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يبدأ العمل في العقد أكتوبر المقبل وتوقعات بتحقيق 3 ماليين دينار أرباحًا من عمليات المناولة الداخلية سنويًا

الغزالي: »جلوبال اللوجستية« وّقعت عقد تشغيل
وإدارة جزئية لميناء أم قصر لمدة 3 سنوات

التابعة ضمن البيانات املالية 
للمجموعة.

واشار الى ان صافي نتائج 
الش���ركة خالل السنة  اعمال 
املالية املنتهية في 31 مايو 2009 
بلغ 2.4 مليون دينار مقارنة ب� 
4.8 ماليني دينار للسنة املالية 
السابقة مبعدل انخفاض بلغ 

.%50.5
الش���ركة حققت  ان  وذكر 
ارباح���ا من بيع اس���تثمارات 
مالية متاحة للبيع بلغت 259.2 
الف دينار، كما حققت الشركة 
ارباحا بلغت 32.5 ألف دينار 
من بيع استثمارات في اصول 
عقارية وحق انتفاع وخسائر 
غير محققة قيمتها 95.5 الف 
دينار مقارنة بأرباح بلغت 4.5 
ماليني دينار عن السنة املالية 

السابقة.
الغزال���ي قائال:  وأض���اف 
إص���دار  لتأخ���ر  »نتيج���ة 
الالزمة من قبل  التراخي���ص 
اجلهات احلكومية ملش���روع 
إنشاء املخازن والورش واملكاتب 
الذي سبق ان فازت به الشركة 
من جهة خاضعة إلشراف إحدى 
الهيئات احلكومية عام 2006، مت 
رفع دعوى قضائية للمطالبة 
بفسخ العقد الستحالة تنفيذه، 
ومطالبة تلك اجلهات املتعاقد 
معها برد ما سددته الشركة من 
مبالغ وما تكبدته من مصروفات، 
وقد حصلت الشركة على حكم 
ابتدائي لصاحلها وجار املتابعة 

لتحصيل حقوق الشركة«.

الجمعية العمومية

وق���د وافق���ت اجلمعي���ة 
العمومي���ة لش���ركة جلوبل 
للخدمات اللوجستية والتخزين 
على جميع بنود جدول األعمال، 
ومت���ت إضافة بن���د لتجديد 
املوافقة ملجلس إدارة الشركة 
على اإلسراع في عملية اإلدراج 

في البورصة.

الس���نة املالية التي انتهت في 
31 مايو 2009 بلغ 1.7 مليون 
دينار مقارنة ب� 1.3 مليون دينار 
عن الفترة السابقة مبعدل منو 

بلغ %31.2.
وأش���ار الى ان مصروفات 
التش���غيل بلغت 4.5 ماليني 
املالية  الس���نة  دينار خ���الل 
للش���ركة املنتهية في 31 مايو 
2009 مقارنة مببلغ 2.6 مليون 
دينار للعام  املاضي وبزيادة 
قدره���ا 112%، مش���يرا الى ان 
الزيادة في ه���ذه املصروفات 
التوس���ع  الى عمليات  ترجع 
في نطاق اخلدمات واألنشطة 
الت���ي جنم عنها منو كبير في 

اإليرادات.
الزيادة  الغزالي هذه  وعزا 
ايضا الى تراجع اسعار اخلدمات 
ف���ي حجم األعمال  والتراجع 
والطلب عليها بش���كل كبير 
نتيجة األزم���ة املالية العاملية 
الت���ي مر بها العال���م، وكذلك 
نتيجة لتجميع البيانات املالية 
الش���ركات اخلارجية  إلحدى 

والزميلة حتت اس���تراتيجية 
متكاملة واحدة تستطيع من 
خاللها حتقي���ق معدالت منو 
جيدة وخلق ش���بكة متكاملة 
تساعدها على االنتشار محليا 

واقليميا.

النتائج المالية

وقال الغزال���ي ان جلوبال 
للخدمات اللوجستية والتخزين 
متكنت من حتقيق معدالت منو 
جيدة رغم األزمة االقتصادية 
العالم  التي ش���هدها  واملالية 
خالل النصف الثاني من العام 
املاضي اثرت تداعياتها بشكل 
كبير وملحوظ على كل االنشطة 
والصناعات احمللية والعاملية، 
مشيرا الى ان الشركة حققت 
إيرادات تشغيلية مببلغ 7.2 
ب� 3.9  ماليني دين���ار مقارنة 
مالي���ني دينار للس���نة املالية 
الس���ابقة، وذلك مبعدل منو 

بلغ %84.5.
وأوضح الغزالي ان مجمل 
الربح التشغيلي للشركة خالل 

وذكر ان الش���ركة ستتقدم 
خالل األس���بوع املقبل بطلب 
الكويت  االدراج ف���ي س���وق 
ل���أوراق املالي���ة، متوقعا ان 
تنتهي الش���ركة من اجراءات 
االدراج خالل الشهور املقبلة.

زيادة األصول التشغيلية

ان الشركة عملت  وأوضح 
على زي���ادة قاع���دة األصول 
الت���ي حتتاجها من أس���طول 
نقل حديث ومخازن تتناسب 
مع االحتياجات االستراتيجية 
املتكاملة والتركيز على الرقي 
بأداء األصول لتحقيق املعدالت 
املطلوبة، ولذل���ك فقد عملت 
الش���ركة على اضافة عدد من 
الشاحنات احلديثة خالل السنة 
املالية احلالية، مشيرا الى ان 
الش���ركة قامت ببن���اء مدينة 
لوجستية متكاملة في الكويت 

خلدمة اعمالها احمللية.
وذكر ان الش���ركة ستعزز 
مكانتها محلي���ا واقليميا من 
خالل ربط ش���ركاتها التابعة 

أحمد مغربي
كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في ش���ركة 
جلوبال للخدمات اللوجستية 
والتخزين مشاري الغزالي ان 
الشركة وقعت عقد حق تشغيل 
وادارة جزئية مليناء أم قصر في 
العراق ملدة 3 سنوات، متوقعا 
ان يبدأ العمل بهذا العقد في شهر 
اكتوبر املقبل ليتيح فرصة أكبر 
للعمل وتقدمي حلول لوجستية 

متكاملة في العراق.
الغزال���ي خالل  وأوض���ح 
اجلمعية العمومية التي عقدتها 
الشركة بنسبة حضور بلغت 
68% ان عقد أم قصر سيعتبر 
نقطة االنطالق األولى للشركة 
ف���ي املنطقة، مش���يرا الى ان 
التي ستقوم  املناولة  عمليات 
بها الشركة داخل امليناء ستقدر 

ب� 3 ماليني دينار.
الى ان  الغزال���ي  واش���ار 
الشركة ستبدأ قريبا في بناء 
مخازن مبدينة دبي اللوجستية 
اللوجستية  البحرين  ومدينة 
حيث س���تتيح ه���ذه املخازن 
للش���ركة فرصا اكبر من دمج 
وتوسيع انشطتها اللوجستية 
وتقدمي خدمات أوسع لعمالئها 
الش���ركة والشركات  وعمالء 

التابعة والزميلة اقليميا.
وقال الغزالي ان الش���ركة 
بدأت بتنفي���ذ خطة طموحة 
لدم���ج الوحدات التش���غيلية 
التابعة  للشركة والش���ركات 
والزميلة ليتس���نى للشركة 
تقدمي حلول لوجستية متكاملة 
محليا واقليميا، مضيفا: لهذا 
النهج بدأت جلوبال للخدمات 
الوحدات  اللوجس���تية بدمج 
التش���غيلية ف���ي الش���ركات 
التابع���ة من كل م���ن الكويت 
ودبي والبحرين والسعودية، 
وس���نبدأ من س���بتمبر 2009 
بدمج وحدات مع شركات تابعة 

بأنشطة مكملة.

للسنة السادسة على التوالي

»التجاري« ينظم معرض »هواة التجاري«

مجموعة من أعمال ومنتجات تتناسب مع هذه املناسبة، 
موضحة أن ارتباط هذا احلدث باسم البنك التجاري 
إمنا يعد مصدر فخر واعتزاز للبنك وجتسيد واضح 
حلجم ورعاية البنك واهتمامه مبوظفيه ودعمه املتواصل 
لهوايتهم املختلفة  وفرصة خاصة يلتقي فيها موظفو 

البنك وعائالتهم.

ينظم البنك التجاري الكويتي للعام السادس على 
التوالي معرضه في الفترة من 27 إلى 29 أغس����طس 
اجلاري، ويأتي ذلك بعد النجاح املنقطع النظير ملعرض 
»هواة التجاري«. وبهذه املناسبة أكدت رئيس إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة بالبنك التجاري الشيخة نوف 
سالم العلي أن املعرض يعتبر فرصة لعرض األعمال 
الفنية واليدوية اخلاصة باملوظفني وأس����رهم والتي 
مت تنفيذها بدعم وتشجيع من البنك التجاري، حيث 
حتتوي على أعمال متميزة تضم مجموعة كبيرة من 
التصاميم مستوحاة من التراث الشعبي احمللي باإلضافة 
إلى اإلكسسوارات املختلفة واألزياء والقطع املنزلية 
والتحف التي مت تنفيذه����ا يدويا وكذلك املجوهرات 
التقليدية وهناك أيضا األعمال الفنية والتش����كيلية 
من رسوم حديثة ولوحات مختلفة ترضي كل األذواق 
وتعكس األفكار والثقافات واألذواق املختلفة للموظفني 
املشاركني في املعرض.  وأضافت صاحبة فكرة املعرض 
الشيخة نوف سالم العلي أن »التجاري« حريص على 
تنظيم هذا املعرض السنوي الذي يزداد تألقا وجناحا 
عاما تلو اآلخر، معربة أيضا عن سعادتها بتزايد عدد 
املش����اركني من موظفي البنك في املعرض هذا العام 
وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن أفكارهم وجتاربهم 
الفنية واليدوية من خالل معرض خاص بهم يحمل 
اسم هواة التجاري. وأشارت إلى أن املعرض السادس 
مختلف عن باقي املعارض السابقة حيث سيستقبل 
املعرض رواده في األسبوع األول من رمضان، ليضم 

الشيخة نوف سالم العلي 

تقيمها مبرة الرحمة الخيرية خالل شهر رمضان المبارك

»الخليج« يشارك في والئم اإلفطار الرمضانية

املؤسسات واملنظمات واألفراد على 
املساهمة االجتماعية من خالل تفعيل 
حمالت املسؤولية االجتماعية، ليس 
فقط خالل الشهر الفضيل، ولكن 

طوال العام.

»برد عليهم« وهي مبادرة تهدف إلى 
تزويد العائالت احملتاجة بثالجات 
الهواء لتخفيف  ووحدات تكييف 

حرارة الصيف.
 هذا، ويحث بنك اخلليج جميع 

أعلن بنك اخلليج عن مشاركته 
في مشروع »من فّطر صائما« الذي 
تنظمه خالل شهر رمضان املبارك 

مبرة الرحمة اخليرية. 
ويهدف املش����روع إلى توفير 
وجبات إفطار لأسر احملتاجة من 
مختلف اجلنسيات في جميع أنحاء 
الكويت. وستتضمن مساهمة بنك 
اخلليج توفير وجبات اإلفطار ملائتي 
شخص من احملتاجني طوال الشهر 

الفضيل.
 وبهذه املناسبة قال مدير عام 
ش����ؤون مجل����س اإلدارة في بنك 
اخلليج ف����وزي الثنيان: »ش����هر 
رمضان املبارك هو ش����هر العطاء 
للمحتاجني، ويسعدنا أن نشارك 
في مثل هذه املشاريع للمساهمة في 

تغيير حياة الكثير من األسر«.
ومن مش����اريع املبرة السابقة 

فوزي الثنيان يسلم شيك املساهمة لفهد العويهان 

)أحمد باكير(مشاري الغزالي مترئسا اجلمعية العمومية لشركة جلوبال للخدمات اللوجستية والتخزين


