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عبدالرحمن النصار يقدم درع تكرمي إلى مدير إدارة التسويق واملبيعات في »األنباء« الزميل فريد سلوم

عبدالرحمن النصار متوسطا باسمة الدهيم وضاري العيبان واجلهات املكرمة جانب من احلضور عبدالرحمن النصار يقدم درع تكرمي إلى قسم االقتصاد في »االنباء« يتسلمها الزميل يوسف الزم

)احمد علي( عبدالرحمن النصار متوسطا باسمة الدهيم وضاري العيبان خالل حفل التكرمي 

الشركة كرمت اإلعالميين ورعاة معرض العطور والتجميل

»معرض الكويت«: إستراتيجية جديدة للتسويق وتنظيم احلجوزات للمعارض

يوسف الزم

أقامت شركة معرض الكويت 
الدولــي االثنــن املاضي حفال 
تكرمييا على شــرف وســائل 
اإلعالم ورعاة معرض العطور 
وادوات التجميل، دعي اليه نخبة 
من اإلعالميــن ورعاة معرض 

العطور وادوات التجميل. 
وأقيــم حفل التكــرمي على 
مسرح الشركة بحضور جمع 
مــن قيــادات شــركة معــرض 
الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس 
التنفيذي للشركة عبدالرحمن 
التنفيــذي  النصــار، واملديــر 
املاليــة واالداريــة  للشــؤون 
البشــرية عبــداهلل  واملــوارد 
احلمــدان، واملديــر التنفيــذي 
للتســويق واملبيعات باســمة 
الدهيم، ومدير ادارة العالقات 
العامة ضاري العيبان، اضافة 
الى جمع من مديري التسويق 

بالشركة.

وشارك في احلفل جمع من 
اإلعالميــن املكرمن ضم عددا 
من مديري التسويق واالعالن 
واملديرين االقليمين والتنفيذين 
في القنوات الفضائية والصحف 
اليوميــة، اضافة الى رؤســاء 
ومحرري االقسام االقتصادية 
واملصوريــن، كما شــمل حفل 
التكرمي اكثر من 56 راعيا رسميا 
من رعاة معرض العطور وادوات 

التجميل ٢٠١٧.
واســتهل احلفــل بكلمــة 
ترحيبيــة بالضيــوف ألقاهــا 
مديــر ادارة العالقــات العامة 
ضــاري العيبان، تالهــا كلمة 
»شــكر وتقدير« من قبل راعي 
احلفل الرئيس التنفيذي للشركة 
عبدالرحمن النصار والتي رحب 
فيها بضيــوف احلفل وأعرب 
فيها عن شــكره وتقديره لهذه 
الكوكبــة من اإلعالمين ورعاة 
معرض العطور وادوات التجميل 
ولكل من ساهم في اجناح رسالة 

والتميز من خالل تطوير البنى 
التحتية ملرافق وقاعات الشركة 
والتي باتت حتاكي أرقى قاعات 
العرض محليا وإقليميا سعيا 

نحو العاملية«. 
النصــار كلمتــه  واختتــم 
متوجهــا بالشــكر إلــى جميع 
الضيوف من اجلهات اإلعالمية 
والقائمن عليها وفي مقدمتهم 
التحريــر، ورؤســاء  رؤســاء 
االقسام االقتصادية واحملررون 
جميــع  والــى  واملصــورون 
الشركات الراعية واملشاركة في 
هذه املعارض، متمنيا التوفيق 

والسداد للجميع.
مــن جانبه، أشــادت املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
بالشركة باسمة الدهيم بضيوف 
احلفل من إعالمين ورعاة ممن 
ســاهم بوضع بصمة إعالمية 
واقتصادية مميزة كشركاء رعاة 
داعمن وإعالمين مميزين واكبوا 
تغطية اخبــار جناح فعاليات 

تلبيــة  املتزايــدة  الطلبــات 
الحتياجات عمالئنا الكرام من 
الرعــاة بشــكل خــاص، حيث 
بلغ اجمالي مساحات املعرض 
التســويقية في الصاالت رقم 
5 و6 و٧ و8 مســاحة ٢4 الــف 

متر مربع.
واختتمــت كلمتها بتوجيه 
الشــركة للقائمــن علــى هذه 
املؤسســات اإلعالمية والشكر 
الــى كل اجلهــات  موصــول 
والشركات املشاركة والراعية 
لهــا، والتــي أثــرى وجودهــا 
أنشــطتها وفعالياتها بالشكل 
الذي بات يعكس حجم التفاعل 
واإلقبــال الــذي حتدثــه هــذه 
املعارض على صعيد هذا القطاع 

في الكويت.
ومن جهة أخرى، قدم صادق 
احمــد خــان املديــر التنفيذي 
للفعاليــات  تفانــي  لشــركة 
والبحــوث )الشــركة املنظمة 
لفعاليــات معرض ايديوكس( 

معرض الكويــت الدولي على 
الصعيد اإلعالمي واالقتصادي.

وقال عبدالرحمن النصار في 
كلمته ان شركة معرض الكويت 
الدولــي حريصة علــى تقوية 
اواصر العالقات املشتركة بن 
الشركة واإلعالم من جهة ومع 
جميــع الرعاة من جهة اخرى، 
اميانــا من الشــركة مبا يلعبه 
هذان القطاعان والقائمون عليه 
مــن دور مميز على املســتوى 
احمللي واالقليمي في الترويج 
والتغطيــة جلميــع معارضنا 
وأخص بالذكر معرض العطور 
التجميــل مبواســمه  وادوات 

املختلفة. 
واستدرك النصار في حديثه 
»ان ما نشــهده من جناح، إمنا 
هو نتــاج جهود مضنية بذلها 
العاملــون بشــركة معــرض 
الدولي طوال سنوات  الكويت 
عديــدة مضــت عملــوا خاللها 
جاهدين لرســم مالمح النجاح 

اقدم معرض من معارض الشركة 
منذ اكثر من ثالثة عقود. 

واشارت الدهيم في كلمتها 
التــي تضمنت شــرحا موجزا 
العطور  لفعاليــات معرضــي 
وادوات التجميــل والســاعات 
منــذ انطالقتهما األولى الى ان 
هذين املعرضن حظيا مبشاركة 
محلية وإقليمية حاشدة طوال 
ســنوات، اذ بلغت املشــاركات 
والرعايــات فــي هــذه الدورة 
ذروتها بشكل ملحوظ جتاوزت 
فيه 56 راعيــا، فيما لم تتوان 
شركة معرض الكويت الدولي 
في تقدمي كل دعم الزم إلجناح 
هــذه املعارض، وتكلل ذلك في 
قيامها مؤخرا بتطبيق سياسة 
استراتيجية جديدة للتسويق 
تتضمن تطوير وتنظيم سياسة 
احلجوزات للمعارض احلالية 
واملستقبلية تضمن تخصيص 
الصالة )6( بشكل كامل لرعاة 
معرض العطور فقط، ملواكبة 

من ســلطنة عمان موجزا عن 
عقــد اكبــر معــرض للتعليم 
الكويــت )٢٠١٧  العالــي فــي 
Eduex(، والذي ســيقام حتت 
رعايــة وزارة التعليــم العالي 
بالكويت فــي الفترة من 8 الى 
١٠ ابريــل ٢٠١٧ الشــهر املقبل 
فــي الصالة رقــم ٧ على ارض 
املعــارض الدوليــة مبشــرف، 
متوقعــا ان يلقى هذا املعرض 
اقباال كبيرا حيث سيتشــرف 
بافتتاحه وزير التعليم العالي 
والتعليــم د.محمد الفارس في 
التاسع من ابريل ٢٠١٧، ويشارك 
نخبة تضم اكثر من 5٠ جامعة 
وكلية ومعاهد عليا مختلفة ما 
بن اكادميية وعلمية ممثلة الكثر 
مــن ١٠ دول عربيــة واجنبية، 
حيــث تنظمــه شــركة تفاني 
للفعاليات والبحوث من سلطنة 
عمان بالتعاون مع شــركة دمي 
لتنظيــم املؤمترات واملعارض 

من الكويت.

حريصون
على تقوية

أواصر العالقات
بني الشركة 

واإلعالم واجلهات 
الراعية

بلغت املشاركات 
والرعايات في 
الدورة ذروتها 

لتتجاوز 56 راعيًا

»االمتياز« تعّي »سيتي جروب« و»هيرميس« 
لبيع 10% من »هيومن سوفت«

أعلنت مجموعة االمتياز االستثمارية تعين 
كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد 
واملجموعــة املالية هيرميــس لبيع ما ال يقل 
عن ١٠% من رأسمال هيومن سوفت القابضة.
وقالت الشــركة فــي بيان إلــى البورصة 
الكويتية ان احلصة التي تنوي بيعها تعادل 

5٠% من ملكيتها في الشركة.
وأضافــت ان البيع ســيكون ملســتثمرين 
محتملن مــن قاعدة العمالء لتلك الشــركات 
خــارج الكويت، فيما ســيتم الترتيب لتنفيذ 
البيع حال وجود طلبات شــراء تتناســب مع 

اخلطة االستراتيجية لشركة االمتياز.
وأوضحت »االمتياز« في بيانها انه لم يتم 
االتفاق مع اى مشــتر على عملية البيع حتى 
اآلن، مضيفــا انها ســتقوم باإلفصاح عن أي 

تطورات وفقا لتعليمات اجلهات الرقابية.
وتعادل احلصة التي تنوي االمتياز بيعها 
في هيومن سوفت نحو ١٢.٢ مليون سهم وتبلغ 

قيمتها السوقية نحو 36.6 مليون دينار.
يذكر ان تقريرا صــادرا عن وحدة األبحاث 
التابعة لشــركة كامكو لالستثمار حدد السعر 
املستهدف لشركة هيومن سوفت عند 3.4٢ دنانير.

عمومية »التجارية« أقرت توزيع 5% أرباحاً نقدية

معرفي: أطلقنا »إدارة« ألمالك الغير
ونطور برج »التجارية« في البحرين

طارق عرابي

أقرت اجلمعية العمومية 
لشركة التجارية العقارية 
توزيع ارباح نقدية بنسبة 
5% مــن القيمــة االســمية 
للســهم بواقــع 5 فلــوس 
واعتمــاد النتائــج املالية 
للشــركة، حيــث ســفرت 
نتائج الشــركة لهذا العام 
عن حتقيــق صافي أرباح 
بلغــت ١5.٢ مليون دينار 
وربحية سهم بلغت 8.6٧ 
فلوس، كما بلغ العائد على 
حقــوق املســاهمن %5.4 
وعائد األرباح املجمعة إلى 
إجمالــي املوجودات %3.3 
العائد على رأسمال  وبلغ 

الشركة املدفوع %8.55.
وأظهــرت نتائج أعمال 
الشــركة للعام ٢٠١6 منوا 
فــي حقــوق املســاهمن 
بنســبة ٢.١% ومنــوا فــي 
أصول الشركة بنسبة %5.9 
مقارنة بنفــس الفترة من 

العام ٢٠١5.
واكــد رئيــس مجلس 
االدارة عبدالفتاح معرفي 
في اجتماع العمومية أمس 
أن أداء الشــركة ومركزها 
املالــي يعكــس اجلهــود 
املبذولة في سبيل تطوير 
األداء وحتقيــق األهــداف 
املرجــوة لضمان مصلحة 
املساهمن، وان نتائج أعمال 

الشركة قد شهدت حتسنا 
فــي العديد من أنشــطتها 
وأهمهــا الزيــادة في دخل 
العقــارات والذي يشــمل 
كال من إيــرادات العقارات 

والفنادق. 
اإليــرادات  ان  وقــال 
التشــغيلية من العقارات 
والفندق بلغت ٢4.8 مليون 
دينار للعــام ٢٠١6 تقريبا 
بزيــادة مقدارهــا ١.٢3% 
مقارنة بالعــام ٢٠١5. كما 
الشــركة  أرباح  أن صافي 
في نتائج اعمال شــركات 
زميلة زادت بنسبة ١36% 
مقارنة بنفــس الفترة من 

العام ٢٠١5. 
أوضــح أن توصيــات 
مجلس اإلدارة بشأن توزيع 
األرباح قد مت وضعها بناء 
على أســس اســتندت إلى 
احملافظة على االستمرارية 
ونتائج األعمال واخلطط 
املستقبلية بصورة متوازية 
ومرتبطة بتطور وازدهار 
نشــاط الشــركة ومنــو 
إيراداتهــا وأرباحهــا وفي 
ضوء الرؤية املســتقبلية 
للمشــروعات واإليرادات 
التشــغيلية والتدفقــات 
النقديــة بهدف خلق قيمة 

مضافة للمساهمن. 
ان  معرفــي  وذكــر 
»التجارية« حتتفل مبرور 
نصف قرن على تأسيسها 

بالكويــت وانهــا مازالــت 
العطــاء  فــي  مســتمرة 
وحتقيق التوسع اإلقليمي 
واجلغرافــي. واجتهــدت 
لوضع خطة استراتيجية 
متحفظة وواعدة للتوسع 
والتطوير واالستثمار مما 
حقــق نتائــج مالية قوية 
وفقا حللول عملية ومبتكرة 
الكافية  تتميــز باملرونــة 
لتلبية االحتياجات املتغيرة 
لعمالئهــا وكذلك مواجهة 
التحديات واستكشاف آفاق 
جديــدة مبا يحقق الفائدة 
وشــركائنا  ملســاهمينا 
واملجتمعات التي نعمل بها.
الشــركة  وأطلقــت 
التجاريــة العقارية وحدة 
االســتراتيجية  أعمالهــا 
»إدارة« إلدارة  اجلديــدة 
عقــارات وأمــالك الغيــر، 
وعلــق رئيــس مجلــس 
االدارة مؤكدا ان الشــركة 
تســعى إلــى خلــق قيمة 
مضافة ألصحاب العقارات 
واألمالك في الكويت بتوفير 
الراحة واألمان واملسؤولية 
في متابعة وإدارة أمالكهم 
بصــورة مهنية وبخبرات 
متراكمــة مــن قبــل ذوي 
االختصــاص وتكريســها 
ملنفعتهم بغض النظر عن 
حجــم احملفظــة العقارية 

للعميل.
واختتــم معرفي مؤكدا 

ان ادارة الشــركة تســعى 
لبناء هيكل تنظيمي قوي 
بدعم متواصل من مجالس 
إدارة متعاقبة ذات خبرات 
وكفاءات عالية، واستطاعت 
أن تعزز مكانتها بوصفها 
قطبــا عقاريا رائدا أصبح 
مبــرور الوقــت جــزءا ال 
يتجزأ من مكونات النهضة 
العمرانيــة الشــاملة التي 

تعيشها الكويت. 
البــدء  واليــوم ومــع 
بالتوســع في مشــاريعنا 
في مملكة البحرين تعكف 
الشــركة على تطوير برج 
التجارية العقارية مبملكة 
البحرين وهو برج سكني 
يتضمــن شــقق متليــك 
مبواصفات عالية، لنواصل 
تلــك املســيرة بنجــاح، 
مجددين على أنفسنا عهدا 
قطعنــاه أساســه االلتزام 
واالبتــكار والتطويــر من 
أجل غد أفضل حافل باملزيد 
مــن اإلجنــازات واحللول 
العقاريــة املبتكــرة وذلك 
لتلبية تطلعــات عمالئنا 
أينمــا وجدوا عبــر تقدمي 
مشروعات عقارية )سكنية 
وجتارية( ذات جودة عالية 
بإمكانها أن حتقق الرفاهية 
بشكل عصري. مما ينعكس 
مرحليا على زيادة اإليرادات 
التشغيلية للشركة خالل 

السنوات املقبلة.

)ريليش كومار( معرفي مترئسا عمومية »التجارية« أمس  عبدالفتاح معرفي 

24.8 مليون دينار 
إيرادات تشغيلية 

من العقارات 
والفنادق

بنمو %23

توصيات التوزيعات 
النقدية تراعي 

احملافظة
على منو األعمال 

في املستقبل

»أموال الكويت« تتجه لضخ استثمارات ضخمة 
في السوق الكويتي

كشف فالح املطيري الرئيس 
التنفيذي والشريك في شركة 
أمــوال الكويــت العقارية عن 
توجه شركته لضخ استثمارات 
قويــة فــي الســوق الكويتي 
والدخول في مشاريع عقارية 
جديدة في أسواق عاملية مرغوبة 

خالل الفترة القليلة املقبلة.
وقال املطيري في تصريح 
صحافي: نتأهب لإلعالن قريبا 
عن مشــاريع عقاريــة جديدة 
داخل الكويت خالل العام احلالي 
لنواكب حالة التعافي التدريجي 
التي بــدأت بوادرها تلوح في 
أفق االقتصاد الوطني بعد أن 
شاب بعض الركود والتباطؤ 
القطاع العقاري وجميع قطاعات 
االقتصــاد احمللي بشــكل عام 
بســبب تراجع أســعار النفط 
خالل الفترة املاضية الذي ألقى 

بظالله على اجلميع.
وأضاف: متفائلون باالنتقال 
من مرحلة الركود وقلة الفرص 
االستثمارية اجلاذبة إلى مرحلة 
االنخراط في املشاريع العقارية 
الضخمة والتــي بدأت معاملها 
تتضح شيئا فشيئا خصوصا 
في ظل التوجه احلكومي ملنح 
الضوء األخضر لبناء ناطحات 

السحاب والبنايات العمالقة.
وعن السوق العقاري، قال 
العقــاري  الســوق  املطيــري: 
أثبــت عبــر الســنن متانتــه 
وقوته وبرهن على الدوام انه 

أقــوى بكثير مــن كل األزمات 
االقتصاديــة التــي مــرت به، 
وبرهن بشــكل فعلــي على أن 
العقــار ميرض وال ميوت وان 
العقار هو االبن البار بالفعل.

وأضاف: الســوق العقاري 
جــزء ال يتجزأ مــن االقتصاد 
الوطني بشــكل عام وان حدث 
له انتعاش فإنه يعود بالفائدة 
على كامل االقتصــاد، ويتأثر 
الســوق العقــاري كغيره من 
القطاعــات بسياســات الدولة 
املاليــة واالعتمــاد على النفط 
بشكل أساســي، وبالتالي فإن 
انخفاض أسعار النفط سيؤثر 
علــى القوة الشــرائية للعقار 
وهو ما شــهدناه خالل الفترة 
املاضية، باإلضافة إلى عوامل 
أخــرى مثل العــرض والطلب 

وندرة األراضي.
وأضاف: فمن املالحظ كمثال 
ان الطلب على العقار وبخاصة 
الســكني واالستثماري ما زال 
في أعلى معدالته خصوصا في 
بلد مســتقر ومن اكثر البلدان 
أمانا مثــل الكويت، واآلن بعد 
الوصول إلــى مرحلة التعافي 
التدريجي ألسعار النفط فمن 
املتوقع ارتفاع القوة الشرائية 
التي تتأثر بالعوامل احمليطة، 
وفــي ظل التوقعــات املتفائلة 
بانتعــاش االقتصــاد العاملــي 
بشــكل عام فمــن املؤكد قيادة 
القطاع العقاري ملرحلة التعافي 

هــذه، ونتوقــع مــن القطــاع 
احلكومــي أن يقوم بتشــجيع 
االســتثمارات اخلاصــة حتى 
تســاهم في التنمية املنشودة 

وتنشيط االقتصاد الوطني.
وأضاف: للعقار قيمة خاصة 
لدى املواطــن الكويتي احملب 
للتملك والســفر حول العالم، 
وتعمــل الشــركات العقاريــة 
علــى تقــدمي ســلة خيــارات 
متميــزة ومأمونــة تالمــس 
رغبــات واحتياجــات املواطن 
الكويتي وجميع فئات املجتمع 

واجلنسيات.

فالح املطيري


