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أدرجت مجلة »كونستركشن 
ويك« شركة املزايا القابضة ضمن 
قائمة أكثر 50 شركة قيمة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وذلك 

ضمن فئة املطورين العقاريني.
وقال����ت الش����ركة ف����ي بيان 
صحافي أن مجلة »كونستركشن 
ويك« أوضحت أن اختيارها لشركة 
املزايا القابضة ضمن هذه الفئة 
املتميزة من الشركات جاء تتويجا 
لالجنازات العقارية التي حققتها 
املزايا القابضة خالل األزمة املالية 
العاملية، وبالنظر الى املش����اريع 
املتميزة التي أقامتها الشركة داخل 

الكويت وخارجها.
وقد ذكرت مجلة »كونستركشن ويك« أنها راقبت 
خالل السنوات األخيرة كيف ميكن أن ينزلق املطور 
العقاري في تغيرات السوق وجتاذباته العاملية، اال 
أن البعض استطاع أن يتعايش مع األزمة ويحول 
االراضي القاحلة الى مبان ومشاريع تفتح فرصا وآفاقا 
جديدة أمام املستثمرين والسكان، وقالت املجلة انها 
بحثت عن الشركات التي استطاعت جتاوز املرحلة 
األصعب من األزمة بنجاح، ومتكنت من دخول النصف 
الثاني من العام 2010 بتفاؤل وايجابية أكبر، وكان 

من بينها شركة املزايا القابضة.

وحول أس����باب ادراج املزايا 
انه:  القائمة ذكرت املجلة  ضمن 
»لم يعد هناك من شك بأنه عندما 
تطرح مشاريع كبرى في الكويت 
جن����د املزايا م����ن أول املتقدمني 
للع����روض والفائزين بها، حيث 
استطاعت املزايا في اآلونة األخيرة 
أن تترك بصمات عقارية متميزة 
في وطنها األم في الكويت من خالل 
برج »غلوب����ال« ومدينة األعمال 
الكويتية، الى جانب برج كلوفر 
كلينيك املؤلف من 19 طابقا والذي 
الطبي األول من  يعد االستثمار 
نوعه في الكويت، وكذلك مشروع 

سفن زونز املتعدد األغراض.
وتعليقا على ادراج املزايا ضمن قائمة أكثر 50 
ش����ركة قيمة في دول مجلس التع����اون اخلليجي، 
قال نائب الرئيس ألعمال التس����ويق في الش����ركة 
جاسم الغامن: »جاءت حيازة املزايا على هذا اللقب 
اجلديد كنتيجة طبيعية ملسيرتها احلافلة بالنجاحات 
واالجنازات واملش����اريع املميزة الى جانب طرحها 
لالفكار العقارية الرائدة التي من شأنها ان تضيف 
قيمة على تعامالت الس����وق العقاري وحتسن من 
ادائه بالتالي، وهذه اجلائزة امنا هي ترجمة فعلية 

لسياسة املزايا املتطلعة دوما نحو الريادة«.

محمود فاروق
كش����فت مصادر مطلعة ل� »األنب����اء« عن توجه 
الش����ركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الفتتاح 
فرعني جديدين بالكويت ضمن خطتها التوس����عية 
التي تركز على توسيع خدماتها داخل السوق احمللي 
عبر زيادة عدد فروعها البالغة 22 فرعا، ليصل عدد 
فروعها الى 24 فرعا قبل نهاية العام احلالي، مشيرة 
الى أن تلك اإلستراتيجية من شأنها استقطاب أكبر 
عدد من العم����الء، خاصة أن هناك توقعات بتراجع 
عمليات الصيرفة خالل العام احلالي بسبب التذبذب 

املستمر في أسعار العملة، إضافة إلى تخفيض عموالت 
التحويل الستقطاب أكبر عدد من العمالء. وتوقعت 
املصادر حتقيق نتائج إيجابية عن السنة املالية 2010 
مقارنة مع ال� 4 سنوات املاضية أي منذ إدراج أسهم 
الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية، مستندة 
في قولها إلى عدم حتميل ميزانية الشركة أي قروض 
تذكر جتاه البنوك احمللية، السيما أن الشركة بصدد 
افتتاح فرع إلكتروني على شبكة االنترنت خالل الفترة 
املقبلة وبالتالي جميعها عوامل إيجابية ستنعكس 

على االداء املالي للشركة خالل الفترة املقبلة.

أعلنت شركة حيات لالتصاالت 
»حيات كوم« أن ش���ركة حيات 
لالتصاالت اململوكة لها بالكامل 
والذي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا 
لها، وقعت عقدين في االمارات 
بقيمة إجمالي���ة تصل الى 14.1 
مليون دوالر، أحدهما مع شركة 
إلى  نوكيا سيمنز بقيمة تصل 
9.3 مالي���ني دوالر والثاني مع 
شركة »هواوي« الصينية بقيمة 
4.8 ماليني دوالر، وذلك لتنفيذ 
مشروع تقوية االتصاالت لصالح 
إحدى شركات االتصاالت الكبرى 
في االمارات، وتبلغ مدة تنفيذ 

العقدين نحو عام تقريبا.
وبهذه املناس���بة، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

املنت���دب ف���ي الش���ركة طارق 
الكندري، في تصريح صحافي، 
ان مواصل���ة الش���ركة لتوقيع 

العقود في الدول العربية وبعض 
الدول اخلليجية املجاورة ونيل 
ثقة العمالء له���و موضع فخر 
واعت���زاز، متوقع���ا أن تواصل 
الشركة توقيع املزيد من العقود 
خالل الفترة املقبلة مما سيعزز 
من النتائج املالية ويعود بالنفع 
على مساهمي الشركة. واضاف 
ان هناك مشاريع شارفت الشركة 
على االنتهاء منها وسيتم تسجيل 
إيراداتها في ميزانية الش���ركة 
خالل الربعني الثالث والرابع من 
العام احلالي، موضحا أن الشركة 
أثبتت تواجدها في جميع الدول 
أن  التي عملت بها واستطاعت 
جتذب الكثير من العمالء لتنفيذ 

مشاريعها.

فاروق الزنكي وممثل الشركة اإليطالية روبيرتو بيرتوكو وم. فيصل اخلرافي بعد توقيع العقد

حمد العميري

جاسم الغامن

طارق الكندري

»كونستركشن ويك«: »المزايا القابضة«
ضمن قائمة أكثر 50 شركة قيمة في الخليج

»الكويتية - البحرينية« تفتتح
فرعين جديدين قبل نهاية 2010 

شركة تابعة لـ »حيات كوم« توّقع عقدين  
في اإلمارات مع »نوكيا سيمنز« و»هواوي«

»البترول الوطنية« توقع عقد »الغازات الحمضية«

أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية أنها وقعت عقدا إلنشاء 
مصنع إلزالة الغازات احلمضية 
مبصفاة ميناء األحمدي مع شركة 

)تكنيمونت( اإليطالية.
وقد وقع العقد من جانب الشركة 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب فاروق الزنكي في حني مثل 
الشركة اإليطالية في توقيع العقد 
املدير التنفيذي روبيرتو بيرتوكو، 
م.فيصل اخلرافي من شركة محمد 
عبداحملس����ن اخلرافي واوالده. 

وقالت الشركة في بيان صحافي 
امس ان املشروع الذي تبلغ قيمته 
117 مليون دينار يتضمن إنشاء 
وحدات لتحلي����ة الغاز الطبيعي 
وتكثيفه واستخالص الشوائب 
الكبريتية منه، فضال عن بناء عدد 
الوحدات واملرافق املساندة،  من 
حيث يتوق����ع االنتهاء من إجناز 
كل مراحل املشروع وتشغيله في 
غضون ثالث سنوات من تاريخ 
توقيع العقد. وفي هذا الس����ياق 
قال فاروق الزنكي ان هذا املشروع 

الضخم سوف يتيح لشركة البترول 
الوطنية الكويتية استقبال الغازات 
احلمضية املصاحبة املرسلة من 
شركة نفط الكويت، لتتم معاجلتها 
قبل إرس����الها إلى مصنع إسالة 
الغاز في مصفاة ميناء األحمدي 
الس����تكمال عملي����ات التصنيع. 
واوضح أن مشروع مصنع إزالة 
الغازات البيئية من شأنه أن يسهم 
بش����كل فاعل في خفض نس����بة 
الناجمة  الكبريتية  االنبعاث����ات 

عن حرق مثل هذه الغازات

ليصل عدد فروعها إلى 24 فرعاً وسط توقعات بتحقيق نتائج إيجابية

بقيمة 14.1 مليون دوالر ومدة تنفيذهما عام

قيمته 117 مليون دينار 

العميري: تطبيق المعايير الرقابية على شركات االستثمار 
يتطلب توافر مرونة من البنوك المحلية في منح االئتمان لها 

على الشركات التهيؤ لتطبيق معايير »المركزي« لتحقيق الحد األدنى من المتطلبات

»األنظمة« تبدأ تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتطوير في الربع األخير
لمدة 3 سنوات بتكلفة أقل من نصف مليون دينار

عمر راشد
افادت مصادر ل� »األنباء« بان ش���ركة االنظمة اآللية 
بصدد تنفيذ خطة اعادة الهيكلة بدءا من الربع االخير للعام 
احلالي وتستمر ملدة ثالث سنوات، وقالت ان خطة اعادة 
الهيكلة تسعى لتركيز انشطة الشركة التشغيلية على 

تكنولوجيا املعلومات بعيدا عن اي انشطة اخرى.
ونف���ت املصادر ما يتردد عن تخارج احد كبار املالك 
من الشركة، مبينة ان هناك متسكا من قبل املالك بامتالك 
السهم باعتباره سهما تش���غيليا يحقق ارباحا صافية 

على املدى البعيد.

وفيما يتعلق بتكلفة اخلطة، قدرت املصادر ان تكون 
تكلفتها اقل من نصف مليون دينار، وتهدف الى حتقيق 
الكف���اءة في اداء اعمال الش���ركة عبر تعيني الش���واغر 
الوظيفي���ة املوجودة وتطوير االنظم���ة التي تعمل من 

خاللها الشركة.

عمر راشد 
أوضح املدير العام في شركة االستثمارات الوطنية حمد العميري 
أن جناح الشركات االستثمارية في تطبيق معايير بنك الكويت 
املركزي يحتاج إلى مرونة البنوك احمللية ملساعدة تلك الشركات 
في توفير السيولة الالزمة لها التي متثل أحد املعايير املهمة التي 
لن تتمكن ش���ركات كثيرة من توفيرها، خاصة أن سيولة بعض 

الشركات في ميزانيتها ال تتعدى 1000 دينار. 
وبني العميري في تصريح خاص ل� »األنباء« أن هناك حاجة 
لتمدي���د املهلة املمنوحة لبعض الش���ركات عن منتصف يونيو 
2012 خاصة أن تلك الش���ركات التزال بحاجة إلى فترة للتعافي 

من تداعيات األزمة املالية العاملية. 

وأب��دى املدي��ر الع��ام في ش���رك��ة االستثم��ارات الوطني��ة 
تأيي��ده لتعمي���م بنك الكويت املركزي بش���أن تطبيق املعايير 
الرقابي�����ة الثالث��ة، واصفا إياه بالض���روري، الفتا الى أن على 
الشركات االس���تثمارية التهيؤ لتطبيق تلك املعايي��ر م��ن اآلن 
لتمكينها من حتقي��ق احل��د األدن��ى م��ن املتطلب��ات املطل��وب 
توافرها وفق املعايير الرقابي��ة اجلديدة التي أرسلها بنك الكويت 

املركزي. 
وك�����ان بن��ك الكويت املركزي ق���د انتقد التقرير الصادر عن 
صندوق النقد الدولي بشأن ما ذكره التقرير حول ضعف الرقابة 
على أداء الشركات االستثمارية وغياب الشفافية عن األداء بشكل 

عام.

سيولة بعض الشركات في ميزانيتها ال تتعدى ألف دينار

املؤشر 
السعري 

6.727.5
بتغير قدره
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عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها أن 5 ش���ركات عقارية 
واستثمارية مدرجة قامت بتقدمي ضمانات إضافية لقروضها 
لصال���ح احد البنوك احمللية، مضيفة ان تلك الضمانات 
تركزت في أصول حقيقية مملوكة لتلك الشركات بعيدا عن 
محفظة أسهمها في السوق. وبينت املصادر أن الضمانات 
االضافية جاءت بعد تهديد البنك احمللي لتلك الشركات 

بتسييل األسهم املرهونة لديه على يد محضر.
ولفتت ان احدى الشركات االستثمارية املدرجة واجهت 
ضغطا كبيرا على س���همها الذي انخفض ملس���توى 40 
فلس���ا للمرة األولى بعد قيام بنك محلي بتسييل اسهم 
مرهونة لصالح احد عمالء البنك الذي تخلف عن السداد 
مما اضطر البنك الى بيع االس���هم املرهونة لديه حفاظا 

على حقوقه.

5 شركات عقارية واستثمارية مدرجة قدمت ضمانات إضافية لصالح بنك محلي


