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»أسيكو« تكشف عن شعارها اجلديد: هدفنا التوسع بأعمالنا
أحمد مغربي

كشــفت »أســيكو« عــن 
شعارها اجلديد والذي يلقي 
الضوء علــى حقبة جديدة 
تطلقهــا املجموعة لتعكس 
الهويــة التجاريــة اجلديدة 
والرؤية املستقبلية لتعزيز 
مركز شركات املجموعة في 
الســنوات  الســوق خــال 

املقبلة.
وبهــذه املناســبة، قالت 
التنفيذي  الرئيــس  نائبــة 
 فــي »أســيكو« املجموعــة
م. غصــون اخلالد - خال 
املؤمتر الصحافي الذي اقامته 
املجموعة اول من امس - ان 
تغيير الشــعار جاء بهدف 
إبــراز واقــع أن املجموعــة 
ترتكز على سمعتها الراسخة، 
وتتقدم إلى األمام، لتوســع 
أعمالها وتثبت دورها كشريك 
أساســي في تنمية الكويت 
ومواكبة املشاريع التنموية 
التي تتبناها احلكومة حاليا.
الــى  واشــارت اخلالــد 
ان جنــاح املجموعــة التــي 
اسســها غســان اخلالد في 
التسعينيات كواحدة من رواد 
العقــار وصناعــة الطابوق 
االبيض حيث كانت البداية 
بخمســة موظفــن ليبلــغ 
عددهــم االن 4٢٠٠ موظــف 
التــي  وعامــل باملجموعــة 
تعمل بالكويت والسعودية 
وقطر ودبي، الفتة الى اننا 
نعتمــد على تقــدمي افضل 
منتج واعلي درجات االمان 
وخدمة ما بعــد البيع االمر 
الذي انعكس على ان تكون 

املجموعة في املقدمة.
واضافــت ان »اســيكو« 
تركــز حاليــا على الســوق 
الكويتــي ليكون في مقدمة 
الفتــرة  اولوياتنــا خــال 
املقبلــة فــي ظل املشــاريع 
التنموية الكبرى التي تتباها 
الدولة مثــل مدينة احلرير 
واجلــزر وغيرها، موضحة 
ان املجموعة ترى ان الربح 
يتركز فــي الكويت بعد ان 
كانــت الفــرص اخلارجيــة 
افضل فــي الســابق، اال ان 
الكويــت اصبحــت االفضل 
ربحا في ظل جدية احلكومة 
في تنفيــذ خطــط التنمية 

والقطاع اخلاص، مشددة على 
ان احلكومــة اصبحــت متد 
يدها للقطــاع اخلاص وهو 
ما يعطي انطباع بان النظرة 
احلكوميــة تختلــف حاليا 
حيث هناك اجتــاه إلصدار 
تشــريعات جديدة لسرعة 
اجنــاز املشــاريع )احلرير 
واجلزر( وهو ما سيســاهم 
فــي حتقيق نقلــة ونهضة 

نوعية للكويت.
وشددت على ان القطاع 
اخلاص كان يترقب وينتظر 

وتوافــر امليزانيــات والتي 
ســتنعكس ايجابــا علــى 
االقتصاد الكويتي وستحقق 
نقلة نوعية خصوصا في ظل 
االهتمام الكبير من صاحب 

السمو امير الباد.
وقالــت اخلالــد ان هناك 
جدية من احلكومة في تنفيذ 
خطة التنميــة والتي بدأت 
تظهر في االتفاقيات التي تتم 
بــن القطاع العام واخلاص 
والذي ســيكون لــه مردود 
ايجابي على املواطن الكويتي 

احلاجة، مؤكدة اننا جاهزون 
متاما.

القطاع الفندقي
وحول امكانية نقل خبرات 
اسيكو الفندقية الى السوق 
احمللي اوضحــت اخلالد ان 
لدينا خبــرات متراكمة في 
هذا القطاع وسوف نضعها 
في الكويت اذا فتحت الدولة 
ابوابها وأصبحت الكويت بلد 
سياحي وسنعمل بكل جدية 
لنهوض بالقطاع، معربة عن 

من فتــرة طويلة ان تطرح 
احلكومة املشاريع التنموية 
لــه للعمل  البــاب  وتفتــح 
خاصة انه جاهز متاما للعمل 
واستغال الفرص املتوافرة 
فــي كافة القطاعــات، الفتة 
الى ان مـجـــموعة اسـيـكو 
جـاهـزة متاما لتوفير كافة 
احتياجات السوق ولن تسمح 
بــان يكون هنــاك عجز في 
املواد اخلام للمشــاريع بل 
لدينا كافة االمكانيات لفتح 
مصانــع جديــدة اذا دعــت 

تفاؤلها مبستقبل السياحة 
في الكويت.

وعن تأثير االغراق على 
الصناعــة الوطنيــة قالــت 
اخلالــد ان هذه االشــكالية 
تهدد القطــاع اخلاص الذي 
يلتزم بدعم العمالة وسداد 
كافة التزاماتها للدولة مقابل 
منتجات مستوردة تستفيد 
من املشــاريع التي تطرحها 
احلكومة وبالتالي فاملنافسة 
غيــر عادلة خاصة ان هناك 
فروقا في االسعار بشكل غير 

عادل او مبرر.
واشــارت اخلالد الى ان 
شــركات املجموعــة لديهــا 
اســتراتيجية مختلفــة في 
التركيز علــى التواصل مع 
موظفــي وعمــال املجموعة 
الداعم الرئيســي  النهم هم 
للنجاح ولذلــك نعمل على 
توفيــر كافة ســبل الراحة 
والتدريب وان يكون على علم 
بان كافــة حقوقه محفوظة 
ونساعد في حل اي مشكلة 
له وهو ما ساهم في ان تكون 
املجموعة في املقدمة بالسوق 

الكويتي.
وأشارت الى ان املجموعة 
تساعد املواطن في احلصول 
على افضــل واعلــى كفاءة 
للمنتجــات التــي تنتجهــا 
باإلضافة الى مساعدته في 
احلصول علــى بيت العمر 
بسعر مناسب وباعلى كفاءة 
مع تقدمي خدمة ما بعد البيع 
وذلك مما يوفر اعلى دراجات 

الراحة للمواطن الكويتي
وأضافت: »نأمل خال الـ 
5 اعــوام املقبلة ومن خال 
التركيــز علــى املشــاريع 
التــي تنفذهــا  احلكوميــة 
الدولــة ان ينعكس ايجابيا 
علــى املجموعــة وهو االمر 
االيجابــي الذي ســينعكس 
على االيرادات واملساهمن.

جتــدر االشــارة الــى ان 
الهويــة ملجموعــة اســيكو 
اجلديدة تتضمن كلمة اسيكو 
باللغة العربية باإلضافة الى 
ابــراز اســم املجموعة التي 
تسعى إلى ترسيخ موقعها 
وحضورهــا  وإجنازاتهــا 
اجلغرافي وأدائها املميز مبا 
يضمن تقدمي اعلى مستوى 

من خدمة للعماء.

م. حازم الشريف الرئيس التنفيذي للعمليات - للمصانعم.غصون اخلالد خالل املؤمتر الصحافي

)محمد هاشم( م.غصون اخلالد وم.حازم الشريف في لقطة جماعية مع مسؤولي الشركة واالعالميني خالل الكشف عن هوية الشركة اجلديدة 

غصون اخلالد: الشركة تركز 
على السوق الكويتي.. ومهتمون 

مبشروع تطوير اجلزر واحلرير 

السوق يعاني من إغراق منتجات 
مواد البناء وخلق منافسة

غير عادلة 

نعتمد على تقدمي أفضل منتج 
وأعلى درجات األمان وخدمة

ما بعد البيع

تركيزنا على السوق الكويتي 
ليكون في مقدمة أولوياتنا

خالل الفترة املقبلة

مجموعة »أسيكو« جاهزة متامًا 
لتوفير كل احتياجات السوق

متفائلون مبستقبل السياحة
في الكويت وسنعمل

على النهوض بالقطاع

عموميتها أقرت توزيع 10% نقداً

»بحرية«: إنشاء شركات تابعة القتناص فرص استثمارية
أحمد مغربي 

ادارة  قال رئيس مجلس 
شــركة املقاوالت واخلدمات 
البحرية فيصل الهاجري ان 
مجلس ادارة الشركة لن يدخر 
جهدا فــي وضع كل اخلطط 
والسياسات التي من شأنها 
احملافظة على كيان واستقرار 
الشركة وقوتها ودعمها بكل 
الســبل، وبصفة خاصة في 
ظل تلك األوضاع االقتصادية 
العامليــة التي مــا زالت غير 
مســتقرة، وذلك مــن خال 
التعاون والتشاور مع أعضاء 
الشــركات  ادارات  مجالــس 
التابعــة والزميلة، من أجل 
حتقيــق تطلعــات وأمنيات 

مساهمي الشركة. 
الهاجــري خــال  وأكــد 
اجلمعية العمومية للشركة 
التــي عقدت أمــس بحضور 
الشــركة  ايــرادات  9١٪ أن 
تعتمد بشــكل أساسي على 
التي  التشــغيلية،  األنشطة 
بدورها تعتبر عنصرا أساسيا 

الستقرار الشركة.
ان  الهاجــري  وأضــاف 
الشركة الكويتية للحفريات 
قد كللت مجهوداتها بتحقيق 
نتائج طيبة على مســتوى 
العمليات بالشــركة  قطــاع 
الكويتيــة للحفريات خال 
٢٠١7، حيث حققت الشــركة 
ربحيــة بلغــت ٢٢.٨ فلســا 
للســهم الواحد، ومبا يعادل 
٢٢.٨٪ من رأس املال )بلغت 
الســهم كمــا فــي  ربحيــة 
٢٠١٦/١٢/3١، مبلغ ١9.٢ فلسا 
أي ما يعادل ١9.٢٪ من رأس 

املال(.

شــركة  ان  وأوضــح 
العاملية  البحرية  االنشاءات 
املالية  الســنة  حققت خال 
املنتهية في ٢٠١7/١٢/3١ ربحية 
قدرها ١٢٠ فلسا للسهم الواحد 
أي مــا يعادل ١٢٠٪ من رأس 
املــال )بلغــت الربحية لعام 
٢٠١٦ مبلغا 7٢ فلسا للسهم أي 
ما يعادل 7٢٪ من رأس املال(.  
ولفت الى انه مت االنتهاء من 
أعمــال بناء مجمع الشــركة 
مبنطقة شرق األحمدي ومت 
ابرام عقد استثمار للمجمع 

املذكور في ملدة 5 سنوات.
من جانبــه، أكد الرئيس 
التنفيــذي للشــركة م.علي 
الشــمري أن ثمــار اجلهــود 
املبذولــة خــال عــام ٢٠١7 
بــدت جليــة فــي النتائــج 
املالية احملققة بنهاية العام، 
حيث بلغت األرباح الصافية 
للشــركة مبلغا وقــدره 3.٢ 
مليون دينار كما بلغت ربحية 
الســهم 9.9٢ فلوس بزيادة 

٢٠٠٪ عن ٢٠١٦.
وأكد الشمري ان املقاوالت 
البحريــة ســتواصل العمل 
مع شركاتها التابعة لتنفيذ 
االســتراتيجية املوضوعــة 
للشــركة، واالســتناد علــى 
ركائز أساسية تشمل تعزيز 
التشغيلية، وزيادة  الكفاءة 
العائد االقتصادي، واالرتقاء 
باألداء طبقا خلطة مؤسسة 
الكويتيــة ٢٠3٠،  البتــرول 
وذلك من خال انشاء شركات 
تابعــة القتنــاص الفــرص، 
واالستحواذ على وكاالت من 

شركات عاملية في مجال النفط 
والغاز، وسنرى البعض منها 

في القريب العاجل.
وذكــر علــى الرغــم من 
التحديات والصعوبات التي 
يواجهها السوق احمللي والتي 
يعلمها اجلميع، خاصة بعد 
انخفاض السعر العاملي للنفط 
اال أن ثقته كانت كبيرة بأن 
الشركة قادرة على مواجهة 
تلــك الصعوبــات والتغلب 
عليهــا بل وحتويلها الجناز 

مشهود.
وأكد أن تطوير العمليات 
التشغيلية كانت والتزال أهم 
الشــركة تطبيقا  أولويــات 
االدارة  مجلــس  لسياســة 
ومتاشــيا مع اســتراتيجية 
البتــرول  النمــو ملؤسســة 

الكويتية.
الــى ذلــك، وافقت جدول 
العادية  العمومية  اجلمعية 
علي كافة بنود جدول االعمال 
وأبرزها املوافقة على توصية 
مجلس االدارة بتوزيع أرباح 
املالية  الســنة  نقديــة عــن 
 ٢٠١7/١٢/3١ فــي  املنتهيــة 
بنســبة ١٠٪ مــن رأس املال 
)أي بواقــع عشــرة فلــوس 
لكل سهم( بعد خصم أسهم 
اخلزينة للمساهمن املقيدين 
في سجات الشركة بتاريخ 
العمومية  انعقاد اجلمعيــة 
توصيــة  علــى  املوافقــة 
مجلــس االدارة بعــدم أخــذ 
١٠٪ من صافي الربح حلساب 
االحتياطي االختياري لعام 

.٢٠١7

فيصل الهاجري وم.علي الشمري خالل عمومية الشركة 

الهاجري: »الكويتية 
للحفريات« حققت 
ربحية بلغت 22.8 

فلسًا للسهم

الشمري: 2.3 
مليون دينار أرباح 

الشركة في 2017.. 
بنمو %200

عموميتها وافقت على توزيع 15% نقداً

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة يستحوذان على %53

الغنيم: »األنظمة اآللية« تتجه
لزيادة مشاريع تكنولوجيا املعلومات

157 مليار دوالر إنفاق املسافرين املسلمني بحلول 2020
تشــير التوقعات الى انفاق املسافرين 
املســلمني 157 مليار دوالر بحلول عام 
2020 مع تزايد إقبال شــريحة الشباب 
علــى الســفر، وميكن لــدول االحتاد 
األوروبي والبلدان الغربية بذل املزيد من 
اإلجراءات واجلهود جلذب أعداد متزايدة 
من املسافرين املسلمني من حول العالم. 
وسيرتفع عدد املسافرين املسلمني من 
اململكة العربية السعودية للخارج بنسبة 
17٪ خالل السنوات الثالث املقبلة وحدها. 
وذلك بحسب البيانات املعلنة خالل مؤمتر 
القمة العاملية للسياحة احلالل كجزء من 
فعاليات سوق السفر العربي بدبي ابريل 

اجلاري.

وأرجــع اخلبراء املتحدثــون في القمة 
االنتعاش املتوقع نتيجة زيادة مساهمة 
شريحة الشباب بني املسافرين املسلمني، 
وأكدوا أن منطقة آسيا والشرق األوسط 
تضم العديد من أكبــر البلدان وبعض 
أسرع االقتصادات منوا في العالم والتي 
تضم نسبة كبيرة من الطبقة املتوسطة 

والشريحة الشبابية. 
باالضافة الى أن اجليلني الثاني والثالث 
من اجلاليات املســلمة في االقتصادات 
املتقدمة مثل أوروبا وأميركا الشــمالية 
يتمتع اآلن بقدر أكبر من القوة الشرائية 
وهذا ما يسهم بالتالي بزيادة الطلب على 

السفر الديني والسياحة احلالل.

ومت االعالن عن النتائج الرئيسية الستطالع 
شارك فيه 35 ألف مسلم مسافر أظهر 
أن سوق السياحة احلالل أصبحت عامال 

أساسيا في قطاع السياحة العاملية. 
وأوصى االستطالع بضرورة أن تصبح 
الشــركات العاملــة في قطاع الســفر 
أكثر قدرة على استقطاب  والســياحة 
املزيد من املسافرين املسلمني، باالضافة 
الى ضرورة مواصلة تثقيف املسافرين 
والوجهات حول مصطلح السفر احلالل، 
التوعية مســتمرة  بحيث تكون حملة 
ومتطورة على الدوام. حيث إن املسافرين 
املسلمني يبحثون عن جتارب جديدة دائما 

بعيدا عن التجارب املعتادة.

عبدالرحمن خالد

عقــدت شــركة األنظمة 
اآللية أمس، اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية للشركة، 
وذلك للسنة املالية املنتهية 

في ديسمبر ٢٠١7.
وفي هذا اإلطــار، قالت 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
م.هديل الغنيم إن الشركة 
واصلت مسيرتها في تنويع 
مصــادر الدخــل وتعزيــز 
عاقاتهــا االســتراتيجية 
القائمة مع كبرى الشركات 
العامليــة املتخصصــة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات، 
مشــيرة الــى أن الشــركة 
اســتمرت فــي االســتثمار 
مبواردهــا البشــرية عبــر 
التدريــب وورش  توفيــر 
الازمــة ملواكبــة  العمــل 
أهــم التطورات فــي مجال 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
واالتصاالت. ولفتت الغنيم 
إلى أن توزيع مصادر الدخل 
املادي للشــركة مقسم الى 
قســمن، األول 55٪ لنظام 
الســفر، واآلخر  حجوزات 

والذي يشكل 45٪ ملشاريع 
أخــرى مثــل تكنولوجيــا 
املعلومات والبنية التحتية، 
موضحة ان الشركة تسعى 
مســتقبليا زيــادة نســبة 

املشاريع األخرى.
للنتائــج  وبالنســبة 
املاليــة، قالــت الغنيــم إن 
الشــركة حققت ١.٦ مليون 
دينار أرباحا صافية، بواقع 
١5 فلســا لكل ســهم، وذلك 
للســنة املالية املنتهية في 

ديسمبر ٢٠١7.
وقــد وافقــت عموميــة 
الشركة على جميع البنود 
الواردة في جدول األعمال، 
أهمها توزيــع أرباح نقدية 
القيمــة  بنســبة ١5٪ مــن 
االسمية للســهم بواقع ١5 

فلسا لكل سهم.
كما متــت املوافقة على 
صــرف مكافــأة ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة مببلــغ ٦٠ 

ألف دينار.

)احمد علي( م.هديل الغنيم مترئسة عمومية »األنظمة اآللية« أمس 

الشركة واصلت 
تنويع مصادر 

الدخل واالستثمار 
مبواردها
البشرية


