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البكر: »دبي األولى« نجحت في تأجير »سكاي جاردنز«
وتخطط الستكمال جميع مشاريعها العقارية خالل 2010

اقتراح مجلس  واملوافقة على 
االدارة بعدم توزيع ارباح نقدية 
او اسهم منحة على املساهمني 
املنتهية في  املالية  السنة  عن 
31 ديسمبر 2009، كما وافقت 
ايضا على انتخاب عضو ملجلس 
املالية  ادارة تكميلي للس���نة 
القناعي بصفتها  ليمثله رشا 
بدال من بيت االستثمار العاملي 

)جلوبل(. 

15% من اجمالي اصول الشركة 
ونسبة 22%من اجمالي حقوق 

املساهمني. 

الجمعية العمومية

م���ن جان���ب آخ���ر وافقت 
عمومية الشركة العادية على 
جمي���ع بنودها والتي كان من 
ابرزها تقري���ر مجلس االدارة 
العمومية،  امليزانية  ومناقشة 

15.5 مليون دينار بعد استقطاع 
املصاريف االخرى حيث بلغت 

خسارة السهم 15.55 فلسا. 
ان اجمال���ي اصول  وب���ني 
الشركة بلغ 130 مليون دينار 
في حني بلغت حقوق املساهمني 
84.1 ملي���ون دينار في الوقت 
الذي بلغ فيه اجمالي مديونية 
الشركة امام البنوك 18.5 مليون 
دينار والتي ال تتعدى نسبتها ال� 

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس االدارة 
في شركة دبي االولى للتطوير 
العقاري سراج البكر عن خطة 
الشركة التي تتركز في املضي 
قدم���ا ف���ي جميع املش���اريع 
العقارية قيد االجناز حاليا خالل 
2010، مبينا ان الشركة جنحت 
في تأجير قسم من مشاريعها 
املدرة للدخل ومنها مش���روع 
سكاي جاردنز في دبي حيث 
كرست كل الوس���ائل املمكنة 
لتجاوز االزمة املالية والعقارية، 
محققة ايرادات تشغيلية بلغت 
13 مليون دينار وايرادات اخرى 
بقيمة ملي���ون دينار، ليصل 
اجمالي االيرادات مبلغا وقدره 

14 مليون دينار. 
واضاف البكر في تصريحات 
صحافية خالل اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي عقدت امس 
قائال: انه رغم التحس���ن الذي 
شاهدناه في القطاع العقاري مع 
نهاية 2009، اال ان الوضع كان 
ومازال يتطلب الكثير من احلكمة 
واحللول املبتكرة للتعامل مع 
املتغيرات الكبيرة واجلديدة في 

الكويت. 

بيانات مالية

وفي اس���تعراضه للبيانات 
املالية لفت البكر الى ان الشركة 
سجلت ارباحا اجمالية عن السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
بلغت 9 ماليني دينار، متضمنة 
ارباحا تشغيلية بقيمة 8 ماليني 
دينار واي���رادات اخرى بقيمة 
ملي���ون دينار م���ع اعتمادها 
مخصصات هب���وط في قيمة 
استثمارات مببلغ 21.7 مليون 
دينار متخض عنها خسارة بقيمة 

مديونيتها البالغة 18.5 مليون دينار ال تتعدى 15% من إجمالي أصولها

)أسامة البطراوي( سراج البكر مترئسا اجلمعية العمومية العادية 

جانب من احلضور في عمومية الشركة

سعيد دشتي خالل »العمومية«

)سعود سالم( دشتي مترئسا عمومية »الرابطة« 

انتخاب مجلس جديد 
للسنوات الثالث المقبلة

لقطات من الجمعية

انتخبت اجلمعية العمومية العادية للشركة مجلس إدارة 
جديدا لفترة الثالث سنوات املقبلة ومتت تزكية نفس أعضاء 
املجلس احلالي وهم سييعيد إسييماعيل دشييتي، د.حسيين 
الصايغ، علي حسن العيسى، جاسم محمد النصيب، عدنان 
سييعود الراشييد، يعقوب عبداهلل الوزان، د.علي إسييماعيل 
دشتي، كما مت تشكيل مجلس اإلدارة عقب العمومية ليصبح 
سعيد إسماعيل دشتي رئيسا ملجلس اإلدارة وعضوا منتدبا 

والدكتور حسن جعفر الصايغ نائبا له.

 اوضح دش����تي ان تراجع موجودات الشركة من 133.6 
مليون دينار في 2008 الى 119.5 مليون دينار في 2009 يرجع 
الى انخفاض في قيمة بعض االصول منها سيارات ومعدات، 

باالضافة الى اخذ مخصصات استهالك لهذه االصول.
 توقع ان حتصل الشييركة على عدد من العقود خالل 2010 
سيتم االعالن عنها في وقتها، وان الشركة تدرس بعض االفكار 

التي سيتم عرضها على املساهمن قريبا.
 اشار دش����تي الى ان الشركة لها جتربة شراكة ناجحة 
مع مجموعة عارف االس����تثمارية وهي ش����ركة نقل نهري 

في السودان.
 حول بند عدم توزيع ارباح قال دشييتي للمسيياهمن »هذا 

آخر عام ال نوزع فيه، وهذا وعد شخصي مني«.
 افاد بأن الش����ركة ليس����ت لها عالقة بعمليات الشراء 
الواس����عة التي حدثت في البورصة قبل ش����هرين، مشيرا 
الى ان املضاربني رفعوا س����عر الس����هم بناء على توقعات 
بأن الرابطة هي األقرب الى الفوز بعقد املورد الرئيسي مع 

اجليش األميركي. 

مساهمة تدخل عمومية »دبي« بالخطأ
قبل ان يعلن سييراج البكيير انتهاء 
اجلمعية العمومية العادية فوجئ باحدى 
البنييد االخير من  املسيياهمات برفض 
العمومية مطالبيية بضرورة  اجلمعييية 
اعييادة اجلمعية العمومييية اال ان البكر 

رفض ذلييك نظرا لتأخرهييا عن موعد 
انعقيياد اجلمعييية فضييال عيين كونها 
املساهمة الوحيدة التي ترفض استكمال 
العمومية اال انه قال لها »سأوضح لكي 
جميييع االمور بعييد العمومييية اال انها 

احلاضرين  احييد  وبسييؤالها  رفضت« 
عن اسييم عمومية هذه الشركة قال لها 
انت في عمومية دبي للتطوير العقاري، 
وبالتالي اكتشييفت املسيياهمة انها في 

»مكان خطأ«.

دشتي: فوز »الرابطة« بعقود الجيش األميركي خير وبركة 
وفي حال لم يحالفها الحظ ال توجد مشكلة

أكد خالل عمومية الشركة أنها تقدمت وشركاتها التابعة للمنافسة على مناقصات وعقود جارِ انتظار نتائجها

تقدمنا رسمياً قبل أسبوعين للمنافسة على عقد DDKS لتوريد ونقل مواد غذائية للجيش األميركي

سنركز خالل المرحلة المقبلة على أسواق شمال وشرق أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب السوق المحلي

اتفقنا مع بنوك مصرية وعالمية على تمويلنا بـ 500 مليون دوالر لمشروع ميناء دمياط
الى أن هناك مفاوضات جارية مع 
احلكومي���ة املصرية على بعض 
ش���روط االمتياز، عل���ى أن يتم 
البدء في استكمال وتنفيذ مراحل 

املشروع في أغسطس املقبل.
وأشار دشتي إلى أن الشركة 
تس����عى إلى زيادة أرباحها عن 
أداء العام 2010 وذلك من خالل 
االستمرار في تطبيق السياسة 
التي انتهجته����ا منذ عام 2008 
بتخفي����ض تكاليف التش����غيل 
وإعادة هيكلة شركاتها التابعة 
لها وبتطبيقه����ا لبرنامج إعادة 
هيكلة تس����هيالتها البنكية مبا 
يتفق وخطط الشركة ومشاريعها 

طويلة األجل. 
وذكر أن إيرادات التش����غيل 
بلغت 53.24 مليون دينار للعام 
املالي 2009، مقارنة مببلغ 57.49 
مليون دينار للعام املالي 2008، 
وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل 
38.97 مليون دينار مما نتج عنه 
صافي ربح مببلغ 605.61 االف 
دينار مقارنة بخسارة قدرها 8.33 

ماليني دينار عن العام 2008.
عل����ى جانب اخ����ر صادقت 
العمومية على تقرير  اجلمعية 
االدارة وتقرير مراقبي  مجلس 
احلسابات وميزانية الشركة لعام 
2009 ووافق����ت العمومية على 
ابراء ذمم مجلس االدارة وجتديد 
تفويض املجلس في شراء اسهم 
الشركة في حدود 10% من اسهمها 

طبقا للقانون.

الفترة املقبلة إلى تأهيل وإزالة 
الفروقات البسيطة لنتمكن من 

املنافسة«.
 ولفت دشتي إلى أن املنافسة 
في السوق احمللي أصبحت قليلة 
العقود  ارتفاع أس����عار  نتيجة 
احمللي����ة بنس����بة 30%، فضال 
عن ن����درة عمليات التمويل من 
قبل البنوك، ما يجعل املنافسة 
محصورة على شركات معينة 

قادرة على تنفيذ هذه العقود.
ونفى توجه الشركة نحو دمج 
أي من شركاتها التابعة، مؤكدا 
على أن الشركات اخلمس التابعة 
متخصصة في مجالها وكل منها 
يؤدي ال����دور املطلوب منه في 

مساهميه بأن العام املقبل سيحمل 
إلى  أرباحا وتوزيعات، مشيرا 
أن الش����ركة بأعمالها وعقودها 
احلالية ستحقق عوائد جيدة، 
وس����يظهر ذلك جليا في فترات 
إعالنات األرباح املقبلة، مشيرا الى 
ان الشركة ال تأخذ في احلسبان 
التي  عقود اجلي����ش األميركي 
تعت����زم املنافس����ة عليها خالل 
املرحلة املقبلة، مؤكدا انه اذا فازت 
الشركة بأي من هذه العقود فخير 
وبركة وفي حال عدم فوزها فال 

توجد مشكلة.
وعن عقد املورد الرئيسي قال 
أن الشركة ماضية في االستشكال 
لتفعيل حقها في هذا العقد، حيث 

اخلدمات التي تقدمها.
وحول أعمال ونشاط الشركة 
داخل الس����وق املصري خاصة 
في مش����روع ميناء دمياط قال 
»استطعنا خالل الفترة املاضية 
توقيع االتفاقية املبدئية مع بنوك 
مصرية وعاملي����ة على متويلنا 
بنحو 500 مليون دوالر، باإلضافة 
أنه س����تتم زيادة رأسمال  إلى 
الدولية للموانئ  شركة دمياط 
بقيمة 100 مليون دينار، على أن 
يتم استدعاء هذه الزيادة خالل 

الشهر اجلاري.
وأضاف أن الشركة ستتسلم 
أول دفعة من املبلغ بعد إيداع نحو 
100 مليون دينار في البنوك، الفتا 

أدركت أن عملية الترسية لم تتم 
وفق أصول املنافسة املعروفة، 
وأن األمر حاليا خاضع للمناظرة 
والبحث مع اجلهات األميركية، 
مشيرا الى أن احلكومة األميركية 
هي صاحبة القرار في اختيار من 

سيسند إليه تنفيذ العقد.
 وف����ي رده على مداخلة من 
أحد املس����اهمني ب����أن ما فعلته 
»اجيليت����ي« هو الس����بب وراء 
إبعاد »الرابطة« عن تنفيذ العقد 
أفاد بأن »كل شيء ممكن، ولكن 
اجيليتي التزال اكبر ش����ركات 
املنطق����ة، وال يوجد فارق بيننا 
وبينها كبير في املؤهالت لتنفيذ 
عقود بهذا احلجم، ونسعى خالل 

شريف حمدي
أفاد رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل سعيد 
دشتي بأن الشركة تقدمت رسميا 
قبل أسبوعني للمنافسة على عقد 
DDKS، واخلاص بشأن توريد 
ونقل مواد غذائية خلدمة اعمال 
اجليش األميركي باملنطقة، مشيرا 
الى ان »الرابطة« تتوسع حاليا 
في تق����دمي خدماتها في الكويت 
مع الش����ركات احمللي����ة وكذلك 
تتوسع على مستوى االسواق 

اخلليجية.
وقال دشتي في تصريحات 
صحافية على هامش اجلمعية 
العمومية العادية للشركة، والتي 
عق����دت بنصاب بل����غ %60.33، 
ووافقت على جميع بنود جدول 
األعمال، وأهمها عدم توزيع أرباح 
العام 2009، ان الشركة ستركز 
نشاطها خالل الفترة املقبلة على 
كل من أس����واق ش����مال وشرق 
التعاون  أفريقيا ودول مجلس 
اخلليجي، مشيرا إلى أنه مت التقدم 
إلى مناقص����ات وعقود عدة من 
خالل الشركة وشركاتها التابعة 

وجار انتظار نتائجها.
وأكد على سالمة وقوة املركز 
املالي للشركة، حيث استطاعت 
من خ����الل مفاوض����ات لها مع 
الفت����رة املاضية  البنوك خالل 
إعادة جدول����ة كامل ديونها من 
قصيرة إلى طويلة األجل، واعدا 


