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لؤي القطامي

عصام جاسم الصقر مكرما فريق »الوطني« للبولينغ

الرئيس السوري خالل جولة تفقدية مبعمل الغاز اجلديد

د.جعفر علي

جعفر علي: أتوقع نتائج جيدة في الربع األول سيعلن عنها خالل أسبوعين وعموميتها وزعت 15% نقدًا

»كي جي إل لوجستيك« تركز على توسعة أعمالها في مصر ودبي وقطر
شريف حمدي

توقع رئي����س مجلس االدارة 
لش����ركة كي جي ال لوجس����تيك 
د.جعفر علي ان تواصل الشركة 
االي����رادات  ف����ي  النمو  حتقي����ق 
التشغيلية خالل عام 2010، غير 
انه لم يحدد نسبة النمو، مشيرا الى 
ان الشركة حققت منوا في االيرادات 
خالل 2009 بسبب زيادة في اسعار 
بعض عقود التخزين، فضال عن 

تطوير مخازن تابعة للشركة.
ف����ي تصريحات  وقال د.علي 
صحافية خ����الل انعقاد اجلمعية 
العمومي����ة العادية وغير العادية 
امس والتي بلغت نسبة احلضور 
فيها 79.9% ان الش����ركة لم تعلن 
خ����الل الفترة املاضية عن تقدمها 
للمنافسة على عقود من اجليش 
االميركي. واضاف في هذا االطار 
ردا على احد املساهمني ان الشركة 
اخطرت ادارة البورصة بهذا االمر، 
مبينا ان الش����ركة الت����ي تقدمت 
للمنافس����ة على هذه العقود هي 
القابضة. ولفت  الرابطة  ش����ركة 
د.علي الى ان الش����ركة ستخطر 
ادارة البورصة في حال رغبت في 
املنافسة على هذه العقود، مشيرا 
الى ان االمر قيد الدراسة. وذكر ان 
اعمال الشركة اخلارجية تركز على 
اسواق مصر ودبي وقطر، الفتا الى 
ان الشركة تسعى للتوسع في اعمال 

التخزين في هذه االسواق.
التي  النجاحات  ان  واوض����ح 
حققتها الش����ركة في العام املالي 
2009 ترجع ال����ى زيادة ايراداتها 
التش����غيلية من 13 مليون دينار 
في 2008 الى 16.2 مليون دينار في 
عام 2009، حيث بلغ معدل النمو 
25% تقريبا، وذلك نتيجة الزخم 
الذي حققته الشركة على املستويني 

احمللي واالقليم����ي. ولفت الى ان 
اجمالي املصروفات في 2009 بلغ 
11.5 ملي����ون دينار مقارنة مببلغ 
10.7 ماليني دينار للعام املالي 2008، 
ليبلغ بذلك صافي االرباح للعام 
2009 مبلغا وقدره 4.9 ماليني دينار 
مقارنة مببل����غ 2.4 مليون دينار 
للعام املالي 2008، لتحقق الشركة 
بذلك منوا بلغت نسبته 105% عن 

العام السابق، مشيرا الى انه بناء 
على ذلك ارتفعت حقوق املساهمني 
م����ن 32.8 مليون دينار عن العام 
2008 ال����ى 37.7 مليون دينار في 
ع����ام 2009. وعلى صعيد توزيع 
االرباح، وافقت اجلمعية العمومية 
على توصية مجلس االدارة بتوزيع 
اس����هم منحة مجانية بواقع %15 
من رأسمال الشركة املدفوع على 

املساهمني املقيدين بسجالت الشركة 
بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية على السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 اي ما يعادل 

15 فلسا لكل 100 فلس.

شراء 10% من األسهم

كما وافق����ت اجلمعي����ة على 
تفويض مجلس االدارة في شراء 

ما ال يتجاوز 10% من مجموع عدد 
اسهم الشركة ملدة 18 شهرا طبقا 
للقانون، كما وافقت على جتديد 
التفويض ملجلس االدارة في بيع 
عقارات الشركة او رهنها او اعطاء 
الكفاالت او عقد القروض، ومت اخالء 
طرف اعضاء مجلس االدارة وابراء 
ذمتهم، وصادقت اجلمعية العادية 
على تقرير مجلس االدارة ومراقب 

احلس����ابات وامليزانية العمومية 
للشركة على العام املنتهي في 31 

ديسمبر 2009.

زيادة رأس المال

العمومية غير  اما اجلمعي����ة 
العادية فوافقت على زيادة رأسمال 
الش����ركة من 20 مليون دينار الى 
23 مليون دين����ار نتيجة اصدار 

اس����هم منحة مجانية بنسبة %15 
من رأس امل����ال املدفوع بواقع 15 
س����هما لكل 100 سهم، ومت تعديل 
املادة 6 من عقد التأسيس واملادة 
5 من النظام االساسي ليصبح بعد 
التعديل رأسمال الشركة 23 مليون 
دينار موزعا على 230 مليون سهم 
قيمة كل س����هم 100 فلس وجميع 

االسهم اسمية.

  زيادة أسعار بعض عقود التخزين ساهمت في نمو اإليرادات 25% العام الماضي والشركة تسعى لمواصلة النمو التشغيلي

لقطات من الجمعية العمومية
 أك���د د.عل���ي ان نتائ���ج الرب���ع األول 
ستظه��ر خالل اسبوع��ني، وأب��دى تفاؤل���ه 

بشأنه���ا.
  أبدى ممثل عن مؤسسة اخلليج لالستثمار 
حتفظ��ه على بند من��ح مكاف��أة 35 ألف دينار 
ألعضاء مجلس اإلدارة ومت تسجيل التحفظ في 
محضر اجلمعية م����ن قب��ل ممثل���ة وزارة 

التج��ارة.
 أوضح د.علي ألحد املساهمني الذي استفسر 
عن بن���د زيادة املصروفات، ان الس���بب في 
ذلك يرج����ع للتوس����ع في النش����اط وهو 
ما أدى الى زي���ادة ف���ي حج���م االي���رادات 

التشغيلي��ة.

»الوطني« ينتزع للعام الثالث كأس بطولة 
دوري المصارف الكويتية للبولينغ 2010

الرئيس السوري يدشن معمل غاز إيبال
بطاقة 2.5 مليون م3 يوميًا

فاز فريق بنك الكويت الوطني للبولينغ للعام 
الثال����ث على التوالي بكأس بطولة دوري املصارف 
الكويتية وكأس التفوق العام لعام 2010 التي اختتمت 
انش����طتها مؤخرا في صالة مركز كوزمو بالساملية 
حت����ت رعاية وحضور رئيس مجل����س ادارة نادي 
مصارف الكويت هشام البعيجان ونائب مدير عام 
مجموع����ة اخلدمات املصرفية الش����خصية في بنك 
الكويت الوطني عبداهلل التويجري. وقد جاء تتويج 
فريق بنك الكويت الوطني في مس����ابقة الفرق بعد 
فوزه باملباراة النهائية على البنك االهلي الذي حل 
باملركز الثاني وبيت التمويل ثالثا. وقد قام الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر 
بتكرمي فريق الوطني للبولينغ على فوزه بكأس بطولة 
املصارف وكأس التفوق. وقد اكد الصقر اهتمام البنك 
بتشجيع كل موظفيه املهتمني بالرياضة، مشيرا الى 
ان الفرق الرياضية املكونة من موظفي بنك الكويت 
الوطني دأبت في السنوات االخيرة على حتقيق افضل 
النتائج واالنفراد باملراكز االولى بعد حتقيقها ألفضل 

النتائج في مسابقات االلعاب املختلفة مثل كرة القدم، 
الكريكيت، البولينغ، االسكواش والتنس االرضي. وقد 
حصد فريق البنك الوطني لعدة ألقاب ومنها كأس 
أعلى شوط في البطولة وحققه الالعب مشعل الرومي 
� كأس أع لى ثالثة أش����واط فرق � كأس املركز االول 
لفردي الرجال )املاسترز( وحققه الالعب بيرناردو 
أوتيدا واملركز الثاني الالعب محمود يوسف � كأس 
املركز الثاني مبسابقة الزوجي وحققه الالعبان خالد 
حافظ ومشعل الرومي، واملركز الثالث وحققه الالعبان 
محمود يوسف وبيرناردو اوتيدا. باالضافة الى كأس 
املركز الثالث مبسابقة الثالثي وحققه الالعبون محمود 
يوسف، احمد العجيل ومشعل الرومي. وفي النهاية 
حقق فريق بنك الكويت الوطني كأس التفوق العام 
للبولينغ للموس����م 2010/2009 بعد حصوله على 
15 نقطة. وقد مث����ل فريق بنك الكويت الوطني كل 
من: محمود يوسف، خالد خالدي، بيرناردو أوتيدا، 
أليكس نودالو، احمد العجيل، مهدي عرب، يوسف 

شتيل، ومشعل الرومي.

دمشق � يو.بي.آي: دشن الرئيس السوري بشار 
األسد امس معمل غاز إيبال في حمص بطاقة إنتاجية 
تبلغ 2.5 مليون م3 يوميا. ودخل املعمل والذي يقع 
في منطقة الفرقلس قرب حمص وسط سورية على 
خط اإلنتاج منذ حوالي الشهر تقريبا بطاقة تصل 

إلى 2.5 مليون متر مكعب. 
وقالت املؤسسة العامة للبترول السورية ان شركة 
بتروكندا املالكة للمشروع أنهت املشروع خالل أقل من 
سنتني. ويعتبر معمل غاز »إيبال« الثاني من أصل 4 
معامل ستدخل اإلنتاج في منطقة الفرقلس. وأقامت 

شركة بتروكندا الشريكة للحكومة السورية املعمل 
الستثمار الغاز املنتج من حقلي الشاعر والشريفة 
باس����تطاعة تصميمية يومية تبلغ 2.2 مليون متر 
مكعب من الغاز النظيف و85 طنا من الغاز املنزلي 

وألفي برميل من املكثفات.
ووصل إنتاج سورية من الغاز بداية العام احلالي 
إل����ى 25 مليون متر مكعب يومي����ا ينتج منه غاز 
نظيف بني 18 و19 مليون متر مكعب يوميا كما يتم 
استيراد كمية 2.5 مليون متر مكعب في اليوم من 

الغاز املصري.

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2009

القطامي: »أجوان الخليج العقارية« 
تدير صناديق عقارية بقيمة 60 مليون دينار

اقتصاديون: ترّقب المتداولين إلعالنات الربع األول
هيمن على أداء البورصة خالل األسبوع

كون���ا: ارج���ع اقتصاديون 
كويتيون حالة التباين التي مر 
بها سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل االسبوع الى هيمنة وترقب 
املتداولني إلعالنات الربع االول من 
2010 مما انعكس بشكل كبير على 
آليات حركة املؤشرات الرئيسية 

في الشراء والبيع.
لق���اءات متفرقة  وقالوا في 
مع »كونا« أمس ان عدم الوعي 
بأضرار الشائعات التي يطلقها 
عدد من املضاربني كان أساسا في 
املتداولني بالتخلص من  تسرع 
أسهمهم بأي مستويات سعرية 
أمال في اخلروج بأقل خس���ائر 
ممكنة وهو ما ال تعكسه حركة 
السوق وأثبتته حركات األسهم 

التشغيلية.
ورأى نائ���ب رئي���س ادارة 
األصول في شركة االستشارات 
املالية الدولي���ة )ايفا( عبداهلل 
اخلزام ان اربعة عوامل سيطرت 
الس���وق خالل  ت���داوالت  على 
االس���بوع متثلت في الشائعات 

الضغوطات ولدت حالة نفسية 
انعكس���ت على ردود املتعاملني 
وخصوصا الصغار منهم عالوة 
على تأخر االفصاح لبنوك اعتادت 
ان تعلن في وقت مبكر مما ساهم 
في حيرة املتداولني رغم ان املناخ 
االقتصادي العام يعبر عن صورة 

افضل.
وتوقع ان تقف املؤش���رات 
الرئيسية لتداوالت السوق عند 
مستوياتها احلالية لتبدأ بعدها 
عمليات التجميع على االس���هم 
والتخفي���ف من ح���دة الهبوط 
واالستقرار ومن ثم يعبر السوق 
الى موجة ايجابية خالل االسابيع 

القليلة املقبلة.
أما احمللل املالي محمد الطراح 
فأك���د ان التوجه الذي تس���ير 
الكويت  عليه استراتيجية بنك 
املركزي في اخذ املخصصات من 
البنوك كان ديدن السوق وهو ما 
أخر االعالنات ملعظم الشركات 
املدرجة وفتح املجال امام مروجي 
الشائعات للنيل من اسهم محددة 

وخاصة اسهم بيت التمويل االمر 
الذي اثر على اداء السوق.

وأض���اف الط���راح ان م���ن 
ايجابيات خطوة »املركزي«، في 
هذا الصدد احملافظة على الشركة 
من تدني ربحيتها وعدم املبالغة 
في التوزيع���ات وللحفاظ على 
كيانها من اي مخاطر قد تتعرض 

اليها.
الس���يولة  النقص في  وعزا 
املدارة في السوق والتي تتراوح 
بني 50 و60 ملي���ون دينار الى 
حالة التباين وعدم وضوح الرؤية 

الرباح الشركات.
وتوقع ان يش���هد الس���وق 
بع���د االنتهاء من اعالنات الربع 
االول حالة من االرتداد االيجابي 
خصوصا في ظل املناخ االقتصادي 
اجليد الذي عكس���ه بدء التنفيذ 
التنموية والتي  الفعلي للخطة 
رصدت لها مبالغ طائلة ستعود 
بالنفع على الشركات في القطاع 
املدرجة في  اخلاص وأس���همها 

البورصة.

الت���ي طال���ت اس���هم مجموعة 
الرابطة عالوة على الش���ائعات 
التي طالت ربحية اس���هم بيت 

التمويل الكويتي )بيتك(.
وأضاف اخل���زام ان عمليات 
جن���ي االرب���اح التي ش���هدتها 
البورص���ة اضافة ال���ى الترقب 
واالنتظ���ار لبيانات الش���ركات 
املدرجة ع���ن اعمال الربع االول 
من عام 2010 كانت سببا اثر كثيرا 

في منوال اداء السوق على مدار 
جلسات االسبوع.

ومن جهته قال رئيس فريق 
دري���ال للتحلي���ل الفني محمد 
الهاجري ان توجهات ش���ركات 
استثمارية نحو املضاربة اثرت في 
اسهم قيادية خاصة في منتصف 
االسبوع االمر الذي عكسته حركة 

أوامر الشراء والبيع.
وأض���اف الهاج���ري ان هذه 

محمد البدري
اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب لشركة أجوان 
اخللي���ج العقاري���ة لؤي محمد 
القطام���ي ان إجمال���ي حق���وق 
املساهمني للعام 2009 بلغ 9.695 
ماليني دين���ار مقارنة ب� 6.273 
ماليني دينار في عام 2008، مشيرا 
إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة 

لزيادة رأس املال.
وأضاف، في كلمته التي ألقاها 
خ���الل انعقاد أعم���ال اجلمعية 
العمومية العادية للشركة أمس 
والتي استعرض خاللها البيانات 
املالية للشركة ومجمل أدائها عن 
الس���نة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، أن صافي خسارة الشركة 
عن عام 2009 بلغ 361.867 ألف 
دينار بنسبة 3.59% من حقوق 
املساهمني مقارنة بخسارة قدرها 
576.581 ألف دينار بنس���بة %9 
من حقوق املس���اهمني عن عام 

.2008
وأوضح أن ع���ام 2009 كان 
من األع���وام الصعبة التي مرت 
على العال���م عموما وعلى دول 
اخلليج بش���كل خ���اص، حيث 
تأثرت أسواقها املالية والعقارية 
واخلدمية س���لبا باألزمة املالية 
والكساد االقتصادي العاملي، الفتا 
إلى أن الشركة جنحت رغم هذه 
الظروف في تنفيذ جزء ال بأس 
به من استراتيجيتها التي دشنتها 

ع���ام 2008 والهادفة إلى تكوين 
عوائد ثابتة ملساهميها ال تتأثر 
بالتضخم في األسواق العقارية، 
وتبني سياسة متحفظة ومتنوعة 
في استثماراتها من خالل املشاريع 

املختلفة.
واش���ار إل���ى أنه م���ن أهم 
اإلجن���ازات االس���تثمارية التي 
حققنها الش���ركة في عام 2009 
هي االستثمار في محفظة عقارية 
مببل���غ 2.525 ملي���ون دينار، 
واالس���تثمار في شركة عقارية 
محلية مببل���غ 105 آالف دينار، 
باإلضافة إلى االستثمار في عقار 
مدر للدخل بدولة االمارات مببلغ 

912 ألف دينار.

وأكد أن الشركة زادت من عدد 
الصنادي���ق واحملافظ العقارية 
املدارة م���ن قبلها كمستش���ار 
عقاري خالل عام 2009، والتي 
بلغ إجمال���ي قيمتها حوالي 60 
مليون دينار، حيث تأمل الشركة 
أن حتقق من خاللها عوائد مجزية 

ملساهميها.
وفي تصريحات صحافية عقب 
انتهاء أعمال اجلمعية العمومية 
العادية، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أجوان 
القطامي  العقارية لؤي  اخلليج 
ان الش���ركة تعتزم خالل العام 
2010 تعزيز تواجدها ومضاعفة 
استثماراتها في مجال جديد هو 

االستشارات العقارية، ومن هذا 
املنطلق دخلت الشركة في شراكة 
مع شركات اس���تثمارية محلية 
للعمل كمستشار عقاري لثالثة 
صناديق عقارية جديدة، متوقعا 
أن يبلغ إجمالي قيمة الصناديق 
التي تعمل لها الشركة كمستشار 
عقاري خ���الل العام احلالي مبا 
يت���راوح ب���ني 85 و 110 ماليني 

دينار.
ولفت إلى أن ما دفع الشركة 
لتوسيع نشاطها في هذا املجال هو 
اإلقبال الكبير على االستثمار في 
الصناديق العقارية التي أصبح 
لها رواج شديد في الوقت احلالي 
باعتبارها مالذا آمنا وذا ربحية 

أعلى بالنسبة لصغار املستثمرين، 
حيث تتراوح عوائدها بني 9 و 
10% أي ضعف الفائدة التي ميكن 

أن توفرها الودائع البنكية.
وكان���ت العمومي���ة العادية 
للشركة، والتي انعقدت بنصاب 
بل���غ 54.75%، ق���د وافقت على 
توصية مجل���س اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح عن عام 2009، كما 
أقرت تنازل مجلس اإلدارة عن 
صرف مكافآت ألعضائه عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2009، ووافقت كذلك على إخالء 
طرف أعضاء املجلس وإبراء ذمتهم 
عن كل ما يتعل���ق بتصرفاتهم 

القانونية عن الفترة نفسها.

محمد الطراحعبداهلل اخلزام

)أحمد باكير(جانب من عمومية الشركة 

)أسامة البطراوي(د. علي يتوسط اجلمعية العمومية


