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بيان: غياب األخبار الرسمية عن آلية تمويل مشاريع التنمية
وراء تذبذب البورصة وتراجع أسهم البنوك

»المال للصرافة« تعقد صفقة حصولها على شركة الصرافة الحديثة في عمان
2001، أقامت شركة املال للصرافة 
ثورة في صناعة حتويل األموال 
ف���ي الكويت من خ���الل تقدمي 
حلول حتويل مبتكرة للعمالء، 
من خالل االبتكار املستمر في 
سوق الصرافة، كانت شركة املال 
رائدة في عدد من املنتجات من 
بينها تقدمي خدمة حتويل األموال 
إلكترونيا والسداد دفعة واحدة، 
كما تق���دم مجموعة املال خدمة 
AMX لعمالئها املميزين بتوفير 
حلول حتويل الى الباب من دون 
أي مصاريف أو رسوم اضافية، 
من خالل امتالك شركة الصرافة 
احلديثة في عمان، تتطلع املال 
للصرافة اآلن الى توفير خدمات 
ملواطني الس���لطنة على نفس 
مستوى خدماتها ومنتجاتها التي 
جعلت من شركة املال للصرافة 
رائدة ف���ي جودتها ومحل ثقة 

في الكويت.

أعلنت شركة املال للصرافة 
– اململوكة بالكامل الى مجموعة 
املال – عن عقدها لصفقة احلصول 
على شركة الصرافة احلديثة في 
عمان وهو األمر الذي يضع حجر 
األس���اس حلدث جديد يضاف 
الى تاريخ شركات املال ويفسر 
نيتها عن تقدمي منتجات رائدة 

في نطاق عاملي.
هذا وقد تأسس���ت ش���ركة 
الصراف���ة احلديث���ة عام 1993 
ومقره���ا عمان وله���ا أفرع في 
روي ومثنى وغاال واخلود وفالج 

القبائل ورسيل.
املالي ملجموعة  املدير  وقال 
املال مينوف باتل قائال: »نرى ان 
هذه الصفقة فرصة عظيمة لبدء 
دخول مجموعة املال للصرافة 
الى عمان. وه���ي مبثابة بداية 
مجهوداتنا لنتجه نحو العاملية 
كعالمة جتاري���ة معروفة في 

املال للصرافة وأنا على ثقة من ان 
مثابرة فريقي ستسير بالشركة 
الى عهد جديد في تاريخ عمان 

لصناعة الصرافة«.
جتدر االش���ارة الى انه منذ 
نشأة ش���ركة املال للصرافة عام 

خالل منتج���ات جديدة وثورية 
ورائدة ووض���ع معايير جديدة 
لتمي���ز خدمة العم���الء، أرحب 
بجميع املوظفني والعمالء الذين 
يتعاملون مع ش���ركة الصرافة 
احلديثة لينضموا الى مجموعة 

صناعة الصرافة عالية التنافس، 
هذا التوس���ع العامل���ي يأتي في 
عامنا التاسع وهذه شهادة على 
حم���اس موظفين���ا والطبيعة 
الديناميكية ملنظمتنا. إننا نهدف 
الى توسيع سوقنا في عمان من 

ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
أداء سوق  بيان لالستثمار حول 
الكويت لألوراق املالية أن األسبوع 
املاضي شهد تباينا في أداء املؤشرين 
الرئيسيني، حيث أغلق املؤشر الوزني مسجال تراجعا، فيما 
سجل املؤشر السعري مكاسب طفيفة بنهاية األسبوع، وقد 
ش���هد الس���وق هذا األداء في ظل عمليات املضاربة وجني 
األرباح التي أقدم عليها عدد من املستثمرين وتركزت على 
األس���هم القيادية والثقيلة، مما ألقى بتأثيره على املؤش���ر 
الوزني، فيما نش���طت مجموعة من األس���هم الرخيصة من 
خالل عمليات جتميع عليها، وهو ما انعكس على مؤش���ر 
السوق السعري الذي متكن من احلفاظ على توازنه. وأفاد 
التقرير بأن غياب األخبار الرسمية عن آلية متويل مشاريع 
التنمي���ة، والتي تعد قضية الس���اعة االقتصادية، أدى إلى 
ظهور العديد من التقارير الصحافية املنسوبة إلى مصادر 
مطلعة، دون اإلفص���اح عن تلك املصادر، والتي تناولت ما 
أطلقت عليه الصحف »تسريبات« بشأن تلك القضية، والتي 
تباين���ت اجتاهاتها. وتناول بعض تلك التقارير أخبارا عن 
قيام اجلهاز املصرفي بتقدمي مقترحات خاصة بطرق متويل 
خطة التنمية تتضمن إصدار سندات وصكوك بنسب معينة 
تتراوح بني 30% و50% من القيمة اإلجمالية املطلوبة للتمويل، 
كما تضمنت تلك املقترحات أيضا زيادة رؤوس أموال البنوك، 
وذلك على حسب ما ذكرت تلك التقارير لتعزيز قدرة البنوك 

على متويل مشاريع التنمية. 
وأشارت تقارير أخرى نسبت إلى مصادر حكومية، إلى 
أن الشكل املقترح آللية التمويل سيراعي األصوات النيابية 
التي طالبت بتمويل حكومي، وأشارت بعض التقارير إلى 
وجود اقتراح بأن تقوم الشركات التي سيتم تأسيسها لتنفيذ 
مشاريع التنمية بطرح سندات مضمونة حكوميا لالكتتاب 
العام، أما بخصوص التصريحات الرسمية، فقد شهد األسبوع 
السابق تصريحات لوزير املالية مفادها أن الدراسة املتعلقة 
بخطة التنمية ستكون جاهزة خالل الفترة القليلة املقبلة.  
وقد أسفرت هذه التصريحات املتباينة االجتاه وغير املؤكدة 
عن ظهور حالة من التردد لدى بعض املتداولني أثرت بشكل 

نسبي على حركة التداول في السوق األسبوع املاضي، وهو 
ما أدى إلى حدوث نوع من التذبذب في أداء الس���وق بشكل 

عام خالل تعامالت األسبوع، وبخاصة لقطاع البنوك. 
وبنهاية األسبوع املاضي، تباين أداء املؤشرين الرئيسيني 
لس���وق الكويت لألوراق املالية، حيث أقفل مؤشر السوق 
السعري مع نهاية األسبوع مرتفعا بنسبة محدودة بلغت 
0.02%، فيما سجل املؤش���ر الوزني خسارة نسبتها %1.12، 
وقد تباين أيضا أداء مؤش���رات التداول مع نهاية األسبوع، 
فقد نقص املتوس���ط اليومي لقيمة األسهم املتداولة خالل 
األس���بوع بنسبة 20.54% عن ذات املعدل في األسبوع قبله 
ليصل إلى 46.35 مليون دينار. فيما وصل متوس���ط حجم 
التداول إلى 286.23 مليون س���هم بنمو نسبته 7.54%، وقد 
مكنت املكاس���ب التي حققها املؤش���ر السعري من تخفيف 
خس���ائره التي س���جلها منذ بداية العام احلالي لتصل إلى 
2.36%، فيما قلص املؤش���ر الوزني مكاسبه على املستوى 

السنوي لتصل نسبتها إلى %17.25.
وقد توافق أداء س���وق الكويت ل���ألوراق املالية مع أداء 
أسواق األس���هم اخلليجية األخرى، والتي سجلت جميعها 
ارتفاعا، وكانت البورصة الكويتية أقل حتقيقا للمكاس���ب 
مع نهاية األس���بوع، خلف س���وق أبوظبي لألوراق املالية، 

فيما تصدرها سوق دبي املالي.

مؤشرات القطاعات

سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت لألوراق املالية 
منوا في مؤش���راتها بنهاية األسبوع املاضي، فيما تراجعت 
مؤشرات القطاعات األربعة الباقية. وجاء قطاع التأمني في 
مقدمة القطاعات التي س���جلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره 
عند 2.641.1 نقطة كاسبا بنسبة 4.52%، تبعه قطاع الصناعة 
في املركز الثاني مع ارتفاع مؤش���ره بنسبة 1.53% بعد أن 
أغلق عند 5.633.9 نقاط. أما أق���ل القطاعات ارتفاعا فكان 
قطاع االس���تثمار، والذي أغلق مؤشره عند 4.959.6 نقاط 
مسجال زيادة نسبتها 0.01%، من جهة أخرى، تصدر قطاع 
البنوك القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أقفل مؤشره 
عند 10.750.9 نقاط بخس���ارة نس���بتها 1.86%، وجاء بعده 

قطاع الش���ركات غير الكويتية الذي تراجع مؤشره بنسبة 
بلغ���ت 1.54% مقفال عند 6.973.6 نقاط، في حني كان قطاع 
العقار هو األقل انخفاضا، إذ تراجع بنس���بة 0.07% ليقفل 

عند 2.299.6 نقطة.

مؤشرات التداول

مت خالل األسبوع املاضي تداول 1.43 مليار سهم من خالل 
تنفيذ 22.365 صفقة بقيمة إجمالية 231.76 مليون دينار. هذا 
وبلغ املتوسط اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع املاضي 
46.35 مليون دينار. متراجعا من 58.33 مليون دينار، في 
األسبوع الذي س���بقه، متراجعا بنسبة، 20.54%، في حني 
زاد متوس���ط حجم التداول من 266.17 مليون سهم ليصل 
إلى 286.23 مليون سهم، مسجال منوا نسبته 7.54%، بينما 
بلغ املتوس���ط اليومي لعدد الصفقات املنفذة 473.4 صفقة 
مقارنة ب792.4 صفقة في األس���بوع قبل املاضي، بتراجع 

نسبته %6.65.

القيمة الرأسمالية

تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق املالية 
بنسبة 1.09% خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 32.34 مليار 
دينار. بنهاية تداوالت األس���بوع، حي���ث تراجعت القيمة 
الرأسمالية جلميع قطاعات السوق باستثناء قطاعني فقط. 
وتصدر قطاع األغذية الئحة القطاعات املتراجعة، إذ انخفضت 
قيمته الرأس���مالية بنسبة بلغت 2.26% بعد أن وصلت إلى 
745.98 مليون دينار. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.14 مليار دينار، مسجال 
تراجعا نس���بته 1.72%، وحل قطاع اخلدمات ثالثا بنسبة 
انخفاض بلغت 1.55% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 
8.86 ملي���ارات دينار، هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات 
تراجعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.72 مليار دينار. 
منخفضة بنس���بة 0.29%. من جهة أخرى، س���جلت القيمة 
الرأس���مالية لقطاع التأمني منوا نسبته 4.84% لتصل إلى 
314.93 مليون دينار، فيما وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع 

الصناعة إلى 2.89 مليار دينار، بارتفاع نسبته %1.43.

جانب من توقيع العقد

جانب من املشروع

السلة االقتصادية

اإلدارة باألخالق ودورها 
في إصالح اإلدارة الكويتية

لقد تطرقنا في املقاالت 
أربعة أمور  إلى  السابقة 
رئيسية لإلدارة باألخالق 
كمرتكزات ملقالنا وكمدخل 
القتراح احللول إلصالح 
الكويتي����ة حيث  اإلدارة 
بدأنا: ب����اإلدارة باألخالق 
في ديننا احلنيف، ومظاهر 
األزم����ة األخالقي����ة في 
اإلدارة الغربية، والقواعد 
األخالقية لإلدارة الكويتية 
القدمية، ومظاهر األزمة 
ف����ي اإلدارة  األخالقي����ة 

الكويتية احلديثة، وفي نهاية هذه السلسلة 
اإلدارة  املقترحة إلصالح  القواعد  نرسي 
الكويتية من خالل استخدام أسلوب اإلدارة 

باألخالق، وهي:
أوال: فلس����فة جديدة إلرساء القواعد 

األخالقية في اإلدارة ومحاربة الفساد:
 نحن نعيش في أزمة فس����اد وأخالق 
إداري ولكن ال ردة فعل مناس����بة سواء 
التش����ريعية  الس����لطة  أو  من احلكومة 
فاملش����كلة أننا منذ س����نوات ودرجاتنا 
ترتفع في مدركات الفساد ومؤشراته من 
خالل املقاييس الدولية للش����فافية، ومن 
خالل املقاييس احمللية بواسطة اجلمعيات 
األهلية، ومن املف����روض ان يجعلنا هذا 
نستنفر على املستوى الرسمي والشعبي 
للقضاء على هذه األزمة ومواجهتها بكل 
جدية، ويتطلب من حكومتنا الغراء أن تتخذ 
فلسفة جديدة ورؤية حديثة للعمل اإلداري 
احلكومي والعمل في اخلدمة املدنية، ومن 
أكثر الدول التي يزورها لدينا الرسميون 
واملسؤولون احلكوميون في الكويت هي 
سنغافورة، وكنت أمتنى أن نستفيد من 
التجربة السنغافورية التي اتخذت فلسفة 
جديدة مناس����بة لتوجهها لتكون مركزا 
عامليا جتاريا - كما نريد نحن - فعملت 
على تشجيع العاملني في اخلدمة املدنية 

على التحلي بأخالق العمل وهي:
األمانة والنزاهة، واالنضباط والشفافية 
واالستعداد للمس����اءلة عن أي تصرفات 
يقومون بها، وحتمل املسؤولية، واإلتقان، 
واملش����اركة، والتقومي املس����تمر، والنقد 
الهادف، ولتشجيع هذه القيم أنشأت دائرة 
لقياس األداء على ضوء هذه القيم، ووفق 
هذه الفلس����فة احتلت سنغافورة املرتبة 
الرابعة على العالم في معدل الشفافية عام 
2008، بدرج����ة 9.2، وأما الكويت فتحتل 
الدرجة 65 على العالم بدرجة 4.3، فأولى 
درجات اإلصالح ه����و اعترافنا بتخلفنا 
في هذا املجال خاصة ان عام 2003 كانت 
درجة املؤش����ر لدينا 5.3، أي مبعنى اننا 
بدال من أن نتقدم تأخرنا، فيجب أن تكون 
لدينا فلسفة جديدة ورؤية لتعزيز القيم 

األخالقية كما فعلت سنغافورة.
ثانيا: إنشاء دائرة قياس معدالت األداء 

واألخالق:
 كتقسيم إداري حكومي يتبع مجلس 
الوزراء لقي����اس األداء، والنظم والقواعد 
األخالقي����ة ف����ي اإلدارة العامة، واخلدمة 

املدنية.
ثالثا: تعزيز مفاهيم اإلدارة باألخالق 

في ديننا اإلسالمي من خالل:
1- تدريسها كمادة أساسية ملزمة في 
جميع جامعات الكويت العامة واخلاصة، 
خصوصا أن م����ادة إدارة األخالق إحدى 
املواد امللزمة في جميع برامج ماجستير 
اإلدارة في الواليات املتحدة أي ليس����ت 
بتجربة جديدة ونستطيع أن نستفيد من 

هذه التجارب.
2- طباعة الكتب واألبحاث التي تخص 
اإلدارة باألخالق، وتشجيع الباحثني على 
البحث من خالل رصد ميزانيات البحث 

واجلوائز السنوية.
3- إلزام موظفي الدولة والقطاع اخلاص 
بأخذ دورات في اإلدارة باألخالق، خاصة 
القيادي����ني ومتخذي الق����رار، ألن التزام 
القياديني يوفر نخبة إدارية قيادية واعية، 
وهذا بدوره يؤدي إلى التزام اجلهاز اإلداري 

بالنظم والقيم األخالقية.

رابعا: وض����ع ميثاق 
الوظيف����ة وإلزام  أخالق 

العاملني بتطبيقه.
� ويذكر د.فؤاد العمر 
في كتاب����ه القيم »أخالق 
العاملني  العمل وسلوك 
في اخلدمة العامة والرقابة 
عليها من منظور إسالمي«، 
أن بيت ال����زكاة كانت له 
جتربة في وضع ميثاق 
األخالق - وإن لم يطبق 
- وميكن االستفادة منه 
في هذا املجال، ومالمحه 

كالتالي:
� العالقة بني املوظف ورؤسائه وزمالئه 
من خالل التع����اون بينهم والطاعة وأداء 

العمل والنصيحة. 
� توجي����ه وتش����جيع أخ����الق العمل 
اإليجابية، مثل اإلبداع، وحس����ن املعاملة 

للمراجعني، وإجناز العمل.
� حفظ حق����وق املوظ����ف وممتلكات 

املؤسسة وعدم إفشاء األسرار.
� البعد عن التصرفات املنافية للتعاليم 
اإلس����المية وللقوانني واألخ����الق العامة 

والعرف والتقاليد.
خامسا: وضع قانون للشفافية ومحاربة 

الفساد: 
 على مستوى القطاع العام، واخلاص، 
اس����تنادا إلى القواعد الدولي����ة وقواعد 
الدس����تور الكويتي، كما في اغلب الدول 

املتقدمة.
سادسا: تشجيع التبرع واملساهمة في 

تنمية املجتمع:
 من خالل ف����رض ضريبة 2.5% على 
أرباح الشركات، وإعفاء من يتبرع بهذه 

النسبة.
سابعا: تشجيع القطاع اخلاص األجنبي 
على االس����تثمار في الكوي����ت وتوظيف 

الكويتيني:
 اس����تنادا إلى جتربة شركة الداو في 
ش����راكتها مع صناع����ة البتروكيماويات 
الكويتي����ة حيث ان أغل����ب العاملني هم 
الكويتية باختيار األميركان  العمالة  من 
ألنهم أرخص كلفة عليهم من اس����تيراد 
العمالة األميركية ويتمتعون بنفس الكفاءة 
والتعليم، وجدير بالذكر أن أرباح الكويت 
من هذه الشراكة بلغت حتى اآلن 10 مليارات 

دينار كويتي.
ثامن����ا: تش����جيع مؤسس����ات القطاع 
اخلاص الكويتي����ة على توظيف العمالة 

الكويتية:
 بنس����بة ال تقل عن 5%، وحرمان من 
ال يلتزم بذل����ك من املناقصات احلكومية 

والدعم احلكومي. 
تاسعا: عمل اس����تبيان سنوي تديره 
منظمات محايدة ودولية حول الفس����اد 
ومدى االلتزام بالش����فافية على مستوى 

الكويت:
 ووضع تصنيف على أساسه للمؤسسات 
الكويتية سواء على مستوى القطاع العام 
أو اخلاص، ونشره بوسائل اإلعالم املختلفة 
كوسيلة ضغط لاللتزام بالشفافية ومحاربة 

الفساد في هذه املؤسسات.
عاش����را: إل����زام وتش����جيع املنظمات 
واجلمعيات املهني����ة على وضع مواثيق 

ممارسة املهنة:
 باألخص لألطباء واملهندسني واحملاسبني، 
واملدرسني واإلداريني، ومحاسبتهم على مدى 
التزامهم بهذه املواثيق، وسحب ترخيص 
م����ن يلتزم بها، أس����وة بجميع املنظمات 

املهنية العاملية.
 ختاما، وفي نهاية هذه السلسلة أشكر 
كل من راسلني وأثنى على هذه السلسلة 
وأخص بالذكر عادل بورسلي، زيد النويف، 
د.عصام الربيعان، د.طارق الدويس����ان، 
د.نوري البشير، واحملامي ناهس العنزي 
وغيرهم فلهم جزيل الشكر والثناء وأسأل 
اهلل أن جتد هذه األفكار واحللول مكانها 

في اإلدارة الكويتية املعاصرة.
 واهلل املوفق...

qualitykw60@hotmail.com

تقــرير

بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

خالل احتفال كبير أقامته الشركة بحضور العديد من رجال المال واألعمال

»المدينة للتطوير العقاري« تسلم مشروع »الدانة« 
على مساحة إجمالية قدرها 38 ألف متر مربع

المشروع يقع في المرحلة األولى  من مدينة صباح األحمد البحرية
 وبكلفة تقدر بـ 16.3مليون دينار.. والعوائد ال تقل عن 9% تقريبًا

احتفلت شركة املدينة للتطوير 
العقاري مبناسبة البدء في تسليم 
املرحلة األولى من مشروع »الدانة« 
الكائن في مش����روع مدينة صباح 
البحرية )املرحلة األولى(  األحمد 
بعد االنتهاء من اعمالها، ويحتوي 
مشروع »الدانة« على ثالثة اجزاء 
من ضمنها مشروع الشاليهات الذي 
س����يدخل وفقا للتطورات األخيرة 

مرحلتي البيع والتأجير.
وقال نائب رئيس مجلس االدارة 
الش����ركة  التنفيذي في  والرئيس 
مشاري املاجد ان املشروع يعتبر 
من أكبر املشاريع املنفذة حيث أكد 
اخلبراء أن منطقة اخليران ستكون 
منطقة واعدة على كافة االصعدة 
أو ترفيهيا وفقا  س����واء س����كنيا 
للمقاييس العاملية العصرية حيث 

متتاز ببنية حتتية متطورة. 
وأكد املاج����د في بيان صحافي 
أن مدينة صب����اح األحمد البحرية 
تضاهي أكبر املش����اريع العقارية، 
في دبي والبحري����ن. الفتا الى أن 
منطقة اخليران تشهد إقباال متزايدا 
القطاع اخلاص بات  أن  خصوصا 
متعطشا ملثل هذه املناطق اجلديدة 
كونها تش����كل فرصا اس����تثمارية 
متميزة، مش����يرا الى ان ذلك يأتي 
املبذول����ة لالرتقاء  ضمن اجلهود 
بصناعة العقار في الكويت وإحداث 
التنمي����ة العمرانية املطلوبة التي 
تكون أساس����ا فيما بع����د لنهضة 
املجتمع واستكماال ملشاريع البنية 
التحتية التي يشارك فيها القطاع 

العقاري بكل األشكال.
وأوضح املاجد ان اجلزء األول من 

مبساحة إجمالية 30.013 ألف متر 
مربع مساحة املباني املشيدة على 
القسائم 50.553 ألف متر مربع وقد 
مت إجناز نس����بة 90% من إجمالي 

املشروع.
وكذل����ك اجلزء الثال����ث والذي 
يش����تمل على 22 قسيمة مبساحة 
اجمالية قدره����ا 26.700 الف متر  
مربع ومس����احة املباني املش����يدة 
43.421 الف متر مربع وقد مت اجناز 

نسبة 80% من اجمالي املشروع.
ومن ناحية أخرى تناول املاجد 
مش����اريع أخرى تابع����ة للمدينة 
للتطوير العقاري، حيث اشار الى 
قيام الش����ركة بتشيد وبناء أبراج 
املدينة السكنية التي تقع في منطقة 
املهبولة حيث مت تش����ييدها على 
مس����احة 2250متر مربع حتتوى 
على 104 وحدات سكنية مبساحات 
مختلفة تتراوح بني 92 الى 104 أمتار 
مربعة شاملة جميع اخلدمات وبقيمة 

إجمالية تقارب 2 مليون دينار.
وبني أن هذا املش����روع يعد من 
الناجحة  املشاريع االس����تثمارية 
التي س����اهمت ف����ي توفير فرص 
استثمارية كبيرة للذين يرغبون 
في متلك شقق سكنية. حيث ميكن 
للمالك استثمار شقته مبا يتماشى 
مع ظروفه ومتطلباته، الفتا الى أن 
مشروع األبراج مت إنشاؤه وبناؤه 
على دراسات مس����تفيضة لتلبية 
احتياج����ات ش����ريحة كبيرة من 
املواطنني واملقيمني، الذين يفضلون 
متلك الشقق السكنية بعيدا عن نظام 
اإليجار الش����هري وقد مت إجناز ما 
نسبته 95% من إجمالى املشروع. 

مشروع »الدانة« ميتد على مساحة 
إجمالية قدرها 38.053 ألف متر مربع 
مشيرا الى أن التكلفة اإلجمالية تقدر 
ب�  16.3 مليون دينار الفتا الى بيع 
نسبة 93% من املشروع والذي هو 

بصدد تسليمه للعمالء حاليا. 
وتوق����ع املاجد ان يصل العائد 
من مشروع »الدانة« 1 الى نحو %9، 
ولم يخف املاجد الصعوبات التي 
واجهتها الشركة منها التعسف في 
انهاء املعامالت واعتمادها من اجلهات 

احلكومية بسبب الروتني حيث قال: 
»استنفذنا ما يقارب التسعة أشهر 
في عملية ايصال التيار الكهربائى 
للقسائم االمر الذي أدى إلى وقوع 
أضرار مادية على الشركة وهذا االمر 
يجب اال يحدث مع ش����ركتنا وهي 
من ضمن الشركات املستثمرة في 
املشروع. واشار الى احتمال البدء 
املباعة  الوحدات غير  في تسويق 
خ����الل الربع االول م����ن عام 2011، 
وتأتي عملية بي����ع هذه الوحدات 

على سلم االولويات وإن لم ميكن 
ذلك يأتي موض����وع التأجير ملدد 
محددة حتى ميكن االستفادة منها 
في دعم نش����اطات الشركة وخلق 
تدفقات نقدية تساعد الشركة في 

مشاريعها. 
واضاف: »انطالقا من إستراتيجية 
العقار ورؤيتها أن تكون  شركات 
ركيزة االستثمار العقاري في املنطقة 
والعالم العربي، قامت الشركة ببناء 
اجلزء الثاني من مشروع »الدانة« 

الماجد: الشركة تدرس حزمة من الفرص الجديدة ونستعد للتوسع
 على المستوى الخليجي عن قريب 

مدينة صباح األحمد البحرية  في منطقة الخيران تعتبر من المشاريع 
الضخمة التي تضاهي المشاريع الكبرى في دبي والبحرين 


