
»هيئة االستثمار« و»النقل العام« يوافقان عليها لسد النقص في قطاع السياحة الداخلية

»املشروعات السياحية« تزيد رأسمالها إلى 50 مليون دينار 
لتنفيذ 16 مشروعًا في الكويت خالل الـ 5 سنوات املقبلة 

كشف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
الس���ياحية خالد  املشروعات 
عب���داهلل الغامن ع���ن موافقة 
الهيئة العامة لالستثمار وشركة 
النقل العام على زيادة رأسمال 
»املشروعات السياحية« من 15 
إلى 50 ملي���ون دينار بزيادة 
35 ملي���ون دين���ار، مبينا ان 
مبلغ الزيادة سيتم استثماره 
في 16 مش���روعا موزعا على 
املنطقة اجلغرافي���ة للكويت 
حيث ستغطي جميع الشرائح 
العمرية وستركز على العائالت 
من املواطنني واملقيمني، والتي 
سيتم تنفيذها خالل اخلمس 
س���نوات املقبلة وذلك حسب 
الدراسات التي مت اعدادها لسد 
النقص في السياحة الداخلية 
واالحصائيات التي متت لتلبية 
جميع املتطلبات مع األخذ في 
االعتبار املناخ واملجتمع الكويتي 

احملافظ.
الغامن خالل املؤمتر   وقال 
الصحافي الذي عقد امس عقب 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية ان هناك مشروعا 
ضمن اخلطة االس���تراتيجية 
للش���ركة خاصا ب� »الرياضة 
املثيرة« سيتم التوقيع وإنهاء 
كافة املوافقات احلكومية عليه 
املقبلة حيث يقع  األيام  خالل 
مبنطقة شريط احلزام األخضر 
بكلفة تتراوح بني 5 و5.5 ماليني 
دينار قابلة للزيادة، فضال عن 
املشروعات األخرى التي يجري 
العمل عليها املتمثلة في مراس 
بحرية ومتنزهات مشابهة ملنتزه 
الس���ياحي ومشاريع  خيران 
عديدة ملمارسة الرياضة جلميع 

الفئات العمرية.
الغ���امن أي توجه  ونف���ى 
حكوم���ي خلصخصة ش���ركة 
املش���روعات الس���ياحية بعد 
أنها  زيادة رأسمالها، موضحا 
عملية معقدة نظرا ألن جميع 
املشاريع التي تقوم بتأسيسها 
»املش���روعات السياحية« يتم 
بناؤه���ا عل���ى أراض مملوكة 
للدولة وذلك بن���اء على عقد 
مت توقيعه بني »املش���روعات 
ام���الك  وادارة  الس���ياحية« 
الدولة ب���وزارة املالية بتاريخ 
2009/4/28 الذي يقضي بعدم 
أحقية »املشروعات السياحية« 
في التص���رف باألراضي التي 
تبني عليها مشروعاتها، وان 
للشركة احلق في االدارة فقط 

وح���ول تابعي���ة القط���اع 
السياحي وحتولها من وزارة 
االعالم إلى وزارة التجارة علق 
الغامن قائال: »ان اجلهات التي 
تشرف على القطاع السياحي 
في الكويت لم تصل إلى درجة 
حتديد وجهه القطاع في الكويت 
أو هويته نظرا لعدم وجود توجه 
واضح للقطاع«، مبينا أنه على 
الرغم من اجلهود اجلبارة التي 
تتم من اجلهات املشرفة على 
القطاع إال أنه يحتاج إلى رعاية 
وتأهيل للبنية التحتية اخلاصة 

به حتى تظهر مالمحه.

تأسيس هيئة للسياحة.. مجحف

وأشار إلى ان عملية تأسيس 
هيئة عامة للسياحة مثل الدول 
العربية واألوروبية س���تكون 
الوقت  ف���ي  مجحف���ة خاصة 
احلالي نظ���را حلاجة الكويت 
إل���ى العديد من األم���ور التي 
تؤهلها إلى ذلك األمر مثل مطار 
دولي يستوعب عددا كبيرا من 
الركاب واملسافرين عبر املطار او 
الترانزيت نظرا الن املطار احلالي 
غير قادر حاليا على استيعاب 
احلركة الداخلية، كما يجب ان 
يتوافر نظ���ام مواصالت جيد 
ومتطور، مع ضرورة تطوير 
الط���رق واصالحها مبا يتالءم 
مع املعايير الدولية، وضرورة 
تأسيس ش���ركة للس���يارات 
األجرة بشكل منوذجي وراق، 
فجميعه���ا عوام���ل ضرورية 
يجب ان تتواف���ر في الكويت 
قبل التفكير في تأسيس هيئة 
عامة للس���ياحة، مؤكدا على 
ان الكوي���ت غير مؤهلة حاليا 
لتأسيسها وتسويقها عامليا قبل 
إعادة بناء العناصر األساسية 

للسياحة الداخلية.
واضاف انه على الرغم من 
املعوقات السياحة املوجودة في 
انها تتمتع مبوقع  إال  الكويت 
جغرافي جيد وجزر وسواحل 
متميزة وه���ي عوامل تؤهلها 
لتصبح دولة س���ياحية جيدة 
مقارنة ب���دول املنطقة إال انها 
حتتاج إل���ى تطوي���ر للبنية 
التحتية بش���كل يت���الءم مع 
متطلبات املجتمع الكويتي، الفتا 
إلى ان مبدأ الس���ياحة املقلدة 
مرفوض متاما نظرا الن البيئة 
الكويتية مختلفة متاما عن باقي 
دول املنطقة من حيث متطلباتها 

وعاداتها وتقاليدها.
محمود فاروق ٭

دفع عجلة القط����اع السياح����ي 
إلى ان  بالكوي��ت، مش���ي����را 
»املشروعات السياحية« لديها 
اختي����ارات عديدة ملش���اركة 
القطاع اخلاص في مشروعاتها 
تتمثل في )مشاركة من خالل 
B.O.T � تأسيس شركة لتنفيذ 
املش���اريع الضخمة مبشاركة 
القطاع اخلاص � اعطاء شركات 
االدارة  القطاع اخلاص احقية 
للمش���اريع املزمع تنفيذها(، 
فض���ال ع���ن دراس���ة يجرى 
مناقشتها حاليا لدخول شركة 
األوفست كش���ريك لرفع قدرة 

الشركة التشغيلية.

ملشروعاتها املوزعة جغرافيا 
بالكويت.

القطاع الخاص.. مميزات

الغامن على ضرورة  وشدد 
ان يكون للقطاع اخلاص دور 
ب���ارز في تنفيذ املش���روعات 
الس���ياحية بالكويت نظرا ملا 
به من ممي���زات غير متوافرة 
بأي قط���اع آخر مثل الكفاءات 
املدربة واخلبرات والس���يولة 
املتوافرة والسرعة في تنفيذ 
القرارات دون االنتظار للمرور 
في الدورة املستندية والعديد 
من املميزات الت���ي تساعد على 

)قاسم باشا( خالد عبداهلل الغامن متحدثا خالل املؤمتر الصحافي وبجانبه فهد املسعود  

نتائج مالية وأداء متميز 
حول النتائج املالية للشركة عن السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 3010 فقد حققت الشركة 
معدالت ممتازة سواء في مركزها املالي او نتيجة 

لنشاطها حيث بلغ إجمالي األرباح 5.6 ماليني 
دينار مقارنة بـ 4.9 ماليني دينار عن 2009 

بنسبة ارتفاع بلغت 13.14% وذلك على الرغم من 

املتغيرات االقتصادية العاملية التي اثرت على 
الكويت بشكل خاص، فيما بلغ صافي األرباح 

683.3 ألف دينار منخفضة بنسبة %25.80 
مقارنة بعام 2009 وذلك بسبب الزيادة التي 
طرأت على الرواتب من جراء تطبيق اللوائح 

والقوانني اخلاصة بالعاملني.

الشركة بصدد التوقيع 
على مشروع

 »الرياضة املثيرة« الواقع 
بشريط احلزام األخضر 

بكلفة تصل 
إلى  5.5 ماليني دينار 

الشركة دفعت جزءاً من 
التزاماتها احلالية بقيمة 

6.6 ماليني دوالر لشركة 
»بركابيتا« للتبريد

ضغوطا مالية على »املشروعات السياحية«
قال خالد الغامن ان »املشروعات السياحية« 

تشهد ضغوطا مالية من اجلهات احلكومية نظرا 
الن وزارة الكهرباء واملاء ووزارة املواصالت 
تتعامالن مع مشاريع املشروعات السياحية 
مثل مشاريع القطاع اخلاص وبالتالي تزداد 

كلفة التشغيل على الشركة فضال عن زيادة 
كلفة املوظفني عبر قانون العمل اجلديد بنسبة 

تتراوح بني 25 إلى 27%، مبينا ان جميعها عوامل 
ساهمت في رفع مصروفات التشغيل لدى 

»املشروعات السياحية«.

قال رئيس مجلس ادارة شركة 
القابض����ة رياض  التخصي����ص 
اإلدريس����ي ان الش����ركة ع����ززت 
حصصها في بعض استثماراتها 
احلالية خالل 2010، وذلك من خالل 
زيادة استثمارها في شركة خدمات 
حقول الغاز والنفط GOFSCO، عن 
طريق زيادة رأس����مالها بقيمة 5 
ماليني دينار ليصل الى 14.4 مليون 
دين����ار، وذلك تعزي����زا جلهودها 
للتوسع وااللتزام بتنفيذ عقودها 
احلالية مع ش����ركة نفط الكويت 
وغيرها. وأوضح االدريس����ي في 
كلمته امام اجلمعية العمومية امس 
ان الشركة حققت أرباحا صافية 
قّدرت بنحو مليوني دينار وبربحية 
سهم بلغت 2.7 فلس للسهم الواحد 
مقابل ارباح قدرت بنحو 3 ماليني 
دين����ار حققتها الش����ركة في عام 
2009 السابق، مشيرا الى ان حقوق 
املساهمني بلغت 120 مليونا وذلك 
مقابل 113 مليون دينار حتى نهاية 
العام 2009 اي بزي����ادة قدرها 7 
ماليني دينار. وأضاف االدريسي: 
»وفقا خلطة الشركة االستراتيجية 
لالستثمارات املباشرة، وعلى الرغم 
من عدم اليقني في األسواق احمللية 
واالقليمية والعاملية فقد واصلت 
الش����ركة تركيزها للحفاظ على 
استثماراتها في الشركات التي تعمل 
في القطاعات ذات األهمية بالنسبة 
لها )البنية التحتية والطاقة املياه، 
والطاقة املتجددة( وعلى الفرص 
االس����تثمارية في مشاريع قائمة 
وعاملة ف����ي املناطق ذات األهمية 
بالنسبة لها )دول مجلس التعاون 
اخلليجي والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا( مع التركيز على الكويت 
للتخفيف م����ن املخاطر االقليمية 
وفي نهاية ع����ام 2010 كانت %86 

والتشغيل في العالم، باالضافة الى 
انها العب رئيسي في مجال متلك 
التحتية وتوفير  البنية  ومتويل 
خدمات التشغيل والصيانة ومع 
مقاولني عامليني آخرين في مجال 
عمل التصميمات واألعمال الهندسية 
وتنفيذ املشاريع كشركاء محتملني 
من أوروبا والشرق األقصى، الفتا 
الى ان الشركة استمرت في متركزها 
من خالل تطوير احتادات وشراكات 
للتأهل واالستهداف بفض من هذه 
املشاريع االمنائية والسيما مشروع 
محطة الزور الشمالية لبيع وانتاج 
الكهرباء بس����عة ال تقل عن 1500 
الى 100 مليون  ميغاواط، اضافة 
غالون امبراطوري من املياه احملالة، 
التابعة لشركة  البيئة  ومشاريع 
نف����ط الكويت ومش����اريع املترو 
والسكك احلديدية في الكويت، كما 
التحالفات ملشاريع  تستغل هذه 
التنمية االقليمية احملتملة مثل أول 
مشروع IPP احملتمل في سورية 
من خالل شركة »مرافق« املستثمر 

فيها من قبل الشركة.
الى ذل����ك، وافق����ت اجلمعية 
العمومية على بنود جدول االعمال 
واعتمدت تقري����ر مجلس االدارة 
ومراقب����ي احلس����ابات وصادقت 
على امليزانية العامة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما 
العمومي����ة على توصية  وافقت 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح 
عن عام 2010، كذلك متت املوافقة 
على تخفي����ض رأس املال مبقدار 
اس����هم اخلزينة من 79.380.000 
دينار موزعة على 793.800.000 
سهم الى 73.828.000  دينار موزعة 
على 738.280.000 سهم وقيمة كل 

سهم 100 فلس.
شريف حمدي  ٭

على االستثمار في الكويت إذ انها 
استحوذت بالكامل مبقابل مليوني 
دينار على شركة لؤلؤة الصناعات 
الوطنية التجارية احملدودة وفي 
نهاية السنة مت شراء حصة %31.2 
في استراتيجيا وهي شركة كويتية 
تعمل في مج����ال اخلدمات املالية 
وادارة االس����تثمارات بواقع 5.2 
ماليني دينار«. وأضاف: »وكجزء 
من خطة الش����ركة االستراتيجية 
واصلت »التخصيص« طوال عام 
2010 رصد تطورات خطة الكويت 
الطموحة للتنمية ل� 4 �� 5 سنوات 
مقبلة والتي تقدر ب� 34 مليار دينار 
وبحكم شراكتها القائمة مع شركة 
»اس ان سي الفالني« التي تعتبر 
من املجموعات العاملة في مجال 
خدمات املقاولة ألعمال التصميمات 
واألعمال الهندسية وتنفيذ املشاريع 

املباشرة  من استثمارات الشركة 
في منطقة الشرق األوسط و%59 
منها في الكويت، وبحسب القطاعات 
فإن 51% من اس����تثمارات الشركة 
املباشرة تنتمي لقطاع اخلدمات 
29% الى قط����اع الطاقة واملرافق 
العامة و6% لقطاع الطاقة املتجدد«. 
وأش����ار االدريسي الى ان الشركة 
دفعت جزءا من التزاماتها احلالية 
وهو مبلغ 6.6 ماليني دوالر لشركة 
»بركابيتا« للتبريد، وهي شركة 
مقرها في البحرين تقوم بتطوير 
مشاريع تبريد املناطق في املشاريع 
البحرين  الرئيسية في  التنموية 
وقطر واالمارات والسعودية، اضافة 
الى زيادة رأس����مالها في ش����ركة 
»زوك« للطاقة الشمس����ية بواقع 
1.5 مليون ي����ورو. وقال: »عالوة 
على ذلك قامت الشركة بالتركيز 

رياض اإلدريسي مترئسا اجلمعية العمومية  )كرم ذياب(

»التخصيص« عززت حصصها في استثماراتها لاللتزام بعقودها احلالية

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

37
االثنني 30 مايو 2011

6356.2االقتصادية

0.28%
-17.9

املؤشر السعري

بتغير قدره

تشكيل مجلس إدارة »التغليف«
ذكرت الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف أنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية املنعقدة في 2011/5/16 والذي مت فيه انتخاب 
اعضاء مجلس ادارة الشركة للسنوات الثالث املقبلة، فقد مت تشكيل 
مجلس االدارة ليصبح على النحو التالي:  عبدالعزيز فهد عمر 
السري الرئيس والعضو املنتخب وعبدالعزيز غازي فهد النفيسي 
نائب الرئيس وكل من عماد فايز الزبن وخالد سليمان العلي 
وسعود عبدالعزيز السري أعضاء مبجلس االدارة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 
عربي القابضة طارق املعوشرجي أن الشركة 
حققت أرباحا بلغت 815 ألف دينار مبا يعادل 
6.18 فلوس للسهم للفترة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2010.
وأضاف املعوش���رجي خ���الل عمومية 
الش���ركة العادية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 72.05% أن هذه األرباح حتققت 
نتيجة التدابير التي أوصى بها مجلس ادارة 
املجموعة بعد تداعيات األزمة املالية العاملية 
عام 2008، مشيرا الى ان هذه التدابير كانت 
تهدف الى س���رعة اتخاذ القرارات املتعلقة 
بسياسة التسعير للمشاريع وإعادة هيكلة 
االدارة لبعض الش���ركات التابعة والتركيز 
على األسواق اخلارجية ذات النمو من خالل 
قطاع التجزئة في السوق الهندية وسلطنة 
عمان مما ساعد على امتصاص اآلثار السلبية 

لألحداث االقتصادية العاملية.
ولفت الى ان السوق الهندية حتظى باهتمام 
عاملي نظ���را ملعدالت النمو املتحققة، مؤكدا 
ان فرع ش���ركة عربي الهندي واملتخصص 
في البيع بالتجزئ���ة ملنتجات عدد وأدوات 
»ماكيتا« متكن من حتقيق ايرادات للس���نة 
الثانية جتاوزت ما قيمته 1.5 مليون دينار، 
كاش���فا عن تنفيذ خطط للدخول في قطاع 
املناقصات احلكومية في الهند خالل الفترة 

احلالية.
وبنّي املعوشرجي ان حجم ايرادات املجموعة 
بلغ 46.8 مليون دينار بارتفاع بلغ 10% مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2009 مشيرا الى ان 
ذلك يعتبر اعلى ايرادات مت حتقيقها خالل 

ال� 10 سنوات السابقة.
وذكر املعوش���رجي أن اجمالي املشاريع 
البترولية لش���ركة عربي للطاقة يقدر ب� 17 
مليون دينار خالل العام 2011، مش���يرا الى 
ان الغالبية العظمى من هذه املشاريع عبارة 

عن مناقصات.
وأضاف املعوشرجي ان »عربي للطاقة« 
حصلت على مناقصات بأقل األسعار لكنها لم 

علمت »األنباء« من مص���ادر ان مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال بدأ باتخاذ إجراءات 
جادة لتنفيذ سياسة اإلحالل للعمالة الوطنية 
بدال من املقيمني العاملني في إدارات البورصة 

املختلفة.
وقال���ت املصادر ان عملية اإلحالل ال تتم 
باألمر املباشر وإمنا من خالل توظيف املتدربني 
وتأهيلهم للعمل في السوق متهيدا لتوظيفهم 
بدال من اجلنسيات األخرى املوجودة حاليا 
والتي تقدر املصادر عددها بحوالي 60% من 
العاملني في إدارة السوق، وبينت ان عملية 
اإلحالل ستكون مستمرة خالل عام وسيكون 
التنفيذ وفق آليات محددة في السوق خالل 

افادت شركة املال لالستثمار 
بأنها قد حصلت على موافقة 
بنك الكوي����ت املركزي على 
املالي����ة املرحلية  بياناته����ا 
للفترات املنتهية في 2011/3/31 
حيث حققت خس����ائر بلغت 
4 مالي����ني دينار بواقع 7.69 
فلوس للسهم مقارنة ب� 1.4 
مليون دينار بواقع 2.66 فلس 
للسهم، وذكرت الشركة على 
موقع البورصة االلكترونى أن 
اجمالي املوجودات املتداولة 
بلغ 59 مليون دينار واجمالي 
املطلوب����ات املتداول����ة 67.1 
مليون دينار فيما بلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 73.1 مليون 

دينار.

يتم ترسيتها على الشركة، موضحا ان قيمة 
هذه املناقصات تقدر ب� 17.3 مليون دينار.

ولفت الى ان »عرب���ي للمعدات« وقعت 
عقودا لوكاالت جديدة مع شركات عاملية مثل 

.kvg ديبون للكيماويات« وشركة«
وأوضح ان اجمالي حق���وق امللكية بلغ 
19.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 4% مقارنة 

بالفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2009.
ولف���ت الى ان تأخر البدء في املش���اريع 
احلكومية بالرغم م���ن اعالن نتائج بعض 
الترسيات على قطاعات املجموعة واستمرار 
مصروفات التشغيل بدون حتقيق االيرادات 
كان ل���ه األثر ف���ي عدم حتقي���ق املزيد من 
األرباح، معربا ع���ن أمله في تفعيلها خالل 

العام 2011.
وزاد قائال: مازال اجلهد قائما في التوسع 
ف���ي قطاعات الكيماويات مل���ا يتميز به من 
قلة في املنافس���ة وكبر في حجم الس���وق، 
حيث قد بدأت ثمار هذا اجلهد من خالل طرح 
مناقصات جديدة في قطاع املياه واحملافظة 

على البيئة.
وأفاد املعوش���رجي بأن هناك مراكز بيع 
بالتجزئة في بعض املناطق مثل دبي وابوظبي 
يتم إعادة هيكلتها وتنشيط البيع من خالل 
مالءمة حجم هذه األس���واق ليتماش���ى مع 

معدالت النمو االقتصادي لهذه املناطق.
وانتخبت العمومية مجلس ادارة الشركة 
اجلديد املكون من طارق املعوشرجي وحامد 
البسام وصالح املعوشرجي ويوسف اجلاسم 
وعب���داهلل العصيم���ي وعبدالعزيز الطيار 
علما ان شركة املعوشرجي الغذائية عضو 

احتياط.
وأقرت عمومية الشركة بنود جدول االعمال 
الذي تضمن عدم توزيع ارباح عن العام 2010 
وتفويض مجلس االدارة بشراء ما ال يتجاوز 
10% من اسهم الشركة خالل فترة ال تتجاوز 
18 شهرا طبقا للقانون والقرارات الوزارية 

الصادرة في هذا الشأن.
عاطف رمضان  ٭

املرحلة املقبلة. وتأتي عملية اإلحالل في ظل 
سياسة »غير معلنة« ويتم تنفيذها بني الهيئة 
وإدارات السوق رغبة منها في توظيف األفراد 
الذين قامت إدارة السوق بتدريبهم وتأهيلهم 

بشكل جيد في املرحلة املقبلة.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر ل� »األنباء« 
أنه من الصعوبة إجراء عملية التكويت في 
ظل غياب كبير لكفاءات بديلة من الس���وق 
احمللي، مبينة ان األمر يحتاج الى استعداد 
خاص يت���م مبوجبه العمل على توفير تلك 
الكفاءات أوال وبعدها يتم إحالل عمالة وطنية 

محل العمالة األجنبية.
عمر راشد  ٭

طارق املعوشرجي مترئسا عمومية »عربي القابضة«  )هاني الشمري(

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً

في سياسة غير معلنة بني مفوضي »الهيئة« وإدارة السوق

املعوشرجي: ارتفاع إيرادات »عربي القابضة« 
10% في 2010 وصواًل لـ 46.8 مليون دينار

»تكويت« البورصة على نار »هادئة«
 وإجراءات جادة خالل عام

»املال« تخسر 4 ماليني دينار

»املركزي« يوافق لـ »الصينية« 
على شراء أو بيع 10% من أسهمها

وافق بنك الكويت املركزي على طلب جتديد سريان بشراء 
او بيع ما ال يتجاوز 10% من اسهم الشركة الكويتية الصينية 

املصدرة في حدود 4 ماليني دينار ملدة ستة اشهر اعتبارا من 
تاريخ انتهاء املوافقة احلالية، وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك 

الشركة املساهمة ألسهمها اضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام 
املادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية.


