
الخميس 11 نوفمبر 2010   33اقتصاد

رشيد النفيسي

نوال الدرويش مع موظفة »برقان« أمام جهاز السحب اآللي اجلديد في محطة غرب مشرف للوقود

د.جمال الدعيج متوسطا د.حمود املضف ود.يعقوب الرفاعي خالل االجتماع

النفيسي: 1.55 مليون دينار أرباح »المزايا القابضة«
في 9 أشهر وأصول الشركة إلى 367.87 مليوناً 

اللجنة المنظمة لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي التاسع
 تعتمد 11 محورًا بمشاركة 25 خبيرًا محليًا وإقليميًا وعالميًا

الشركة مستمرة بكامل قدرتها وتواصل إنجاز وتسليم المشاريع في الكويت واإلمارات والسعودية
إجمالي إيرادات الشركة بلغ 22.82 مليون دينار و127.30 مليون دينار حقوق المساهمين

بوينت« في الليوان.
وعن مشاريع الشركة املدرة 
للدخل في دبي قال النفيسي إن 
الشركة استطاعت حاليا وبنجاح 
أن حتقق نسبة تأجيرية مرتفعة 
في مشروع سكاي جاردنز الواقع 
العاملي  املال���ي  في مرك���ز دبي 
واململوك لشركة دبي االولى إحدى 
ش���ركات املزايا القابضة، عالوة 
على جناحها في تأجير مشروع 
»انديجو« بنظام الوحدات املكتبية 

الواقع على شارع الشيخ زايد.
وفي السعودية، متتلك املزايا 
ثالثة أبراج خلدمة قطاع املكاتب 
في مدينة الرياض وعلى شارع 
املعذر، حيث تصنف هذه املشاريع 
ضمن األعمال املدرة للدخل، وأحد 
بالكامل،  األب���راج مؤج���ر  هذه 
ف���ي حن أن البرج���ن اآلخرين 

مطروحان لإليجار.
التوس���عية  أما عن اخلطط 
للش���ركة فقد ذكر النفيسي أن 
ش���ركة املزايا تضع مساهميها 
دائما في مقدم���ة أولوياتها، لذا 
فهي حريصة عل���ى البحث عن 
املمكن���ة لتحقيق  الف���رص  كل 
املزيد م���ن النمو ف���ي أرباحها 
إرضاء للمس���اهمن، مشيرا إلى 
أن الشركة تعمل على االستفادة 
من عوائد مشاريعها التشغيلية 
في الكويت واخلارج عالوة على 
تعزيز العوائد ملساهمي املزايا.

 وأضاف ان الش���ركة تعمل 
على وضع خطة خمسية تضمن 
لها األداء املتوازن بن استكمال 
املش���اريع والدخول إلى أسواق 
جديدة والتوسع في سلة املشاريع 
اجلديدة وبالتالي حتقيق أعلى 

الفوائد املمكنة للمساهمن.

السابق علي املوسى ووزير العمل 
والشؤون االجتماعية السابق 
في مملك����ة البحرين عبدالنبي 
الشعلة واملدير السابق ملؤسسة 
تكنولوجيا تطوير األداء البشري 
األميركية د.روجرز اديسون، هذا 
إلى جان����ب كل من األمن العام 
ملنظمة IFTDO د.ادويش كوهلي 
ورئيس مجلس اإلدارة لشركة 
اإلبداع اخلليجي لالستشارات 
والتدريب د. طارق الس����ويدان 
العليا  اللجنة  ونائب رئي����س 
ملنظومة املؤهالت املهنية مبجلس 
الوزراء د.حمود املضف ومدير 
العام����ة للتعليم  الهيئ����ة  عام 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي والرئيس السابق ملنظمة 
IFTDO د.محم����د عل����ي ونائب 
الرئيس للموارد البشرية بشركة 
االتصاالت السعودية م.صالح 
الزامل ورئيس الفريق اإلداري 
ملنظمة IFTDO د.حلمي س����الم 
ومدير ادارة املوارد البش����رية 
بش����ركة صناع����ة الكيماويات 
البترولي����ة م.اس����عد صال����ح 
السعيد ونائب الرئيس لتطوير 
األعمال ملجموعة خيرات القابضة 
البرادعي  بالبحرين د.عم����رو 
ومدي����ر مركز خدم����ة املجتمع 
باجلامعة البريطانية في مصر 

د.تامر محمد.

الجهات الراعية

الراعية قال  وعن اجله����ات 
الدعيج ان اللجنة املنظمة جنحت 
في استقطاب العديد من الراعن 
احمللين واخلارجن سواء من 
اجله����ات الرس����مية أو القطاع 
النفعية  اخلاص أو اجلمعيات 
املهنية واملتمثلة حتى اآلن في 
كل من دي����وان اخلدمة املدنية 
الكويتية  البترول  ومؤسس����ة 
ومنظومة املؤهالت في مجلس 
ال����وزراء ومؤسس����ة املوان����ئ 
الكويتي����ة واملنظم����ة العربية 
للتنمي����ة اإلدارية ومؤسس����ة 
الكويتية  اخلط����وط اجلوي����ة 
واجلمعية العربية لتنمية املوارد 
البش����رية وارامكو واجلمعية 
البحرينية للتدريب والتطوير 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

17.79 مليون دين���ار وإيرادات 
أخرى بقيمة 5.03 مالين دينار 
وبالتالي محققة إجمالي إيرادات 

بلغت 22.82 مليون دينار.
املرتبطة  التفاصي���ل  وف���ي 
باملش���اريع ف���ي الكوي���ت، قال 
النفيس���ي إن الش���ركة أجنزت 
بشكل كامل وبنسبة إجناز بلغت 
100% مشروع »سفن زونز«، أحد 
املدرة للدخل والواقع  املشاريع 
في منطقة الشويخ، كما أجنزت 
املزايا مشروع »كلوفر كلينيك«، 
أول استثمار للشركة في املجال 
الطبي، وتوقع ارتفاع نسبة تأجير 
الفترة  املتبقية خالل  املساحات 
املقبلة، كما اس���تطاعت الشركة 
الرخ���ص اخلاصة  اس���تصدار 
بتوصيل التي���ار الكهربائي إلى 
برجيها في مشروع مدينة األعمال 
الكويتي���ة لتتمكن من طرحهما 
لإليجار خالل الفترة املقبلة، وذلك 
بعد إطالق الشركة حملة تسويقية 
لطرح البرج���ن للتأجير والتي 
القت صدى طيبا لدى الكثير من 
اجلهات االستثمارية الراغبة في 

تأجير الوحدات املكتبية.
أما بالنسبة ملشاريع »املزايا« 
في اإلمارات، فقال النفيس���ي ان 
الشركة جنحت في تسليم عدد 
كبير من الڤلل السكنية في مشروع 
الڤيال السكني الواقع في دبي الند، 
كما تستعد لتسليم املرحلة الثانية 
من املش���روع خالل فترة قريبة 
وذلك بالتزامن مع إيصال التيار 
الكهربائي واملاء إلى املشروع، كما 
جنحت الشركة في إجناز 100% من 
مشروع »بزنس أفنيو« الواقع في 
بحيرات اجلميرا، كما ان الشركة 
مستمرة في إجناز مشروع »كيو 

الفعلية في مسيرة التنفيذ، حيث 
تخاطب مشاريع الشركة احلالية 
مختل���ف القطاعات االقتصادية 
التنموية  التي حتتاجها اخلطة 
على مستوى القطاعات املختلفة 
التجارية والصحي���ة واملكاتب 
بالتالي في  اإلدارية، وتس���اهم 
تعزيز أداء هذه اخلطة وحتقيق 

النجاح املأمول لها.
وحول النتائج املالية للشركة 
عن االشهر التسع املاضية، قال 
النفيسي ان إجمالي أصول الشركة 
بلغت 367.87 مليون دينار، في 
ح���ن بلغت حقوق املس���اهمن 
127.30 مليون دينار، في الوقت 
الذي بلغت فيه مديونية الشركة 
أمام البنوك 58.50 مليون دينار 
ال�  والت���ي ال تتعدى نس���بتها 
16% من إجمالي أصول الشركة 
ونسبة 46% من إجمالي حقوق 

املساهمن.
وأكد أن »املزايا« كرست كل 
الوس���ائل املمكنة للحفاظ على 
حتقيق االرباح للفترة احلالية، 
محققة إيرادات تشغيلية بلغت 

هذه األنشطة.

محاور المؤتمر

وعن برنام����ج املؤمتر قال 
الدعيج ان اللجنة اعتمدت محاور 
التي س����تكون مبثابة  املؤمتر 
خارطة الطريق للموظف العالي 
األداء والتي تساهم في حتقيق 
أهداف هذا احلدث واملتمثلة في 
رفع أدائ����ه الوظيفي من خالل 
عرض احدث األساليب التدريبية 
ونظم املوارد البش����رية، مبينا 
انه مت إعداد جدول أعمال متميز 
بهدف تلبية طموحات اجلهات 

املنظمة ووفود املؤمتر.
وأضاف ان تصميم البرنامج 
جاء ليعكس خريطة طريق شاملة 
تتبعها املنظمات احلديثة، حيث 
أصبحت التنافسية لهذه املنظمات 
في الوقت احلالي متثل هاجسا 
ذا أهمية كبرى لديها، وموضحا 
انه متت بلورته تلك األهداف في 
11 محورا وهي: فلسفة التدريب 
وتعزيز التطوير املستدام، ثورة 
تكنولوجيا املعلومات وتقنيات 
التعليم  التدري����ب احلديث����ة، 
والتدري����ب واجتاه����ات القرن 
احلادي والعشرين، اخلصخصة.. 
املش����اركة.. ومؤشرات مراقبة 
األداء والتحكم، القيادية..النماذج 
املتمي����زة.. املؤش����رات، رأس 
الفكري واملادي، مكونات  املال 
التخطيط املستدام،  وحتديات 

من خالل توظيف املشاريع التي 
مت إجنازها مؤخرا بنسبة %100 
واالستفادة من ريعها التأجيري، 
لتكون بذلك قد جنت ثمار زمن 
الطفرة، واستفادت من االجنازات 
التي حققتها في تلك الفترة من 
خالل متلكها ألصول إستراتيجية 
ذات ريع وم���ردود ثابت يؤمن 
لها حتقيق مسيرة متنامية من 
اإليرادات وبالتالي حتقيق العوائد 
واألرباح املجزية للمس���اهمن 

واملستثمرين على حد سواء.
وتط���رق النفيس���ي بنظرة 
حتليلية إلى أرباح الشركة خالل 
السنة احلالية والسنوات املقبلة، 
فقال ان العوائد احملققة واملتوقعة 
من املشاريع املدرة للدخل تختلف 
في طبيعتها عن العوائد الناجتة 
عن بيع املشاريع، حيث ان العوائد 
الناجتة عن عمليات التأجير تكون 
أقل في طبيعتها، ولكنها متتاز 
بأنها عوائد مس���تمرة مدعومة 
بأص���ول ثابت���ة متنامية تدعم 
حق���وق املس���اهمن وتقلل من 
مخاطر تقلبات األسواق، في حن 
أن العوائد الناجمة عن عمليات 
البيع وإن كان���ت عوائد كبيرة 
نوعا ما فهي في نهاية األمر عوائد 
وقتية تنته���ي بنهاية صفقات 
البيع محققة أرباحا جيدة، لكنها 
ال تخلف للشركة أصوال تعتمد 
عليها في أوقات األزمات على غرار 

ما شهدته األسواق أخيرا.
وأكد أن املشاريع التي انتهت 
املزايا م���ن تنفيذها أخيرا التي 
دخلت إلى حيز التشغيل والتأجير 
الفعلي، س���تلعب دورا إيجابيا 
التنمية  على مس���توى خط���ة 
احلكومي���ة التي ب���دأت خطاها 

اإلدارة املوهوبة وكيفية تنميتها، 
عناصر االس����تدامة والتطوير 
املس����تدام للموارد البش����رية، 
قضايا االستدامة والقوى العاملة 
القوى  متع����ددة اجلنس����يات، 
النسائية ومستلزمات  العاملة 

االستدامة.
التدابير املستدامة  وذكر أن 
املهم����ة لتأمن  العناص����ر  من 
استمرارية املشاريع التشغيلية 
وذلك لتحقيق أنشطة وبرامج 
املنظمة، وعلي����ه فقد مت إعداد 
الرؤية  برنامج ليعكس ه����ذه 
بطرح األدوات الذاتية للتنمية 
الشاملة، مبينا ان جلسات العمل 
النقاشية ودراسات  واحللقات 
احلال����ة واملع����رض املصاحب 
للمؤمتر س����يوجه املش����اركن 
من منظمات األعمال إلى أدوات 
العمل املستدامة  صناعة قوى 

للقرن الواحد والعشرين.

برنامج المؤتمر والمحاضرون

اللجنة في  كم����ا اعتم����دت 
اجتماعه����ا برنام����ج املؤمت����ر 
واحملاضري����ن املش����اركن فيه 
ويض����م 25 من الش����خصيات 
الب����ارزة ومديري املؤسس����ات 
واخلبراء االختصاصين في مجال 
البشرية  املوارد  إعداد وتنميه 
والتدريب ومن ابرز املشاركن في 
املؤمتر كل من وزير التخطيط 
ووزير الدولة للتنمية اإلدارية 

واملهتم���ن واالختصاصي���ن 
التدريب  املعنين بقطاع���ات 
البش���رية بصورة  والتنمية 
عامة في الكويت ودول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي حي���ث 
جاء اختي���ار املنظمة الدولية 
التدريب والتطوير  جلمعيات 
IFTDO للكويت لعقد ملتقاها 
اإلقليمي مبثابة تأكيد جلهود 
التنموية  الكويت ومسيرتها 
وباألخص اجلهود امللموس���ة 
دوليا في قطاع التنمية البشرية 
ووفقا ملؤشرات التنمية البشرية 
األخي���رة والصادرة عن األمم 
املتحدة حيث ان الكويت حتتل 
املرك���ز األول على املس���توى 
العربي ومرك���زا متقدما على 

املستوى الدولي.
وأوضح أن صناعة القوى 
العاملة مبنظمات العمل، عنوان 
القادم، ول���ه عالقة  املؤمت���ر 
بصناعة قوى عاملة مستدامة 
مبنظمات العمل للقرن الواحد 
والعشرين، ويعتبر املديرون 
وف���رق العم���ل واملراقب���ون 
ومطورو النظم والعمالء حجر 
األساس لنجاح أي نشاط حيث 
يركز هذا التجمع على ما يحتاج 
أن يعرفه املس���ؤولون سواء 
كانوا أعض���اء في فرق العمل 
أو قيادي���ن لتحقيق النجاح 
واجناز القرارات االستثمارية 
الصائبة والتي تصب في صالح 

أعلنت شركة املزايا القابضة 
عن حتقيق أرباح إجمالية بلغت 
في نهاية الربع الثالث من العام 
احلالي 1.55 مليون دينار، حيث 
بلغت ربحية السهم 3.31 فلوس، 
وتبن هذه النتائج استقرار أداء 
الش���ركة خالل األشهر التسعة 

األولى من العام احلالي.
جاء هذا اإلعالن عقب انتهاء 
اجتماع مجلس االدارة الذي عقد 
في مقر الش���ركة أم���س األول، 
برئاس���ة رئيس مجلس االدارة 
رشيد يعقوب النفيسي وبحضور 
كل من أعض���اء مجلس االدارة: 
الرئيس«،  فهد االبراهيم »نائب 
وعبدالعزي���ز اللوغاني ومحمد 

العتيقي ومحمد العثمان.
وتعليقا عل���ى هذه النتائج، 
إدارة شركة  قال رئيس مجلس 
املزايا القابضة رشيد النفيسي: 
املزايا احملافظة  »لقد استطاعت 
على توازن أدائها وأرباحها خالل 
األشهر التسع املاضية من السنة 
احلالية، معتمدة في أدائها على 
اإلس���تراتيجية اجلدي���دة التي 
تبنتها الشركة أخيرا والتي تقوم 
على أس���اس اإليرادات الناجمة 
عن مشاريعها املدرة للدخل من 
خالل املشاريع التي دخلت اخلدمة 
خالل العام احلالي، وليس على 
اإلي���رادات الناجمة عن عمليات 
التطوير وبيع العقارات كما جرت 
العادة في املرحلة السابقة إبان 

فترة الطفرة«.
وأضاف أنه في ظل تغير سمات 
العام احلالي بعد ظروف األزمة 
املالية العاملية التي شهدتها كل 
أسواق العالم، استطاعت شركة 
املزايا مواكبة ذلك التغير، وذلك 

عقدت اللجنة العليا املنظمة 
واللجنة االستشارية للمؤمتر 
التطوي����ر  التاس����ع ملنت����دى 
 CADEF الوظيف����ي اخلليج����ي
الذي يعقد بالتزامن مع أنشطة 
مؤمتر الشرق األوسط اإلقليمي 
للمنظم����ة الدولي����ة جلمعيات 
التدريب والتطويرIFTDO الذي 
تستضيفه الكويت خالل الفترة 
من 13 إلى 15 ديسمبر املقبل حتت 
العاملة  القوى  شعار »صناعة 
املستدامة ملنظمات القرن الواحد 
والعش����رين« اجتماعها الثالث 
أمس ملناقشة آخر االستعدادات 
التنظيمية للمؤمتر الذي يعنى 
بقضاي����ا التدري����ب والتطوير 
الوظيفي في التنمية البشرية.

املناسبة قال رئيس  وبهذه 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر أ.د. 
جمال عبداهلل الدعيج ان االجتماع 
تطرق إلى مناقشة كافة اجلهود 
التي بذلتها اللجنة املنظمة التي 
تضم كال من نائب رئيس اللجنة 
العليا ملنظومة املؤهالت املهنية 
مبجلس الوزراء د.حمود املضف 
ومدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ومدير دائرة التخطيط 
الوظيفي مبؤسسة  والتطوير 
الكويتية عبداللطيف  البترول 

احلوطي.
وأض����اف أن أهم م����ا مييز 
مؤمتر هذا العام هو انه ينعقد 
بالتزامن مع املؤمتر الس����نوي 
التطوي����ر  التاس����ع ملنت����دى 
الوظيفي اخلليجي ونشاطات 
مؤمتر الشرق األوسط اإلقليمي 
للمنظم����ة العاملي����ة جلمعيات 
التدريب والتطوير)IFTDO( حيث 
يتالق����ى الكيانان املتخصصان 
ف����ي ه����ذا املجه����ود لتحقيق 
أهدافهما املشتركة، موضحا أن 
التواصل والتعاون بن قطاعات 
املوارد البش����رية كان واليزال 
س����مة حاضرة بن املؤسسات 
العاملي����ة واإلقليمية ويعد من 

إستراتيجيات هذه األطراف.
وب���ن الدعي���ج ان املؤمتر 
السنوي التاسع ملنتدى التطوير 
الوظيفي اخلليجي يعد اجنازا 
مس���تحقا للكوي���ت ولكافة 
املؤسسات واجلهات واخلبراء 

بواقع 3.31 فلوس للسهم و58.5 مليون دينار إجمالي مديونية الشركة

IFTDO ينطلق 13 ديسمبر بالتزامن مع مؤتمر الشرق األوسط اإلقليمي لمنظمة

الجراح: 3.9 ماليين دينار خسائر 
»مجمعات األسواق« في 9 أشهر

»برقان« يشّغل جهازًا جديدًا للسحب اآللي
 في محطة األولى للوقود غرب مشرف

»األولى للوقود« تنّظم دورة تنشيطية
حول األمن والسالمة في محطات الوقود

أقامت الشركة األولى لتسويق 
الوقود دورة تنشيطية بعنوان 
»مبادئ اإلطفاء واألمن والسالمة 
والبيئ���ة في محطات الوقود« 
ملديري احملطات والتي قدمها 
مدير السالمة وضبط اجلودة 
في الشركة م.محمد عباس، وقد 
حضر الدورة 11 مدير محطة من 
الشركة األولى باإلضافة إلى 4 

مدربن من شركة اخلرافي.
وقدم م.محمد عباس الكثير 
م���ن املعلومات التي تس���اعد 
على تشجيع مديري محطات 
الوقود ودعمهم فنيا وتأهيلهم 
وإعدادهم ملواجهة ظروف العمل 
في محط���ات الوقود، وإجناز 
مهامهم في احلفاظ على األمن 
والسالمة في احملطات بشكل 

سليم ومدروس، وبشكل يحمي املوظفن واملواطنن 
من شر احلرائق واالنفجارات واحلوادث اخلطرة 
التي طاملا تتعرض لها احملطات نتيجة ألسباب 
تتعلق بالوقود أو الكهرباء أو اإلخالل بشروط 
األمن والسالمة من املوظفن أو العمالء، والذود 

عنهم من شر الكوارث واألخطار.
وقد عرض م.عباس في الدورة التنش���يطية 
كيفية تطبيق سياسة السالمة والصحة والبيئة 
في احملطات وكيفية التعامل مع األجهزة واملعدات 
اخلاصة بالس���المة، وش���رح القوانن الذهبية 
العشرة للس���المة، وبن أس���باب احلرائق في 

محطات التعبئة، وعرف إجراءات إصدار تصاريح 
العمل، باإلضافة إلى مخاطر استخدام الهواتف 
النقالة في احملطات وتأثير الكهرباء الس���اكنة 
داخل احملطة، وتطبيق قواعد وتعليمات السالمة 
والصحة املهني���ة والبيئية في محطات الوقود 
للوصول إلى املعايي���ر العاملية بتطبيق نظام 
»Code of Practice« للس���المة والصحة املهنية 
والبيئية وضبط اجلودة وتطبيق معايير التفوق 
التشغيلي، والدروس املستفادة من احلوادث التي 
حصلت في محطات الوقود، والواجبات اليومية 

ملدير احملطة في كل وردية.

في خط���وة جديدة خلدمة 
عمالئه أينما كانوا، أعلن بنك 
برقان عن تشغيل جهاز السحب 
اآللي اجلديد في محطة مبارك 
العبداهلل )غرب مشرف( للوقود 
بالتع���اون مع ش���ركة األولى 

للوقود.
وقد افتتح وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
محطة وقود األولى، حيث ترافق 
ذلك مع افتتاح وتشغيل جهاز 

الصراف اآللي اجلديد.
وكان حاض���را ف���ي ه���ذه 
املناسبة وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر، ورئيس مجلس 
إدارة شركة البترول الوطنية 
الكويتية فاروق الزنكي، ورئيس 
مجلس إدارة األولى عبداحلسن 
السلطان، والعضو املنتدب في 
ش���ركة األولى للوقود حمزة 
التسويقي  بخش، واملش���رف 

الش���ركة أحمد املنصور،  في 
ونائب املدير العام في الشركة 
إلى  العوضي، باإلضافة  عادل 
عدد من كبار الضيوف وفريق 
من موظفي بنك برقان وشركة 
األولى لتشغيل محطات الوقود 

وممثلي الصحافة احمللية.
وبهذه املناسبة، قالت رئيس 
مدي���ري اخلدم���ات املصرفية 
الشخصية، مدير عام في بنك 
برقان، مني���رة املخيزمي »إننا 
سعداء جدا بافتتاح وتشغيل 
جهاز السحب اآللي اجلديد في 
محطة األولى للوقود، ويأتي 
ذلك تعبيرا عن اس���تراتيجية 
االرتقاء باخلدمة لنوفر لعمالئنا 
إمكانية التحكم والتواصل مع 
حساباتهم وأموالهم في البنك 
على مدار الساعة وطوال أيام 
األس���بوع في مختلف مناطق 

الكويت«.
واضاف���ت »إن اهتمامن���ا 

املستمر بتعزيز شبكة أجهزة 
الس���حب اآللي وتوفير أحدث 
تطبيقات التكنولوجيا املصرفية 
إمنا يهدف إلى استكمال الصورة 
الش���مولية لعملي���ة التطوير 
الفعالة التي س���بق وش���ملت 
ش���بكة فروع البنك من خالل 
جتديده���ا وتصنيفه���ا وفق 

احتياجات العمالء«.
واوضحت ان عملية التوسع 
في شبكة أجهزة السحب اآللي 
تعك���س االهتم���ام واحلرص 
العميق على االرتقاء املستمر 
بهوي���ة البنك وفلس���فته في 
العمالء  التركيز على خدم���ة 
بالدرجة األولى. وتعتبر أجهزة 
السحب اآللي التي يوفرها البنك 
من أحدث الوسائط البنكية التي 
التكنولوجيا  توظف أفض���ل 
املصرفية املوجودة عامليا لتمنح 
العمالء خدمات مصرفية سريعة 

وفعالة وآمنة.

قال رئي���س مجلس االدارة 
في ش���ركة مجمعات األسواق 
التجارية توفي���ق اجلراح ان 
الشركة حققت صافي خسارة 
بقيم���ة 271.083 دينارا خالل 
الربع الثالث من العام احلالي 
أي ما يعادل 0.96 فلس للسهم، 
مشيرا الى ان اجمالي اخلسارة 
عن التسعة أشهر املنتهية في 
30 س���بتمبر 2010 بلغت 3.9 
مالين دين���ار ما يعادل 15.38 
فلسا للسهم كخسارة على رأس 

املال اجلديد.
وأوضح اجل���راح في بيان 

صحافي أمس ان السبب الرئيسي لتحقيق تلك 
اخلس���ائر يرجع الى انخفاض القيمة السوقية 
لبع���ض اس���تثماراتها باالضافة ال���ى تكاليف 

التمويل.
وب���ن اجل���راح ان أص���ول الش���ركة بلغت 
198.468.597 دينارا في حن كانت 195.880.701 
دينارا في 2009/9/30 وكذلك فإن حقوق املساهمن 
قد بلغت 54.089.288 دينارا في 2010/9/30 في 

حن كانت 59.300.260 دينارا 
في 2009/9/30.

واش���ار اجل���راح ال���ى انه 
النتائج فإن  وبالرغم من تلك 
االدارة مازال���ت مس���تمرة في 
تكثيف جهودها للخروج من 
األزمة احلالية ويتوقع ان يكون 
هناك حتس���ن ملم���وس على 
الوضع املالي للش���ركة خالل 

الفترات القادمة.
واضاف اجلراح ان الشركة 
مازالت تستكمل تنفيذ مشاريعها 
احليوية مثل مشروع بوليفارد 
والذي وصلت نسبة االجناز فيه 
الى مراح���ل متقدمة كما ان العمل يجري حاليا 
أيضا الستكمال انشاء املجمع التجاري ملشروع 
صحارى للجولف والذي سيكون له مردود ايجابي 
جدا على النتائج املالية لهذا املش���روع كما ان 
الشركة تسعى جاهدة الستئناف العمل مبشروع 
سبيريت باالضافة الى اجلهود التي تبذل في كل 
االجتاهات للتخارج من عدة استثمارات مهمة مما 

سيدعم التدفقات النقدية للشركة.

قال إن الشركة تستكمل تنفيذ مشاريعها الحيوية مثل »بوليفارد« و»سبيريت«

توفيق اجلراح

م.محمد عباس محاضرا في الدورة التنشيطية 


