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أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لمشاريع الـ B.O.T تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد 

مت وتشرف  الغانم: »دار مستشارو الخليج« صمَّ
على تنفيذ مشاريع في الكويت تتجاوز المليار دينار

أعلنت شركة دار مستشارو 
اخلليج عن رعايته���ا للمؤمتر 
التاسع لدور القطاع اخلاص في 
مشروعات التنمية والبنية التحتية 
التي تقام وفق نظام ال� B.O.T الذي 
تنظمه كل من ش���ركة مجمعات 
األسواق التجارية بالتعاون مع 
شركة اخلليج لتنظيم املعارض، 
والذي يقام حت���ت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد، خالل 
الفت���رة من 9 إلى 10 مايو املقبل 
والذي يقام حتت شعار »الكويت 

.»2020
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية 
رئيس مجلس ادارة ش���ركة دار 
مستش���ارو اخلليج جنالء حمد 
الغامن مع نائ���ب رئيس اللجنة 
العليا املنظم���ة للمؤمتر نبيلة 
العنجري وذلك بحضور كل من 
املدير التنفيذي والعضو املنتدب 
للش���ركة عبي���د الرحمن ارائني 
ونائب املدير التنفيذي للشركة 

جيف دي الجن.
وأكدت الغامن ان حرص »دار 
مستشارو اخلليج« على املشاركة 
في املؤمتر للمرة األولى ينبع من 
الدور الكبير الذي تقوم به مثل 
هذه املشاريع في حتريك العجلة 
الكويت على  ف����ي  االقتصادية 
املستويني احلكومي واخلاص، 
حيث ان الفائدة املشتركة لهذه 
املشاريع تعود على كال القطاعني 
بش����كل مباشر، مضيفة »فضال 
عن ش����عورنا بان املؤمتر ميثل 
صوتا عاليا للمشاركني واملهتمني 
به����ذه املش����اريع إل����ى اجلهاز 

احلكومي«.
وبينت ان إقرار مجلس األمة 
ملشروع خطة التنمية االقتصادية 
البداية احلقيقية خلروج  ميثل 
أزمتها االقتصادية،  الكويت من 
مشيدة بدور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الفه���د وحتمله  الش���يخ احمد 
مسؤولية ملف التنمية االقتصادية 
في الكويت وحرصه على تذليل 
جميع العقبات التي تواجه القطاع 
التنموي  اخلاص للقيام بدوره 

في البالد.
وأكدت الغامن ان املؤمتر وهو 
يركز في دورت���ه اجلديدة على 
التي  التنمي���ة والعقبات  خطة 
التنفيذ،  ميكن أن تواجهها عند 
يعتبر مواكبا للتطورات احلالية 
على الس���احة احمللي���ة الرامية 
إلى تنفيذ العديد من املش���اريع 
احلكومية وخطوة مهمة للربط 
ب���ني القطاعني الع���ام واخلاص 
في تنفيذ ه���ذه اخلطة الطموح 
التي س���تحدث نقلة نوعية في 
االقتصاد الوطني وفي مجال عمل 
الشركات احمللية بعد توقف أكثر 
من 4 سنوات في طرح املشاريع 
اجلديدة وهو ما دفع العديد من 
الشركات لهجرة السوق احمللي 
واالنتقال إلى األسواق املجاورة 
بحثا عن الف���رص املجدية غير 

املتوافرة محليا.

مشاريع الشركة

وأوضحت أن »دار مستشارو 
اخلليج« التي تأسست في العام 
1967 على يد املرحوم حمد ثنيان 

ومرافق أساس���ية رياضية 
وثقافية وترفيهية واجتماعية، 
باإلضافة إل���ى مراكز تغذية 
ومطاعم للوجبات السريعة 
وكل ما من شأنه التيسير على 
الطال���ب اجلامعي في حياته 

اليومية في اجلامعة.
هذا إلى جان���ب عقدها مع 
وزارة األشغال لتطوير الدائري 
األول والثاني وذلك من خالل 
التعاون مع شركة »بارسونز 
انترناشيونال«  برينكرهوف 
لوضع حلول تساهم في تطوير 
تلك احملاور، مبينة أن الشركة 
صممت وتش���رف على تنفيذ 
مش���اريع ف���ي الكويت تصل 

تكلفتها إلى مليار دينار.
وأش���ارت الغامن أيضا إلى 
أن الش���ركة قام���ت بتصميم 
مستش���فى السيف واإلشراف 
على عملية التنفيذ، إلى جانب 
مستشفى الصفاة األميركي في 
صباح السالم وهو قيد التنفيذ 
حاليا، مضيفة انه من ضمن ابرز 
اجنازات الشركة أيضا تصميم 
وتنفيذ مشروع املركز العلمي 
الذي يعتب���ر احد ابرز املعالم 

في الكويت حاليا.

 B.O.T مشاريع بنظام الـ

وعن أهم املشاريع التي قامت 
الشركة بتنفيذها وفق نظام ال� 
B.O.T قالت الغامن ان الشركة 
قامت بتنفيذ العديد من املشاريع 
وفق هذا النظام والتي كان في 
مقدمتها مشروع مجمع الدولية 
الذي يعتبر من أول مشاريع هذا 
أواخر  الكويت في  النظام في 
سبعينيات القرن املاضي، كما 
قامت بتنفيذ مش���اريع أخرى 
الكوت  حديثة ومنه���ا مجمع 
في الفحيحيل التابع لش���ركة 
التمدين، ومش���روع صحارى 
جولف التابع لشركة اجلزيرة 
للتنمية العقارية ومبنى مطار 
الشيخ سعد العبداهلل، كما قامت 
بتصميم مشروع »بوليفارد« 
التابع لشركة الساملية جروب 
لتنمية املشاريع والذي هو قيد 

التنفيذ حاليا.

الغامن، هي عبارة عن مكتب هندسي 
متكامل يعمل في مجال العمارة 
والهندسة اإلنشائية والهندسة 
امليكانيكية والهندسة الكهربائية 
وتخطيط املدن وهندسة الطرق 
وجتميل احلدائ���ق حيث تقدم 
املتكاملة  مجموعة من اخلدمات 
جلميع املشاريع وذلك من خالل 
التصميم واإلشراف على املقاولني 

خالل عملية التنفيذ.
الش���ركة فازت  ان  وأضافت 
مؤخ���را بعقد تنفيذ مش���روع 
مستشفى جابر األحمد في جنوب 

السرة البالغ كلفتها 300 مليون 
دينار، كم���ا وقعت عقد تصميم 
مبن���ى ال���ركاب اجلدي���د ملطار 
الكويت بالتعاون مع شركة عاملية 

متخصصة في املطارات.
الش���ركة فازت  وبينت ان 
أيض���ا بتصمي���م وتنفيذ عدة 
كليات ضمن مش���روع مدينة 
الس���الم اجلامعية في  صباح 
الش���دادية وهي كلية الهندسة 
والبترول وكلية العلوم وكلية 
التجاري���ة وكلية  الدراس���ات 
البنات، كما فازت بعقد دراسة 

وتصميم واإلشراف على مباني 
األنش���طة الطالبية واألنشطة 
الرياضي���ة للمدينة اجلامعية 
اجلديدة في الشدادية، ويتكون 
من مبنى مركز احتاد الطلبة، 
ومبنى مركز األنشطة الرياضية 
للطالب وآخر للطالبات ومالعب 
الى  رياضية مختلفة، مشيرة 
ان املشروع صمم ليكون حرما 
جامعيا كامالمتكامال يعمل على 
جذب الطلبة للمكوث فيه أكبر 
وقت ممكن خالل اليوم الدراسي، 
من خالل توفير مس���تلزمات 

قالت نائ��ب رئيس اللجن��ة العليا املنظمة 
للمؤمتر نبيلة العنجري، ان حرص شركة دار 
مستشارو اخلليج على املش��اركة في رعاية 
املؤمتر للمرة االول��ى نابع من قناعتها التامة 
بأهمية هذه املشاريع وضرورة التواصل بني 
املشاركني في طرح احللول املناسبة للمشاكل 

التي تعترض طريقها.
 وأشارت إلى أن الظروف االقتصادية الراهنة 
انعكست على شركات القطاع اخلاص الذي يقف 
عاجزا عن تنفيذ بعض املشاريع بسبب األزمة 
االقتصادية، األمر الذي يتطلب إعادة نظر من 
احلكومة لطرح مش��اريع ال� B.O.T من جديد 
خاصة ان أسعار األراضي مازالت في ارتفاع 
وهو ما ميثل عبئا ماليا كبيرا على الش��ركات 
العقارية وبالتالي عدم تنفيذ مشاريع التنمية 

املتوقعة بالكويت.
وقالت انه من هذا املنطلق يأتي تفعيل أدوات 
 B.O.T �حكومية عبر طرح املزيد من مشاريع ال
خاصة وان هذه املشاريع عبارة عن املالذ اآلمن 
للسيولة املتوافرة في املنطقة خاصة إذا ما اخذنا 
بعني االعتبار الغالء الفاحش في ارتفاع أسعار 
األراضي ومنها الكويت، ومؤكدة أن مشاريع ال�
B.O.T من األدوات الفاعلة المتصاص السيولة 
وأيضا في املساهمة في عملية التنمية العمرانية 
والعقاري��ة بالبالد في ظل وجود رؤية أميرية 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للتحول إلى مركز مالي إقليمي وهو األمر الذي 
لن يتحقق إال من خالل االستثمار املالي املباشر 
 B.O.T�وس��عي احلكومة إلى طرح مشاريع ال

حتى تتم عملية التنمية بشكلها الصحيح.
وقالت ان املؤمتر يهدف في دورته اجلديدة 

إلى تسليط الضوء على مجموعة من احملاور 
الهامة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة املدى 
)خطة 2020( وبرنام��ج عمل احلكومة، حيث 
سيناقش هذا احملور خطة التنمية واملشاريع 
التي س��تطرح فيها للقطاع اخلاص على مدار 
السنوات العش��ر املقبلة وأهداف تلك اخلطة 
ومدى إمكانية مس��اهمة القطاع اخلاص فيها 
كما سيناقش املؤمتر دور القطاع اخلاص في 
تنفي��ذ برنامج عمل احلكومة، حيث س��يركز 
ه��ذا احملور على إبراز قدرات القطاع اخلاص 
في املس��اهمة بدور حيوي في تلك املشاريع 
واإلمكانيات التي ميتلكها وأيضا اجتاه احلكومة 

. B.O.Tإلنشاء مدن جديدة وفق نظام
وبينت العنجري أن ال��دورة اجلديدة من 
املؤمتر سوف تتضمن العديد من األفكار اجلديدة 
الرامية إلى زيادة جرعة املشاركة من قبل القطاع 
اخلاص في مشاريع التنمية، مبينة أن املؤمتر 
سيناقش وللمرة األولى مشاريع القطاع النفطي 
التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع 

اخلاص فيها.
وأضافت أن املؤمتر س��يناقش هذا احملور 
للمرة االول��ى نظرا ألهمية القط��اع النفطي 
احمللي ومستقبل املش��اريع التي ستنفذ فيه 
ومدى االستفادة من القطاع اخلاص في القيام 
بدور حيوي فيه واحلصول على حصص من 
مشاريع التنفيذ، موضحة أن هذا القطاع يحظى 
باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من 
املتوقع تنفيذها على املدى القريب وفي مقدمتها 
مش��روع إنش��اء املصفاة اجلديدة ومشروع 
تطوير الوحدات اإلنتاجي��ة ملصافي التكرير 

التابعة لشركة البترول الوطنية.

العنجري: محاور جديدة يناقشها المؤتمر

جنالء الغامن تتبادل عقود الرعاية مع نبيلة العنجري بحضور عبيدالرحمن أرائني وجيف دي الجن

»هيومن سوفت« انتهت من المرحلة الثانية 
لمشروع جامعة الشرق األوسط األميركية

»المركزي« يمهل »غلف إنفست«
 ثالثة أشهر لتصويب أوضاعها 

تكبدت شركة اخلليجية الدولية لالستثمار »غلف 
انفست« خسائر عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
املاضي بلغت 42.8 مليون دينار بخسارة للسهم الواحد 
بلغت 226.8 فلسا مقارنة بخسائر بلغت 51.8 مليون 
دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008 بخسارة للسهم 

بلغت حينها 271.51 فلسا. 
وأفاد س���وق الكويت لألوراق املالية على موقعه 
االلكتروني بأن مجلس إدارة »غلف انفست« قد اعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
في ديسمبر 2009 وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 6.1 
ماليني دينار مقارنة ب� 11.مليون دينار في الفترة ذاتها 
من العام 2008 فيما بلغ إجمالي املوجودات 21.8 مليون 
دينار مقارنة ب� 68.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 
الع���ام املاضي وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 46.6 
مليون دينار مقارنة ب� 36.2 مليون دينار في 2008 . 
وبلغ إجمالي املطلوبات 46.6 مليون دينار مقارنة ب� 51.5 
مليون دينار في 2008 فيما بلغت اخلسائر في إجمالي 
حقوق املس���اهمني 24.7 مليون دينار مقارنة بحقوق 
املس���اهمني في 2008 والتي بلغت 16.8 مليون دينار.  
وبلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات 
الصلة مبلغ 27.4 ألف دينار وبلغ إجمالي املصروفات 
من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ 174.3 ألف 
دينار، علما بأن بنك الكويت املركزي قد وافق على هذه 
البيانات املالية امس األول.  كما أفاد بنك الكويت املركزي 
انه قد تقرر منح الش���ركة مهلة 3 أش���هر من تاريخه 
التخاذ اإلجراءات الالزم���ة لتصويب أوضاعها املالية 
بإطفاء اخلسائر املتراكمة  بالكامل باإلضافة إلى توفير 
رأسمال جديد ال يقل عن 15 مليون دينار وذلك بالدعوة 
بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية التخاذ 
 القرارات الالزمة في هذا اخلصوص أخذا في االعتبار 
الوضع املالي للشركة  كما في تاريخ انعقاد اجلمعية 
العامة.  وقد شملت البيانات املالية للشركة إيضاحا في 
تقرير احلسابات برقم 2.26:  حول االستمرارية.   حيث 

أوضح انه مت إعداد البيانات املالية املجمعة بافتراض 
اس���تمرار املجموعة ككيان مستمر وهذا يتطلب دعما 
ماليا من املساهمني على الرغم من ذلك، إذا لم تتمكن 
املجموعة من االس���تمرار في حالتها التش���غيلية في 
املس���تقبل القريب، فقد ال تتمكن من سداد التزاماتها 
ضمن املسار االعتيادي لألعمال وبالتالي عدم إمكانية 
استمراريتها.   حققت املجموعة صافي خسارة مببلغ 
42.8 مليون دينار للس���نة املنتهي���ة في 2009/12/31 
وفي ذلك التاريخ بلغت اخلس���ارة في رصيد حقوق 
املساهمني 24.7 مليون دينار، كما في 2009/12/31 وبلغت 
اخلسائر املتراكمة للمجموعة 43.8 مليون دينار والتي 
متثل 226% من رأس املال.   نتيجة خلس���ارة الشركة 
األم ألكثر من 75% من رأس���مالها ووفقا للمادة 171 من 
قانون الش���ركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي 
على مجلس اإلدارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير 
العادية لتحديد اإلجراء الواجب اتخاذه مبوجب القانون. 
باإلضافة الى ذلك فإن املجموعة قد بلغت من قبل بنك 
الكويت املركزي لتصحيح وضع االنخفاض في حقوق 
امللكية والتي هي اقل من احلد األدنى 15 مليون دينار 

من اجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية. 
وقامت الشركة األم بتعيني مستشار مالي لدراسة 
اخليارات املتاحة للشركة األم إلعادة هيكلة حقوق امللكية.  
وبناء على توصيات املستشار املالي، شرعت الشركة 

األم في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع:   
مناقش���ة املقرضني احلاليني لتحوي���ل أجزاء من 
القروض الى أس���هم ملكية في الشركة باإلضافة الى 
إعادة جدولة املبالغ املتبقية من القروض لفترات مقبلة 

مع جتميد مدفوعات الفائدة لفترات أخرى.  
واستكشاف اخليارات لتسوية أجزاء من القروض 
املستحقة للبنوك عن طريق حتويل األصول املتوافرة 
لدى الشركة، باإلضافة إلى مناقشة املساهمني احلاليني 
لضخ رأسمال إضافي إلعادة متويل حصة املجموعة 

في ضوء الوضع املالي احلالي.

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح
)أسامة البطراوي(جانب من العمومية

شريف حمدي
قال رئيس مجلس االدارة في 
شركة هيومن سوفت حسن العلي 
ان الشركة انتهت من املرحلة الثانية 
من تنفيذ مشروع جامعة الشرق 
األوسط األميركية، مشيرا الى انه 
جار االستعداد للمرحلة الثالثة من 
هذا املشروع احلضاري طويل األمد 

بالنسبة للشركة.
وأوضح العلي في تصريحات 
صحافية خالل اجلمعية العمومية 
العادي����ة املنعقدة أمس بنس����بة 
حضور 62.8% ان قطاع التدريب 
بالنسبة للشركة يعد من القطاعات 
الهامة ومن املنتظر ان يحقق هذا 
القطاع ربحية للشركة، الفتا الى 
ان هيومن سوفت في طريقها جلني 
ثمار السنوات اخلمس األخيرة في 

الفترة املقبل����ة. ولفت العلي الى 
ان الشركة اس����تطاعت ان تسير 
بخطوات ثابتة وناجحة في مجال 
التعليم من خالل إجناز مشروع 
إدارة امل����دارس في قطر، الفتا الى 
ان الشركة في طريقها للتوسع في 

هذا املجال.
وذكر ان هيومن سوفت حققت 
نقلة نوعية في قطاع التدريب من 
خالل إعادة هيكلة هذا القطاع بهدف 
استيعاب آثار التضخم الذي سببته 
األزمة املالية العاملية، مشيرا الى 
ان الشركة استطاعت رغم الركود 
االقتصادي احملافظة على وضعها 

املالي ولم تتأثر بهذا الركود.
وأش����ار العلي في هذا السياق 
الى ان الش����ركة متكنت من زيادة 
قيمة األصول بشكل ملحوظ نتيجة 

التزامه����ا بخطها االس����تراتيجي 
واألغراض التي تأسست من أجلها 
والرؤية االس����تراتيجية طويلة 
امل����دى. وذكر ان أرباح الش����ركة 
املجمعة بلغت 6.2 ماليني دينار، 
في حني بلغ����ت األرباح الصافية 
864.2 أل����ف دين����ار. وصادق����ت 
العمومية على تقرير مجلس االدارة 
وامليزانية العامة للش����ركة للعام 
املالي املنتهي في 31 ديسمبر 2009 
وباقي بنود ج����دول األعمال، كما 
وافقت على توصية مجلس االدارة 
انتخبت  أرباح. كما  بعدم توزيع 
ادارة  العمومية مجلس  اجلمعية 
جديدا للسنوات الثالث املقبلة وهم: 
حسن قاسم العلي، ومايانك باكشي، 
وطارق العثمان، وعثمان العثمان، 

وعبدالرزاق محمد أحمد.

الهنيدى: »الحياة العقارية« تخفض التزاماتها 
بنسبة 4% لتصبح 5.6 ماليين دينار

محمود فاروق 
أعلن رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة احلياة الدولية 
العقارية حسن الهنيدي عن جناح الشركة في حتقيق منو حلقوق 
املساهمني بنسبة 9% لتصبح 12.8 مليون دينار، ومنو في األصول 
بنس����بة 5% لتبلغ 18.5 مليون دينار في حني انخفضت االلتزامات 
بنس����بة 4% لتصبح 5.6 ماليني دينار، كما بلغت ارباح الشركة 1.1 
مليون دينار، بربحية 11.1 فلس����ا للس����هم الواحد عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديس����مبر 2009. وأكد الهنيدي على هامش اجلمعية 
العمومية العادية أن الشركة وضعت إستراتيجية للسنوات اخلمس 
املقبلة من عام 2010 حتى 2014، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت أن 
تتغلب على التحديات الصعبة التي مرت باملنطقة والعالم واستمرت 
في تطوير مشاريعها املستقبلية وفقا للخطط التي كانت معدة سلفا 
ولكن بشكل مدروس وحذر. وأضاف أن الشركة انتهت من تطوير 
مشروع مجمع احلياة التجاري في منطقة الشويخ الصناعية، مبينا 
أنه كان التحدي األكبر للشركة خالل العام املاضي، حيث مت بالفعل 
االنتهاء من تنفيذه في وقت قياس����ي، ومت البدء في تأجير املجمع، 
مشيرا إلى أن هذا املجمع يعد من أهم مشاريع الشركة املدرة للعوائد، 
مبا يضمن سداد االلتزامات املالية على الشركة مستقبال، ومت عمل 
دراسات بشأن عدة مشاريع خارجية من خالل مشاركات نظرا لقلة 

السيولة وتفادي املخاطر في الوقت الراهن.

انتخاب مجلس اإلدارة

هذا وقد أقرت اجلمعية العمومية عدم توزيع أرباح عن الس����نة 
املالية املاضية، وانتخبت كال من حسن على حسن الهنيدي رئيسا، 
وسعيد يوسف املير وخالد عمار العمار وعلي فهد املهنا وعبداإلله 
عبداهلل املطوع أعضاء في مجلس إدارة الشركة ل� 3 سنوات مقبلة 
وكال من جنيب حس����ن بورحمة وموس����ى حمود اجليران أعضاء 

احتياط.


