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الغامن: »أعيان« سددت 182 مليون دينار من مديونيتها منذ 2012
باهي أحمد

مجلــس  رئيــس  قــال 
ادارة شــركة أعيــان لإلجارة 
واالســتثمار فهد علي الغامن 
ان الشركة قامت بتسديد ١8٢ 
مليون دينار مــن مديونيتها 
منــذ ٢٠١٢ وحتــى اآلن، منها 
١3٠ مليــون دينــار نقدا و5٢ 
مليون دينار بدل أصول لها، 
موضحا ان مديونية الشركة 
انخفضت إلى ١35 مليون دينار 
بعد اخلصومــات على الدين 
جراء اعادة الهيكلة وذلك من 
أصل 385 مليون دينار، وهو 
ما يعد اجنازا كبيرا خاصة في 
ظل األجواء احمليطة باملنطقة 
وما يشهده االقتصاد من ركود. 
وأضــاف الغامن خــال كلمته 
في اجتماع اجلمعية العادية 
للشركة للســنة املنتهية في 
3١ ديســمبر املاضــي، والتي 
عقدت أمس بنســبة حضور 
بلغت  7١.4% ان الشركة جنحت 
خال العام املاضي في ســداد 
مبلغ ١4 مليون دينار منها ١٠ 
مايني دينــار من أصل الدين 

خطة جديدة خاصة بالدائنني 
ال ميكن االفصاح عنها كونها 
حتت مرأى القضــاء )قاضي 
قانون االستقرار(، وهي خاصة 
بإعادة هيكلة الديون باالتفاق 

مع الدائنني.
مشــيرا الى أن هناك شحا 
في سيولة الشركة في الفترة 
احلالية جراء تسديدها للديون.

العقــاري يكتنفــه حالــة من 
الضبابية التي تســيطر على 
توقعات أداء الســوق في ظل 
معانــاة القطاع االســتثماري 
والتجزئــة والتجــاري مــن 
تراجعات كبيرة وملموسة في 
القيم اإليجارية نتيجة لكثرة 
املعروض وانخفاض الطلب.

مواصلة النمو
الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنفيــذي للشــركة منصور 
املبــارك أن أعيــان لإلجــارة 
القابضة حققت املزيد من التقدم 
في أعمالها، من خال حتقيق 
إيرادات تشغيلية بلغت 5.3٢ 
مليــون دينار لعام ٢٠١8، كما 
ارتفــع مجمل الربح ٩% حيث 
بلــغ 7.8 مايني دينار مقارنة 
بـ 7.١ مايني دينار لعام ٢٠١7. 
ولفت املبارك إلى أن نسبة 
هامش مجمل الربح بلغت ٢4% 
لعام ٢٠١8 وهي نسبة ممتازة 
مقارنة بـ ٢٢% لعام ٢٠١7، كما 
حققت الشركة ارتفاعا ملحوظا 
في صافي أرباحها بنسبة ٢٩% 
حيث بلغت 5.3 مايني دينار 

مجمل الربح عن العام السابق، 
مشــيرا إلى أن الشركة أوفت 
بجميــع تعهداتها منــذ العام 
٢٠١٢ ولم تتخلف عن تسديد 
أي التــزام خاص بهــا، وذلك 
ضمــن خطــة اعــادة الهيكلة 
التــي مت وضعها فــي وقتها. 
وعلى الصعيد احمللي، أوضح 
الغامن انه على الرغم من حتسن 

وذكــر الغــامن ان حقــوق 
مساهمي الشركة األم تعززت 
لتصــل إلى 8١ مليــون دينار 
بارتفاع 4.7% عن ٢٠١7، حيث 
حقق قطاع اإلجارة خال ٢٠١8 
معدالت أداء ممتازة، كما شهد 
حتقيــق ايــرادات تشــغيلية 
مميزة، وزيــادة ملحوظة في 
صافي األرباح، وكذلك زيادة في 

أســعار النفط خال السنتني 
السابقتني إال أن سعر برميل 
النفط الكويتي قد تراجع بنحو 
١6.6% خــال الفترة املاضية، 
حيث القى هذا التراجع بظاله 
على وتيرة اإلنفاق احلكومي، 
الفتا إلى أن التداوالت العقارية 
كانت أفضل نســبيا في ٢٠١8 
مقارنة بعام ٢٠١7 إال أن النشاط 

لعام ٢٠١8 مقارنة بـ 4.١ مايني 
دينار فــي ٢٠١7، كما ارتفعت 
حقوق امللكية ٢% حيث بلغت 
34.5 مليــون دينار مقارنة بـ 
33.8 مليون دينار لعام ٢٠١7.
وكانــت عموميــة أعيــان 
قــد وافقت علــى جميع بنود 
جدول األعمال مبا فيها تقرير 
مجلس االدارة وتقرير مراقب 
احلســابات، كما وافقت على 
توصية مجلس االدارة بعدم 
توزيع أرباح نقدية أو أســهم 

منحة عن ٢٠١8.

رغم الركود االقتصادي واألجواء احمليطة باملنطقة

)أحمد علي(فهد علي الغامن متحدثا خالل العمومية فهد علي الغامن متوسطا منصور املبارك وعبدالعزيز املرزوق خالل اجلمعية العمومية 

باإلضافــة إلى 4 مايني دينار 
سدادا ألرباح الدين املستحق 
للدائنــني، مبينا أن الشــركة 
حققــت في نهاية ٢٠١8 مجمل 
إيرادات بلغت 3٠ مليون دينار 
نتــج عنها صافــي أرباح بـ 3 
مايــني دينار، وذلــك بزيادة 
456% عن ٢٠١7. واشار الغامن 
إلى أن الشــركة قامت بوضع 

»يوباك« تشغل 4 مشاريع رئيسية في الكويت
طارق عرابي

أكد رئيس مجلس ادارة 
شــركة املشــاريع املتحدة 
للخدمات اجلوية )يوباك( 
طارق املوســى أن الشركة 
تعمل حاليا على تشــغيل 
أربعة مشاريع رئيسية في 
الكويــت، ثاثة منها وصل 
احلــد األمثــل للتشــغيل، 
باإلضافة الى بدء تشــغيل 
وإدارة مواقــف الســيارات 
مببنــى الــركاب رقم 4 في 
 )T4( مطار الكويت الدولي
في فبراير املاضي، مشيرا 
الشــركة تتطلــع  أن  إلــى 
إلى زيادة مشــاريعها على 
املستوى احمللي واإلقليمي.
وأضــاف في كلمته أمام 
اجلمعيــة العامــة العادية 
للســنة املالية املنتهية في 
3١ ديســمبر ٢٠١8، والتــي 
عقدت صباح أمس بنسبة 
حضور ٩5.4%، أن »يوباك« 
تقوم حاليا بإدارة عمليات 
مواقــف الســيارات مببنى 

وتطرق املوسى كذلك إلى 
مشاريع الشركة في اخلارج، 
وحتديدا في دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة، فقال إن 
عمليــات إنشــاء وتطوير 
مشروع الشركة الرئيسي في 
أبوظبي )رمي مول( ميضي 
قدما وفــق اجلدول الزمني 
افتتــاح  الــذي يســتهدف 
املشروع بنهاية عام ٢٠٢٠.

بلــغ صافــي أرباحها 75.٩ 
مايني دينار، بزيادة قدرها 
٠.7٩% مقارنــة بعام ٢٠١7 
وإيرادات بقيمة ١3.7٢ مليون 
دينار خال عام ٢٠١8 مقارنة 
بإيــرادات قيمتهــا ٩٩.١3 
مليون دينار في عام ٢٠١7.

وكانت عمومية »يوباك« 
قد وافقت على جميع البنود 
املدرجة على جدول األعمال 
مبا في ذلك النتائج املالية 
املنتهيــة فــي 3١  للســنة 
ديســمبر ٢٠١8، فضا عن 
املصادقــة علــى توصيــة 
مجلــس اإلدارة بتوزيــع 
أربــاح نقديــة بقيمــة ٢١% 
من القيمة االسمية للسهم 
)بواقــع ٢١ فلســا للســهم 
الواحــد( تســتحق هــذه 
األرباح للمساهمني املقيدين 
في سجل مساهمي الشركة 
في نهاية يوم االســتحقاق 
احملدد لــه تاريخ ٢4 أبريل 
٢٠١٩ على أن يتم توزيعها 
على املســاهمني بتاريخ ٢ 

مايو ٢٠١٩.

وتابع قائا: »لقد كان عام 
٢٠١8 عاما آخر جيدا، حيث 
حققت يوباك أهدافها على 
مدار العام، وتعتبر الربحية 
املستقرة واإليـرادات القوية 
عامــا تلو اآلخر مؤشــرات 
جيدة على تـقدمـنا ومنونا«.

في املقابل كـشف املوسى 
عن حتقيق »يوباك« لنتائج 
إيجابية خال ٢٠١8، حيث 

ً عموميتها وافقت على توزيع 21% نقدا

طارق املوسى مترئسا عمومية »يوباك«             )محمد هاشم(

فــي  الرئيســي  الــركاب 
 )Tمطار الكويت الدولي )١
واملرافق التابعة له، مبا في 
ذلك إدارة وتشغيل مجمع 
التسوق في مطار الكويت 
الدولــي، وإدارة العقــارات 
ومرافق مواقف الســيارات 
في مبنى مطار الشيخ سعد 
ومجمع ديسكفري في مدينة 

الكويت.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

»السور«: إستراتيجية لتحديث جميع محطات الوقود
أحمد مغربي

وافقت اجلمعية العمومية 
العاديــة لشــركة الســور 
لتسويق الوقود التي عقدت 
أمس بنســبة حضور بلغت 
6٢.8% على كل البنود املدرجة 
على جدول األعمال وأبرزها 
املوافقة علــى توزيع أرباح 
نقدية بواقع 5% على مساهمي 
الشركة. وانتخبت اجلمعية 
العاديــة للشــركة مجلــس 
إدارة جديد إلدارتها للثاث 
املقبلــة، ويتكون  ســنوات 
املجلس اجلديد من شــركة 
بيزنــس  انترناشــيونال 
التجارية وشركة بي اليفني 
العقارية والشــركة املتحدة 
للمختبرات والشركة العاملية 
للخدمــات الصحيــة وجابر 
اشــكناني والشركة املتحدة 
لألدويــة والشــركة املتحدة 

للتقنيات الطبية.
وقال رئيس مجلس إدارة 
العوضي  الشــركة طريــف 
الســور قامــت بإعــداد  إن 
إستراتيجية واضحة املسار 

حققت فــي ٢٠١8 العديد من 
اإلجنازات واألهداف املتمثلة 
في املشاريع البيئية اخلاصة 
الوقــود والتــي  مبحطــات 
تتضمــن مشــروع نظــام 
استرجاع األبخرة ومشروع 
صرف االنسكابات البترولية 
فــي كل مــن محطــة تعبئة 
الوقود رقم ١3 مبنطقة سلوى 
ومحطــة تعبئة الوقود رقم 
6١ مبنطقة املباركية - بيان، 
ومحطــة تعبئة الوقود رقم 

٩ مبنطقة اجلهراء، باإلضافة 
إلى البدء مبشــروع حتديث 
وتطوير وإعادة بناء محطة 
تعبئة الوقود رقم 5 مبنطقة 
املنصوريــة، حيث تضمنت 
احملطة مركز اخلدمة السريعة 
الغسل  للســيارات ومحطة 
اآللــي واليدوي للســيارات 
باإلضافة إلى مبنى الســوق 
مركــز  ومبنــى  املركــزي 
التدريب، كما متت زيادة عدد 
املضخات في اجلزر احملدثة 
ليصبح املجموع ١4 مضخة 

وإضافة منتج الديزل.
وأوضح أن شركة السور 
بــدأت  الوقــود  لتســويق 
بتحديــث وتطويــر وإعادة 
بناء محطة تعبئة الوقود رقم 
١٠8 مبنطقة سعد العبداهلل، 
والتي تضمنت مركز اخلدمة 
السريعة للسيارات ومحطة 
اآللــي للســيارات  الغســل 
باإلضافة إلى مبنى الســوق 
املركزي، كما متت زيادة عدد 
املضخات في اجلزر احملدثة 
ليصبح عددهــا ٩ مضخات 
جلميع املنتجات البترولية.

7 مبنطقة الظهــر، ومحطة 
الوقــود رقــم 44  تعبئــة 
الشــيوخ،  مبنطقــة جليب 
ومحطــة تعبئة الوقود رقم 
الصباحيــة،  63 مبنطقــة 
ومحطــة تعبئة الوقود رقم 
٩٩ مبنطقة العدان. وأضاف 
العوضي انه مت إجناز املرحلة 
الثالثــة مــن عملية حتديث 
وتطويــر منطقــة غســيل 
الســيارات اآللية واليدوية 
مبحطة تعبئــة الوقود رقم 

ً عموميتها وافقت على توزيع 5% نقداً وانتخبت مجلس إدارة جديدا

طريف العوضي مترئسا اجلمعية العمومية لشركة السور لتسويق الوقود أمس 

تهدف إلى تطوير وحتديث 
خدماتها وأنشطتها في جميع 
محطات تعبئة الوقود ألفا، 
واضعني مجموعة من األهداف 
تخدم العماء في املقام األول 
وتركز على تلبية متطلبات 
الرقابيــة بالدولــة  اجلهــة 
كما تســعى شــركة السور 
نحو االســتمرار في الريادة 
والتميــز فــي كل مــا تقدمه 
خلدمــة العمــاء. وأوضــح 
أن الســور لتسويق الوقود 

اللوغاني: 50 مليار دوالر مشاريع 
توسعية جديدة لـ »مؤسسة البترول«

قال نائب العضو املنتدب 
لتنظيــم عقود التســويق 
العاملي في مؤسسة البترول 
الكويتية جمال اللوغاني، إن 
تكلفة املشاريع التوسعية 
واملصافــي اجلديــدة التي 
ينفذها القطاع النفطي قد 
تتجــاوز 5٠ مليار دوالر، 
موضحــا أن »البتــرول« 
تنويــع  نحــو  تتوجــه 
منتجاتها النفطية، خاصة 
الصناعــات  مجــال  فــي 

البتروكيماوية.
وأضاف اللوغاني في لقاء مع قناة »سي 
إن بي ســي عربية«، أن دافع املؤسسة في 
التوجه نحو الصناعات البتروكيماوية، هو 
ما تتمتع به الكويت من ثروة نفطية كبيرة 

تود املؤسســة استغالها 
أحسن اســتغال لتعظيم 
قيمــة وإيرادات الدولة من 

هذا اجلانب.
وكانت مؤسسة البترول 
الكويتية قد أعلنت أواخر 
العام املاضي، أنها تخطط 
القتراض ١6 مليار دينار من 
املالية لتمويل  املؤسسات 
برامجهــا الرأســمالية في 
املقبلة،  السنوات اخلمس 
حيث تســتهدف املؤسسة 
١5% من الطاقة املتجددة من 
مجمل احتياجات الباد من الطاقة بحلول 
عام ٢٠3٠، كما تخطط لتطوير واستكشاف 
ما يزيد على ٢٠٠٠ بئر نفطية للوصول إلى 

نسبة اإلنتاج املستهدفة.

املؤسسة تخطط لتنويع منتجاتها النفطية والتوسع بالصناعات البتروكيماوية

جمال اللوغاني

»النفط الكويتي« يقفز
ألعلى مستوياته في 5 أشهر

تابعة لـ »أجيليتي« حتصل على عقد
نقل وتوزيع بـ 70 مليون دوالر

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
إن إحدى شركاتها التابعة قد مت إخطارها 
من قبل وكالة الدفاع اللوجستية األميركية 
انها احدى الشركتني احلاصلتني على عقد 
النقل والتوزيع التابع للوكالة بقيمة 7٠ 

مليون دوالر.
وأوضحت الشركة في افصاح منشور 
على املوقــع اإللكتروني للبورصة أمس 
أن عقــد »أجيليتي« للخدمــات والدفاع 
واململوكة لها بالكامل وهو عقد غير محدد 

الكمية ومرات التســليم وذلك للتوزيع 
فــي حاالت الطــوارئ والدعــم من مركز 
وكالة الدفاع اللوجستية في البحرين إلى 
جميع أنحاء شـبـه الـجـزيرة العـربــيـة 

والـعـراق.
وأضافــت ان »مــدة العقد 5 ســنوات 
كما اننا ال نســتطيع فــي الوقت احلالي 
تقييــم حصتنا من العمل وســتنعكس 
قيمة اإليــرادات اخلاصة بأجيليتي عند 

امتامها على موازنة الشركة«.

مصطفى صالح

واصل ســعر برميل النفطي الكويتي 
االرتفاع ليسجل أعلى مستوياته في نحو 
5 أشهر، حيث تخطى حاجز الـ 7٠ دوالرا 
للبرميل في تداوالت أول من أمس، وذلك 
ألول مــرة منــذ 7 نوفمبر ٢٠١8، مســجا 

مستوى 7٠.68 دوالرا للبرميل.
وبحســب بيانــات مؤسســة البترول 
الكويتية املعلنة أمس، فإن ســعر برميل 
النفــط الكويتــي ارتفــع ٢% مقارنــة مع 
تسجيله مستوى 6٩.٢4 دوالرا للبرميل 
فــي تداوالت اجلمعة املاضي، رابحا نحو 
١.44 دوالرا. وتتزامــن ارتفاعــات برميل 
النفط الكويتي مع ارتفاع أســعار النفط 

العاملية، والتي تشهد موجة ارتفاعات هي 
األعلى منذ أكثر من 5 أشــهر، وذلك بدعم 
كبيــر من امتثال تخفيضات إنتاج النفط 
التي تقودها منظمة »أوپيك«، باالضافة الى 
تراجع اإلمدادات من إيران وڤنزويا نتيجة 
العقوبات األميركيــة عليهم، فيما تأثرت 
األسعار أيضا باالضطرابات والصراعات 
فــي ليبيا والتي أدت الى نقص اإلمدادات 

النفطية منها.
وعلى صعيد األسعار العاملية، فقد ارتفع 
سعر برميل خام برنت ليصل الى مستوى 
7١.34 دوالرا، خــال تداوالت األمس، كما 
ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ليصل الى مســتوى 

64.77 دوالرا للبرميل خال التداوالت.

تخطى حاجز الـ 70 دوالراً للبرميل ألول مرة منذ نوفمبر 2018

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»ليدرز جروب« بدأت التحضيرات للدورة التاسعة لـ »هوريكا الكويت«
قالت مدير عام »شركة ليدرز جروب 
لاستشارت والتطوير« نبيلة العنجري 
إن مشــاريع الضيافة والســياحة في 
الكويت واألنشطة ذات الصلة »معنية 
االقتصاديــة  التغيــرات  مبواكبــة 
والتنموية ليس في الكويت وحسب 
بــل في املنطقة ككل أيضا، ما يتطلب 
تطويــرا موازيا للمعطيــات العديدة 
املتداولــة حاليا والتي تعني الكويت 

بشكل أو آخر«.
وفــي بيــان أعلنــت فيــه انطاق 

حتضيرات الدورة التاسعة من معرض 
»هوريكا الكويت« املقررة في الفترة من 
٢٢ إلى ٢4 يناير املقبل، قالت العنجري 
إن »العديد من املعطيات الصادرة حديثا 
عن جهات حكومية وشركات ومراكز 
دراسات متخصصة، إقليمية ودولية، 
توجب مشــاركة فعلية وتعاونا أكبر 
وأعمق بــني القطاعني العام واخلاص 
فــي العديد من امللفات واملشــروعات 
املطروحة بشأن االعتماد على االقتصاد 

غير النفطي«. 

وأشارت إلى أن التصريحات األخيرة 
لبعض املسؤولني، بشأن رغبة سمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد بناء 
الكويت ومستقبلها بغض النظر عن 
النفــط وجعل الكويــت ممرا ملصالح 
العالم »يعبر عن طموح كبير للغاية، 
إال أنــه يتطلب باكرا حتديد موقع كل 
قطاع من القطاعات غير النفطية، كما 
يتطلــب من اآلن تقييمــا ملدى جناح 
وحلاجات الكويت في التحول إلى مركز 

نبيلة العنجريمالي وجتاري«. 


