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محمود فاروق
ابلغت مصادر ذات صلة »األنباء« بأن ش���ركة الزمردة 
لالستثمار تعكف حاليا على دراسة عدة فرص استثمارية 
متنوعة في الس���وقني احمللي واالقليمي، مبينة ان الشركة 
تدرس مش���اريع عقارية وفندقية في مصر، نظرا الهتمام 
املجموعة بالسوق املصري على مستوى جميع القطاعات 

االستثمارية.

»الزمردة« تعكف على دراسة مشاريع عقارية وفندقية بمصر

النفيسي لـ »األنباء«: »المزايا« تدرس مشروعًا عقاريًا بالسعودية
شريف حمدي

أكد رئيس مجلس ادارة شركة املزايا القابضة رشيد 
النفيسي ان الشركة تدرس مشاريع عقارية محددة في 
الكويت وأس���واق مجاورة أقربها السوق السع����ودي، 
الفتا الى ان الش���ركة ت���درس مش���روعا عقاريا هناك 
سيك����ون باكورة املشاريع اجلديدة التي تعتزم الشركة 
تنفيذه�������ا خالل املرحلة املقبلة الى جانب املش���اريع 

القائمة حالي�����ا.
وقال النفيس���ي في تصري����ح خاص ل� »األنباء« ان 
هناك أكثر من فرصة متاحة أمام الش���ركة للدخول في 
مشاريع في اسواق املنطقة، مشيرا الى ان هذه الفرص 

قيد دراسة اجلدوى الختيار األنسب منها.
وعلى صعيد آخر، أفاد النفيسي بأن مساعي الشركة 
لالستحواذ شبه الكامل على شركة دبي للتطوير العقاري 
والتي متتلك فيها الش���ركة حاليا حصة 64% وش���ركة 
الواجهة املائية والتي متتلك فيها الشركة نحو 80% تهدف 

الى زيادة أصول الش���ركة واجمالي حقوق مساهميها، 
كما ان الش���ركة ترغب في زيادة حصصها في الشركات 
الت���ي متلك فيه�����ا حصصا كبي���رة وهو ما يعني انها 
على دراي���ة كبيرة بهذه الش���ركات، فضال عن تقليص 
املص�����اريف االداري�����ة من ناحية ورفع كفاءة ادارات 
الش���ركتني م�����ن ناحية اخرى، الفت���ا الى ان اجراءات 
االستحواذ ستبدأ فور احلصول على موافقة املساهمني 

باجلمعية العمومي�����ة.
وقال أن استراتيجية الشركة للفترة املقبلة قائمة على 
انتهاز الفرص املناس���بة وذات النشاط التشغيلي الذي 
يحقق عوائد مستقبلية ثابتة لصالح مساهمي الشركة 

وبعيدا عن مخاطر السوق في االستثمار غير املباشر.
وجتدر االشارة الى ان سوق الكويت لالوراق املالية 
اعلن عن ان س���هم املزايا س���يعادل 2.7 من قيمة سهم 
ش���ركة دبي للتطوير العقاري وسيعادل 5.5 من قيمة 

سهم الواجهة املائية.

أكد أن الشركة تدرس مجموعة فرص جديدة بالمنطقة وتنتظر الوقت المناسب

العمر لـ »األنباء«: »الخليجية المغاربية« 
تبحث فرصًا للتطوير العقاري بتونس

منى الدغيمي
قال نائ����ب رئيس مجلس إدارة الش����ركة 
اخلليجي����ة املغاربية القابضة ف����ؤاد العمر إن 
الش����ركة تبحث حاليا في تونس مجموعة من 
الفرص للتطوير العقاري، مشيرا الى ان هناك 
فرصا مطروحة تدرسها الشركة قبل املباشرة 
بتنفيذها وتسعى إلى دراسة الفرص التي تقع 

ضمن نطاق انشطتها. واضاف العمر في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الشركة تقوم أيضا ببناء 
وتطوير مشروع درمي 2 العقاري في الدار البيضاء 
باململكة املغربية، الفتا إلى أن الشركة كانت من 
أوائل الشركات الكويتية ورمبا اخلليجية التي 
تخصصت في االستثمارات العقارية وتطوير 
املشاريع في دول املغرب العربي بعد دراسات 

مستفيضة سبقت انشاءها. واستعرض العمر 
بعض أهم مشاريع الشركة والتي تعكف على 
تنفيذها في الفترة احلالية كمشروع جنزور في 
العاصمة الليبية طرابلس الذي متلكه وتديره 
الش����ركة الليبية للتجارة العامة وهي احدى 
الشركات التابعة للشركة اخلليجية املغاربية 

برأسمال يبلغ حوالي 40 مليون دوالر.

رشيد النفيسي

د.فؤاد العمر

أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة في شركة نفط 
الكويت ل� »األنباء« ان الشركة أرست عقد استئجار 
مرافق لالنتاج األولي في مركز جتميع النفط رقم 
16 غرب الكويت على شركة اخلريف لبيع وصيانة 
واصالح معدات اس���تخراج النفط مببلغ اجمالي 

وقدره 88 مليون دينار.
وأوضحت املصادر ان شركتني تقدمتا ملناقصة 
»نفط الكويت« إال أن عرض شركة اخلريف كان األقل 

من عرض الشركة األخرى والذي بلغ 264 مليون 
دينار، مشيرة الى ان الشركة ستباشر اعمالها في 
مركز التجميع بعد وصولها لكتاب الترس���ية من 

جلنة املناقصات خالل االسبوع املقبل.
وذكرت املصادر ان منشآت شركة نفط الكويت 
في غرب البالد تش���تمل على مراكز جتميع نفط 
وغاز هي: GC28 ,GC27 ,GC17 ,GC16 ومحطة دعم 
BS-170 ومصانع حقن مياه في املناقيش ومحطة 

ضخ في العبدلية.

»نفط الكويت« ترسي عقدًا 
على شركة الخريف بقيمة 88 مليون دينار

للقيام باستئجار مرافق لإلنتاج األولي في مركز تجميع 16

»القرين القابضة« تتفق مع بنوك محلية
على جدولة ديونها لمدة عامين

.. وتؤجل عموميتها لعدم اكتمال النصاب
تأجلت اجلمعية العمومية العادية وغير العادية لش��ركة 
القرين القابضة لعدم اكتمال النصاب الذي بلغ 2.7%، حيث 
كان من املقرر مناقش��ة توصية مجلس االدارة بتخفيض 
رأس��مال الش��ركة من 59.2 مليون دينار الى 29.6 مليون 
دينار بواقع 50% من رأس��مال الش��ركة املدفوع مبا يعادل 
29.6 مليون دينار وذلك من اجل اطفاء اخلس��ائر املرحلة 

كما في 31 ديسمبر 2009.

الغوينم: 1.4 مليون دينار إجمالي أرباح 
»المنتجات الزراعية« لـ 2009

عاطف رمضان
أك���د رئيس مجلس ادارة ش���ركة املنتجات 
الزراعية الغذائية أحمد الغوينم ان اجمالي ارباح 
الشركة ارتفعت الى 1.4 مليون دينار للعام 2009 
بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام 2008 حيث 

بلغ اجمالي االرباح 1.2 مليون دينار.
واضاف الغوينم خالل عمومية الشركة التي 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89% ان الربح 
من االنشطة التش���غيلية بلغ 362 ألف دينار 

مقارنة ب� 218 ألف دينار للعام 2008.

أبرز التغيرات

وتظهر ميزانية الشركة انخفاضا في اجمالي 
املوجودات واجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات 
مببلغ 86 ألف دينار أي بنس���بة 1.2% عن عام 
2008 وقد كان من أبرز التغييرات التي طرأت 
في جانب املوجودات ف���ي امليزانية لهذا العام 
انخفاض املوجودات غير امللموسة مببلغ 125 
ألف دينار، حيث يتم اطف���اء املوجودات غير 
امللموسة بطريقة القسط الثابت ومبعدل %10 
املالية  سنويا، وكذلك انخفضت االستثمارات 
املتاحة للبيع مببلغ 110 آالف دينار حس�����ب 
القيم����ة الس���وقية لالستثمار في 31 ديسمبر 

.2009

حقوق المساهمين

اما جانب حقوق املساهمني واملطلوبات فذك�����ر 
الغوينم ان الزيادة في حق�����وق املساهم�����ني 
لهذا العام ف���ي بنود االحتياطي���ات واألرباح 
املرحلة بلغت 173771 دينارا اي بنسب���ة 3% عن 
ع����ام 2008 كما انخفض اجمالي املطلوب�����ات 
مببل���������غ 260744 دينارا اي بنس���بة %17.7 
والناجت عن صافي الرب���ح املرحل لعام 2009 
بعد احتس��������اب االحتياطي�����ات واستبعاد 

حص������ة مؤسس�����ة الكويت للتقدم العلمي 
والزكاة ومكاف��������أة أعض���اء مجلس اإلدارة 
وتوزيع����ات للمساهمني عن أرباح عام 2009 

بواقع 5% م����ن رأس املال.
واستطرد الغوينم قائال: بالرغم من انخفاض 
ايرادات نش���اط الشركة عام 2009 مببلغ 507 
آالف دينار اي بنس���بة 5% ع���ن عام 2008 اال 
ان مجمل الربح عام 2009 ارتفع بنس���بة %11 
ع���ن ع���������ام 2008، كما ارتفع���ت االيرادات 
التشغيلي������ة األخرى عام 2009 بنسبة %16.8 

عن عام 2008.

ارتفاع المصاريف

ونظرا لتوسع الشركة في أعمالها عام 2009 
فقد ارتفعت املصاريف مببلغ 428 الف دينار اي 
بنسبة 3.2% عن عام 2008، وانخفضت الفوائد 
البنكية الدائنة عام 2009 مببلغ 33 ألف دينار 

اي بنسبة 35.6% عن عام 2008.
واشار الى ان الشركة لم حتصل على اي ارباح 
من االستثمارات خالل عام 2009 مقارنة بعام 
2008 حيث حصلت على ارباح من االستثمارات 

مببلغ 84 الف دينار.
اجلدير ذكره ان الش���ركة حققت أرباحا في 
ع��������ام 2009 قبل التوزيعات مببلغ 423244 
دين����ارا مقابل مبل���غ 398240 دينارا في عام 
2008 اي بزيادة مقدارها 25004 دنانير وبنسبة 

.%6.3
وأقرت العمومية توزيع أرباح للعام 2009 
وفقا للمادة 50 من النظام األساس���ي للشركة 
على النحو التالي: احتياطي قانوني بنس���بة 
10% واحتياطي اختياري بنس���ب����ة 10% بعد 
خصم حصة مؤسسة الكويت للتق����دم العلمي 

والزكاة.
ووزعت العمومية أرباحا للمساهمني بنسبة 

5% من رأس املال.

حاليا خطة إستراتيجية تضمن 
التنوع في االستثمارات احمللية 
لضمان انخفاض معدل املخاطر 
املالية التي مازالت تسيطر على 

األسواق اخلارجية.

على تنويع اس���تثماراتها، ما 
يساعد على رفع السيولة املالية 

لديها.
وأش���ارت املصادر الى ان 
إدارة الشركة يدرس  مجلس 

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر 
ذات صلة ان ش���ركة القرين 
البنوك  اتفقت م���ع  القابضة 
احمللي���ة على إع���ادة جدولة 

مديونياتها ملدة عامني.
وقال���ت املص���ادر ان تلك 
اخلط���وة تؤكد ثق���ة البنوك 
باستثمارات الشركة وقدرتها 
على س���داد مديونياتها على 
الرغم من اخلسائر التي حققتها 
الش���ركة خالل العام املاضي 
والبالغ���ة 33.8 مليون دينار 

بواقع 58.8 فلسا للسهم.
من جه���ة اخ���رى، ذكرت 
املصادر ان الشركة تتجه الى 
إعادة هيكلة أصولها والتركيز 

تدرس خطة جديدة لهيكلة أصولها

عموميتها وزعت 5% نقدًا للمساهمين


