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سلطان مترئسا عمومية أجيليتي

طارق سلطان

سلطان: قضية »أجيليتي« التزال محل نزاع
وال يمكن تداول أي بيانات حولها خارج المحكمة

صافي األرباح في 2009 بلغ 156.4 مليون دينار بنسبة نمو %11
شريف حمدي

انصب تركيز املس����اهمني في 
شركة املخازن العمومية )اجيليتي( 
خ����ال اجلمعي����ة العمومية التي 
انعق����دت امس بنس����بة حضور 
75.6% على شقني اساسيني هما رفع 
التوزيعات النقدية والثاني حول 
آخر التطورات في القضية املنظورة 
حاليا في احملاكم األميركية. أما فيما 
يتعلق بالتوزيعات، فقد شهد بند 
توصية مجل����س االدارة بتوزيع 
ارباح نقدية بواقع 40% كثيرا من 
اجلدل واحتدم النقاش بني مجلس 
االدارة واملساهمني الذين رغبوا في 
زيادة هذه النسبة لدرجة أن بعضهم 
الى 50% وبعضهم  طالب برفعها 
طالب برفعها الى 100% لتعويض 
جزء من اخلسائر الكبيرة التي املت 
بهم، اال ان رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب طارق سلطان قال 
إن هناك مديونيات على الشركة 
املتوافرة، مشيرا  السيولة  مقابل 
الى انها تبلغ أكثر من مليار دوالر 
تستحق معظم الديون خال فترة 
تقل عن 12 شهرا، الفتا إلى أن صافي 
الدين كما في 31 ديسمبر 2009 يبلغ 
39 مليون دين����ار، وبالتالي فإنه 
البد أن تكون التوزيعات منطقية 
وفي حدود مقبولة، ومت التصويت 
على هذا البن����د غير أن اجلمعية 
العمومية اقرت في النهاية توزيع 
40% على أن يكون التوزيع خال 

املهلة القانونية.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من 
اجلمعية العمومية والذي متحور 
حول موقف الشركة ازاء القضية، 
أوضح سلطان أن القضية التزال 
محل نزاع، وأنه ال ميكن تداول أي 
بيانات حول القضية خارج احملكمة، 
مبا يحفظ حق الشركة واملساهمني. 
وأضاف أنه على الرغم من حرص 
الشركة على التزام الشفافية مع 
مس����اهميها وحملة األسهم، اال أن 
هناك بعض القضايا التي ال تخص 
الش����ركة فقط وال ميكن االفصاح 

عنها.
واوضح سلطان أن اجيليتي 
لديها األسس الرئيسية التي متيزها 
عن غيرها من الشركات املناظرة 
بفضل تواجدها في االسواق الناشئة 
وقدراتها اللوجستية املتخصصة 
وقدرتها على العمل املشترك بدعم 
قطاع����ات اعمالها والتي س����وف 
تساعدها على استمرار النجاح في 
طريق التقدم، اضافة الى التركيز 
على حتسني العائد على رأس املال 

التج����ارة عليهم س����نبحث األمر 
في الوزارة وعن����د وجود موانع 
للترشيح سيتم استبعاد أي مرشح 

واحال االحتياط عوضا عنه.

األداء المالي

اداء الشركة في 2009  وحول 
افاد سلطان بأن أجيليتي شهدت 
العام املاضي انخفاضا في اإليرادات 
بنس����بة 7% باملقارنة بعام 2008 
الذي  التباطؤ االقتصادي  بسبب 
ترتب عليه انخفاض أحجام نقل 
وشحن البضائع لقطاع اخلدمات 

اللوجيستية العاملية املتكاملة.
وأوضح أن األرباح التشغيلية 
شهدت زيادة بنسبة 5% باملقارنة 
بعام 2008 لتصل إلى 168.8 مليون 
دينار نتيج����ة لتحقيق زيادة في 
صافي هامش اإليرادات وإجراءات 
مختلفة للتحكم في التكاليف شملت 
بنود عديدة منها تخفيض تكلفة 
شؤون املوظفني مبقدار 6.5 مايني 

دينار.
وأش����ار الى أن الشركة حققت 
صافي رب����ح بقيمة 156.4 مليون 
دينار بزيادة بنسبة 11% باملقارنة 
بع����ام 2008 مما يعك����س ربحية 
للس����هم بقيمة 155.9 فلسا لسنة 
2009 بزيادة بنسبة 13% باملقارنة 

بعام 2008.
إي����رادات قطاع  وأوض����ح أن 
اخلدمات احلكومي����ة والدفاع في 
ع����ام 2009 تزايدت بنس����بة %4 
لتصل إل����ى 715.5 مليون دينار، 
وذلك بفضل العقود اجلديدة التي 
فازت بها الش����ركة في مطلع عام 
2009 باإلضافة إلى تأثير العمليات 
الذي سببته األعمال التي مت الفوز 

بها عام 2008.
البنية  وفيما يتعلق بقط����اع 
التحتية فقد حق����ق 72.6 مليون 
االي����رادات اي  دين����ار اجمال����ي 
بانخفاض نس����بته 4% باملقارنة 
بعام 2008 بأكمله، كما شهد قطاع 
العقار الذي يعد أهم نشاط لقطاع 
البنية التحتية زيادة بنسبة %6.7 
في اإليرادات عن عام 2008 لتصل 

الى 27.72 مليون دينار.
ال����ى ذل����ك وافق����ت اجلمعية 
العمومية على بنود جدول األعمال 
� رغم التحفظ على بعض البنود � 
حيث تضمنت املوافقة على توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
بواقع 40% أي بواقع 40 فلسا لكل 
سهم للمساهمني املسجلني في تاريخ 

انعقاد اجلمعية.

ادارج بند مناقشة آخر التطورات 
حول موقف الشركة من القضية 
املنظورة في احملاكم األميركية على 

جدول االعمال.
وفي اط����ار االعتراضات على 
بنود جدول االعمال احتج عدد من 
املساهمني على ترشيح اثنني من 
اعضاء مجلس االدارة ألن عليهم 
احكاما قضائية، فكان رد مندوب 

وش����هدت اجلمعية العمومية 
حتفظ املس����اهمني عل����ى 4 بنود 
رغم اقرارها من قبل األغلبية من 
املساهمني مبا فيها بند التوصية 
بتوزيع 40% ارباحا نقدية، كما أن 
اجلمعية حتفظت ايضا على بند 
اعتماد مكافأة مجلس االدارة وبند 
ابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم 
املالية عن الس����نة املالية املنتهية 

في 31 ديس����مبر 2009، حيث اكد 
احد املساهمني وهو محام أن ابراء 
ذمم مجلس االدارة س����يؤدي الى 
ماحقة احلكومة األميركية من خال 
احلكومة الكويتية للمساهمني الذين 
في حال املوافقة عل����ى بند ابراء 
الذمم س����يكونون شركاء ملجلس 
االدارة في املخالفات، باالضافة الى 
ذلك حتفظ املس����اهمني على عدم 

ومواصلة ادارة امليزانية العمومية 
من اج����ل حتقيق مصال����ح كافة 
املتعاملني مع الشركة، الفتا الى أن 
ذلك ميكن حتقيقه من خال تنمية 
االيرادات الذاتية وخفض املصاريف 
بطريقة حصيف����ة وعقانية، مما 
يؤهل الشركة الحتال مركز عاملي 
مناس����ب خال عام 2010 والفترة 

املقبلة.

عموميتها أقرت توزيع 40% أرباحًا نقدية بعد مطالب بعض المساهمين بزيادتها

انتخاب مجلس إدارة جديدتوقعات الربع الثاني 

الشركة ستعتمد على القطاع 
التجاري واألسواق النامية..

ولكنها لن تعوض العقود األميركية

»أرابيان بزنس«: »أجيليتي« تطلق مركز خدمات لوجستية في شنغهاي

بسؤاله عن توقعاته ألرباح الربع الثاني قال »سياستنا 
ال تعطي أي تنبؤات أو نظرة مس��تقبلية عن األرباح، 
ولكننا واضحون فيم��ا مت اإلفصاح عنه بأن املرحلة 
احلالية تختص بكونه��ا انتقالية، الفتا الى أن الفترة 
املقبلة ستكون صعبة الى حد ما على وضع الشركة. 

مت انتخاب مجلس ادارة جديد لقيادة الشركة للثالث سنوات 
املقبلة وهم: التأمينات االجتماعية وعادل محمد البدر وعصام 
الرفاعي وطارق س��لطان وجميل سلطان وحسني اخلرافي 
وامين بدر سلطان وناصر محمد الراشد و3 احتياط هم هنادي 

صالح واحمد حسني اخلرافي وعيسى انور الصالح.

في مؤمتر صحافي دعت اليه الشركة بعد اجلمعية العمومية 
افاد س��لطان بأن اإلستراتيجية املس��تقبلية ل� »اجيليتي« 
ستعتمد على القطاع التجاري، والتركيز على الدول النامية 
التي حتتوى على منو كبير من الدول األخرى، مشيرا الى 
أن هذه األسواق لن تعوض اجيليتي عن العقود األميركية 
بالرغم من أنها أسواق جيدة وحتظى بنسبة منو جيدة، غير 

انها لن تعوض انخفاض عدد العقود األميركية. 
وأوضح سلطان أن الشركة في السنوات السابقة طورت 
شبكتها بش��كل ملحوظ وأصبحت متواجدة في أكثر من 
120 دولة، وخالل السنوات األخيرة دخلت أسواق ممتازة 
منها البرازيل والصني والهند، مشيرا الى أنه سيتم االكتفاء 
بالوجود في ه��ذه الدول، معتقدا أن هناك إمكانية لتطوير 
األعمال دون اللجوء الى استحواذات جديدة أو استثمارات من 
هذا القبيل، وذلك من خالل التركيز على النشاط األساسي، 
واصفا املرحلة احلالية بأنها مرحلة انتقالية لشركة اجيليتي. 
وحول إمكانية التعاون مع شركة انهام األردنية لتنفيذ عقد 
املورد الرئيسي قال »من جانبي ال ميكنني ان أفصح، حيث 
ان هذا العقد يخص انهام، كونها الفائزة بعقد املورد الرئيسي 
وهم أصحاب قرار خطتهم، نافيا وجود أي مفاوضات حالية، 
وبس��ؤاله عن امكانية التعامل املستقبلي مع انهام قال كل 
البدائل متاحة ملا يصب في مصلحة الش��ركة إذا مت عرض 
األم��ر علينا«. وحول وجود مفاوضات للتخارج من بعض 
األصول في الوقت الراهن خاصة في العراق اكد السلطان 
على عدم وجود أي تطورات على هذا الصعيد، مشيرا الى 
أن اجيليتي مس��تمرة في إعادة هيكل��ة داخلية من خالل 
تخفيض التكاليف لتتواكب مع اإليرادات التي حتققها، مشيرا 
الى أن اجيليتي بالطبع ستختلف عن السابق، حيث ستركز 
على القطاع التجاري، وهناك تغييرات جذرية ستش��هدها 
الشركة نظرا للظروف الصعبة التي متر بها. وأشار الى أن 
اإلستراتيجية التي تختص بالتركيز على القطاع التجاري 
ليس��ت جديدة، بل نعمل وفقها منذ 5 س��نوات، ولم نغير 
كثيرا في اإلستراجتية، ولكن سنركز على بعض القطاعات 
التي لم تكن لها أهمية في الس��ابق وحظيت بأهمية مؤخرا 
وبالتالي مت التركيز عليها.  ولفت الى أن الشركة قامت بشراء 
أسهم خزينة، مبا قيمته 40 مليون دينار، مؤكدا على عدم 
وجود أي خطة إلدراج أسهم الشركة في أسواق جديدة، وأن 
موافقة العمومية ما هي إال مجرد موافقة سيتم تفعيلها حال 
دعت الضرورة الى ذلك.  وبس��ؤاله عن رغبة الشركة في 
احلصول على موافقة اجلمعية على إصدار سندات وعلى 
بند إدارج الش��ركة في أسواق جديدة، قال سلطان ان هذه 
اإلجراءات روتينية، وان تفويض مجلس اإلدارة الستخدام 
هذه األدوات املالية التي قد يتم اللجوء إليها إذا كانت هناك 
حاجة، كما أنه ال يوجد سوق محدد سيتم إدراج الشركة فيه 
مشيرا الى أنه لم يتم أخذ أي مخصصات عن العام 2009، 

علما بأنه يتبع األساليب احملاسبية الدولية.

إعداد: محمد البدري 
شارفت شركة أجيليتي بالتعاون مع شركة الكيماويات احلكومية 
االماراتية  )بروج(، على إطالق مركز لوجس��تي في مدينة شنغهاي 
بالصني، وذلك كمشروع مشترك بني اجلانبني. وأفاد موقع »ارابيان 
بزنس« االقتصادي املتخصص أمس بأن املركز اللوجس��تي املزمع 
اطالقه، تبلغ مس��احته نحو 66 الف متر مربع، حيث سيكون واحدا 
من اكبر احملطات من نوعه في الصني، ومن املتوقع إعداده الستقبال 
نحو 600 الف طن من البولي أوليفني سنويا من مصنع تابع لشركة 

بروج أبوظبي، لتصديرها إلى الس��وق اآلس��يوية.  ومن املتوقع أن 
تتولى الش��ركة اإلشراف على عمليات التشغيل والتوزيع للسنوات 
ال��� 10 املقبلة. ونقل »ارابيان بزنس« عن رئيس القطاع املتخصص 
في الكيماويات التابع لشركة اجيليتي ابوظبي فيليب بروويت قوله: 
»هناك حتول هائل من حيث اإلنتاج بالنسبة لصناعة البتروكيماويات 
في منطقة الش��رق األوسط، إذ من املتوقع أن يتضاعف هذا اإلنتاج 
بحلول عام 2015«، فيما قال عضو مجلس إدارة الشركة إلياس منعم: 
»مركز شنغهاي هو األول من مثل هذه املشاريع« بالنسبة للشركة.


