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عمومية الشركة زادت رأس المال إلى 118.7 مليون دينار

عبدالسالم: 1.5 مليار دوالر حجم مشاريع »العقارات المتحدة« 
وانخفاض السهم إلى ما دون 80 فلساً يرجع لعدم توزيع أرباح

مجلس إدارة جديد
العادية  العمومي��ة  انتخب��ت اجلمعية 
للشركة اعضاء مجلس ادارة جددا للسنوات 
الثالث القادمة كما يلي: ش��ركة الضيافة 
القابضة وشركة املباني املتحدة والشركة 

املتحدة للمخازن والتبريد وشركة متليك 
املتحدة للخدمات العقارية والشيخة بيبي 
ناصر صباح األحمد والشيخ فاضل خالد 

اجلابر.

أحمد مغربي
كش���ف الرئي���س التنفيذي 
لشركة العقارات املتحدة طارق 
عبدالس���ام أن حجم مشاريع 
الش���ركة قيد التطوير أو التي 
تنوي إقامتها خال الفترة املقبلة 
تقدر ب� 1.5 مليار دوالر تتركز في 
عدد من الدول العربية، مبينا أن 
ابرز هذه املشاريع هو برج املتحدة 
الذي يعد معلما معماريا مميزا في 
قلب مدينة الكويت، حيث يتوقع 

افتتاحه في العام 2011.
 حديث عبدالسام جاء على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت أمس 
بنسبة حضور بلغت 65.81%، في 
حني مت تأجيل اجلمعية العمومية 
غير العادية وذلك لعدم اكتمال 
النص���اب القانون���ي النعقادها 
على أن يتم حتديد موعد الحق 

النعقادها بعد أسبوعني.
وأوضح عبدالسام أن الشركة 
اس���تمرت في عمليات التشييد 
وفقا للمخططات املوضوعة في 
مشروع عالم صالة في سلطنة 
عمان، ال���ذي يعتبر اكبر مركز 
للتسوق في صالة حيث تتنوع 
خدماته بني السكني والتجاري 
والترفيهي، مشيرا إلى أن البوادر 
االبتدائية لبرامج تسويق وحدات 

املشروع تعد ايجابية.

مشروع العبدلي

وعن مش���روع الشركة في 
الهاشمية قال  اململكة األردنية 
عبدالسام ان عمليات اإلنشاء 
في مشروع العبدلي تتمثل في 
تطوير أكبر مجمع جتاري في 
الش���ركة  مدينة عمان، وتقوم 
كذلك بإنشاء منتجع شامل في 
مدينة شرم الشيخ بجمهورية 
مصر العربية مبساحة 320 ألف 
متر مربع على ش���اطئ البحر 
حيث س���تبدأ عمليات اإلنشاء 
النصف  في املش���روع خ���ال 
األول من الع���ام احلالي.  وبني 
أن الش���ركة انته���ت من اجناز 
مشروع التوس���عة في منتجع 
صالح ش���هاب وفق���ا للجدول 
الزمني املعتمد للمشروع، وقد 
جنحت إدارة التسويق في الشركة 
بتسويق كامل وحدات املشروع 
خال العام املاضي رغم تداعيات 
التي  العاملي���ة  املالية  األزم���ة 
تعرضت لها األس���واق العاملية 
وأصابت األسواق املالية موجات 
من انخفاض األسعار وتعرض 

انتزع فري���ق بنك الكوي���ت الوطني 
للكريكي���ت كأس بطولة بي���ت التمويل 
الكويتي بعد فوزه على فريق بنك بوبيان 
في املباراة النهائية للبطولة والتي جرت 

مؤخرا.
وقد قام الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني عصام جاسم الصقر بتكرمي فريق 
الوطن���ي للكريكيت على ف���وزه بكأس 

البطولة.
وأكد الصقر اهتمام البنك بتشجيع كل 
موظفيه املهتمني بالرياضة، مشيرا إلى أن 
الفرق الرياضية املكونة من موظفي بنك 
الكويت الوطني دأبت في السنوات األخيرة 
على حتقيق أفضل النتائج واالنفراد باملراكز 
األولى بع���د حتقيقها ألفضل النتائج في 
مسابقات األلعاب املختلفة مثل كرة القدم، 
الكريكيت، البولينغ، االسكواش والتنس 

األرضي.
وتسلم قائد فريق البنك الوطني آندرو 
بينو كأس البطولة وحضر حفل التتويج 
اخلتامي وتقدمي الكأس واجلوائز للفرق 
الفائزة في البطولة حشد من الشخصيات 

الرياضية، السيما في مجال الكريكيت.

كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة تاريخية مميزة تعود الى 
ش���هر افتتاح البنك في نوفمبر عام 1952، تتمثل في شيك مصرفي 
يوثق لعاق���ة جتارية تاريخية جمعت بني حم���د خليفة احلميدة 
واحمد اليوسف النصف، وهما اثنان من كبار جتار الكويت اللذين 
ارتبطا بعاقات جتارية مميزة، وفي الوقت ذاته كانا من أوائل عماء 
»الوطني« ممن بادروا الى فتح حسابات لدى البنك، حيث كان بنك 
الكويت الوطني طرفا فاعا بخدماته املصرفية الداعمة لهما في أعمالهما 
التجارية. فقد حرر حمد خليفة احلميدة، صاحب احلساب اجلاري 
لدى »الوطني« رقم 0038 الشيك رقم 02052 بتاريخ 30 نوفمبر 1952، 
بقيمة 6/1/6.650 روبية، وهو أحد أوائل شيكاته املصرفية الصادرة 
منه ألمر احمد اليوس���ف النصف واخوان���ه، الذي طلب بدوره قيد 
املبلغ في حس���ابه اجلاري رقم 0036 لدى بنك الكويت الوطني، كما 
في توقيعه خلف الشيك. جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني 
يحتفظ في أرشيفه مبجموعة قيمة من الوثائق والسجات التي تؤرخ 
لفترة مهمة من تاريخ الكويت االقتصادي واملالي منذ عام 1952، كما 
تؤرخ في الوقت ذاته لكبار رجاالت الكويت وجتارها والذين قامت 

على أكتافهم اللبنات األولى لنهضة الكويت احلديثة.

الشركة العوائد اجلديدة من هذه 
املشاريع املنتشرة في العديد من 
الدول والتي س���تؤمن مصادر 
منتظمة للدخل على املدى بعيد 
املدى، وعادة املشاريع التنموية 
تأخ���ذ وقت جلن���ي األرباح من 

ورائها.

النتائج المالية

حققت شركة العقارات املتحدة 
أرباحا صافية بلغت 3.8 مايني 
دينار في 2009 م���ا يعادل 4.9 
فلوس للسهم، وارتفع إجمالي 
أصول الش���ركة ليبل���غ 327.4 
مليون دين���ار فيما بلغ إجمالي 
حقوق املساهمني 157.9 مليون 
دينار، وحققت الشركة زيادة في 
مجمل الربح بقيمة 2 مليون دينار 
بنسبة زيادة قدرها 15.3%، حيث 
حقق ربح العمليات 15.8 مليون 
دينار في 2009 باملقارنة مع 13.7 

مليون دينار في 2008.

الجمعية العمومية 

العمومية  وافقت اجلمعي���ة 
العادية على بنود جدول األعمال 
حيث وافقت عل���ى عدم توزيع 
ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 واملصادقة 
على البيانات املالية وسماع تقرير 
مجلس اإلدارة عن السنة املالية 
واملصادقة عليه، واعتماد مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 35 

ألف دينار.
وأقرت اجلمعي���ة العمومية 
زيادة رأس���مال من 78.7 مليون 
إل���ى 118.7 مليون دينار  دينار 
بنسبة 50.7% وذلك عن  طريق 
إصدار عدد 400 مليون سهم جديد 
على ان تط���رح لاكتتاب على 
املساهمني املقيدين في سجات 
الش���ركة في اليوم السابق على 
موعد استدعاء هذه الزيادة بعد 
صدور املرسوم األميري باملوافقة 
عليها وبقيمة اسمية 100 فلس 
مضافا إليها عاوة إصدار مقدارها 
3 فلوس للسهم الواحد وتفويض 
مجلس اإلدارة  بوضع الضوابط 
املال  والشروط الستدعاء رأس 

دفعة واحدة.
ووافقت اجلمعية كذلك على 
اإلدارة بالتبرع  تخويل مجلس 
مبا يع���ادل 1% من صافي ارباح 
الشركة عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 للمؤسسات 
واملش���اريع اخليرية عن طريق 

مؤسسة مشاريع اخلير.

قطاع العقار بجميع فئاته حلالة 
واضحة من الركود.

واش���ار عبدالس���ام إلى أن 
زيادة رأس املال املقررة س���وف 
تستفيد منها الشركة من خال 
توظيفها باالستمرار في تطبيق 
إستراتيجيتها املتمثلة في تنويع 
مصادر الدخل والتوزيع اجلغرافي 
للمشاريع في املنطقة، إضافة إلى 
إمكانيات متويل املشاريع  دعم 
احلالية للشركة والتي بدأ العمل 
بها خاصة ف���ي الكويت وعمان 
واململك���ة األردنية الهاش���مية، 
باإلضافة إلى سداد بعض القروض 
قصيرة األجل. وذكر أن الشركة 
مس���تمرة في تنفيذ مشاريعها 
س���واء الداخلي���ة أو اخلارجية 
حيث تثق العديد من املصارف 
احمللية في أداء الشركة التشغيلي 
وهذه الثقة تدعم الشركة في اخذ 
القروض التي متول من خالها 

مشروعاتها الضخمة.

إستراتيجية متحوطة

وأشار إلى أن استمرار الشركة 
في سياس���تها وإستراتيجيتها 
املتحوطة وأسلوب العمل املتزن 
كان لها األثر االيجابي في احلد 
من مخاطر األزمة االقتصادية على 
الشركة، فقد اعتمدت الشركة في 
التركيز على اجلانب التشغيلي 

م���ع االبتع���اد ع���ن املضاربات 
املالية،  واالستثمار في األوراق 
وهي اإلستراتيجية التي ساهمت 
الش���ركة بعيدا عن  إبق���اء  في 

اخلسائر منذ نشأتها.
إلى أن  ون���وه عبدالس���ام 
مش���روع املارينا يع���د املصدر 
األساس���ي في متوي���ل عمليات 
الشركة في مختلف األسواق التي 
تعمل بها، حيث أن املشروع بنظام 
ال����BOT حتى عام 2023، منوها 
إلى أن نسبة األشغال في املارينا 
وصلت إلى 100% رغم تعثر العديد 

من املشاريع املشابهة له.

قرض بـ 11 مليون دينار

وفي مداخلة من احد املساهمني 
في الش���ركة حول وجود مبلغ 
مستحق بقيمة 11 مليون دينار 
على أطراف ذات صلة في حني أن 
الشركة ال تعطي قروض حيث 
أنه���ا تعيق كاهل الش���ركة في 
تنفيذ مشروعاتها سواء الداخلية 
واخلارجية، واألسباب الرئيسية 
وراء عدم حتصيل الشركة لهذا 
املبلغ قال عبدالس���ام أن املبلغ 
موجود في شركات تابعة بنسبة 
100% تعمل ف���ي 5 دول ولديها 
العديد من املشروعات الضخمة 
التي حتتاج إلى أموال كبيرة لبدء 

التنفيذ.

وبني أن هناك مبلغ يقدر ب�4 
مايني دينار من أصل ال�11 مليون 
دينار هو عبارة عن استثمار في 
شركات تابعة ومت إعادة تصنيف 
هذا املبلغ وقرر مدققي احلسابات 
إرجاعها إلى االحتياطي املستقبلي 
الن هذا التصنيف عادة ال يدخل 
في النتائج املالية، باإلضافة إلى 
أن هناك محفظة استثمارية في 
شركة »كامكو« تقدر ب�2 مليون 
دينار، وبهذا يصبح اإلجمالي 6 

مايني دينار.
وفي تعقيب من أحد املساهمني 
عن تدني القيمة السوقية للسهم 
حيث وصل سعره إلى 80 فلسا 
خال الشهور القليلة املاضية في 
حني أن القيمة الدفترية للسهم 
مرتفعة ووصلت إلى 200 فلس، 
أوضح عبدالسام أن أمر السوق 
يرجع للمستثمرين في البورصة 
باإلضافة إلى ان هناك عددا من 
العوامل ساهمت في هذا التراجع 
مثل عدم توزيع الشركة الرباح 
نقدية عن العام املاضي والوضع 
االقتصادي الع���ام في الكويت، 
مشددا على أن وضع الشركة متني 

وال يواجه أي تعثر.
وشار إلى أن معظم مشاريع 
الشركة في طور التنفيذ وسوف 
يتم االنتهاء منه���ا خال العام 
احلالي واملقبل ومن ثم ستجني 

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر مكرما فريق »الوطني« للكريكيت

مليون دوالر عوائد 
مزاد »زين« لخطوطها الماسية

»رفلكشنز« تكشف الستار 
عن صالة عرضها الجديدة

الشهاب: أكثر من 300 ألف زائر حضروا
معرض زين والجمهور مازال يتمتع بالعروض

أجرته على هامش معرض »زين سيتي« وأغلى الخطوط بقيمة تجاوزت 400 ألف دوالر

اإلضافة الجديدة إلى مجموعة يوسف أحمد الغانم وأوالده

جانب من عملية السحب على أرقام زين املاسية

كش���فت ش���ركة زين انها أجرت مساء أمس 
وبالتعاون مع شركة املجموعة الكويتية للمزادات 
العلنية، واحدا م���ن أكبر املزادات على مجموعة 
مميزة من اخلطوط املاس���ية وذلك على هامش 
أنشطة معرضها السابع »زين سيتي« املقام حاليا 

على أرض املعارض في منطقة مشرف.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن املزاد شهد 
إقب���اال كبيرا من قبل املهتم���ني باقتناء اخلطوط 
املاسية، مشيرة إلى أن س���يناريو املشهد العام 
للمزاد ش���هد بيع مجموعة من اخلطوط املاسية 
املميزة والتي جاء على رأس قائمتها اخلط املاسي 
90000000 والذي بيع بقيمة 116.5 ألف دينار، ليكون 
بذلك اخلط املاسي األول بأعلى قيمة في السوق 

الكويتية بتجاوزه عتبة ال� 400 ألف دوالر.
وأوضحت أن املزاد ش���هد بيع 15 خطا ماسيا 
مبحصلة جتاوزت مليون دوالر تقريبا، مشيرة 
إلى أن ليلة األربعاء املاضي في »زين سيتي« كانت 
مميزة للغاية والسبب يعود إلى األجواء التنافسية 

التي جلبتها قاعة املزاد على هذه اخلطوط.
وقال الرئيس التنفيذي للش���ؤون التجارية 
محمد الشهاب »لقد خرج املزاد في أجواء ممتازة، 
وذلك مبساعدة شركة املجموعة الكويتية للمزادات 
العلنية«، مبينا أن القائمة املاسية التي طرحتها 
الشركة كانت تتمتع مبجموعة مميزة من اخلطوط، 

وهو ما عكس االهتمام الكبير بهذا املزاد.
وكشف الشهاب أن جميع األرقام املاسية التي 
بيعت في املزاد ستتمتع مبكاملات محلية مفتوحة 
على ش���بكة زين ملدة عام، كما أن جميع األرقام 
ستتمتع أيضا بخدمات نقل املعلومات بحد أقصى 

5 جيجابايت في الشهر الواحد ملدة عام أيضا.
وتابع بقوله »كما أن جميع اخلطوط املاسية 
املباعة سيتمتع أصحابها بإمكانية إرسال رسائل 
نصية ورسائل مصورة على مدار العام على شبكة 
زين مجانا، باإلضاف���ة إلى التمتع بخدمة الباك 

بيري محليا على مدار العام«.

وعلى جانب آخر كش���ف الش���هاب ان مدينة 
زين في أرض املعارض حققت رقما قياس���يا في 
عدد اجلمهور الزائر بوص���ول عدد الذين زاروا 
املعرض أكثر من 300 ألف زائر وذلك حتى مساء 

يوم األربعاء املاضي.
وأوضح مازال هناك يومني على املعرض حتى 
تغلق مدينة زي���ن أبوابها، وهو ما يعني أن هذا 
العدد مرش���ح للزيادة بقوة خصوصا مع اجازة 
نهاية األسبوع، مش���يرا إلى ان عدد الزوار فاق 
توقعات الشركة لهذا العام. وأضاف »نعتقد أننا 
اس���تطعنا أن نقدم مفهوما جديدا في االتصاالت 
من خال زين س���يتي، فاإلقبال الكبير من عماء 
زين ومن اجلمهور عكس جناح الشركة في تقدمي 
أكبر تشكيلة من اخلدمات والعروض املميزة التي 

تتناسب مع العماء من األفراد والشركات«.
ومض���ى في قوله »لقد باتت ثورة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات متثل حاجة للعديد من 
العماء، بعدما كانت في الفترات السابقة دربا من 
الترفيه فقط«، مشيرا إلى أن الشركة فطنت إلى 
أهمية هذا التغير في منط استخدام الهاتف النقال، 
ومن ثم قامت بصياغة عروضها حتى تتواءم مع 

هذه االجتاهات اجلديدة.
وذكر أن مفاجآت زين س���يتي مستمرة حتى 
اليوم اخلتامي للمعرض يوم السبت املقبل املوافق 
األول من مايو، مؤكدا أن هذه النوعية من املعارض 
توفر ملتقى جماهيريا غير مسبوق بني الشركة 

وشركائها من املوزعني والعماء في آن واحد.
اجلدير بالذكر أن معرض »زين سيتي« والذي 
يقام في أرض املعارض في منطقة مشرف في الصالة 
)8( يحمل مع���ه العديد من املفاجآت والعروض 
والت���ي أعدتها زين خصيص���ا لعمائها ولزوار 
املعرض وهذه العروض تشمل خدمات الصوت 
والبيانات وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، وأجهزة 
الهواتف الذكية بألوان لم تطرح بها من قبل في 

السوق الكويتية.

حمد العنزي
مبناسبة افتتاح صالة عرضها اجلديدة بالكامل 
وضمن لقاء إعامي، استضافت »رفلكشنز« اإلضافة 
اجلديدة إلى مجموعة شركات يوسف أحمد الغامن 
وأوالده، نخبة م���ن اإلعاميني في صالة عرضها 
الكائنة في الشويخ إلى جانب كراج الغامن. وقد رافق 
اإلعاميني في جولتهم مدير األعمال في »رفلكشنز« 
غاري هاتشر، ونخبة من قيادات العامة التجارية 

الذين تولوا اإلجابة عن كل االستفسارات.
وتتميز »رفلكشنز« بأنها تقدم مزيجا متناغما 
من احلمامات اخلاص���ة بالكبار وأخرى مصممة 
خصوصا لألطفال وهي بذلك توفر الوقت واجلهد 
على العماء وتعطيهم خيارات واسعة ومتنوعة 
حتت س���قف واحد. ووصف هاتشر »رفلكشنز« 
قائا: ان »رفلكشنز« ال تقتصر فقط على توفير 
األدوات الصحية املبتكرة فحسب بل هي تشكل 
عاما أساسيا بتحويل احللم الى حقيقة عبر خلق 
واحة خاصة في املنزل تعكس شخصية صاحبها 

وتلبي توقه الى الفخامة والراحة«.
هذا وقد قالت مديرة التسويق في »رفلكشنز« 
جاين دميالو: »ان استضافتنا لإلعاميني في معرض 
»رفلكشنز« تنطلق من حرصنا على أن نشاركهم 
مناس���بة جتديد وتطوير صالة العرض بالكامل 
والتي حترص عبر معروضاتها على أن تلبي الطلب 
املتنامي للحصول على خدمة نوعية ومنتجات غاية 

في اجلودة واألناقة تستحق االستثمار فيها. اننا 
نسعى من خال هذا اللقاء الى توطيد العاقات مع 
الوسائل اإلعامية ألننا نؤمن بدورها في املساهمة 
الفعالة في تكريس »رفلكشنز« على أنها اخليار 

األول في تصاميم احلمامات الراقية«.
واث���ر انتهاء اجلولة، ش���ارك اإلعاميون في 
حلقة نقاش م���ع قيادات »رفلكش���نز« تناولت 
محاور متنوعة، وألقت الضوء على اخلدمات ذات 
القيمة املضافة التي تقدمها صالة العرض، منها 
خدمة التصميم الداخلي بالصور الواقعية التي 
متنح العماء فرصة االطاع على الشكل النهائي 
خلياراته���م من احلمامات قبل إمتام عملية البيع 
وخدمة التوصيل والتركي���ب، كما تطرق اللقاء 
أيضا الى اجلماهير الذين تقدم لهم »رفلكشنز« 
خدماته���ا والعامات التجارية األوروبية الرائدة 

التي تعرضها.
وحتدث مدير العمليات في »رفلكشنز« محمد 
قنصور حول أهداف »رفلكشنز« قائا: »اننا في 
»رفلكش���نز«، نعمل على توفير بيئة رائعة من 
شأنها اغناء خبرات عمائنا باحلمامات وصقلها 
بالتصاميم الفخمة واملبه���رة مع احملافظة على 
اجلودة واملتانة في آن«، وأضاف: »انه لش���رف 
عظيم لنا ان نستضيف اإلعاميني في صالة العرض 
اجلديدة، ونتطلع قدما ال���ى بناء عاقات متينة 

ومثمرة معهم في املستقبل القريب«.

.. والبنك يفوز ببطولة »بيتك« للكريكيت

من أوائل شيكات »الوطني« بالروبية في عام 1952

»الوطني« يوّثق لعالقة تجارية بين النصف والحميدة

)كرم دياب(مسؤولو »رفلكشنز« في لقطة تذكارية مع الوفد اإلعالمي

)سعود سالم(طارق عبدالسالم متوسطا طالل النفيسي وعيد الظفيري خالل اجلمعية العمومية


