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الشايع لـ »األنباء«: حرص »المباني« على عدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر 
ومشاريع عقارية متعثرة جنّبها تداعيات األزمة العالمية

أعلن على هامش عمومية الشركة أن مليار دوالر كلفة مشروع »األڤنيوز« بعد انتهاء المرحلتين الثالثة والرابعة

150 مليون دينار كلفة تمويل 
المرحلة الثالثة لـ »األڤنيوز«

أشار محمد الش��ايع في كلمته خالل عمومية الشركة إلى 
أهمية املرحلة الثالثة م��ن »األڤنيوز« التي من املتوقع االنتهاء 
منه��ا عام 2012، والتي تصل تكاليفها إلى 150 مليون دينار اي 
أكثر من 500 مليون دوالر، ومتتد على مس��احة بناء تبلغ 100 
أل��ف متر مربع.و أض��اف أن املرحلة الثالثة تتضمن 6 مناطق 
مختلفة، وهي منطقة املجمع استكماال للمرحلة األولى والثانية 
والتي تتضمن محالت التجزئة ومطاعم وسوق الذهب واملنطقة 
الثاني��ة اخلاص��ة بالب��ازار، ومنطقة الس��وق الكويتي القدمي 
بأجوائه التراثية، وحي س��وكو الذي سيوفر مساحة للشباب 

للتعبير عن أفكارهم من خالل صاالت العرض واملقاهي.
وتابع: »كما تتضمن املرحل��ة الثالثة منطقة جراند أڤنيوز 
التي تعتبر العمود الفقري للمش��روع والتي تربط كل مناطقه 
ببعضها، وهي تتميز بالش��ارع الواسع املمتد واملكيف بعرض 
24 مت��را وبطول 650 مترا. إضافة الى مجمع برس��تيج الذي 
يتضمن أرقى املاركات العاملية، منها املتجر البريطاني الشهير 
ف��ي نايتس بريدج »هارفي نيكولز« الذي ميتد على مس��احة 

8000 متر مربع«.
وفيما يتعلق باملرحلة الرابعة واألخيرة من األڤنيوز كشف 
الشايع ان الش��ركة ماضية باستخراج التصاريح اخلاصة بها 

من اجلهات احلكومية.
وعن كلفة املشروع وكيفية متويل املرحلة الثالثة منه، أفاد 
املدير العام للشركة م.خالد بن سالمة بانه سيقع التسديد من 
مداخي��ل املرحلة األولى والثانية للمش��روع وكذلك من خالل 
ق��روض من مختلف البنوك، مش��يرا إل��ى أن متويل املرحلة 

الثالثة 60%منها على شكل قروض.
وبخصوص محفظة األس��هم، أفاد بن سالمة بأن الشركة 
في الوقت احلالي بصدد تس��ييل بعض األسهم لتحقيق نسبة 
من األرباح منها، مش��يرا إلى انه خالل الس��نة اجلارية سيقع 
التخلص من األس��هم املوجودة في احملفظة وكش��ف أن قيمة 
محفظة األسهم في حدود 12 مليون دينار مت تسييل 5 ماليني 

دينار السنة املاضية. 
وعن مدى املخاطرة في االس��تثمار في س��وق العقار من 
قبل املس��تثمرين الش��باب أفاد بن س��المة بأن��ه يجب على 
املستثمرين توخي احلذر على مستوى اختياراتهم للمشاريع، 
مش��يرا بقوله: »اعتقد أن أزمة العقار إلى حد اآلن لم تنته بعد 
باعتبار أن العقار صحوته او مرضه تأخذ وقتا طويال، وشدد 
عل��ى أهمية توخي احلذر في االس��تثمار في القطاع العقاري 

في الوقت احلالي«. 

)اسامة البطراوي(الشايع مترئسا اجلمعية العمومية ل� »املباني« محمد عبدالعزيز الشايع

حوار خالل اجلمعية العمومية بني محمد الشايع وم.خالد بن سالمة

وافقت اجلمعية العمومي��ة العادية وغير 
العادية على جميع البنود الواردة على جدول 
اعماله��ا ومنها توزي��ع 10% أرباحا نقدية من 
القيمة االسمية أي 10 فلوس لكل سهم و%10 
أس��هم منحة من رأس امل��ال املدفوع أي مبا 
يعادل 10 أس��هم لكل 100س��هم للمساهمني 
املس��جلني بسجالت الش��ركة بتاريخ انعقاد 
اجلمعي��ة. كم��ا وافقت عل��ى تقرير مجلس 
اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31، 
وعل��ى تقرير مراقبي احلس��ابات وامليزانية 
العمومية واحلسابات اخلتامية، وعلى مكافأة 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لعام 2009.
وأب��رأ املس��اهمون ذمة أعض��اء مجلس 
اإلدارة عن كل ما يتعل��ق بتصرفاتهم املالية 
والقانونية خالل السنة املنتهية في 2010/12/31 
. واملوافقة ملجلس اإلدارة على التعامل وإمتام 

املعامالت م��ع أط��راف ذات الصلة وجتديد 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء أسهم الشركة 
في حدود النس��بة املق��ررة بالقان��ون رقم 
1986/132 وقدرها 10% من عدد أسهم الشركة 
بقيمتها الس��وقية وفقا ألح��كام قرار وزير 

التجارة والصناعة رقم 88/11-87/10.
وأجمعت العمومية عل��ى اقتراح مجلس 
اإلدارة بإصدار س��ندات بالدين��ار الكويتي 
أو أي عملة أخرى يراها مناس��بة ومبا يتفق 
وأح��كام القانون والقرارات الوزارية املتعلقة 
باملوضوع وتفويض مجل��س اإلدارة باتخاذ 
ما يلزم نح��و ذلك. وتعي��ني أو إعادة تعيني 
مراقبي حس��ابات الشركة للسنة املالية 2010 
وتفوي��ض مجلس اإلدارة بتحدي��د أتعابهما 
وصرفه��ا لهما.وانتخب��ت أعض��اء مجلس 
اإلدارة للسنوات الثالث القادمة ووافقت على 

تعديل املادة اخلامس��ة من النظام األساس��ي 
واملادة السادس��ة من عقد تأس��يس الشركة 

لتصبح كاآلتي: 
النص احلالي للمادة : 

مق��دار رأس مال الش��ركة 45.91 مليون 
دينار موزعة على 459.195 مليون سهم قيمة 

كل سهم مائة فلس وجميع األسهم نقدية. 
النص اجلديد

مق��دار رأس مال الش��ركة 50.51 مليون 
دينار موزعة على 505.11 ماليني س��هم قيمة 

كل سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية.
وعق��د مجل��س اإلدارة اجتماع��ه بع��د 
العمومي��ة حيث مت انتخاب محمد عبدالعزيز 
الش��ايع رئيس��ا ملجل��س اإلدارة والعض��و 
املنتدب، كم��ا مت انتخاب محمد عبد اللطيف 

الشايع نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.

عمومية الشركة توزع 10% نقداً و10% منحة

مجلس اإلدارة الجديد لـ »المباني«
 محمد عبدالعزيز الشايع.

 محمد عبداللطيف الشايع.
 امين عبداللطيف الشايع.

 عبداهلل عبداللطيف الشايع.

 عزام عبدالعزيز الفليج.
 محمد راشد املطيري.

 احمد وسيم عرابي.

منى الدغيمي
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة املباني 
محمد عبدالعزيز الش���ايع ان 
الشركة حققت منوا في عائدات 
التأجير بزيادة بلغت 30% كما 
متكنت من حتقيق أرباح صافية 
بلغت 15.3 مليون دينار مقارنة 
ب�6.2 مالي���ن دينار عام 2008 
بزيادة نسبتها 146% ومبا يعادل 
33.36 فلس���ا للس���هم مقارنة 

ب�13.57 فلسا عام 2008.
وكش���ف خ���الل اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
للش���ركة الت���ي انعقدت أمس 
بنسبة حضور 90.1% أن إجمالي 
أصول الشركة بلغ 220.6 مليون 
دينار وإجمالي حقوق املساهمن 
بلغت 111.4 مليون دينار فيما بلغ 
إجمالي اإليرادات 37.8 مليون 

دينار.

التمويل متوافر

وف����ي تصري����ح خ����اص 
للصحافي����ن عق����ب انعق����اد 
اجلمعية العمومية للشركة لفت 
الشايع إلى أنه رغم التحديات 
التي طفت على السطح إال أنها 
لم تك����ن باحلجم الذي يجعل 
توسع مشروع »األڤنيوز« محل 

شك.
وقال: »ان التمويل بالنسبة 
ملشروع »األڤنيوز« كان متوافرا 
البنوك لديها االهتمام  وكانت 
املطل���وب مبدن���ا باخلطوط 
الالزمة والتحديات  التمويلية 
التي مرت بها أسواق  العنيفة 
الش���ركة  ق���د جتاوزتها  املال 
والكويت اليوم في وضع أفضل 
أن املس���تأجرين حققوا  حتى 
منوا في املبيعات وهذا ش���يء 

محمود«.

تحديات األزمة

وعن حتديات األزمة العاملية 

300 مليون دوالر.

أكبر موظف للعمالة

وأك����د أن مجم����ع »األڤنيوز« 
سيكون اكبر موظف للعمالة سواء 
كويتيون أو غيرهم، متوجها إلى 
الشباب الكويتي بقوله: »آمل من 
الش����باب الكويتي أن يستوعبوا 
فكرة اخلدمات والتوظيف في مجال 
بيع التجزئة واملطاعم والضيافة... 
مشيرا إلى أن هذه الوظائف مازالت 
مفقودة ضمن خيارات الش����باب 
الكويتي على مستوى سوق العمل. 
وعن نوعية املساعدة التي تقدمها 
»مباني« للشباب أجاب الشايع بأن 
املساعدة تتمثل في توفير البيئة 
املالئمة لهم لالنطالقة الصحيحة 

والهادفة.
وفيم���ا يخ���ص مش���اركة 
»مباني« في خطة التنمية، أفاد 
الشايع بأن الشركة بصدد دراسة 

الفرص املناسبة.

وتداعياتها على س���ير نشاط 
الشركة أفاد الشايع بأن الظروف 
االقتصادي���ة العامة واجلزئية 
يختلف تأثيرها من شركة إلى 
أخرى ومن بلد إلى آخر وال ميكن 
تعميمها، مستدركا بأنه بشكل 
عام مازال هناك حتد لالزمة ولكن 
املباني استثمارها داخل الكويت 
وحتديدا من خالل األڤنيوز وكان 
له استحسان ورضاء من طرف 
الكويتي وهذا في حد  الشعب 

ذاته مكسب ثمن للشركة.
وردا على س���ؤال »األنباء« 
عن السر وراء جناح »مباني« 
وكيفي���ة جتاوزه���ا لتداعيات 
وحتديات األزمة أكد الش���ايع 
الش���ركة كان���ت حريصة  أن 
الدخول في  وحذرة في ع���دم 
استثمارات ذات مخاطر كبيرة 
وفي مشاريع عقارية متعثرة، 
مشيرا إلى ان الشركة كانت إلى 
حد ما محظوظة في عدم ولوجها 

احملل���ي ليس معق���دا مقارنة 
باالنكشافات اخلارجية، الفتا 
إلى أن السوق العقاري حتدياته 

تبقى مؤقتة.
وعن إمكانية بعث مشاريع 
موازية ملشروع األڤنيوز، أفاد 
الش���ايع بأنه بإمكان الشركة 
ذل���ك، مش���يرا إل���ى أن هناك 
أولويات البد من االنتهاء منها 
السيما انتهاء املرحلتن الثالثة 
والرابعة من مشروع »األڤنيوز« 
بعد احلصول على التراخيص 
الالزمة، مش���يرا بقوله: »بكل 
ش���فافية ميكن القول إذا متت 
املرحلت���ان الثالث���ة والرابعة 
فسيكون اس���تثمارا بأكثر من 

مليار دوالر في الكويت«.
وأضاف: هذا االستثمار من 
قبل شركة »مباني« كمنفذ عقاري 
لكن إذا قيمنا هذا االس���تثمار 
من حيث استفادة املستأجرين 
فإنهم سيس���تثمرون أكثر من 

بشعبه وموارده، الفتا إلى أن 
انكشاف الشركة كان فقط داخل 
الكويت.وأضاف أن االنكشاف 

داخل مشاريع مضرة بالشركة 
ومساهميها.

وق���ال ان الكويت بلد غني 
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نتائـج الربـع األول مـن العـام الحالـي سـتكون جيـدة ومشـروع »مصـر« تـم تأجيله


