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أرباحها قفزت إلى 3.4 ماليين دينار و»عموميتها« لم توزع أرباحًا

السميط: »أبراج المتحدة« تدرس فرصًا عقارية 
في مصر ودبي وسلطنة عمان

 شريف حمدي
أف����اد رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة »ابراج 
املتحدة القابضة« أحمد السميط 
بأن الش����ركة تعكف على دراسة 
عدة فرص في مش����اريع عقارية 
سكنية واس����تثمارية قائمة في 
منطقة شمال افريقيا ومصر على 
وجه اخلص����وص، باالضافة الى 
اسواق خليجية منها دبي وسلطنة 
عمان، مشيرا الى ان الشركة تعتزم 
الدخول في هذه املشاريع من خالل 

املشاركة.
وقال السميط في تصريحات 
انته����اء عمومية  صحافية عقب 
الشركة أمس بنسبة حضور بلغت 
ان الشركة ستتجه عقب   %76.7
انتهاء مشروع برج املتحدة الذي 
يتم انشاؤه بقيمة تصل إلى 80 
مليون دينار إلى السوق اخلارجي 
لالستفادة من الفرص املميزة في 
األسواق آنفة الذكر، مشيرا إلى أن 
الشركة لم تواجه أي مشكلة في 
اجلانب التمويلي لهذا املش����روع 
نظرا للمالءة املالية القوية التي 

يتمتع بها املساهمون.

إدراج الشركة

الش����ركة في  إدراج  وح����ول 
سوق الكويت لالوراق املالية قال 
الس����ميط ان الشركة ماضية في 
عملية االدراج، الفتا الى ان الشركة 
املناسب لإلدراج،  الوقت  تترقب 
خاصة ان الشركات التي ادرجت 
في الفترة االخيرة لم حتقق اهدافها 
من االدراج بل بعضها تضرر وهو 
ما جعل الشركة تتريث في اتخاذ 
هذا القرار، مشيرا الى ان الشركة 
الوقت  س����تعلن عن االدراج في 

املناسب.
واشار السميط إلى أن الشركة 
وللعام الثالث على التوالي استمرت 
في حتقيق األرباح حيث حققت 
أرباحا صافية تعادل 3.4 ماليني 
دينار للعام 2009 مقارنة بصافي 
ربح يعادل 1.4 مليون دينار للعام 
2008 أي بزي����ادة قدرها مليونا 

دينار.
ولفت السميط إلى أن موجودات 

الشركة قفزت من 70 مليون دينار 
للعام 2008 إلى 90.2 مليون دينار 
للعام 2009 بزيادة قدرها 20 مليون 
دينار، بينما مجموع املطلوبات 
ارتفع من 16.2 مليون دينار للعام 
2008 إلى 32.7 مليون دينار للعام 

2009 وهذه الزيادة موجهة بشكل 
رئيسي لتمويل برج املتحدة الذي 
يعد باكورة أعمال الشركة للعام 

.2008
وأضاف »إجمالي حقوق امللكية 
ارتفع من 54 مليون دينار للعام 

2008 إلى 57.4 مليون دينار للعام 
.»2009

وأكد السميط على مالءة الشركة 
واصوله����ا القوية ومس����اهميها 
اإلستراتيجيني حيث أصبح برج 
املتحدة عالمة فارهة وسط املركز 
املالي الكويتي ووصل املش����روع 
إلى الطابق السابع واخلمسني ولم 
يتبق إال السطح ومهبط طائرات 
الهليوكوبتر، متوقعا االنتهاء من 
أعمال البناء والتكسية اخلارجية 
أواخر صيف العام 2010 على ان 
يكون البرج جاهزا الستقبال مالكه 

وعمالءه منتصف العام 2011.
وأضاف »ثقتنا كبيرة بالقيادة 
في هذا البلد بأن يتم اإلسراع في 
الس����وق احمللي للمستثمر  فتح 
األجنبي ووضع التشريعات الالزمة 
الستقطاب رؤوس األموال األجنبية 
واإلسراع في دفع عجلة التنمية إلى 
األمام حيث سينعكس ذلك بشكل 
إيجابي على القطاع االستثماري 
والتجاري والعقاري وس����يخلق 
طلبا قويا خاصة على العقارات 

املتميزة مثل برج املتحدة.
واشار السميط إلى أن الشركة 
حرصت على التعامل مع األفضل 
في السوق خالل تشييد مشروع 
برج املتحدة ليكون البرج فعليا 
هو أول برج ذكي بكل ما حتمله 
تلك الكلمة من معنى ومتميزا عن 
باقي األبراج في املنطقة في كثير 

من األمور.

80 مليون دينار تكلفة »برج المتحدة« واالنتهاء منه منتصف 2011

جانب من اجلمعية العمومية

مجلس إدارة جديد

لقطات من الجمعية

انتخبت اجلمعية العمومية للشركة مجلس ادارة جديدا 
للس��نوات الثالث املقبلة وهم شركة االستشارات املتحدة، 
والشركة األميركية املتحدة للخدمات العقارية، وشركة بيت 
االس��تثمار العاملي )جلوبل(، وصندوق جلوبل � البحرين، 

وشركة املباني املتحدة.

في رده على سؤال ألحد املساهمني حول تسويق البرج 
أكد الس��ميط أن هناك طلبا كبيرا على املباني الذكية وان هذا 

البرج يعد جناحا للشركة ومساهميها.
ذكر السميط ان الشركة تتحفظ في تقييم اصولها، الفتا 
الى ان سعر متر األرض في بعض مناطق العاصمة وصل الى 
13 ألف دينار.� اوضح السميط ان الشركة لديها سيولة نقدية 
حتتف��ظ بها حتوط��ا من األزمة التي حتت��م االحتفاظ ببعض 
السيولة، خاصة ان الشركة لديها ما يغطي تكلفة مشروع برج 
املتحدة، الفتا الى ان الشركة ستوجه هذه السيولة في الوقت 

املناسب الستثمارات تدر عليها دخال.

تحتضنه أرض المعارض حتى بداية مايو المقبل بمشاركات عربية ضخمة

معرض المنتجات العربية
.. خطوة على طريق الصناعة بمفهومها العصري

 عاطف رمضان
يستقطب معرض املنتجات العربية الذي تقام أنشطته خالل الفترة من 20 ابريل اجلاري الى 
1 مايو املقبل على ارض املعارض الدولية مبنطقة مشرف حشدا كبيرا من الزوار واملستهلكني 
الذين يهتمون باقتناء املالبس بشتى أنواعها واملفروشات والدراعات العربية واحللويات وكل 

ما حتتاجه األسر في الكويت.
»األنباء« جتولت بني األجنحة املش��اركة في املعرض والتقت عددا من مسؤولي الشركات 
املش��اركة والتي جاءت م��ن مختلف الدول العربي��ة لتعرض منتجاتها ف��ي الكويت.وأعرب 
املشاركون في املعرض عن رضاهم مبستوى التنظيم واإلقبال الكثيف، مشيرين الى ان اسم 

هذا املعرض »املنتجات العربية« من العوامل املهمة التي ساعدت على استقطاب عدد كبير من 
الزبائن خاصة ان اجلماهير العربية حتبذ املنتجات واملشغوالت اليدوية العربية التي تتناسب 

مع أذواقهم وثقافاتهم.
ونظرا ألن السلع الضرورية مثل املأكل وامللبس من األمور الضرورية واألساسية لإلنسان 
فإن املعارض املتخصصة مبثل هذه األمور تس��تحوذ على نصيب األس��د من زوار املعارض 
بشكل عام التي تقام في الكويت. وكالعادة فإن اقامة املعارض خالل الفترات الزمنية املواكبة 
لنزول رواتب املوظفني تلقى رواجا بدرجات كبيرة مقارنة مبثيالتها التي تقام خالل منتصف 

الشهر على سبيل املثال. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية اكد مدير عام شركة 
ش���هد العرب للعطور األس���تاذ 
الش���رقية  املتخصص بالعطور 
� »خدم���ة املجتمع«  والغربي���ة 
الكويت واألستاذ أيضا  بجامعة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
»خدمة املجتمع« س���الم سلطان 
انه حريص دائما على املشاركة 
في املعارض التي تقام على ارض 
الدولية منذ نش���أتها،  املعارض 
مش���يرا الى انه يشارك ايضا في 
املعارض التي تقام خارج الكويت 
خاصة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
اقامة  ان  وأض���اف س���لطان 
املعارض تنشط املبيعات وتثقف 
الزائرين باملنتجات الدولية وكل ما 
هو جديد من هذه املنتجات، كما ان 
املستهلك يستطيع اقتناء متطلباته 
من هذه املنتجات بس���هولة وفي 
وق���ت قليل خاص���ة ان املعرض 
يس���تقطب العديد من الشركات 

حتت سقف واحد.
من جانبه، قال مدير عام شركة 
غيث لبنان حسن غيث ان الشركة 
حترص على املشاركة في املعارض 
بشكل عام خاصة املعارض التي 
تقام في الكويت الشقيقة، مشيرا 
الى ان من اب���رز منتجات »غيث 
لبنان« االكسسوارات واألحذية 
النسائية والش���نط وغيرها من 

الصناعات اليدوية اللبنانية.
واضاف غيث ان املعارض من 
الداعمة لتنشيط احلركة  األمور 
الى جانب  ال���دول  التجارية في 
انها وسيلة مهمة إلبراز منتجات 
الشركات كذلك تثقيف الزوار بكل 

ما هو جديد من هذه املنتجات.
وأش���اد حس���ن غيث باملرأة 
الكويتية واصفا اياها بأنها لديها 
ذوق رفي���ع وثقافة وانها تعرف 
املنتجات القدمية من احلديثة وانها 

تعشق املوضة.
وقال ان الشركة متواجدة في 

منطقة »بحمدون« في لبنان.
وفي االط���ار ذاته قال املدير 
التجاري ب���� »التراث املغربي« 
لالثاث واملفروش���ات مليودي 
املنتجات  ع���وف ان مع���رض 
العربية القى اقباال جيدا، مشيرا 
الى ان مثل هذه املعارض حتوي 
كل ما يتناسب مع اذواق االسر 
بالكويت لكونها تضم منتجات 

تقليدية يدوية.
واضاف ع���وف ان »التراث 
املغربي« لديها منتجات يدوية 
مغربي���ة مث���ل املفروش���ات 

واالكسسوارات.
واشار الى ان السوق الكويتي 
نش���ط ويتميز بقدرة شرائية 

عالية.
م���ن جهة اخ���رى افاد مدير 
اجلناح املغربي حسن خطاب بأن 
املجموعة املغربية تشارك للمرة 
االولى في مث���ل هذه املعارض 
بالكويت، مشيرا الى ان منتجاتها 
عبارة عن مفروش���ات مغربية 
وديكورات واكسسوارات واوان 

مغربية ومالبس وحلويات.
واضاف خطاب ان دول مجلس 
املرتبة  التعاون اخلليجي حتتل 
االول���ى عامليا ف���ي االقبال على 
املنتجات املغربية وان دول اوروبا 
حتتل املرتبة الثانية في االقبال 
على هذه املنتجات كما ان اميركا 
تأتي في املرتبة الثالثة من حيث 

االقبال على املنتجات املغربية.
على صعيد متصل ذكر احمد 
سراج الدين مسؤول بشركة عود 
غاليري بدبي ان الشركة طرحت في 
هذا املعرض منتجات جديدة مثل 
الكرميات والعطورات مثل »مسك 
الطهارة« و»هابوب« و»يوني6«.

واشاد سراج الدين باالقبال على 
املعرض، مرجعا هذا االقبال الى 
وجود 3 معارض متخصصة في آن 

واحد بأرض املعارض الدولية.
املدير  ن���واف احلويل���ي  اما 
التنفيذي بشركة اجلسار للعطور 
فقد اكد ان الشركة حريصة على 
املش���اركة في مثل هذه املعارض 

التي تنشط مبيعاتها.
وقال ان »اجلس���ار للعطور« 
هي شركة كويتية وان الزوار في 
املعرض حريص���ون على اقتناء 

املنتجات الوطنية »الكويتية«.
وفي نفس السياق افاد حمدي 
النح���الوي مس���ؤول بش���ركة 
الرونق ب���أن منتجات »الرونق« 
سورية،مشيرا الى حرص الشركة 
على املشاركة في املعارض التي 
تقام في الكويت.واشاد النحالوي 
باالقبال عل���ى معرض املنتجات 
العربية، مؤكدا ان منتجاتهم تشهد 
اقباال جيدا في اس���واق الكويت 

وقطر.

ومن شركة عطورات العفاسي 
افاد املس���ؤول بالشركة يوسف 
صالح بأن الشركة حريصة على 
املشاركة في املعارض التي تقام 
بأرض املع���ارض الدولية وذلك 
البراز منتجاته���ا والتواصل مع 
عمالء الشركة، مشيرا الى ان مثل 
هذه املعارض تنشط حركة مبيعات 

الشركات.
ومن نفس الشركة )عطورات 
العفاسي( قال مسؤول املبيعات 
حيدر السعيدي ان الشركة يزورها 
خالل فترة املعرض حوالي %65 
من النساء وال� 35% املتبقية من 
الرجال، مشيدا بتنظيم املعرض 
وترتيبه.ومن شركة عود غاليري 
للعطور ق���ال ابراهيم احمد ان 
الش���ركة تقدم كرميات طبيعية 
للجسم، مؤكدا ان ارض املعارض 
تشهد اقامة 3 معارض متخصصة 
في وقت واحد مما تس���بب في 
الزبائن  اقبال كثيف من  وجود 

على الشركة.

حسن غيثغفران علوينواف احلويليسالم سلطان

لقد تطرقنا في املقالني الثالث والرابع من سلسلة مقاالت »املراحل ال� 4 الرئيسية 
لتطوير املش���اريع التجارية« )الصادرين ف���ي 22 و29 مارس املاضي( الى أهمية 

احتضان ورعاية املشروع أو الشركة املستثمر بها.
وفي حني ان لكل مرحلة خصوصيتها، اال أنها جتتمع في صورتها العملية في 
 Post ش���كل برنامج العمل الذي يتبناه املس���تثمر إلدارة استثماره من بعد شرائه
acquisition investment management، ويتع���ني علين���ا هنا التنويه الى أن الهدف 
من صياغة برنامج العمل هو ادارة االستثمار ومتابعته، وليس ادارة املشروع أو 
الشركة املستثمر بها. الفرق هنا يكمن في أهمية الفصل بني االدارة اليومية لعمليات 
املشروع أو الشركة من ناحية، وتوفير رؤية استثمارية واضحة توجه املشروع 

أو الشركة لتحقيق االهداف االستثمارية ملالك املشروع من ناحية أخرى.
تتكون برامج العمل هذه من 4 عناصر رئيسية، وهي:

1 � توحيد الرؤية ومطابقة أهداف اجلهاز االداري للمشروع أو الشركة مع رؤية 
واهداف املستثمرين.

2 � توزي���ع وحتدي���د املس���ؤوليات املناطة لكل م���ن اجله���از االداري وفريق 
املتابعة.

3 � وض���ع آلية مهنية ومس���تقلة لضمان االتصال الفع���ال بني اجلهاز االداري 
وفريق املتابعة.

4 � حتدي���د نقاط مراجع���ة زمنية واالتفاق عليها للس���ماح بقياس االجنازات 
ومراجعة سير العمل وتطور أداء االستثمار.

وفي اطار جتربتنا الش���خصية، اتضح لن���ا ان التقصير في اعداد برنامج عمل 
واضح املالمح غالبا ما يؤدي الى تعثر االستثمار.

ببس���اطة ما نسعى لتوضيحه هو ان القيمة املضافة لالدارة تكمن في توظيف 
خبراتهم إلجناح الش���ركة أو املشروع بش���كل عام، أما القيمة املضافة للمستثمر 

فتكمن في ادارة وتوجيه ومتابعة االستثمار لبلوغ النتائج املرجوة.
ان احلاجة الى االلتزام ببرنامج عمل واضح ملتابعة االستثمار ضرورية في كل 
األوقات »بأزمة أو بغيرها«، فاملتابعة الدورية من شأنها أن توضح مكامن اخللل أو 

اخلطر التي تعترض مسار االستثمار، وتعطي املستثمر الوقت الكافي لتفاديها.

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي لتفعيل دور أجهزة متابعة االستثمار.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها 
على إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 

القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
*

ما بعد االستثمار.. شنسوي الحين؟

Info@idealiti.com
www.idealiti.com
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