بدء احلملة التسويقية 
للمعرض فقد بادرت 11 شركة 
محلية متخصصة باالعالن عن 
انضمامها للمعرض الذي تقيمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
للمرة الثانية حيث رحبت تلك 
املجموعة من الشركات باملشاركة 
في املعرض إميانا منها بفكرته 
اجلديدة على املجتمع الكويتي 
مقارنه بدول أخرى تأخذ بفكرة 

املعرض بشكل واسع.
وتابعت الرش���دان حديثها 
موضحه ان قائمة الش���ركات 

شركة ونرز العاملية.
الش���ركات  وتس���تعرض 
املشاركة لزوار املعرض تشكيلة 
الساعات واألزياء  واسعة من 
واملالب���س واإللكتروني���ات 
التجميل  والعطورات وأدوات 

والنظارات واألثاث.
ويرى املراقبون ان معرض 
»OUTLET« ميثل فرصة جيدة 
خلدمة املستهلك من ناحية ومن 
الناحية األخرى خدمة الشركات 
التجارية، حي���ث ان املعرض 
يحرك القطاع التجاري ويخلق 
األجواء املميزة التي تشجع على 

الترويج التجاري.
الرش���دان  واختتم���ت 
تصريحاته���ا متوقعة ارتفاع 
عدد الشركات املشاركة خالل 
القادمة، مش���يرة  األس���ابيع 
الى ان باب املش���اركة ما يزال 
مفتوحا واملساحة املخصصة 
للمعرض تستوعب املزيد من 

الشركات.

املشاركة في املعرض حتى اآلن 
تضم كال من: ش���ركة الطرف 
األغر، نظارات اجلميل، ساعات 
جوفي���ال، عاه���د اخلطيب، 
شركة بيضون، شركة حبشي 
وش���لهوب، ش���ركة وه���ران 
التجارية، شركة شارمل باريس، 
شركة ماجستيك باالس، شركة 
الشايع للعطور، حنان دشتي، 

يقام في مايو المقبل

أرض المعارض الدولية بدأت تتلقى 
»OUTLET« المشاركات في معرض

371 مليون دينار إجمالي األصول و129.3 مليوناً حقوق المساهمين

النفيسي: 10.02 ماليين دينار أرباح »المزايا« في 9 أشهر
سيعود بالنفع على أصول الشركة 
املالي����ة حيث وضعت  ونتائجها 
املزاي����ا خطة إلدراج هذه األصول 
ضمن املش����اريع املدرة للدخل او 

املشاريع املتاحة للبيع.
أما عن احملور الرابع واألخير 
فه����و البدء في عمليات تش����غيل 
املدرة للدخل  الكبرى  املش����اريع 
واملوج����ودة في كل م����ن الكويت 
والس����عودية ودب����ي وأبوظبي، 
االمر الذي يتوقع ان يوفر لشركة 
املزايا عائدا سنويا بداية عام 2010 
والذي سيشهد االنتهاء من تنفيذ 

5 مشاريع مدرة للدخل.
وفي نظرة عامة على مشاريع 
الشركة احلالية في كل من الكويت 
ودبي والسعودية وأبوظبي، قال 
النفيسي: »ان املزايا تضع حاليا 
ملس����اتها االخيرة على مشروعها 
التجاري الواعد في منطقة الشويخ 
واملس����مى ب� »سفن زونز« والذي 
مت طرحه لاليجار في وقت سابق 
وبلغت نس����بة التأجير فيه نحو 
65%، باالضافة إلى مشروع برج 
»كلوفر كلينك« الذي يخدم قطاع 

الطبية، والذي وصلت  العيادات 
نس����بة االجناز فيه ال����ى مراحل 
متقدمة، أما مشروعها احليوي في 
قلب مدينة الكويت فهو مشروع 
الكويتية والذي  مدينة االعم����ال 
وصل إلى مراح����ل متقدمة وجار 
طرحه لاليجار في غضون االشهر 

القليلة املقبلة«.
وأضاف: »ان مشاريع الشركة 
في دبي تس����ير حس����ب اجلدول 
الزمني املعد لها حيث انتهت املزايا 
مؤخرا من تسليم مشروع ابراج 
بحيرات اجلميرا السكني واملسمى 
»باأليكن« كما قطعت شوطا كبيرا 
في مشروع »البزنس أفنيو« حيث 
بلغت نسبة اإلجناز فيه 65% في 
حني بلغت نس����بة اإلجن����از في 
مشروع الڤيال السكني 85% ونسبة 
30% ملشروع الليوان في دبي الند، 
كما قال النفيس����ي ان جميع هذه 
املشاريع مبيعة بنسبة 80% وقد مت 
حتصيل ما يفوق 60% من إجمالي 
هذه املبيعات، األمر الذي يساهم 
في جدول التدفق الزمني لتنفيذ 

هذه املشاريع«.

أعلنت ش����ركة املزايا القابضة 
ارب����اح بقيمة 10.02  عن حتقيق 
ماليني دينار خالل االشهر التسعة 
االولى من العام احلالي 2009، حيث 
بلغت ربحية السهم 22.26 فلسا، 
وهي النتائج التي تؤكد استقرار 
اداء الشركة خالل األشهر التسعة 
االولى من العام احلالي على الرغم 
من التغيرات التي أملت باالسواق 

العاملية.
جاء هذا االع����الن عقب انتهاء 
اجتماع مجلس االدارة الذي عقد في 
مقر الشركة برئاسة رئيس مجلس 

االدارة رشيد النفيسي.
وتعليقا على النتائج، قال رشيد 
النفيسي »لقد استطاعت املزايا أن 
حتقق أرباح����ا متوازنة وذلك في 
إطار خطتها املدروسة وسياستها 
املتحفظة والتي مت وضعها لعام 
2009 حيث راعت فيها الش����ركة 
املناخ االقتصادي العام، والتطورات 

املالية في االسواق العاملية«.
واض����اف: »ان إجمالي أصول 
الشركة بلغ 371 مليون دينار في 
حني بلغت حقوق املساهمني 129.3 

مليون دينار في الوقت الذي بلغت 
فيه مديونية الشركة أمام البنوك 
54.9 مليون دينار والتي ال تتعدى 
نسبتها ال� 10% من إجمالي أصول 
الشركة ونسبة 40% من إجمالي 

حقوق املساهمني«.
وأك����د النفيس����ي أن املزايا قد 
كرست كل الوسائل املمكنة للحفاظ 
على اس����تقرار االرباح النس����بي 
لألشهر التس����عة االولى، محققة 
إيرادات تش����غيلية بلغت 50.66 

مليون دينار.
وتاب����ع النفيس����ي: »ان خطة 
املزايا احلالية تتمحور حول أربعة 
عناصر، أولها تنفيذ وتسليم جميع 
املشاريع حتت االجناز حاليا، وهو 
االمر الذي قطع����ت خالله املزايا 
ش����وطا كبيرا حيث بلغت نسبة 
االجناز ملشاريعها في الكويت نحو 
80 إلى 100%، في حني بلغت نسبة 
إجناز مشاريعها في دبي نحو 40 

إلى %80«.
أما احمل����ور الثاني فيكمن في 
إعادة هيكلة أصول الشركة العقارية 
املالية  االلتزامات  وتسديد جميع 

املستحقة عليها وذلك ضمن اخلطة 
املوضوعة لتسييل هذه االصول عن 
طريق عمليات البيع، فيما سيرتكز 
احملور الثالث في االستحواذ على 
جميع الوحدات السكنية واملكتبية 
التي مت تس����ويقها مسبقا ضمن 
مشاريع املزايا قيد التنفيذ والتي 
عجز أصحابها عن السداد نتيجة 
لظروف االزمة املالية العاملية والتي 
حددت إم����ارة دبي نظاما واضحا 
لالس����تحواذ عليه����ا، االمر الذي 


