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ماهر احلكيم يتوسط مكرميه

صالح الفالح يتلقى درعا تذكارية 

الزبن: 10.2 ماليين دينار أرباح أالفكو لعام 2009

الشمالي: »مدينة الكويت القابضة« 
قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة الهيكلة

أصولها فاقت الـ 100 مليون دينار في 2008

األصول زادت 50% إلى 390 مليون دينار و14.81 فلساً ربحية السهم

»الوطنية لالتصاالت« تقدم »حزمة الرسائل القصيرة« 
الدولية مقابل خصومات نوعية

أحمد الزبن 

حسن الشمالي

جناحي رئيسًا لـ»الخليج القابضة« 
وأحمد األمير نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا

دشنت ش����ركة اخلليج القابضة خطوة 
إستراتيجية مهمة أعقبت جناح عموميتها 
االخيرة باختيار رئيس مجلس ادارة بيت 
التمويل اخلليجي عصام جناحي رئيس����ا 
ملجلس االدارة واحمد االمير نائبا لرئيس 
مجلس االدارة وعضوا منتدبا، وكان اعضاء 
مجل����س االدارة املنتخبني من قبل عمومية 
الشركة في 25 اكتوبر املاضي عقدوا اجتماعا 
مهما درسوا خالله حتديات املرحلة املقبلة 
واالس����تعداد لها بش����كل خاص السيما ان 
الشركة بصدد اطالق مش����روعها العمالق 
الثالث فيال رويال في املغرب بتوقيع العقد 
مع املقاول الرئيسي قريبا، واسفر االجتماع 
عن انتخاب مجل����س االدارة اجلديد ليقود 

الشركة للسنوات الثالث املقبلة.
وفي تصريح صحافي قال رئيس مجلس 
االدارة عصام جناحي: ان اخلليج القابضة 
ستدشن مرحلة جديدة تنطلق من االجنازات 
التي حققتها منذ اطالقها كش����ركة عقارية 
في 2005، مؤكدا ان هناك مشروعات قائمة 
تديرها الشركة سيكون هدفنا تامينها من اي 
مخاطر مستقبلية لتمثل حلقوق املساهمني 
رافدا ربحيا مهما، وسرعة ادراجها في سوق 
الكويت للوفاء مبا قطعه مجلس االدارة بشان 
االدارج في سوق الكويت لالوراق املالية. 

وأضاف: س����يلعب مجلس االدارة خالل 
السنوات الثالث املقبلة دورا مهما نضع ايادينا 
على محاوره واهدافه وسبل تنفيذه من اجل 
استمرار رفع اداء اخلليج القابضة وتامينها 
من اي تداعيات في ظل ازمة مالية عاملية، 
مؤكدا ان تلك االزمة تتطلب منا كمساهمني 
اس����تراتيجيني تضافر اجلهود واخلبرات 

للمحافظة على االجنازات وتنميتها.
وأش����ار بقوله إلى ان املتتبع للسنوات 

املرحلة املقبلة وقال اننا سنركز على 3 
اهداف استراجتية.. االول يتعلق بخفض 
التكاليف التش����غيلية، اما الهدف الثاني 
فيقضي ببذل اجله����د واملتابعة الدقيقة 
الجناز املش����اريع في مواعيدها حس����ب 
اجل����دول املخطط لها خصوصا فيال مار 
وداون ت����اون العرين حني نحصل على 
املوافقة النهائية مؤكدا ان املشروع الثالث 
وهو ڤيال رويال س����يدخل دائرة النور 
الفعلي����ة قريبا من خ����الل مجموعة من 
التعاقدات الرسمية سنعلن عنها تباعا.

وقال يتمثل الهدف الثالث في استكمال 
جمي����ع ما يتطلبه ادراج س����هم اخلليج 
القابضة في الس����وق الكويتي مش����يرا 
الى ان االدراج س����يأتي في مرحلة مهمة 
وهو ما س����يعزز من قيمة السهم، وقال: 
ان موضوع االدراج ال يعني في منهجنا 
مجرد استيفاء شروط االدراج واحلصول 
على املوافقة من ادارة البورصة بل يعني 
ان يتواكب مع اجنازات من ارض الواقع 
سيكون موقعها مشاريع الشركة سواء 

في البحرين او املغرب. 
وعن املشروع الثالث ڤيال رويال باملغرب 
قال: ان خطوات تنفيذية سيعلن عنها خالل 
الفترة املقبلة تدخل باملش����روع الى دائرة 
التنفيذ الفعلي ،مؤكدا اننا في اخلليج القابضة 
نحرص على اجناز املشروع في موعده ليس 
بغرض االلتزام بجدول التنفيذ فحسب بل 
لالستفادة من طفرة سياحية كبيرة ستضخ 
اكث����ر من 10 ماليني س����ائح للمغرب خالل 
االعوام املقبلة سيكون »ڤيال رويال« احدى 
وجهاتهم املفضلة لطبيعة املشروع وموقعه 
املميز حيث تلتقي مياه االطلسي مع البحر 

االبيض املتوسط. 

الثالث السابقة وهي السنوات التشغيلية 
للخليح القابضة يجد ان الش����ركة حفرت 
اسمها في سوق العقارات الذي يشهد تنافسا 
كبي����را وانها حققت اجنازات كانت حتتاج 
لعش����ر س����نوات على االقل حتى تضطلع 
مبثل هذه املش����روعات العمالقة سواء في 

البحرين او املغرب.
وتاب����ع: ان هناك حتدي����ات كثيرة امام 
مجلس االدارة بتش����كيلته اجلديدة اهمها 
تنفيذ املشروعات في موعدها احملدد، وامتام 
عملية االدراج في سوق الكويت، والبحث عن 
الفرص االستثمارية الواعدة لتواصل الشركة 
اطالق مشروعاتها املميزة وكل ذلك سيكون 
له االثر الكبير في رفع حقوق املس����اهمني 
وحتقيق عائدات جيدة تنعكس على البيانات 

املالية للشركة في السنوات املقبلة. 
من جهته قال نائب رئيس مجلس االدارة 
العضو املنتدب احمد االمير: ان اختيار عصام 

جناحي رئيسا ملجلس ادارة الشركة يدشن 
ملرحلة مهمة مقبلة في تاريخ اخلليج القابضة 
التي تسعى لتصبح شركة عاملية قابضة، 
مؤكدا ان تولي جناحي زمام القيادة يعكس 
مدى النجاح الذي حققته الشركة في سوق 
العقارات اخلليجي كمطور عقاري من الطراز 

االول.
وما تخطط لتحقيقه في املرحلة املقبلة 
سواء في مشروعيها العقاريني في البحرين 
وهما »ڤيال مار« و»داون تاون« العرين، او 

مشروعها املرتقب باملغرب »ڤيال رويال«.
واضاف: ان جناحي سيقود الشركة الى 
مزيد من النجاح منطلقا من خبرته الطويلة 
في مجال االستثمار واملصارف خصوصا في 
البنى التحتية، وسيكون موقعه اضافة كبيرة 
في صناعة شهرة اخلليج القابضة كشركة 

عقارية كويتية ليقودها الى العاملية.
ولفت االمير في تصريحه الى اهداف 

احمد األميرعصام جناحي

عبدالعزيز البالول

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة االفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
ان الشركة حققت  الزبن  احمد 
املالية  أرباحا صافية للس����نة 
املنتهية في سبتمبر 2009 بلغت 
10.2 ماليني دينار وبذلك تكون 
االفكو ق����د حافظت على نفس 
مستوى أرباح العام املاضي مع 
زيادة طفيفة مم����ا يعتبر أمرا 
ايجابيا في ظ����ل األزمة املالية 
في األسواق العاملية، وقد بلغت 
ربحية السهم 14.81 فلسا، وزادت 
قيمة األصول بنسبة 50% لتبلغ 
390 ملي����ون دينار، فيما زادت 
حقوق املس����اهمني بنسبة %15 
لتصل إلى 93.6 مليون دينار، 
وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أسهم منحة بنسبة 8% وذلك بعد 

موافقة اجلهات الرسمية.

وق����ال الزبن ف����ي تصريح 
صحاف����ي إن األرب����اح جاءت 
في ظل ظ����روف غير طبيعية 
تعيشها األسواق العاملية أثرت 
على جوان����ب االقتصاد ومنها 
حركة النقل اجلوى الذي انعكس 
بدوره على أداء شركات الطيران 
الكبرى، وقد نفذت االفكو بعض 
اخلطط االحترازية التي ساهمت 
في تعزيز موقعه����ا وضمنت 
احملافظة على مس����توى جيد 
من األرباح، مع االس����تمرار في 
االستعداد لتطبيق خطط التوسع 
في األسواق اإلقليمية والدولية 

خالل الفترة املقبلة. 
وأضاف الزبن ان السنة املالية 
املاضية شهدت زيادة ملحوظة 
في أسطول االفكو من الطائرات 
املؤج����رة إذ ارتفع العدد من 17 
طائرة إلى 26 بزيادة 9 طائرات 

قال رئيس مجلس االدارة في 
ش���ركة مدينة الكويت القابضة 
حسن الشمالي ان الشركة قطعت 
ش���وطا كبيرا في استراتيجية 
اعادة هيكلة اصولها سواء على 
الصعيد احمللي او على املستوى 
االقليمي، ضمن مساعيها الطالق 
خطة تتوافق مع افرازات االزمة 

املالية االخيرة. 
وافاد ف���ي تصريح صحافي 
بان »مدين���ة الكويت القابضة« 
بات���ت قادرة عل���ى الدخول في 
مجموعة من االستثمارات اجلديدة 
التي يتوقع أن تنعكس بصورة 
إيجابية على نتائج أعمال الشركة 
مع بداية الربع األخير من العام 

احلالي.
 وعن توقي���ت إجراء عملية 
إعادة الهيكلة، أوضح أن التوقيت 

احلال���ي ق���د مين���ع العديد من 
الشركات من الدخول في شراكات 
أو البحث عن فرص استثمارية 
ولكنه ال مينع من إعادة الهيكلة 
وتسوية أوضاع الشركات لتكون 
مستعدة ومؤهلة للمنافسة مبجرد 
تعافي االقتصاد ومبعنى أوضح ال 
نريد أن تفوتنا أى فرصة أو نهدر 

وقتا بعد تعافي االقتصاد.
 وعلى مستوى االستراتيجية 
الت���ي تعتبر مجموعة الس���الم 
الشمالي  أكد  ركنا أساسيا فيها 
أن املجموعة ستكون واحدا من 
أهم الالعبني في مجال االستثمار 
على الصعيد احمللي خالل املرحلة 
املقبلة ويرجع الس���بب في ذلك 
بصورة رئيس���ية الى عدد من 
املعطيات منها حتولها املنتظر الن 
تصبح واحدا من الكيانات املالية 

مبناس���بة احتفاالت عيدها العاش���ر 
تكافئ الوطنية لالتصاالت عمالءها من 
ذوي الدفع املسبق بعرض حصري هو 
»حزمة الرسائل القصيرة«، لكي تخولهم 
التواصل مع األهل واألصحاب في بالدهم 
وذلك على فترة شهر كامل. فمقابل دينار 
واحد فقط يس���تطيع العمالء إرسال 25 
رسالة قصيرة دوليا واالستفادة من خصم 

بقيمة %20.
ان هدف الوطنية من خالل إطالق هذا 
العرض املميز يتمحور حول حرصها على 
التعبير عن امتنانها إلى عمالئها األوفياء 

في موسم احتفاالتها بالعيد العاشر. 
العالقات  وحول العرض ق���ال مدير 
العامة ف���ي الوطنية عبدالعزيز البالول 
إننا في  البالول:  لالتصاالت عبدالعزيز 

الوطنية ندرك جيدا حاجة عمالئنا للبقاء 
على تواصل مع األهل واألصحاب على مدار 

الساعة مقابل قيمة مادية معقولة. 
وتابع: »نقول لعمالئنا من فئة الدفع 
املسبق انه بإمكانهم التمتع اآلن بخصومات 
رائعة وتبادل الرسائل مع أفراد العائلة 
في كل م���كان أو زمان، كما ندعوهم إلى 

ترقب املزيد من العروض املشوقة«.

مت تأجيرها إلى عدد من شركات 
الطي����ران احمللي����ة واإلقليمية 
والعاملية كما مت بيع 3 طائرات، 
وبذلك تكون االفكو قد تستلمت 
من مصانع الطائرات خالل السنة 
املالية املنتهي����ة 12 طائرة بني 

املهمة في ظل اخلطة الرامية الى 
ان تكون مظلة لشريحة كبيرة من 
االصول التابعة والزميلة خالل 

املرحلة املقبلة. 
الش���ركة ليس���ت  ان  وذكر 

بوينغ وايرباص. 
ب����أن االفكو جنحت  وتابع 
الثقة  الظ����روف وبفضل  رغم 
بأدائها في توفير التمويل الالزم 
لشراء الطائرات عن طريق بنك 
الصادرات األميركى ومؤسسة 
ضمان الص����ادرات األوروبية 
وبنوك محلية وعاملية بأسعار 
متويل تنافسية، مما يؤكد متيز 
مجال عمل االفكو على املستوى 
االقليمي ف����ي تأجير الطائرات 
والوحي����دة التي تعم����ل وفقا 
الش����ريعة اإلسالمية،  ألحكام 
إلى حج����م أعمالها،  باإلضافة 
حيث ترتبط بعقود مع 15 شركة 
طيران من مختلف أنحاء العالم، 
وقيم����ة أصولها التي جتاوزت 
1.4 مليار دوالر، معتبرا أن ما 
سبق عناصر ايجابية ستساهم 
في االنتقال بأداء الشركة خالل 

املرحلة املقبلة نحو آفاق أوسع، 
خاصة ان االفكو قد جنحت في 
تعزيز تواجدها على الس����احة 
اخلليجي����ة، وجنحت في فتح 
مجاالت للتعاون مع ش����ركات 
مهمة في أسواق أوروبا وأفريقيا 
باإلضافة إلى شركات أخرى في 
منطقة الشرق األوسط وشرق 
آس����يا والصني وش����به القارة 

الهندية.
و أش����ار إلى أن الشركة قد 
ط����ورت الكثير م����ن أنظمتها 
الداخلية باستخدام التكنولوجيا 
احلديث����ة، كما مت اس����تقطاب 
كوادر بش����رية جديدة مؤهلة 
على مستوى مهني عال خاصة 
من العنصر الوطني مع إضافة 
قطاعات عمل تواكب التوسع في 
األنشطة وتعدد األسواق وفرص 

النمو احملتملة. 

لديها اي التزامات تعيق منوها، 
الفتا الى أن الش���ركة ال تعانى 
من ضغوط الدين واستحقاقات 
القروض وبالتالي فإن الشركة 
س���تكون متفرغة فقط للدخول 
في اس���تثمارات جديدة بأسعار 

مغرية للغاية.
 وع���ن أداء »مدينة الكويت 
العام املاضي  القابضة« خ���الل 
لفت الشمالي الى انها استطاعت 
حتقيق ربحية لعام 2008 يصل 
الى 1.31 مليون دينار، وعلى ضوء 
ذلكحققت الشركة ربحية للسهم 
الواحد بلغت 8.76 فلوس لعام 
2008، فيم���ا بلغ اجمالي أصول 
الشركة في نهاية ديسمبر 2008 

ما قدره 100.90 مليون دينار.
الدفترية  القيمة   وس���جلت 
للسهم انخفاضا مبقدار %30.5 

حيث بلغت 234 فلسا في نهاية 
عام 2008 مقارنة ب� 337 فلس���ا 
لعام 2007، فيما اشار الى ان أبرز 
االس���تثمارات املتميزة للشركة 
كانت من خالل استحواذها على 
حصة األغلبية في مجموعة برقان 
القابضة )سابقا( مجموعة السالم 
القابضة حاليا التي سوف تولي 
اهتماما كبي���را من قبل مجلس 
اإلدارة لتحقي���ق نتائج أفضل 

للسنة املالية املقبلة. 
وتطرق في احلوار الى عملية 
إعادة الهيكلة التي قامت بها شركة 
مدينة الكويت القابضة ملجموعة 
السالم )برقان جروب سابقا(، 
حيث متت أوال زيادة رأس���مال 
الشركة الى 24 مليون دينار، ثم 
متت عملية إعادة هيكلة شاملة 

ألصول الشركة. 

44.4 مليون دينار نموا  بمحفظة قروض »الصناعي«

الشايع: »المروة« تتطلع للحصول
 على حصة سوقية ترضي الطموح

»الفنادق الكويتية« تكرم الحكيم
أحد مؤسسيها الرئيسيين

»االستثمار البشري« تحّقق أعلى مبيعات
 لبرامج »كريستكوم« في العالم

جري���ا على عادته���ا في تكرمي 
وتقدير الكفاءات والقدرات البشرية 
العاملة في مختلف شركاتها أقامت 
شركة الفنادق الكويتية مؤخرا حفال 
وداعيا للمدير العام للعالمة التجارية 
»كي���ك ن بيك« وأحد مؤسس���يها 
الرئيسيني ماهر احلكيم بحضور 
الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق 
الكويتي���ة فوزي خليفة املس���لم 
واملدراء العاملني في »كيك ن بيك«. 
وقد أكد احلكي���م خالل احلفل أنه 

وبعد أن أمضى نحو 3 سنوات في 
إدارة هذه العالمة التجارية آثر أن 
يتيح املجال أمام الكفاءات والقيادات 
الشابة إلدارة »كيك ن بيك«، مؤكدا 
أنه سيبقى داعما لنشاطات الشركة 
وموظفا خبراته من خالل استمراره 

عضوا في مجلس إدارتها.
ويذك���ر أن الش���ركة الكويتية 
الغذائي���ة ش���ريك  للتجهي���زات 
استراتيجي في »كيك ن بيك« حيث 

انها متلك فيها نسبة 51 %. 

واصلت شركة االستثمار البشري، 
جناحاتها املتواصلة، حيث أعلنت عن 
حتقيقها ألعلى مبيعات على اإلطالق 
لبرامج كريستكوم التدريبية األميركية 
املالية  السابع عشر للسنة  لألسبوع 
2010/2009، ووضعه���ا هذا في املركز 
العال���م كله،  األول عل���ى مس���توى 
متجاوزة بذلك مبيعات أكثر من 200 
موزع لبرامج كريس���تكوم بأكثر من 
50 دولة حول العالم. وبهذه املناسبة، 
علق مدير االمتي���ازات التدريبية في 
الشركة فهمي ابوش���عبان قائال: »ان 
ه���ذا االجناز العاملي يضاف لس���جل 
اجنازات الشركة احلافل بالنجاحات، 
وهو يكتسب أهمية كبيرة كونه يأتي 
في ظل أزمة مالية واقتصادية عاملية 
تعاني منها معظم املؤسسات والشركات. 
وان هذا االجناز ما كان ليتحقق لوال 
تعدد اجلهات املشاركة، ووعي غالبية 
اجلهات احلكومية والشركات الكويتية 
البش���ري«.  العنصر  بأهمية تطوير 
وتابع: ان وج���ود الكويت على رأس 
قائمة مبيعات برامج كريستكوم على 
مس���توى العالم كله، عائد أيضا الى 
الشهرة الواس���عة والسمعة الكبيرة 

لبرنام���ج املدير احملص���ن في الكثير 
من اجلهات واملؤسس���ات احلكومية 
البرنامج  واخلاصة. حيث يعد ه���ذا 
من أكث���ر البرامج التدريبية طلبا من 
العاملني  املديري���ن والقيادي���ني  قبل 
بقطاع األعمال في البالد. فقد استطاع 
برنامج املدير احملصن خالل السنوات 
املاضية أن يثبت انه من أكثر البرامج 
التدريبية مالءمة لطبيعة بيئة العمل 
الكويتية.  وأش���ار أبوشعبان إلى أن 
البشري استطاعت  شركة االستثمار 
خالل الفت���رة املاضية أن تتحول من 
شركة تدريب محلية إلى شركة تدريب 
رائدة في املنطق���ة متتلك العديد من 
الشراكات والتحالفات اإلستراتيجية 
العاملية التي جعلتها قادرة على تقدمي 
احدث وأفضل البرامج التدريبية الهادفة، 
التي من شأنها أن تنمي قطاع األعمال 
باملنطقة، وتلب���ي احتياجات عمالئها 
من التدري���ب املتخصص في مجاالت 
اإلدارة والقيادة على أيدي امهر املدربني 
العامليني.  وبني أن شركة كريستكوم 
تعتبر من كبرى الشركات العاملية في 
مجال التدريب اإلداري والقيادي، وهي 

متواجدة في أكثر من 50 في العالم.

احتل���ت ش���ركة 
املروة خلدمات احلج 
والعمرة املركز األول 
في مبيعات مؤسسة 
اخلط���وط اجلوي���ة 
الكويتية خلط جدة في 
الكرمي  شهر رمضان 
املاضي وقد أقيم حفل 
تكرمي للشركة بهذه 
املناسبة حتت رعاية 
نائ���ب املدي���ر العام 

للشؤون التجارية والتسويقية في 
املؤسسة أحمد الهالل وبحضور املدير 
اإلقليمي بدر العميري. وبهذه املناسبة 
صرح نائب رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب محمد عبدالرحمن 
الشايع للشركة قائال بأن هذا االجناز 
وحصول الشركة على املركز األول مع 
بداية نشاطها الفعلي ما هو إال دليل 

عل���ى جناح جزء من 
اخلطة اإلستراتيجية 
التي وضعت للشركة 
باحلصول على أعلى 
حصة سوقية مناسبة 
ترض���ي طموحن���ا 
وحتق���ق لن���ا مزيدا 
من النجاح والتفوق. 
وأضاف الشايع قائال: 
من خالل هذه اخلطة 
إل���ى حتقيق  نتطلع 
نتائج مرجوة فنحن لدينا هدف أبعد 
من ذلك وهو التوس���ع في تسويق 
مبيعات الطي���ران والفنادق والنقل 
خاصة في الس���وق السعودي الذي 
يعتبر من أكبر وأجنح األسواق في 
العالم العربي واإلسالمي فهو هدف 
ألغلب الش���ركات ومكاتب السياحة 

والسفر على مدار العام.

أحمد يوسف
علمت »األنب����اء« من مصادرها 
ان إجمالي رصيد محفظة القروض 
والسلفيات في بنك الكويت الصناعي 
قد ازداد مبقدار 44.4 مليون دينار 
من 349.5 مليون دينار في سبتمبر 
عام 2008 الى حوالي 393.9 مليون 
دينار في س����بتمبر 2009، وأكدت 
املصادر على زيادة أرصدة القروض 
الصناعية من 158.7 مليون دينار 
في سبتمبر 2008 الى 190.5 مليون 

دين����ار في س����بتمبر 2009، وذلك 
مبعدل منو نس����بته 20%. وقالت 
املصادر انه ميكن االس����تنتاج أن 
التمويل الصناعي طويل األجل لم 
يتأث����ر باألزمة املالية العاملية غير 
انها أحملت الى انه قد ارتفع رصيد 
التمويل  التسهيالت املمنوحة في 
التجاري م����ن 190.8 مليون دينار 
في سبتمبر 2008 إلى نحو 203.4 
ماليني دينار في س����بتمبر 2009، 

مبعدل منو نسبته %6.6.

محمد الشايع

أخبار الشركات


