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معارض ومؤتمرات

أعلن���ت ش���ركة 
العقارية عن  اسكان 
مشاركتها في معرض 
املال واالستثمار الذي 
تنظم���ه مجموع���ة 
اجلابرية للمؤمترات 
واملعارض ويقام حتت 
رعاية وزي���ر املالية 
مصطفى الش���مالي 
وتنطلق انشطته في 
مايو املقبل مبشاركات 
واسعة من قبل العديد 

من الشركات واملؤسسات االقتصادية 
الكويتية واخلليجية.

املنت���دب  العض���و  وص���رح 
االستراتيجي لشركة اسكان املشتركة 
العقارية حمود العرو بان الشركة 
ستعرض خالل فترة وجودها في 
املعرض مجموعة من املشروعات 
العقارية االس���تثمارية الكبرى في 

مصر.
واض���اف العرو ان���ه من ضمن 
التي س���تعرض ايضا  املش���اريع 
مشروع مدينة ناصر السكنية حيث 
تقع على طريق مصر االسماعيلية 
التابع جله���از العبور وهو عبارة 

عن مدينة ذات طابع 
خاص تلبي احتياجات 
جميع شرائح املجتمع 
وجميع فئاته حيث ان 
نسبة البناء على %70 
من املساحة والباقي 
خضراء  مس���احات 
س���باحة  وحمامات 
اضاف���ة ال���ى وجود 
املمي���زة  اخلدم���ات 
)مجم���ع تعليمي - 
مول جتاري - مركز 
طب���ي ومس���اجد( ومرافق وطرق 

واسعة واسفلتية.
واكد العرو ان عصر احتكار املدن 
الس���كنية لفئات خاصة انتهى من 
املجتمع حيث ميثل مشروع مدينة 
ناصر السكنية قفزة نوعية في هذه 
املشروعات مش���يرا الى ان احدث 
املش���روعات التي ستقوم الشركة 
بطرحها في السوق العقاري وهو 
عب���ارة عن منتج���ع فيفيان حيث 
يقع على طريق مصر اس���كندرية 
الصحراوي وهو عبارة عن منتجع 
كومباون���د متكامل اخلدمات حيث 

يتمتع باخلصوصية والرفاهية.

»إسكان المشتركة« تشارك بمعرض 
المال واالستثمار بمشاريع  بمصر 

حمود العرو 

أعلنت ش����ركة روائع الثريا مش����اركتها في 
»املعرض الدولي اخلامس للمطابخ واكسسواراتها 
واالدوات الصحية � مركز جاينكس« خالل الفترة 
من 28 اجلاري حتى 1 مايو املقبل في قاعة اللؤلؤة 
»فندق الس����فير« واملقام حتت رعاية ومشاركة 
كبرى الش����ركات الكويتية حيث يضم املعرض 
أكبر الشركات املتخصصة وأشهر املتخصصني 

في صناعة املطابخ في الكويت.
 وبهذه املناسبة قال املدير العام بالشركة ظهير 
مصطفى ان شركة الثريا حريصة على املشاركة 
للمرة الرابعة على التوالي في معرض فليمز الذي 
يع����د أهم معرض للمطابخ في الكويت الفتا إلى 

ان املشاركة في املعرض تأتي في ظل تبني الشركة منظورا جديدا يتمثل في 
التوس����ع في حجم أعمالها كما أن املعرض يعد فرصة كبيرة للعمالء للتعرف 

على أحدث منتجات الشركة بصورة مباشرة. 
واش����ار إلى أن الش����ركة متتاز بتوزيع وكاالت عاملية مثل وكالة سومفي 
)مواتير شتر فرنس����ية كهربائية( ووكالة tehnt )لالكسسوارات اليونانية( 
ووكالة هيرول ل� »ش����فرات شتر االملانية«، موضحا أن الشركة ستقدم خالل 
املعرض أحدث املنتجات وف����ي مقدمتها األبواب األملنيوم احلديثة التي تقوم 
شركة الثريا بتصميمها باالضافة إلى املطابخ احلديثة ذات التصاميم اخلاصة 

بالشركة. 
وأكد ان الشركة جنحت في زيادة حجم املبيعات خالل الربع االول من 2010 
قياسا بحجم املبيعات خالل الربع األخير من 2009 متوقعا أن ترتفع مبيعاتها 
خالل املعرض املقبل من 20 الى 25%. مشيرا إلى ان الثريا تثق مبعرض فليمز 
والقائمني عليه من كوادر حلسن اختيارهم ودقتهم في التخطيط، وهو األمر 
الذي ينعكس ايجابيا على املعرض من حيث عدد الش����ركات املشاركة وكذلك 

عدد العمالء والزائرين للمعرض. 
واضاف أن الثريا جنحت في بناء عالقة عمل وتعاون راس����خة بينها وبني 
عمالئها ومت تسجيلها واعتمادها من جانب العديد من اجلهات احلكومية لتنفيذ 
جميع أعمال األملنيوم اخلاصة بها مثل وزارات الدفاع والداخلية واخلارجية 
والتربية والتعليم والعالي واألشغال كما قامت الشركة بتنفيذ عدة عقود مع 
شركات خاصة مثل تنفيذ اعمال املطابخ لشركة نور العقارية، برج إليويت، 
برج رياض، وأعمال االملنيوم لشاليهات شركة العقارات املتحدة والعديد من 

الشركات االخرى. 

 »روائع الثريا« تشارك في معرض 
»فليمز الخامس للمطابخ« 28 الجاري

ظهير مصطفى

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

الصانع: »سنام« تعتزم إطالق صندوق عقاري بالربع الرابع
أحمد يوسف

أكد رئيس مجلس إدارة شركة سنام العقارية مانع 
الصانع اعتزام الشركة إطالق صندوق عقاري مدر للدخل 

وذلك اعتبارا من الربع الرابع من العام احلالي.
وقال الصانع عقب اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور بلغت 
76.17% ان الشركة ستركز على العقارات االستثمارية 

والعقارات املدرة للدخل في السوق الكويتي.
وأضاف ان الشركة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
واملوافقة من اجلهات الرقابية، مؤكدا على انه مت تأمني 
احلد األدنى من رأس���مال الصندوق والبالغ 5 ماليني 
دينار، فيم���ا ان احلد األعلى س���يكون في حدود 50 

مليون دينار.
وأش���ار الى انه مع إطالق خطط التنمية سيكون 
هناك فرص عقارية جيدة يستطيع الصندوق اقتناصها، 
باإلضافة الى ان الش���ركة تبتعد عن االس���تثمار في 
قطاع العقارات التجارية التي زادت في السوق مقابل 
انخفاض الطلب عليها ف���ي الوقت الراهن. ولفت الى 

ان تداعيات األزمة االقتصادية قد أثرت على األصول 
العقارية اململوكة للش���ركة، األمر الذي جعلها تعيد 

تقييم هذه األصول وفقا لقيمتها السوقية.
وقال: نلمس بعض بوادر التعافي خالل العام احلالي، 
االمر الذي سيكون له نتائج ايجابية تظهر على أعمال 
الش���ركة قريبا. وقال ان صافي اخلس���ائر عن العام 
املاضي بلغ 969 ألف دينار مقابل خسائر غير محققة 
بلغت 1.296 مليون دينار مبا يعادل 8 فلوس للسهم 
الواحد، وهذه هي أول خس���ائر حتققها الشركة منذ 

عشر سنوات.
وأض���اف ان موجودات الش���ركة قد انخفضت من 
23.494 ملي���ون دينار في 2008 ال���ى 20.60 مليون 
دينار عن 2009، مشيرا الى ان الشركة تسعى جاهدة 
لتنمية مواردها الذاتية مبا يحقق أكبر استفادة ممكنة 
للمساهمني وأيضا تنويع مصادر الدخل والعمل على 

تطوير املشاريع وفقا للظروف الراهنة.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية العادية وغير العادية 
للشركة قد وافقت على جميع توصيات مجلس اإلدارة 

مبا فيها التفويض بشراء 10% من اسهم الشركة، وعدم 
توزيع ارباح عن العام املاضي.

تحفظ »التجارة« 

ورد الصانع على حتفظ وزارة التجارة والصناعة 
فيما يخص تس���جيل ارض في دبي باسم أطراف ذات 
صلة بأن ذلك يتبع إجراءات خاصة ببلدية دبي، وانه 
مع اندالع شرارة األزمة املالية العاملية وتأثيرها على 
قطاع العقارات هناك فان البلدية قد اعتمدت إجراءات 
جديدة، وإعادة تنظيم هذه األراضي، وبناء على ذلك 
فقد مت تس���جيل هذه األرض باسم أطراف ذات صلة، 
مؤكدا ان اإلدارة القانونية في الشركة تتابع عن كثب 

املوضوع إلنهائه.
وقال في رده على مخالفة سجلتها وزارة التجارة 
والصناعة أيضا، ان الشركة متتلك قطة ارض في مملكة 
البحرين، وان القانون هناك ال يجيز التملك املباشر، 
فقامت الشركة بتأسيس شركة هناك باحلد االدنى بقيمة 

50 ألف دينار بحريني لتملك هذه األرض.

)كرم دياب(مانع الصانع مترئسا عمومية الشركة

80.3 مليون دينار خسائر 2008 ومجموع حقوق المساهمين بلغ 168.5 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم بلغت 211 فلسًا

المسلم: »دار االستثمار« ملتزمة بتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة المالية 
التي حازت تأييد أكثر من ثلثي البنوك والمستثمرين 

أعلنت شركة دار االستثمار عن نتائجها املالية للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بعد موافقة بنك الكويت 
املركزي اعتمادها من قبل مدققي حسابات الشركة، حيث 
أعلنت دار االس���تثمار وللمرة األولى في تاريخ الشركة 
منذ تأسيس���ها عام 1994عن خسائر بلغت 3.80 مليون 
دينار، أي بخسارة 87.45 فلس���ا للسهم الواحد. حيث 
تأثرت النتائج املالية للعام 2008 بخسائر غير محققة 
للشركة وانخفاض في قيمة املوجودات.  وقد بلغ مجموع 
أصول الشركة في 2008 نحو 1200 مليون دينار مقابل 
مجموع املطلوبات 1000 مليون دينار في العام نفسه ألن 
بعض أصول شركة دار االستثمار مقيمة وبعضها اآلخر 
مت تقييمه بالقيم التاريخية. كما بلغ إجمالي املخصصات 
اإلضافية التي حتملتها ميزانية دار االستثمار )ملواجهة 
االنخفاض املؤقت في قيم االستثمارات اخلاصة بالدار( 
عن 2008 مبل���غ 89.5 مليون دينار، في حني بلغ حجم 
االنخفاض أيضا املؤقت في قيمة أصول بعض الشركات 
الزميلة ما قيمته 520 مليون دينار في الربع األخير من عام 
2008، مما كان له األثر على نتائج أعمال الشركة في الربع 
األخير، وكان نصيب الدار في االنخفاض املؤقت لألصول 
ما يقارب 90 مليون دينار في الربع األخير فقط. وتعليقا 
على هذه النتائج، ق���ال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

املنتدب في ش���ركة دار االستثمار 
عدنان املسلم: »لقد كان عام 2008 
عاما س���لبيا على أعمال ومشاريع 
الغالبية العظمى من الشركات حول 
املالية  العالم وذلك نتيجة لألزمة 
العاملية الت���ي طالت كل القطاعات 
وأثرت بش���كل كبير على مختلف 
النشاطات االقتصادية وباألخص 
النشاطات االستثمارية حول العالم، 
كما انه التزال تداعيات هذه األزمة 
ترمي بظاللها على األسواق املالية 
في العالم بشكل عام وفي املنطقة 
بشكل خاص«. وتابع املسلم: »لقد 
تخطينا املرحلة الصعبة بالصبر 
والتأني والتخطيط السليم ملواجهة 

تبعات األزمة وبفضل ثقة املستثمرين واملساهمني بنا، 
ونود التأكيد في هذا الص���دد على متانة الوضع املالي 
لش���ركة دار االستثمار وذلك بتحس���ن أصولها مع بدء 
انتعاش األس���واق األمر الذي سيمكننا من الوفاء بكافة 
التزاماتنا، كما نود التأكيد أيضا على التزامنا التام بتنفيذ 
بنود خطة إعادة الهيكلة املالية التي أعدت بالتنس���يق 

مع قبل اللجنة التنسيقية للبنوك 
واملس���تثمرين والتي حازت على 
تأيي���د أكثر من 80% م���ن البنوك 
واملستثمرين إلميانهم بأنها أفضل 
احللول للخروج من األزمة«. هذا وقد 
عمت أجواء إيجابية حول خطة إعادة 
الهيكلة بعد إعالن دار االستثمار في 
شهر مارس املنصرم قرار االنضمام 
إلى قانون تعزيز االستقرار املالي في 
الكويت، وجاء ذلك كخطوة مدروسة، 
الهيكلة  وذلك العتماد خطة إعادة 
من القضاء الكويتي النزيه والعادل 
وإضفاء الشرعية القانونية عليها 
والتي ح���ازت تأييد أكثر من %80 
من البنوك واملستثمرين حيث مت 
اإلجم���اع على أن حل إع���ادة الهيكلة هو أفضل احللول 
املطروحة كونه يفسح املجال أمام شركة دار االستثمار 
للتفرغ إلدارة أصولها العديدة واملتنوعة واملعقدة وذلك 
للخروج بأفضل صيغة وإحراز أفضل النتائج التي ترضي 
جميع األطراف.  وقال: »نشكر كل البنوك واملستثمرين على 
تفهمهم طوال هذه األيام العصيبة، كما نوجه شكرنا الكبير 

إلى محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز 
وفريق عمله لتفهمهم وتعاونهم، ونش���كر أيضا مراقب 
بنك الكويت املركزي د.عيد الظفيري جلهوده املثمرة«. 
مشيرا إلى أن دار االستثمار ملتزمة بتطبيق خطة إعادة 
الهيكلة املقترحة في أسرع وقت ممكن.  واختتم املسلم 
بتوجيه شكره إلى اللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي 
متثل البنوك واملستثمرين في إعداد وتنفيذ خطة إعادة 
الهيكلة وجميع اجلهات التي واكبت مسيرة خطة إعادة 
الهيكل���ة بجهودها احملترفة مثل بنك كريدي س���ويس 
العاملي الذي عمل كمستشار مالي لشركة دار االستثمار 
ومكتب فينزون واليكنز الدولي للمحاماة، دبي واملركز 
للمحاماة، الكويت، اللذين أمدا ش���ركة دار االس���تثمار 
باستشاراتهما ومساعدتهما اخلبيرة، ومؤسسة مورغان 
ستانلي العاملية التي عملت كمستشار للجنة التنسيقية 
املمثلة للمستثمرين والدائنني، مؤكدا أن دار االستثمار 
ستكرس كل مساعيها في الفترة القادمة إلدارة أصولها 
املتنوعة في السوق احمللية والعاملية وللعمل على الوفاء 
بجميع التزاماتها املالية وضمان حقوق مساهميها والبنوك 
واملستثمرين فيها، وذلك بعد مبادرتها باالنضمام لقانون 
تعزيز االستقرار املالي والذي يعتبر سبقا الفتا في سوق 

الكويت من بني شركات االستثمار الكويتية.

أرقام عن 2008 لـ »الدار«
بلغ مجموع أصولنا في نهاية 2008 

أكثر من 1200 مليون دينار.
جميع أصولنا حصص حاسمة قيمتها 
احلقيقية أعلى بكثير من القيم احملاسبية.

إجمال����ي املخصصات اإلضافية التي 
حتملته����ا ميزاني����ة الش����ركة ملواجهة 
االنخفاض املؤقت في قيم االستثمارات 
اخلاصة بالدار عن 2008 بلغ 89.5 مليون 
دينار في حني بلغ حجم االنخفاض أيضا 
املؤقت في قيمة أصول بعض الشركات 
الزميلة ما قيمته 520 مليون دينار في 
الربع األخير من 2008، مما كان له األثر 
على نتائج أعمال الشركة في الربع األخير، 
وكان نصيب الدار في االنخفاض املؤقت 
لألصول ما يقارب 90 مليون دينار في 

الربع األخير فقط.

80.3 مليون

نؤكد متانة الوضع املالي لدار االستثمار وذلك بتحسن أصولها مع بدء انتعاش األسواق األمر الذي سيمكننا من الوفاء بجميع 
التزاماتنا

عدنان املسلم

 اختتمت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستشارات والتدريب برنامج إعداد 
وتأهيل إخصائي التدريب والذي 
أعد لتأهيل الكوادر التدريبية في 
املديرية العامة للتعليم والتدريب 
التابعة لوزارة الصحة في سلطنة 
عمان، حيث أقيمت انشطة البرنامج 
التدريبي خالل الفترة من 20 إلى 
24 م����ارس املاض����ي، ويأتي ذلك 
في إطار س����عيها املتواصل لدعم 
وتطوير الق����درات التدريبية في 
مؤسس����ات األعمال على مستوى 
احلكومة والقطاع اخلاص داخل 

وخارج الكويت. 
وبهذه املناس����بة أكد رئيس مجلس إدارة ش����ركة اإلبداع اخلليجي 
د.طارق سويدان أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار االهتمام املستمر 
واملتواصل نحو إرس����اء مفاهيم تدريبي����ة متطورة جتمع بني األصالة 
واملعاص����رة وتواكب كل ما هو جديد في علم التدريب احلديث دون أن 
تغفل طابع اخلصوصية احمللية واحتياجات ومتطلبات العمالء.  وبني 
الس����ويدان أن احملاور التدريبية للبرنامج شاملة وجامعة للعديد من 
االستفسارات التي تشغل بال املتدربني في القطاعني احلكومي واخلاص 
حيث تركزت تلك احملاور حول وضع مقدمة في مس����ؤوليات اخصائي 
التدريب وكذلك الربط بني اخصائي التدريب ومنظومة التدريب املعاصرة 
والتدريب والتطوير نظرة عامة والعملية التدريبية بني النظرية والواقع 
وحتدي����د وحتليل االحتياجات التدريبية ومفاهيم التدريب املبني على 
الكفاءات العلمية وإعداد اخلطة التدريبية وتصميم البرنامج التدريبي 
ودور اخصائي التدريب في اختيار أس����اليب وطرق التدريب ومهارات 

تصميم واستخدام املعينات التدريبية. 
 واس����تدرك بأن البرنامج حرص عل����ى أن يكون اجلانب التطبيقي 
موجودا وبشكل رئيس����ي ضمن احملاور التدريبية من خالل تطبيقات 
النموذج الرباعي لكيرك باتريك لتقييم التدريب وقياس الفاعلية اخلاصة 
به.  وأوضح أن البرنامج ال����ذي حضره 23 متدربا من املديرية العامة 
للتعليم والتدريب قد جنح في إرساء األفكار اخلاصة بالبرنامج التدريبي 
وأهمية تكوين أفكار جديدة بني النظري����ة والتطبيق العملي لتحقيق 
األهداف املطلوبة من البرنامج، وكذلك اإلجابة عن جميع االستفسارات 

العملية للبرنامج ومبا يعزز قدرات األفراد. 

خالد الغامن

أك����د نائب  � كونا:  الكوي����ت 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
اإلسكان الشيخ احمد فهد األحمد 
الصباح أن قطاع السياحة يشكل 
أهمي����ة خاصة في املش����روعات 
التنموية بهدف إضافة بند جديد 

على موارد الدولة.
وق����ال بيان صادر عن املكتب 
اإلعالمي للش����يخ احمد الفهد ان 
الفهد عقد اجتماعا  الشيخ احمد 
موس����عا م����ع قي����ادات ش����ركة 
املشروعات السياحية متت خالله 
مناقشة اخلطة اإلس����تراتيجية 
للش����ركة 2011 � 2015 للوق����وف 
على مراحل التطوير التي تتطلبها 
املشروعات القائمة ولتتالءم مع 
طبيع����ة املجتمع الكويتي عالوة 

على املشروعات اجلديدة.
وأض����اف البيان أن الش����يخ 
احمد الفه����د اطلع على املعوقات 
والصعوبات التي تواجه القطاع 
السياحي والتطوير الذي ينشده 
خالل املرحلة املقبلة، موضحا أن 
الوزير أكد انه س����يقوم بعرض 
الصعوبات على مجلس الوزراء 
التخاذ القرارات التي من ش����أنها 
دفع دوران القطاع السياحي في 
الكويت وتنفيذ مشروعاته على 

ارض الواقع.
وقال الش����يخ احمد الفهد ان 
الدولة تدفع بهذا االجتاه وتوفر 

تكون مملوكة بنسب متفاوتة بني 
الشركة والقطاع اخلاص.

واك����د الغ����امن ان االنط����الق 
نحو ادخ����ال القطاع اخلاص في 
املشروعات السياحية يأتي ترجمة 
للنهج احلكومي في مشاركته في 
خطة التنمية مؤكدا ان الش����ركة 
املب����ادرة وعملت  اخذت زم����ام 
على ادماج القط����اع اخلاص في 
مشروعاتها بهدف رفع مستوى 
الكوي����ت لتكون  الس����ياحة في 

متناغمة مع حاجة املجتمع.
واوضح ان آلية استراتيجية 
املشروعات السياحية تبدأ العام 
املقبل وتستمر حتى2015 مضيفا 
ان اخلطة البد ان متر عبر قنوات 
رس����مية تبدأ من موافقة مجلس 
ادارة شركة املشروعات السياحية 
عليه����ا وهو ما مت. وتابع ان آلية 
اإلستراتيجية سيتم إرسالها إلى 
الهيئة العامة لالستثمار باعتبارها 
الش����ركة ثم تأتي خطوة  مالكة 
إرسالها إلى أمالك الدولة واملرحلة 
النهائية حتويلها الى جهاز البلدية. 
وعبر الغ����امن عن تفاؤله بالدعم 
الالمحدود من الشيخ احمد الفهد 
وتأكيده على تذليل كل املعوقات 
واستعجال انهاء اجراءات الدورة 
املس����تندية مضيف����ا ان باكورة 
التنفيذ س����تنطلق بالتعاقد مع 
املقاولني املتخصصني في املجاالت 
السياحية والشركات ذات الصلة 

بجلب االلعاب الترفيهية.

كل ما يلزم ويخدم الهدف املنشود 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري باعتبار القطاع السياحي 
احد مقومات هذا التوجه مشددا 
عل����ى دور القط����اع اخلاص في 
املشروعات التنموية بشكل عام 

والسياحية بشكل خاص.
واكد ض����رورة التكاتف لدفع 
القطاع السياحي الى االمام وجتهيز 
البنية االساسية من املشروعات 
لتحقي����ق الهدف املنش����ود وهو 
حتويل الكوي����ت الى مركز مالي 
وجتاري. واضاف البيان ان نائب 
رئيس شركة املشروعات السياحية 
خالد الغامن اشار خالل االجتماع 
الى مشروعات كثيرة تعتمد عليها 
الشركة منها ما يقام على متويل 
ذاتي للش����ركة ومنها مبشاركة 
القطاع اخلاص او بتأسيس شركات 

ناقش الخطة اإلستراتيجية لشركة المشروعات السياحية من 2011 إلى 2015

الفهد: قطاع السياحة يشكل أهمية خاصة 
للمشروعات التنموية ويجب تطويره 

»اإلبداع الخليجي« اختتمت برنامج إعداد 
وتأهيل إخصائي التدريب في سلطنة عمان

د.طارق سويدان


