
اقتصاد
الثالثاء 31 مايو 2016

31

نسعى إلى تطوير 
أدائنا ليكون سهم 
الشركة أكثر إقناعًا

تعاون إستراتيجي 
بني »هيتس 

تيليكوم« ومجموعة 
»الى« لتطوير عمل 

الشركة

شركات االتصاالت 
التقليدية ظلمت 

بشكل كبير داخل 
الكويت بسبب 
رخصة اإلنترنت

الشركة ستتعامل 
مع اخلسائر 

بطريقة جذرية 
وحاسمة

أحمد الكندري 

أحمد الكندري وفوزي املسلم خالل عمومية شركة الفنادق أمس  )محمد هاشم(

عاطف رمضان

قال رئيس مجلس إدارة 
الكويتية  الفنادق  ش���ركة 
أحمد الكندري: إن »الفنادق 
الكويتية« حققت إجمالى 
صافي ربح بلغ 267.3 الف 
دين���ار للفترة املنتهية في 
31 ديس���مبر 2015، مقابل 
صاف���ي رب���ح 23.04 الف 
دينار للفت���رة املقارنة من 
العام 2014 بارتفاع بلغت 
نسبته 1060%، مشيرا الى 
ان ربحية السهم بلغت 4.8 
فلوس للعام 2015 مقارنة 
ب� 0.4 فلسا للفترة نفسها 

من عام 2014.
الكندري خالل  وأضاف 
العادية  الش���ركة  عمومية 
التي عقدت  العادية  وغير 
امس بنسبة حضور %90.4 
ان العام 2016 سيكون أفضل 
للشركة، مبينا ان الشركة 
توصلت إلى اتفاق تسوية 
بخصوص قضية فندق سفير 
الرقعي وس���داد 2 مليون 
دينار من إجمالي مبلغ احلكم 
الصادر ضد الشركة ب� 2.7 
مليون دينار، ما أدى إلى رد 
مخصص مكون في سنوات 
سابقة مببلغ 716 ألف دينار 
كإيرادات أخرى، وذلك في 
ظل انخفاض في اإليرادات 
مبا يقارب 10% مقارنة بالعام 
املاضي جراء انتهاء بعض 
العق���ود احلكومية املبرمة 
مع شركة صفاة للتجهيزات 
الغذائية )احدى الشركات 
التابعة(، حيث حققت شركة 
صفاة للتجهيزات الغذائية 
صافي ربح بلغ 5 االف دينار 
بانخفاض 96% مقارنة مع 
صافي ربح بل���غ 124 ألف 
دين���ار لنف���س الفترة من 

العام املاضي.
الكن���دري أن  وأوضح 
الشركة الكويتية للتجهيزات 
الغذائية زادت خسائرها مبا 

يقارب 17 ألف دينار لتتكبد 
خسارة قدرها 189 ألف دينار 
عن الس���نة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2015 مقابل 
صافي خس���ارة بلغت 172 
ألف دينار لنفس الفترة من 

العام املاضي.
وقد أت���ى قطاع األغذية 
واملش���روبات منخف���ض 
األداء للفت���رة املنتهية في 
31 ديس���مبر 2015 مقارنة 
مع نف���س الفترة من العام 
املاضي، حي���ث انخفضت 
اإليرادات مب���ا يقارب 810 
آالف دين���ار نتج���ت عنها 
خس���ائر بلغت 308 آالف 
دينار أي مبعدل انخفاض 
559% نتيجة انتهاء العقود 
املهمة احلكومي���ة وكذلك 
املنافسة احلادة في قطاع 
احللويات واملعجنات أدى 
إل���ى انخفاض ملحوظ في 
إيرادات تلك القطاع إال انه 
كانت هن���اك عوامل أخرى 
املواد  ارتفاع تكاليف  منها 
الغذائية والتي انعكست على 

أرباح هذا القطاع.
إل���ى أن قطاع  وأش���ار 
الفنادق املتمثل في ش���ركة 
سفير الدولية إلدارة الفنادق 
»ش���ركة تابعة« قد انتهت 
السنة املالية بارتفاع قدره 
167% مقارنة بالعام املاضي 
حيث حققت الشركة صافي 

ربح بلغ 875 ألف دينار في 
نهاية 2015 مقابل صافي ربح 
قدره 327 ألف دينار لنفس 
الفترة من عام 2014 نتيجة 
رد مخصص لقضايا قانونية 
كايرادات أخرى، وذلك على 
الرغم من عدم االستقرار في 
بعض األسواق السياحية في 
املنطقة والتي أثرت بشكل 
كبير على إيرادات الشركة.

وذكر الكندري أن شركة 
إلى توسعة  سفير تسعى 
نش���اطها من خالل تطوير 
املرحل���ة الثانية من فندق 
ورزيدنس سفير الكائن في 
منطقة الفنطاس في الكويت 
وزيادة االنتشار في مصر 

ودول اخلليج.
ق���ال نائب  من جانبه، 
رئي���س مجل���س اإلدارة 
التنفيذي فوزي  والرئيس 
املسلم إن ش���ركة الفنادق 
الكويتي���ة اس���تطاعت أن 
حتافظ على حتقيق نتائج 
إيجابية في ظل سياس���ة 
التحفظ املالي التي تنتهجها 
على استثماراتها وقطاعاتها 
التش���غيلية، مش���يرا الى 
الفن���ادق بصدد  أن قطاع 
توسيع رقعة نشاطه احمللي 
واالقليم���ي حيث جنحت 
الش���ركة خالل ع���ام 2015 
بتوقيع عقد إدارة مبنطقة 
دهب املصرية وان اإلدارة 
التنفيذي���ة تعم���ل جاهدة 
على رفع كفاءة التش���غيل 
وحتقيق نتائ���ج إيجابية 

للعام 2016.
هذا، وقد وافقت عمومية 
العادي���ة وغير  الش���ركة 
العادية عل���ى بنود جدول 
األعمال مبا فيها عدم توزيع 
أرباح على املس���اهمني عن 
السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2015 واستقطاع %10 
لصالح االحتياطي القانوني 
واس���تقطاع 10% لصال���ح 

االحتياطي االختياري.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للمساهمني

الكندري: 2016 سيكون عاماً جيداً لـ »الفنادق الكويتية«
سعد البراك أثناء حديثه في املؤمتر الصحافي أمس

احمد السميط مترئسا عمومية ابراج املتحدة أمس

خالل مؤمتر صحافي عقده أمس مبناسبة توليه إدارة الشركة

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلساً جديداً

سعد البراك: لدينا رؤية طموحة إلدارة »هيتس«

السميط: 100% نسبة األشغال في جميع أصول »أبراج املتحدة«

قال رئيس مجلس اإلدارة 
اجلديد لشركة هيتس تليكوم 
س����عد الب����راك ان مجموعة 
املدين����ة ستش����هد تعاونا 
اس����تراتيجيا خالل املرحلة 
املقبلة م����ع مجموعة »الى« 
املتخصصة في االس����تثمار 
التقنيات احلديثة  وتطوير 
واخلدمات في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجي����ا املعلوم����ات 
لش����بكات االتص����ال والتي 
تركز على األمان االلكتروني 
وحتليل البيانات واملعلومات 
ومواكبة اجلي����ل القادم من 

أنظمة البحث وتطبيقاته.
التعاون  إلى ان  وأش����ار 
اس����تراتيجي وليس ماليا، 
التعاون  حيث سيكون هذا 
لربط شركة هيتس تيليكوم 
بخدم����ات تواك����ب املرحلة 
احلالي����ة، مش����يرا إل����ى ان 
ش����ركة »الى« بدأن����ا عملها 
منذ 4 س����نوات وتس����تثمر 
في نظم املعلومات املتقدمة 
باملناطق احل����رة بالواليات 
املتحدة باإلضافة إلى الشرق 

األوسط.
وأضاف البراك في مؤمتر 
صحافي عقد أمس مبناسبة 
توليه اإلدارة أن شركة هيتس 
تليكوم بذلت جهد كبير خالل 
الفترة املاضية في تنظيف 
دفاترها وميزانيتها وعملت 
على تطوير أدائها، مشيرا إلى 
ان خسائر الشركة املتراكمة 
تعود إلى تراكم تاريخي ولكن 
األداء السنوي يتحسن بشكل 

كبير.
ولف����ت إلى أن الش����ركة 
س����تتعامل م����ع اخلس����ائر 
بطريقة جذرية وحاسمة من 
أجل دعم التوسعات وتطوير 

أداء الشركة املستقبلي.
وأكد البراك ان أداء أسهم 
أي ش����ركة هو مرتبط بأداء 
الشركة بش����كل كبير لذلك 
نسعى إلى أن نطور في أدائنا 
ليكون السهم أكثر اقناعا فيما 

يخص قيمته املستقبلية.
واشار البراك إلى ان لديه 
رؤية طموحة إلدارة الشركة 
من خالل العمل على استخدام 
البني����ة االساس����ية املتاحة 
حاليا، والعم����ل على خلق 
منوذج اعمال جديد يتناسب 
مع وضع سوق االتصاالت 
الذي يتميز بطبيعته اخلاصة 
املتمثلة في التغيير املستمر 

والسريع.
وأعرب البراك عن سعادته 

الش����ركة  الى  باالنضم����ام 
وقيادتها خالل املرحلة املقبلة، 
واس����تعداده لتسخير كافة 
خبراته وامكانياته لتطوير 

اعمالها.
وقال إننا س����نعمل على 
املقدمة  تنوي����ع اخلدم����ات 
للعمالء واالرتقاء مبستوى 
املنتجات احلالية لتتوافق مع 
املعايير العاملية لالتصاالت 
وسنحاول كفريق عمل واحد 
احلرص على فتح اس����واق 
جديدة نستطيع من خاللها 
توس����يع منظوم����ة أعمالنا 
والدخول في شراكات حقيقية 
نث����ق في قدرته����ا على نقل 
الش����ركة الى مرحلة جديدة 
لتس����تغل كاف����ة إمكانياتها 
وطاقاتها بالكفاءة والفاعلية 

املطلوبة.
وأضاف البراك ان »هيتس 
تيليك����وم« لديها في الوقت 
احلالي بنية أساسية جيدة 
ميكن البناء عليها من خالل 
محورين األول قصير األجل 
وهو املتعلق بتطوير وحتديث 
املنتجات احلالية، مشيرا إلى 
ان هذا احملور ميكنه ان يحقق 
جناحا سريعا وطفرة كبيرة 
خالل فترة وجيزة، اما احملور 
الثاني فهو متوسط الى طويل 
األجل ويرك����ز على إضافة 
منتجات وخدم����ات جديدة 
الى منوذج أعمال الش����ركة 
وإع����ادة هيكل����ة وصياغة 
التي  خطتها االستراتيجية 
تعتمد عل����ى االنفتاح على 
السوق احمللي ثم االقليمي 
فالعامل����ي وهو م����ا يتطلب 
الدراس����ة املتأنية واملجهود 
ان  االكبر لتحقيقه، مضيفا 
مجلس اإلدارة يدرس حاليا 

مجموعة من الصفقات التي 
ستساهم في توسيع منظومة 
عمل الشركة خالل املرحلة 

املقبلة.
وقال البراك ان ش����ركات 
االتصاالت املتنقلة التقليدية 
ظلم����ت بش����كل كبير داخل 
الكويت حينما لم حتصل على 
رخصة االنترنت االمر الذي 
دفعها مضطرة إلى االستحواذ 
على شركات االنترنت والعمل 
على زيادة حصتها السوقية 

في هذا القطاع.
وأوضح أن قيمة خدمات 
االتصاالت حول العالم تبلغ 
نحو تريليون دوالر، مشيرا 
إلى ان هذا القطاع س����ينمو 
خالل 5 سنوات املقبلة ليبلغ 
3 تريليونات دوالر وهناك 
مجال منو هائل وهناك مناذج 
لشركات اتصاالت على العهد 
املنافسة فيما  القدمي وتظل 
بينه����ا تختص باألس����عار 

فقط.
وقال قط����اع االتصاالت 
العامل����ي مي����ر مبرحلة من 
املنافسة الشديدة في السنوات 
االخيرة، نتيجة التطور املذهل 
في خدمات االتصاالت وفي 
القطاعات األخرى التي تتكامل 
معه مثل خدمات اإلنترنت، 
وه����ذا م����ا يدعو ال����ى بذل 
املزيد من اجلهد والفكر في 
سبيل تطويع ذلك لتحقيق 
أقصى اس����تفادة ممكنة مع 
عدم االعتماد على املسارات 
التقليدي����ة في العمل والتي 
أصبحت ال تناسب ووضع 
الذي يشهد  السوق احلالي 
الكثير من اخلطوات السريعة 
املتالحقة في تطور هذا القطاع 

املهم.

طارق عرابي

أك���د رئي���س مجل���س 
االدارة والرئيس التنفيذي 
في ش���ركة ابراج املتحدة 
القابضة احمد السميط ان 
نسبة األشغ���ال احلالي���ة 
في جميع أصول الش���ركة 
الى نح������و %100 ،  تصل 
رغ��م وف�����رة املع��روض 
في السوق احمللي ورغ���م 
التدن���ي امللح���وظ عل���ى 
الطل��ب، االمر الذي يعكس 
الش���ركة  ج���ودة أصول 

وخدماته���ا املمي��زة.
وأض���اف ف���ي كلمت���ه 
امام اجلمعي������ة العام���ة 
العادي���ة ع���ن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2015 
والتي عق��دت امس بنسبة 
حضور بلغ���ت77.87% أن 
الشركة استطاعت حتقيق 
ص���افي رب���ح بواقع 1.3 
مليون دين���ار خالل 2015 
مق���ارن��ة ب���� 446.9 ألف 
دينار في 2014 وبنس���بة 

زيادة %184.

النتائج المالية

وأش���ار الى ان النتائج 
املالية املميزة التي حققتها 
أبراج املتحدة ساهمت في 
الش���ركة  ارتف���اع أصول 
الى 121.8 مليون دينار في 
ب� 121.6  2015 مقارن�������ة 
ف���ي 2014، فيم���ا  مليونا 
مجموع اخلصوم من 58.7 
الى 57.6 ملي���ون دينار، 
وارتفعت حقوق املساهمني 
من 62.9 الى 64.2 ملي���ون 

دين���ار.

الجمعية العمومية

ووافقت اجلمعية العامة 
ابراج املتحدة  لش���رك����ة 
على جمي���ع بنود جدول 
االعمال مب���ا فيه����ا توصية 
االدارة بع������دم  مجل���س 
توزي������ع أرب������اح ع���ن 
املالي���ة املاضية،  السن���ة 
ادارة  انتخبت مجلس  كما 
الثالث  جديدا للس���نوات 

املقبلة.

املسلم: الشركة 
حافظت على 
حتقيق نتائج 

إيجابية


