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أعلنت شركة األرجان العالمية العقارية عن 
تحقيق 14.73 فلســـا ربحية للسهم لفترة الـ 6 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 وهو ما يمثل 
ارتفاعا في األرباح بنسبة 138% مقارنة بالفترة 
نفسها من عام 2009 ويتخطى كذلك ما حققته 
الشركة من أرباح خالل عام 2009 بالكامل. وأفاد 
رئيس مجلس اإلدارة والعضـــو المنتدب في 
الشركة م.خالد خضير المشعان بأنه على الرغم 
من استمرار تبعات األزمة المالية العالمية على 
جميع األسواق والشركات في العالم، خاصة في 
القطاع العقاري، فإن شركة األرجان مازالت تسير 
بخطى ثابتة لتحقيق عوائد مناسبة لمساهمي 
الشركة الذين لم يدخروا جهدا في دعم الشركة 

خالل السنوات الماضية.
وفيما يتعلق برغبة الرئيس التنفيذي للشركة محمد احمد 
السقاف في عدم تجديد عقده وكذلك استقالته من عضوية مجلس 
اإلدارة، أفاد المشـــعان بأن الســـقاف كان أحد األسس المهمــة 
والعوامل المؤثرة في نجاح الشـــركة خالل السنوات السابقــة 
واستمرارها كإحدى الشركات الرائدة في المجال العقاري بمــا 

له من خبرة تزيد علـــى 23 عاما في مجــاالت 
االستثمار المتعددة والتطوير العقاري ســواء 
على الصعيد العالمي او االقليمي، إال انه نظــرا 
لرغبة السقاف في عدم تجديد عقده مع الشركــة 
فإنه »ال يســـعنا فــي هذا المجـــال إال توجيه 
الشـــكــر له على جهوده المســـتمرة في دعــم 
الشركــة وان نتمنى لــه المزيــد مــن التوفيــق 

والنجــاح«.
من جانب آخر، أفاد بأن مجلس إدارة الشركة قد 
طلب من حمد عبداهلل جاسم المضف والمنتخب 
من الجمعيـــة العمومية كعضو احتياط قبول 
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة خلفا للسقاف 
لما له من خبرة طويلة في المجال العقاري، وقد 
أفاد المضف بموافقته على المنصب. وأشـــار 
الى ان مجلس ادارة الشـــركة يقوم حاليا بدراســـة العديد من 
البدائل المطروحة لتنمية اعمال الشركة وذلك من خالل مراجعة 
اســـتثمارات الشركة في المشاريع المختلفة ودراستها كل على 
حدة لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين وكذلك الستمرار توسع 

الشركة داخل المنطقة.

خالد املشعان

18.09 مليون دينار أرباح »أجيليتي« في الربع الثاني
قالت شركة اجيليتي انها حققت ارباحا 
للربع الثاني من العام احلالي بلغت 18.09 
مليون دينار بواقع ربحية قدرها 17.96 
فلسا للسهم الواحد، وأوضحت الشركة 
في بيان صحافي أن نتائج الربع الثاني 
تعكس محورية هذه الســـنة بالنسبة لـ 
التدريجي  »أجيليتي«، حيث االنسحاب 
للقوات األميركية من العراق وما تال ذلك 
من »تخارج من بعض عقودنا احلكومية 
الكبرى التي كان موعـــد خيار التجديد 

األخير لها العام احلالي«.
وذلك باإلضافة إلـــى التحديات التي 
واجهت الشركة بسبب األزمة االقتصادية 
العاملية واإلجراءات القانونية التي اتخذتها 
احلكومة األميركية في حق الشركة والتي 
كان لها عميق األثر على نشـــاط الشركة 
في مجال اخلدمـــات احلكومية والدفاع 

.)DGS(
وأشـــارت الشـــركة الـــى أن االهمية 
النســـبية لقطاع اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة قد ازدادت في مواجهة 
الغمـــوض الـــذي يكتنف نشـــاط قطاع 
اخلدمات احلكومية والدفاع، حيث تبقى 
إستراتيجية قطاع اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة كما هي دون تغيير، ولكن 
سيتم اإلسراع باجلداول الزمنية للخطة، 
فيما يواصل القطاع التركيز على تعزيز 
النمو في مجاالت عمل القطاع الرئيسية 
من خدمات الشحن واخلدمات املتخصصة 
من خدمات لوجيستية لقطاع الكيماويات 
وقطاع املشاريع واملعارض والفاعليات 
باإلضافة إلى خدمات النقل والتخزين مع 

التركيز على األسواق الناشئة. 
 وأفادت بأن قطاع اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة يبقى على التزامه بتقدمي 
اخلدمات الشخصية لعمالئه والتركيز على 
خفض التكاليف وإدارة النقد وذلك في ظل 

الواقع اجلديد الذي متر به الشركة. 
وأشارت الى انها ستقوم مبقارنة النتائج 
املالية لهذا الربع بالفصل السابق عليه كما 
أوضحنا مسبقا خالل الربع األول من العام 
احلالي حيث يعكس هـــذا االجتاه واقع 
األعمال والتي تتطور بها العقود الكبيرة 
خـــالل الوقت ومن ثم تتراجع مع انتهاء 
مدتها، أما بالنســـبة للخدمات التجارية 
واملمثلة في قطاع اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة )GIL( فستقوم الشركة 
بـــإدراج مقارنة للنتائج من عام إلى عام 

لنتمكن من مقارنة األعمال ومواسمها. 
ولفتت الى انه من املتوقع أن ينخفض 
صافي الدخل على املدى القصير فيما يقود 
أداء قطاع اخلدمات اللوجيستية العاملية 
املتكاملة نتائج الشركة اإلجمالية إال أنه 
»يسرنا أن يظل صافي الدخل للربع الثاني 
على مستويات مماثلة لنتائج الربع األول 

من عام 2010«.
وأوضحت الشركة في بيانها الصحافي 
أنها حققت في الربع الثاني من عام 2010 
إيرادات بقيمة 428 مليون دينار مما يعكس 
زيادة بنسبة 6% مقارنة الربع األول وزيادة 
بنسبة 3% عن نفس الفترة من العام املاضي 

وهي تفصيليا كاآلتي:
ـســـجل قطاع اخلدمـــات احلكومية 
والدفاع إيرادات بقيمة 126 مليون دينار 
الربع  أي بانخفاض 5%مقارنة بإيرادات 

األول من العام احلالي.

اللوجيستية  ـشـــهد قطاع اخلدمات 
العامليـــة املتكاملة زيادة فـــي اإليرادات 
اإلجمالية بنسبة 23% لتصل إلى 305.53 
ماليني دينار حيث يعكس هذا النمو الزيادة 
في سوق الشحن عن الفترة املماثلة من عام 

2009 باإلضافة إلى الفوز بعمالء جدد. 
ـســـاهمت مجموعة شركات أجيليتي 
للبنية التحتية مبقدار 20.2 مليون دينار 
من مجموع اإليرادات ما يتساوى تقريبا 
مع الربع األول من 2010 وبزيادة أكثر من 
10% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، 
وقد واصل قطاع البنية التحتية حتقيق 
منو جيد في النشاط األساسي على مدى 

السنوات العديدة املاضية.
ـشـــهد هامش صافي اإليرادات لقطاع 
املتكاملة  العاملية  اللوجيستية  اخلدمات 
انخفاضا بنسبة 8% حيث بلغ 23.8% مقارنة 
بــــ 31.8% للربع الثاني من 2009 ويعود 
السبب في ذلك إلى عاملني رئيسيني هما: 
إعادة تنظيم الهوامش في صناعة الشحن 
في عام 2009 والنمو الكبير في اإليرادات 
من خدمات الشحن اجلوي والبحري التي 
لها هوامش أكثـــر انخفاضا عن خدمات 

النقل والتخزين.
ـوقد مت دفع بعض التسهيالت االئتمانية 
مسبقا خالل هذه الفترة، وتبقى هذه املرافق 
متاحة للشـــركة حتى تاريخ استحقاق 

الدين، وفقا للشروط واإلحكام.
وقد انعكست على مؤشرات الشركة 

كما يلي:
ـبلغت االرباح التشغيلية 20.74 مليون 
دينار في الربع الثاني من 2010 بزيادة %9 

عن الربع األول.
ـ بلـــغ النقد من العمليـــات في الربع 
الثانـــي من العام 31 مليـــون دينار فيما 
بلغت التدفقات النقدية احلرة 27 مليون 
دينار أي بانخفاض 50% و42% بحســـب 
الترتيب مقارنـــة بالربع األول من العام 
2010 حيث لتواجد احلاجة لتمويل منو 

اإليرادات برأس املال العامل.
ـبلغ صافي الربح 18.09 مليون دينار 
فـــي الربع الثاني من عام 2010 مقارنة بـ 
17.59 مليون دينار للربع األول من نفس 
العام اي بربحية ســـهم 17.96 فلسا لهذا 
الربع مقارنة بـ 17.46 فلسا في الربع األول 

من العام احلالي.
وأشـــارت الشركة الى أن أعمال قطاع 
اخلدمات احلكومية والدفاع قد تراجعت 
التدريجي للقوات  بســـبب االنســـحاب 
األميركية من العراق وما تال ذلك من تخارج 
من بعض العقود احلكومية الكبرى، مبينة: 
»ونحن ندرس كل السبل اإلستراتيجية 
للوضع الراهن في حـــني نركز اهتمامنا 
على الوفاء بجميع التزاماتنا في العقود 
القائمة مع احلكومة األميركية باإلضافة 
إلى الســـعي للحصول علـــى عمالء غير 

حكوميني«.
وأكدت الشركة أن كل تلك التحديات، 
ستمثل حافزا مهما للتغيير، معربة عن 
اليقني بأنه »مع االلتزام بالنظام املوضوع 
وتعزيز هدفنا لنمو العائدات من العمليات 
واإلسراع بتحقيق العائد على االستثمار 
إدارة التكاليـــف، وتعظيـــم العائد على 
األصول التشـــغيلية األساسية ستعود 
أجيليتي أقوى مما كانت عليه، وبقدر أكبر 

من املرونة، والقدرة على املنافسة«.

بواقع ربحية 17.96 فلساً للسهم الواحد

14.7 فلساً ربحية سهم »األرجان« للنصف األول
138% نسبة ارتفاع األرباح مقارنة بـ 2009

السقاف يرغب في عدم تجديد عقده ويستقيل من مجلس اإلدارة
اختيار المضف نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة خلفًا للسقاف

أسس نجاح
خطة الكويت التنموية

بداية، اشيد باخلطوة اجلريئة والتصميم احلازم 
وحتدي الواقـــع، التي اقدم عليهـــا نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ احمد 
الفهد بتقدميه خطة الكويت التنموية 2011/2010 
ـ 2014/2013، وبجهـــود العاملني باملجلس االعلى 
للتخطيـــط والتنمية وعلى رأســـهم االمني العام 
د.عادل الوقيان، وقد تابعت هذه اخلطة منذ تشكيل 

مجلس التخطيط واختيار الكفاءات الوطنية التي ساهمت بجمع املعلومات وحتليلها 
وتقدمي االستشارة حتى مت إجناز وإعداد اخلطة وتقدميها ملجلس األمة الذي وافق 
عليها باالجماع، وهذه سابقة لم نرها من قبل منذ انشاء وزارة التخطيط التي مت 
الغاؤها من الهيكل التنظيمي العام للدولة واستبدالها باملجلس االعلى للتخطيط 

والتنمية احلالي.
وقد حددت خطة الكويت التنموية رؤية واهدافا استراتيجية لغاية عام 2035، 
ومن ضمنهـــا القطاع اخلاص الذي يقود التنمية وفق آليات محفزة، دعم التنمية 
البشـــرية واملجتمعية، اإلدارة احلكومية الفعالة، وذكرت سياسات ثالثا رئيسية 
هي: السياســـات االقتصادية، سياسات التنمية البشـــرية واملجتمعية، سياسات 
االدارة العامة والتخطيط، وقد رأينا وسمعنا البدء بتنفيذ اخلطة من خالل توقيع 
اجلهات احلكومية مع القطاع اخلاص لعقود مشاريع انشائية واسكانية، وان %25 
من اخلطة بدأ تنفيذها، وهذا جيد ال غبار عليه، لكن لنســـتذكر ما حصل لبعض 
التشـــريعات والقوانني من متطلبات اخلطة التـــي اقرها مجلس األمة منها قانون 
اخلصخصة الذي متت مناقشته واختلف الكثير عليه ومت التعديل واالضافة عليه 
واقـــراره وبعدها ظهرت الندوات واملؤمترات واللقاءات التلفزيونية التي شـــارك 
فيها اعضاء من احلكومة ومجلس األمة واخلبراء االقتصاديون واصحاب شركات 
بالقطاع اخلاص الذين لم يوافقوا على التعديالت واالضافات التي متت بضغوط 
نيابية، كما ان هناك قانون هيئة ســـوق املال الذي صدر منذ 6 اشـــهر وحتى اآلن 
لم يتم تشـــكيل مجلس ادارة بســـبب عزوف كل من مت ترشيحهم ملنصب رئيس 
الهيئة بسبب الضوابط واالشتراطات لشغل املنصب، وكما يحدث اآلن من اختالف 
وعدم رضا بشأن طريقة متويل املشاريع التنموية، وكل هذا يحدث بسبب التدخل 
والضغط واملصالح من بعض اعضاء احلكومة ومجلس األمة وتعديل ما اقترحه 
مجلس التخطيط. املهم يجب أن تكون هناك تهيئة للجهاز احلكومي ليكون مستعدا 
لتنفيذ مشاريع وسياسات اخلطة وتكون هناك أسس تضمن جناح سير عمل اخلطة 
التي يجب االســـراع بتنفيذها اليوم قبل غدا، وهي: اعادة هيكلة اجلهاز احلكومي 
التي تتضمن تشخيص الهياكل التنظيمية لوزارات ومؤسسات وهيئات وشركات 
احلكومة وتعديلهـــا وحتديثها لتجنب االزدواجيـــة والتداخل في االختصاصات 

ووضعها بحجمها الطبيعي دون التضخم املوجود احلالي.
كما يجب تبسيط واختصار اجراءات العمل لتقليص الدورة املستندية وكذلك 
اعداد االوصاف جلميع وظائف اجلهاز احلكومي متضمنة املهام والواجبات وشروط 
شـــغل الوظائف من مؤهالت دراسية وخبرات عملية ومهارات وخاصة الوظائف 
القيادية، وهذه بعض األســـس على سبيل املثال متهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع 

وسياسات خطة الكويت التنموية.

د.عبداهلل فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وإدارة 

abumishari1@yahoo.com
www.kuwaiticonsultant.com

»الكويت الدولي«: خصومات تصل إلى ٪33
بالتعاون مع »بلسم لألسنان«

أعلن بنك الكويت الدولي عن طرح 
عـــرض ترويجي جديـــد بالتعاون مع 
عيادة »بلسم لألسنان«، يتيح لعمالء 
البنك االستفادة من خصومات مميزة 
وخدمات متفـــردة تصل إلى 33% على 
خدمات فتح امللف واالستشارات الطبية 
وتنظيف وتلميع األسنان، وذلك طوال 

شهر رمضان املبارك.
وأوضح البنك فـــي بيان صحافي 
أن هذا العرض اجلديد يأتي استكماال 
لسلسلة العروض املميزة التي أطلقها 
البنك منذ مطلـــع العام احلالي تلبية 

لرغبـــات عمالئه بعد جهود كبيرة قام بهـــا فريق عمل متميز من 
البنك لدراســـة احتياجات ومتطلبات العمالء لتقدمي مجموعة من 
اخلدمات رفيعة املستوى إليهم سواء في مجال اخلدمات املصرفية 

أو العروض الترويجية.
وأشار الى أن هذه الفرصة اجلديدة تأتي: »لنؤكد لعمالئنا حرصنا 
املطلق على خدمتهم بأفضل مستوى وفي مختلف املجاالت، حيث 
يسخر الدولي كل إمكانياته وطاقاته املادية والبشرية وعالقاته في 

األسواق خلدمة العمالء، 
فهذا هدف رئيسي يعمل 

من اجله دوما«. وأعرب البنك في البيان عن أمله في أن يســــاهم هذا 
العرض اجلديد في الوفاء مبتطلبات عمالء »الدولي« من حملة البطاقات 
االئتمانية أو بطاقات السحب اآللي، مبا يؤكد أن »الدولي« مع عمالئه 
في كل مكان، ومبزيد من املزايا والعروض التســــويقية التي تشــــجع 

على استخدام البطاقات.

البيانات المالية للربعين األول والثاني في 2010 مقارنة بالربع الثاني من 2009
الربع الثاني 2010

مليون دينار
الربع األول 2010

مليون دينار
الربع الثاني 2009

مليون دينار
الربع الثاني 2010 مقارنة 

بالربع األول 2010
الربع الثاني 2010 مقارنة 

بالربع الثاني من 2009
3%6%428403414االيرادات

-50%9%211942األرباح التشغيلية

-53%3%181838اجمالي االرباح

-56%3%17.917.538ربحية السهم )فلس(

األرقام في اجلدول أعاله مقربة


