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املؤشر السعري

بتغير قدره

احملكمة متدد أجل احلكم للدعوى املقامة 
من »املواشي« إلى 27 اجلاري
قالت شركة نقل وجتارة املواشي  بخصوص جلسة الدعوى 
املقامة من الشركة ضد مكتب عقاري في اإلمارات االستئناف رقم 
2008/359 ان احملكمة قررت مد أجل احلكم املشار إليه إلى جلسة   
27 - 06 - 2011 وذلك الستكمال االطالع.

قال رئيس مجلس االدارة في مجموعة السالم 
القابضة مش����اري املاجد ان مراحل اخلطة التي 
تعمل من خاللها املجموعة تبدأ بتحديد األهداف 
وال����رؤى مرورا باخلطط املتوس����طة والطويلة 
األج����ل وانتهاء باإلج����راءات التنفيذية، وهو ما 
ستجني الشركة ثماره في مراحل الحقة مبجرد 
حتسن وضعية األسواق، مشيرا الى ان املجموعة 
التزمت تنفيذ استراتيجية طويلة األمد تتكون 
من بعض احملطات الهامة خصوصا عقب األزمة 
املالية العاملية التي ألقت بظاللها على كل القطاعات 
االقتصادية. وأوضح املاجد على هامش اجلمعية 
العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور %75.1 
أن الش����ركة تعرضت خلسائر خالل العام املالي 
املنتهي في 31 ديس����مبر 2010 املاضي بلغت 2.4 
ماليني دينار، الفتا الى ان اخلسائر التي حتملتها 
الشركة تأتي في ظل تراجع القيمة السوقية لبعض 
امللكيات التي تتملكها في شركات تابعة وزميلة 
تصل الى 1.8 مليون دينار، وهو ما ميثل %76.2 
من إجمالي خسارة السالم للعام املاضي، مشيرا 
الى أن الشركة سجلت نتائج ايجابية خالل الربع 

األول من العام احلالي.
وقال املاجد ان مجموعة السالم تأثرت بشكل 
كبير بالظروف االقتصادية السائدة في السوق 
والتي التزال تعاني من تبعات األزمة املالية العاملية 
الى اآلن وذلك على غرار الكثير من الشركات العاملة 
في الكويت. ولفت الى أن إش����ارة محافظ البنك 
املركزي عن معدل منو الناجت احمللي الكويتي الى ما 

يقارب الصفر والتي خالفت توقعات صندوق النقد 
الدولي التي رجحت منوا سنويا لالقتصاد الكويتي 
بنسبة 2.3% هي الترجمة الصحيحة واالنعكاس 
الواضح حلقيقة األوضاع في الس����وق الكويتي 
مبنظورها الش����امل وما يترتب على الش����ركات 
العاملة في الس����وق من تأثيرات مباشرة وغير 
مباشرة. واش����ار املاجد الى أن »السالم« تعمل 
على بعض االستثمارات الهامة في السوق احمللي، 
الفتا الى أنها متلك مساهمات رئيسية في عدد من 
الشركات املدرجة وغير املدرجة في سوق األوراق 
املالية متوقعا أن حتقق استقرارا ومنوا في ادائها 
مع عودة التوازن الى أس����عار األس����هم املدرجة 
وذلك كأحد القطاعات الهامة التي تستثمر فيها 
الشركة. ولفت الى أن السوق وقطاع االستثمار 
حتديدا يواجه العديد من املعوقات واملش����كالت 
الكثيرة واملتنوعة، والتي تتأرجح بني الشح في 
السيولة وتراجع عمليات النمو وغياب الثقة بني 
املستثمرين الى حد بعيد، والتي تأتي كلها لتشكل 
عوامل ضغط كبيرة على إدارات الشركات سواء 
املدرجة أو غير املدرجة. الى ذلك وافقت عمومية 
الش����ركة على كافة البنود التي تضمنها جدول 
االعم����ال مبا فيها تقريرا مجلس اإلدارة ومدققي 
احلسابات، باإلضافة الى توصية مجلس اإلدارة 
بشأن عدم توزيع ارباح، وجتديد التفويض ملجلس 
االدارة بش����راء اسهم الشركة مبا ال يتجاوز %10 

من أسهمها وفقا للقانون.
شريف حمدي  ٭

مشاري املاجد خالل عمومية الشركة  )محمد ماهر(

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

املاجد: 76.2% من خسائر »السالم القابضة« 
نتيجة تراجع القيمة السوقية مللكيات تابعة 

التوقيع على صفقة في املغرب 
وأخرى في تونس، مضيفا ان 
ادارة الش����ركة واصلت أعمال 
الشركات التابعة مع التخطيط 
لتفويت احد هذه االستثمارات 
في س����نة 2011، مشيرا الى ان 
الشركة حققت تقدما كبيرا نحو 
خلق قاعدة متينة لالستثمارات 
في شركات فاعلة تنافسية إال 
ان أداءه����ا املالي لس����نه 2010 
تأثر بأمور عالقة جراء األزمة 

املالية.
وذكرت ان الشركة رصدت 
خسارة صافية للفترة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010 بلغت 6.5 
ماليني دين����ار مقارنة بأرباح 
صافية بلغت 2.86 مليون دينار 
في س����نة 2009، مشيرا الى ان 
هذه اخلسارة ناجتة عن اعتماد 
مخصصات إضافية خلس����ائر 
االئتمان بقيمة 3.88 ماليني دينار 
على القرض املمنوح لش����ركة 
الدار لالستثمار، باإلضافة الى 
اخلسائر احملققة وغير احملققة 
على االستثمارات في الصندوق 
اجل����ازي النق����دي بقيمة 1.92 

مليون دينار.
ولفت بشارة الى ان الشركة 
س����جلت عائ����دا عل����ى حقوق 
املساهمني بلغت نسبته %14.1 
لسنة 2010، مقارنة بعائد نسبته 
6.62% ف����ي 2009، مضيفا ان 
املبيعات في عام 2010 بلغت 6 

6.5 ماليني دينار خسائرها في 2010 

بشارة: »شمال أفريقيا« تسعى إلمتام صفقتي 
استحواذ في تونس واملغرب خالل 2011 

ماليني دينار، مقارنة مببيعات 
بلغت 5.35 مالي����ني دينار في 

عام 2009.
م����ن جانب����ه، ق����ال املدير 
التنفيذي للشركة عماد الصالح 
ان »ش����مال افريقي����ا« طورت 
إستراتيجيتها في استثماراتها 
الثالثة في السوق املصري من 
خالل توجيه االنتاج من مصنع 
قنديل ال����ى التصدير بدال من 
توجيهه للسوق احمللي، مشيرا 
الى ان األزمة السياسية أثرت 
س����لبا على عمل الش����ركة في 
األسواق التي نعمل بها وخاصة 
مصر وذلك في عمليات التحويل 
السيولة من الداخل الى اخلارج 
حيث يحتاج األمر الى تراخيص 

ووقت اكبر من ذي قبل. 
العمومية  الى ذلك، وافقت 
على جميع البنود الواردة في 
جدول األعمال وتقريري مجلس 
اإلدارة ومراقبي احلس����ابات، 
وصادقت على البيانات املالية 
لفترة 31 ديسمبر 2010، كما متت 
املوافقة على إخالء طرف أعضاء 

مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم.
شريف حمدي  ٭

توقع رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة شمال افريقيا القابضة 
عبداهلل بشارة أن تنتهي الشركة 
من إمتام صفقتني اس����تحواذ 
خ����الل 2011، عبارة عن امتالك 
وزيادة رأس املال في مجموعة 
ف����ي قطاعي  تونس����ية تعمل 
الزراعة والرعاي����ة الصحية، 
وشركة تعمل في مجال التطوير 
السكني لذوي الدخل احملدود في 
املغرب، وذلك في إطار خططها 

املستقبلية التوسعية.
ف����ي  بش����ارة  وأوض����ح 
تصريحات صحافية على هامش 
التي عقدت  العمومية  جمعية 
أمس بنس����بة حض����ور بلغت 
نحو 86%، ان الش����ركة تعمل 
بسياسة حذرة في كل من مصر 
واملغرب واجلزائر وتونس في 
ظل التقلبات السياس����ية التي 
تشهدها أس����واق هذه املنطقة، 
مشيرا إلى ان الشركة تركز في 
عملها على االستثمار التشغيلي 

بعيد املدى.
وقال ان حجم اس����تثمارات 
الشركة في أسواق افريقيا تبلغ 
60 مليون دينار موزعة جغرافيا 
بنس����بة 40% في مصر ومثلها 
في املغ����رب، و20% في كل من 
اجلزائر وتونس، مش����يرا إلى 
انه مت تأجيل الدراسات اخلاصة 
الى  باالستثمار في موريتانيا 

وقت الحق.
وأشار بشارة الى ان الشركة 
دخلت عامها التشغيلي الرابع 
العديد من االجنازات  وشهدت 
والتحديات والتطورات، الفتا 
الس����نة املاضية كانت  ان  الى 
مليئة بالتقدم والتحديات على 
حد سواء وعلى الرغم من اآلثار 
الناجمة عن التقلبات التي شهدها 
االقتصاد الدولي، إال ان الشركة 
استمرت في املساهمة واحملافظة 
على دورها كمستثمر إقليمي في 

منطقة شمال أفريقيا.
وأضاف ان الش����ركة عملت 
خالل 2010 على االستثمار في 
)محمد ماهر(ثالث شركات في مصر كما مت  بشارة والصالح خالل اجلمعية العمومية   

 وصف التصريحات العراقية باملراوغة واملماطلة احلقيقية وعدم اجلدية في عدم دفع كل املستحقات املالية 

الفالح لـ »األنباء«: »الكويتية« لن تتهاون  أو تتنازل عن فلس واحد 
ولو لدى »العراقية« أي مستند حول التسوية فليعلنوا عنه

نفى رئيس مؤسسة اخلطوط 
الفالح  الكويتية حمد  اجلوية 
تقدمي احلكوم���ة العراقية أي 
عرض أو تسوية لقضية الديون 
املستحقة على مؤسسة اخلطوط 
اجلوية العراقية البالغة مليارا 
و200 مليون دوالر، مؤكدا على 
ان »اخلطوط الكويتية« سعت 
أكثر من مرة إلى إنهاء تلك األزمة 
إال ان اجلانب العراقي لم يظهر 
أي جدية لدفع املستحقات املالية، 
وان ما تريده احلكومة العراقية 
يتمثل في تسوية للمديونية 
دون دف���ع اي مبال���غ مالي���ة 
وهذا ما يتعارض مع األحكام 
التي ص���درت ضد »اخلطوط 

العراقية«.
ف���ي تصريح  الفالح  وقال 
خاص ل� »األنباء« ان املديونية 
التي نطالب اجلانب العراقي بها 
لن نتهاون أو نتسامح فيها أو 

اجلوية الكويتية وهو الذي يقوم 
ويش���رف على عملية متابعة 
كل مسارات وحركة الطائرات 
التابعة للخطوط العراقية في 

جميع بلدان العالم.
تصريحات الفالح جاءت ردا 
على تصريحات املتحدث باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ 
أمس األول بان حكومة بغداد 
عرضت على الكويتيني أكثر من 
تسوية لقضية الديون املستحقة 
على مؤسسة اخلطوط اجلوية 
العراقية، وقال »انهم رفضوا 
ذلك، ويبدو ان اخلطوط اجلوية 
الكويتية تسعى الى تعقيد األزمة 
وان احلكومة العراقية ستتخذ 
جميع اإلجراءات حلماية حقوقها 
كون ممتلكات اخلطوط اجلوية 
العراقية ج���زءا من املمتلكات 

الوطنية«.
محمود فاروق  ٭

نهائي ب���ني اجلانبني الكويتي 
والعراقي بشأن أمر املديونية 
ق���ال: »ان تصريحات اجلانب 
العراقي ما هي إال عملية مراوغة 
ومماطلة حقيقية وعدم جدية في 
دفع كل املستحقات املالية حتى 
ولو كانت عن طريق االقساط 
لكي نتفاجأ مرة أخرى ببعض 
األقوال حول عملية إفالس أصول 
شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
وأن الش���ركة ال تستطيع دفع 

املديونية للجانب الكويتي«.
وانتق���د الفالح تصريحات 
اجلانب العراق���ي حول حجز 
الكويت مبلغ مليون  وجتميد 
و500 أل���ف دوالر في األردن، 
مضيفا أن ه���ذا األمر لن يثير 
غضب أي���ة جهة خصوصا أن 
املديونية التي نطالب بها مضى 
عليها 20 عاما وهي اآلن متابعة 
من قبل محامي مؤسسة اخلطوط 

نتنازل عن »فلس واحد.. ولو 
لديهم أي مستند يفيد بالتسوية 
فليعلن���وا عنه«، مؤكدا أن أي 
إعالن من قبل مؤسسة اخلطوط 
العراقي���ة عن طريق  اجلوية 
إفالس���ها أو بيعها لن يعفيها 
من دفع كل املستحقات املالية 
خاصة بعد تش���غيل رحالتها 
إلى عمان مؤخرا رغم إعالنها 
عن تفليس���ها، األمر الذي دعا 
الكويت إل���ى جتميد أكثر من 
املليون دوالر  مليون ونصف 
تابعة للخطوط اجلوية العراقية 

في األردن.
إل���ى أن مطالبهم  وأش���ار 
املبالغ ترجع  باسترجاع كافة 
لوج���ود حكم نهائ���ي للحجز 
على ممتلكات اخلطوط اجلوية 
العراقية التي تبلغ مليارا و200 

مليون دوالر.
وح���ول التوص���ل إلى حل 

حمد الفالح

جنحت في إعادة هيكلة وجدولة مديونياتها بالكامل مع جميع اجلهات التمويلية.. وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

اجلراح: »مجمعات األسواق« تستعد للتخارج 
من بعض استثماراتها لتوفير سيولة مالية الستكمال مشاريعها

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
مجمع���ات األس���واق التجارية 
توفيق اجلراح عن ان الش���ركة 
تس���تعد حاليا للتخ���ارج من 
بعض اس���تثماراتها املهمة التي 
من شأنها املس���اعدة في توفير 
السيولة الالزمة الستكمال تطوير 
مشاريعها احليوية والتي مازالت 
حتت قيد اإلنشاء وكذلك للمساهمة 
بالوفاء بالتزامات الشركة خالل 

املرحلة احلالية.
وقال اجلراح في كلمته أمام 
اجلمعية العمومية العادية التي 
عق���دت أمس بنس���بة حضور 
71.55% ان مجلس ادارة الشركة 
إعادة هيكلة وجدولة  جنح في 
مديونياته���ا بالكامل مع جميع 
اجلهات التمويلية، مبينا أنه نظرا 
للثقة التي تتمتع بها الشركة مع 
اجلهات املصرفية فقد مت توقيع 
عق���ود إلعادة جدول���ة وهيكلة 
املالية، وذلك  جميع االلتزامات 
بهدف التركيز بشكل مكثف على 
األنشطة التشغيلية ورفع معدالت 
العوائد، كما مت إعادة ومراجعة 
السياس���ات املالي���ة وأولويات 
املرحلة املقبلة حيث مت تشكيل 
جلنة طوارئ وهي في حالة انعقاد 
مس���تمر للتعامل مع أزمة شح 

السيولة لدى الشركة.

توسعات ومشاريع

وع���ن توس���عات مجمعات 
األس���واق خالل املرحلة املقبلة، 
قال اجلراح ان الش���ركة مازالت 
تقوم مبتابعة تنفيذ مشاريعها 
احليوية التي بدأتها خالل األعوام 
املاضية ويأتي في أولويات هذه 
املشاريع مشروع منتزه الساملية 
والذي يق���ع في قل���ب منطقة 
الساملية على مساحة 353 ألف 
متر بتكلفة تق���ارب 36 مليون 
دينار وتبلغ حصة الشركة فيه 
54% وقد مت تأجير ما نسبته %75 
من املساحة التجارية باملشروع 
حتى اآلن، ومن املتوقع االنتهاء 
منه نهاية هذا العام ليكون أحد 
أهم املشاريع الداعمة لإليرادات 
التشغيلية للشركة اعتبارا من 
الع���ام املقبل، كم���ا أن اجلهود 
مستمرة الستكمال مشروع مجمع 
الوطني للتنس والذي  الكويت 
تبلغ حصة الشركة فيه 33% إذ ان 
الشركة في مرحلة متقدمة للبدء 
في استكمال تنفيذه حسب اخلطة 
املقررة لذلك حيث يعد أحد أهم 
استثمارات الشركة أما مشروع 
سوق الصليبية للخضار والفاكهة 
والذي تبلغ حصة الشركة فيه %21 
بتكلفه 25 مليون دينار، قد بدأ 
التشغيل الفعلي خالل هذا العام 
ومن املتوقع أيضا ان يكون عامال 
إيجابيا في دعم إيرادات الشركة 
كما ان املشاريع التي مت االنتهاء 
منها كليا أو جزئيا بدأت نشاطها 
التشغيلي بنجاح متميز ومنها 
مشروع س���ليل اجلهراء والذي 
تبلغ حصة الش���ركة فيه %26 
بتكلفه 23 مليون دينار ومشروع 
صحاري للجولف والذي تبلغ 

دينار مقارنة بع����ام 2009 حيث 
بلغت 59.300مليون دينار.

تداعيات قانوني 8و9

 وحول تداعيات العمل بقانوني 
8 و 9 قال اجلراح ان القانونني كان 
لهما تأثير سلبي كبير على حركة 
تداول العقار مع احجام البنوك عن 
التمويل العقاري نتيجة لتعليمات 
البنك املرك����زي بتخفيض حدود 
التمويل  االئتمان للشركات على 
الى  العقارية باإلضافة  للمتاجرة 
عدم وجود أي أثر ملموس حتى 
اآلن خلطة التنمية املليارية التي 
أعلنت عنها احلكومة ما أدى إلى 
الداخلي  الركود  اس����تمرار حالة 
في السوق العقاري وتأثر جميع 
القطاعات األخرى سلبا جراء هذا 
الركود، مبينا أنه يجب على الدولة 
أن تتدخل وبشكل فعال وفوري في 
إعادة ال����روح للحياة االقتصادية 
بالبالد من خالل تدشني مشاريع 
التنمية الت����ي أعلنت عنها ودعم 
س����وق الكويت ل����أوراق املالية 
وتخفيف القيود على االئتمان، وفى 
حالة عدم تكاتف اجلميع بإخالص 
وحسن نية وشفافية تامة سواء من 
احلكومة ومجلس األمة أو القطاع 
التمويلية فإن  اخلاص واجلهات 
الت����ي أصابت االقتصاد  األضرار 
منذ بداية األزمة ستستمر وتتفاقم 
بضراوة أكثر وستطول اجلميع دون 
تفرقة وستعود عجلة االقتصاد إلى 
الوراء عشرات السنني مكتسحة في 
طريقها كل ما حتقق من إجنازات 
ومكتسبات خالل األعوام املاضية 
وسيكون العالج وقتها أكثر كلفة 

ورمبا يكون متأخرا جدا.

تراجع وتأرجح

وقال اجلراح انه مع استمرار 
تفاق���م األوض���اع التي عاش���ها 
الوطني من���ذ بداية  االقتص���اد 
الت���ي أثرت س���لبا على  األزمة 
جميع القطاعات االقتصادية بشكل 
عام وعلى أداء الش���ركات بشكل 
خاص باإلضافة الى استمرار حالة 
التراجع والتأرجح التي يشهدها 
سوق الكويت لأوراق املالية منذ 
بداية األزمة وحتى اآلن وصوال 
حلال���ة عدم االس���تقرار املتأثرة 
باألح���داث احمللي���ة واإلقليمية، 
فقد انعكس ذلكس���لبا وبش���كل 
املالية ملعظم  البيانات  حاد على 
الش���ركات بالتراجع عما حققته 
خالل األعوام السابقة وبدا تأثير 
األزمة في املرحلة احلالية واضحا 

بشكل أكبر مما سبق.

الجمعية العمومية

وقد أقرت اجلمعية العمومية 
العادية جميع بنود جدول أعمالها 
ال����� 8 التي كان أبرزه����ا املوافقة 
على توصية مجلس االدارة بعدم 
املالية  الس����نة  أرباح عن  توزيع 
امليزانية  2010 واملصادقة عل����ى 
العمومية والبيانات املالية للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010 
وجتديد تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء ما ال يتجاوز نسبة 10% من 

أسهم رأس املال.

بشكل أساسي إلى أعباء التمويل 
السنوية كذلك نتيجة للخسائر 
غير احملققة في امليزانية للتغير في 
القيمة العادلة لبعض االستثمارات 
باإلضافة إلى تسجيل خسائر من 
نتائج شركات تابعة وزميلة مازالت 
في مرحلة البناء ولم تدخل فعليا 
مرحلة االعتماد على األنش����طة 

التشغيلية.
وبني ان الشركة حققت خسائر 
بلغت نح����و 5.851 ماليني دينار 
في حني كان����ت نتائج عام 2009 
خسائر بلغت نحو 3.790 ماليني 
دينار وبلغت خسارة السهم 22.73 
فلسا مقارنة بخسائر 14.81 فلسا 

للعام 2009.
وأضاف اجلراح بالقول في نفس 
االجتاه بلغت قيمة األصول 196.886 
مليون دينار تقريبا مقارنة بعام 
2009 حي����ث كانت قيمة األصول 
195.880 ملي����ون دينار، وبلغت 
حقوق املساهمني 51.940 مليون 

حصة الشركة فيه 27% بتكلفة 22 
مليون دينار وجار العمل أيضا 
التجاري  على استكمال املجمع 
باملشروع خالل املرحلة املقبلة، 
كما أن مشروع سوق املباركية 
ومشروع مراكز خدمة الشاليهات 
وكذلك مشروع استراحات الطرق 
الس���ريعة التي متلكها الشركة 
بنسبة 100% وتعمل بنجاح كبير 

وبنسبة إشغال ممتازة.
وأشار إلى أنه بالرغم من جناح 
الشركة في التخارج من أحد أهم 
اس����تثماراتها مبك����ة املكرمة في 
برج املقام في نهاي����ة عام 2008 
ف����ي صفق����ة جاءت ف����ي توقيت 
مناسب جدا وحققت الشركة في 
حينها أرباح����ا بلغت 6.3   ماليني 
دينار ونتيجة للعوامل والظروف 
السلبية فقد تأثرت النتائج املالية 
للشركة لعام 2010 إذ حققت الشركة 
خسائر إجمالية بلغت 5.851 ماليني 
دينار حيث ترجع تلك اخلسارة 

)سعود سالم( توفيق اجلراح مترئسا اجلمعية العمومية العادية ل� »مجمعات األسواق«  

احتاد العقاريني يبدأ في توزيع استمارات املشاركة 
في مسابقة الشيخ ناصر سعود الصباح للتميز العقاري

أعلن رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح أمس عن 
بدء التسجيل في جائزة الشيخ ناصر سعود الصباح 

للعقار وذلك وفقا للشرائح التالية:
الفئة االولى للمجمعات التجارية )حتدد الفئة بناء 
على جلنة الطابع اخلاص لوزارة بلدية الكويت(: 

مباني داخل العاصمة 2000م فما فوق ومباني خارج 
العاصمة 3000م فما فوق.

جائزة الشيخ ناصر سعود الصباح ألفضل مجمع 
جتاري )اجلائزة األساسية(: جائزة الشيخ ناصر 

سعود الصباح ألفضل تصميم مجمع جتاري 
)اجلائزة املصاحبة(، جائزة الشيخ ناصر سعود 
الصباح ألفضل إدارة وتشغيل مجمع جتاري 

)اجلائزة املصاحبة(، جائزة الشيخ ناصر سعود 
الصباح ألفضل بيئية مجمع جتاري )اجلائزة 

املصاحبة(، وجائزة الشيخ ناصر سعود الصباح 
ألفضل تنمية مجتمعية ملجمع جتاري )اجلائزة 

املصاحبة(.
الفئة الثانية االسواق التجارية )حتدد الفئة بناء 
على جلنة الطابع اخلاص لوزارة بلدية الكويت(: 

مبان داخل العاصمة 2000م فما حتت، مبان خارج 
العاصمة 3000م فما حتت.

جائزة الشيخ ناصر سعود الصباح ألفضل سوق 
جتاري )اجلائزة األساسية(: جائزة الشيخ ناصر 

سعود الصباح ألفضل تصميم سوق جتاري 
)اجلائزة املصاحبة(، جائزة الشيخ ناصر سعود 

الصباح ألفضل إدارة وتشغيل سوق جتاري 
)اجلائزة املصاحبة(، جائزة الشيخ ناصر سعود 

الصباح ألفضل بيئية سوق جتاري )اجلائزة 
املصاحبة( وجائزة الشيخ ناصر سعود الصباح 
ألفضل تنمية مجتمعية لسوق جتاري )اجلائزة 

املصاحبة( وصرح توفيق اجلراح بأن اجلائزة تتيح 
الفرصة للتعرف على التجارب الوطنية الرائدة في 
مجال العقار واالستفادة من خبرات هذه الشركات 

وتبادل املعلومات حول استراتيجيات االداء الناجحة 
وأساليب البناء احلديثة واألسس واملعايير التي 

حتقق جميع االشتراطات البيئية واخلالية من اي 
مخالفات والى املواد املستخدمة اضافة الى مدى 

استخدام التكنولوجيا في توفير الطاقة.

196.8 مليون دينار 
إجمالي قيمة 
األصول مقارنة

 بـ 195.8مليون دينار 
في 2009  

75% نسبة تأجير 
مشروع منتزه الساملية 
البالغ كلفته 36 مليون 

دينار ومتوقع االنتهاء 
منه نهاية 2011 


