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فهد الرجعان

وازاء مناخ يتس���م بالترقب 
واحلذر جتاه احتماالت وتوقيت 
الى  النش���اط االقتصادي  عودة 
وتيرته املعتادة في أعقاب األزمة 
املالية العاملية، فقد واصل البنك 
االلتزام بسياسة ائتمانية متحفظة 
انعكست في ثبات محفظة القروض 
والسلفيات عند إجمالي 13.3 مليار 
دوالر )13.6 ملي���ار دوالر لعام 
2008(، فيما ارتفع حجم محفظة 
االس���تثمارات احملتفظ بها لغير 
املتاجرة من سندات وصكوك ذات 
مراتب ائتمانية مرتفعة الى 3.9 
مليارات دوالر )3.4 مليارات دوالر 
لعام 2008( كمحصلة إلجراءات 
تقليل مخاطر األصول عبر استثمار 
الس���يولة املتحققة في سندات 
س���يادية وشبه سيادية واخرى 
ذات هوامش مجزية، في الوقت 
الذي بقي فيه إجمالي املوجودات 
عند سقف 23.6 مليار دوالر كما 
في 31 ديس���مبر 2009 )23.6 مليار 
دوالر كما في 31 ديسمبر 2008( 
نتي���جة للت���ركيز على حتسني 
إدارة املطلوبات ومصادر التمويل 
ونوعية األصول دون السعي الى 
النمو الس���ريع في بيئة مازالت 
تتميز بعدم االس���تقرار إقليميا 

ودوليا.

ودائع العمالت

 وقد شهدت ودائع العمالء ثباتا 
عند مستوى 13.2 مليار دوالر، 
بينما زادت ودائع قطاع الشركات 
واملؤسسات زيادة ملموسة بنسبة 
7.7% الى 5.5 مليارات دوالر )5.2 
مليارات دوالر لعام 2008(، مما 
يعكس مدى ثقة العمالء مبتانة 
وجودة املركز املالي للبنك األهلي 
املتحد، وهي ثق���ة تأتي معززة 
بقيام وكاالت ستاندارد اند بورز 
وفيتش وكابيتال انتلجنس في 
النص���ف الثاني م���ن عام 2009 
بتثبيت تصنيف البنك عند ذات 
التقيي���م االئتماني املرتفع الذي 
متتع به قبل نشوب االزمة وهو 

اعلن البنك األهلي املتحد امس 
املالي���ة اخلتامية لعام  نتائجه 
2009، والتي تظهر مواصلة البنك 
حتقيق معدالت عالية لإليرادات 
التشغيلية من انشطته املصرفية 
الرئيسية، مسجال منوا بنسبة 
5% في إجمالي الدخل التشغيلي 
ليبل���غ 696.4 ملي���ون دوالر، 
أسهمت فيه زيادة بنسبة %15.7 
في صافي إيرادات الفوائد الذي 
ارتفع ال���ى 466.6 مليون دوالر 
مقاب���ل 403.1 ماليني دوالر لعام 
2008. وعل���ى الرغم من ظروف 
األسواق املضطربة خاصة خالل 
النصف االول من عام 2009، فقد 
جنح البنك بفضل االدارة الفعالة 
العمومية في  امليزاني���ة  لبنود 
التمويل،  احتواء وخفض كلفة 
األمر ال���ذي انعكس ايجابا على 
حتسن ملموس في عوائد هامش 
الفائدة الى 2.4% لعام 2009 من 

2.1% للعام الذي سبقه. 
كما اعلن البنك عن حتقيق ارباح 
صافية بلغت 200.7 مليون دوالر 
لعام 2009، بانخفاض قدره %21.5 
باملقارنة مع ع���ام 2008 )255.7 
ملي���ون دوالر(، وذلك نتيجة ملا 
اتخذه البنك من قرارات احترازية 
بتجنيب ما يلزم من مخصصات 
تكفل تغطية مختلف االحتماالت 
في احملفظ���ة االئتمانية في ظل 
تأثي���رات األزمة على األس���واق 
العاملية واإلقليمية، حيث احتسب 
البنك مبل���غ 228.1 مليون دوالر 
كمخصص���ات خاصة وحتوطية 
ملجمل عام 2009 )98.6 مليون دوالر 
في عام 2008(، ويشمل هذا الرقم 
مخصص���ات بقيمة 171.5 مليون 
دوالر تخص تسهيالت ائتمانية 
مقدمة ملجموعتني س���عوديتني 
متعثرتني بنس���بة تغطية تبلغ 
90% من إجمالي هذه التسهيالت، 
وقد بلغت نسبة الديون املتعثرة 
2.8% من اجمالي محفظة القروض 

والسلفيات. 

الربع األخير

كما حقق البنك في الربع األخير 
من ع���ام 2009 ربحا صافيا بلغ 
17.0 مليون دوالر مقارنة بخسارة 
صافية بلغت 24.4 مليون دوالر 
لنفس الفترة من عام 2008 ناجتة 
عن مخصصات االس���تثمارات 
الدولية، وهو ما  في االس���واق 
ميثل حتس���نا كبيرا في صافي 
أرب���اح الفترة قدره 41.4 مليون 
دوالر على الرغم من التحديات 
التشغيلية وتقلبات األس���واق 
والزيادة التحوطية الكبيرة في 

مخصصات االئتمان. 

)-A( ،)A-( ،)A( )مستقر( على 
التوالي. 

كم���ا أثمرت سياس���ة البنك 
الترشيدية لإلنفاق والعمليات 
سعيا لرفع الكفاءة التشغيلية عن 
حتسن مستمرا في نسبة التكاليف 
إلى الدخل والتي انخفضت إلى 
34.2% ف���ي عام 2009 من %39.1 
في العام الذي س���بقه، فيما بلغ 
العائد املعدل للسهم 4.2 سنتات 
أميركية )5.3 س���نتات أميركية 

لعام 2008(.
وعلى ضوء النتائج احملققة 
لعام 2009 وبالنظر إلى الظروف 
البيئة  الس���ائدة على صعي���د 
التشغيلية، فقد رفع مجلس اإلدارة 
العمومية  توصيته للجمعي���ة 
باملوافقة على توزيع أرباح نقدية 
على السادة مساهمي البنك بواقع 

8% )10% لعام 2008(.
الكفاية  كما س���جل مع���دل 
الرأس���مالية للبنك بنهاية العام 
نسبة 15.1% )13.8% لعام 2008( 
وهي نسبة عالية تلبي وتفوق تلك 
التي تشترطها اجلهات الرقابية 
وهي 12%، كما حتسنت أيضا مالءة 
الش���ق األول من رأس املال إلى 

10.9% )9.0% لعام 2008(.

عام استثنائي

وتعليقا عل���ى هذه النتائج، 
صرح رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي املتحد فهد الرجعان بقوله: 
»لقد شكل عام 2009 عاما استثنائيا 
حاف���ال بالتحدي���ات للصناعة 
أث���ر تداعيات  املصرفي���ة على 
األزم���ة املالية وم���ا أعقبها من 
تباطؤ اقتصادي عاملي وإقليمي، 
والتي أدت إلى ارتفاع في قيمة 
املخصصات املطلوبة التي عادة 
ما تصحب مثل هذه املرحلة من 
الدورة االقتصادية، إال أننا ننظر 
البنك  إلى متانة وضع  بارتياح 
املالي وأدائه خالل عام 2009 رغم 
االنخف���اض املرحلي في أرباحه 
نتيج���ة حرصه عل���ى التحوط 
الكامل جتاه أية مخاطر ائتمانية، 
وإلى ما أثبته البنك من قدرة على 
مواجهة حتديات األزمة ومعاجلة 
كافة اآلثار املترتبة على محفظة 

القروض واملخصصات«.
وأضاف الرجع���ان: »بالرغم 
م���ن حتديات املرحل���ة املاضية 
وتلك املتوقعة خالل عام 2010، 
إال أنه���ا لم تثنن���ا عن مواصلة 
خططنا وتوجهاتنا اإلستراتيجية 
الرامية إلى التوس���ع اجلغرافي 
وتنويع األعمال واخلدمات املقدمة 
لعمالئنا، حيث قمنا مؤخرا بزيادة 
حصتنا اإلستراتيجية في البنك 

األهلي املتحد )مصر( إلى %79.6 
من خالل عرض ش���راء مزدوج 
لألس���هم أجنز بنجاح كبير في 
يناير 2010 وم���ا يتبع ذلك من 
فرص لتعزيز دور البنك وحجم 
عملياته في السوق املصرية، وذلك 
مبوازاة جهودنا الدائبة لتعزيز 
حضور املجموعة على املستوى 
اإلقليمي من خالل السعي لتملك 
حصة مؤثرة في املصرف املتحد 
للتجارة واالستثمار باجلماهيرية 

العربية الليبية.

تطلع مستقبلي

كم���ا نتطل���ع باهتم���ام إلى 
التحول الرسمي لبنك املجموعة 
في الكويت، بنك الكويت والشرق 
إلى مصرف إسالمي  األوس���ط، 
يزاول أنش���طته وفق���ا ألحكام 
وضوابط الشريعة الغراء حتت 
مسمى البنك األهلي املتحد اعتبارا 
من الربع الثان���ي من هذا العام 
رهنا باستكمال املوافقات الرقابية 
وصدور املرسوم األميري اخلاص 
بذلك، وم���ا يعنيه ذلك من فتح 
الباب واس���عا أمام أبعاد وآفاق 
جديدة للعمل املصرفي اإلسالمي 
على صعيد الكويت وبقية أسواق 

املجموعة.
كما يسعدنا قيام »ليجال آند 
جنرال اخلليج«، وهي مشروعنا 
املش���ترك مع شركة »ليجال آند 
جنرال«، إحدى كبرى ش���ركات 
التأمني العاملي���ة ومقرها لندن، 
مؤخرا بتدشني عملياتها وطرح 
منتجاتها التأمينية التقليدية منها 
والتكافلية املتوافقة مع الشريعة 
البحرين كمرحلة  للجمهور في 
أولى على أن تتبعها دول أخرى في 
املرحلة القادمة، وذلك في خطوة 
جتس���د منوذج عمل املجموعة 
التي توفر  الش���املة  املصرفية 
كافة اخلدمات املالية والتأمينية 
حتت سقف واحد والتي نسعى 

إلى حتقيقها.
جدير بالذك���ر أن أداء البنك 
خالل عام 2009 قد حظي بتقدير 
األوساط الدولية، ووجد صداه في 
فوز البنك بالعديد من اجل���وائز 
أب���رزها: جائزة  املرموقة، ومن 
»أفضل بنك في الشرق األوسط � 
2009« و»أفضل بنك لتعامالت النقد 
األج���نبي في الشرق األوسط � 
2009« من »غلوب����ال فاي��نانس«، 
و»أفضل بنك في البحرين« من 
كل من »غلوبال فاينانس« و»ذي 
بانكر« و»أف���ضل بنك للتم���ويل 
الت����جاري في البحرين 2009« 
من »غلوبال فاينانس«، إلى جانب 

جوائز دولية أخرى.

تدشين برج العيادات في منطقة شرق بقيمة 6 ماليين دينار نهاية العام المقبل

السوق العقاري يحتاج لقرارات جريئة لتحقيق االنتعاش المطلوب في أدائه

)أسامة البطراوي(فاضل البغلي مترئسا املؤمتر الصحافي للشركة

أحمد يوسف
في خطوة استباقية قبل طرح 
مشروعات خطة التنمية اخلمسية 
للتنفيذ أعلنت شركة »كي جي إل« 
الدولية للموانئ والتخزين والنقل 
أمس إصدار أسهم زيادة رأس مال 
عبر طرح 150 مليون سهم جديد 

لالكتتاب اخلاص.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته الش���ركة امس، أكد رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة كي جي إل 
الدولية للموانئ والتخزين والنقل 
فاضل البغلي ان الشركة ستستفيد 
من زيادة رأس املال في التوسعات 
وزيادة األنشطة املتوقعة من إطالق 
خطة التنمية. وقال اذا كان اي منفذ 
اقتصادي يتعلق باملوانئ البحرية 
فان زيادة رأسمال الشركة جاءت 
لتواك���ب حجم هذه التوس���عات 

املنتظرة من تنفيذ اخلطة.
ودعا البغلي جميع مس���اهمي 
الش���ركة لإلقبال عل���ى االكتتاب 
اخلاص كال حسب نسبة مساهمته 
في رأس مال الش���ركة عن طريق 
طرح 150 مليون سهم جديد، بالقيمة 
االس���مية التي تع���ادل 100 فلس 
للسهم الواحد، على أن يتم عرض 
األسهم غير املكتتب بها بعد انتهاء 
فترة االكتتاب احملددة للمساهمني 
احلاليني لصالح مس���اهمني جدد، 
بس���عر 105 فلوس للسهم الواحد 
)100 فلس قيمة اسمية باإلضافة 
إل���ى 5 فلوس مصاري���ف إصدار 
غير مس���تردة(، على أن يستمر 
باب االكتتاب مفتوحا للمساهمني 
احلالني سالفي الذكر من تاريخ 2 

خارجية وداخلية تصل الى مليار 
دوالر، كما ان حصتها الس���وقية 
في الكويت تصل الى 20%. وقال 
البغلي ان الشركة كانت قد دخلت 
في مفاوض���ات لتش���غيل ميناء 
طرطوس في سورية العام املاضي 
اال ان هناك شركة زميلة قد فازت 

بالعطاء باقل االسعار هناك.
وأضاف ان الشركة لديها الكثير 
البديلة  من اخلط���ط واخلط���ط 
لتش���غيل أكبر عدد م���ن املوانئ 
البحرية في منطقة الشرق االوسط.
ومن أبرز نشاطات الشركة حاليا 
إدارة وتشغيل محطة احلاويات في 
ميناء الشعيبة بالكويت، كما قامت 
الشركة بتصميم وإنشاء وتشغيل 
وإدارة محطة احلاويات في ميناء 
صقر بإمارة رأس اخليمة في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وعن خطط الشركة املستقبلية، 
قال البغلي: »إن الش���ركة تخطط 
إلس���تراتيجية تخارج من خالل 
إدراج أس���همها في سوق الكويت 
لألوراق املالية أو في س���وق دبي 
الدولي عندما يتم استيفاء  املالي 
ش���روط اإلدراج، أو الدخ���ول في 
تخارج استراتيجي لصالح شركة 
متخصصة في استشارات حقوق 
امللكية اخلاصة أو ش���ركة قائمة 
ف���ي هذا القط���اع أو كيان إقليمي 
منافس«. وقال: شركة كي جي إل 
الدولية للموانئ والتخزين والنقل 
تعد زميلة لشركة رابطة الكويت 
واخلليج القابضة والتي هي بدورها 
مملوكة بالكامل من قبل شركة رابطة 

الكويت واخلليج للنقل.

في حتقيق النمو االقتصادي على 
مستوى املنطقة.

  وبني أن االستثمار في الشركة 
ميثل استثمارا في أحد القطاعات 
التش���غيلية احليوية في املنطقة 
حت���ت مظلة ش���ركة متخصصة 
لديها إدارة ممي���زة بخبرة تفوق 
40 سنة، ومن املتوقع للمستثمرين 
أن يحققوا عوائد مميزة على املدى 
املتوسط، خاصة بعد بدء التشغيل 

في دمياط مبصر.
وأكد البغلي على انه ال يوجد 
منافس باملعنى احلقيق لش���ركة 
»كي جي إل« في الس���وق احمللي، 
حيث انها تعد الش���ركة الكويتية 
الوحيدة العاملة في مجال مقاوالت 
املناولة في املوانئ البحرية خارج 
الكوي���ت، وتدير حجم مش���اريع 

موقف مالي أفضل والتركيز على 
عملياتنا التشغيلية التي تساهم 
في تعزيز اإليرادات وحتقيق منو 

ثابت في املستقبل.
وأشار إلى ان عملية االكتتاب 
اخلاص بزيادة رأس املال، ستمكن 
مس���اهمي الش���ركة من املساهمة 
واالس���تفادة من أهداف الش���ركة 
في تعزيز موقعها كش���ركة رائدة 
ومتخصصة في مجال إدارة وتشغيل 
املوانئ في منطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا )MENA(، وذلك 
من خالل تقدميها خدمات متطورة 
املوانئ، وبالتالي  إدارة  في مجال 
تهدف إل���ى حتقيق عوائد مجزية 
ومستمرة على االستثمار لصالح 
مس���اهميها، كما يسهم في تعزيز 
النشاط التجاري الذي يساهم بدوره 

مارس وحتى 16 مارس 2010. 
البغلي: ستس���اهم هذه  وقال 
الزيادة عل���ى رأس امل���ال البالغ 
قيمته���ا 15 مليون دينار، في رفع 
رأس مال الش���ركة من 12 إلى 27 

مليون دينار. 
وأضاف: تأت���ي خطوة زيادة 
رأس املال في ظ���ل توقعاتنا بأن 
تشهد املوانئ منوا في حركة املرور 
القادمة  والتشغيل خالل املرحلة 
واش���ار إلى أنه س���يتم استخدام 
الزيادة في رأس مال الشركة على 
محورين، األول: إنهاء األعمال في 
مش���روع ميناء دمياط في مصر، 
حيث من املتوقع أن تبدأ عمليات 
التشغيل فيه خالل شهر سبتمبر 
من العام 2011. أما الثاني، ففي إعادة 
هيكلة بعض الديون مبا يضعنا في 

الشركة ترجئ مشاريعها التوسعية في غرب أفريقيا

ال منافسة مع »أجيليتي«

30% حصة »كي جي إل« في ميناء دمياط

اوضح البغلي ان الش���ركة قد أرجأت 
مش��اريعها التوس���عية في غرب أفريقيا 
وذلك نتيجة لت��داعي���ات األزم���ة املالية 
العاملية، مش������يرا ال���ى ان دول غ���رب 
الق���ارة األفري����قية تعتم���د في مت���ويل 
البن��ية التح���تية على  مش���اريعها ذات 
الدولية والتي قلصتها األزمة  التمويالت 

بطبيعة احلال.
وق���ال ان مع��ظم دول غرب أفريقيا دول 
نامية، وإرج���اء خ��طط الش������ركة هناك 
إمنا ه��و مؤق���ت���ا حاملا تتض���ح الرؤية 
فيها من االست���فادة من الت���مويل الدولي 
في مشاريع تخص قطاع املوانئ البحرية 

بها.

قال البغلي انه ال يوجد منافس لش���ركة 
»كي جي إل« مع شركة »اجيليتي«، فاألخيرة 
معنية أكثر مبجال اخلدمات اللوجستية، اما 
»كي جي إل« فهي تقدم خدمات ل� »اجيليتي« 
وتتعاون معها في كثير من املوانئ التي تعمل 

بها »اجيليتي«، حيث ان معظم خدمات في 
املوانئ متر عبر »كي جي إل« فهي زبون لدينا. 
وأضاف ان الشركة تتعاون كذلك مع شركة 
املالحة العربية باعتبارها أكبر شركة مالحية 

والناقل الرسمي في الوطن العربي.

قال البغلي ان »كي جي إل« متتلك حصة 
تبلغ 30% في أكبر ميناء على شاطئ البحر 
األبيض املتوسط في ميناء دمياط، حيث ان 
الشركة هي مدير التشغيل بامليناء، باالضافة 
الى ان الشركة في نهاية املرحلة األولى من 
املشروع. وعن القيمة الرأسمالية مليناء دمياط 
اجلديد قال انها تقدر بنحو 800 مليون دوالر، 
وان رأس���مال االبتدائي للمشروع في حدود 

480 مليون دوالر.

وتوقع ان يتم التشغيل التجريبي للمرحلة 
األولى من املشروع خالل شهر يونيو 2011.

 وأكد على انه ال يوجد فش���ل في متويل 
مش���روع احلاويات في ميناء دمياط الذي 
يقدر طوله بنحو 2350 مترا بقدرة 4 ماليني 
حاوية مكافئة، مؤكدا على ان املشروع واعد 
ويلقى كل الدعم من اجلانب املصري، وانه 
من املتوقع ان حتقق الشركة عوائد وأرباحا 

جديدة من هذا املشروع.

)محمد ماهر( جانب من اجلمعية العمومية لـ »أوتاد العقارية«

عموميتها زادت رأسمالها إلى 26.3 مليون دينار بتوزيع 9% أسهم منحةبنسبة نمو 5% في إجمالي الدخل التشغيلي بالغًا 696.4 مليون دوالر

الرجعان: 200.7 مليون دوالر
صافي أرباح »األهلي المتحد« عن 2009

وليد المالك: »أوتاد العقارية« بالسوق الرسمي 
في النصف الثاني من العام الحالي

عمر راشد
أقرت عمومية أوتاد العقارية أمس زيادة 
رأسمالها إلى 26.36 مليون دينار عن طريق 
توزيع أسهم منحة بنسبة 9% مبا قيمته 2.17 
مليون دينار وذلك للمس����اهمني املقيدين في 

سجالت الشركة. 
وبهذه املناسبة، كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في ش����ركة أوتاد العقارية 
الش����يخ وليد خالد املالك الصباح أن الشركة 
ستدرج في السوق الرسمي في النصف الثاني 
من العام احلالي بعد استكمال إجراءات اإلدراج 

املطلوبة. 
وف����ي رد منه على س����ؤال ل����� »األنباء« 
حول املخاطر التي تكت���نف إدراج الش����ركة 
في الس����وق في ظل تراج���ع أس�������واق املال 
اإلقليمية والعاملية، أوضح املالك أن الشركة 
أداؤها التش����غيلي جيد وبالتالي فإن دخولها 
في السوق لن يؤثر على سهمها وإمنا ستعزز 
من أدائه، الفتا الى أن اإلدراج سيس����هل على 
املساهمني حرية الدخول واخلروج على السهم، 
الفتا الى أن نسبة املالك الرئيسيني في الشركة 

تبلغ %70. 
الش����ركة تس����عى الستكمال  أن  وأضاف 
مشروعاتها احلالية في 2010 و2011 من خالل 
بناء برج العيادات بقيمة 6 ماليني دينار على 
مس����احة 1128 مترا، وان الشركة بصدد تنفيذ 
املرحلة الثاني����ة من مجمع أوتاد في اجلهراء 
على مساحة 6000 متر بقيمة 13 مليون دينار 
ليصبح إجمالي تكلفة املجمع مبرحلتيه األولى 
والثانية 26 مليون دينار على مساحة 12 ألف 

متر، الفتا إلى أن الشركة قامت بتأجير جزء 
كبير من الدور األرضي للش����ركة إلى شركة 
كارفور. وقال املالك ان الشركة تسعى إلنشاء 
فندق في منطقة اجلهراء خالل الفترة املقبلة 
وذلك في نظرة طويلة املدى من قبل الشركة 
لتلبية احتياجات منطقة الشمال التي ستشهد 
تدشني الكثير من املشروعات التنموية خالل 

املرحلة املقبلة.
وأبدى الش����يخ وليد املالك الصباح تفاؤال 
كبيرا مبزيد من التحس����ن في السنة القادمة 
والت����ي قد تنبئ ببداية انحس����ار آثار األزمة 
االقتصادية باإلضافة إلى اعتماد خطة التنمية 
م����ن قبل مجلس األمة، والت����ي البد أن يكون 
لها آثار إيجابي����ة على القطاع اخلاص وعلى 

اخلصوص العقار واخلدمات.
وبني أن الشركة خالل العام املاضي أجنزت 
مجمع خيطان التجاري ومت تأجيره، ثم متكنت 
الشركة من بيع جميع الشقق واحملالت مبجمع 
أوتاد السكني باملهبولة كما مت إجناز مشروع 
مجمع وبرج أوتاد التجاري واإلداري مبركز 
الفنطاس اإلداري بالعقيلة وبدأ التسويق له 
كما استمرت مبيعات مصنع ألوسول لصناعة 
شرائح الش����تر بالنمو حسب ما هو مخطط 

لها.

مالحظات »التجارة«

وقد أقرت عمومية الشركة العادية جميع 
بنودها ال� 10، كما ش����هدت مالحظات من قبل 
وزارة التجارة على ميزانية الش����ركة تتمثل 
ف����ي طريقة تقييم عقارات الش����ركة وقيامها 

باالس����تثمار املباشر في أسهم ما يعد مخالفة 
صريحة لقانون الش����ركات وهو ما دعا ممثل 
وزارة التج����ارة في اجلمعي����ة العمومية إلى 
القول انه في حالة عدم تعديل الوضع سيتم 
الدعوة جلمعية عمومية مبقتضاها يتم سحب 

الترخيص من الشركة. 

تعيين مراقب الحسابات

كما شهدت اجلمعية اعتراض أحد املساهمني 
عل����ى إعادة تعيني مكت����ب البزيع مدققا عاما 
للشركة، إال أن الشيخ مالك الصباح أوضح أن 
اختيار مكاتب التدقيق يخضع ملعايير مهنية 
منها س����رعة اإلجناز في أداء األعمال وكذلك 
قدرته في إجناز األعمال مبهنية عالية، الفتا الى 
أن املكتب معتمد من قبل بنك الكويت املركزي 

للتدقيق على ميزانيات الشركات. 

زيادة رأسمال الشركة

وقد أقرت عموم��ية الشركة غير العادية 
زيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم منحة 
على مس��اهميها بنس���بة 9% ليبلغ رأسمالها 
26.3 ملي����ون دينار، م����ع تعديل املادة رقم 6 
من عقد التأسيس واملادة رقم )5( من النظام 
األساسي. وقد بل��غ صافي أرباح الشركة في 
عام 2009 ما قي���مته 2.4 مل���يون دينار بي���نما 
بلغت ربحية السهم 9.57 فلوس مقارنة ب� 7.5 
فلوس للس����هم في العام املاضي وقد وافقت 
اجلمعية العامة عل����ى اقتراح مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح بنس����بة 9% على ش����كل أسهم 

منحة.

الشركة تفتح باب االكتتاب لزيادة رأس المال بـ 15 مليون دينار وصوالً إلى 27 مليوناً بـ 100 فلس للسهم

البغلي: مليار دوالر حجم مشاريع »كي جي إل« الخارجية 
والشركة تخطط إلستراتيجية تخارج عبر اإلدراج ببورصة الكويت أو دبي


