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)سعود سالم( هشام العبيد ومرزوق الرشدان يترأسان عمومية الشركة 

جانب من احلضور في عمومية الشركة 

د.فؤاد احلمود مترئسا عمومية الشركة

)سعود سالم( فؤاد دشتي مترئسا عمومية الشركة  

الرشدان: »أبيار« تسعى لسداد 20% من التزاماتها خالل العام الحالي 
وأنجزت 80% من مشروع أكاسيا أڤنيوز في دبي

عمر راشد
 كشف نائب رئيس مجلس 
املنت���دب  والعض���و  اإلدارة 
في ش���ركة »أبي���ار« للتطوير 
العقاري مرزوق الرش���دان أن 
الشركة تهدف الى سداد 20% من 
التزاماتها نهاية العام احلالي، 
مستدركا أن الشركة متكنت من 
س���داد 20% خالل 2009، الفتا 
أن الشركة تسعى لتنفيذ  الى 
التي  وتسليم جميع املشاريع 

هي قيد اإلجناز. 
واس���تدرك الرش���دان � في 
تصريح صحافي على هامش 
عمومية الشركة أمس بنسبة 
التزامات  ب���أن   � حضور %65 
الشركة تبلغ 160 مليون دينار 
موزعة على أساس 80 مليونا 
ديونا للبنوك واملؤسسات و60 
مليون دينار التزامات سداد قيمة 
أراضي خاصة بالش���ركة و20 
التزامات جتاه تسليم  مليونا 
العق���ار. وفي تعليق منه على 
إجنازات الشركة خالل 2009، 
قال إن الشركة متكنت من إجناز 
80% من مشروع أكاسيا أڤنيوز 
في دبي، في حني انتهت من تنفيذ 
مشروع مركز األعمال الواقع في 

على هامش
العمومية

إعادة انتخاب
مجلس اإلدارة

< علق أحد املساهمني على بدء اجلمعية 
العمومية من دون ميزانية وال محضر االجتماع 
أنه يشبه مسرحية »شاهد ما شفش حاجة«، 
واستدرك العبيد األمر بالقول اننا نعتذر على 

هذا اخلطأ اإلداري.
< طلب أحد املساهمني من الشركة معرفة 
أسماء مجلس اإلدارة املوجودة على املنصة 
وبيان���ا باإليضاحات املالي���ة املوجودة في 

امليزانية.
< رد رئيس مجلس اإلدارة في الشركة 
هشام العبيد على حتفظ وزارة التجارة بتأخر 
البيانات املالية للشركة قائال: إن التأخر سببه 

إدارة البورصة وليس من الشركة.

انتخاب  العمومية  الجمعي�����ة  أعادت 
مجلس إدارة الشركة للثالث سنوات المقبلة 
نظرا النتهاء فترة توليهم منصبهم وفقا 
للمادة 20 من النظام األساس���ي للشركة 

وهم:
� شركة أعيان القابضة.

� شركة عنان السماء.
� شركة مساهمات للتطوير العقاري.

� ش���ركة انفس���كو للتج���ارة العامة 
والمقاوالت.

� مصرف الشارقة اإلسالمي.
� شركة سماري للتجهيزات الغذائية.

� قتيبة يعقوب الخرافي.

الذي انخفض���ت فيه التزامات 
الشركة بنس���بة 20% مقارنة 

بعام 2008.

مداخالت المساهمين

وش���هدت عمومية الشركة 
مداخالت عديدة من املساهمني، 
حيث رد الرشدان على استفسار 
ألحد املس���اهمني ع���ن وجود 
تصريحات صحافية صادرة عن 
مسؤولي الشركة بأن »أبيار« 
باجتاه حتقيق أرباح في الربع 
األول م���ن العام احلالي، قائال: 
انه ال ميكن للشركة أن حتقق 
ربحي���ة خالل الع���ام احلالي، 
وتركيز الشركة حاليا ينصب 
التزامات الشركة  على س���داد 
وتنفيذ مشروعاتها قيد اإلجناز 
والعمل على حتصيل إيرادات من 
عقاراتها املدرة متكنها من سداد 

التزاماتها في السوق.
وبني الرشدان أن عودة العقار 
الى التعافي ستكون خالل عام 
العام وف���ق توقعات  ونصف 
وحتليالت االس���واق العقارية 

بدول املنطقة.
وتساءل أحد املساهمني عما إذا 
كانت التزامات الشركة بالدينار 

منطقة مجمع دبي لالستثمار 
بالكامل.

وبني أن الشركة انتهت من 
تس���ليم 42 ڤيال م���ن إجمالي 
50 ڤيال هي إجمالي مش���روع 
الش���ركة في منطقة اجلميرة 
بإمارة دبي، مبينا أن الش���ركة 
متكنت من إجناز املشروع بعد 
احلصول على متويل من أحد 
العاملة هناك، متوقعا  البنوك 
تسليم مش���روع ڤلل اجلميرة 

نهاية 2010.
وقال إن الش���ركة بدأت في 
استكمال مشروعها في دبي بعد 
أزمة السيولة  التوقف بسبب 
التي واجهتها الشركة، موضحا 
أن البرج الذي تقوم الش���ركة 
بتنفيذه حاليا يصل إلى 40 دورا 
ومن املتوقع االنتهاء منه نهاية 

العام احلالي.
وأوضح أن الش���ركة لديها 
اهتمام بأصول الشركة املوجودة 
في مدينة جدة بالس���عودية، 
موضحا أن س���عر متر األرض 
حاليا أعلى مما مت ش���راؤه في 
2008، مبينا أن السوق العقاري 
بالسعودية يعد مغريا وجاذبا 
للغاي���ة ب���ني أس���واق العقار 

أم بالدوالر، فأجاب الرشدان أن 
جميع التزامات الشركة وتقييم 

أصولها بالدينار.
وفي رد منه على تأثر وضع 
الش���ركة املالي مبا تعاني منه 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
حالي���ا، أوضح رئيس مجلس 
إدارة الشركة هشام العبيد أن 
»أبي���ار« هي الت���ي تؤثر على 
»أعيان« وليس العكس، مشيرا 
إلى أن حصة أعيان تبلغ %18 
من رأسمال الشركة، مبينا أنه 
ال ضرر من حص���ة أعيان في 
أداء الش���ركة التشغيلي خالل 

املرحلة املقبلة.
وقد أقرت عمومية الشركة 
الس���بعة، حي���ث  بنوده���ا 
صادقت عل���ى تقرير مجلس 
الفتوى  اإلدارة وتقرير هيئة 
والرقابة الشرعية وكذلك سماع 
تقرير مراقبي احلسابات عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 واملوافقة على 
إعادة انتخ���اب مجلس إدارة 
الش���ركة ملدة 3 سنوات نظرا 
النتهاء فترة توليهم منصبهم 
وفقا للمادة رقم 20 من النظام 

األساسي.

اخلليجية، وان القطاع العقاري 
ووفقا للظ���روف االقتصادية 
احلالية من املتوقع ان يش���هد 
ارتفاع���ا خالل ع���ام ونصف 

العام.

39 مليون دينار

بدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة الش���ركة هش���ام العبيد 

ان خسارة الشركة البالغة 29 
مليون دينار في 2009 تعود إلى 
ما عانى منه القطاع العقاري من 
تراجع حاد بلغت نس���بته في 
دبي ما بني 70% و75% مقارنة 
بنس���ب تتراوح بني 60 و%65 
في بقية األسواق، مستدركا أن 
الشركة وحتوطا لألزمة املالية 
قامت بعمل مخصص حملفظتها 

العقارية بقيمة 26 مليون دينار 
والتي سيكون لها أثر إيجابي 
على النتائج املستقبلية للشركة 
وذلك عند ح���دوث التصحيح 

املتوقع في السوق العقاري.
وبني أن إجمالي املخصصات 
االحترازية عن اخلس���ائر غير 
احملققة والتي قامت الش���ركة 
بأخذها بلغت 39 مليون دينار، 

وذلك في إطار خطتها وسياستها 
التي وضعتها لعام  املتحفظة 
2009 نظرا للمناخ االقتصادي 
العام الذي تأثر بتداعيات األزمة 

املالية.
وأضاف أن إجمالي األصول 
بل���غ 271 مليون دين���ار، في 
حني بلغت حقوق املس���اهمني 
107.5 ماليني دينار، في الوقت 

عموميتها أعادت انتخاب مجلس إدارتها للثالث سنوات المقبلة

العبيد: ال تأثير لملف »أعيان« على وضع »أبيار« ونسعى لتعزيز إيراداتنا خالل المرحلة المقبلة ومخصصاتنا االحترازية بلغت 39 مليون دينار عن 2009

الحمود: »رسن« وصلت لمراحل متقدمة 
في عمليات اإلنتاج من بئرين في مشروع الغاز بأميركا

إلى 600 ألف دينار وخصصت 
الزيادة لشركاء جدد.

وجتدر اإلشارة إلى أن رسن 
الغذائية متتلك ش����ركة ميني 
دياليتس بالكامل وهي شركة 
متتلك سلس����لة محالت ميني 
دياليتس املتخصصة في بيع 

حلويات جيزكيك املشهورة.
كما حتتفظ الشركة بحصة 
50% من سعد الدين للحلويات، 
وهي شركة سعودية شهيرة لها 
انتشار واسع في منطقة اخلليج 
والتي افتتحت مؤخرا منفذين 
الفحيحيل  لبيع منتجاتها في 
وحولي وج����ار افتتاح فرعها 

الثالث في اجلهراء.

النتائج المالية

بل����غ صافي ربح الش����ركة 
ملي����ون دينار وبنس����بة %20 
من رأس املال وبواقع 20 فلسا 
للس����هم، وقد وافقت اجلمعية 
التوصية املقدمة  بعد مناقشة 
من مجلس اإلدارة على توزيع 
أسهم منحة بنس����بة 10% كما 
أقرت زيادة رأس����مال الشركة 
ألف دينار موزعة  مببلغ 600 
على س����تة ماليني سهم بقيمة 
110 فلوس للسهم الواحد )100 
فلس قيمة اسمية و10 فلوس 

عالوة إصدار(.

الجمعية العمومية

هذا وقد وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
على جميع بنود جدول األعمال 
حيث رفعت رأس����مالها من 5 
ماليني دينار ال����ى 6.5 ماليني 
دينار وذلك مبقدار 1.5 مليون 
دينار، واعتماد مكافأة أعضاء 
مجلس االدارة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وإبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة 

عن السنة املالية املنتهية.

ان السوق السعودي يعتبر من 
التي  اكبر االسواق اخلليجية 
تدفع الشركات للدخول في تنفيذ 
مشروعات تشغيلية واعدة تدر 

ربحا مقنعا لتلك الشركات.
واش����ار الى ان رسن بصدد 
الس����وق  إلى  الدخ����ول كذلك 
الس����وري للعم����ل ف����ي قطاع 
االتصاالت ومزودات االنترنت، 
واصفا السوق السوري باملنفتح 
على االسواق املجاورة في الوقت 
الراه����ن مما يدعو الش����ركات 
النتهاز الفرص االس����تثمارية 

هناك.
وأوض����ح احلم����ود ف����ي 
التقرير الس����نوي للشركة أن 
النتائج احملققة في ظل ظروف 
السوق وحداثة النشأة، تعتبر 
انطالقة ممتازة للشركة تعكس 
إستراتيجية وخطط عمل فعالة 
وإدارة ق����ادرة على وضع هذه 

اخلطط موضع التنفيذ.
وأشار احلمود إلى أن الشركة 
قد أكملت تأس����يس منظومة 
الش����ركات التابع����ة لها وهي: 

شركة رسن للمشاريع العقارية: 
برأسمال 4 ماليني دينار وتبلغ 
حصة ملكية الشركة فيها %30، 
وقد بدأت رسن العقارية مزاولة 
نشاطها في السوق الكويتي كما 
أكملت تأسيس شركتني تابعتني 
لها في مصر وسورية، بغرض 
الدخول في مشاريع عقارية في 

البلدين املذكورين.
وكذلك شركة رسن للطاقة 
القابضة برأسمال مليون دينار 
وتبلغ حصة ملكية الشركة فيها 

.%60
وقد قررت الش����ركة زيادة 
رأس����مالها إلى 3 ماليني دينار، 
ويجرى حاليا اتخاذ اإلجراءات 
لعقد اجلمعية العمومية إلقرار 
هذه الزيادة، وذلك حتى تتمكن 
م����ن مواجهة التوس����عات في 

مشاريعها.
 وأيض����ا ش����ركة رس����ن 
الغذائية برأسمال  للتجهيزات 
250 أل����ف دينار وتبلغ حصة 
ملكية الشركة فيها 100%، وقد 
رفعت الشركة رأسمالها مؤخرا 

والدراس����ات  االستش����ارات 
للمش����اريع املتعلق����ة بالنفط 
والغاز، مؤكدا ان الشركة لديها 
بعض التحالفات مع ش����ركات 
تركية وماليزية تعمل في قطاع 
الطاقة وتعد »رسن« الوكيل لها 
في السوق الكويتي، متمنيا ان 
حتصل تلك الشركات على بعض 
املشروعات في القطاع النفطي 

بالكويت.
وحول اداء الش����ركة للعام 
احلالي توقع احلمود ان يكون 
اداء الش����ركة املالي على نفس 
مستوى العام املنصرم، السيما 
م����ع حتقيقها 20% أرباحًا على 
رأس املال، مشيرا الى ان »رسن« 
تضع صوب عينها حتقيق اعلى 
نسب ربحية ملساهميها من خالل 
التشغيلية  تنفيذ املشروعات 

الواعدة.
ال����ى ان الش����ركة  ولف����ت 
الدخول في السوق  تستهدف 
السعودي خالل الفترة املقبلة 
في قطاع التطوير العقاري في 
كل من الرياض وجدة، موضحا 

 أحمد مغربي
قال رئي����س مجلس االدارة 
العضو املنتدب لش����ركة رسن 
القابض����ة د.ف����ؤاد احلمود ان 
الش����ركة وصلت ال����ى مرحلة 
متقدمة في عملي����ات اإلنتاج 
من مشروعها للغاز بالواليات 
الى  املتحدة األميركية، مشيرا 
ان »رس����ن للطاقة« بدأت في 
اإلنتاج من بئرين في مشروعها 
باإلضاف����ة الى العمل في البئر 

الثالثة في الوقت الراهن.
ف����ي  احلم����ود  وأض����اف 
تصريحات صحافية على هامش 
عمومية الشركة العادية وغير 
العادية الت����ي عقدت امس ان 
الش����ركة وصلت ف����ي أعمالها 
املراحل  ال����ى  الغاز  ملش����روع 
املستهدفة من اإلنتاج، مبينا ان 
كميات اإلنتاج احلالي للمشروع 
تعد مرحلة جتريبية للعمليات 
التجارية، مشيرا الى ان الثالثة 
شهور املقبلة ستشهد بدء اإلنتاج 

التجاري للمشروع.
واوضح احلم����ود ان هناك 
عددا من الشركات الراغبة في 
شراء إنتاج الغاز تقدمت فعليا 
بطلبات ش����راء انتظارا ملوعد 
اإلنتاج الفعلي، مبينا ان رسن 
استحوذت على شركة استشارات 
رأسمالها يقدر ب�500 ألف دينار 
وذلك لتأهيلها حتى تكون احدى 
الشركات التي تقدم االستشارات 
والدراسات االقتصادية الالزمة 
لتنفيذ املشروعات، السيما مع 
بدء الدولة في املضي قدما في 
اخلطة التنموي����ة التي أقرتها 

احلكومة مؤخرا.
وحول دخول الش����ركة في 
تنفيذ مش����روعات ملؤسس����ة 
الكويتية والشركات  البترول 
أف����اد احلمود بأن  التابعة لها 
الش����ركة حت����اول الدخول في 
الس����وق احملل����ي م����ن خالل 

عمومية الشركة رفعت رأسمالها إلى 6.5 ماليين دينار

»الوطنية للتنظيف« تسعى للتوسع 
في أسواق البحرين وأبوظبي وقطر

شريف حمدي
قال رئيس مجلس االدارة لشركة الوطنية للتنظيف 
فؤاد دشتي ان الشركة تسعى للتوسع خارج الكويت 
باالضافة لتوسعها في البحرين وابوظبي وقطر، الفتا 
الى ان الشركة كانت تعتزم تأسيس شركة تابعة لها 
في السعودية اال انها ارتأت جتميد املشروع بسبب 

األزمة االقتصادية. 
وأضاف دشتي في تصريحات صحافية عقب انعقاد 
اجلمعية العامة للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 
75.61%، أن الشركة س����اهمت في جميع املناقصات 
التي مت طرحها من قبل بلدية الكويت ويبلغ عددها 
17 مناقصة، الفتا الى ان عدد الشركات املنافسة يبلغ 
نحو 26 شركة محلية، مضيفا ان نتائج هذه املناقصات 

ستظهر خالل ال� 3 اشهر املقبلة.
وأشار الى ان نتائج الربع األول أثبتت ان ارباح 
الشركة جاءت عن أدائها التشغيلي وانها كانت بعيدة 
عن املضاربة في األس����هم، متوقعا ان حتقق الشركة 
أرباحا خ����الل العام 2010 أفضل م����ن العام املاضي، 
مشيرا الى ان صافي ارباح الشركة للعام 2009 بلغ 
894.0 ألف دينار بربحية 9.55 فلس����ا للسهم وذلك 
مقارنة بخسارة بلغت 1.690 مليون دينار بخسارة 

29.651 فلسا للسهم.
وذكر دشتي في تقرير مجلس االدارة ان الشركة 
كانت قد بدأت بتنفيذ عدد من املش����اريع خالل العام 
2009 مع كل من شركة نفط الكويت )اعمال تنظيف(، 
شركة شيفرون العربية السعودية )خدمة مكافحة 
احلش����رات(، جامعة الكويت- موقع كيفان )اعمال 
تنظيف(، الش����ركة االولى للتسويق احمللي للوقود 
)اعمال تنظيف(. ذلك باالضافة الى س����عي الشركة 
حاليا الضافة اعمال أخرى الى نشاطاتها كاملنافسة 
في مش����اريع التنظيف الصناعي وتنظيف املخلفات 
النفطية. وبني ان الشركة أعدت عدة برامج للتطوير 

املتمي����ز لرفع كفاءة العاملني بها ملواكبة هذا التطور 
في أنشطتها، كما استمرت الشركة في حتقيق النتائج 
املرجوة خالل العام 2009، حيث بلغت ايرادات عقود 
الشركة نحو 28.5 مليون دينار وذلك مقارنة ب� 19.7 
مليون دينار عن العام املاضي، وبلغت تكاليف العقود 
نح����و 25.8 مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 18.2 

مليون دينار للعام 2009. 
وأوضح دشتي ان االسباب الرئيسية التي أدت الى 
زيادة الربح خالل العام ترجع الى ان نوعية العقود 
التي مت احلصول عليها ذات ربحية جيدة، السياسة 
التي اتبعتها الشركة منذ فترة وهي ضغط التكاليف 
للعناصر املرتبطة بالتنفيذ الى اقل حد ميكن الوصول 
اليه دون املساس مبستوى أداء اخلدمة املقدمة للعمالء 
وثبات تكاليف االدارة تقريبا بالرغم من زيادة حجم 

التشغيل وعدد العقود وتنوعها.
من جهة أخرى وافقت اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية للشركة على جميع البنود الواردة في 
جدول أعمالها والتي كان أبرزها املوافقة على زيادة 
رأسمال الشركة من 9.623 ماليني دينار الى 10.296 
مالي����ني دينار وذلك عن طريق توزيع اس����هم منحة 
بنسبة 7% ومقدارها 6.736 ماليني سهم للمساهمني 
املسجلني بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، وتفعيل 
نظام خيار ش����راء االس����هم للموظفني، وكذلك متت 
املوافق����ة على جتديد تفويض مجلس االدارة ملدة 18 

شهرا وفقا للقانون.
كما مت انتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد للثالث 
سنوات القادمة واألسماء املرشحة هي:  فؤاد اسماعيل 
دشتى ممثال عن شركة مجموعة املرابطون الدولية، 
وشركة مجموعة املرابطون الدولية، محمد عبداحملسن 
العصفور، يوس����ف حسن محمد العوضي ممثال عن 
شركة اي ون التجارية، شهد سعيد اسماعيل دشتى 

ممثال عن شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل.

عموميتها وافقت على زيادة رأس المال لتوزيع أسهم منحة %7


