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قال بيان لس���وق الكويت لألوراق املالية انه 
مت أمس االنته���اء من اإلج���راءات املقررة لبيع 
43.426.797 سهما من أسهم شركة متويل اإلسكان 
بنس���بة 14.567% الى شركة مش���اريع الكويت 

االستثمارية إلدارة األصول � حساب محافظ. 
وذكر البيان ان عملية البيع متت بسعر 180 
فلس���ا للس���هم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 

7.816.823 دينارا. 
وأوض���ح البيان انه مت التوقيع على ذلك من 
األطراف املعنية على أن تستكمل باقي إجراءات 
الدف���ع  والتحويل من خالل الش���ركة الكويتية 
للمقاصة ف���ي موعد أقصاه الس���اعة 11:00 من 
 صباح الي���وم اخلميس وفق ما هو مع��لن عنه 

من قبل. 

إتمام صفقة بيع 14.56% من أسهم »تمويل اإلسكان« بـ 7.8 ماليين دينار

أكد مواصلتها إنجاز وتسليم المشاريع في الكويت واإلمارات والسعودية

2.6 مليون دينار أرباح »المزايا« للربع الثاني 
و58 مليون دينار إجمالي مديونية الشركة

373 مليون دينار حجم أصول الشركة في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010
5.5 فلوس ربحية السهم وإجمالي اإليرادات بلغ 21 مليون دينار

أعلنت شركة املزايا القابضة 
أرباح إجمالية بلغت  حتقيق 
ف���ي نهاية الرب���ع الثاني من 
الع���ام احلال���ي 2.56 مليون 
دين���ار، حيث بلغ���ت ربحية 
السهم 5.50 فلوس، وتبني هذه 
النتائج استقرار اداء الشركة 
خالل النصف األول من العام 
احلالي. جاء هذا االعالن عقب 
انتهاء اجتماع مجلس االدارة 
الذي عقد في مقر شركة املزايا 
برئاسة رئيس مجلس االدارة 

رشيد النفيسي امس.
وتعليقا على النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة الش���ركة 
رشيد النفيسي: »لقد استطاعت 
املزايا ان حتافظ على توازن 
أدائها وأرباحها خالل النصف 
األول من السنة احلالية، وذلك 
في إط���ار خطتها املدروس���ة 
وسياستها املتحفظة والتي مت 
اتباعها م���ن قبل املزايا خالل 
2009 و2010 حيث راعت فيها 
الشركة املناخ االقتصادي العام، 
والتطورات املالية في االسواق 

العاملية«.
واضاف: »ان إجمالي أصول 
الشركة بلغ 372.85 مليون دينار 

في حني بلغت حقوق املساهمني 
129.57 مليون دينار في الوقت 
الذي بلغ���ت في���ه مديونية 
البنوك 58.44  أمام  الش���ركة 
مليون دينار والتي ال تتعدى 
ال� 16% من إجمالي  نس���بتها 
أصول الش���ركة ونسبة %45 
من إجمالي حقوق املساهمني«.
وأكد أن ش���ركة املزايا كرست 
كل الوس���ائل املمكنة للحفاظ 
على استقرار االرباح النسبي 
للفترة احلالية، محققة إيرادات 
تشغيلية بلغت 16.56 مليون 
دينار وإيرادات أخرى بقيمة 
4.68 مالي���ني دينار وبالتالي 
حققت إجمالي إيرادات بلغت 

21.24 مليون دينار.
أم���ا بالنس���بة ملش���اريع 
الشركة، فقد ش���دد النفيسي 
على أن الشركة مستمرة بكامل 
قدرتها وتواصل إجناز وتسليم 
املشاريع بالتوالي في كل من 

الكويت واإلمارات.

مشاريع الشركة

املرتبطة  التفاصي���ل  وفي 
الكويت، قال  باملش���اريع في 
ان املزايا أجنزت بشكل كامل 

لتتمكن من طرحهما لإليجار 
خالل الفترة القادمة.

أما بالنسبة ملشاريع املزايا 
في اإلمارات، قال النفيسي إن 
الش���ركة جنحت في تسليم 
املرحلة األولى من مش���روع 
الواقع في  الس���كني  الڤي���ال 
دبي الن���د والبالغة 104 ڤلل، 
كما تس���تعد لتسليم املرحلة 
الثاني���ة من املش���روع خالل 
فترة قريبة وذلك بالتزامن مع 
إيصال التيار الكهربائي واملاء 

إلى املشروع. 
كما جنحت الشركة في إجناز 
97% من مشروع »بزنس أفنيو« 
الواقع ف���ي بحيرات اجلميرا، 
كما ان الش���ركة مستمرة في 
إجناز مشروع »كيو بوينت« 

في الليوان.
وف���ي الس���عودية، متتلك 
املزايا ثالثة أبراج خلدمة قطاع 
املكات���ب في مدين���ة الرياض 
وعلى ش���ارع املع���ذر، حيث 
تصنف هذه املش���اريع ضمن 
األعمال امل���درة للدخل، وأحد 
هذه األب���راج مؤجر بالكامل، 
في حني أن البرجني اآلخ��رين 

مط��روحني لإليجار.

التوسعية  أما عن اخلطط 
للشركة فقد ذكر النفيسي أن 
شركة املزايا تضع مساهميها 
دائما في مقدمة أولوياتها، لذا 
فهي حريصة على البحث عن 
كل الف���رص املمكنة لتحقيق 
املزيد من النم���و في أرباحها 
إرضاء للمساهمني، مشيرا إلى 
أن الشركة تعمل على االستفادة 
من عوائد مشاريعها التشغيلية 
في الكوي���ت واخلارج عالوة 
على تعزيز العوائد ملساهمي 

املزايا.
وأشار إلى أن الشركة تركز 
حاليا على اس���تكمال سلسلة 
الكويت  مشاريعها اآلنية في 
وخارجها، كما تواصل البحث 
عن أفضل الفرص االستثمارية 
الت���ي حتق���ق عوائ���د مالية 

مجدية.
وأضاف أن الشركة تعمل 
عل���ى وضع خطة خمس���ية 
تضمن لها األداء املتوازن بني 
استكمال املشاريع والدخول 
إلى أسواق جديدة والتوسع في 
سلة املشاريع اجلديدة وبالتالي 
حتقيق أعل���ى الفوائد املمكنة 

للمساهمني.

مشروع »س���فن زونز«، أحد 
املشاريع املدرة للدخل والواقع 
في منطقة الشويخ، كما أجنزت 
املزايا مشروع »كلوفر كلينيك«، 
أول استثمار للشركة في املجال 
الطبي، ووصلت نسبة اإلشغال 
فيه إلى 50%، وتتوقع الشركة 
ارتفاع نسبة تأجير املساحات 
املتبقية خالل الفترة القادمة. 
من جانب آخر، تعمل املزايا 
حاليا على استصدار الرخص 
التيار  اخلاص���ة بتوصي���ل 
الكهربائ���ي إل���ى برجيها في 
مشروع مدينة األعمال الكويتية 

رشيد النفيسي

عقب رسم مالمح الخطة ومناقشتها مع الدائنين

التوقيع على خطة إعادة هيكلة مديونية 
»أعيان« بعد عيد الفطر 

»الكويت للتأمين« تربح 2.8 مليون دينار 
للنصف األول بواقع 15 فلسا للسهم

أعلنت ش����ركة الكويت للتأمني  )كويت ت( 
انها حقق����ت ارباحا للنصف االول تقدر ب� 2.88 
مليون دينار بواقع 15 فلسا للسهم الواحد مقارنة 
بخس����ائر قدرها 4.7 ماليني دينار أي خس����ارة 
24.35 فلس����ا للسهم الواحد خالل نفس الفترة 

من العام املاضي.
وقالت الشركة انها ربحت للربع الثاني 389.17 
الف دينار بواقع 2 فلس للسهم الواحد مقارنة 
بارباح قدرها 1.22 مليون دينار أي 6.32 فلوس 

للسهم خالل نفس الفترة من العام املاضي. 

وق����د بل����غ اجمال����ي املوج����ودات املتداولة 
43.686.407  دنانير فيما بلغ اجمالي املوجودات 
119.395.142  دين����ارا كما بلغ اجمالي املطلوبات 
املتداول����ة 15.215.518  دين����ارا فيما بلغ اجمالي 
املطلوب����ات 73.373.783  دينارا كما بلغ اجمالي 
حقوق املس����اهمني 46.021.359  دينارا وقد بلغ 
اجمال����ي االيرادات من التعام����الت مع االطراف 
ذات الصل����ة 1.161.869 دين����ارا كما بلغ اجمالي 
املصروفات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة 

مبلغ 382.172 دينارا.

عمر راشد 
 توقع مصدر مطلع ل�»األنباء« 
أن يتم توقيع خطة إعادة هيكلة 
مديونية شركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار بعد إجازة عيد الفطر 
املقبل وذلك بعد موافقة جميع 
الدائنني عل���ى اخلطة التي مت 
رس���م مالمحها ومناقشتها مع 
الدائنني خالل نهاية األسبوع 

املاضي. 
 وق���ال إن ذل���ك يأتي بعد 
االتفاق مع جلنة الدائنني على 
إعادة  ش���روط ومذكرة خطة 
أن الشركة في  الهيكلة، مبينا 
الدائنني على  انتظار موافق���ة 
اخلطة بعد إرسالها لهم خالل 

اليومني املاضيني. 
 وبينت املصادر أن التوقيع 
على خطة إعادة الهيكلة سيعفي 
الشركة من تطبيق املادة 178 من 

قانون الشركات التجارية، الفتة 
الى أن الشركة ستقوم باعتماد 
خطة زيادة رأسمالها عبر اعتماد 
جدول أعمال جمعيتها العمومية 

غير العادية واملتعلق ببند إطفاء 
اخلسائر باالحتياطيات وجزء من 
رأسمال الشركة وزيادة رأسمالها 

بواقع 10 ماليني دينار.

شريف حمدي
يشكل التمويل االستهالكي في الكويت عنصرا مهما في زيادة معدالت احلركة في سوق 

السلع االستهالكية، ورغم توافر العديد من املؤسسات التمويلية التي تقدم القروض 
االستهالكية في الكويت سواء كانت بنوكا او شركات متخصصة في هذا 

النوع من التمويل والتي اسهمت خالل السنوات االخيرة بشكل كبير 
في تطور النمط االستهالكي جتاه السلع املعمرة والسيارات، اال 

ان الفترة االخيرة شهدت تراجعا ملحوظ في معدالت التمويل 
االستهالكي على الرغم من زيادة منو القروض االستهالكية 

في الربع األول بنسبة %10.5.
ويرجع ذلك لسببني: األول هو عدم قدرة كثير من العمالء 
على سداد ما عليهم لشركات التمويل االستهالكي، االمر 
الذي قابلته البنوك والشركات التمويلية بتقليص حجم 
االقراض وتوجيه ما لديها من سيولة لالستثمار املباشر 
ورفع س���قف املخصصات لديها ملواجهة أي تداعيات 

سلبية قد تنتج عن التراجع في السداد.
اما السبب الثاني فيرجع لقيام بنك الكويت املركزي 
بفرض ش���روط اضافية لتنظيم عملي���ات التمويل 

االستهالكي بعد مالحظته تراجع معدالت السداد.
ومع هذا التراجع الذي قد يزداد خالل الفترة املقبلة 
تلوح في االفق عدة تس���اؤالت مهمة، ابرزها: ما تأثير 

تراجع عمليات التمويل االستهالكي على االقتصاد احمللي 
بشكل عام؟ 

وما اكثر القطاعات تضررا جراء هذا التراجع؟ والى أي 
مدى ساهمت تعليمات »املركزي« االخيرة التي تضمنت شروطا 

اضافية لإلقراض االس���تهالكي في تراجع عمليات التمويل.. 
والى متى ستستمر؟

»األنباء« اس���تطلعت آراء عدد من املعنيني الذين اجمعوا على ان 
معدالت التمويل االستهالكي في تراجع بشكل عام منذ فترة رغم حتسنها 

نس���بيا في الربع األول، وان تعليمات بنك الكويت املركزي رغم ما تنطوي عليه 
من ايجابيات اال انها جاءت لتعزز الركود في س���وق السلع االستهالكية، مشيرة الى ان 

السبب الرئيسي في تراجع معدالت التمويل االستهالكي هو ضعف قدرة شريحة كبيرة 
من العمالء على السداد.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة األمان لالستثمار محمد القحطاني، 
ان التمويل ميثل الشريان الرئيسي لكل القطاعات االقتصادية بشكل عام، 
وعندما يتوقف هذا الش���ريان عن الضخ فإنه حتما تتأثر املنظومة 
االقتصادية بكل قطاعاتها ولكن بنسب متفاوتة، الفتا الى ان هناك 
قطاعات تتأثر اكثر من غيرها بتراجع التمويل االس���تهالكي 
وأبرزها قطاع الس���يارات الذي يعتمد بشكل أساسي على 
التمويل الذي تقدمه كثير من اجلهات املختصة سواء كانت 
بنوكا او ش���ركات متويل، الفتا الى ان الكويت تعد من 
اكثر الدول اخلليجي���ة التي تعتمد على هذه القروض 

في تنشيط سوق السلع االستهالكية.
واوضح القحطاني ان تراجع معدالت االقراض سيعزز 
من الركود االقتصادي، مشيرا الى ان الشروط اجلديدة 
التي اقرها »املركزي« مؤخرا لضبط عمليات االقراض 
االستهالكي بعد مالحظة االف����راط فيها لدرجة اصبح 
هناك عدم قدرة على ال���سداد من قبل عدد ليس بقليل 
من العم���الء، كان لها تأثير ع�لى تراج���ع م���عدالت 

القروض االست���هالكية.
من جهته قال عضو مجلس ادارة شركة املشروعات 
العقاري���ة الكبرى »جراند« اياد الس���ري ان القطاعات 
االقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي فإن تأثر 
قطاع ما جراء تراجع عمليات التمويل االستهالكي سيؤثر 

على كثير من القطاعات املرتبطة ذات العالقة.
 وعن دور شروط »املركزي« في انخفاض معدالت االقراض 
االستهالكي قال السري ان هذه الشروط اثرت بالطبع وأدت الى 
انخفاضها بشكل ملحوظ اال انها ستحد من االفراط في احلصول على 
القروض خاصة للعمالء الذين ليس���ت لديهم القدرة الكافية على السداد، 
مش���يرا الى ان القرار يحمل في طياته حماية للمؤسس���ات التمويلية التي تقدم 

التمويل االستهالكي.

تعليمات »المركزي«
 عززت تراجع

 التمويل االستهالكي 

رغم 
أنها 
تنطوي 
على 
إيجابيات 


