
االثنين 25 يناير 2010   37اقتصاد

أحمد اخللف د.خالد السليطي

متابعة ملجريات اجلمعية العمومية

)فريال حماد( غامن بن سعد آل سعد د.خالد بودي مترئسا اجلمعية العمومية لـ »االمتياز لالستثمار«  

جانب من احلضور في عمومية »االمتياز« ويبدو خالد السلطان وعلي الزبيد

غانم آل سعد لـ »األنباء«: »بروة« خطت خطوة ممتازة بالدخول في شراكة 
مع »االمتياز« ونتمنى أن يرحب السوق الكويتي باالستثمار القطري

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس اإلدارة 
اجلدي���د لش���ركة االمتياز 
لالس���تثمار ورئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و املنت���دب 
العقاري���ة  ب���روة  لشرك���ة 
غامن بن سعد آل سعد ان شركة 
ب���روة العقاري���ة قد خطت 
خطوة ممتازة بالدخول في 
شراكة مع االمتياز لالستثمار 
والتي تعتبر من الشركات 
لب���روة  اإلس���تراتيجية 

العقارية.
وأضاف � في تصريح خاص 
ل� »األنباء« هو األول له عقب 
توليه املهمة � عقب اجلمعية 
العمومية العادية التي عقدت 
أمس أن السوق الكويتي يعتبر 
من األسواق اخلليجية الواعدة 
الفرص،  واملتميزة من حيث 
موضحا: »نأمل أن يكون لدينا 

قدم في السوق الكويتي«.
مشاريع مستقبلية

وعن املشاريع املستقبلي���ة 
بع���د تش���كيل املجل������س 
ل� »االمتياز«، قال  اجلدي��د 
آل س���عد »نعتقد أن هناك 
الكثي���ر من االنس���جام بني 
الشركات الكويتية والقطرية، 
وهذا عامل ايجابي سيساعد 
عل���ى إجن���از العدي���د من 

املشاريع«.
وأشار إلى أن »االمتياز« 
كان له���ا تواج���د قدمي في 
القطري ولها من  الس���وق 
اخلب���رة والدراي���ة الكافية 
ما يجعله���ا تتصدر مرتبة 
مهمة على مستوى األعمال 

مستقبال.
وختم بقوله » لنا أمل كبير 
بأن يرحب السوق الكويتي 

باالستثمار القطري«.
الجمعية العمومية

ه���ذا ووافق���ت اجلمعية 
العادية لش���ركة  العمومية 

التشكيل الجديد لمجلس إدارة »االمتياز«
السليطي لـ »األنباء«: مجلس اإلدارة الجديد

سيضع إستراتيجية تتناسب مع األوضاع الراهنة

لتكون الشركة ضمن الوجهات المفضلة للمستثمرين القطريين

صرح أمني س����ر مجلس إدارة شركة االمتياز لالستثمار أحمد 
ابراهيم اخللف بأن مجلس إدارة الشركة قرر اختيار غامن بن سعد آل 
سعد رئيسا ملجلس اإلدارة وعلي أحمد الزبيد نائبا للرئيس وعضوا 

منتدبا فيما سيضم مجلس االدارة في عضويته كال من : 
1� سلمان مرزوق العلوان.

2� د.خالد بن ابراهيم السليطي.
3� د.خالد محمد بودي.

4� عبداهلل دخيل اجلسار.
5� محمد براك املطير.

6� محمد بن عبدالعزيز آل سعد.
وكال من شركة الفنار احتياطيا أول.

وشركة البالد احتياطيا ثانيا.

عمر راشد
اوضح الرئيس التنفيذي لشركة االولى للتمويل 
القطرية وعضو مجلس ادارة شركة بروه العقارية 
د.خالد الس����ليطي في تصريح خاص ل� »األنباء« 
أن مجلس ادارة الش����ركة اجلديد سيقوم بوضع 
استراتيجية جديدة تتناسب واالوضاع االقليمية 
الراهنة التي متر بها اقتصادات املنطقة مبا يحقق 

عوائد جيدة ملساهمي الشركة خاصة الستثماراتها 
القائمة او املتوقع تنفيذها خالل املرحلة املقبلة.

ولفت السليطي الى ان شركة االمتياز لالستثمار 
الوجهات املفضلة للمستثمرين  س����تكون ضمن 
القطريني مبشروعات جديدة لها رؤية استراتيجية 
تساعد على تعزيز قدرات الشركة مبا يجعلها ضمن 

افضل الشركات العاملة في دول املنطقة.

مجلس إدارة جديد.
وعق���ب إج���راء عملية 
التصويت مت انتخاب مجلس 
إدارة جديد مكون من: غامن 

التأمين���ات  وممث���ل م���ن 
االجتماعية.

وعقب اجتم���اع مجلس 
االدارة اجلديد املنتخب متت 

اثنني  اجلمعية على بندين 
فقط هم���ا قبول اس���تقالة 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
الس���ابق وانتخاب أعضاء 

السليطي  آل سعد ود.خالد 
وعلي الزبيد ود.خالد بودي 
وعبداهلل اجلس���ار ومحمد 
املطير ومحمد بن عبدالعزيز 

االمتياز لالس���تثمار أمس 
على استقالة رئيس وأعضاء 
مجل���س اإلدارة وانتخ���اب 
مجلس إدارة جديد وقد حافظ 
ستة أعضاء من املجلس القدمي 
على مقاعدهم باملجلس اجلديد 
في حني انتخب كل من غامن 
بن سعد آل سعد ومحمد بن 
عبدالعزيز عضوين جديدين 

في مجلس اإلدارة.
تغير الملكيات

وقد ترأس عمومية الشركة 
التي سجلت نسبة حضور 
بلغت 79.01% عضو مجلس 
اإلدارة د.خالد بودي والذي 
اوضح في بداية العمومية ان 
استقالة املجلس القدمي جاءت 
بس���بب التغير في ملكيات 
املس���اهمني في الشركة مما 
حتم الدع���وة لعقد جمعية 
عمومية عادي���ة وانتخاب 

مجلس إدارة جديد.
جدول األعمال

وقد اقتصر جدول أعمال 

املوافقة على تعيني غامن آل 
سعد رئيسا ملجلس االدارة 
وعلي الزبيد نائبا للرئيس 
وعضوا منتدبا. فيما جاء كل 
من ش���ركة الفنار كاحتياط 
اول وشركة البالد كاحتياط 

ثان.
علم���ا ان ه���ذا املجلس 
سيكمل مدة املجلس املستقيل 
اي ان فترته ستكون سنتني 
وذلك حتى نهاية السنة املالية 

.2011
الرأسمال وحقوق المساهمين 

والموجودات
يذكر ان رأس���مال شركة 
االمتياز لالستثمار يبلغ 110.5 

ماليني دينار.
 كما تبلغ حقوق املساهمني 

نحو 190 مليون دينار.
 في حني تبلغ موجودات 
الشركة حوالي 630 مليون 

دينار.
العدي���د من  وللش���ركة 
املشاريع واالستثمارات، كما 
لها حصص ومساهمات في 

العديد من الشركات التابعة 
والزميل���ة املتخصصة في 
مجاالت االستثمار والنفط 
والطاقة والتعليم والعقار 

واخلدمات.
وتس���اهم ش���ركة بروة 
اكبر  العقارية وه���ي متثل 
ش���ركة تطوير عقاري في 
قطر بنسبة 25% من رأسمال 
ش���ركة االمتياز لالستثمار 
بينما تساهم املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية بنسبة 
8% ويس���اهم بنك بوبيان 
إلى  بنسبة 4.5% باإلضافة 
العديد من الشركات والهيئات 

املساهمة األخرى.
تطوير عمل الشركة

من جهة أخرى قال عضو 
مجلس إدارة شركة االمتياز 
لالستثمار والذي تولى رئاسة 
العادية  العمومية  اجلمعية 
للش���ركة د.خالد بودي في 
تصريح صحافي: »سنعمل 
على تطوير مشاريع الشركة 
سواء على املستوى احمللي 

أو اخلليجي«.
خطط العمل

وبنينّ ب���ودي أن املجلس 
اجلديد سيعمل على تدعيم 
الشركة وخطط عملها، الفتا 
إلى أن التحالفات اإلقليمية 
التي ستعقدها الشركة ستزيد 

من منو أعمالها.
التع���اون  وأض���اف أن 
احلالي بني الش���ركة وعدد 
من املؤسس���ات في منطقة 
اخلليج سيدفع »االمتياز« إلى 
اقتناص املزيد من الفرص.

وتاب���ع: نأم���ل أن تكون 
الفت���رة املقبل���ة فترة منو 

ألعمال الشركة.
وخت���م بقول���ه: نح���ن 
متفائل���ون مبجلس اإلدارة 

اجلديد. 

بودي: تغير الملكيات حتّم الدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد

علي الزبيد نائباً لرئيس مجلس اإلدارة وعضواً منتدباً للشركة

أكد في أول تصريح له عقب توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة أن االنسجام بين الشركات القطرية والكويتية سيساعد على تحقيق الكثير من اإلنجازات

من وقائع االجتماع
< استغرق اجتماع اجلمعية العمومية نحو 45 دقيقة.

< لم يقدم مندوب وزارة التجارة أي تعليق بشأن انعقاد اجلمعية.
< جرت عملية التصويت على اعضاء مجلس االدارة اجلدد بهدوء 

ودون اي عرقلة او تذمر من املساهمني.
ــب اجتماعهــــم االول عقب  ــاء مجلس االدارة املنتخــ < عقد اعض
ــس علـــى  ــكيلة املجل ــث مت اختيار تش ــع العمومية حي ــاء وقائ انته

النحــــو املعلن.
< حظي االجتماع بحضور إعالمي مكثف وتواجدت الصحف احمللية 

وبعض الفضائيات.
< جاءت التصريحات عقب اجلمعية لتشير إلى تطوير مشاريع الشركة 
ــالل الفترة املقبلة في  ــتوى احمللي واخلليجي خ ــتقبلية على املس املس

أجواء من التفاؤل.


