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اشترت أرضًا في جدة إلقامة مجمع سكني عليها

بقيمة 1.35 مليار دوالر خالل العام املاضي

»املروة خلدمات احلج« بصدد تأسيس شركتني في السعودية

السلطان: »إيكاروس« درست وقيمت 30 فرصة استثمارية

»كويت إلدارة املشاريع« تطلق مشروعني جديدين

اإلدارة  قال رئيس مجل����س 
والعضو املنتدب في شركة املروة 
خلدمات احل����ج والعمرة محمد 
ان الشركة  الشايع  عبدالرحمن 
بصدد تأسيس شركتني احداهما 
غذائية واألخرى للنقل في اململكة 
العربية السعودية وذلك باملشاركة 
مع ش����ركة الش����هباء القابضة، 
مشيرا الى أن الشركة تقوم حاليا 
بترتيب األمور القانونية واملالية 
وأخذ املوافق����ات املبدئية للبدء 
في إجراءات التأسيس. وأوضح 
الشايع على هامش تصريحاته 
للصحافيني عقب انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة التي 
عقدت أم����س في وزارة التجارة 
والصناعة بنسبة حضور بلغت 
79.8% أن حصة الشركة السوقية 
في موسم احلج والعمرة تتجاوز 
ال� 10% من أصل 5 شركات مساهمة 
عاملة في السوق الكويتي، حيث 
ان الشركة مخصص لها 800 حاج 

من قبل وزارة األوقاف.
وبنينّ أن الشركة جنحت العام 
املاضي في تسيير رحالت حج 
وعمرة مميزة حي����ث بلغ عدد 
احلجاج الذين نقلتهم الش����ركة 
العام املاض����ي نحو 380 حاجا، 
متوقعا زيادة هذا العدد خالل العام 
الرغم من األحداث  احلالي على 
التي تضرب الشرق  السياسية 

األوسط واملنطقة حاليا.
 وذك����ر الش����ايع أن من أهم 
استثمارات الشركة خالل الفترة 
احلالية مشروع زهرة املنار جدة 
حيث قامت الشركة بشراء ارض 
إلقامة مجمع سكني عليها واليزال 
العمل جاريا الجن����از اخلرائط 
والتصاميم، مبين����ا أن منطقة 
التي  األرض تأثرت بالس����يول 
ضربت جدة ولكن هذه السيول 
لم تؤثر على جناح االستثمار في 
هذه املنطقة حيث ان سعر األرض 
قد ارتفع بنسبة تتجاوز 80% عن 

أكد رئيس مجل����س االدارة 
ايكاروس للصناعات  لش����ركة 
النفطي����ة ن����ادر الس����لطان أن 
الشركة حددت قطاع النفط والغاز 
لتكون له االولوية في عمليات 
االس����تحواذ اجلديدة، كوسيلة 
لتنويع محفظة االس����تثمارات، 
مشيرا الى أن الشركة قامت فعليا 
باالستثمار بقيمة 10 ماليني دوالر 
في شركة محلية تعمل في مجال 
النفطي  االستكشافات واالنتاج 
في منطقة الشرق االوسط، كما 
كلفت الش����ركة مستشارا عامليا 
ملساعدتها في حتديد استراتيجية 
الدخول في هذا القطاع الواعد وفي 
حدود املوارد املتاحة، باالضافة 
الى ذل����ك قامت ايكاروس بضخ 
مبالغ اضافية قدرها 12 مليون 
دوالر في اس����تثماراتها احلالية 
وهي ش����ركتا االسيتيل وخالت 
الفينيل كقروض مساهمني تسترد 

فيما بعد.
وأضاف السلطان في كلمته 
للمس����اهمني خ����الل اجلمعية 
العمومية للشركة والتي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت %85.22، 
أن 50% من الفرص االستثمارية 
تتماشى مع القطاعات املطلوبة 
للخطة االس����تراتيجية للشركة 
والنصف االخر كان في قطاعات 
مقارب����ة كاخلدم����ات البترولية 
والكيميائية واللوجيستية، كما 
أن ثلثي الفرص يقع في منطقة 
الشرق االوسط والباقي في اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة وشرق 

آسيا.
ولف����ت ال����ى قيام الش����ركة 
بدراس����ة وتقيي����م 30 فرص����ة 
اس����تثمارية خالل عام 2010 في 
النفطية  القطاع����ات  مختل����ف 
والبتروكيماوية، مشيرا الى أن 
الفرص االستثمارية  قيمة هذه 
تبل����غ 1.35 مليار دوالر، مبعدل 
متوسط 45 مليون دوالر للصفقة، 
مما يعطي مؤشرا مهما وحيويا 
حلجم االستثمار املتاح في اعقاب 

استقبالهم في مدينة جدة ومن 
ثم تقوم الشركة بتنفيذ جميع 

مناسك احلج لهؤالء احلجاج.
وعن أسعار موسم احلج خالل 
العام احلالي قال ان تكلفة احلج 
تتوقف عل����ى نوعية احلمالت 
فهناك حمالت vip وس����عر هذه 
احلملة للحج يتراوح بني 1700 
الواحد،  و1900 دينار للشخص 
وهناك حمالت vvip وهذه احلملة 
تبلغ كلفتها املالية نحو 6 آالف 
دينار وهذه تتمتع مبزايا عديدة 
مثل الراحة التامة في التنقل بني 
املناسك والس����كن املميز مقابل 
احلرم املكي فضال عن العدد الذي 

ال يتجاوز ال� 30 في احلملة.
التي تواجه  وعن املش����اكل 
شركات احلج والعمرة في السوق 
احمللي أشار الشعيل إلى أن هناك 
مشاكل مقبولة مثل وضع السوق 
والتنافسية بني الشركات وهناك 
مش����اكل غير مقبولة تكمن في 
حرق األسعار الذي تقوم به بعض 
الشركات في السوق احمللي والذي 
يكبد الشركات األخرى خسائر 

ضخمة في املوسم.
 هذا وقد وافق����ت اجلمعية 
العمومية للشركة على جميع بنود 
جدول األعمال حيث صادقت على 
تقرير مجلس االدارة عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
2010، وناقشت امليزانية العمومية 
وحساب األرباح واخلسائر عن 
املالية وناقشت توصية  السنة 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح 
عن الس����نة املالية املاضية، كما 
مت انتخ����اب مجلس ادارة جديد 
لفترة ال� 3 س����نوات املقبلة هم: 
محمد الش����ايع وعلي الش����ايع 
وأنور الش����عيل وراشد الشايع 
ومشاري املطيري وشركة املروة 
العاملية العقارية وشركة الدولية 

للمنتجعات.
أحمد مغربي  ٭

أن سهم »ايكاروس« تفاعل مع 
السوق وحقق ارتفاعا مبا يقارب 
25% وأقفل عند سعر 148 فلسا 
في نهاية عام 2010، مرجعا هذا 
التفاعل م����ع العوامل االيجابية 
والتي كان من أهمها اقرار خطة 
الى االسعار  التنمية، باالضافة 
املنخفضة املغرية التي بدأت بها 

السنة املالية.
وأش����ار الى أن هناك عوامل 
ايجابية أخرى منه����ا مواصلة 
أسعار البترول الرتفاعها االيجابي 
خالل عام 2010 بزيادة قدرها 17 
% عن عام 2009، وانعكاس ذلك 
املالية اخلليجية  على االسواق 
وتأثر مؤش����ر قط����اع الصناعة 
والبتروكيماويات على املؤشر 
العام وحتقيقه ملكاس����ب قدرها 
20%. واستعرض السلطان أبرز 
استثمارات الشركة االستراتيجية 
وتتمثل باملس����اهمة في كل من: 
الوطني����ة  التصني����ع  ش����ركة 
»تصنيع«، الش����ركة السعودية 
للبتروكيماوي����ات  العاملي����ة 
العاملية  »س����بكيم« والش����ركة 
لالستيل، الشركة العاملية خلالت 

الفينيل.
وأوضح أن »ايكاروس« قامت 
باعادة صياغة اس����تراتيجياتها 
اجلدي����دة، وهي: اع����ادة هيكلة 
الدخل للشركة خلفض  مصادر 
االعتماد عل����ى توزيعات أرباح 
االسهم، تهيئة الشركة لكي تتمكن 
من توزيع أرباح ملساهميها دون 
االضرار مبركز الش����ركة املالي 
وخلق قيمة للمساهمني من خالل 
زيادة: »حقوق املساهمني، ربحية 

السهم، سعر السهم«.
هذا، وقد وافق����ت اجلمعية 
العمومية للش����ركة على جميع 
البنود الواردة على جدول االعمال 
ومن أهمها املوافقة على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2010.
أحمد مغربي   ٭

أرباحا جيدة وان كانت اقل من 
الطموح خالل العام املاضي حيث 
بلغت األرب����اح 3.6 آالف دينار 
بواقع 0.03 فلس للسهم مقارنة 
مع خسائر قدرها 823 ألف دينار 
خالل السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، مع العلم أن 
العملة على  تأثير فرق حتويل 
األرباح لهذه الس����نة بعد تقييم 
املبالغ املستثمرة في السعودية 
حيث ان الفرق في سعر العملة 
أقل عند التقييم عن سعرها عند 

االستثمار.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي ونائب رئيس مجلس 
االدارة في الشركة أنور الشعيل 
ان الشركة تسعى دائما إلى عقد 
شراكات استراتيجية مع كبرى 
شركات السياحة العاملية والفنادق 
وذلك لتنظيم رحالت حج وعمرة 
مميزة، مبينا أن الشركة عقدت 
مشاورات مؤخرا لتنفيذ رحالت 
حج ملسلمي أميركا حيث سيتم 

مقابل ضم����ان جزء من أصولها 
املتوقع امتام هذه  املميزة ومن 
العملي����ة خالل الربع الثاني من 
العام احلالي. وأشار الى جناح 
الشركة خالل عام 2010 في حتويل 
ملكية اس����هم سيبكم وتصنيع 
من مجموعة الصناعات الوطنية 
ال����ى ملكيتها وبأس����لوب يوفر 
لها الس����يطرة واملرونة الكاملة 

بالتصرف في أصولها.
ولفت الى أن »ايكاروس« قامت 
ببيع بعض من أس����هم احملفظة 
احمللية دون تكبد أي خس����ارة 
لسداد بعض من التزاماتها قصيرة 
االجل وعلى الرغم من بيع بعض 
االسهم وتذبذب السوق خالل عام 
2010 اال أن احملفظة ظلت متماسكة 
مع زيادة بالقيمة السوقية بنسبة 
7%. واستعرض السلطان النتائج 
املالية للشركة مؤكدا أن مؤشرات 
الربحية كانت من أفضل املعطيات 
االيجابية للشركة خالل عام 2010، 
حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 
120.5 % خالل الشهور التسعة 
االولى مقارنة بالعام 2009، كما 

سعرها وقت الشراء.
وبنينّ الشايع أن الشركة يوجد 
لديها بعض املشاريع التي يتم 
دراستها الختيار األنسب منها 
ومن هذه املشاريع انشاء موقع 
اون الين لتسويق خدمات الشركة 
في الشرق األوسط وشرق آسيا 
كخطوة أولى وجار جتهيز املواد 
اخلاصة باملشروع ليتم دراستها 
بعد االنتهاء من إعداد دراس����ة 
اجلدوى االقتصادية.وأشار إلى أن 
النمو في قطاع احلج والعمرة في 
تصاعد مستمر خاصة مع جناح 
حملت الشايع اململوكة للشركة 
والتي حققت عوائد مالية أكثر 
من جيدة في موسم احلج املاضي، 
مبين����ا أن ادارة الش����ركة تبذل 
قصارى جهدها من أجل حتقيق 
نتائج مالية مش����جعة وتنمية 
املوجودات والعوائد وزيادة كفاءة 
األداء جلميع األنشطة مبا سيكون 
له األثر االيجابي في حتقيق أرباح 
جيدة. وقال ان الش����ركة حققت 

الركود االقتصادي العاملي وعلى 
اس����تمرارية الشركة في البحث 
املس����تمر لفرص اس����تثمارية 

مستقبلية.
وأوضح السلطان أن الشركة 
قامت في بداية العام املاضي بسداد 
التزامات مالية مبقدار 3 ماليني 
دينار، مستحقة للشركة االم كما 
جنحت خالل عام 2010 في االتفاق 
مبدئيا على متديد فترة جدولة 
ديونها املستحقة وهي بقيمة 33 
مليون دينار الى 5 سنوات مع 

أحد البنوك احمللية.
ولفت الى أن الش����ركة وقبل 
نهاية عام 2010 جنحت باحلصول 
على تسهيالت قدرها 3 ماليني دينار 
من أحد البنوك احمللية لتمويل 
احد استثماراتها االستراتيجية 
بالكامل  والتي سيتم س����دادها 
خالل العام احلالي، مبينا أيضا أن 
الشركة تعاقدت مع أحد البيوت 
االستشارية العاملية ملساعدتها في 
توفير تسهيالت ائتمانية بحدود 
125 مليون دوالر أميركي لتمويل 
خطتها االستثمارية االستراتيجية 

الى كل مشتر ويحتوي الفندق 
ايضا على سلسلة من املطاعم 
واحملال التجارية الرائدة وبعض 

املراكز التجارية.
1واختتم املطيري تصريحه 
قائ����ال: »الش����ركة لديها خطة 
توسعية في مكة املكرمة حيث 
تس����تعد للدخول في مشروع 
سنطلق عليه »صك احلرمني« 
العميل يس����تثمر  وس����نجعل 
الوقت ذاته،  باملدينة ومكة في 
اضافة الى ذلك لدينا حزمة من 
املشاريع العقارية املجدية سنعلن 

عنها في الوقت املناسب«.

اململكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن املشروع عبارة 
عن فندق يقع على ساحة احلرم 
الشريف ويتكون من 10 طوابق 
كل طابق 24 وحدة ما بني ستديو 
وملكي، باإلضافة إلى انه يتمتع 
بإطاللة كاملة على احلرم والبقيع، 
ومساحته تصل إلى 2000 متر 

مربع.
وأشار إلى ان املشروع يقع 
في املنطق����ة اجلنوبية اخلالية 
ب����ني  م����ن االزاالت واملس����افة 
الفندق واحل����رم بحدود ال� 100 
متر تقريب����ا، كما انه قريب من 

مصلى النساء.
وأكد املطيري ان الشركة تقوم 
على تسويق املش����روع بنظام 
صكوك االنتفاع والتمليك ملدة 
19 عاما، ونظام الصكوك واإلدارة 
والتشغيل، ويضاف الى ذلك ان 
الشركة ستقوم بتسويق املشروع 
في جميع الدول االسالمية مثل 
الكويت، ابوظبي، البحرين، قطر، 

ماليزيا واندونيسيا.
ولفت إلى ان الشركة تعتبر 
الوحي����دة ف����ي الس����وق التي 
تستخدم نظام الصكوك حيث 
الوحدات مباشرة  اننا سنسلم 

كشف مدير إدارة املبيعات في 
شركة »كويت إلدارة املشاريع« 
فالح املطيري النقاب عن تسويق 
الشركة ملشروع روضة الصفوة 
في اململكة العربية الس����عودية 
خالل الفترات احلالية ومن خالل 
مشاركاتها في املعارض الكويتية 

واخلليجية املقبلة.
وق����ال املطي����ري ف����ي بيان 
صحافي ان مشروع الصفوة يبلغ 
تكلفته بحدود ال����� 100 مليون 
ريال سعودي ويعتبر من ابرز 
املشاريع املطروحة في السوق 
الكويتي واخلاصة مبشروعات 

)سعود سالم( محمد عبدالرحمن الشايع وأنور الشعيل خالل اجلمعية العمومية 

)سعود سالم( نادر السلطان وسهيل بوقريص خالل اجلمعية العمومية 

كشفت رئيسة مجلس اإلدارة لشركة صناعات 
التبريد والتخزين الشيخة انتصار سالم العلي 
الصباح عن توقيع الشركة التفاقيات بقيمة 500 
ألف دوالر لمشاريع في العراق وسورية، الفتة 
إلى حرص الشركة على القيمة المضافة لحقوق 
المساهمين واالستمرار في تركيز جهود الشركة 
طويلة األمد على المستوى اإلقليمي سعيا وراء 
الفرص االستثمارية الجديدة غير المستغلة، حيث 
تهدف الشركة إلى تركيز أعمالها في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حيث يتزايد الطلب على 

حلول تكييف الهواء والتبريد.
ولفت����ت إلى أنه وبالرغم م����ن األزمة المالية 
العالمية وما تمخض عنها من تأثير سلبي على 
مناخ األنش����طة واألعمال وما اس����تتبع ذلك من 
تراجع العرض والطلب فقد تمكنت الشركة من 
تحقيق مبيعاتها الم�ستهدفة وال��تي قدرت ب� 12.8 
مليون دينار مع تحقيق نمو مقارنة مع أداء العام 
2009، فضال على تحس����ن في النتائج اإلجمالية 
لألرباح ويعزى ذلك إلى زيادة في أسعار المبيعات 

والتركيز على النواحي المدرة للربح.
وأضافت في كلمتها للمساهمين خالل انعقاد 
الجمعية العمومية للشركة بنسبة حضور بلغت 
75.14%، أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية 
في الكويت نسبتها 50%، الفتة إلى توقيع الشركة 
التفاقية بقيمة 2 مليون دوالر في العراق بهدف 
تصنيع وتوريد معدات التكييف والتبريد الالزمة 

لمشروع إعادة هيكلة مطار بغداد الدولي.
واستعرضت النتائج الم�الية للشركة موضحة 
أن األرباح شهدت زيادة بالغة 2.8 مليون دينار 
خالل العام 2010، مقارنة بمبلغ 713.3 ألف دينار 
عام 2009، ولفتت إلى أنه استنادا الى ذلك ودعت 
الشركة 2010 بحصيلة من األرباح الصافية بلغت 
ما يفوق المليون دينار، وذلك في مقابل خسائر 

بلغت 3.3 ماليين دينار في 2009.
وع��زت األس�باب الرئي�سية الت�ي ت��ق��ف وراء 
تحقيق هذه األرباح وتحس����ن اداء الشركة إلى 
ثالثة أس����باب تتم�ثل في: التركيز على النشاط 
األساسي للشركة وهو التصنيع، وزيادة جهاز 
العاملين في قط����اع المبيعات وتعزيزه وإعادة 
الهيكلة المس����تمرة والتي شملت جميع وحدات 
الش����ركة، والعمل على التخل�ص من النشاطات 

غير الرئيسية والع�ناصر غير المربحة.
وأشارت إلى بعض الخسائر غير التشغيلية 
نتيجة للتخلص من عمليات غير رئيس����ية مما 
جعل الشركة تحقق بعض الخسائر االستثمارية، 
األمر الذي أثر على ربحية الشركة بصورة سلبية 

في حدود 210 آالف دينار، باإلضافة إلى 87 ألف 
دينار على التوالي.

واستدركت بالقول انه في الوقت الذي كانت فيه 
معظم الشركات تعاني من أزمة السيولة النقدية 
نتيجة القيود التي كانت مفروضة على اإلقراض، 
كانت »صناعات التبريد« تتمتع بتدفقات نقدية 
وتحقق نموا ملحوظا نتيجة للسياسات الجديدة 
فيما يتعلق بالتحصي����ل واالئتمان متوقعة أن 
يكون العام الحالي شاهدا على مزيد من التحسن 
في مجال التدفقات النقدية، وأن تتجاوز نتائج 
الش����ركة 6 مليون دينار بنهاية الربع األول من 
العام 2011، مقارنة مع 3.5 ماليين دينار مع الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الصباح أن إدارة الشركة قد وضعت 
استراتيجية لتحقيق األهداف التي تخطط الشركة 
لتنفيذها في العام الحال����ي وتتلخص في: بناء 
مصان����ع على أحدث المس����تويات العالمية، مع 
تبني أفضل الممارس����ات العالمية المطبقة في 
الصناعات التشغيلية وأنظمة LEAN وإدارة الجودة 
وتطوير البيئة، تنفيذ خطة للتوسع الجغرافي 
عبر الدخول في أسواق خارجية أخرى سواء من 
خالل النشاط التصدير المباشر أو غير المباشر 
ع����ن طريق الوكالء، عالوة عل����ى افتتاح مكاتب 
للمبيع����ات والخدمات في كل من اإلمارات وقطر 
والس����عودية ومصر، فضال عن دول أخرى في 
أفريقيا واالستحواذ على المواهب والكفاءات في 
مضمار المبيعات والتسويق واستكمال االجراءات 
المتعلقة بكل الشهادات الدولية الخاصة بعمالء 
الشركة واالس����تثمار من خالل حمالت تسويق 
اس����تراتيجية لتطوير وتقدير العالمة التجارية 
واالستثمار في عمليات البحث والتطوير لتزويد 

السوق بالمنتجات الجديدة.
وقد أقرت عمومية الشركة كل البنود الواردة 
على ج����دول األعمال ومن أهمه����ا الموافقة على 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
5%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، كما وافقت 
على انتخاب مجلس إدارة جديدة للثالث سنوات 
المقبلة وهم: شركة الشرق القابضة، شركة األعمدة 
للتجارة العامة والمق����اوالت، مجموعة العوائد 
الوطنية للتج����ارة العامة والمقاوالت، ش����ركة 
النهضة للصناعات الكويتية، ش����ركة مجموعة 

األوراق المالية.
 كم�ا واف�ق�ت الج�معية الع�مومية غي�ر ال�ع�ادي��ة 
على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 5%، ليصبح 

رأس المال بعد الزيادة 9 ماليين دينار.
عمر راشد  ٭

الشيخة انتصار سالم العلي مترئسة عمومية الشركة

عموميتها أقرت توزيع 5% نقداً و5% منحة 

»صناعات التبريد« توّقع عقودًا بقيمة
500 ألف دوالر.. وحصتها السوقية بلغت %50 

فالح املطيري

الشركة ضخت
12 مليون دوالر

في شركتي 
االسيتيل وخالت 
الفينيل كقروض 

مساهمني

الشايع: حصة 
الشركة السوقية 

تتجاوز الـ %10


