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عقدت عموميتها الثانية برئاسة وزارة التجارة والصناعة الكويت استحوذت على أعلى معدل نمو سنوي مركب مقارنة بالدول الخليجية

»الصفاة العالمية« تستمر بمجلس إدارة جديد 
وتعقد عمومية لزيادة رأس المال مستقباًل

»المركز«: 40 مليار دوالر قيمة االستثمارات المستقبلية 
في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي

مليون دوالر«.
وكشف التقرير أن إجمالي قيمة 
املش���اريع املستقبلية وصل إلى 
38.57 مليار دوالر، الفتا إلى أنه 
مع ذلك، هناك حتديان رئيسيان 
يواجه���ان قطاع املوانئ في دول 
التعاون، األول يتعلق باحتمال 
انخفاض عوائد النفط على املدى 
الطويل الذي قد ينتج عنه إلغاء 
بعض مش���اريع املوانئ الكبيرة 
املفترضة حاليا في دول التعاون. 
وثانيا، وفي حال استمرت األزمة 
املالية في الش���رق األوسط فقد 
يتمخض عنها إلغاء املش���اريع، 
وتشير تقديرات »املركز« إلى أنه 
مت إيقاف أو إلغاء مشاريع تقدر 
قيمتها بنحو 1.68 مليار دوالر في 

هذه الفترة.

تصنيف موانئ دول التعاون

وق���ال ان بع���ض املوانئ في 
التع���اون تصن���ف إيجابيا بني 
نظيراتها في العالم، مشيرا الى ان 
ميناء دبي في اإلمارات يصنف في 
املرتبة السابعة بني 528 ميناء في 
العالم. وأضاف أن حجم العمليات 
في ميناء دبي بلغ 11 مليون وحدة 
قياسية من احلاويات في 2008، 
كما شهد امليناء معدل منو مرتفع 
بلغ 16% على أساس معدل النمو 
الس���نوي املركب م���ا بني 2004 

و2008.
 وتابع »كذلك يصنف ميناء 
جدة في السعودية في املرتبة 33 
العالم وتصل طاقته  بني موانئ 
اإلنتاجية السنوية إلى 3.3 ماليني 
وحدة قياسية من احلاويات، ومع 
ذلك، كان منو الطاقة اإلنتاجية أقل 
بدرجة كبيرة من منو تلك في دبي 
بنسبة 8%. واستحوذ ميناء جبيل 
في اململكة العربية السعودية على 
أعلى منو ف���ي الطاقة اإلنتاجية 
إذ وصل مع���دل منوها إلى %51 
لكن بقاعدة أقل وحجم منخفض 
التقرير  بدرجة كبي���رة«، وذكر 
أن دول التع���اون لديها إجمالي 
خمس موانئ تصنيف حتت 100 

نقطة.

ذكرت ش���ركة املرك���ز املالي 
الكويتي )املركز( في بحث جديد 
أصدرته عن قط���اع املوانئ في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
أن حكومات املنطقة اس���تفادت 
من أسعار النفط املرتفعة خالل 
األعوام العدي���دة املاضية، األمر 
الذي ساعدها على تخفيض الديون 
اخلارجية وزيادة اإلنفاق العام. 
وأضاف التقري���ر أن أغلب هذه 
اإلنفاقات متحورت حول تعزيز 
البنية التحتية. ومن بني األوجه 
العديدة لتطوير البنية التحتية، 
شهد قطاع املوانئ البحرية منوا 

هائال من حيث االستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن احلجم 
الكبير لتصدير الهيدروكربونات 
عبر البحر ضمن تطوير املوانئ في 
جميع دول اخلليج. وشهد إجمالي 
الصادرات والواردات التجارية منوا 
في معدل النمو السنوي املركب 
وصل إل���ى 15% ما بني عام 1994 
التقديرات. ومن  و2009 بحسب 
هذا، تشكل الواردات 30%، في حني 
تستحوذ الصادرات على البقية. 
ومن حيث الصادرات، تشكل تلك 
املتعلقة بالهيدروكربونات نحو 

 .%90
و أض���اف التقري���ر أن هناك 
حتوال في تركيز أكبر ثالثة شركاء 
جتاريني للمنطقة منذ عام 1994، 
مشيرا إلى أن دول التعاون صدرت 
نحو 61% من إجمالي صادراتها 
إلى االحتاد األوروبي، واليابان، 

وأميركا في عام 1994. 
وتوقع التقرير أن ينخفض هذا 
املعدل إلى 44% في 2009، مشيرا 
إلى أن هذا االجتاه ينطبق أيضا 
على الواردات إذ استوردت دول 
التعاون 69% من إجمالي وارداتها 
من االحتاد األوروب���ي واليابان 
وأميركا في 1994. وانخفض هذا 

حجم عمليات الشحن )2008 – مليون وحدة عدد الموانئالبلدان
قياسية من الحاويات(

74.65السعودية
30.1قطر

31.02الكويت
73.39عمان

1314.91االمارات
20.26البحرين
3524.25االجمالي

االستثمارات المتوقعة عدد المشاريعالبلدان
)بالمليار دوالر(

51.34السعودية
526.13االمارات
21.41الكويت

37.61قطر
42.00عمان

10.08البحرين
دول مجلس التعاون 

2138.75اخلليجي

أما النمو األعلى تبعا لتقديرات 
»املركز« فكان في الكويت إذ بلغ 
معدل النمو السنوي املركب %15، 
لكن بحصة منخفضة في احلجم 
العام بالنسبة لدول التعاون، إذ 
وصلت حص���ة الكويت إلى %4 

فقط.
و بني التقرير أن في غضون 
ذلك، متلك دول التعاون 35 ميناء، 
وش���هد بعضها مراحل توسعة 
في الوقت احلالي لتلبية الطلب 
التج���اري املتزاي���د. في حني إن 
إجمالي االستثمارات في مشاريع 
املوانئ بدول التعاون حتى عام 
2008 وصل إلى نحو 38.2 مليار 
دوالر تقريبا، في حني بلغ احلد 
األقصى لالستثمارات في اإلمارات 
قرابة 23 مليار دوالر. وتابع »في 
الفترة ما بني يناير 2008 ويوليو 
2009 فقط، وصل إجمالي قيمة 
املشاريع التي مت استكمالها 843 

املعدل حاليا إلى %53.
م���ن ناحية أخ���رى، أوضح 
التقري���ر أن موانئ دول املنطقة 
البحرية ش���هدت مع���دالت منو 
ضخمة من حيث احلجم، إذ إنه 
وبالنسبة للمستوى بشكل عام، 
شهدت املوانئ في دول التعاون 
معدل منو سنوي مركب 12% من 
حيث احلجم، ووصل إلى 24 مليون 
وحدة قياسية من احلاويات »20 
قدم���ا« )TEU’s( في 2008 من 15 
مليون وحدة قياسية من احلاويات 

في 2004. 
إل���ى أن  التقري���ر  وأش���ار 
موانئ اإلمارات العربية املتحدة 
استحوذت على أعلى حصة من 
حيث احلجم ب���ني دول التعاون 
عند معدل 61%. وأضاف أن موانئ 
اإلمارات ش���هدت منوا في معدل 
النمو الس���نوي املركب بلغ %13 
في احلجم ما بني 2004 و2008. 

فواز كرامي
بجولة مكوكي����ة واتفاق بني 
ق����ررت اجلمعي����ة  املس����اهمني، 
العمومية لشركة الصفاة العاملية 
االس����تمرارية رغم غياب مجلس 
اإلدارة عن االجتماع الثاني على 
التوالي جلمعيتها العمومية الذي 
عقد أمس، في مقر وزارة التجارة 
والصناعة والذي ترأسته وزارة 
التجارة والصناعة بنسبة حضور 
بلغت 71.66% من املساهمني بعد 
االتفاق الضمني بني مندوب شركة 
املدينة واملساهمني الرئيسيني في 
الشركة، ومن بني أهم النقاط التي 
برزت في العمومية هو موافقتها 
على إقالة مجلس اإلدارة السابق 
وانتخاب مجلس ادارة جديد مؤلف 
من بدر اليحي����ى ومحمد الغامن 
واحمد املطيري وخالد العبداجلادر 
ويوسف املطير كعضو احتياط.

وقد تضم����ن تقري����ر وزارة 
التجارة والصناع����ة مالحظتني 
األولى في التأخر في تقدمي البيانات 
املالية للشركة والثانية التأخر في 
انعقاد اجلمعيات العمومية للشركة 
باإلضافة إلى عدم جتاوب مجلس 
اإلدارة القتراح 10% من املساهمني 
على عق����د جمعية عمومية. على 

لمزيد من تطوير الصناعات الناشئة ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة بتدوير النفايات

تلبية لرغبة جهات عديدة ولنجاح ندواتها 

»المعادن« توّقع اتفاقية مع السفارة 
البريطانية ضمن برنامجها البيئي »نوير« 

حوران: »أمبشن لالستشارات« 
عقدت ندوتها عن مهارات التسويق

التحويلية  املعادن والصناعات  أعلنت ش����ركة 
»MRC« عن توقيع اتفاقية مع السفارة البريطانية 
في الكويت لتقدمي خدمات تدوير النفايات واملخلفات 
الزائدة، تش����مل الورق والزجاجات البالس����تيكية 
والعبوات املعدنية، وذل����ك ضمن البرنامج البيئي 
»نوي����ر«. هذا وقد وقع العق����د نيابة عن »املعادن« 

مسؤول تطوير األعمال، مساعد فؤاد الصالح.
وأوضح الصالح في تصريح له عقب توقيع املذكرة 
أنها تأتي في إطار إستراتيجية »املعادن« لتوسيع 
نطاق أعمالها في مجال إدارة النفايات، وانطالقا من 
مسؤوليتها االجتماعية في حماية البيئة من التلوث 
والدفع إلى حتسني الصحة العامة. حيث أشار إلى 
أن االتفاق الذي مت توقيعه مع السفارة البريطانية 
يعد األول من نوعه مع إحدى الس����فارات األجنبية 

العاملة في الكويت.
وأضاف الصال����ح أن االتفاقي����ة تنص على أن 
تقوم السفارة البريطانية في الكويت بتسليم املواد 
واملخلفات الزائ����دة عن حاجتها ل� »املعادن« لتقوم 
بعمليات املعاجل����ة وإعادة التدوير والتصنيع مرة 

أخرى.

ولفت إلى أن املذكرة تش����تمل على توفير أنواع 
معينة من النفايات واملخلف����ات الزائدة تتمثل في 
زجاجات املياه البالس����تيكية واملواد املصنوعة من 
األملنيوم كعبوات املشروبات، وكذلك حاويات األطعمة، 

إضافة إلى الورق مبختلف أنواعه.
من جهتها صرحت السفارة البريطانية في الكويت 
ب����أن االتفاق الذي مت الب����دء بتنفيذه ينص على أن 
توفر »املعادن« جميع وسائل نقل املواد من مركبات 
وسيارات نقل الس����تخدامها في نقل املواد من مقر 
السفارة البريطانية في الكويت إلى مقر شركة املعادن 
املس����ؤولة عن ضمان القيام بجميع عمليات إعادة 
التدوير، وتنفيذها وفق����ا جلميع القوانني املعمول 
بها في الكويت ووفقا لقوانني الهيئة العامة للبيئة 
)EPA(. وأشاد الصالح بالتجربة التي تتبناها السفارة 
البريطانية بالتعاون مع شركة املعادن في احلفاظ 
على البيئة وتخليصها من النفايات، من خالل تدوير 
النفايات واالتفاق مع اجلهات املتعددة من شركات 
محلية وعاملية عاملة في القطاعني العام واخلاص، 
إلى أن وصلت إلى املؤسس����ات واملنظمات الدولية 

كالسفارة البريطانية.

التسويق والتي إذا ما مت وضعها 
بالشكل الصحيح تبنى عليها آليات 
تنفيذ ومتابعة اخلطة التسويقية 
وحتقيق مرتبة تنافسية عالية 
باإلضافة إلى احلصول على قدر 
أكثر من احلصة الس����وقية، مبا 
يؤدي لتعزيز ربحية املؤسسات 
والوصول إلى الصورة املطلوبة 

لكل من املؤسسة والعميل.

من خالل ما يش����ترون؟ وملاذا؟ 
كذلك معدالت االستهالك ونواحي 
االستخدام للمنتج. وطرق تقسيم 
إلى قطاعات وأساليب  الس����وق 
تصنيف عمالء.  وقد أكد الغربي 
على أن تصميم املزيج التسويقي 
لكل قطاع من حيث نوع املنتج � 
سعره � توفيره في املكان املناسب � 
والترويج له هو من أهم مهام إدارة 

عقدت أمبش����ن لالستشارات 
والتدري����ب ن����دوة ع����ن مهارات 
العديد  التس����ويق تلبية لرغبة 
من اجلهات ونظرا للنجاح الذي 

القته الندوة األولى.
وقد صرح مشرف التدريب في 
أمبشن لالستشارات محمد حوران 
بأن الندوة قد حضرها نخبة من 
مديري ومسؤولي التسويق وكذلك 
أصحاب العديد من شركات القطاع 
اخلاص. وقد عق����دت الندوة من 
خالل احملاضر املستش����ار أحمد 
الغربي � مستشار النظم اإلدارية 
في أمبشن لالستشارات والتدريب 
الذي قام بدوره بتعريف املفهوم 
احلديث للتس����ويق، وأهم مهام 
إدارة التس����ويق في أي مؤسسة 
أو شركة. كما قام الغربي بشرح 
أهمية القيام بأنشطة دراسة السوق 
)العمالء( وذلك عن طريق البحث 
عن تفضيالتهم � والئهم � دوافع 
ش����رائهم � عادات الشراء لديهم � 

جانب من املشاركني في الندوة

قيمة تداوالت »السكني« بلغت 55.06 مليون دينار خالل يوليو

»إعمار األهلية«: السوق العقاري يستعيد الثقة 
بصعود قيمة األصول إلى 15% مع نهاية يوليو الماضي

ظهور تش���ريعات جديدة لدعم 
القطاع اخلاص وإع���ادة وفرة 
السيولة وتسهيل حركة التمويل 
واإلقراض بني الشركات والبنوك 

واملؤسسات األخرى.

العقار التجاري

وحول حركة نش���اط العقار 
التجاري أفاد التقرير بأن منطقة 
العاصم���ة تعتبر ه���ي اإلدارة 
احملركة ايجابا وسلبا مع العقارات 
التجارية إذ بلغت تداولها حتركات 
ملحوظة أيض���ا على الرغم من 
اس���تمرار تداعيات األزمة على 
القطاع اخل���اص والتي دفعت 
العديد من املؤسسات والشركات 
إلى تقليص أفرعها وذلك خلفض 
كلفة االنفاق على التوس���عات، 
لكن املبادرات التي ظهرت مؤخرا 
لرغبة احلكومة في دعم االقتصاد 
احمللي كانت دافعا لعودة النشاط 
التجاري بشكل طفيف نظرا لرغبة 
املستثمرين واصحاب رأس املال 
إلى االستفادة من الفرص املقبلة 
واملتمثلة في عودة اسعار العقار 
التجاري إلى طبيعته نهاية العام 

احلالي 2009.
ت����داوالت  ان  التقرير  وق����ال 
»التج����اري« خ����الل يوليو 2009 
سجلت 11 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 
50.1 مليون دينار مقابل عقارين 
في يونيو املاضي بقيمة بلغت 4.5 
ماليني دينار وفقا للبيانات الصادرة 
عن إدارة التسجيل العقاري التابعة 
لوزارة العدل، وب����ني التقرير أن 
تراجع أسعار التأجير في التجاري 
وخصوصا في العاصمة دفع بعض 
رجال األعمال والشركات العقارية 
الى استغالل الفرصة واالستحواذ 
على أصول عقارية من املمكن أن 
ترتفع قيمتها عقب بضعة أشهر 
ايجابا السيما وأنها عقارات مدرة 

بشكل جيد.
وأملح التقرير إلى وجود حركة 
التجاري  العقارات  مضاربة على 
سوف يش����هد القطاع خالل شهر 
رمضان قد تدفع إلى عودة ارتفاع 
االسعار على األراضي واملجمعات 
التجارية الصغيرة واملتوسطة. 
وأفاد التقرير بأن القطاع الصناعي 
واملخازن لم يس����جل أي عقارات 

خالل يوليو املاضي.

خالل يوليو املاضي مع تراجع 
أسعاره من 10 إلى 15% عن قيمتها 
في ذات الفت���رة من 2008 األمر 
ال���ذي يدفع باملس���تثمرين في 
هذا القطاع إلى حتقيق مكاسب 
وعائدات م���ن املتوقع أن تصل 
إلى 22% مع انتهاء 2009 احلالي 
وكانت أكث���ر احملافظات تفاعال 
م���ع حركة البيع والش���راء في 
العمارات »االستثماري« )حولي( 
التداوالت  مس���جلة 50.5% من 
على االستثماري على مستوى 
الكوي���ت خالل يوليو بواقع 48 
عقدا من أصل 97 عقدا متت على 
جميع احملافظ���ات فيما جاءت 
محافظ���ة األحمدي في الترتيب 
الثاني للتداوالت بواقع 40 عقدا 
تلتها الفروانية بتسجيل 7 عقود 
فقط وأردفتها العاصمة بتسجيل 
عقدين »استثماري« ولم تسجل 
كل من اجلهراء ومبارك الكبير أي 

عقود خالل يوليو.
وأفاد التقرير بأن معدل صعود 
العقارات »االستثماري«  أسعار 
سوف يش���هد ارتفاعا في شهر 
رمضان املقب���ل بنحو 15% على 
بع���ض العم���ارات املميزة ذات 
اإلي���رادات املرتفعة ومن املمكن 
أن تطرأ األسعار عقب رمضان إلى 
عودة النشاط اجليد في أكتوبر 
العطلة  2009 عقب اس���تئناف 
التش���ريعية وترقب  البرملانية 

وحركة نش���طة خ���الل يوليو 
املاضي  مسجال 97 عقدا بقيمة 
إجمالية بلغت 39.5 مليون دينار 
بارتفاع بلغت نسبته 57% مقابل 
18 عقدا في يونيو 2009 بقيمة 

4.5 ماليني.
وأوضح التقري���ر أن حركة 
النشاط االس���تثماري تفاعلت 

األص���ول العقارية وبدت حركة 
العروض متدني���ة مقابل معدل 
طلب متزايد يقابله رفض البيع 
بانخفاض في األسعار عن ذات 
الفترة م���ن 2008 بنحو 30% ما 
حدا بالوسطاء إلى عدم التمكن 
م���ن إقن���اع البائع واملش���تري 
بإمتام صفقات بس���عر السوق 
ومن املتوق���ع أن ترتفع حركة 
العقارية في اجلهراء  التداوالت 
خالل اغسطس وسبتمبر عملية 
صعود وحتسن مدفوعة بتجاوب 
أسعار السوق مع معدل العرض 
والطلب ولف���ت التقرير إلى ان 
محافظة الفروانية ومبارك الكبير 
تعتبران أكثر احملافظات رواجا 
في تداوالت العقار السكني حيث 
ترتفع معدالت الطلب على البيوت 
نظرا لتميز بعض مناطقها وقربها 
من العاصمة ودوائر ومؤسسات 
الدولة بينما تظل نسبة العروض 
في كل من العاصمة وحولي أقل 
من غيرها م���ن احملافظات فيما 
تش���هد األحمدي تداوال ايجابيا 
في بعض املناطق ومنها املهبولة 
وأبوحليفة والفحيحيل واملنقف 
والصباحية نظرا لتدني عاملي 

العرض والطلب عليها مؤخرا.

العقار االستثماري

ويؤكد التقرير ان قطاع العقار 
االستثماري شهد صعودا ايجابيا 

كشف التقرير العقاري الصادر 
عن شركة إعمار األهلية للخدمات 
العقارية عن صعود أسعار العقار 
»السكني« بنسبة 15% مع نهاية 

شهر يوليو املاضي.
وأضاف التقرير أن عودة بيت 
التمويل الكويتي بيتك والبنوك 
اإلسالمية إلى بيع وشراء ورهن 
العقارات دفعت القطاع العقاري 

إلى التحسن اإليجابي.
وقال التقرير إن مالك العقار 
الس���كني تفاعل���وا مؤخرا مع 
حركة الطلب النشطة واملدفوعة 
بتداوالت نشطة ناجتة عن عودة 
الثقة بني البائع واملشتري السيما 
العقار  التوقعات بصعود قيمة 

السكني مجددا.
وب���دت اس���تعدادات طرح 
العروض ملموسة خالل يوليو 
املاض���ي بني مكاتب الوس���طاء 
العقاري���ني في منطقة العاصمة 
وحول���ي والفروانية واجلهراء 

واألحمدي ومبارك الكبير.
وسجلت تداوالت قطاع السكن 
اخلاص وفقا للبيانات الصادرة 
ع���ن إدارة التس���جيل العقاري 
التابع���ة لوزارة الع���دل يوليو 
2009 ارتفاعا بلغت نسبته 55 
% مس���جلة 307 عقود بإجمالي 
55.06 ملي���ون دينار مقابل 56 
عقدا قيمته���ا بلغت 9.2 ماليني 

دينار.
ولوحظ ان منطق���ة مبارك 
الكبير تصدرت بقية احملافظات 
في الترتيب حيث سجلت عقودها 
للقطاع اخلاص خالل يوليو 85 
عقدا تلتها محافظة الفروانية ب� 
80 عق���دا فيما جاءت حولي في 
الترتيب الثالث ب� 45 عقدا تلتها 
العاصمة بتسجيل 26 عقدا وكانت 
محافظة اجله���راء في الترتيب 
اخلامس مسجلة 25 عقدا وتعد 
اجلهراء أكث���ر احملافظات ترقبا 
لألسعار حيث لوحظ نأي الراغبني 
في البيع بأسعار منخفضة خالل 
الربع األول من 2009 ومن مايو 
القطاع  بدأت حركة السوق في 
السكني باجلهراء تشهد حتسنا 
في التداوالت بينما ظلت عملية 
إمتام البيع متأنية انتظارا لتحرك 
السوق صعودا عقب ظهور قوانني 
جديدة تع���زز من صعود قيمة 

العقار يسترد الثقة

السعودية تعلن 
تراجع تكلفة 

مدخالت اإلنشاءات
الرياض � رويترز: أفادت 
بيانات صدرت عن مصلحة 
اإلحصاءات العامة واملعلومات 
السعودية بأن أسعار الصلب 
املس���تخدم في اإلنش���اءات 
باململكة العربية السعودية 
تراجع���ت 55% حتى نهاية 

يونيو املاضي.
التي   ووفقا للبيان���ات 
نش���رت للمرة األولى على 
موقع املصلحة على اإلنترنت 
تراجعت أس���عار االسمنت 
7% بنهاية يوني���و مقارنة 

مبستوياتها قبل عام.

حتى اآلن.
وكشف اليحيى عن عدم وجود 
اي مطالبات مالية للشركة من قبل 
بنوك كويتية حتى اآلن، الفتا الى 
ان الوقت مازال مبكرا على املجلس 
اجلديد حتى يبت في العديد من 
الى ان  املالية ومشيرا  املواضيع 
مجل����س االدارة اجلدي����د ميتلك 
اس����تراتيجية واضحة ملواجهة 
التي تعترض  املالية  الصعوبات 

الشركة.

مجلس اإلدارة محمد الغامن مؤمترا 
صحافي����ا أكد فيه نية الش����ركة 
زيادة رأس املال من خالل دخول 
مستثمرين استراتيجيني، مؤكدا 
ح����رص اإلدارة اجلدي����دة عل����ى 
متابعة أعمال الشركة وممارسة 
نش����اطها الطبيع����ي حتى تعيد 
حقوق املس����اهمني ويتم التداول 
فيها بصورة طبيعية مشيرا إلى 
أن إقالة مجلس اإلدارة السابق ال 
تبرئ ذمته املالية وهو مس����اءل 

أن يتم عق����د جمعي����ة عمومية 
جديدة لش����ركة برئاسة مجلس 
اإلدارة اجلديد تتم في مناقشة كل 
املقترحات التي قدمها املساهمون 
مبا فيها زيادة رأس مال الشركة 
التي  املالي����ة  ملواجهة املش����اكل 

تعترضها بنسبة %50.
وبعد االنتهاء م����ن اجلمعية 
أق����ام مجلس اإلدارة  العمومية، 
اجلديد الذي ترأسه رئيس مجلس 
اإلدارة بدر اليحيى ونائب رئيس 

)أسامة البطراوي(مجلس اإلدارة اجلديد بعد انتهاء العمومية

»إتقان القابضة« تتحول إلى »أعيان لإلجارة القابضة«
عاطف رمضان

انتخبت اجلمعية العمومية لش��ركة اتقان القابضة مجلس ادارتها 
اجلديد للسنوات الثالث املقبلة واملكون من خمسة اعضاء مجلس ادارة 
وهم »4 اعضاء من ش��ركة اعيان لإلجارة واالس��تثمار، وعبدالوهاب 
االبراهيم«. وصادقت العمومية التي عقدت امس على بنود جدول اعمالها 
التي تضمنت تعديل املادة رقم 13 من النظام االساس��ي للشركة حيث 
كان يتألف مجلس االدارة من 7 اعضاء وأصبح يتكون املجلس من 5 
اعضاء مجلس ادارة. ومت مناقشة العمومية وحساب االرباح واخلسائر 
عن العام 2008، واقرت العمومية التعامل مع اطراف ذات صلة واخالء 
طرف االعضاء وابراء ذمتهم عن تصرفاتهم عن السنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2008 ومكافأة اعضاء مجلس االدارة.
ومت تعديل مادة 2 من عقد التأسيس واملادة 1 من النظام االساسي 
لتتحول الش��ركة من »اتقان القابضة« الى »اعيان لالجارة القابضة«. 
وبهذه املناسبة صرح نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يوسف عبدالقادر 
الهاشمي بان الشركة حققت خالل العام املاضي تراجعا مقارنة بالعام 
2007 حيث انخفضت قيمة اصول الشركة بنسبة 16.5% مقابل ارتفاع 
بنس��بة 17% في عام 2007، وانخفضت حقوق املس��اهمني بنسبة %17 
مقابل ارتفاع 183% للعام 2007 وس��جلت ايرادات الشركة منوا بنسبة 
5% اال ان الربح من التشغيل قد انخفض بنسبة 13% وقد ارتفع صافي 

اخلسارة بنسبة 342% مقابل ربح 381% في 2007.


