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8 مالحظات لديوان المحاسبة على أداء الشركة في 2009

الصانع: »المشروعات الصغيرة« تلقت طلبات 
للمشاركة في 19 مشروعاً بمساهمة 1.6 مليون دينار 

 شريف حمدي
قال رئيس مجلس االدارة للشركة الكويتية 
لتطوير المش���روعات الصغيرة والمتوسطة 
مطلق الصانع ان الش���ركة استكملت انظمتها 
الداخلية في دراسة المشاريع ومتابعة اعمالها 
وقياس المخاطر المحتملة، وتم تعيين جميع 
الكوادر البشرية واإلدارية تدريجيا خالل العام 
2009 لفترة امتدت ثالث سنوات، وتم استحداث 
عدد من الوحدات ف���ي الهيكل التنظيمي وبلغ 
عدد الموظفين نحو 38 موظفا منهم 71% عمالة 

وطنية.
وأوضح الصانع في كلمت���ه امام الجمعية 
العمومية المنعقدة أمس بنسبة حضور %100 
أن هناك تزايدا ملحوظ���ا في اعداد المبادرين 

المتقدمين بطلبات مش���اركة، الفتا ال���ى ان العدد وصل الى 19 
مشروعا في 2009 باجمالي رؤوس أموال مستثمرة فيها بلغت 
2.178 مليون دينار ومساهمة الشركة بمبلغ 1.622.400 دينار، حيث 
يندرج نحو 14 مشروعا منها تحت مظلة القطاع الخدمي ومشروع 
واحد داخل القطاع الحرفي و4 مشاريع داخل القطاع المهني الذي 

يعد من اهم القطاعات المستهدفة من قبل الشركة.
واس���تعرض الصانع أداء الشركة من الناحية المالية، حيث 
بل���غ إجمالي حجم األصول نحو 1.6 مليون دينار بزيادة قدرها 
153.8 الف دينار عن العام 2008 أي بنسبة 10%، كما بلغ إجمالي 
المصروفات نحو 376.765 دينارا بزيادة 20.5% عن 2008 فيما 
ارتفع إجمالي حقوق المس���اهمين ليصل الى 1.2 مليون دينار 

بزيادة قدرها 8.1% عن 2008.
كما بلغت إيرادات الش���ركة 1.04 مليون دينار وتحقق ربح 
ق���دره 116.6 الف دينار مقارنة بربح قدره 274.2 الف دينار في 
2008، مشيرا الى ان ارتفاع صافي الربح في 2008 يرجع لزيادة 
األتعاب التي تتقاضاها الش���ركة تبعا لزيادة رأسمال المحفظة 
من 10 ماليين الى 40 مليون دينار خالل العام 2008، باإلضافة 
الى تأثير النقص في أعداد الموظفين في تلك الفترة والتي بدأ 

بعدها تفعيل نشاط الشركة بعد فترة التوقف.
ولفت الى ان رأسمال الشركة الحقيقي هو أصولها البشرية، 
ونظ���را لطبيعة عملها كجهة تدير المحفظة، فقد أظهرت نتائج 
االعمال لعام 2009 انخفاضا في صافي االرباح نتيجة لزيادة اعداد 
الموظفين بعد اس���تكمال تعيين االحتياجات الوظيفية الالزمة 
الداء اعمال الشركة بالشكل والجودة المطلوبين وذلك في ادارة 
المتابعة وادارة المخاطر والمحاس���بة نتيجة لتأثير انخفاض 

معدل اسعار الفائدة وأرباح الوائع لدى البنوك المحلية.
من جانبه، قام ممثل ديوان المحاسبة خالل الجمعية العمومية 
للشركة بعرض بعض المالحظات التي تضمنها تقرير الديوان 
عن النتائج المالية للش���ركة عن السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2009 وكانت المالحظات كالتالي:
1 � مالحظات ش���ابت مشروع »وب كافيه«، وتمثلت في قيام 
الش���ركة بالتعاقد بصفة منفردة مع الغير في تنفيذ المشروع 
وعدم التأمين على المشروع وتحويل عقد اإليجار باسم الشركة 
بعد التأسيس ما نتج عنه خسائر كبير نتيجة توقف المشروع 

بعد ذلك.
2 � عدم تقديم تقرير ربع سنوي عن المشروع سالف الذكر 
وصرف مبالغ مالية باس���م مدير المشروع، في حين كان يجب 
صرفها باسم المقاول المنفذ للمشروع وعدم التزام مدقق الحسابات 

بتقديم تقارير شهرية عن نشاط الشركة ووضعها المالي.

3 � مالحظات ش���ابت مشروع »جست فور 
كيست« وتمثلت في عدم قيام الشركة بوضع 
القواعد المالية واإلدارية لمرحلة ما قبل التأسيس 

وعدم قيام الشركة بالتأمين على المشروع.
4 � صرف مبالغ مالية لبعض مش���روعات 
المحفظة دون إحكام للرقابة عليها خاصة في 

مرحلة ما قبل التأسيس.
5 � استمرارية الش���ركة في عدم الحصول 
على موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكل 

الدرجات الوظيفية والرواتب.
6 � مالحظات ش���ابت عملية توظيف بعض 
الموظفين وتمثلت في عدم اخذ موافقة مجلس 
االدارة عليها ما يعد مخالفة الحكام القانون رقم 

19 لسنة 2000.
7 � مالحظات ش���ابت مش���روع الش���ركة الكويتية إلصالح 
وتكنولوجي���ا اآلليات وتمثلت في ضعف الرقابة الداخلية على 
المشروع وتكبد الشركة خسارة قدرها 68.415 دينارا فضال عن 

عدم تأمين الشركة على المشروع.
8 � مالحظات على تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات 

عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 على النحو التالي:
� اقتراح توزيع مكافأة على مجلس اإلدارة بمبلغ 27 الف دينار 
وذلك زيادة عن الحد االعلى المسموح به عن العام 2009 ما يمثل 

مخالفة ألحكام المادة 150 من قانون الشركات التجارية.
� انخفاض صافي ربح الشركة بما يقارب ال� 57.5% عن العام 

.2008
� االبقاء على القيمة الدفترية لبعض األصول المستهلكة في 
دفاتر الش���ركة بما يضعف الرقابة المالية على بيانات الشركة 

المالية.
� مالحظ���ات على عق���د توري���د وانجاز وتركي���ب قواطع 
متحركة ومكاتب وكراس���ي لمجموعة بوبيان للتجارة العامة 

والمقاوالت.
وبناء على ما تقدم، فإن ديوان المحاس���بة يؤكد على أهمية 
هذه المالحظات وأخذها بعين االعتبار وتالفيها خالل الس���نة 
المالية المنتهية في 2010/12/31 والعمل على تطوير االداء االداري 
للشركة واحكام الرقابة على كل األمور اإلدارية والمالية للشركة 

في المشروعات التي يتم تمويلها.
وعقب انتهاء ممثل ديوان المحاسبة من استعراض المالحظات 
قام رئيس مجلس ادارة الش���ركة مطلق الصانع بالرد على هذه 
المالحظات بقوله: سنعمل جاهدين على تالفي هذه المالحظات 
ف���ي العام الحالي واالخذ بعين االعتب���ار كل ما جاء في تقرير 
ديوان المحاسبة وتطوير النظام الداخلي للشركة وإحكام الرقابة 
على كل العمليات المالية التي تتم، كما ان انخفاض صافي ربح 
الشركة جاء نتيجة لتعيين عدد من الموظفين الجدد خالل 2009 
وألن الشركة ال تهدف الى تحقيق الربح بقدر تمويل المشروعات 
التي تمثل مساهمة في الناتج المحلي ودعم القطاع الخاص كي 
ينهض بدوره في االقتصاد الوطني من خالل تمويل مشروعات 
مقبولة من الناحية االستثمارية استنادا الى دراسات الجدوى 

المقدمة من أصحاب هذه المشروعات.
ووافق���ت الجمعية العمومية العادية عل���ى كل بنود جدول 
األعمال حيث أقرت تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات 
عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 واعتماد مكافأة مجلس 
اإلدارة بمبلغ 27 ألف دينار عن الفترة نفسها وإبراء ذمتهم في 

كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.

مطلق الصانع

النفيسي لـ »األنباء«: »المزايا« تبحث 
فرصًا استثمارية في السعودية ولبنان

شريف حمدي
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة املزايا القابضة رشيد 
النفيسي عن أن الشركة تركز 
خالل املرحلة املقبلة على اقتناص 
الفرص العقارية املدرة للدخل في 
السعودية، الفتا الى ان الشركة 
بصدد تأجير عمارات س���كنية 

في الرياض.
وقال النفيسي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الش���ركة 
تبح���ث ايضا ضم���ن خطتها 
املستقبلية مع جهات االختصاص 
في لبنان كيفية االستفادة من 

أراض مملوكة للش���ركة هناك، الفتا الى ان مزايا 
تركز الى جانب ذلك على املشاريع احلالية القائمة 
والتي تدر عوائد للشركة وبحث امكانية حتقيق 

اقصى استفادة منها.
وحول إمكانية التخارج من فرص استثمارية 
حالية للشركة على غرار تخارجها األخير من مشروع 

بالسعودية، افاد النفيسي بأن 
امكانية التخارج قائمة في كل 
وقت، ومتى تلقت الشركة عرضا 
جيدا ألي أصول مملوكة سيتم 
اخ���ذه بعني االعتبار، مش���يرا 
الى انه ال يوجد شيء ملموس 
حاليا ميكن ذكره، وعلى صعيد 
استعدادات املزايا القاضبة ملنطقة 
التنمي���ة التي تس���عى الدولة 
لتنفيذها خالل السنوات األربع 
املقبلة قال النفيسي إن الشركة 
كانت سباقة في ذلك من خالل 
مشروعني تقدمت بهما للدولة، 
وهما مشروع النيرة ومشروع 
املدينة التراثية، الفتا الى ان الشركة تنتظر اجراء 
مقابلة مع الشيخ احمد الفهد لبحث هذا األمر. ولفت 
الى ان خطة التنمية ستدعم النشاط االقتصادي 
من خالل انعاش حركة املقاوالت والبناء في البلد، 
معربا عن أمله في أن تسرع احلكومة في تنفيذ 

هذه اخلطة.

 أحمد يوسف
قالت مصادر مقربة من مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية ان املؤسس���ة قد جنحت في 
تقليص حجم خسائرها بواقع 10 ماليني دينار 
من 30 مليون دينار ليصل اجمالي اخلسائر الى 

20 مليونا عن 2009.
وأضاف���ت في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان املؤسسة قد اتبعت تعليمات مجلس الوزراء 
بضرورة تخفيض حجم اخلس���ائر بواقع %30، 
األمر الذي جعلها تتخذ سياسة تقشفية شديدة 

في كل املصروفات.
وأرجعت املصادر نسبة كبيرة من هذه اخلسائر 
إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، حيث ان املؤسسة 
قد اعتمدت متوسط سعر الوقود بقيمة 92 فلسا، 

لكن األسعار قد جتاوزت 128 فلسا.
وقالت املصادر ان اللجنة املكلفة من قبل وزير 
املواصالت د.محمد البصيري ملتابعة جتاوزات 
املؤسسة قد اجتمعت مع املسؤولني باملؤسسة 
واستفسرت عن بعض األمور املادية واملتعلقة 
بتعيينات املوظفني، وعالواتهم ومكافآتهم باإلضافة 

الى بعض التقارير املالية اخلاصة باملؤسسة.
وعن آخر مس���تجدات األوضاع فيما يخص 
خصخصة املؤسس���ة، قالت املصادر ان اللجنة 
املكلف���ة بعملية اخلصخصة ق���د اجتمعت مع 
مس���ؤولي املؤسس���ة وهي في طريقها التخاذ 
اإلجراءات القانونية اخلاصة بعملية التحويل، 
باإلضافة الى التش���اور حول وضعية املوظفني 

باملؤسسة.
وأش���ارت املصادر إلى أن مجلس الوزراء قد 
رصد 115 مليون دينار كمستحقات للموظفني الذين 
سيتقاعدون عقب التخصيص، لكن مازالت اللجنة 

تدرس املزايا التي ستقدم لهؤالء املوظفني.
وأكدت املصادر انه باالنتهاء من وضع املوظفني 
سيكون أمام اللجنة وضع منوذج كراسة الشروط 
لعملية البيع، مش���يرة إل���ى ان الهيئة العامة 
لالس���تثمار قامت األسبوع املاضي باإلعالن عن 
حاجتها الستشارات من مكاتب متخصصة في 
عمليات تأسيس الشركات بهدف وضع الهيكل 
املؤسسي لتحويل مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 

الكويتية الى شركة متهيدا لتخصيصها.

رشيد النفيسي

سامي الرشيد

هيئة االستثمار طلبت استشارات قانونية لبدء تحويلها إلى شركة

»الخطوط الكويتية« نجحت في تقليص خسائرها 
من 30 مليون دينار إلى 20 مليونًا في 2009

الشركة تنتج حاليًا 600 ألف برميل يوميًا من حقول الشمال 

الرشيد لـ »األنباء«: »نفط الكويت« ترفع إنتاجها 
إلى 3 ماليين برميل يوميًا في أغسطس المقبل 

نفط الكويت في ضرورة إيجاد 
احللول الالزمة لتوفير الكميات 

الالزمة من الغاز.
ومن حي���ث األهمية البيئية 
بني الرش���يد أن الغ���از يعد من 
املص���ادر الطبيعي���ة الصديقة 
للبيئة مقارنة بالبدائل األخرى 
التي حت���دث تأثي���رات ضارة 
باملن���اخ كالطاقة النووية، ومن 
حيث األهمي���ة االقتصادية فإن 
إنتاج الغاز له شقان االول وهو 
الغاز املصاحب الذي يكون إنتاجه 
مرتبطا بالنفط وبالتالي تسيطر 
عليه منظمة الدول املصدر للنفط 
)أوپيك( والتي بدورها تفرض 
على الدولة إنتاج كميات محدودة 
من الغاز طبقا لإلنتاج النفطي، 
والثاني وه���و الغاز احلر وهو 
الذي س���تركز عليه الشركة في 
املستقبل ألنه ال يكون مرتبطا 
بحصص اإلنتاج املفروضة من 
قبل »أوپيك« وبالتالي فس���وف 
يس���تخدم في محطات الكهرباء 
وميكن تصديره كوقود س���ائل 

الى الدول األخرى.

تنفيذها.
وعن إنتاج الغاز قال الرشيد 
ان »نفط الكويت« تنتج حاليا من 
130 الى 140 مليون قدم مكعبة من 
الغاز يوميا، مشيرا الى أن الشركة 
لديها خطة استراتيجية إلنتاج 
الغاز حيث نخطط للوصول الى 
600 مليون قدم مكعبة في عام 
2013 والوص���ول الى مليار قدم 

مكعبة في عام 2015.
وب���ني الرش���يد أن الغاز له 
أهمية كبيرة للكويت من خالل 
3 نواح ال تقل إحداها أهمية عن 
األخرى وهي نواحي )اقتصادية 
وإس���تراتيجية وبيئية( وهذه 
النق���اط مهمة للغاية آلي دولة، 
فمن الناحية اإلستراتيجية تكمن 
ف���ي مدى احلاجة  الغاز  أهمية 
املاس���ة للكويت للطاقة خاصة 
في محط���ات الكهرب���اء واملاء، 
البلد م���ن الطاقة في  فاحتياج 
تزايد مستمر ويبلغ معدل النمو 
السنوي في استهالك الكهرباء بني 
6% و 8% سنويا، وهذه الزيادة 
في االس���تهالك يقع عبئها على 

السفلي في شمال الكويت وهو 
حقل مكتشف وبه نوعية كبيرة 
من النفط الثقيل ولم يتم اإلنتاج 
منه بش���كل جتاري، مشيرا الى 
أن الشركة قامت بوضع خطط 
استراتيجية بشكل مبدئي إلنتاج 
نح���و 60 ألف برمي���ل في عام 
2015 باس���تخدام تقنية احلقن 
بالبخار، وتقوم الشركة حاليا 
بإعداد اخلطط األولية ومن ثم 
س���يتم اعتمادها واملباشرة في 

املستهدفة في عام 2020، ولكن 
يجب عدم التفاؤل بوصولنا الى 
الق���درة اإلنتاجية ضمن اخلطة 
اإلستراتيجية املوضوعة إلنتاج 4 
ماليني برميل من النفط يوميا، الن 
الشركة تواجه حتديات خاصة في 
آبار النفط الثقيل ولكن الشركة 
قادرة على تخطي هذه الصعوبات 

والتحديات.
الرش���يد قائ���ال:  وأوض���ح 
»بالدرجة األولى عندما نتحدث 
عن الطاق���ة اإلنتاجية للكويت 
والوص���ول الى 4 ماليني برميل 
يومي���ا في 2020 ومن ثم العمل 
بها الى 2030 البد أن نعلم أن 300 
ألف برميل من اخلطة ستكون من 
املنطقة احملايدة واملسؤول عنها 
شركة نفط اخلليج وما يتبقي 
لنفط الكويت هو إنتاج 3.7 ماليني 

برميل يوميا من اخلطة«.
واش���ار الرشيد الى أن هناك 
حتديات تواجه »نفط الكويت« في 
إنتاج النفط الثقيل ولكن الشركة 
قادرة على تخطي هذه العقبات 
حيث أن لدى الشركة حقل فارس 

أحمد مغربي 
اإلدارة  توقع رئيس مجلس 
والعضو املنتدب في شركة نفط 
الكويت سامي الرشيد أن ترتفع 
الطاقة اإلنتاجية للشركة الى 3 
مالي���ني برميل يوميا من النفط 
خالل ش���هر أغس���طس املقبل، 
مشيرا الى أن الشركة لديها عدة 
مشروعات عمالقة حتت التنفيذ 
ستساهم بشكل فعال في زيادة 
العام  الطاقة اإلنتاجي���ة خالل 

احلالي.
وأوضح الرشيد في تصريح 
خاص ل� »األنباء« أن الشركة تنتج 
حاليا نحو 600 ألف برميل من 
النفط يوميا من حقول الشمال، 
ووضعت الشركة خططا لزيادة 
القدرة اإلنتاجية حلقول املنطقة 
حيث ستتم زيادتها من 150 الى 
160 ألف برميل يوميا في شهر 
أغس���طس املقبل لتصل القدرة 
اإلنتاجية إلى نحو 750 ألف برميل 

من النفط يوميا.
الرشيد أن الشركة  وأضاف 
تقت���رب من الطاق���ة اإلنتاجية 

»نفط الكويت« تعزز إنتاجها من النفط للوصول إلى إنتاج 4 ماليني برميل في 2020


