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)أحمد باكير( معرفي متوسطا عمومية الشركة  

عموميتها أقرت توزيع 7% منحة وارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 7.6% لتصل إلى 235.2 مليون دينار 

معرفي: مخصصات بقيمة 17 مليون دينار قّلصت أرباح »التجارية« إلى 19.1 مليون دينار

الدبوس لـ »األنباء«: »بوابة الكويت«  تدرس مشروع
 لألسمدة الفوسفاتية في مصر .. واألزمة وراء  تأجيل إدراجها

 فواز كرامي 
ذكر رئيس مجلس االدارة في 
شركة بوابة الكويت القابضة 
دب���وس الدبوس ان الش���ركة 
جتري دراسة ملشروع خاص 
باالسمدة الفوسفاتية في مصر 
على ان يتم االنتهاء من عمليات 
التحضير واملباشرة في املشروع 
خالل العام احلالي وكاشفا عن 
دراسات اخرى جتريها الشركة 
ف���ي قط���اع البتروكيماويات 
ف���ي دول مجل���س التع���اون 

اخلليجي.
واضاف الدبوس في تصريح 
ل� »األنباء« عقب انتهاء اجلمعية 
العمومية ان الشركة استطاعت 
حتقيق ارباح على مدى السنوات 
االربع منذ تأسيسها مشيرا الى 
انها قامت بتوزيع 125 فلس���ا 
الى  خالل هذه السنوات الفتا 
ان هذه التوزيعات ناجتة عن 
االداء التشغيلي اجليد للشركة 
وانتهاز الف���رص اجليدة ذات 
التش���غيلي  العوائد واملردود 

املمتاز مش���يرا الى ان االزمة 
اث���رت على  العاملية  املالي���ة 
الشركة بصورة محدودة كسائر 

الشركات االخرى.
وع���ن ادراج بوابة الكويت 
القابض���ة في س���وق الكويت 
لالوراق املالية قال الدبوس ان 
الشركة استكملت كل شروط 
االدارج واخذت املوافقات على 
االدراج من اجلهات الرس���مية 
الكويتي���ة اال ان االزمة املالية 
العاملية وتأثر السوق احمللي 
بهذه االزمة دفع الى تأجيل قرار 

االدراج حتى وقت آخر.
واضاف ان الشركة ستدرج 
حاملا ترى االدارة حتس���نا في 
السوق احمللي من خالل تقدمي 

طلب ادراج جديد.
وفي حديثه عن الشركة قال 
الدبوس ان رأسمال الشركة يبلغ 
50 مليون دينار موزعة على 
عدد 500 مليون س���هم بقيمة 
لكل سهم تبلغ 100 فلس وجميع 
هذه االسهم نقدية وذلك بغرض 

املباشر عن طريق  االستثمار 
متلك اس���هم شركات مساهمة 

كويتية واجنبية.
وتابع قائال: قامت الشركة في 
2005 باملساهمة بحصة مؤثرة 
في شركة االسكندرية لالسمدة 
»ابوقير« وهي شركة مساهمة 
مصرية حيث حققت الشركة 
التابعة أرباحا عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر املاضي 

بلغت 62.5 مليون دوالر مبعدل 
عائد على رأس املال املدفوع بلغ 
25%.وذكر ان الش���ركة متتلك 
حصة قدرها 10% من رأسمال 
شركة »راي اوشن للطاقة« التي 
تعتبر من الش���ركات الواعدة 
البح���ث والتنقيب  في مجال 
الغاز  واستكشاف وتس���ييل 
الطبيع���ي وجميع االنش���طة 
املس���اندة لتق���دمي اخلدمات 
البترولية داخل جمهورية مصر 
العربية وخارجها وقد حققت 
شركة تراي اوشن للطاقة ارباحا 
عن السنة املالية املنتهية بلغت 

55.8 مليون دوالر.
الى ان  الدب���وس  واش���ار 
النتائج املالية للشركة كشفت 
جناح سياس���تها واستمرارها 
في حتقيق االرباح حيث حققت 
الشركة ارباحا صافية في السنة 
املنتهي���ة بلغ���ت 9.7 ماليني 
دينار ومبعدل عائد على رأس 
املال بل���غ 19.4%. الفتا الى ان 
الشركة ستستمر في سياستها 

التركيز عل���ى املجاالت  ف���ي 
االستراتيجية التي حتقق معدل 
امان عال في االستثمار ومعدل 
عائد على االستثمار يتناسب 
وطموحات مساهمي الشركة.

العمومية  وكانت اجلمعية 
العادية لشركة بوابة الكويت 
انعق���دت امس  القابض���ة قد 
بحضور 92.4% من املساهمني 
وأقرت بنود ج���دول االعمال 
كامال مبا فيها اعتماد البيانات 
املالية املجمعة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر املاضي 
ارب���اح نقدية بواقع  ووزعت 
20% اي م���ا يعادل 20 فلس���ا 
للس���هم على ان يتم توزيعها 
بعد ثالثة اس���ابيع من تاريخ 
انعقاد اجلمعية كما وافقت على 
مكافأة مجلس االدارة واصدار 
سندات مبا ال يزيد على رأسمال 
الشركة والسماح لقيام الشركة 
بشراء 10% من اسهمها كما عينت 
مكتب مراقب حسابات ثان في 

حال ادراج الشركة.

 منى الدغيمي 
قال رئي���س مجلس االدارة 
املنتدب للش���ركة  والعض���و 
التجارية العقارية عبد الفتاح 
معرفي ان من���و قيمة أصول 
الشركة ومنو أرباحها أدى الى 
زيادة حقوق املساهمني لتبلغ 
235.27 ملي���ون دينار في 31 
ديسمبر 2009 بزيادة مقدارها 
7.6% مقارنة بنفس الفترة من 
العام 2008، فيما بلغ اجمالي 
أصول الشركة 413.03 مليون 
العام 2009  دينار في نهاي���ة 
بزي���ادة مقدارها 3.6% مقارنة 

بنهاية العام 2008. 
وأضاف خالل عقد اجتماع 
اجلمعية العادية وغير العادية 
للشركة بنسبة حضور %86.4 
أن العائد على حقوق مساهمي 
الش���ركة بلغ 8.1% خالل العام 
ب���� 6.6% خالل  2009 مقارنة 

العام 2008.
وعل���ى مس���توى دي���ون 
والتزامات الشركة، أشار معرفي 
الى أن ادارة الش���ركة متكنت 
من اعادة جدولة اجلزء األكبر 
من الديون قصيرة األجل الى 
ديون طويل���ة األجل مما كان 
األث���ر االيجاب���ي والكبير  له 
على البيانات املالية للش���ركة 
وتدفقاته���ا النقدية، باالضافة 
الى حتسني رأس املال العامل، 
الفتا الى أن اعادة اجلدولة قد 
الزم تخفي���ض مع���دل تكلفة 
الدين ومعدل الديون الى حقوق 

املساهمني.

سياسة تحفظية

 وفي تعليقه على النتائج 
احملققة أكد معرفي أنها نتائج 
املبذول���ة  تعك���س اجله���ود 
لتحقيق األهداف املرجوة في 
ظل االلتزام باالس���تراتيجية 
املعلنة للشركة والتي تتركز 
على الس���عي الدائم القتناص 
الفرص االس���تثمارية الواعدة 
والتي حتقق قيمة مضافة ألموال 
املساهمني. باإلضافة إلى كونها 
سياسة حتفظية هدفها احملافظة 
على حقوق املساهمني وإظهار 
القيمة والقوة احلقيقية ألصول 
الشركة، انطالقا من هذا املبدأ، 

وتطبيقا للمعايير الدولية.
 وتابع معرفي ان الش���ركة 
حققت أرباحا صافية بلغت 19.1 
مليون دينار في 2009 بزيادة 
مقدارها 31.7% مقارنة مبا حققته 
عن نفس الفترة من العام 2008 
وبربحية 11.53 فلس���ا للسهم 
بزيادة مقدارها 2.2 فلس لكل 

سهم مقارنة بسنة 2008.

حماية حقوق المساهمين

وأوض���ح أنه بع���د إجراء 
الدراس���ة الدقيقة لوضع هذه 
األصول مت أخ���ذ املخصصات 
الالزمة، مش���يرا إل���ى أن هذه 
املخصص���ات بلغ���ت نحو 17 
مليون دينار والتي ظهرت في 
البيانات املالية للشركة ملواجهة 
اآلثار السلبية الناجتة عن األزمة 
االقتصادية العاملية وانعكاساتها 
على االقتصاد العاملي، وأضاف 
ان األرباح كانت من املفروض 
أن تكون في حدود 38 مليون 
أن  دينار لكن الشركة فضلت 
تكون لها مخصصات حلماية 
حقوق املساهمني والتحوط من 

أي آثار سلبية.
وتاب���ع معرفي تصريحاته 
العقارية«  ان »التجارية  قائال 

عل���ى  مس���يرتها  تواص���ل 
الصعيدي���ن احمللي واإلقليمي 
وتسعى جاهدة للمساهمة في 
التطوير العمراني بالكويت عن 

طريق مشاريعها العقارية التي 
حتمل بصمتها املميزة، وفي هذا 
اإلطار فإن »التجارية العقارية« 
على املستوى احمللي تواصل 

متابع���ة تنفيذ مش���روعاتها 
العقارية املختلفة منها مجمع 
السيمفوني الذي يتضمن فندق 

.Missoni Hotel ميسوني

بداية التأجير
من جهة أخرى، أفاد بأنه مت 
البدء بالتعاقد مع املستأجرين 
بالنس���بة ملجمع السيمفوني 

الذي يعد بتصميمه الفريد أحد 
إسهامات »التجارية العقارية« 
في التطوير العمراني بالكويت 
والذي يعتبر األول من نوعه في 
الشرق األوسط ويعتبر فندق 

اليف ستايل.
كما أفاد معرفي بأن التجارية 
العقارية قد بدأت في إجراءات 
التأجير والتعاقد اس���تعدادا 
لتشغيل مشروع برج التجارية 
ال���ذي يلقى إقباال على طلبات 
الوح���دات مما يعكس  تأجير 
االهتمام بني أوس���اط األعمال 
باملش���روع، مشيرا إلى أن هذا 
البرج ميثل إضافة جديدة للوجه 
املعماري للعاصمة، باإلضافة 
إلى كونه نقلة نوعية في عالم 
العقار بتصميمه الفريد ومتيز 
موقعه بسهولة الوصول إليه 
ونوع اخلدم���ات التي يقدمها 

للمستأجرين.
وردا عل���ى س���ؤال اح���د 
املساهمني حول نسبة اإلشغال 
في عقارات الشركة املؤجرة، أفاد 
بأنها بلغت 96% وذلك للزيادة 
في اإليجارات، موضحا انه رغم 
هذه الزيادة إال أن املستأجرين 
متمسكون بالعقارات للخدمات 

اجليدة املتاحة من الشركة.

سياسة التحالفات

وأضاف معرفي أن »التجارية 
العقاري���ة« تواصل سياس���ة 
التحالفات اإلس���تراتيجية مع 
أطراف مش���هود لهم بالكفاءة 
املتراكمة وقامت  واخلب���رات 
»التجاري���ة« في ه���ذا اإلطار 
ولضمان جناح مش���روعاتها 
املختلف���ة بتأس���يس عدد من 
الكيانات إلدارة مش���روعاتها 

اإلقليمية.
أق���رت عمومية  هذا وق���د 
الشركة توزيع 7% أسهم منحة 
من رأس املال املدفوع أي 7 أسهم 
لكل مائة س���هم، وأفاد معرفي 
أن قيم���ة التوزيع���ات أخذت 
املوازنة بني  باالعتبار معايير 
الداخلية والتوقعات  املصادر 
املستقبلية للش���ركة وتكلفة 
األموال املستثمرة للمساهمني 
ملواجهة أوضاع السوق احمللي 

احلالية واملستقبلية.
كما وافقت عمومية الشركة 
غير العادية على زيادة رأسمال 
الشركة من 171.4 مليون دينار 
إلى 183.4 مليون دينار وذلك 
عن طريق توزيع أسهم منحة 

مجانية بنسبة %7.

توفيق اجلراح يتصدر حضور عمومية »التجارية« عبدالفتاح معرفي

»التجارية« تفضل الشراكة 
مع القطاع الخاص

ردا عن س��ؤال اح��د الحضور ح��ول امكانية دخول 
»التجارية« في مش��اريع تنموية ومش��اريع B.O.T قال 
معرفي ان الشركة تفضل مشاركة القطاع الخاص، وذلك 
لفشل تجربتها على مستوى مشاريع B.O.T، مشيرا الى 
انه س��بق للشركة ان دخلت في مشروع منذ سنتين مع 
المؤسس��ة العامة للرعاية الس��كني��ة وتحصل��ت على 
المرك��ز االول، وذل��ك لبن�اء 16 ألف وحدة س��كنية في 
الجه��راء بتكلفة اجمالية نحو 186 ملي��ون دينار، ولكن 

توقف المشروع.
واضاف انه منذ اسبوعين اعلنت »السكنية« انها ستطرح 
المشروع ثانية بتكلفة اجمالية تقدر ب� 582 مليون دينار، 
الفتا الى ان هذا التأخير في الطرح والمباشرة في المشاريع، 
مم��ا ينتج عنه زيادة التكلفة ينفر الش��ركات من االقدام 

على مثل هذه المشاريع. إعادة جدولة الجزء األكبر من الديون قصيرة األجل إلى طويلة األجل أثر إيجابيًا على البيانات المالية 

دبوس الدبوس

مشروع سيموني اجلديد أحدث مشاريع الشركة 


