
4.5 ماليني دينار 
األرباح التشغيلية

لـ »املزايا«

الشركة تعول كثيراً على 
اخلطة التنموية ومحفظة 

الهيئة العامة لالستثمار 
اخلاصة بتنشيط القطاع 

العقاري

»املزايا« تسعى 
للتوسع في االستثمار 

بالقطاع الطبي 
باخلليج بعد جناح 

جتربتها في
»كلوفر سنتر«

107 ماليني دينار 
إجمالي أصول

الشركة

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

»الصخور« تنسحب من السوق اعتباراً من 11 ديسمبر املقبلاالقتصادية
اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة اخلليجية للصخور )الصخور( إفادته بأنه بناء على 
موافقة كل من اجلمعية العمومية العادية للشركة واملنعقدة في 14-12-2010 وهيئة أسواق املال 
على االنسحاب النهائي للشركة من سوق الكويت لألوراق املالية.
وتنفيذا ملا ورد باملادة 26 من قرار هيئة أسواق املال رقم 3 لسنة 2011  بشأن اصدار نظام 
االدراج في بورصة االوراق املالية ومع عدم االخالل بالبند رقم 4 من تلك املادة، فإنه سوف يتم 
االيقاف النهائي على أسهم الشركة في السوق اعتبارا من يوم االحد املوافق 11ديسمبر 2011.
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املؤشر السعري

بتغير قدره

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح ومجلس إدارتها تنازل عن مكافأته لـ 2010

النفيسي: »املزايا« جنحت في جدولة 30.5 مليون دينار على 5 سنوات
تطرح للتأجير حاليا مش���روع 
أبراج املع���ذر الواقع في مدينة 
الري���اض والذي يخ���دم قطاع 
املكاتب والذي يتألف من 3 أبراج 
مت تأجي���ر احدها بالكامل وجار 
العمل حاليا على تأجير البرجني 

اآلخرين.

مشروع الڤيال السكني

وفي دبي قال النفيس���ي ان 
الشركة استطاعت تسليم مشروع 
الڤيال السكني إلى العمالء، والذي 
فاق فيه عدد الڤلل السكنية 500 
ڤي���ال في منطقة دبي الند وجار 
العمل على تسليم املرحلة النهائية 
من املشروع، عالوة على قيامها 
بإنهاء مش���روع البزنس أفنيو 
الواقع في بحيرات اجلميرا والذي 
يتألف من 3 أبراج تخدم قطاع 
املكاتب وتس���ليم وحداتها إلى 
العمالء، أما فيما يخص مشروع 
كيوبوينت الواق���ع في الليوان 
واملؤلف من مبان سكنية تخدم 
اإلس���كان املتوسط فإن الشركة 
تعمل حاليا على قدم وساق إلنهاء 
وتسليم الوحدات السكنية إلى 

العمالء.

335.2 مليون دينار »أصول«

وفي عرضه للبيانات املالية، 
قال النفيسي إن إجمالي أصول 
الشركة بلغ 335.2 مليون دينار 
وبلغت حقوق املساهمني 115.7 
مليون دين���ار، في الوقت الذي 
بلغ فيه إجمالي مديونية الشركة 
أمام البنوك 55.5 مليون دينار 
والتي ال تتعدى نسبتها ال� %17 
من إجمالي أصول الشركة ونسبة 

48% من حقوق املساهمني.
وأشار إلى أنه نظرا الستمرار 
الظروف الصعبة نفس���ها التي 
تعيش���ها معظم أسواق املنطقة 
حاليا والتي من بينها سوق دبي 
الذي تستثمر فيه الشركة نسبة 
كبيرة من مشاريعها العقارية، فقد 
اضطرت شركة املزايا إلى اللجوء 
إلى أخذ املخصصات لتكون دعامة 

لها للسنة املقبلة.
وأوضح انه بناء على نتائج 
عمليات ع����ام 2010 والظروف 
االقتصادية عل����ى الصعيدين 
اإلقليمي واحملل����ي، فقد أوصى 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن الس����نة املالية املنتهية في 

.2010
وقد أقرت عمومية الشركة جميع 
بنودها الواردة في جدول األعمال 
والتي من أهمها عدم توزيع أرباح 
عن 2010 وتنازل أعضاء مجلس 

إدارتها عن مكافآتهم.
عمر راشد  ٭

اخلاصة مبشروع »كلوفر كلينيك« 
الطبي الذي يعد االستثمار األول 
للشركة في مجال الرعاية الطبية، 
حيث وصلت نسبة اإلجناز إلى 
100%، ونسبة اإلشغال إلى %70، 
كما سيس���جل كعالمة جتارية 
حصرية، تنطلق بها املزايا إلى 

األسواق اخلليجية.
وأمتت الش���ركة األعمال في 
برجيها في مشروع مدينة األعمال 
الكويتية الذي شهد وصول التيار 
الكهربائي له مؤخرا، وجار حاليا 
طرحهم���ا لإليجار، مع العلم أن 
هذا األمر يش���كل حتديا كبيرا 
للش���ركة في الوقت احلالي في 
ظل وجود فائض كبير في قطاع 
املكاتب التجارية في العاصمة، 
وتدني أسعار التأجير، لكن تبقى 
املنافسة على املنتج اجليد وإدارة 
العقار احلكيمة التي تؤمن املزايا 
بأنها تتمي���ز بها عن غيرها من 
الش���ركات هي الفيصل في هذا 

األمر.

5 مشاريع »مدرة« للدخل

وحول خطة الشركة اخلاصة 
بعمليات تشغيل املشاريع الكبرى 
املدرة للدخل واملوجودة في كل 
من السعودية ودبي، فقد أشار 
النفيس���ي إلى أنه لدى الشركة 
عوائد سنوية متوقعة بدأت في 
الرب���ع االول لع���ام 2011 والذي 
شهد انتهاء الشركة من تنفيذ 5 
مش���اريع مدرة للدخل، أما على 
صعيد الس���عودية فإن الشركة 

املدرة  في تشغيل مش���اريعها 
للدخل.

أن الشركة استطاعت خالل 
الع���ام 2010 من إع���ادة توزيع 
أصولها وحتقيق سيولة نقدية 
فاقت 11 مليون دينار عن طريق 
تخارجها من مش���روع »سفن 
زونز« التجاري، وهو املشروع 
الذي كان ثمرة عقد شراكة مع 
أحد املستثمرين وشركة املزايا 
التي قام���ت بتصميم وتطوير 
وتنفيذ املشروع بالكامل، الفتا 
إلى ان الشركة متكنت من خالل 
هذا املشروع من معاجلة النقص 
الذي يصيب قطاع مواد البناء 
ف���ي الكويت، وذل���ك من خالل 
تأمني خدمات متكاملة بدءا من 
مواقف الس���يارات وصوال إلى 
جمع أكبر كم م���ن مواد البناء 
واإلنشاءات واملكاتب واملعارض 
واملخازن حتت س���قف واحد، 
علما بأن الش���ركة قد احتفظت 
مبلكية االسم التجاري اخلاص 
باملشروع متهيدا إلطالق الفكرة 
نفسها في عدد من دول املنطقة، 
مضيفا انه سيتم االستفادة من 
عوائد ه���ذا التخارج في خطط 
الشركة التوسعية في السنوات 

املقبلة.

70% نسبة اإلشغال في
»كلوفر كلينك«

التفاصي���ل املتعلقة  وف���ي 
مبشاريع الشركة، قال النفيسي ان 
»املزايا« أحرزت تقدما في األعمال 

الش���ركة متكنت م���ن تقليص 
مديونياته���ا م���ن 58 ملي���ون 
دينار إل���ى 55 مليونا في 2010 
وأنه���ا متكنت من جدولة 30.5 
مليون دين���ار منها مع البنوك 
احمللية ملدة 5 س���نوات، كاشفا 
النقاب عن مفاوضات جلدولة 
20 مليون دين���ار أخرى خالل 

الفترة احلالية.
ولفت النفيسي الى ان إشكالية 
»املزاي���ا« ان 70% من أصولها 

موجودة في دبي.
أفاد  وم���ن جه���ة أخ���رى، 
النفيس���ي بأن شركة املزايا قد 
أعادت طرح مبادراتها التنموية 
واخلاصة مبش���روعي »نيرة« 
مركز الكويت املالي، و»اليمار« 
القرية الثقافي���ة التراثية، هذا 
على الصعي���د احمللي، أما على 
الصعيد اإلقليمي فإن الشركة 
ت���درس حاليا بع���ض اخلطط 
املتعلقة بالدخول  االستثمارية 
في س���وقي قطر والس���عودية 
تزامنا مع املستجدات التنموية 
التي تشهدها هذه األسواق في 

املرحلة احلالية.
وقال النفيس���ي ان الشركة 
جنحت خ���الل الع���ام املاضي 
ف���ي خطتها  الس���ير قدما  في 
نحو إجن���از وتس���ليم جميع 
مشاريعها العقارية على الرغم 
من التحديات الكبرى املرتبطة 
العقارية من  بأوضاع االسواق 
جهة، وأوضاع املستثمرين من 
جهة أخرى، باإلضافة إلى البدء 

كش���ف رئيس مجلس إدارة 
القابضة رشيد  املزايا  ش���ركة 
النفيس���ي عن إس���تراتيجية 
الشركة في املرحلة املقبلة والتي 
تعتمد على االستفادة من اخلطة 
التنموية التي طرحتها حكومة 
الكويت متجسدة في فتح الباب 
أمام تقدمي املبادرات والدخول في 
املشاريع التنموية واملناقصات 
املطروحة من قبل الهيئة العامة 

لالستثمار.
النفيسي على هامش  وقال 
التي انعقدت  عمومية الشركة 
بنصاب قانوني بلغ 83.3% امس 
ان الشركة مت تأهيلها للدخول 
في مناقصة مستشفيات الضمان 
الصحي املطروحة من قبل الهيئة 
العامة لالستثمار والتي تزمع من 
خاللها تقدمي عرض لالستثمار 
وتطوي���ر عدد 3 مستش���فيات 
و15 مس���توصفا صحيا خلدمة 

الوافدين واملقيمني.
وب���ني أن تأهي���ل »املزايا« 
للدخول في مثل تلك املشاريع 
يؤهله���ا لترس���يخ دورها في 
القطاع الطبي من خالل دورها 
كشركة عقارية رائدة في مجال 
التطوي���ر العقاري وحتقق من 
خالله���ا العوائد املادية اجليدة 
للمساهمني لفترة زمنية تصل 

إلى 10 سنوات على األقل.
وقال النفيس���ي ان الشركة 
متكنت من التخارج من مشروع 
»سفن سونز« بقيمة 11 مليون 
دينار وذلك في ظل ندرة فرص 
التخارج من املشاريع على خلفية 
تراجع القيمة السوقية للعقارات، 
مبينا ان الشركة تسعى للتخارج 
من مشاريعها الضخمة في دبي 
لتوفير سيولة متكنها من تنفيذ 
خططها املستقبلية واستكمال 

مشاريعها.
وفي رد منه على استفسارات 
املساهمني حول خسارة الشركة 
مبقدار 8.6 مالي���ني دينار عن 
2010، قال ان الشركة متكنت من 
حتقيق إيرادات تشغيلية بلغت 
18.6 مليون دين���ار، متضمنة 
أرباح���ا تش���غيلية بقيمة 4.5 
ماليني وإي���رادات أخرى بقيمة 
6 ماليني دين���ار، إال ان اعتماد 
مخصصات هب���وط في القيمة 
لعقارات محتف���ظ بها لغرض 
املتاجرة وتغي���رات في القيمة 
العادلة لعقارات استثمارية او 
أوراق مالية بقيمة 14.9 مليون 
دينار أدت إلى خسارة الشركة 
بقيمة 8.6 ماليني دينار بخسارة 

سهم بلغت 18.38 فلسا.
وفيم���ا يتعل���ق مبطلوبات 
النفيس���ي بأن  أفاد  الش���ركة، 

)كرم ذياب( رشيد النفيسي مترئساً عمومية الشركة وبجانبه نايف العوضي  

2010... عام التحديات الكبرى

بيع 60% من مشروع سكاي جاردنز

35% تقليص مصروفات في 2010

العوضي رئيساً تنفيذياً للشركة

أكد رشيد النفيسي أن 2010 كانت سنة التحديات الكبرى بالنسبة 
لشركة املزايا القابضة على أكثر من صعيد داخلي وخارجي فيما 

يرتبط بوضع األسواق العقارية، ومع ذلك فقد كان التزام »املزايا« جتاه 
عمالئها ومساهميها واضحا خالل 2010، حيث أوفت الشركة بوعودها 

التي كانت قد قطعتها في 2009، فلم تتوقف عن العمل في أي من 
مشاريعها سواء في الكويت أو دبي، ال بل واستكملت اجلزء األكبر 

منها، وباشرت في تسليمه خالل 2010، وجنحت في تأجير قسم كبير 
من مشاريعها املدرة للدخل كذلك.

أشار النفيسي إلى أن العام 2010 قد شهد جناح عملية استحواذ شركة 
املزايا القابضة على شركة دبي االولى للتطوير العقاري لتصبح نسبة 

امللكية 93%، وهي شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية برأس مال 100 مليون دينار، ومتتلك أصوال بقيمة 107.2 مليون 

دينار، متضمنة أحد اهم املعالم العقارية في مدينة دبي أال وهو 
مشروع سكاي جاردنز السكني الواقع في قلب مركز دبي املالي العاملي 

واملطل على برج خليفة والذي مت تصنيفه ضمن العقارات املتميزة 
الفخمة، حيث قامت »املزايا« ببيع 60% من هذا املشروع في وقت سابق 
واستثمار 40% عن طريق طرح الشقق السكنية لإليجار بنظامي الشقق 

املفروشة والشقق غير املفروشة، مؤكدا على أن خطوة االستحواذ 
على دبي االولى جاءت بهدف تقليص املصاريف االدارية من خالل 

دمج االدارات املختلفة لدى الشركتني، ما يتوقع معه زيادة في ايرادات 
التشغيل واالرباح بنهاية السنة القادمة.

قال النفيسي إن »املزايا« قد جنحت خالل العام 2010 في حتقيق خفض 
للمصروفات العامة بنسبة 35% عن عام 2009، وذلك من خالل تشكيل جلان 

منبثقة من مجلس االدارة، حيث تختص اللجنة االولى مبتابعة استثمارات 
الشركة املالية والعقارية، فيما تختص اللجنة الثانية بأعمال التدقيق الداخلي 

لضمان خطة سير تدفق البرنامج املالي الزمني للشركة حسب امليزانية 
املعتمدة من قبل املجلس، أما اللجنة الثالثة فتختص بشؤون املوظفني.

استغل النفيسي اجلمعية العمومية العادية لتقدمي الرئيس التنفيذي 
اجلديد للشركة م.نايف العوضي والذي مت تعيينه من قبل مجلس إدارة 
شركة املزايا القابضة في وقت سابق كرئيس تنفيذي لعمليات الشركة 
في دبي، تاله قرار مجلس االدارة بتعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة املزايا 

القابضة بعد أن أثبت جناحه في املهام املوكلة إليه في منصبه السابق 
كرئيس تنفيذي للشركة في دبي، حيث استطاع العوضي حتقيق خفض 

في املصاريف االدراية فاق الـ 45% عالوة على جناحه في حتصيل 
السيولة املالية الالزمة في تنفيذ املشاريع وفقا للجدول الزمني واملالي 

املرصود لها، الفتا إلى أن العوضي يتمتع بخبرة تفوق 17 عاما في 
مجال دراسات اجلدوى االقتصادية واملقاوالت والتطوير العقاري وإدارة 
املشاريع على الصعيدين احمللي والدولي حيث ترأس عدة مناصب على 

مر السنني أكسبته خبرة سوف تضاف إلى شركة املزايا.

»البورصة« جتري اختبارات خاصة
بنظام التداول النقدي اآللي اجلديد

قال مكتب إدارة املش����اريع في سوق الكويت 
لالوراق املالية انه مت إج����راء اختبارات خاصة 
بنظ����ام التداول النقدي اآللي اجلديد وعلى مدى 

يومني متتاليني.
وأوضح مدير تنفيذ نظام التداول النقدي وليد 
العتيبي في تصريح صحافي ان هذه االختبارات 
تع����د واحدة من اختبارات عدة مت إجراؤها وفق 
خطة زمنية مت إعدادها مسبقا، وقد متت مبشاركة 
كافة الوسطاء وشركات االستثمار ومزودي بيانات 
السوق. وذكر انه باالضافة الى إجراء اختبارات 
التحمل لألنظمة واختبارات التشغيل من املوقع 
البديل فقد متت إضافة القطاعات املستحدثة اخيرا 

في السوق وهي ثالثة عشر قطاعا.
وأش����ار الى اعادة توزيع الشركات املدرجة 
وفقا لتلك القطاعات إضافة الى املؤشر احلديث 
)كوي����ت 15( املزمع تطبيقه في الس����وق، وذلك 
بغرض التأكد من مواءمة تلك االضافة مع أنظمة 
جميع اجلهات املشاركة في تلك االختبارات. وأفاد 
العتيبي بأن هذه االختبارات املستمرة لها أهمية 

للتأكد من ان كل بن����ود النظام تتم وفقا ملا هو 
محدد لها منعا حلدوث انعكاسات غير متوقعة 
عند موضع التنفيذ النهائي ويسهل استخدامه من 
جميع الفئات ولكي يكون باإلمكان حتديد الوقت 

املناسب للتشغيل الفعلي للنظام.
وأوضح ان الس����وق توج����ه أخيرا الى إلغاء 
سوق الكس����ور من نظام التداول النقدي سعيا 
إلتاحة الفرصة أمام جمي����ع املتداولني للتعامل 
مع مختلف كميات األس����هم املتاحة في السوقني 

الرسمي واملوازي.
وقال العتيبي انه مت اس����تحداث مزاد اإلقفال 
كآلية الحتساب سعر االقفال عند تطبيق النظام 

اجلديد لتحديد أسعار اقفاالت أكثر واقعية.
وأضاف ان املناقشات تتم حاليا مع املختصني 
م����ن مجموعة )ناس����داك( أو )ام اكس العاملية( 
للتوصل الى املراحل االخيرة من االعداد لوضع 
نظام املشتقات املالية املزمع تطبيقه في السوق 
مطلع العام املقبل والذي من املنتظر ان يش����كل 

نقلة نوعية لنشاط السوق. 

)سعود سالم( نظام التداول اجلديد يقترب من مراحله األخيرة للتطبيق  

اك���د رئيس مجل���س ادارة 
ش���ركة دبي االولى للتطوير 
العقاري سراج البكر أن الشركة 
متكنت من اخل���روج من عام 
2010 بأقل اخلسائر رغم حالة 
عدم االس���تقرار في االسواق 
العاملية، مشيرا الى أن الشركة 
حققت ايرادات بلغت 986 الف 
خالل العام 2010 مع اعتمادها 
القيمة  مخصصات هبوط في 
لعق���ارات محتفظ بها لغرض 
القيمة  املتاجرة وتغيرات في 
العادلة لعقارات اس���تثمارية 
واوراق مالية مببلغ 20.4 مليون 
دينار نتجت عنها خسائر بلغت 

21.7 مليون دينار.
وأضاف البكر في تصريحات 
صحافية خالل عمومية الشركة 
التي عقدت أمس بنسبة %92.2 
الت���ي تكبدتها  أن اخلس���ائر 
الش���ركة نتيجة عدم استقرار 
الس���وق العقاري في االمارات 
وتراجع القي���م االيجارية، لذا 
اوقفت الشركة بعض املشروعات 
كاجراء احترازي، مشيرا الى ان 
اجمالي اصول الشركة بلغت 107 
ماليني دينار مقابل 62 مليون 
دينار حقوق مساهمني في حني 
بلغ اجمالي ديون الشركة 18.5 
مليون دينار تش���كل 17%من 
اجمال���ي االصول كم���ا قامت 
الشركة مؤخرا بس���داد كامل 
مبلغ القرض البالغ 15 مليون 
دينار مما س���اهم في حتسن 
املركز املالي للشركة وأدى الى 
انخفاض نسبة مديونية الشركة 
الى اجمال���ي االصول وحقوق 
املساهمني الى 3% و5.6% على 

املطورين في هذه املشروعات 
الى حني االنتهاء منها بالكامل، 
وموضحا ان الش���ركة اوقفت 
العمل في مش���روع )مورينا 
رزيدنس( رغم سداد كامل قيمة 
االرض خالل العام املاضي وذلك 
حلني حتسن السوق العقاري 
كاجراء احترازي وحتى ال تتكبد 
املزيد من اخلس���ائر، وبني ان 
الشركة متكنت من اخلروج من 
عام 2010 بأقل اخلس���ائر رغم 
حالة عدم االستقرار في االسواق 

العاملية.
ان بقاء  البك���ر  واوض���ح 
الش���ركة في س���وق االوراق 
املالية مرهون مبوافقة النسبة 
املتبقية من املساهمني البالغة 

نسبة %7.
هذا، وق���د وافقت عمومية 
الشركة على كافة بنود جدول 
االعمال عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010 كما اقرت 
توصية مجل���س االدارة بعدم 
العام 2010،  ارباح عن  توزيع 
وابرأت ذمة مجلس االدارة عن كل 
ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية 
انتخبت  الفترة كما  عن نفس 
مجلس ادارة جديدا مكونا من 
العوضي  البكر ونايف  سراج 
وعبدالعزي���ز اللوغاني، ومن 
جهتها اقرت عمومية الشركة 
غير العادي���ة تعديل املادة 13 
من النظام االساس���ي اخلاصة 
بتقلي���ص عدد اعضاء مجلس 
االدارة ليتولى ادارة الش���ركة 
مجلس مؤلف من 3 اعضاء بدال 

من 5 اعضاء.
عاطف رمضان  ٭

نتيجة زيادة االشغال.
وأوضح ان الش���ركة قامت 
بتخفيض املصاريف االدارية 
والعمومية كم���ا قلصت عدد 
املوظفني وبذلك تنخفض تكلفة 
العنصر البشري من 250 الف 
دين���ار الى 90 الفا وحول آلية 
ادارة املشروعات احلالية التي 
يجري تنفيذها من قبل الشركة 
بعد اس���تحواذ ش���ركة املزايا 
القابضة على اكثر من 93% من 
اسهم الشركة مضيفا ان الشركة 
التعهدات جتاه  ملتزمة بكافة 

التوالي مش���يرا الى ان خطة 
الشركة حاليا تركز في املضي 
قدما في جميع املشاريع التي 

هي قيد االجناز.
ولفت ال���ى ان دبي االولى 
جنح���ت في تأجي���ر جزء من 
الوحدات املتبقية من حصتها 
البالغة 40% في مشروع »سكاي 
جاردن« ف���ي مركز دبي املالي 

وبأسعار افضل من املتوقع.
وتوقع البكر زيادة ايرادات 
التأجير في مش���روع سكاي 
ج���اردن خالل الع���ام احلالي 

)قاسم باشا( سراج البكر خالل عمومية »دبي األولى للتطوير العقاري« 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارة جديداً

البكر: خسائر »دبي األولى« بسبب تراجع العقار باإلمارات
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