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أصول الشركة إلى 363.7 مليون دينار وحقوق المساهمين إلى 166.2 مليونًا

النفيسي: 5.2 ماليين دينار صافي أرباح »المزايا« 
و80 مليوناً إجمالي اإليرادات لـ2009

16.8 مليون دينار مخصصات الشركة و61.4 مليونًا اإليرادات التشغيلية 
والطموح كبير في 2010  القتناص الفرص ولرفع معدل الربحية

أعلنت شركة املزايا القابضة عن حتقيق 
أرباح إجمالية عن الس����نة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 بلغت 30.8 مليون دينار، 
متضمن����ة أرباحا تش����غيلية بقيمة 12.2 
مليون دينار وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 
ملي����ون دينار م����ع اعتمادها مخصصات 
بقيم����ة 16.8 مليون دينار متخضت عنها 
أرباح صافية بقيمة 5.2 ماليني دينار بعد 
استقطاع املصاريف االخرى، حيث بلغت 

ربحية السهم 11.46 فلسا.
ونظرا الستمرار نفس الظروف الصعبة 
التي تعيشها معظم أسواق املنطقة حاليا 
والتي من بينها سوق دبي الذي تستثمر 
فيه الش����ركة نسبة كبيرة من مشاريعها 
العقارية، فقد اضطرت ش����ركة املزايا إلى 
اللجوء إلى أخذ مخصصات عن الس����نة 
املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 
لتكون دعامة لها للسنة املقبلة، جاء هذا 
االعالن عقب انتهاء اجتماع مجلس االدارة 

الذي عقد في مقر شركة املزايا برئاسة رئيس مجلس االدارة رشيد 
النفيسي.

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

املالية في االسواق العاملية.
واضاف النفيسي: »ان إجمالي أصول الشركة بلغ 363.7 مليون 
دينار في حني بلغت حقوق املساهمني 166.2 مليون دينار في الوقت 
الذي بلغ فيه اجمالي مديونية الش����ركة أمام البنوك 58.5 مليون 
دينار وال تتعدى نسبتها ال� 16% من إجمالي أصول الشركة ونسبة 

35% من إجمالي حقوق املساهمني«.
وأكد النفيسي أن املزايا قد كرست كل الوسائل املمكنة للحفاظ 
على استقرار االرباح النسبي للعام 2009، محققة إيرادات تشغيلية 
بلغت 61.4 مليون دينار وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون دينار 
محققة إجمالي إيرادات بلغ 80 مليون دينار. وأضاف النفيسي أن 
خطة املزايا احلالية تتمركز حول تنفيذ وتسليم جميع املشاريع 
قيد االجن����از حاليا، وهو االمر الذي قطعت خالله املزايا ش����وطا 
كبيرا، حيث بلغت نسبة االجناز ملش����اريعها في الكويت حوالي 
95%، في حني انتهت من مشاريع بالكامل على غرار مشروع سفن 
زونز الواقع في منطقة الشويخ الصناعية واملخطط افتتاحه في 
غضون االسابيع القليلة املقبلة. على صعيد آخر أضاف النفيسي 

ان الشركة قد استطاعت إعادة االصول عن 
طريق عمليات البيع، فيما يجري العمل 
اآلن على استكمال املشاريع العقارية في 
دب����ي والتي قد وصلت إلى نس����ب إجناز 
تتراوح بني 40% و80% في بعض املشاريع، 
حيث تعمل الش����ركة على حتصيل كافة 
املبال����غ الناجمة عن عملي����ات البيع في 
املشاريع حسب نسب االجناز، عالوة على 
االستحواذ على جميع الوحدات السكنية 
واملكتبية التي مت تسويقها مسبقا والتي 
عجز أصحابها عن السداد نتيجة لظروف 
االزمة املالية العاملية والتي حددت إمارة 
دبي نظاما واضحا لالستحواذ عليها، االمر 
الذي سيعود بالنفع على أصول الشركة 
ونتائجها املالية حيث وضعت املزايا خطة 
إلدراج هذه األصول ضمن املشاريع املدرة 
للدخل او املشاريع املتاحة للبيع. أما عن 
خطة الش����ركة اخلاصة بعمليات تشغيل 
املشاريع الكبرى املدرة للدخل واملوجودة 
في كل من الكويت والس����عودية ودبي، فقد اشار النفيسي إلى أن 
لدى الشركة عوائد سنوية متوقعة ستبدأ اعتبارا من الربع االول 
لعام 2010 والذي ش����هد انتهاء الشركة من تنفيذ 5 مشاريع مدرة 
للدخل، مضيفا أن هذه املشاريع تتمثل في مشروع كلوفر كلينك 
الطبي الواقع على الدائري الرابع، ومشروع مدينة االعمال الكويتية، 
ومشروع سفن زونز � هذا على صعيد الكويت � أما بالنسبة إلمارة 
دبي فإن الش����ركة بصدد االنتهاء من تنفيذ مشروع بيزنس أفنيو 
والذي يخدم قطاع املكاتب، ومش����روع الڤيال السكني عالوة على 
حصتها في برج سكاي جاردنز السكني الواقع في مركز دبي املالي 
العاملي والتي حصلت الشركة مؤخرا من إدارة أمالك االراضي في 
دبي على ترخيص يخولها استثماره كشقق فندقية وتتوقع منه 
الشركة عوائد جيدة، أما على صعيد السعودية فإن الشركة تطرح 

للتأجير حاليا مشروع أبراج املعذر الواقع في مدينة الرياض.
من جهة أخرى أفاد النفيسي بأن لدى املزايا خطة طموحة لعام 
2010 تبدأ بإدراجها أرباحا بقيم����ة 1.77 مليون دينار مت حتقيقها 
بالفعل من إبرام صفقة بيع حصتها من عقار »االحساء« الواقع في 
اململكة العربية السعودية بقيمة إجمالية بلغت 8.5 ماليني دينار، 

تزمع املزايا إدراجها ضمن أرباح الربع االول من العام 2010.
أما عن مشاريع الشركة املس����تقبلية، فذكر النفيسي أنه على 
الرغم من سياسة التريث واحلذر الذي تتبناه املزايا في مسيرتها 
احلالية إال أن املزايا مازالت تعمل على اقتناص الفرص التي حتقق 

اهدافها وسياستها.
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