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طالل الجابر: استثمارات »النوادي« تفوق  
الـ 15.7 مليون دينار  في األندية الصحية  وخدماتها

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
النوادي القابضة، الشيخ طالل 
علي عبداهلل اجلاب���ر الصباح 
عن إدراج أسهم شركة النوادي 
الكويت  القابض���ة في س���وق 
لألوراق املالية )السوق الرسمي( 
اليوم، وذلك بعد أن قامت الشركة 
باستيفاء جميع اإلجراءات الالزمة 
واالشتراطات املطلوبة لعملية 

اإلدراج في السوق الرسمي.
الش���يخ طالل في  وأوضح 
تصريح صحافي بهذه املناسبة، 
أنه عل���ى الرغم م���ن صعوبة 
األوضاع والظروف غير املستقرة 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
إضافة إلى األزمة املالية العاملية 
والت���ي جتتاح أس���واق العالم 
كاف���ة وتلقي بظاللها الس���يئة 
الكويتي وأسواق  على السوق 
املنطقة، إال أن ش���ركة النوادي 
القابضة ارتأت أن تقوم بإمتام 
عملية إدراجها في البورصة، رغم 
تأجيل ذلك في السابق، ثقة في 
أداء الشركة ونشاطها التشغيلي 
واعتمادها على عملية التحوط 
في مخصصاتها املالية لضمان 
املالية وتأمني  استقرار أمورها 

وضعها بالسوق.
وأعرب عن أمله في حتسن 
األوض���اع في س���وق الكويت 
الربع  املالية مع بداية  لألوراق 
الثالث من هذا العام 2010م، في 
ظل إقرار احلكومة خلطة التنمية 
االقتصادي���ة، ودخول محافظ 
مالية جديدة في السوق الكويتي، 
إلى عملية إمتام صفقة  إضافة 
شركة »زين« لالتصاالت والتي 
سوف يكون لها أثر ايجابي في 
البورصة  حتسن األوضاع في 

بشكل عام.
وأشار إلى أن الشركة سوف 
تقوم بافتتاح مشروعها اجلديد 
والكبير ف���ي املنطقة اجلنوبية 
بالكوي���ت وه���و عب���ارة عن 
مش���روع ناد صحي مقام على 
ارقى املستويات مبنطقة املهبولة 
على مس���احة 2500 متر مربع 
ليكون بذلك الفرع الرابع لسلسلة 
معاهد »بالتينوم« الصحية والتي 
الكويت،  الش���ركة في  متتلكها 
العدي���د من اخلدمات  متضمنا 
واألنش���طة الصحية واللياقة 
البدنية على أرقى املستويات تقدم 
على أيدي اخلبراء واملتخصصني 
من مختلف اجلنسيات، وسوف 
يكون االفتتاح الرسمي للمشروع 
العام  الثاني من  النصف  خالل 
احلال���ي، مبينا أن هناك العديد 
من املشاريع اجلديدة من خالل 
خطة طموح للتوسع في األسواق 
اخلارجية س���وف يعلن عنها 

قريبا.

المؤشرات المالية

وأض����اف إنه وعلى الرغم من 
التي مير  الظروف االقتصادي����ة 
الكويتي، فقد حققت  بها السوق 
النوادي القابضة أداء ماليا جيدا 
خالل العام املاضي 2009م، حيث 
حققت الشركة خالل العام 2009 
صاف����ي أرباح بلغ 814 ألف دينار 
بربحية س����هم بلغت 8.11 فلوس 
مقارنة بصافي ربح بلغ 1.17مليون 
دينار وبربحية س����هم بلغت 11.6 
فلس����ا في العام 2008م، في حني 
بلغت املصروفات التشغيلية حوالي 
945 ألف دينار في العام 2009م 
مقارنة مبصروفات تشغيلية بلغت 
971 ألف دين����ار في العام 2008م 

فيما بلغ إجمالي اإليرادات 1.320 
مليون دينار خالل العام 2009م 
م�قارنة ب� 1.174مليون دينار في 
الرغم  العام 2008م وذل����ك على 
من عدم التزام بعض الش����ركات 
باسترجاع بعض الديون املستحقة 

عليها للشركة.
وبنينّ أن الشركة قامت بتوزيع 
أس���هم منحة مبعدل 5% للسهم 
خالل العام 2009م مما يعد إجنازا 
يحس���ب إلدارة الشركة في ظل 
األوضاع والظروف التي مير بها 

االقتصاد احمللي والعاملي.
وأش���ار إل���ى أن موجودات 
ارتفعت من نحو 16.3  الشركة 
مليون دينار في العام 2007م إلى 
نحو 18.4 مليون دينار في العام 
2009م، وفيم���ا يتعلق بحقوق 
امللكية، ذكر الصباح أنها بلغت 
13.04 ملي���ون دينار في نهاية 
العام 2009م مرتفعة بنحو 1.51 
مليون دينار عنها في العام 2007 

م وبنسبة منو بلغت %13.1.

إستراتيجية الشركة

وحول اإلس���تراتيجية التي 

تتبناها الشركة، قال الشيخ طالل 
ان فريق اإلدارة يرتكز وبشكل 
أساسي على إستراتيجية واضحة 
املعالم تعمل على تعظيم حقوق 
املساهمني من خالل العمل على 
حتقيق قيم���ة مضافة ألصول 
املساهمني االستثمارية مرتكزة 
التي  على اجلهود واإلمكانيات 
تعمل على انتقاء فرص االستثمار 
الواعدة والت���ي حتقق العوائد 
املجزية ذات املخاطر احملسوبة، 
حيث يتم ذلك من خالل مجموعة 
من اآلليات تأت���ي في مقدمتها 
الدراس���ة املتأنية لألوضاع في 
املنافسة فيه،  السوق وطبيعة 
إضاف���ة إل���ى عملي���ات التنبؤ 
االقتصادي بالعرض والطلب مع 
متابعة التش���ريعات والقوانني 
السائدة والتغيرات الدميوغرافية 

محليا وإقليميا وعامليا.

أنشطة الشركة

وأضاف أن اسم شركة النوادي 
القابضة أصب���ح عالمة فارقة 
ومتميزة في مجال تخصصها في 
مجال األندية الصحية وخدماتها 
الكوي���ت ومنطقة اخلليج  في 
العربي، حيث تبلغ استثماراتها 
في هذا املجال ما يفوق ال� 15.7 
مليون دينار حيث تكون من خالل 
اجلهد الدؤوب والعمل املتواصل 
ومتابعة لكل ما هو جديد ومتميز 
في هذا املج���ال، حيث متيزت 
الش���ركة ومنذ تأسيس���ها في 
العام 2004م باستحداث صناعة 
الكويت  استثمارية جديدة في 
وهي صناع���ة اللياقة البدنية، 
حيث تقوم الشركة بإنشاء مرافق 
ومعاهد رياضية متكاملة حتمل 
اسم معاهد »بالتينوم« الصحية 

والتي أثبتت جدارتها واستحقاقها 
للمراكز األولى في مجال اللياقة 
البدنية بالكويت، ومبا متتلكه 
من شركات تابعة وزميلة تعد 
من أهم وسائل التنوع والتكامل 
في نشاطها بهدف خدمة هدفها 
في مجال معاهدها ومنتجعاتها 

الصحية.
وقال ان الشركة قامت في العام 
2009م باجناز العديد من املشاريع 
الكب���رى، منه���ا عملية حتديث 
مبنى منتجع »ايليزيوم« سابقا 
وافتتاحه باسم معهد »بالتينوم« 
الواجهة البحرية مبنطقة شرق 
العربي ليكون  ش���ارع اخلليج 
بذلك الفرع الثالث لسلسلة معاهد 
»بالتينوم« الصحية، إضافة إلى 
توسعة معهد »بالتينوم« مترو 
الساملية بإضافة مساحة 750 مترا 
مربعا يتم استغاللها في اإلغراض 
الرياضي���ة باملعه���د، كما قامت 
الشركة بتجهيز مشروعها الكبير 
واجلديد ف���ي املنطقة اجلنوبية 
وهو معهد »بالتينوم« املهبولة 
والذي يقام على مس���احة 2500 
مت���ر مربع ليك���ون بذلك الفرع 
الرابع لسلسلة معاهد »بالتينوم« 
الصحية والذي سوف يتم افتتاحه 
خالل النص���ف الثاني من العام 
احلالي، إضافة إلى امتالك الشركة 
ملعهد »بالتينوم« كيفان الصحي 
مبساحة 7500 متر مربع في قلب 
العاصمة الكويت مبنطقة كيفان 
والذي ميثل حتفة هندسة رائعة 
تعكس اجلو الرياضي الصحي، 
كذلك قامت الشركة بإنشاء مبنى 
C21 باملنطقة التجارية احلرة على 
مس���احة 1413 مترا مربعا وهو 
مبنى مكون من ثالثة طوابق ويتم 

تأجيره كمكاتب إدارية.

خطة طموحة للتوسع في األسواق الخارجية سُيعلن عنها قريبًا

مقال اقتصادي

عادل النجادة.. أمانة وكفاءة
عرفت ع���ادل النجادة 
منذ أكث���ر م���ن 15 عاما، 
وكان مثاال ف���ي األخالق 
واإلخالص كشخص، وغاية 
في األمانة والكفاءة كمهني، 
حيث قدم ما لديه من خبرة 
ومعرفة جلميع املؤسسات 
التي عمل به���ا دون كلل 
أو مل���ل، رغم الصعوبات 
والتحدي���ات واإلحباطات 
اجلسيمة واملتوالية، ومن 
املؤسس���ات التي تشرفت 
بعمل »عادل« لديها، هيئة 
االس���تثمار والعق���ارات 

املتحدة، ومجموعة األوراق، وأخيرا شركة 
الشال.

نكتب هذه اخلاطرة، وقد افتقدناه باألمس 
القريب، كما افتقده املجتمع االقتصادي النظيف 
واملنحس���ر واملتحسر عليه، وذلك في وقت 
يندر متاما وجود كفاءات أمينة ومخلصة مثل 
»عادل«، وبفقدان هذا الرجل يزداد املجتمع 
االقتصادي انحس���ارا ويتوس���ع املجتمع 
االقتصادي »غير النظيف« إن صح التعبير، 
وقد كان � رحمه اهلل � يعمل بصمت عجيب 
وال يحب الظهور واألضواء نظرا لتواضعه 
اجلم، كما صعد على كتفيه خالل عمله املهني 
الطويل العديد من القيادات االقتصادية سواء 
من يس���تحق أو من ال يستحق، رغم علمه 
بذلك متاما، لكنه ل���م يكن يكترث من فرط 
أدبه وأخالقه، ناهيك ع���ن انهماكه في أداء 
الواجبات املوكلة إليه بإخالص وإتقان، حيث 
كان ديدنه مس���اعدة اآلخري���ن دون مقابل، 
ومنهجه النوايا احلسنة والصالح العام مهما 

بلغت التضحيات.

ول���م يك���ن »ع���ادل« 
مخلصا لعمله فحس���ب، 
فق���د كان مخلص���ا أيضا 
ألسرته وأهله، وذلك رغم 
الرهيبة  العم���ل  ضغوط 
خ���الل مش���واره املهني، 
والتي تتطلب جهدا مضاعفا 
وتركيزا شديدا حلل املشاكل 
ومواجهة األزمات، حيث 
إنن���ي حادثته م���رة منذ 
بضع س���نوات ألسأل عن 
أخب���اره وصحت���ه، فقال 
لي: إنني منهمك في تزيني 
املنزل الستقبال األسرة من 
اإلجازة ألعوضهم قدر ما أستطيع عن عدم 
مقدرتي على مرافقتهم، وذلك لضغط العمل 
وتأدية األمان���ة املكلف بها مبتابعة مصالح 
اآلخرين، وبالتالي يج���ب أن أرتب احتفاال 
استثنائيا أو مفاجأة سارة ألسرتي الستقبالهم 
ولتعويضه���م � قدر املس���تطاع - عن عدم 

مرافقتهم باإلجازة.
لقد كان »عادل« عونا لي � أنا كاتب هذه 
السطور � في عدة مناسبات، فقد كان مبثابة 
األخ الكبير الذي أجلأ إليه في بعض قراراتي 
املفصلية، وذلك إلرشادي عندما تختلط علي 
بعض األمور، كما كان � رحمه اهلل � ال يبخل 
علي بالنصيح���ة األخوية واحلميدة عندما 
يرى ضرورة للنصح واإلرشاد لتطوير العمل 
وتفادي اإلشكاالت، إضافة إلى الدعم املعنوي، 

والذي لن أنساه ما حييت.
وفي اخلتام، ال يسعنا إال أن نقبل قضاء 
اهلل وق���دره، وندعو له بالرحمة والغفران، 
وألهله بالصبر والس���لوان، و»إنا هلل وإنا 

إليه راجعون«.

الشركة تقوم بخطة إلعادة الهيكلة وخفض مخزونها من الحديد 

الموسى: »المعادن« حققت زيادة 
في األرباح التشغيلية بـ 616 ألف دينار 

»المروة« شاركت في معرض
 سوق السفر العربي بدبي

شاركت شركة املروة خلدمات 
احلج والعمرة في معرض سوق 
السفر العربي )ATM( املقام حتت 
رعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد بإمارة دبي، حيث يعتبر 
اكب���ر معرض  املع���رض ثالث 

للسياحة على مستوى العالم.
املناسبة صرح مدير  وبهذه 
التطوير واخلدمات املساندة أنور 
الشعيل بأن هذه املشاركة جاءت 
موافقة خلطط الشركة الرامية الى 
البدء في دخول األسواق الدولية 
للشركة حيث عرضت الشركة 

خدماتها في قطاع احلج والعمرة في املعرض على 
وكاالت السياحة والس���فر وقد أبرمت العديد من 
االتفاقات مع املجموعات الفندقية باململكة العربية 

الس���عودية وخصوصا في مكة 
املكرمة واملدينة املنورة. 

وقال الشعيل ان ردود الفعل 
كانت ممتازة وناقشت الشركة 
فتح وكاالت لها في قطر وسلطنة 
عمان واألردن، مشيرا في الوقت 
نفسه الى أننا نقيم أسواق بتلك 
الدول ملعرف���ة نوعية الطلبات 
ومواس���مها وج���دوى الدخول 
فيها، أما على مستوى النقل فقد 
قامت الشركة بتسويق حافالت 
شركة النقل اجلماعي السعودي 
)سابتكو( حيث وقعت الشركة 
مؤخ���را حق اتفاقية التس���ويق الدولي وعرضت 
»املروة« حافالت مرس���يدس ترافيكو 2010 والتي 

صممت خصيصا لفئة كبار الشخصيات.

 أحمد مغربي 
ق����ال رئيس مجل����س االدارة 
املعادن  املنتدب لشركة  والعضو 
والصناع����ات التحويلي����ة طارق 
املوسى ان العام 2009 شكل عام 
حتدي����ات وصعوبات للش����ركة 
نتيجة االزمة االقتصادية العاملية 
وتأثيرها عل����ى االقتصاد احمللي 
مبا في ذلك قطاع الصناعة، اال انه 
وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت 
الشركة حتقيق زيادة ملحوظة في 
إجمالي األرباح التشغيلية بقيمة 
616 الف دينار على الرغم ما منيت 
به الشركة من خسائر قدرت ب�  3.9 

ماليني دينار.
وأشار املوسى في تصريحات 
صحافية عق����ب انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة والتي 
عقدت امس بنسبة حضور بلغت 
ال����ى ان ادارة الش����ركة   %62.77
عملت خ����الل العام املنصرم على 
تعزيز جهود اعادة تنظيم الهيكل 
للتقليل من املصاريف التشغيلية 
التدابي����ر  والتمويلي����ة واخ����ذ 
االحتياطي����ة للعم����ل على تقليل 
اخلسائر احملتملة من تغير أسعار 
املعادن التي تقوم بتوفيرها للسوق 
احمللي والعاملي من خالل العمل على 
تقليل مخزونها من معدن احلديد 
والعمل على عمليات البيع اآلنية 
له، كما قامت الشركة ايضا بجهود 
ملحوظة للعمل على االنتهاء من 
املشاريع التي تقوم بها حاليا والتي 
ال تقع في نطاق األنشطة الرئيسية 
للشركة وإمتامها بأسرع وقت واقل 

خسائر ممكنة.
وبني املوسى ان الشركة تبذل 
قصارى جهده����ا وبالتعاون مع 
اجلهات املعنية على جتديد عقود 
تخصي����ص األراضي املوقعة بني 

الشركة وتلك اجلهات، حتى تتمكن 
دوما من االستمرار في االستفادة 
من ه����ذه العقود والتوس����ع في 
األنشطة التشغيلية للشركة لضمان 
زيادة األرباح مبا في ذلك مصالح 

املساهمني واملتعاملني معها.
وفي مداخلة من احد املساهمني 
عن بيانات تش���ير الى حتقيق 
الشركة اليرادات بلغت 9 ماليني 
دينار جراء بيعها للحديد دون 
حتقيقها ألي أرب���اح والى متى 
سيس���تمر ه���ذا احل���ال؟ علق 
املوسى ان الشركة ال تزال تبيع 
نفس كميات احلديد املش���هودة 
اال ان انخفاض سعره حال دون 
استفادة الشركة كما في السابق، 
مؤك���دا ان خطوة اعادة الهيكلة 
التي قامت بها الش���ركة مؤخرا 
وخفض مخزونه���ا من احلديد 
ودراس���ة مشاريع جديدة خالل 
الفترة املقبلة باإلضافة الى أخذها 
لبعض املخصصات، جميع هذه 
اداء الشركة  العوامل س���تعزز 

املستقبلي وتدعمه.

وفيم����ا يتعلق بالع����ام 2010، 
أوضح املوسى ان الشركة ستركز 
على تفعيل خطتها لتنمية اخلدمات 
األساس����ية التي تقدمها من ادارة 
املخلفات وإعادة التدوير ملا في ذلك 
من منفعة على إنتاجية الشركة وما 
سيترتب عليه من نتائج ايجابية 
على ادائها املالي والتي من املتوقع 
ان يثم����ر بداية من النصف االول 
من العام، مش����يرا الى ان الشركة 
ستتمكن من الدخول في مشاريع 
جديدة بعد دراستها بتأن والتأكد 
من جدواها وذلك بفضل الوضع 
املالي اجليد الذي حتتفظ به شريطة 
ان تكون هذه املشاريع في نطاق 

اخلدمات الرئيسية التي تقدمها.
ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية للشركة على جميع البنود 
الواردة بجدول أعمالها عن السنة 
املالية املنتهية في 2009/12/31 والتي 
كان أبرزها املوافقة على عدم توزيع 
أرباح عن 2009، واملوافقة على عدم 
توزيع مكافأة مجلس االدارة عن 

نفس الفترة.

طارق املوسى مترئسا اجلمعية العمومية لـ »املعادن والصناعات التحويلية«   )أسامة البطراوي(

الشيخ طالل اجلابر

أنور الشعيل

قال حتليل أولي ومختصر 
ملركز »اجلمان« عن شركة 
النوادي القابضة )النوادي( 
مبناسبة إدراجها اليوم في 
س���وق الكويت لألوراق املالية، ان رأسمالها حاليا 
يبلغ 10 ماليني دينار، وأنها قد تأسست في سبتمبر 
2004، وقد مت تخفيضه خالل 2009 بواقع 16% بنحو 

2 مليون دينار .
وأضاف التقرير ان نش���اطها الرئيس���ي يتركز 
في مجال إنشاء وإدارة املرافق واملعاهد الرياضية 
والصحية املتكاملة بشكل مباشر ومن خالل شركاتها 
التابعة، ويشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب الش���يخ طالل اجلابر الصباح، كما يشغل 
منصب نائب رئيس مجل���س اإلدارة خالد الرباب. 
وقال ان عدد مساهمي »النوادي« يبلغ 243 مساهما، 
ويسيطر خمسة من املالك اإلستراتيجيني على نحو 
78% من رأسمالها، يتصدرهم، شركة بيت االستثمار 
العاملي � حساب عمالء بنسبة 38.33%، يليها، شركة 
الرازي القابضة بنسبة 18.89%، والشيخ طالل علي 
عبداهلل اجلابر الصباح بنس���بة 7.45%، والشيخ 
متعب جابر األحمد الصباح بنسبة 7.23%، وأخيرا 
الش���يخة بيبي فهد األحمد الصباح بنسبة %6.12 

من رأس املال. 
وأشار التقرير الى ان إجمالي موجودات »النوادي« 

يبل���غ نحو 18.4 مليون دينار، كما في نهاية 2009، 
ويترك���ز 31% من إجمالها في بن���د ممتلكات وآالت 
ومعدات مببلغ 5.6 ماليني دينار، ويليه باألهمية، 
بند عقارات استثمارية مببلغ 3.8 ماليني دينار مبا 
نس���بته 21% من إجمالي املوجودات، كما يشكل كل 
من بند مشاريع قيد التنفيذ وبند النقد وشبه النقد 
وبند الشهرة ما يعادل 18 و12 و10% على التوالي من 
إجمالي املوجودات بأرصدة تبلغ 3.4 و2.3 و 1.9 مليون 

دينار على التوالي، وذلك كما في 2009/12/31.
من جهة أخرى، يرى التقرير ان إجمالي مطلوبات 
»النوادي« يبلغ نحو 5.3 ماليني دينار، ويتركز %75 
من اجمالها في بند قروض ألجل مببلغ 4 ماليني دينار، 
ويليه باألهمية، بند ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
مببلغ 970 ألف دينار مبا نس���بته 18% من إجمالي 
املطلوبات، وتبلغ نسبة املطلوبات إلى املوجودات 

29%، وذلك كما في 2009/12/31.
وفيما يتعلق بحقوق ملكية »النوادي« البالغة 
13 ملي���ون دينار، فإن رأس امل���ال البالغ 10 ماليني 
دينار ميثل ما نس���بته 77% من اجمالها، كما ميثل 
بند أرباح مرحلة ما نسبته 17% من إجمالي حقوق 
امللكية مبا يساوي 2.2 مليون دينار، وتبلغ نسبة 
حقوق امللكية إلى إجمالي املوجودات 71%، وجتدر 
اإلش���ارة إلى أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ نحو 

130 فلسا، وذلك كما في 2009/12/31.

أما فيم���ا يتعلق بقائمة الدخل، فقد بلغ إجمالي 
إيرادات »النوادي« نحو 3.1 ماليني دينار، ويتركز %72 
من إجمالها في بند صافي إيرادات اخلدمات مببلغ 
2.3 مليون دينار، ويليه كل من بند التغير في القيمة 
العادلة للعقارات االستثمارية وبند إيرادات اإليجارات 
ما يعادل 10% لكل منهم من إجمالي اإليرادات بأرصدة 

تبلغ 320 و301 ألف دينار على التوالي.
وفي املقابل، فقد بلغ إجمالي املصاريف واألعباء 
األخرى ل� »النوادي« نحو 2.3 مليون دينار، والتي 
تعادل 74% من إجمالي اإليرادات، ويشكل 41% من 
إجمالي املصروفات بند تكلفة اخلدمات مببلغ 945 
ألف دينار، كما يشكل كل من بند خسائر بيع وخسائر 
غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
بي���ان الدخل وبند مصاريف إدارية وعمومية وبند 
تكاليف موظفني ما يعادل 17 و12 و10% على التوالي 
م���ن إجمالي املصروفات بأرص���دة تبلغ 389 و281 
و233 ألف دينار على التوالي، وذلك للسنة املنتهية 

في 2009.
أما صافي أرباح »النوادي« فبلغ 815 ألف دينار 
مبا يعادل 8.11 فلوس كربحية للسهم الواحد، والذي 
يشكل نحو 26% من إجمالي اإليرادات العام 2009، 
وبذلك يكون كل من العائد على حقوق امللكية %6.24، 
بينما قد بلغ 4.43% على إجمالي املوجودات، وذلك 

على أساس سنوي.

»الُجمان«: 3.1 ماليين دينار إجمالي إيرادات »النوادي«

تقــرير

بقلم: ناصر النفيسي


