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حضور كثيف من املساهمني واإلعالميني ملعرفة ما توصلت إليه »املزايا« في 2009

السامرائي وفريق املوارد البشرية في البنك حلظة الفوز بجائزة »أفضل جهة توظيفية للعام« وممثلو جلنة احلفل اخلاص بالتكرمي

»الخليج« يفوز بجائزة أفضل جهة توظيف
في دول مجلس التعاون الخليجي 2010

سرور السامرائي يتسلم جائزة »أفضل جهة توظيفية للعام«

أعلن بنك اخلليج عن فوزه 
باجلائزة املرموقة جائزة »أفضل 
جهة توظيف لعام 2010« خالل 
احلفل السنوي الثاني جلوائز 
التميز في املوارد البشرية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي 2010 
الذي عق���د على هامش مؤمتر 
الشرق األوسط السنوي اخلامس 

للموارد البشرية.
وتأتي هذه اجلائزة تقديرا 
للجهود الدؤوب���ة التي يبذلها 
بنك اخلليج في سبيل تطبيق 
االستراتيجيات اإليجابية الرامية 
املهن���ي في مختلف  للتطوير 

دوائره.
وقد عقد حفل توزيع اجلوائز 
يوم 25 مايو اجلاري في فندق 
رويال ميراج في دبي وهو حدث 
سنوي مت تنظيمه اعترافا بأفضل 
املمارسات التي تطبقها مؤسسات 
القطاعني الع���ام واخلاص في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
على صعيد املوارد البش���رية، 
البارزة من  وتكرميا للمواهب 

األفراد واملؤسسات.

في املستقبل.
وبهذه املناس���بة، قال مدير 
عام املوارد البش���رية في بنك 
الس���امرائي:  اخلليج س���رور 
»إن جوائ���ز التميز في املوارد 
البشرية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ه���ي أكثر من مجرد 
تكرمي لش���خصيات قد حققت 

إجنازات«، مضيفا »انها شاهد 
يوثق إسهامات بنك اخلليج في 
تنمية ونضوج وتطوير املوارد 

البشرية في الكويت«.
وأضاف: »أطلق بنك اخلليج، 
في إط���ار برنامجه املس���تمر 
للتطوي���ر، مجموعة واس���عة 
التعلم  املبادرات لتشجيع  من 
وتوفير مزيد من فرص التطور 
الذين يستحقون كل  ملوظفيه 
تقدير. كما تأتي هذه اجلائزة 
العاملني  كتأييد جلهود جميع 
في إدارة املوارد البش���رية في 
البنك وللتقدم الذي عملنا على 

حتقيقه في هذا املجال«.
اجلدي���ر بالذك���ر أن���ه إلى 
جانب ف���وز بنك اخلليج بهذه 
اجلائزة املرموقة، فقد ترش���ح 
البن���ك أيضا للف���وز بجائزة 
»أفضل مدير تنفيذي للموارد 
البشرية لعام 2010«، وجائزة 
»أفضل مب���ادرة ودية لتوطني 
الوظائف«، باإلضافة إلى جائزة 
»أفضل شركة في إدارة املوارد 

البشرية«.

وقد فاز بنك اخلليج، الرائد في 
ممارسات تنمية املوارد البشرية 
في املنطقة، بجائزة العام ألفضل 
جهة توظيف، اعترافا بالتزامه 
بالعناية مبوظفي���ه وتقديرا 
لدعمه املس���تمر لهم من خالل 
تدريبهم وتطويرهم ليصبحوا 
رواد القطاع املصرفي الكويتي 

النفيسي: 58.5 مليون دينار مديونية »المزايا القابضة« 
تمثل 16٪ من إجمالي أصولها البالغة 363.7 مليون دينار

مبيعة بنس���بة كبي���رة ويتم 
تنفيذها من التدفق املالي اخلاص 
بالشركة. وتتطلع املزايا في 2010 
إلى البدء في عمليات تش���غيل 
املدرة للدخل  الكبرى  املشاريع 
واملوج���ودة في كل من الكويت 
والس���عودية ودبي وأبوظبي، 
األمر الذي يتوقع أن يوفر للمزايا 
عائدا سنويا ابتداء من عام 2010، 
الذي سيشهد االنتهاء من تنفيذ 

5 مشاريع مدرة للدخل.
مشاريع المزايا

املتعلقة  التفاصي���ل  وف���ي 
مبشاريع الشركة، قال اسبيته 
ان املزايا أجنزت مشروع سفن 
املدرة  زونز- أحد مش���اريعها 
للدخل- بنسبة 100% - بشكل 
كامل متاما، كما وصلت نس���بة 

التأجير إلى حوالي %75.
إلى جان���ب ذل���ك، أحرزت 
املزايا تقدما في األعمال اخلاصة 
مبشروع »كلوفر كلينيك« الذي 
يعد االس���تثمار األول للشركة 
في مجال الرعاية الطبية، حيث 
وصلت نسبة اإلجناز إلى %100، 
ونسبة اإلش���غال إلى 50%، كما 
سيسجل كعالمة جتارية حصرية، 
تنطلق بها املزايا إلى األس���واق 
اخلليجية، وأمتت الشركة األعمال 
في برجيها في مش���روع مدينة 
األعمال الكويتية وجار طرحهما 

لإليجار قريبا. 
أما فيما يرتبط مبش���اريع 
الش���ركة احلالية في دبي فإنها 
تسير حسب اجلدول الزمني املعد 
لها وتتراوح نسب إجنازها بني 
40 و90%، وقد قامت املزايا في 
ابراج  2009 بتسليم مش���روع 
بحيرات اجلميرا السكني واملسمى 

ب�»األيكون« كما قطعت شوطا 
كبيرا في مش���روع ال� »بزنس 
أفنيو« حيث بلغت نسبة اإلجناز 
فيه أكثر من 85% في حني تقوم 
الشركة حاليا باستكمال تنفيذ 
مش���روع »الڤيال السكني«، في 
مرحلت���ه الثاني���ة البالغة 110 
ڤيالت، بعد أن تسلمت املرحلة 
األولى من املقاول خالل النصف 
الثاني للع���ام 2009، والبالغة 
104 ڤيالت، وأجنزت ما يقارب 
ال���� 70% من األعم���ال املتعلقة 
ببقية الڤلل والبالغ عددها 306 
ڤيالت سكنية، وهي تعد املرحلة 
األخيرة من املشروع. كما أجنزت 
الشركة نسبة 40% من مشروع 
الليوان في دبي الند. وجميع هذه 
املشاريع مبيعة بنسبة 80% وقد 
مت حتصيل ما يزيد على 60% من 
إجمالي هذه املبيعات، األمر الذي 
يساهم في جدول التدفق الزمني 

لتنفيذ هذه املشاريع.
ابراج »المزايا«

وفي السعودية، متتلك املزايا 
ثالثة أبراج خلدمة قطاع املكاتب 
في مدينة الرياض وعلى شارع 
املعذر، حيث تصنف هذه املشاريع 
ضمن األعمال املدرة للدخل، وأحد 
هذه األب���راج مؤج���ر بالكامل، 
في حني أن البرج���ني اآلخرين 
مطروحان لإليجار، عالوة على 
أرض سكنية شاسعة في املنطقة 
الشمالية من السعودية وحتديدا 
في منطقة اإلحساء على مساحة 
1.192 ملي���ون متر مربع، حيث 
استطاعت املزايا إبرام صفقة بيع 
حصتها من العقار بقيمة إجمالية 
بلغت 104.6 ماليني ريال سعودي 
وأدرجت أرباحه���ا في ميزانية 

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
املزايا القابضة رشيد النفيسي 
أن العام املنصرم كان عاما حافال 
بالتغيرات الدراماتيكية، مستدركا 
بأنه على الرغم من ذلك استطاعت 
املزايا أن حتقق أرباحا متوازنة 
وذلك في إطار خطتها املدروسة 
وسياستها املتحفظة والتي مت 
وضعها لعام 2009 حيث راعت 
املناخ االقتصادي  فيها الشركة 
املالية في  العام، والتط���ورات 

األسواق العاملية.
 واشار إلى أن املزايا حققت 
أرباحا إجمالية عن السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 بلغت 30.8 
أرباحا  مليون دينار، متضمنة 
تشغيلية بقيمة 12.2 مليون دينار 
وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون 
دينار مع اعتمادها مخصصات 
بقيمة 16.8 مليون دينار متخض 
عنها أرب���اح صافية بقيمة 5.2 
مالي���ني دينار بعد اس���تقطاع 
املصاريف األخرى حيث بلغت 

ربحية السهم 11.46 فلسا.

استقرار االرباح

وأضاف: ونظرا الس���تمرار 
التي  الظ���روف الصعبة  نفس 
تعيشها معظم أسواق املنطقة 
حاليا والتي من بينها سوق دبي 
الذي تستثمر فيها الشركة نسبة 
العقارية،  كبيرة من مشاريعها 
اضطرت شركة املزايا إلى اللجوء 
إلى أخذ مخصصات عن السنة 
املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 
2009 لتكون دعامة لها للس���نة 

املقبلة.
وحول البيانات املالية لشركة 
املزايا عن السنة املنصرمة 2009، 
قال النفيسي ان إجمالي أصول 
الشركة بلغ 363.7 مليون دينار 
في حني بلغت حقوق املساهمني 
166.2 ملي���ون دينار في الوقت 
الذي بلغ فيه اجمالي مديونية 
الشركة أمام البنوك 58.5 مليون 
دين���ار وال تتعدى نس���بتها ال� 
16% من إجمالي أصول الشركة 
ونسبة 35% من إجمالي حقوق 

املساهمني.
وأكد النفيس���ي أن املزايا قد 
كرس���ت كل الوس���ائل املمكنة 
للحفاظ على اس���تقرار االرباح 
النس���بي للعام 2009، محققة 
إيرادات تش���غيلية بلغت 61.4 
مليون دين���ار وإيرادات أخرى 
بقيمة 18.6 مليون دينار محققة 
إيرادات بلغ 80 مليون  إجمالي 

دينار. 

نتائج مالية

واشار إلى انه بناء على نتائج 
عمليات ع���ام 2009 والظروف 
االقتصادي���ة عل���ى الصعيدين 
اإلقليمي واحمللي، أوصى مجلس 
اإلدارة بع���دم توزيع أرباح عن 

السنة املالية 2009.
م���ن جانب���ه ق���ال الرئيس 
املنتدب  التنفي���ذي والعض���و 
لش���ركة املزايا م.خالد اسبيته 
ان���ه ومن خالل مراقبة ش���ركة 
املزايا ودراستها ألسواق املنطقة، 
توصلت إل���ى أن الوقت احلالي 
ليس وقت���ا مثاليا للدخول في 
مش���اريع تطوير عقاري، بقدر 
ما هو وقت جيد لالستفادة من 
نظام التشغيل في املشاريع املدرة 
للدخل، التي تقوم املزايا حاليا 
بالتركيز عليها، علما أن املزايا 
تتوقع عوائد س���نوية من هذه 
املش���اريع تصل إلى 15 مليون 
دين���ار حتى عام 2013، وبحجم 

أصول 165 مليون دينار.
وقال اسبيته انه خالل 2009، 
املزايا  وصل حج���م مش���اريع 
إلى حوال���ي 10 مليارات دوالر، 
موزعة على اإلمارات والسعودية 
والبحرين وعم���ان والكويت، 
ومعظم هذه املشاريع قد حققت 
نس���ب إجناز عالية. والشركة 
تتابع العمل في كافة مشاريعها 
التي أطلقتها في وقت سابق ولم 
تتوقف عن ذلك حتى في ذروة 
األزمة حيث ان هذه املش���اريع 

)سعود سالم( رشيد النفيسي مترئسا اجلمعية العمومية وبجانبه خالد اسبيته 

الربع األول من العام 2010. 
قال اس���بيته ردا على سؤال 
حول تخارج ش���ركة املزايا من 
شركة الثريا إلدارة املشروعات 
والتي بل���غ إجمالي املبلغ الذي 
اس���تثمرت فيه الشركة إلى 14 
مليون دين���ار، انه مت التخارج 
من هذه الش���ركة بشكل مرض 
للجميع ومن خالل عدة خيارات، 
حيث مت احلصول على مبلغ نقدي 
بلغ 7 ماليني دينار، فيما مت من 
الناحية األخرى احلصول على 
بعض األصول العقارية املمتازة، 
باإلضافة إلى أس���هم في بعض 
الشركات بأس���عارها السوقية 
احلالية ومبا يعادل 7.6 ماليني 

دينار.
وح���ول املخصص���ات التي 
أخذته���ا »املزايا« عن عام 2009 
قال اسبيته ان هذه املخصصات 
نتجت عن فروق أسعار العقارات 
اململوكة للشركة والتي هبطت 
أس���عارها في عام 2008 نتيجة 
الغالبية  لالزمة، مشيرا إلى أن 
العظمى من هذه املخصصات قد 
مت أخذها خ���الل ميزانية 2008 
والباقي في ميزانية 2009، مضيفا 
أن أي صعود للسوق في املرحلة 
املقبلة سيكون له انعكاس إيجابي 
القابضة«  على ميزانية »املزايا 

نتيجة لهذه املخصصات.

جمعية عمومية

ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
التي عقدت بنسبة حضور بلغت 
86% على زيادة رأسمال الشركة 
إلى  م���ن 49.947.678 دين���ارا 
64.931.977 دين���ارا، وذلك عن 
طريق إصدار 149.843.025 سهما 
جديدا، وبذلك يكون قد حدد رأس 
مال الشركة مببلغ 64.931.977 
دينارا موزع على 649.319.770 
س���هما قيمة كل منها 100 فلس 

وجميع األسهم نقدية.
كما وافقت على جميع بنود 
جدول أعمالها التي كان أبرزها 
اقتراح زيادة رأس���مال الشركة 
مببلغ ق���دره 14.984.301 دينار 
ميثل ما نسبته 30% من رأس املال 
املدفوع وذلك بإصدار 149.843.025 
س���هما جديدا تط���رح الكتتاب 
املقيدين في شركتي  املساهمني 
دبي األول���ى للتطوير العقاري 
والواجهة املائي���ة العقارية في 
اليوم السابق على موعد استدعاء 
هذه الزيادة وبقيمة اسمية 100 
فلس للسهم الواحد مضافا إليه 
عالوة إصدار 27 فلسا وذلك بعد 
تنازل املس���اهمني احلاليني عن 
أولوية االكتتاب في زيادة رأس 
املال لصالح املساهمني املسجلني 
بش���ركتي دبي األولى للتطوير 
العقاري والواجهة املائية العقارية 
مقابل قيام مساهمي الشركتني 
الذين باعوا أسهمهم باستخدام 
حصيلة تلك املبيعات في االكتتاب 
في زيادة رأسمال شركة املزايا 

القابضة.
كما متت املوافقة على إصدار 
سندات مبا ال يجاوز احلد األقصى 
املصرح به قانونا سواء بالدينار 
الكويت���ي أو بأي م���ن العمالت 

األجنبية.

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح ورفع رأسمالها إلى 65 مليون دينار وإصدار سندات  تقديراً لجهوده في تطبيق اإلستراتيجيات اإليجابية للتطوير المهني

اسبيته لـ »األنباء«: خروجي
من مجلس اإلدارة لفصل اإلدارات

كبار المالك في الشركة وفقًا 
لإلفصاح  على موقع البورصة

محمود فاروق
أكد الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب السابق لشركة 
املزايا القابضة م.خالد اس��بيته ان س��بب خروجه من 
منصب��ه جاء لرغب��ة مجلس ادارة الش��ركة في فصل 
االدارات التنفيذية عن بعضها وعدم تشابكها بقرارات 

الدعم والتطوير.
وقال اس��بيته ف��ي تصريح خاص ل��� »األنباء« ان 
منصبه اجلديد سيصبح املدير التنفيذي للشركة والقائم 
بجميع األمور التنفيذية املتعلقة باملشروعات وعمليات 

التطوير.
وتأتي تلك اخلط��وة بعدما أعيدت انتخابات مجلس 
ادارة الش��ركة بعد انعقاد اجلمعية العمومية ليتش��كل 
مجلس ادارة جديدا لثالث سنوات مقبلة ولتتغير ايضا 
نسب امللكية املعلنة في البورصة، ليصبح مجلس االدارة 
اجلديد على النحو التالي: رش��يد النفيسي )ممثل عن 
املزايا(، عبدالعزيز اللوغاني، فهد اإلبراهيم، محمد خالد 

العثمان، شركة الوطنية للميادين.
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