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االقتصادية

أحمد مغربي 
ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعض����و املنت����دب في ش����ركة 
االمتيازات اخلليجية أحمد اليعقوب 
ان الش����ركة قامت بإعادة جدولة 
ش����املة ألعمالها من خالل خطة 
طموحة لتفعيل عملياتها التشغيلية 
املربحة واملدرة لإليرادات والتي 
تعتمد على استثمارات محدودة 
التكاليف، وحس����ب ما تسمح به 
الظروف  أوضاع السوق لتجاوز 
احلرج����ة التي أصابت األس����واق 
احمللية، وذلك من خالل تخفيض 
التكاليف بنسبة من 10% إلى %20 

حسب االحتياجات.
حديث اليعقوب جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للش����ركة التي انعقدت أمس في 
وزارة التجارة والصناعة بنسبة 
حضور للمساهمني بلغت %71.5، 
والتي وافقت عل����ى جميع بنود 
جدول األعمال. وأوضح اليعقوب 
أن الشركة قامت بتخفيض قيمة 
اإليجارات للمح����الت التابعة لها 
التي ال  والتخارج من األنش����طة 
حتقق أي أرباح أو أي عائد مجز، 
كما قامت بتخفيض تكلفة املبيعات 
بنسبة من 5% إلى 8%، والبحث عن 
بدائل جديدة والعمل على ترشيد 
املصروف����ات العمومية واإلدارية 
بنس����بة 10%. وب����ني اليعقوب أن 
الشركة توس����عت وتطورت في 

مشاريعها خالل العام املاضي، حيث قامت ببيع امتياز 
فرعي ململكة البحرين لعالمة كمبيوتر ترابلشوترز، 
باإلضافة إلى أن الشركة جتري مفاوضات مع شركة 
س����عودية لبيع حقوق امتي����ازات فرعية في مجال 
كمبيوتر ترابلش����وترز والعالم����ات االخرى، حيث 
ستس����فر عن توقيع اتفاقيات خالل الربع األول من 
العام املقبل، باإلضافة إلى التوسع محليا لبيع حقوق 
محلية، حيث سيتم توقيع مزيد من العقود مع عمالء 
جدد في مجال اخلدمات التدريبية من خالل الدخول في 
مناقصات حكومية. وتوقع أن تقوم الشركة بافتتاح 
املطعم الرابع لعالمة »ناز« في جمعية بيان التعاونية 
مع بداية العام املقبل، حيث ستواصل الشركة تعزيز 
مس����يرتها التشغيلية في الس����وق احمللي لتحقيق 
أفضل النتائج املالية خالل السنة املالية املقبلة من 
خالل التركيز على األداء التش����غيلي واالبتعاد عن 
املضاربات في األسهم والعقار الذي أثر على الشركة 

بتراجع أسعارها خالل األزمة املالية.

النتائج المالية

منيت شركة االمتيازات اخلليجية خالل السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 بخسائر قدرها 
5.04 ماليني دينار ما يعادل خس����ارة للسهم بلغت 
42.55 فلسا وذلك كنتيجة النخفاض بعض استثمارات 
الشركة التي تأثرت باألزمة املالية العاملية، باإلضافة 
إلى تضمن اخلسائر 2.7 مليون دينار خسائر إعادة 

تقييم االستثمارات اخلاصة باملتاجرة.
وعن أسباب اخلس����ائر قال اليعقوب ان بعض 

استثمارات الش����ركة كانت في األسهم في شركتي 
»املزايا« و»مدينة األعمال« وخالل الس����نة املاضية 
انخفضت أسعار هذه األسهم باحلد االدنى، مما أثر 
على وضع الش����ركة، مشيرا إلى أن الشركة فضلت 
تقييم استثماراتها بالقيمة السوقية لها والتي تعتبر 

أقل بكثير من القيمة الدفترية.
وبني اليعقوب انه على الرغم من اخلسائر التي 
تكبدتها الشركة خالل العام املاضي، إال انه يالحظ 
االرتفاع باإليرادات التشغيلية والتي بلغت 2.5 مليون 
دينار والتي حققت الشركة أرباحا جيدة منها، مشيرا 
إلى أنه على الرغم من انخفاض أصول الشركة من 
20.8 مليون دينار في 31 ديس����مبر 2008 إلى 11.82 
مليون دينار، وانخفاض قيمة حقوق املساهمني من 
11.92 ملي����ون دينار في 31 ديس����مبر 2008 إلى 6.9 
ماليني دينار في 31 ديسمبر 2009، إال أنه في املقابل 
جنحت الش����ركة في تخفيض مطلوباتها من 9.05 

ماليني دينار إلى 4.9 ماليني دينار في 2009.

الجمعية العمومية

وافقت اجلمعية العمومية العادية للشركة على 
جمي����ع بنود جدول األعمال، حيث وافقت على عدم 
توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، ووافقت على جتديد تفويض مجلس اإلدارة 
إلصدار س����ندات بالدينار أو بأي عملة أخرى يراها 
مناسبة، ومبا يتفق مع القانون الكويتي والقرارات 
الوزاري����ة املنظمة لذلك االم����ر، وجتديد التفويض 
ملجلس اإلدارة بشراء 10% من مجموع رأسمال الشركة 

وملدة 18 شهرا.

فواز السعيد

خالد الصايغ مترئسا عمومية »فلكس«

املؤشر 
السعري 

6802.1
بتغير قدره
186.5ـ

عمر راشد
علمت »األنباء« ان مجلس إدارة احتاد الش���ركات 
االستثمارية سيعقد اجتماعا اليوم ملناقشة عدد من 
امللفات املهمة وعلى رأسها املقترح املقدم بشأن تشكيل 
جلنة تنسيق خاصة بوضع الشركات االستثمارية التي 
تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واملنضوية حتت 
عضوية احتاد الشركات االستثمارية والبالغ عددها 

21 ش���ركة. وأضافت املصادر أن من بني املوضوعات 
املطروحة اختيار عضو في مجلس إدارة االحتاد بدال 
من مس���عود حيات. وبينت أن من بني املوضوعات 
ايضا متابعة امللفات اخلاصة مبقترحات االحتاد بشأن 
قانون العمل اجلديد وكذلك قانون الشركات التجارية 
وكذلك تطور ملف املقترح اخلاص بتطبيق الضريبة 

على مجالس إدارات الشركات.

 »اتحاد الشركات« يناقش اليوم تشكيل لجنة تنسيق خاصة بشركات االستثمار اإلسالمية 

الغانم: »األمان« تتمتع بمالءة مالية عالية 
عززت قدرتها على خدمة ديونها 

محكمة االستئناف تصدر حكمًا نهائيًا 
بإدراج »خباري القابضة« بالبورصة

قال املدير الش���ريك باملركز للمحاماة احملامي فواز السعيد ان 
الدائرة اإلدارية الثانية مبحكمة االستئناف برئاسة وكيل محكمة 
االس���تئناف املستش���ار محمد بن ناجي أيدت احلكم الصادر من 
محكمة أول درجة لصالح شركة خباري القابضة، القاضي بإدراج 
شركة خباري القابضة بسوق الكويت لألوراق املالية مع تعويض 

مؤقت وقدره 5001 دينار.
وأضاف ان ش���ركة خباري القابضة ستقوم مبباشرة إجراءات 
تنفيذ احلكم فورا واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدراج أس���هم بسوق 
الكويت لألوراق املالية نفاذا لهذا احلكم والذي حسم جدال قانونيا 

أستغرق قرابة ثالث سنوات. 
اجلدير بالذكر أن هذا احلكم يعد الثاني من نوعه في الكويت الذي 
يلزم إدارة سوق الكويت لألوراق املالية بإدراج شركة بالسوق بعد 
احلكم الصادر لصالح شركة منازل القابضة، علما بأن شركة خباري 

القابضة هي إحدى الشركات الزميلة لشركة دار االستثمار. منى الدغيمي 
أكد رئيس مجلس إدارة األمان 
لالستثمار إبراهيم الغامن أن الشركة 
ق����د جنحت في حتقي����ق معدالت 
سيولة عالية ومالءة مالية متميزة 
مقارنة بالعديد من الشركات في 
قطاع االستثمار مع احملافظة على 
نسبة ديون منخفضة ال تتعدى 
43% كما في 2009/12/31 في حني 
أن متوسط هذه النسبة في قطاع 
االستثمار قد بلغ 55% حسب آخر 
بيانات معلنة للشركات األخرى 

في 2009/9/30.
و أضاف خالل انعقاد اجتماع 
عمومية الش����ركة أمس بنس����بة 
حضور جتاوزت 85% ان نس����بة 
النقد والنقد املعادل بلغت 23% من 
مجموع الديون مقارنة بنسبة %9 
ملتوسط قطاع االستثمار حسب آخر 

بيانات معلنة في 2009/9/30. 
وأضاف ان التركيز خالل هذه 
السنة كان على إدارة تدفقات األموال 
ف����ي الش����ركة، وان مجلس إدارة 
»األمان« قد اختار في ظل الظروف 
احمللية والعاملية أن يقوم بإعادة 

هيكلة بعض االستثمارات.
وقال ان الشركة وفقت في توفير 
احتياطات نقدية خالل سنة 2009 
تظهر في ميزانيات الشركة الفصلية 
طوال الس����نة مما جعل »األمان« 
تتمتع مبالءة مالية عالية عززت 
قدرتها على تغطية جميع مصاريفها 

وخدمة ديونها بسهولة تامة.

النتائج المالية 

واستعرض الغامن نتائج أعمال 
الشركة خالل السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 والتي أظهرت 
صافي خسارة مبقدار 17.7 مليون 
دينار توازي 36.4 فلس����ا للسهم 
الواحد، مشيرا إلى أن معظمها كان 
بس����بب أخذ الشركة ملخصصات 
واجلزء األكبر منه����ا كان نتيجة 
االنخفاض في قيمة االستثمارات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية وبعض االستثمارات األجنبية 
املباشرة نتيجة األوضاع السلبية 
التي أثرت على األسواق جميعها 
بال اس����تثناء.  وأوضح الغامن أن 
إدارة الشركة قد جلأت منذ ظهور 

)محمد ماهر(الغامن والقحطاني أثناء عمومية الشركة

بوادر أزمة الرهن العقاري في نهاية 
2007 إلى تبني سياسة استثمارية 
متحفظة خالل سنة 2008 نتج عنها 
احملافظة على معدالت االقتراض 
ف����ي حدود تقل بش����كل كبير عن 
مثيالته����ا في الش����ركات األخرى 
في قطاع االس����تثمار مما وضعها 
ف����ي وضع مالي أتاح لها أن تقوم 
خالل س����نة 2009 بإعادة ترتيب 
التي  القرارات  األولويات واتخاذ 
تناس����ب املرحلة الراهنة دون أن 
تكون الشركة حتت ضغط احلاجة 

امللحة للسيولة. 

المخاطر المنتظمة

م����ن جانب����ه توق����ع الرئيس 
التنفيذي للشركة محمد القحطاني 
أن تشهد األشهر القادمة من سنة 
2010 ط����رح عدد م����ن املنتجات 
االستثمارية في أسواق كل من اململكة 
العربية السعودية وإمارة أبوظبي، 
وهما من األسواق األساسية التي 
تستهدفها »األمان« في توسعاتها 
والتي تعول عليها الستمرار النمو 

وحتقيق األرباح.
 واضاف أن توس����ع الشركة 
في هذه األس����واق يأتي من خالل 
هندسة منتجات استثمارية وإضافة 
القيمة بشكل يخدم عمالء الشركة 
واالقتصادات التي تعمل فيها وليس 
من خالل املضاربة على األسعار. 
انه وبرغم  القحطان����ي  وقال 
تفاؤلنا بأن األسوأ قد أصبح وراء 

2009 في استقطاب عمالء كبار جدد 
وأنها تتطلع إلى توسيع احلصة 
الس����وقية وزيادة قاعدة عمالئها 

خالل سنة 2010. 

خسائر »األمان«

واوضح أن خس����ائر »األمان« 
ارتبطت بتلك املرحلة الصعبة التي 
تعتبر واحدة من أكثر الس����نوات 
التي ش����هدها هذا اجليل ضراوة 
امل����ال واألعمال وأن  على صعيد 
هذه اخلسائر كان مرجعها املخاطر 
املنتظمة التي طالت األسواق كلها 
والتي أدت إلى االنخفاض في قيمة 
األص����ول والتي تعتبر في غالبها 
أصوال حتتفظ بها الشركة ألهداف 
استيراتيجية، حيث ان األمان قد 
اتخذت منذ بداية عملها نهجا بأن 
تركز على صميم عملها في إدارة 
أصول الغير وأال تكون للش����ركة 

محفظة للتداول في السوق. 
وأضاف أن »األمان« قد جتاوزت 
مرحلة اخلسارة وعادت إلى نهجها 
في حتقيق الربحية حيث حققت 
صافي أرباح بلغ 1.5 مليون دينار 
توازي ربحية مقدارها 3.1 فلوس 
للسهم الواحد حسب بياناتها املالية 
املعلنة عن الفترة املنتهية في 31 

مارس 2010. 
وقال ان الشركة قامت بالتركيز 
على حتقيق العوائد التشغيلية من 
نشاطها األساسي في إدارة األصول 
وتقدمي خدمات االستثمار وان أتعاب 

ظهورنا، إال أن األمان ستس����تمر 
خالل س����نة 2010 باتباع منهجها 
في التحوط ألي منعطف ميكن أن 
تأخذه الظروف االقتصادية العامة 
وستس����تمر في مراجعة اخلطط 
باس����تمرار وفي التكيف املستمر 
مع املعطيات حتى حتقق هدفها في 
النمو وفي االستمرار في الريادة.

وأوضح القحطاني أن »األمان« 
ق����د حققت خالل س����نوات عملها 
القليلة مركزا رياديا بني شركات 
االس����تثمار العاملة وفق معايير 
الشريعة اإلس����المية في الكويت 
وقال ان »األمان« تتمتع بثقة عالية 
من عمالئها وان حجم األموال التي 
تديرها قد بلغ 400 مليون دينار 
كما في 3/31/ 2010  وبنسبة منو 
تبل����غ 16% عن نف����س الفترة من 
العام املاضي لتظل األمان محافظة 
على مكانتها كش����ركة االستثمار 
اإلس����المي األولى في الكويت من 
حيث حجم األموال املدارة ليكون 
نصيبها 30% من حجم األموال التي 
تديرها شركات االستثمار اإلسالمي 
الكويت خارج نطاق  العاملة في 

ميزانياتها. 
وقال ان »األمان« تتشرف بأن 
وقع عليها االختيار ومت تكليفها 
ب����إدارة جزء من أم����وال احملفظة 
الوطنية وفق معايير الش����ريعة 
اإلسالمية، وتابع: »انها مسؤولية 

كبيرة نحسب أننا أهل لها«.
وأضاف أن الشركة جنحت خالل 

اإلدارة واخلدمات االستثمارية هي 
مصدر إيراداتها الرئيسي. 

صندوق األمان 

 وزاد أن صن����دوق األم����ان 
اإلسالمي الذي يستثمر في سوق 
املال في الكويت وفي دول اخلليج 
أداء متميزا  ق����د س����جل  العربي 
لعمالئه حتى 2010/3/31 بلغ %12.9، 
مسجال الترتيب األول بني صناديق 
االستثمار الكويتية التي تستثمر 
وفق معايير الشريعة اإلسالمية في 

الكويت ودول اخلليج العربي.
 وقال ان »األمان« حققت عوائد 
متميزة حملافظ عمالئها منذ بداية 
2010 وحتى 2010/3/31 تفوقت في 

أدائها على مؤشرات السوق. 
وف���ي مع���رض حديثه عن 
إستراتيجية العمل التي تتبناها 
األمان، قال القحطاني ان منوذج 
الذي تبنته الشركة منذ  العمل 
بداية التأسيس هو التوسع في 
املجاالت التي تكتسب فيها الشركة 
وإدارتها خب���رة خاصة وتقدمي 
خدمات إدارة األصول واالعتماد 
على األتعاب والعموالت كمصدر 
أساس���ي للدخل، ق���د ثبت أنه 
النموذج األمثل لشركات االستثمار 
وهو ما تسعى الشركات األخرى 
في الصناعة للعودة إليه بعد أن 
كانت قد اجنرفت وراء التوسع في 
أنشطة ليست من صميم عملها. 
وان التزام األمان بهذا املنهج قد 
كان له األثر األكبر في حمايتها 
املالية، فلم  من تداعيات األزمة 
تنجرف األمان وراء املضاربة في 
أسواق األس���هم واالستحواذات 
غير املدروس���ة التي كان سوف 
يستتبعها بالضرورة االعتماد 
بش���كل كبير عل���ى االقتراض 
والتموي���ل اخلارجي إمنا كانت 
استثماراتها من خالل منتجات 
تؤدي إلى إضافة للقيمة ومواجهة 
الطلب احلقيقي في األسواق التي 
اختارت التوسع فيها وفوق ذلك 
قامت الش���ركة بإع���ادة ترتيب 
أولوياتها واتخذت خطوة إضافية 
بالتخارج من بعض االستثمارات 
التي تختلف ف���ي طبيعتها عن 

جوهر عمليات الشركة.

القحطاني: 400 مليون دينار حجم األموال المدارة حتى الربع األول من العام الحالي بنسبة نمو %16
الشركة تعتزم طرح عدد من المنتجات االستثمارية في المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي في نهاية 2010

ستركز في الفترة المقبلة على زيادة حصتها السوقية وقاعدة عمالئها 

أوضح الغامن ردا على استفس���ار احد املساهمني أن 
التخارج من مش���روع املستش���فى ال يعني التخلي عن 
االستثمار في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة 
رأى أن التخلي عن املش���روع أفضل الن الشركة بحاجة 
إلى سيولة في حني أن مشروع املستشفى يتطلب رأس 
مال فوق 10 ماليني دينار لتشغيله وهو مبثابة مشروع 
طويل األجل مما س���يرهق كاهل الشركة. وتابع : ليس 

عيبا تغيير االجتاه وقت األزمات.
وقال الغامن في كلمته ان القرار األهم الذي اتخذه مجلس 
اإلدارة خالل السنة هو تقليص استثمارات الشركة في 
القطاع الصحي في الوقت الراهن على األقل وذلك بسبب 
الكثافة النسبية لرأس املال التي يتطلبها االستثمار في 
هذا القطاع إضافة إلى أنه يتسم بطول فترة االسترداد 

مقارنة بقطاعات أخرى.

ردا على تساؤل أحد املساهمني حول مديونية الشركة، 
قال القحطان��ي ان مجمل مديونية »األمان« نحو 24.4 
مليون دينار مت إعادة جدولة 19 مليون دينار منها على 
مدى 3 س��نوات مع بنوك محلية، مشيرا إلى أن جتديد 
فترة التسديد يعكس ثقة البنوك احمللية في شركة األمان 
لالستثمار. وأضاف أن املبالغ قصيرة األجل ال تتعدى 
5.4 ماليني دينار وال تشكل عائقا بالنسبة للشركة في 

تسديدها لكونها تتمتع بنسبة سيولة جيدة. 
و أوضح القحطاني أن اإلدارة كانت قد اتخذت قرارها 
في فترة متقدمة قبل ظهور بوادر األزمة العاملية ومنذ 
بداية س��نة 2008 بتبني سياسة اس��تثمارية متحفظة 
نتج عنها احملافظة على مع��دالت االقتراض في حدود 
تقل بش��كل كبير عن مثيالتها في الش��ركات األخرى 
في قطاع االس��تثمار، وأن التركيز منذ ذلك احلني كان 
على إدارة السيولة، فليس لألمان مرابحات قائمة على 

أطراف خارجية تعرضها ملخاطر عدم التحصيل حيث ان 
»األمان« في بداية الربع الثاني لسنة 2008 وقبل حدوث 
األزمة املالية قامت بتسييل كل مرابحتها في الشركات 
االستثمارية احمللية. وقال ان الشركة ستركز على إدارة 
األصول واخلدمات االستثمارية اإلسالمية، مشيرا إلى أن 
 »HSBC« األمان« تدير حاليا 1.5مليار دوالر في حني أن«
)اتش.اس.بي.س��ي( العاملي يدير نحو 4 مليارات دوالر 
وهذا يعني أنها حتتل مكانة هامة وريادية على املستويني 

احمللي واخلليجي في إدارة األصول.
وأكد على أن الكاش لدى الش��ركة قادر على تغطية 
الدي��ن، الفتا إلى أن وضع الش��ركة خ��الل األزمة كان 

مختلفا عن بقية شركات االستثمار.
وكشف أن التحدي لدى الشركة في 2010 ليس البقاء 
بل النمو والتطور، مشيرا إلى أن إدارة األصول منحت 

الشركة عائدا يغطي جميع مصاريفها.

التخارج من مشروع المستشفى ال يعني 
استبعاد االستثمار في الصحة

القحطاني: جدولة 19 مليون دينار على 3 سنوات

الصايغ: »فلكس« تدشن مشروعًا صحيًا مع شركة بحرينية ـ كويتية منتصف العام الحالي
بصدد تأسيس فرعها السادس في األحمدي بتكلفة مليوني دينار وعموميتها رفعت رأسمالها إلى 6.7 ماليين دينار

عمر راشد
االدارة والعضو  كشف رئيس مجلس 
املنتدب في شركة فلكس ريزورتس خالد 
الصايغ عن قيام الش���ركة بعقد ش���راكة 
استراتيجية مع شركة بحرينية � كويتية 
مدرجة في سوق البحرين املالي لتشغيل 
مشروع صحي متكامل مبساهمة تصل الى 

50% من رأسمال املشروع.
وقال الصايغ، على هامش عمومية الشركة 
التي عقدت امس بنصاب قانوني %87.48، 
ان الشركة بدأت بالفعل احملادثات اخلاصة 
باملشروع عبر تبادل خطابات النوايا الذي مت 
تبادله بني الشركتني، متوقعا تدشني املشروع 

في النصف االول من العام احلالي.
ولفت الى ان الشركة بصدد تأسيس 
فرعها الس����ادس في محافظة االحمدي 
بتكلفة مليوني دينار خالل الربع الثالث 

من العام احلالي.
وحول نية الشركة في االدراج بالسوق 
الرسمي، اوضح الصايغ ان الشركة حاليا 
موجودة في السوق املوازي وتتجه لالدراج 
في الس���وق الرس���مي وذلك بعد موافقة 
عموميتها غير العادية على زيادة رأسمال 
الشركة بنسبة 5% منحة والتي مبوجبها يتم 

رفع رأسمالها الى 6.79 ماليني دينار.
ولفت الصايغ الى ان احلصة السوقية 
للشركة تصل الى 80% من السوق، مبينا 
ان االس���عار التي تعرضها الشركة تتميز 
بالتنافس���ية في مواجهة العمالء اآلخرين 
وكذلك تهدف اس���تراتيجية الش���ركة الى 
بناء خدمات متكاملة في السوق، واضفاء 
القيمة النوعية على حقوق املساهمني من 
خالل العمل عل���ى مضاعفة قيم اصولهم 
االس���تثمارية وذلك عبر تسخير اجلهود 

واالمكانيات النتقاء فرص اس���تثمار ذات 
عوائد مجزية ومخاطر محسوبة، وقد ادى 
التزامنا بهذه االس���تراتيجية الى حتقيق 
الق���در االكبر من االه���داف املراد حتقيقها 
وذل���ك من خالل االس���تفادة القصوى من 
املوارد البش���رية العاملة في الشركة مما 
انعكس بدوره ايجابا على النتائج املالية 

التي حققتها.
وقد انتخبت عمومية الشركة العادية 
باالقتراع السري مجلس ادارة جديدا للشركة 
مكونا من 5 اعضاء هم: د.حسني الصايغ، 
النقي ومقعدين  خالد الصايغ، د.بس���مة 

لشركة اكنان جلوبل للتطوير العقاري.
كما وافقت عمومية الشركة على زيادة 
رأسمالها بنسبة 8% من رأس املال موزعة 
على 5% اسهم منحة و3% عن طريق خيار 

اسهم املوظفني.

واعتمدت عمومية الشركة غير العادية 
حتديد رأسمال الشركة بواقع 6.7 ماليني 
دينار من خالل اصدار اسهم منحة بواقع 
5% بعدد 3.15 ماليني سهم وذلك للمساهمني 
املقيدين في سجالت الشركة واصدار 1.8 
مليون سهم عن طريق خيار اسهم املوظفني 

بنسبة %3.
وقد حققت الشركة صافي ارباح بقيمة 
113.898 دين���ارا عن 2009، كما بلغ مجمل 
ايراداتها التش���غيلية 2.48 مليون دينار 
مقاب���ل 1.78 مليون دينار في الفترة ذاتها 
من العام 2008، كما زاد نش���اط النوادي 
الصحية خالل الع���ام املنتهي حيث زادت 
املبيعات بنسبة 38.6%، وقد اقرت اجلمعية 
العمومية توزيع اس���هم منحة بنسبة %5 
من رأس املال املدفوع اي مبعدل 5 اس���هم 

لكل 100 سهم.

اليعقوب: »االمتيازات الخليجية« خفضت 
مطلوباتها من 9 إلى 4.9 ماليين دينار في 2009

تحفظ على إبراء ذمة مجلس اإلدارة
حتفظ املس��اهم عمار الصيرفي خ��الل اجلمعية العمومية 
العادية لشركة االمتيازات اخلليجية على بند اخالء طرف اعضاء 
مجل��س االدارة واب��راء ذمتهم عن كل ما يتعل��ق بتصرفاتهم 
القانونية، ومت تس��جيل التحفظ في محضر اجلمعية العمومية 
لدى وزارة التجارة والصناعة، كما انتخبت اجلمعية العمومية 
لشركة االمتيازات اخلليجية اعضاء مكملني في مجلس االدارة 
بدال من االعضاء املستقلني وهم: بدر السميط ممثال عن نفسه 

وطارق االيوب وشركة كيفان القابضة.

من خالل خطة طموحة لتفعيل عملياتها التشغيلية المربحة

  )أسامة البطراوي(احمد اليعقوب مترئسا اجلمعية العمومية


