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النصف: »منازل القابضة« بصدد إنجاز المرحلة األولى من »منازل ليان« بمصر 
و130 مليون دينار اإليرادات المتوقعة للمشروع

مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، كذلك املوافقة على 
اقتراح مجلس اإلدارة بتحميل 
املس���اهمني الزكاة الشرعية عن 
نفس الس���نة. واعتم���اد تقرير 
مجلس اإلدارة عن احلس���ابات 
املالية وتقرير مراقب هيئة الرقابة 
الشرعية، كما متت املوافقة ايضا 
على تفويض مجلس االدارة بشراء 
ما ال يتجاوز 10% من عدد اسهمها 

ملدة 18 شهرا.

مشاريع قيد التنفيذ

وقد استعرض عدنان النصف 
املشاريع الرئيسية لشركة منازل 
القابضة التي تضمنت 29 قسيمة 
ضمن بند عقارات بغرض املتاجرة 
داخل الكويت في منطقة الزهراء 
ومش���روع »منازل لي���ان« في 
مصر ويتضمن 61 قطعة، مبينا 
ان الش���ركة مازالت تسعى إلى 
اقتناص الفرص االستثمارية في 
القطاع العق���اري خالل املرحلة 
أو  الكويت  املقبلة، سواء داخل 
خارجها، وذل���ك ضمن خطتها 
اإلس���تراتيجية التي تهدف إلى 
التوسع اجلغرافي والعمل على 
زيادة حقوق املس���اهمني خالل 

العام احلالي.

قدرها 8 ماليني دينار، كما حققت 
الشركة صافي خسارة قدرها 15.5 
ملي���ون دين���ار مقارنة بصافي 
خسارة قدرها 8.4 ماليني دينار 
لعام 2008، كما بلغت خس���ارة 

السهم 21.6 فلسا.

توصيات العمومية

ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية عل���ى جميع بنودها 
ال���واردة على ج���دول األعمال 
ومن أهمها، املوافقة على توصية 

انخفاض األسهم، ما دفع الشركة 
إلى تخفيض استثماراتها من 33 
مليون دينار عام 2008، إلى 21 

مليون دينار عام 2009.
واستعرض النصف املؤشرات 
املالية للش���ركة للع���ام 2009، 
موضحا أن اجمالي املبيعات بلغت 
12.3 مليون دينار، مقارنة ب� 4.3 
ماليني دينار عام 2008، وبزيادة 

إلى انخفاض أس���عار األس���هم 
وحتويل كامل قيمة االنخفاض 
في االستثمارات املالية إلى بيان 
الدخل مما أثر بالسلب على نتائج 

الشركة اإلجمالية.
وأوض���ح أن قيم���ة أصول 
الش���ركة انخفض���ت م���ن 149 
مليون دينار عام 2008، إلى 132 
مليون دينار عام 2009، بسبب 

تبني سياسات أكثر حتفظا في 
منح التسهيالت البنكية واملطالبة 

بشروط أكثر تشددا.
وأك���د النصف ان الش���ركة 
أرباح من  متكنت من حتقي���ق 
نش���اطها العقاري وذلك بزيادة 
مبيعاتها في عام 2009، مقارنة 
مببيع���ات ع���ام 2008، مرجعا 
تأثر استثمارات الشركة املالية 

 وزاد قائال: انه على الصعيد 
احمللي كان لهذه األزمة أثر على 
الس���وق الكويتي، مما أدى إلى 
املالي  انخفاض مؤشرات األداء 
للش���ركات مبختلف قطاعاتها، 
كذلك ألقت األزم���ة االقتصادية 
بظاللها على سوق االئتمان احمللي 
واإلقليمي والدولي، مما دفع الكثير 
من املؤسسات املالية املصرفية إلى 

األجل، مما كان ل���ه أثر ايجابي 
النقدية وعلى  التدفق���ات  على 

مركزها املالي.
 وخالل كلمته ملساهمي الشركة 
قال النصف: ان عام 2009 شهد 
تغيرات جوهرية بكل املقاييس 
وعلى جمي���ع األصعدة احمللية 
منها والدولي���ة، وكانت امتدادا 
ملا شهده الربع األخير من العام 
2008 من أزمة اقتصادية عاملية 
غير مسبوقة انعكاسا لتداعيات 

األزمة املالية العاملية.

محمود فاروق
أكد رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة منازل 
القابض���ة عدنان عب���د الوهاب 
النصف مباش���رة الش���ركة في 
اجناز املرحلة األولى من مشروعها 
االستراتيجي »منازل ليان« في 
مصر والذي يتضمن 61 قطعة، 
الفتا إل���ى أن حج���م اإليرادات 
املتوقعة من املشروع يصل إلى 
2 مليار جنيه مصري مبا يعادل 

130 مليون دينار.
 وأضاف النصف في تصريحات 
للصحافيني على هامش اجلمعية 
التي  العمومية للش���ركة أمس 
عقدت بنس���بة حض���ور بلغت 
71.8%، أن بدء احلملة التسويقية 
والدعائية للمشروع خالل العام 
املاضي كان لها بالغ األثر في زيادة 
املبيع���ات، حيث بلغ عدد الڤلل 
املبيعة حتى نهاية عام 2009 35 
ڤيال، مشيرا إلى أن املوعد املقرر 
النتهاء األعمال في هذا املشروع 

هو نهاية عام 2010.
 وأشار إلى أنه على الرغم من 
استمرار تداعيات األزمة املالية، 
إال أن الشركة متكنت من حتقيق 
اجناز في إع���ادة جدولة اجلزء 
األكبر من الديون قصيرة األجل 
وحتويله���ا إلى دي���ون طويلة 

الشركة تمكنت من إعادة جدولة الديون قصيرة األجل وتحويلها إلى طويلة األجل

أشرف أبواخلير متسلما التكرمي بحضور السفير املصري طاهر فرحات

رنا الرشيد

لويد مادوك 

)أسامة البطراوي(لقطة لفريق عمل بنك »إتش اس بي سي«

عقيل ناصر حبيب 

عدنان النصف مترئسا عمومية »منازل القابضة«

12.30 ملي�ون دين�ار إجمال�ي المبيع�ات مقارنة ب�� 4.3 ماليين في ع�ام 2008

سكوت: تجربة إعادة جدولة »جلوبل« أول التجارب الناجحة في منطقة الشرق األوسط

السفارة المصرية تكّرم »زاك سلوشنز«

كرمت السفارة املصرية نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة »زاك سلوش����نز« ألنظمة 
الكمبيوتر م.أشرف أبواخلير خالل احلفل السنوي 
الذي تقيمه مبناسبة عيد العمال ضمن الشخصيات 
املتميزة في مجاالتها سواء على صعيد النشاط احمللي 

أو االقليمي.
وبهذه املناس����بة أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة »زاك سلوشنز« م.أشرف 
أبواخلير في بيان صحافي ان هذا التكرمي يدفع الشركة 
الى املضي قدما نحو التقدم في أعمالها، والسيما حتقيق 

أهدافها كافة س����واء في الكويت أو الدول التي تعمل 
فيها من خالل صفقات أو عقود أو مقر للشركة.

وقال ان هذا التكرمي شرف كبير ليس له فحسب بل 
يعد تكرميا لكل الشركة وان »هذا التقدير من السفارة 
املصرية جاء لتميزنا في أعمالنا وللمجهودات التي 
بذلت نحو الرقي مبستوى أعمالنا وخططنا املستقبلية 

في تطوير القطاع«.
يذكر أن الس����فارة املصرية قد كرمت م.أش����رف 
أبواخلير أكثر من مرة بنف����س التقدير، حيث يأتي 

هذا التكرمي كل عام من قبل السفارة املصرية.

أطلقت ش����ركة »ڤيڤا« لالتصاالت 
خدمة دفع الفواتير خلطوط الدفع اآلجل 
وتعبئة الرصيد خلطوط الدفع املسبق 
عن طريق البطاقات االئتمانية من خالل 
نظام ال����رد اآللي على رقم مركز خدمة 

العمالء 102. 
وتأتي هذه اخلطوة تأكيدا على تقدمي 
أحدث ما توصلت إلي����ه التكنولوجيا 
وتسخيره في خدمة العمالء، ما يساعد 

على تسهيل إجراءات معامالتهم عند سداد 
الفواتير وتعبئة األرصدة، دون احلاجة 
لزيارة أي من فروع الشركة أو موزعيها 
أو اس����تخدام اإلنترنت، عبر االتصال 
برقم 102، ومن ثم إدخال بيانات بطاقة 
االعتماد واملبلغ املراد دفعه، وسيتلقى 
العميل رسالة على جهازه النقال فور 
إمتام عملية الدفع، وتتميز هذه اخلدمة 

بكونها خدمة ذاتية وفورية.

وعن هذه اخلدمة، قالت مديرة إدارة 
التسويق في الشركة رنا الرشيد ان 
»ڤيڤا« اعتادت أن تفي دائما بوعودها، 
وها هي الي���وم تقدم لعمالئها خدمة 
تسهل عليهم اإلجراءات الروتينية في 
الدفع والسداد، فإرضاؤهم من أولوياتنا 
الت���ي نس���عى دائما إل���ى تطويرها 
وتكييفها مع أحدث التكنولوجيا في 

عالم االتصاالت.

بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
املقدرة قيمته����ا بنحو 2.8 مليار 
دوالر هي اول عملية اعادة جدولة 
ديون ناجحة في منطقة الشرق 

االوسط. 
املدير  من جهته اس����تعرض 
التنفيذي ألس����واق املال العاملية 
في بنك اتش اس بي س����ي ماجد 
مدن����ي موضوع متوي����ل الديون 
ومسؤوليات االدارة مشيرا الى ان 
حجم الديون املشترك على مستوى 
العالم في 2009 بلغ 1.8 تريليون 
دوالر بانخف����اض قدره 39 % عن 

العام الذي سبقه.
وق����ال مدن����ي ان الق����روض 
املش����تركة ف����ي منطقة الش����رق 
االوس����ط وافريقيا انخفضت في 
العام املاضي بنسبة 52 % بسبب 
انخفاض االقبال عل����ى عمليات 
االقتراض من قبل املؤسس����ات. 
اضاف ان منطقة الشرق االوسط 
تشهد منوا بطيئا في عمليات اقبال 
الشركات واملؤسسات على حتمل 
املخاطر مما اثر سلبا على عملية 

االقراض.
م����ن جانب����ه اختت����م رئيس 
املنتج����ات املالي����ة ف����ي منطقة 
الش����رق االوسط وشمال افريقيا 
في بنك اتش اس بي س����ي نافني 
تشوبار الندوة باحلديث عن سوق 
العمالت واسعار الفائدة الدولية 
ملجلس التعاون اخلليجي. وقال 
تشوبار ان املؤسسات املالية في 
املنطقة مطالبة بتطوير سياسات 
حتوطية اكثر كفاءة بهدف تطوير 
ادارة املخاطر واالبتعاد عن وضع 
اس����تراتيجيات تكهنية. يذكر ان 
اجلمعية الكويتية للمتداولني في 
االسواق املالية تأسست عام 1977 
وهي تضم في عضويتها العاملني 
التداول في  اقس����ام وادارات  في 
البنوك واملؤسسات املالية وشركات 

االستثمار.

املدير التنفيذي ملجموعة الهيكلة 
األوروبية ف����ي بنك اتش اس بي 
سي نيل سكوت عن أهم التحديات 
التي واجهت الش����ركات العاملية 
خالل االشهر ال� 18 املاضية. وقال 
سكوت ان اعادة جدولة ديون شركة 

بحال تطبيق الشركات االستثمارية 
لنص القان����ون متوقعا ان متتد 
اثر االزمة املالية العاملية عشرات 
الس����نوات حتى يعود االقتصاد 

العاملي الى التعافي الطبيعي. 
وبدأت الن����دوة بعرض قدمه 

جديدة ساهمت في تفادي اثر االزمة 
املالية العاملية.

وبني حبيب ان قانون االستقرار 
املالي ايجابي رغم االحاديث السلبية 
املطروحة حوله وسيس����اهم في 
تدعيم الشركات واالقتصاد احمللي 

فواز كرامي 
قال رئيس اجلمعية الكويتية 
املالية  للمتداولني في االس����واق 
عقيل ناص����ر حبيب ان اجلمعية 
تهدف لتنظيم مجموعة من الندوات 
بالتعاون مع خبراء وبنوك عاملية 
لالط����الع على اخر املس����تجدات 
االقتصادي����ة في العالم الس����يما 
مع ما تتعرض له منطقة اليورو 
وتأثيراتها على األسواق االقليمية 

في اخلليج والكويت.
واضاف حبي����ب في تصريح 
للصحافيني على هامش ندوة »ادارة 
الهيكلة عبر  املطالبات واع����ادة 
االسواق املالية العاملية االسالمية 
وغير االسالمية واسواق اسعار 
التعاون  الدولية ملجلس  الفائدة 
اخلليج����ي »التي نظمه����ا امس 
بالتع����اون مع بنك »إتش اس بي 
سي« ان الندوة مع البنك البريطاني 
تتطرق الى ازمة الديون السيادية 
لليونان ومنطقة اليورو وتأثيراتها 

على املنطقة.
وذكر حبيب ان موضوع الندوة 
يحظى بأهمي����ة بالغة الرتباطه 
وادارة  واملص����ارف  بالبن����وك 
اخلزين����ة التي تعتب����ر العنصر 
املؤثر والرئيسي في التداوالت في 
األسواق املالية مشيدا بالسياسات 
النقدية التي اتخذها بنك الكويت 
املركزي ملواجهة تداعيات األزمة 

على القطاع املصرفي احمللي.
واضاف ان اجلمعية ستقوم 
بتنظيم ندوة في األسبوع املقبل 
حول ادارة السيولة لبيان الدور 
الكبير الذي تلعبه ادارة السيولة 
في األزمة املالية العاملية وتأثيراتها 
املتعددة على التداول واملتداولني. 
ولفت الى ان اجراءات البنك املركزي 
بالتعام����ل مع االزم����ة ابتداء من 
السيولة في السوق مرورا  ضخ 
مبعاجلة وض����ع البنوك احمللية 
وصوال الى تطبيق معايير رقابية 

 »ڤيڤا«: دفع الفواتير وتعبئة الرصيد
 من خالل نظام الرد اآللي

حبيب: قانون االستقرار إيجابي 
وخطوات »المركزي« متناسبة مع حجم األزمة 

في ندوة الجمعية الكويتية للمتداولين عن إدارة المطالبات وإعادة الهيكلة في األسواق المالية العالمية

)أسامة البطراوي(جانب من احلضور في عمومية الشركة


