
عمرو �شيخ العرب

أقرت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
مزايا القابضة أم��س بتوزيع أرب��اح نقدية 
بنسبة 8 في املئة من رأس امل��ال املدفوع مبا 
يعادل ثمانية فلوس لكل سهم على املساهمني 

املسجلني بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
وعقدت شركة املزايا القابضة عموميتها 
أم��س بنسبة حضور بلغت 73.5 في املئة، 
حيث افتتحها السيد رشيد يعقوب النفيسي، 
رئيس مجلس إدارة املزايا القابضة، بحضور 
مساهميها ال��ك��رام وأع��ض��اء مجلس اإلدارة 
وال��رئ��ي��س التنفيذي للمجموعة املهندس 
إبراهيم عبدالرحمن الصقعبي، وممثل وزارة 
التجارة والصناعة، وممثلي مكاتب تدقيق 
احل��س��اب��ات، إل��ى جانب رؤس���اء القطاعات 
املختلفة ف��ي الشركة وبعض املستثمرين 
ونخبة كبيرة من الوسائل االعالمية املقروءة 
واملسموعة في دولة الكويت واخلليج العربي 

والتي قامت بتغطية احلدث بشكل كامل.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
السيد/ رشيد النفيسي أن “املزايا” أثبتت 
جدارتها مجددا في مختلف امليادين، كما وأنها 
استطاعت أن حتافظ على أدائ��ه��ا املتنامي 
ونتائجها اإليجابية وقدرتها على مواصلة 
النمو والتطور متبوأة مكانتها بني شركات 
التطوير ال��ع��ق��اري ف��ي املنطقة، حيث أنها 
حققت في العام 2016 قفزات نوعية ، األمر 
الذي انعكس على جودة نتائجها املالية، وفقاً 
الستراتيجيتها الرامية إل��ى ري��ادة السوق 
محلياً وإقليمياً، والقائمة على مبدأ التنويع 

والتوازن بني مصادر الدخل.
وأض��اف أن “املزايا” جنحت خ��الل العام 
2016 في حتقيق أرباح صافية بواقع 10.25 
مليون دينار مقارنة ب� 9.32 مليون دينار 
كويتي في العام 2015 وبنسبة زيادة بلغت 
%10.02 ع��الوة على ربحية سهم بواقع 
16.51 فلسا في العام 2016 مقارنة ب� 15.04 
فلسا في العام 2015 ، وذلك بفضل الله عز 
وجل ثم بفضل تركيز الشركة على عمليات 
البيع والتأجير والتسليم وفقاً جلدولها املالي 
والزمني احمل��دد مسبقاً، من خ��الل عمليات 
البيع في مشاريعها املتاحة للبيع وزي��ادة 
نسبة اإلشغال في مشاريعها امل��درة للدخل 
بالشكل الذي أدى إلى بلوغ إي��رادات الشركة 
التشغيلية نحو 55.17 مليون دينار بنهاية 

العام 2016 .
واك��د النفيسي على أن اإلي���رادات سالفة 
ال��ذك��ر ج���اءت كنتيجة م��ب��اش��رة لعمليات 
التسويق املدروسة واملبيعات الكبيرة والثقة 
الوطيدة التي حتظى بها الشركة في الوسط 
العقاري، األمر الذي نتج عنه حتقيق إيرادات 
من عمليات البيع بواقع 47.81 مليون دينار، 
فيما قفزت اإلي���رادات الناجمة عن عمليات 
التأجير بنسبة 15.19 % وب��واق��ع 7.11 
مليون دي��ن��ار كويتي بنهاية ال��ع��ام 2016 
مقارنة ب� 6.17 مليون دينار كويتي للفترة 

نفسها من العام 2015.
ووفقا لقواعد حوكمة الشركات فقد أقر 
مجلس إدارة شركة املزايا القابضة  وتعهد 

بسالمة ونزاهة ومصداقية البيانات املالية 
وكافة التقارير املقدمة للمساهمني، وأنها 

شملت ك��اف��ة اجل��وان��ب املالية للشركة من 
بيانات ونتائج تشغيلية.

وتابع النفيسي يقول: “لقد حافظت املزايا 
دوم��اً على موقعها الريادي في السوق على 
مستوى كافة قطاعات األعمال، إذ انه خالل 
العام 2016 تسارعت وتيرة أنشطة األعمال 
بعد جناح الشركة في حصاد نتائج املشاريع 
التي قامت بتطويرها في األس��واق اجلديدة 
التي طرقت أبوابها في السنوات املاضية، 
مما أنعكس على إجمالي أصول الشركة التي 

بلغت 254.78 مليون دينار كويتي بنهاية 
العام 2016 مقارنة ب� 251.04 في العام 
2015، في حني بلغ إجمالي حقوق امللكية 
119.61 مليون دينار بنهاية العام 2016 
مقارنة ب� 111.45 مليون دينار كويتي في 

نهاية ديسمبر 2015”.
واك��د على ان مجلس إدارة شركة املزايا 
القابضة وفي ظل حتقيق إيرادات مميزة خالل 
العام 2016  حرص على رفع توصية بتوزيع 
أرب��اح بواقع %8 من القيمة اإلسمية للسهم 

نقداً والتي تعادل 8 فلس لكل سهم جلميع 
مساهمي الشركة، في لفتة تعّبر عن مدى 
اهتمام املجلس بإشراك املساهمني في نتائج 
الشركة لهذا العام، مؤكدا على أن التوصية 
بتوزيع النقد إمن��ا تعبر عن ق��درة الشركة 
ومالءتها املالية والنظرة املتوازنة خلطتها 
املستقبلية، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة 
خضوع التوصية للمصادقة عليها عالوة 
على خضوعها لكافة اإلج��راءات واملتطلبات 
من هيئة أس��واق امل��ال واجل��ه��ات احلكومية 
املختصة. واختتم النفيسي كلمته بالتأكيد 
على مواصلة الشركة العمل الدؤوب في سبيل 
تنفيذ استراتيجياتها وخططها وحتقيق 
األهداف املوضوعة وفق أعلى املعايير العاملية 
املتبعة في علوم اإلدارة والتخطيط والتنفيذ 
للوصول بالشركة إلى جناحات واجن��ازات 

جديدة بإذن الله.

إجنازات الشركة
ب��دوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة 
املهندس إب��راه��ي��م الصقعبي أن م��ا حققته 
الشركة من إجنازات نوعية تضاف إلى سجل 
إجن��ازات��ه��ا السابق، وال��ت��ي تعكس رؤيتها 
الرامية إلى خلق رواف��د استثمارات متميزة 
في قطاعات وأس��واق جديدة وف��ق مسارات 
حقيقية تعزز مبادئ ال��ت��وازن بني خططها 
التشغيلية ومشاريعها االستثمارية احلالية 

واملستقبلية.
واضاف أنه في إطار مسيرة النمو املستمر، 
تدخل الشركة مرحلة جديدة من النمو خالل 
العام احلالي، سبقتها جملة من اإلجن��ازات 
ال��ت��ي ساهمت ب��االرت��ق��اء بها خ��الل العام 
2016، وع��ززت من مكانتها بني الشركات 
اإلقليمية الرائدة ضمن القطاعات العقارية 

واالستثمارية املختلفة واملتنوعة.
وأش��ار إلى أنه في الوقت ال��ذي تعمل فيه 
“املزايا” على التطوير واالستثمار العقاري 
في قطاعات سوقيه متعددة على غرار القطاع 
الصحي والتجاري والسكني وقطاع املكاتب 
والتجزئة فإنها تعمد إلى الدخول في قطاعات 
جديدة أيضا متمثلة في قطاع الضيافة كما 
وإنها تعمل ِبَهديٍّ من الرؤية االستراتيجية 
اخل��اص��ة بها على تطوير أدائ��ه��ا اإلداري 
والتشغيلي وتعظيم عوائدها، وفق معايير 
وخطط معدة بدقة لتقليل املخاطر و تفادي 
العقبات التي تقف أمامها، فقد حرصت طوال 
األعوام السابقة على أن يكون جلميع قطاعاتها 

نصيب من إجنازاتها.
وأوض��ح الصقعبي أن الشركة كانت قد 
تبنت 10 أه���داف رئيسية حت��ت شعار 10 
G، حيث متكنت بفضل الله من حتقيق هذه 
األه��داف االستراتيجية العشر التي تبنتها 
خالل األعوام السابقة وحرصت على تطبيقها 
بنجاح بحمد وفضل من الله حيث كان نصيب 
ال��ع��ام 2016 األك��ب��ر ف��ي حتقيق جملة هذه 
األه���داف وال��ت��ي تضمنت قائمة النجاحات 

املوجزة أدناه:

11 اقتصاد

جتنيب الشركة أية مخاطر سوقية
قامت شركة املزايا القابضة بزيادة حصتها في إحدى شركاتها القابضة في جمهورية تركيا 
والتي متتلك مشروع ريتم اسطنبول من 40  إلى %90 مع مستثمرين إستراتيجيني ، وقد مت 
إجناز املشروع بالكامل، فيما فاقت نسبة البيع فيه نسبة %80، وبلغت نسبة التأجير 50%، 

ومت انعكاس ذلك في بيانات الشركة املالية إعتباراً من الربع الرابع من العام 2016.

alwasat.com.kw

جدول يوضح النتائج املالية للشركة

الشركة تواصل النمو والتطور وتسعى لتعظيم حقوق مساهميها

2016 8 في املئة أرباحًا نقدية عن  عمومية »املزايا« تقر توزيع 

كافة  األع��م��ال  ق��ط��اع��ات  مستوى  على  ال��س��وق  ف��ي  ال��ري��ادي  موقعها  على  حافظت  »امل��زاي��ا«  النفيسي: 
الشركة ستواصل العمل لتنفيذ استراتيجياتها وحتقيق األهداف املوضوعة وفق أعلى املعايير العاملية
ال����ص����ق����ع����ب����ي: ن���ع���م���ل ع����ل����ى خ����ل����ق رواف�����������د اس�����ت�����ث�����م�����ارات م����ت����م����ي����زة ف������ي ق�����ط�����اع�����ات وأس�������������واق ج����دي����دة
»امل����������زاي����������ا« ت����ع����م����ل ع�����ل�����ى ال�����ت�����ط�����وي�����ر واالس������ت������ث������م������ار ال������ع������ق������اري ف�������ي ق�����ط�����اع�����ات س�����وق�����ي�����ه م����ت����ع����ددة

جانب من عمومية شركة املزايا القابضة

19.2 في املئة زيادة اإليردات التشغيلية للشركة بنسبة 

16.1 مليون دينار  »الوطنية العقارية« حتقق 
2016 أرباحا صافية عن 

أعلنت الشركة الوطنية العقارية أمس، 
وهي شركة عقارية إقليمية رائدة ومَطورة 
ملشاريع بقيمة ملياري دوالر أمريكي في 
اإلمارات العربية املتحدة ومصر وغيرها من 

األسواق، عن نتائجها املالية لعام 2016.
وكشفت الشركة ع��ن امل��ؤش��رات املالية 
لعام 2016 حيث بلغت اإليرادات التشغيلية 
33.9 مليون دينار كويتي، بزيادة بنسبة 
%19.2 عن العام 2015، فيما بلغت األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 
19.9 مليون دينار كويتي، منخفضًة بنسبة 

%10.0 عن العام 2015.
كما بلغ صافي الربح للمساهمني 16.1 
مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنسبة 4.4% 
ع��ن ال��ع��ام 2015 وبلغت ربحية السهم 

17.14 فلس للسهم الواحد.
وج��اء النمو في إي��رادات الشركة بنسبة 

%19.2 مدفوعاً ب��األداء اجليد ملشاريعها 
املدرة للدخل التي تديرها في الكويت واألردن 
ومصر، حيث تطّور حالياً مدينة سكنية 
مبساحة تبلغ 3.8 مليون متر مربع. وتقوم 
الشركة أيضاً بتطوير مشروع “رمي مول” 
في أبوظبي وهو مشروع ترفيهي وتسويقي 
ضخم مبساحة مليوني قدم مربع يضم أكثر 
من 450 متجراً و85 مطعماً، وهايبر ماركت 
ضخم، وأماكن ترفيهية مخّصصة للعائالت 
مبا في ذلك أكبر حديقة مالهي ثلجية داخلية 

في العالم. 
وص����ّرح ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للشركة 
الوطنية العقارية، السيد/ سميع الدين 
صّديقي: “بالرغم من عدم حتّسن الظروف 
االقتصادية في املنطقة، ك��ان أداء الشركة 
في ع��ام 2016 ج��ي��داً، بل ف��اق أداء القطاع 
على صعيد العقارات واملبيعات. فقد أثبتت 

احملفظة العقارية املتنوعة للشركة متانتها 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ص��م��ود ض��د التحديات 
االقتصادية اإلقليمية، محققًة ليس فقط 
من��واً في اإلي��رادات التشغيلية بل الربحية 
على مدى خمس سنوات. كما حتّقق أنشطة 
الشركة أداًء جيداً مدعومًة بأساسيات متينة.

وخ��ت��م ال��س��ي��د/ صديقي كلمته ق��ائ��الً: 
“إّننا نتطلّع إلى استهالل هذا العام بإنشاء 
مشروع “رمي مول” بدعٍم قوي من املساهمني 
والبنوك وبقيادة عناصر إداري���ة جديدة 
إل���ى ج��ان��ب االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي مت اإلع���الن 
عنها مؤخراً مع “مجموعة دبي القابضة” 
ومجموعة “الندمارك” وش��رك��ة “ماجد 
الفطيم للتجزئة”. وفي مصر، حيث يشهد 
االقتصاد والعملة استقراراً ملحوظاً ومنو 
الطلب على العقارات السكنية، فإّننا نتوقع 

حتقيق أداء جيد في عام 2017 وما بعده.” سميع الدين صّديقي
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العمر يؤكد استمرار تقدم الشركة وحتقيق النجاحات

عمومية »أسمنت بورتالند كويت« توافق على 
2016 80 فلسا أرباحًا نقدية عن  توزيع 

وافقت اجلمعية العمومية العادية للشركة على 
بنودها كافة والتي كان من ابرزها تقرير مجلس اإلدارة 
واملوافقة على توزيع أرب��اح نقدية عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 80 في املئة من 
القيمة االسمية للسهم الواحد )أي بواقع 80 فلسا لكل 
سهم( وذلك للمساهمني املقيدين في سجالت املساهمني 

بتاريخ انعقاد العمومية.
م��ن جانبه، ق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة أسمنت بورتالند كويت علي عبد الرحمن العمر 
ان الشركة متكنت من استمرار تقدمها واالحتفاظ 
مبسيرتها، محققة جناحات كبيرة في مجاالت أنشطتها 
التجارية وخاصة في مبيعات اخلرسانة اجلاهزة 

واالسمنت وحديد التسليح.
وأش��ار العمر خ��الل عمومية الشركة أم��س والتي 
عقدت في مقر الشركة إلى أن “بورتالند” شهدت نقصا 
في قيمة املبيعات بنسبة 13.4 في املئة، ونقص تكلفة 
املبيعات بنسبة 14.9 في املئة، وكذلك نقصا في مجمل 
الربح بنسبة 0.002 في املئة، مع نقص في كمية وقيمة 
املبيعات، الفتا إلى أن كمية مبيعات احلديد تراجعت 
بنسبة 15 ف��ي امل��ئ��ة، وت��راج��ع مبيعات الشركة من 

االسمنت بنسبة 23 في املئة، وزيادة املبيعات في قطاع 
اخلرسانة بواقع 3 في املئة.

وتابع “ هذا كله راجع إلى اختالف في سعر البيع 
وتكلفة املبيعات خ��الل ال��ع��ام، ونأمل حتقيق زي��ادة 
في كمية املبيعات خالل العام احلالي من خالل تنفيذ 

املشاريع احلكومية املزمع طرحها”.
ولفت العمر إلى أن “بورتالند” قامت بزيادة عدد 
اخلالطات املركزية والسيارات ومعدات ضخ اخلرسانة 
ملواجهة الطلب املتزايد من اخلرسانة، متمنيا زيادة 
املبيعات في اخلرسانة اجلاهزة خالل 2017، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى ان الشركة تتمتع مبركز مالي جيد 

تتميز به عن مثيالتها من الشركات.
وأك���د العمر ان��ه ال يخفى على اجلميع ال��رك��ود 
اإلقتصادي الذي ساد على جميع أسواق املنطقة نتيجة 
اإلن��خ��ف��اض الشديد ف��ي اس��ع��ار ال��ب��ت��رول وال��ظ��روف 
الصعبة السياسية الدقيقة التي تسود املنطقة، الفتا إلى 
أن هذه الظروف أثرت بشكل كبير على أداء أسواق املال 
وقد ينتج عن ذلك تأثر الشركات، إال أن ذلك لم يؤثر على 
األداء التشغيلي ل� “بورتالند” مما ساعد على استيعاب 

هذه الظروف وحتقيق نتائج أفضل من العام املاضي.

.. و»البابطني« تطلق عرضا
على سيارة »رينو داستر« 

»إنفنيتي البابطني« تطلق مسابقة لفريق مبيعات إنفينيتي في الكويت
أع���ل���ن���ت ش���رك���ة ع��ب��داحمل��س��ن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل املعتمد 
لسيارات إنفينيتي في الكويت، عن 
إقامة مسابقة فريق مبيعات. وتهدف 
املسابقة إل��ى تسليط ال��ض��وء على 
مهارات املبيعات التي ميتلكها فريق 
العمل احمللي بحيث يتم إختيار الفائز 
م��ن بينهم للمشاركة ف��ي مسابقة 
املبيعات التي تقام على مستوى 
املنطقة والتي من املقرر إقامتها في 

أبريل املقبل بدبي.
وتسلط املسابقة ال��ض��وء على 
م��ه��ارات امل��ب��ي��ع��ات ال��ت��ي ميتلكها 
فريق عمل الشركة مبا فيها اخلبرة 
وال����دراي����ة ب��ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 
وباملنتج، باإلضافة إل��ى مستوى 
خدمة العمالء واملعرفة العامة بقطاع 
ال��س��ي��ارات ك��ك��ل. وب��ع��د اخل��ض��وع 
إلختبار خطي وملقابلة شخصية 
وع��رض تقدميي ح��ول السيارة مت 
إختيار إث��ن��ان م��ن ف��ري��ق املبيعات 

إلمتام املسابقة النهائية في مارس. 
وق���د تضمنت امل��س��اب��ق��ة النهائية 
إمتحان خطي ومقابلة شخصية 
وإختبار عملي وأخيراً عرض تقدميي 

للمشاركني.
وقد حصل السيد محمد درويش 
ع��ل��ى امل��رك��ز األول ف��ي املسابقة 
احمللية يليه السيد رام��ي حوراني. 

وق��د حضر حفل تكرمب املتسابقني 
وبعض أعضاء اإلدارة العليا لدى 
شركة البابطني على رأسهم السيد 
محمد شلبي، مدير العمليات لدى 

الشركة والسيدة فاطمة زيناغي، 
نائب املدير العام إلدارة التدريب 
وتطوير شبكة الوكالء لدى مجموعة 
ن��ي��س��ان اخل��ل��ي��ج. وت��ع��ل��ي��ق��اً على 
املسابقة، يقول السيد محمد شلبي، 
مدير عمليات الشركة: »نقيم هذا 
النوع من املسابقات لنمنح من خاللها 
موظفينا فرصة عرض مواهبهم في 
أجواء تنافسية صحية، ميكنهم من 
خاللها تسليط الضوء على جهودهم 
املبذولة ووالئهم للشركة وللعالمة 
التجارية. ال نهدف فقط نحو إختيار 
الفائزين وتكرميهم لكن السعي 
نحو تطوير إمكانيات املشاركني 
وحتفيزهم لتقدمي املزيد من أعلى 
مستويات ج��ودة اخلدمة لعمالئنا 
الكرام بشكل يتماشى مع تطلعاتهم 
ومع سمعة الشركة في الوقت نفسه. 
كشركة فإن رقي اخلدمة التي نقدمها 
لعمالئنا تأتي كنتيجة لوالء وتفاني 

موظفينا في العمل«

فريق مبيعات انفينيتي

أطلقت شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل املعتمد لسيارات رينو في 
دولة الكويت، عرضاً جديداً يتيح جلميع 
العمالء الفرصة السترجاع 1000 دوالر 
عند شراء إحدى سيارات »رينو داستر«، 

ويسرى العرض حتى 15 أبريل 2017. 
وي��أت��ي ع���رض “إقبض ن��ق��داً 1000 
دوالر” املقدم من رينو البابطني كدليل 
على الشعبية الكبيرة، والنمو املتصاعد 
للعالمة منذ إطالقها في السوق احمللي. 
العرض على “رينو داستر” يشمل أيضاً 
كفالة مل��دة 10 سنوات أو 500 أل��ف كم، 
وتسجيل مجاني، باإلضافة ال��ى تأمني 
الطرف الثالث، وصيانة ملدة سنة أو 20 

ألف كم ايهما أول.
وتتمتع سيارة الدفع الرباعي احلديثة، 
بتصميم مميز للمقصورة الداخلية، مع 
أفضل التقنيات في عالم القيادة والتي 
تشمل التكنولوجيات احلديثة، كنظام 

البلوتوث للقيام باالتصاالت من دون 
اس��ت��خ��دام ال��ي��دي��ن، ون��ظ��ام ال��وس��ائ��ط 
امل��ت��ع��ددة، ون��ظ��ام امل��الح��ة ال���ذي يتيح 
الوصول إلى الوجهة املقصودة بسهولة 
 2D ( من خالل شاشة بقياس 7 إنشات
و3D(، مع التوجيه الصوتي. وصممت 
“رينو داستر” لتحول احلياة العصرية 
إلى مغامرة يومية، مع أفضل التقنيات، 
والقادرة على مواجهة جميع التضاريس 

والظروف اجلوية.
باإلضافة فإن سيارة “ رينو داستر” 
2017” ت��وف��ر م��رون��ة ف��ائ��ق��ة وأف��ض��ل 
أداء على الطرقات الوعرة، وهي تتمتع 
بالعديد م��ن امل��زاي��ا القياسية، كنظام 
التحكم اإللكتروني، ونظام املكابح املانعة 
ل��الن��غ��الق، وم��راق��ب��ة ضغط ال��ه��واء في 
اإلط����ارات، ون��ظ��ام “ISOFIX” ملقاعد 
األط���ف���ال، ووس��ائ��د ال��ه��واء املخصصة 

للسائق والركاب في املقاعد األمامية.


