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السلطان: 2010 عاما محوريا لـ »أجيليتي« وتراجع  الربحية غير متوقع

أكدت شركة »أجيليتي« أنها جنحت خالل السنوات 
القليلة املاضية في تعزيز قدراتها الش����املة واملتكاملة 
وترس����يخ مكانتها في قطاع اخلدمات اللوجستية على 
املس����توى الدولي بفضل تطوير الش����ركة من����ذ العام 

.2003
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
طارق السلطان في بيان صحافي مبناسبة إعالن النتائج 
الفصلية أن »أجيليتي« متكنت بفضل استثماراتها الضخمة 
من بناء صرح لوجستي ضخم من الطراز األول وتوسيع 
نطاق وجودها اجلغرافي ح����ول العالم، حيث أصبحت 
»أجيليتي« للخدمات اللوجستية العاملية املتكاملة، الذراع 
التجارية للشركة تعمل في 120 دولة، وتخدم أكثر من 50 
ألف عميل، الفتا إلى أن الشركة جنحت في تنمية قدراتها 
املتخصصة الس����تيفاء متطلبات القطاعات املختلفة من 

السوق سواء التابعة للحكومة أو القطاع اخلاص.
وشدد السلطان على أن ش����ركة »أجيليتي« متكنت 
من تعزيز قدراتها اخلاصة في األس����واق الناشئة حيث 
تتميز عملياتها التش����غيلية في تلك األسواق ذات النمو 
املتزايد بالقوة والفعالية، والس����يما وجودها املميز في 
كل من الص����ن والهند وبقية دول آس����يا، دول مجلس 
التعاون اخلليجي وباقي دول الشرق األوسط، وروسيا 
وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية، حيث تقدم احللول 
اللوجس����تية املتخصصة في مجاالت املواد الكيميائية، 

والوقود، واملعارض واالنشطة، واملشروعات املختلفة.
مشيرا إلى أن »الشركة قامت باالستحواذ على مجموعة 
من الش����ركات التي تعمل في مجاالت اإلدارة الصناعية 
والعقارية، والطيران، واملناولة األرضية، وحلول حتديث 
اجلمارك واحلكومة اإللكترونية، وموضحا أن تلك املجموعة 
من الشركات، التي تنضوي حتت املسمى العام »أجيليتي« 
للبنية التحتية، ساعدت في اجلمع بن احللول املختلفة 

لصالح العمالء«.

2009 انجاز في سنة التحديات

واشار السلطان إلى أن : »األزمة االقتصادية العاملية 
التي ظهرت أوائل العام 2008 وما حلقها من ركود اقتصادي 
ف����ي العام 2009 كانت مبنزلة االختبار ملرونة الش����ركة 
وصناعة اخلدمات اللوجس����تية حيث انخفضت احجام 
الشحن التجاري والتي نتجت عن انخفاض حجم التجارة 
الدولية الول مرة منذ الثالثينيات من القرن املاضي، وعليه 

نتوقع أن التراجع في صافي اإليرادات على املدى القصير، 
فاننا نخطط لتخفيف آثاره من خالل إدارة السيولة حيث 

نتوقع أن يكون األثر على التدفق النقدي أقل«.
واس����تعرض الس����لطان نتائج الربع األول من العام 

فق����د انخفضت أرباح كل الش����ركات العاملة في القطاع 
اللوجستي تقريبا عن مستويات عام 2008«. 

وأوضح أن: »أجيليتي« استعدت لهذا العام افضل من 
غيرها من الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، فقد 
بلغ صافي الربح 156.4 مليون دينار اي بزيادة 10.6% عن 
عام 2008، مبينا أن »هذه الزيادة الطفيفة جاءت بالرغم 
من وضع السوق، وذلك نتيجة لعوامل عدة، متثلت في: 
التعديل املبكر ملستويات املوارد في اخلدمات اللوجستية 
التجارية، حيث رأينا في التباطؤ الذي حدث بداية العام 
2008 جرس انذار ومؤش����را عل����ى التباطؤ االقتصادي 
الذي حل على مس����توى أشمل، وأحجام العمل املتزايدة 
من خالل العقود احلكومية في الكويت والعراق مدفوعا 
بارتفاع مستويات القوات في هذه املنطقة، باإلضافة إلى 
إيرادات وارباح جديدة من توسيع شبكتنا في البرازيل 
واملكسيك، فضال عن عقود حكومية جديدة خارج منطقة 

الشرق األوسط«.

2010 عام محوري

وفيما يتعلق بالعام احلالي، أكد الس����لطان أن 2010 
سيكون عاما محوريا لشركة »أجيليتي« بسبب »االنسحاب 
التدريجي للقوات األميركية من العراق وما تال ذلك من 
تخارج من بعض عقودن����ا احلكومية الكبرى التي كان 
موعد خيار التجديد األخير لعدد منها العام احلالي وهي 
التي ظلت تساهم بنسبة ما بن 25% و35% من اإليرادات 

السنوية ل� »أجيليتي«.
وأوضح أنه على الرغم من أن الشركة توقعت حتما 
خططا النسحاب القوات األميركية من العراق، إال أن هناك 
حتدين إضافين غير متوقعن كان لزاما على الش����ركة 
التعامل معهما خالل الس����نة املاضي����ة، يتمثل األول في 
الرك����ود العاملي الذي فاجأ العالم ف����ي نهاية عام 2008، 
والتعافي مبعدل أبطأ من املتوقع من تلك األزمة التي كان 
لها تداعيات مس����تمرة على قطاع اخلدمات اللوجستية 
العاملية املتكاملة، فيم����ا يتمثل التحدي الثاني بالوضع 
القانوني الذي ادى الى تعليق إرساء عقود حكومية جديدة 
على شركة »أجيليتي«، مشيرا إلى أنه »كان لذلك عميق 
األثر على نش����اط الشركة في مجال اخلدمات احلكومية 
والدفاع، حيث أدت تلك التحديات، مجتمعة، إلى تغيير 

في املنظومة املالية ل�»أجيليتي« على املدى القصير«. 

نتائج الربع األول

وأش����ار الس����لطان إلى أن مقارنة مستويات األرباح 
باالعوام السابقة ستكون مضللة مبا أن أرباح عام 2009 
جاءت مغايرة لتراجع أرباح الش����ركات األخرى العاملة 
في نفس املجال، مبينا أنه لذلك »سنبدأ مبقارنة النتائج 
املالية لهذا الربع بالفصل السابق عليه حيث يعكس هذا 
االجتاه واق����ع األعمال والتي تتطور بها العقود الكبيرة 
خالل الوقت ومن ثم تتراجع مع انتهاء مدتها، وستركز 
اإلدارة على صافي  اإليرادات وإدارة التدفق النقدي، وفيما 

احلالي وأشار إلى انخفاض اإليرادات اإلجمالية للشركة 
مبق����دار 67.7 مليون دينار، ال����ى 403 مالين دينار أي 
بنسبة 14.4% مقارنة بالربع الرابع لعام 2009، مشيرا إلى 
أن هذا االنخفاض جاء كمحصلة ملجموعة من املتغيرات 
املتباينة، هي: انخفاض إيرادات قطاع اخلدمات احلكومية 
والدفاع بنسبة 28.8% في الربع االول من 2010 الى 131.7 
مليون دينار بس����بب هبوط أحج����ام العقود احلكومية 
األميركية النسحاب القوات األميركية من العراق، وايضا 
»نتيجة لقيام احلكومة األميركية بتعليق إرساء العقود 
اجلديدة على الشركة، فلم تتمكن الشركة من إحلاق هذا 
االنخفاض املتوقع في اإليرادات بنمو جديد في اإليرادات 

من أفغانستان وغيرها من مناطق العالم«.
باالضافة إلى أن قطاع اخلدمات اللوجيستية العاملية 
املتكاملة شهد انخفاضا في اإليرادات يقدر ب� 17.4 مليون 
دينار في الربع األول من 2010 أي بنس����بة 5.8% مقارنة 
بالربع الرابع من عام 2009، وحيث تقدر ايرادات القطاع 
حاليا ب� 279.4 مليون دينار، ويأتي هذا االنخفاض كنتيجة 
طبيعية ملا تشهده اخلدمات اللوجيستية من زيادة في 
أحجام التجارة في الربع الرابع من كل عام مقارنة بالفصول 
األولى من الس����نة، الفتا إلى أن حجم أعمال القطاع شهد 
زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي حيث حقق 
القطاع زيادة في اإليرادات بنس����بة 14% مقارنة بالربع 

األول من عام 2009. 
واضاف السلطان أنه باالضافة لذلك، ساهمت مجموعة 
شركات »أجيليتي« للبنية التحتية مبقدار 20.8 مليون 
دينار من مجموع اإليرادات، أي بزيادة بلغت نس����بتها 
22.7% ع����ن الربع الرابع من عام 2010، وقد واصل قطاع 
البنية التحتية حتقيق منو جيد في النش����اط األساسي 

على مدى السنوات العديدة املاضية.
كذلك انخفض صافي اإليرادات من اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة في املقابل بنسبة 17.8% للربع االول من 
عام 2010، مقارنة بالرب����ع الرابع من عام 2009، ويعود 
السبب في ذلك إلى االرتفاع في أسعار الشركات الناقلة، 
والذي هبط عند بدايات األزمة املالية العاملية، األمر الذي 
أدى إلى الضغط على هوامش أرباح الشحن في كافة أرجاء 

هذا املجال من النشاط، واثر على أرباح »أجيليتي«.
وأشار السلطان إلى أن التغيرات السابق استعراضها 
في النتائج انعكس����ت على مؤشرات الربحية والسيولة 

كما يلي:
� بلغت األرباح التشغيلية 18.9 مليون دينار في الربع 
االول من عام 2010، بانخفاض نسبته 55.3% منذ الربع 
الراب����ع من عام 2009، ويأتي هذا االنخفاض جراء تدني 
أحجام أعمال قطاع اخلدمات احلكومية والدفاع، والضغوط 
التي تعرض لها صافي هوامش أرباح اخلدمات اللوجيستية 

العاملية املتكاملة، بناء على ما مت بيانه أعاله.
� بلغ النقد م����ن العمليات 62 مليون دينار في الربع 
االول من عام 2010، أي بزيادة نس����بتها 33% عن الربع 
الرابع من عام 2009، وبلغت التدفقات النقدية املستمرة 

عن هذا الربع 47 مليون دينار أي بارتفاع نسبته %404 
عن الربع الرابع من عام 2009.

� بلغ صافي الدخل 17.6 مليون دينار في الربع االول 
من عام 2010، مقارنة مبق����دار 40.8 مليون دينار للربع 
الرابع من عام 2009، مما أدى الى بلوغ ربحية الس����هم 
ملقدار 17.5 فلس����ا لهذا الربع م����ن العام، مقارنة بربحية 

بلغت 40.6 فلسا في الربع الرابع من عام 2009.

توقعات المستقبل

وتطرق السلطان لتوقعات املستقبل في رسالته املوجهة 
إلى املساهمن واملستثمرين والعمالء واملوظفن واملوردين 
والش����ركاء التجارين للش����ركة وخصوصا ما ميكن أن 
تعكسه النتائج املالية على املدى القصير، مؤكدا أن الرؤية 
واإلستراتيجية الشاملة لشركة »أجيليتي« في مواجهة 
التحديات التي متر بها حاليا لم تتغير، مشيرا لضرورة 
تعديل اجلداول الزمنية واخلطط التكتيكية التي تضعها، 
موضحا: »من الناحية الواقعية، فإن عام 2010 س����يمثل 
سنة انتقالية للشركة، ومن املتوقع أن تواجه »أجيليتي« 
انخفاضا في الربحية على مدى االربعة ارباع من السنة 
احلالية، جراء انتهاء العقود احلكومية األميركية الكبرى 
في العراق، والتعافي البطيء من الركود العاملي، واألثر 

املادي للنزاع القضائي مع احلكومة األميركية«.
وفيما يتعلق مبجاالت ومستويات قطاعات األعمال 
داخل الش����ركة أشار الس����لطان إلى تراجع نشاط قطاع 
اخلدمات احلكومية والدفاع جراء انسحاب القوات والنزاع 
القضائي مع احلكومة األميركية. إال انه قال: »إذا متكنت 
الشركة من تس����وية النزاع، عندئذ سيركز القطاع على 
إعادة بناء نشاطه بقوة، وتفعيل عملية تطوير النشاط 
والوص����ول إلى العمالء، أما إذا ل����م نتمكن من التوصل 
إلى تسوية ترضي الطرفن، فسيكون علينا تقييم كافة 
اخليارات اإلس����تراتيجية املتاحة لنشاط القطاع، وفي 
الوق����ت الراهن، لم يتم اتخاذ قرار بهذا الش����أن، وعليه 
فإن الوضع الزال غير واضح، ولكننا قمنا بوضع خطة 

طوارئ لكل االحتماالت والنتائج«.
وفي املقابل، كشف عن متغير ايجابي يتمثل في ازدياد 
األهمية النس����بية لقطاع اخلدمات اللوجيستية العاملية 
املتكاملة في مواجهة الغموض الذي يكتنف نشاط قطاع 
اخلدمات احلكومية والدفاع، مشيرا إلى أن إستراتيجية 
القطاع ستظل كما هي دون تغيير، ولكن سيتم اإلسراع 
باجلداول الزمنية للخطة، وستواصل اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة التركيز على النمو، واألداء، واالبتكار. 
وعلى الصعيد املالي، فقد أكد السلطان التزام الشركة 
في جميع األحوال، بوضع نظام جديد، ومواصلة خفض 
التكاليف بحكمة وعقالنية، مشيرا إلى أن الربع األول من 
عام 2010 شهد انخفاض في املصروفات التشغيلية بقيمة 
9 مالي����ن دينار عن الربع الرابع من 2009، وذلك بفضل 
اجلهود الرامية إلى احتواء التكاليف واملبادرات املتعلقة 

بخفض املصروفات التشغيلية والعامة. 

سنواصل تنمية اإليرادات الذاتية والخفض الحكيم للتكاليف  خطة طوارئ لكل االحتماالت والتحديات ستمثل حافزاً للتغيير 

حققت 17.6 مليون دينار أرباحًا في الربع األول بواقع 17.5 فلسًا للسهم

طارق السلطان

فيصل املطوع

»كي جي إل« تحصل على تسهيالت ائتمانية من »الدولي«

»طفل المستقبل« تستعد الفتتاح فرع جديد
في مجمع البيرق بالعقيلة

»منا القابضة« تربح 195 ألف دينار
اعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة منا 
القابضة )منا قابضة( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 31-3-2010، وجاءت النتائج متضمنة ارباحا 
195 الف دينار مبا يعادل 0.33 فلس للسهم وذلك مقابل ارباح 
501 الف دينار مبا يعادل 1.6 فلس للسهم عن نفس الفترة من 

العام املاضي.
من جهة اخرى اعلنت ش���ركة املع���دات القابضة ان مجلس 
ادارتها اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 
في 31-3-2010، وكانت النتائج متضمنة ارباح 639 الف دينار 
مبا يعادل 4.7 فلوس للس���هم وذلك مقابل خس���ائر 656 الف 
دينار مبا يع��ادل 4.8 فلوس للس���ه��م ع���ن نفس الفترة من 

العام املاضي.

قالت شركة كي جي إل لتأجير السيارات 
انها حصلت من بنك الكويت الدولي على 
تس���هيالت ائتمانية ملدة 36 شهرا وذلك 
لتنفيذ عقد مناقصة تأجير الس���يارات 
لشركة نفط الكويت بقيمة اجمالية قدرها 
9.7 مالين دينار، والذي فازت به الشركة 

في يناير املاضي.
وأشارت الشركة في بيان صحافي الى 
أن العقد يتضمن تأجير 1100 مركبة شامال 
جمي���ع أعمال صيانة وخدمات املركبات 
ويبدأ العمل به اعتبارا من األول من يونيو 
املقبل وملدة 30 شهرا، حيث متكنت شركة 

كي جي إل لتأجير السيارات من جتديد 
هذا العقد مع شركة نفط الكويت للمرة 

الثالثة على التوالي.
اجلدير بالذكر أن ش���ركة كي جي إل 
لتأجير الس���يارات هي احدى الشركات 
التابعة لشركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل وتبلغ نسبة ملكية )الرابطة( فيها 
100%، وتتمحور أعمالها الرئيس���ية في 
تأجير السيارات لعمالئها من القطاعن 
التجاري واحلكومي داخل الكويت، كما أنها 
املمثل احلصري لشركة ناشيونال العاملية 
لتأجير السيارات، حتتل الشركة مكانة 

رائدة في قطاع تأجير السيارات أتاحت 
لها االس���تمرار في النمو واالزدهار على 
الصعيد احمللي، والسعي القتناص املزيد 
من الفرص لتوسيع عملياتها مستقبال 

على الصعيد االقليمي.
وجتدر االشارة ايضا الى أن بنك الكويت 
الدولي يسعى الى تعزيز ثقته واميانه 
بدوره احليوي في بناء مجتمع األعمال 
احمللية، وحيث يتطلع الى دعم املزيد من 
مشاريع الشراكة مع املؤسسات احمللية 
واملساهمة في دفع عجلة مشاريع التنمية 

املستدامة في الكويت.

أعلنت شركة طفل املستقبل 
»فيوتشر كيد« عن استعدادها 
الفتتاح فرع جديد في مجمع 
البي���رق في منطق���ة العقيلة 
خالل الفترة القليلة املقبلة بعد 
االنتهاء من جميع التجهيزات 

واالستعدادات الكاملة.
وقال نائب العضو املنتدب 
في الشركة فيصل خالد املطوع 
ان الفرع اجلديد املزمع افتتاحه 
سيكون على مساحة 600 متر 
مربع ويوجد به ما ال يقل عن 
50 لعبة متنوعة ما بن ألعاب 
جماعية مثل بيت املرح وتصادم 
السيارات واأللعاب الفردية التي 

عمالئها في كل مكان وانسجاما 
مع سياسة الش���ركة الرامية 
إلى توس���يع دائرة انتشارها 
املزيد  محليا والسعي لتقدمي 
من اخلدمات احلديثة واملتطورة 
الراحة والسهولة  التي توفر 

للعمالء.

تتناسب مع مختلف االذواق 
وألع���اب الڤيدي���و واللع���ب 

الربحية.
وأوضح أن تخطيط الشركة 
الفتتاح فرع جديد في منطقة 
املناطق  العقيلة ومثل ه���ذه 
يأتي في نطاق خطة الشركة 
التوسعية الطموحة وسعيها 
الدؤوب لالقتراب من عمالئها 
وتأكي���د اهتمام القائمن على 
الشركة بالتواجد في مثل هذه 

املناطق.
 مش���يرا إلى أن الش���ركة 
ستس���تمر في توسيع شبكة 
فروعها محليا وإقليميا خلدمة 

لتنفيذ عقد لشركة نفط الكويت

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة 
شركة مركز سلطان للمواد   الغذائية )م سلطان( اعتمد 
البيانات املالية املرحلية للش��ركة للفترة املنتهية في 
2010/3/31، وجاءت محملة بأرباح تقدر ب� 2.5 مليون 
دينار مبا يعادل 4.5 فلوس للسهم وذلك مقابل أرباح 
2.2 مليون دينار مبا يعادل 3.8 فلوس للس��هم عن 

الفترة نفسها من العام املاضي.

»الوطنية العقارية« تربح 5.9 ماليين دينار
أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية ان الشركة 
الوطنية العقارية   )وطنية( أفادت بأن مجلس اإلدارة 
اعتمد امس البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة 
املالية املنتهية في 3/31/ 2010، وجاءت البيانات محملة 
بأرباح 5.9 ماليني دينار بربحية س��هم 7.7 فلوس 
وذلك مقابل ارباح 5.7 ماليني دينار مبا يعادل 7.4 

فلوس للسهم في ذات الفترة من العام املاضي.

2.5 مليون دينار أرباح »مركز سلطان«

�شركة الو�شيلة مل�شاريع التنمية العقارية

انعقاد اجلمعية العامة العادية
اعالن تذكريي

ي�شر جمل�س اإدارة �شركة الو�شيلة مل�شاريع التنمية العقارية دعوة 

ال�شادة امل�شاهمني الكرام حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

املوافق  االثنني  يوم  ظهراً   12:30 ال�شاعة  متام  يف  عقدها  واملقرر 

2010/5/24 يف جممع الوزارات - وزارة التجارة وال�شناعة - بلوك 

رقم 2 - الدور االأول - قاعة )اأ(، وذلك ملناق�شة البنود الواردة يف 

جدول االأعمال.

وا�شتالم  باحل�شور  الراغبني  الكرام  امل�شاهمني  ال�شادة  على  لذا 

مقر/  مراجعة  العمومية  اجلمعية  ح�شور  توكيل  ا�شتمارات 

مبارك  �شارع   - �شرق  املالية،  االأوراق  حلفظ  اخلليجية  ال�شركة 

الكبري - مقابل بنك اخلليج الرئي�شي - برج العنزي - الدور االأول 

)�شجالت امل�شاهمني( خالل �شاعات الدوام الر�شمي من االأحد اإىل 

اخلمي�س من ال�شاعة 9:00 �شباحًا وحتى ال�شاعة 1:00 ظهراً.

م�شطحبني معهم:

پ البطاقة املدنية االأ�شلية )لالأفراد(

پ �شورة من ال�شجل التجاري )لل�شركات(

لال�شتف�شار هاتف 22250610 - 22250612
جمل�س االإدارة


