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جميل السلطان وخليل العبداهلل يقصان شريط إطالق املشروع

لقطة جماعية تضم جميل السلطان وخليل العبداهلل مع فريق عمل الشركة عقب املومتر الصحافي منوذج هيكلي للمشروع

»شورى لالستشارات الشرعية« تنظم 
المؤتمر الثاني للمدققين الشرعيين

أعلنت ش���ركة شورى لالستشارات الشرعية عن بدء أنشطة 
مؤمتر املدققني الشرعيني الثاني اليوم، حتت رعاية رئيس اللجنة 
االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة 

االسالمية د.خالد املذكور.
وسيناقش هذه احملاور عدد من كبار املختصني مثل د. محمد 
أنس الزرقا ود. عبد الستار اخلويلدي ود.عبدالرزاق الشايجي، 
ود.محمد داود بكر، ود. نايف العجمي ود.رياض اخلليفي، والشيخ 
عبد الس���تار القطان والش���يخ أحمد العومي والش�يخ عبداهلل 

الهزمي.
وبهذه املناس���بة، قال رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر الشيخ 
حمد املزيد ان املؤمتر سيناقش هذا العام ثالثة محاور رئيسية 
هي واقع الرقابة الش���رعية في الكويت، وشركات االستشارات 

الشرعية التحديات والطموحات، وتنظيم الرقابة الشرعية.
واشار الى أن احملور األول من املؤمتر سيكون بعنوان »شركات 

االستشارات الشرعية التحديات والطموحات«.
أما احملور الثاني فهو »تقنني وتنظيم الرقابة الشرعية »فيهدف 
إلى تسليط الضوء على ضرورة تقنني الرقابة الشرعية بأجزائها 

املختلفة.
 في حني يسلط احملور الثالث بعنوان »واقع الرقابة الشرعية 
في الكويت« الضوء على صناعة الرقابة الش���رعية في الكويت 

واالجنازات التي مت حتقيقها في الواقع العملي للمهنة.

»مول 360« يستضيف طالب
مدرسة الليسه الفرنسية في الكويت

استضاف مول 360 مجموعة من طالب مدرسة الليسه الفرنسية الذين 
قاموا بجولة في ارجاء املول للتعرف على ما يضمه من متاجر مختلفة 
مس����تخدمني الدليل املخصص لزوار املول. وتعليقا على الزيارة، قالت 
مديرة التسويق في املول كالوديا لوبوشينسكا: »يسعدنا أن نستضيف 
الرحالت الطالبية ملنح ضيوفنا الصغار فرصة التعرف على مول 360 
عن قرب مبا يضمه من متاجر ومطاعم ومرافق ترفيهية، باإلضافة الى 
ما يوفره املول من خدمات، بهدف مساعدة الطالب على تنمية خبراتهم 
العملية في سن مبكرة«، الفتة إلى أن »زيارة مدرسة الليسه الفرنسية 

للمول أتاحت للطالب الفرصة لتنمية معرفتهم بقطاع التجزئة«.

على خمس سنوات وباالتفاق مع »بيتك« و»التجاري« و»الصناعي« و»األهلي«

د.طالب علي: »االستثمارات الصناعية« وضعت 
برنامجًا لجدولة ديونها البالغة 65 مليون دينار

الى 15% معربا ع����ن امله في ان 
تساهم خطة التنمية في حتفيز 
الشركات الكويتية السيما املدرجة 

منها.
وبني ان استراتيجية الشركة 
في العام احلالي تتضمن احملافظة 
على اصولها والتخارج بشكل جيد 
خالل الس����نوات اخلمس املقبلة 
لتغط����ي 50% من املس����تحقات 
املترتبة على الش����ركة مش����يرا 
الى ان اصول الشركة اخلارجية 
التي متثل 40% من اجمالي اصول 
الش����ركة جيدة وتأثرت بشكل 
طفيف خالل عام 2008 وشهدت 

حتسنا خالل العام املاضي.
ان األزمة  وقال د.طالب علي 
املالية العاملية اثرت س����لبا على 
استثمارات الشركة سواء احمللية 
أو اخلارجية األمر الذي أدى الى 
حدوث انخفاض في موجوداتها 
بنسبة 21.75% وخسارة مقدارها 
8.1 ماليني دين����ار بواقع 20.09 
فلسا للس����هم الواحد مع نهاية 

عام 2009.
العمومية  وكانت اجلمعي����ة 
للشركة وافقت على جميع بنود 
جدول اعمالها وانتخبت مجلس 

إدارة جديدا للدورة القادمة.

البنوك  وجود أي خالف م���ع 
الدائنة حول هذا البرنامج مشيرا 
إلى ان البنوك الداخلة في هذا 
التمويل  البرنامج تشمل بيت 
الكويتي والبنك الصناعي والبنك 
التجاري مؤكدا  األهلي والبنك 
على ان احلكومة لم تتدخل في 
مساعدة الشركة بأي شكل من 

االشكال.
وتوقع علي ان تخفض الشركة 
من فوائد الق����روض مع اخلطة 
االستراتيجية التي تطبقها بنسبة 
10% خاص����ة بعد ان مت تخفيض 
حجم التكاليف خالل العام املاضي 

فواز كرامي
أك����د رئيس مجل����س اإلدارة 
املنتدب في ش����ركة  والعض����و 
االستثمارات الصناعية واملالية 
د.طالب علي ان اصول الش����ركة 
جيدة ول����م تتأثر باألزمة املالية 
بشكل كبير شأن باقي الشركات 
مشيرا الى ان خس����ائر الشركة 
تقدر ب� 8 ماليني دينار خالل العام 
2009 وتقدر خسائرها في الربع 

االول ب� 160 ألف دينار.
وأضاف عل����ي خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية للشركة 
التي انعقدت أمس بحضور %90 
من املساهمني ان حجم القروض 
املستحقة على الشركة يصل إلى 
65 مليون دينار بنسبة ال تتعدى 
52% من إجمالي أصولها مشيرا 
إلى ان نصيب البنك الصناعي من 
تلك القروض يقدر ب� 20 مليون 

دينار.
وأوضح أن الشركة مستمرة في 
دفع قروضها مع فوائدها بشكل 
ثابت ولم تتأخر عن سدادها أبدا 
مشيرا إلى وجود انسجام وتفاهم 
بني الشركة والبنوك في هذا الشأن 
كاشفا عن مواصلة الشركة إمتام 
برنامج جديد للتعامل مع البنوك 
إلعادة الهيكلة وجدولة القروض 

خالل السنوات اخلمس املقبلة.
ولفت د.طالب علي الى عدم 

يضم مجمع الريم مول و»مباني كارينا فيوز« على مساحة مليون متر مربع و 14٪ العائد المتوقع عليه

»الوطنية العقارية« تفاوض بنوكًا خارجية ومحلية
لتوفير التمويل لمشروعها الجديد في أبوظبي بتكلفة مليار دوالر

تسويقه، بسهولة نظرا الن نسبة 
النمو في قطاع التجزئة بإمارة 
أبوظبي تقارب ال� 40% سنويا.

وشددت املسلم على أن الشركة 
حتتفظ دائما بنس���بة 51% من 
املشاريع التي تقيمها عند فتح 
الباب لدخول شركاء استراتيجني 

أو جهات حكومية.

مشروع الريم في مصر

ق����ال مدير  وم����ن جانب����ه 
التخطي����ط املالي واملوازنة في 
الشركة أحمد سعد ان الشركة 
تنف����ذ مش����روعني ف����ي مصر 
منها مشروع الرمي بكلفة 800 
مليون جنيه مصري، باالضافة 
الى مش����روع ثان في مدينة 6 
اكتوبر متتلكه الشركة بنسبة 
100% ويعتبر مماثال ملش����روع 
أبوظبي، مشيرا الى ان الشركة 
تعتمد على التمويل احمللي في 
مصر باالضاف����ة الى املبيعات 

االولية للوحدات.
وقال مشروع أبوظبي امتداد 
للوطني����ة العقارية في منطقة 
اخلليج حيث نسعى الى اقامة 
مش����اريع رائدة تتحقق القيمة 
املضافة للشركة وللدولة التي 

ننفذ بها مشاريع.
وح����ول تأثي����ر تس����وية 
املالي  األداء  »أجيليتي« عل����ى 
للش����ركة خالل الفترة املقبلة، 
قال سعد إن استثمارات الشركة 
في العقار أكثر من االستثمار في 
اجيليتي، موضحا ان الشركة 
مازالت متواجدة في الكويت ولن 
نتجاهل الفرص االس����تثمارية 

املتواجدة. 
وبني أن الشركة تفاوض عددا 
من البن����وك في أبوظبي وبنكا 
الكويت لتدبير  محليا داخ����ل 
متويل للمشروع بنسبة %50، 
مستدركا بأن نتائج املفاوضات 

سيعلن عنها فيما بعد.

املظاريف اخلاصة بأعمال احلفر 
خالل الفترة املقبلة.

الش���ركة لديها  ان  وقال���ت 
مشاريع في مالطة وليبيا ولبنان 
واالردن وشمال العراق وجيبوتي 
العائد على  ومصر، وس���يبلغ 
املش���اريع 14%، حيث سيتكلف 
ابوظبي 900  مشروع املول في 
مليون دوالر واالبراج السكنية 

250 مليون دوالر.
وأوضحت املسلم أن السيولة 
ليست مشكلة لدى الشركة فهناك 
العديد م���ن املفاوضات مع عدة 
جهات متويلية محلية وخارجية، 
موضحة أنه مت تأجيل جزء كبير 
من مشروع أبوظبي وجاري حاليا 

الى أن الشركة تؤمن بأن يكون 
للقطاع اخلاص دور مهم، طاملا 
أن هناك قوانني حتكم ذلك، حيث 
ميكن أن يساهم في إقامة عدد من 

املشاريع الكبرى في البالد.
 وعن متويل املشاريع قال انه 
البد أن تعدل السياسات املصرفية 
للتوافق مع املشروعات الضخمة 
خلطة الدولة التنموية، فال توجد 
جهات لتمويل املش���اريع داخل 
الكويت ومن غي���ر املنطقي أن 
تتم االس���تعانة بجهات متويل 

أجنبية.
وأوضح أن الشركة الوطنية 
تعد من رواد املشاريع التنموية 
وفي مقدمتها سوق شرق الذي 

يزال محل نقاش من قبل مجلس 
اإلدارة، مبينا أن الشركة سعت 
من خالل إستراتيجيتها إلى أن 
إذا ساهمت فيه بنوك  املشروع 
أبوظبي فس���يكون أفضل، وإن 
إلى  لم يكن فس���يتم االجت���اه 
مصارف الدولة التي سيتم فيها 
املش���روع، كذلك األمر في مصر 
واألردن ولبنان، موضحا انه ليس 
هناك أي مشكلة في التمويل لدى 
الشركة، كما حدث ملشروعي مصر 

واألردن.
وبني أن���ه من الصعب حاليا 
دخول شركاء استراتيجيني في 
مشروع أبوظبي خالل املرحلة 
احلالية، ولكن ميكن إدخالهم في 

يعد أول مول تت����م إقامته بهذا 
الطراز في الكويت ويضم منطقة 
جتارية على أعلى مستوى، مشيرا 
إلى أن الشركة مستعدة للدخول 
في مشاريع خطة التنمية التي 
ستطرحها احلكومة، ولكن حتى 
اآلن ل����م تعرض، ونحن ننتظر 

البدء في طرح مناقصاتها.

51٪ نسبة تملك الشركة 

وم���ن جانبها، أك���دت مدير 
عام الشركة ياسمني املسلم، أن 
أعمال احلفر في املشروع ستبدأ 
في ش���هر سبتمبر املقبل، حيث 
التصميم  مت االنتهاء من أعمال 
الفني���ة وجاري فتح  واالعمال 

املراحل املقبلة.
وقال إن قانون ال�  B.O.T الذي 
صدر منذ عامني لم يحقق النجاح 
املأمول، حيث لم تشارك الشركات 
فيه وكانت نتيجته صفرا، مضيفا 
أن الشركة كانت من أكثر الشركات 
التي تضررت من االوضاع احلالية 
في السوق، وال يوجد أي حتليل 
فني أو علمي أو تصور ملا يحدث 
في البورص���ة حاليا، فمن غير 
املعقول أن تعلن زين عن توزيع 
أرباح وتتراجع االسهم، فهو يسير 

بشكل غير منطقي.
وعن اخلصخصة أكد العبداهلل 
أن »الوطنية« كشركة خاصة مع 
تطبيق قانون اخلصخصة، الفتا 

املناط���ق التي لم تتأثر باألزمة، 
كما أن اإلمارة حتتاج إلى املزيد 
من املجمعات التجارية ملواجهة 
القوة الشرائية العالية، خاصة 
أنها م���ن االم���ارات الغنية في 
منطقة اخلليج، مش���يرا إلى أن 
خطة تنمية أمارة أبوظبي )2030( 
تتضمن إقامة املزيد من املوالت 
التجارية وس���يكون الرمي مول 
ثاني أو ثالث أكبر مول في اإلمارة، 
ولكن يتميز باملوقع االستراتيجي 
الذي س���يجعله أكث���ر جاذبية 

للزائرين.
وب���ني أن الش���ركة ت���درس 
دخول شركاء استراتيجيني في 
املشروعني، مستدركا بأن األمر ال 

عمر راشد 
أوضح رئيس مجلس اإلدارة 
الش���ركة  املنتدب في  والعضو 
الوطنية العقارية جميل سلطان 
العيس���ى إن إطالق مش���روع 
كارينا في���وز في اإلمارات يأتي 
في إطار س���عي الشركة للعمل 
على تنويع استثماراتها في دول 
املنطقة لتحقيق عوائد جيدة على 

استثماراتها. 
وبني العيسى أن الشركة تدرك 
الفرص الواعدة بدولة اإلمارات 
وتسعى ألن تكون أحد العناصر 
املؤثرة ف���ي إثراء خطة التنمية 

بها. 

السيولة متوافرة

وم���ن جانبه، أك���د الرئيس 
التنفيذي في الش���ركة الوطنية 
العقاري���ة خلي���ل العبداهلل أن 
العقارية ال  الوطني���ة  ش���ركة 
تعان���ي م���ن ضعف الس���يولة 
لتمويل مشروعاتها وتعتمد على 
أرباحها التشغيلية املتولدة من 
التطوير العقاري في تسيير تلك 

املشروعات. 
وب���ني العبداهلل في تصريح 
صحاف���ي أدلى ب���ه، أمس، على 
هامش املؤمتر الصحافي مبناسبة 
إطالق مشروع مجمع الرمي مول 
وكارينا فيوز في إمارة أبوظبي 
بالكويت، أول أمس، أن التكلفة 
اإلجمالية للمش���روع 3.5 مليار 
درهم ما يعادل مليار دوالر بخالف 
قيمة األرض، الفتا الى أن املشروع 
يقع على مساحة إجمالية تقدر 
بحوالي مليون متر مربع وهو 
ملك الشركة بنسبة 100% وفقا 
لنظام ال� B.O.T، يضم أحد أكبر 
امل���والت التجارية في أبوظبي، 
الفت���ا إلى أنه مت توقيع عقد مع 
شركة حياة إلدارة الفندق التابع 

للمشروع.
وأك���د أن أبوظبي تعتبر من 

 )أسامة البطراوي(ياسمني املسلم واحمد سعد خالل املؤمتر الصحافي

العيسى: التزام الشركة بالعمل في اإلمارات دليل على ثقتها في العوائد الجيدة للسوق العقاري
العبداهلل: الشركة ال تعاني مشكلة في السيولة ودخول بنوك من أبوظبي في تمويل المشروع سيكون أفضل

)محمد ماهر(د.طالب علي مترئسا عمومية الشركة


