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ستوظف في تعزيز مكانة البنك بالسوق المحلي ودعم إستراتيجية التوسع

»برقان« يستكمل عملية زيادة رأس المال بنجاح
3.4 ماليين دينار أرباحها.. وعموميتها أقرت توزيع 9% نقداً عن 2009

»دانة الصفاة« خالية من أي التزامات مالية 
تجاه البنوك وتتجه الستحواذات صناعية

محمود فاروق 
إدارة  كشف رئيس مجلس 
شركة »دانة الصفاة« الغذائية 
عادل الصقعبي عن توجه الشركة 
إلبرام مجموعة من االستحواذات 
في القطاع الصناعي خالل العام 
احلالي، مؤكدا على سالمة وقوة 
املرك����ز املالي للش����ركة، وعدم 
حتملها أي التزامات مالية جتاه 

البنوك احمللية.
وقال الصقعبي في تصريحات 
على هامش اجلمعية العمومية 
التي عقدت  العادية للش����ركة 
أمس بنس����بة حض����ور %64، 
ان هناك توس����عات مقبلة في 
القطاعات املختلفة منها قطاع 
املطاعم والصناعة واالستثمار 
في األوراق املالية، مبينا أن هذا 
التنوع سيسمح باقتناص أي 
فرصة استثمارية تلوح في األفق 

أمام الشركة.
وأكد ان »دانة الصفاة« أنهت 
العام املاض����ي بنتائج ايجابية 
مما يبني مدى ح����رص االدارة 
التنفيذي����ة في الش����ركة على 
التركيز في عملها علي النشاط 
التشغيلي، مشيرا الى ان العوامل 
التي س����اعدت على  االيجابية 
منو األرباح تضمنت زيادة في 
اإليرادات بنسبة 16% ومنوا في 
األصول بنسبة 10%، ومثلها في 
حقوق املساهمني، وبالتالي ساعد 
ذلك على منو وتطور املبيعات 
الغذائية مبجموعة  واملنظومة 

الشركات التابعة.
وأوض����ح أن 2009 ش����هد 
تطورات ايجابية ملحوظة في 
نشاط الشركات التابعة، مبينا 
أن قط����اع العملي����ات ق����د قام 
بتطوير نشاط الصيد وإعادة 
تنظيم قط����اع املبيعات لزيادة 
الدخل، وفي الوقت ذاته قامت 
الشركة بتعزيز تواجدها خارج 
السوق احمللي عبر ضخ املزيد 
من االس����تثمارات في األنشطة 
اخلارجية لتنويع مصادر الدخل، 

اما قطاع الصناعة فقد شهد أداء 
متميزا من خالل شركة األغذية 
اخلفيفة، مقارنة بالعام املاضي 
وسط توقعات باستمرار التحسن 
خالل السنوات املقبلة، ما يشكل 

رافدا جيدا من روافد الدخل.

أداء الشركات التابعة

أداء قط����اع املطاعم  وحول 
الع����ام املاض����ي قال ان  خالل 
سياسة شركة الصفاة للضيافة 
اس����تمرت في توس����يع جميع 
قطاعاتها املختلفة، حيث شهد 
العام املاض����ي افتتاح أكثر من 
مطعم جديد من خالل سلسلة من 
املطاعم املختلفة، كما توسعت 
الشركة في منح حقوق االمتياز 
اخلارجية، والتي سيكون لها اثر 
ايجابي على النتائج املالية، كما 
مت حتديث الهيكل االداري والفني 
مبا يتناسب مع االتساع والتنوع، 
وبالتالي ضمان حتقيق أكبر قدر 

في املجاالت املختلفة.

استثمارات 2009

واش����ار الصقعب����ي الى أن 
الش����ركة اتبعت سياسة احلد 
من املخاطر خالل العام املاضي، 
فضال عن عدم وجود دخل من 
االستثمار، موضحا أن اإليرادات 

جاءت من استثمارات تشغيلية 
للشركة.

نتائج مالية

وعن النتائج املالية قال ان 
ارباحا بلغت  الش����ركة حققت 
3.4 مالي����ني دينار للعام 2009 
مقارن����ة بخس����ارة 5.2 ماليني 
دينار ل� 2008، كما بلغت ربحية 
السهم 12 فلسا مقارنة بخسارة 
18 فلسا للسهم، مبينا ان تلك 
النتائج ال تتناسب مع مستوى 
طموحات الشركة اال انها تعتبر 
جيدة في ظل تقلبات الظروف 

االقتصادية.

جمعية عمومية

هذا وقد أقرت اجلمعية جميع 
بنود جدول أعمالها واعتمدت 
العمومي����ة املجمعة  امليزانية 
وحس����اب األرباح واخلس����ائر 
للس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 وتوصية مجلس 
أرباح نقدية  اإلدارة بتوزي����ع 
بواقع 9% من القيمة االس����مية 
للسهم وتفويض مجلس االدارة 
بش����راء 10% من أسهم الشركة 
وإخالء ط����رف أعضاء مجلس 
الثالث  السنوات  االدارة لفترة 

القادمة.

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
للثالث سنوات القادمة

انتخب��ت اجلمعية العمومية العادية أعضاء مجلس ادارة 
جديد للسنوات الثالث املقبلة وهم: 

� شركة الصفاة القابضة.  
�� شركة التمام الدولية للتجارة العامة واملقاوالت.

� شركة الصفاة العقارية.
� شركة الصفاة للضيافة.

� شركة وربة األولى القابضة.

ماجد العجيل

أعلن بنك برقان إمتام عملية 
االكتتاب في زيادة رأسمال البنك، 
حيث تبلغ القيمة الكلية ملقابل 
االكتت����اب 100.8 مليون دينار، 
وكما مت االتفاق عليه في اجتماع 
العمومية ملس����اهمي  اجلمعية 
البنك ف����إن العائدات من زيادة 
رأس املال ستوظف في تعزيز 
مكانة البنك في السوق احمللية، 
باإلضافة إلى دعم إستراتيجية 
التوسع التي ينفذها البنك في 
أسواق مستهدفة تعتبر مرتفعة 
النمو في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجل����س إدارة البن����ك ماج����د 
عيس����ى العجيل: »إننا سعداء 
جدا بنتائ����ج اإلصدار، كما أننا 
ممتنون كثيرا للثقة والدعم الذي 
يبديه املستثمرون واملساهمون 
جتاهنا. ونح����ن نتطلع وبثقة 
نحو س����نة ايجابية تعزز من 
املالي ومنونا  متانة وضعن����ا 

محليا وإقليميا«.
وأضاف أن بنك برقان يعتبر 
م���ن أكث���ر البن���وك التجارية 

ديناميكية وحداثة حيث تأسس 
في العام 1977 واستطاع أن يحقق 
دورا ومكانة ب���ارزة في قطاع 
العمل املصرفي على مس���توى 
األفراد والشركات واالستثمار 
وذلك من خالل تقدميه منتجات 
وخدم���ات وعروض���ا جديدة 
البنية  إلى  ومبتكرة، إضاف���ة 
التي  التكنولوجي���ة املتطورة 

تدير جميع أعماله.
وأشار إلى أن املؤسسات املالية 
التابعة للبنك تشمل كال من بنك 
اخلليج اجلزائر في دولة اجلزائر، 
)ومص����رف بغداد( في العراق، 
الكويتي( في  )والبنك األردني 
االردن، مؤكدا أن البنك ثابر من 
أجل حتقيق تطورات مستمرة 
وراسخة عبر سنوات عمله من 
خالل االلتزام بتطبيق هيكلية 
عملية لتحقيق العوائد والدخل، 
ومن خالل أصوله القوية والتنوع 
في مصادر التمويل، إضافة إلى 
كفاءة وقوة رأس املال، حيث كان 
العتماد البنك على أحدث وأفضل 
املنتجات واخلدمات والتقنيات 
املصرفية احلديث����ة دور بارز 

البنك ليكون  في تعزيز مكانة 
معيارا تنظر إليه املؤسس����ات 
األخرى على املستويني احمللي 

واإلقليمي.
وكان بن���ك برقان قد ابتكر 
التجارية على  وأطلق عالمته 
قاعدة القيم احلقيقية التي يعمل 
وفقها وه���ي »الثقة، االلتزام، 
التميز والتطور« تأكيدا على 
املعايير العاملية والرفيعة التي 

يستلهم بها جميع أعماله.
أما ش����عاره »العمالء أوال« 

فقد كان مبنيا على أسس تؤمن 
بأولوية العمالء في كل ما يبتكره 
البنك من خدمات ومنتجات يتم 
تقدميها بناء على ثالث قواعد 
راس����خة في رؤية البنك وهي 
التكنولوجيا املتطورة، واخلبرة 

املهنية، وخدمة العمالء.
القيم  وتش����كل جميع هذه 
واملبادئ جوهر فلس����فة البنك 
في تقدمي خبرة مصرفية حديثة 

وفعالة لعمالئه.
ويعتبر بنك برقان املصرف 
الوحيد في دول مجلس التعاون 
اخلليجي الذي متت إعادة اعتماده 
لشهادة »اآليزو 9001:2000« لكافة 
عملياته املصرفية، كما أن البنك 
يعتبر الوحيد أيضا في حصوله 
على جائزة اجلودة ملؤسسة جى 
بى مورغان للسنة الثانية عشرة 
على التوال����ي، وقد حصل بنك 
برقان في االس����تفتاء السنوي 
الراب����ع لع����ام 2007 للخدمات 
املصرفية الشخصية باليورو 
على ش����هادة أفضل بنك محلي 

خاص في الكويت.
وعلى مدى عامني متتاليني 

حصل بن����ك برقان على جائزة 
»كومرزبانك« تقديرا حملافظته 
الرفيعة للجودة  على املعايير 
والكف����اءة واملصداقية وكذلك 
لنجاحه في كافة عمليات اليورو، 
وقد مت تقدير االلتزام باملمارسات 
املثلى من خ����الل حصول بنك 
برقان على أول جائزة للحوكمة 
في اإلقليم لسنة 2007 من احتاد 
املصارف العربية، كما مت اختيار 
بنك برقان من بني أفضل املصارف 
في املنطقة لفئة امتياز التسويق 
مبنحه جائ����زة »إجناز األعمال 
في الشرق األوسط« لعام 2008. 
وفي عام 2009 حصل بنك برقان 
على جائزة في مسابقة جوائز 
أفضل موقع إلكتروني وذلك عن 
فئة القطاع التجاري واملؤسسات 

في الكويت.
اجلدير بالذكر أن بنك برقان 
يدير في الوقت احلاضر شبكة 
واس����عة تضم 22 فرعا وأكثر 
من 130 جهاز س����حب آلي، مما 
جعل هذه الشبكة تعتبر واحدة 
من أكبر وأوسع الشبكات على 

مستوى دول اخلليج.

عمومية »بيان« وافقت على عدم توزيع أرباح

المطوع: قانون االستقرار »دفاعي« وهناك قضايا 
إفالس منذ أزمة المناخ لم تعالج حتى اآلن

تحقيق المحفظة الوطنية 16% أرباحًا  أمر طبيعي وليس »شطارة« فالحكومة تتحكم في كل شيء
شريف حمدي

اكد رئيس مجل���س االدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة بيان 
لالس���تثمار فيصل املطوع على 
ضرورة تأسيس صندوق للتحفيز 
االقتصادي إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، 
مشيرا الى أن هذا اإلجراء رمبا 
يكون متأخرا بعض الوقت خاصة 
ان اجلهود التحفيزية في الدول 
األخ���رى ظه���رت ثمارها على 

اوضاعها االقتصادية.
وق���ال املطوع في نقاش���ات 
مع املس���اهمني خالل اجلمعية 
العمومية للشركة املنعقدة أمس 
بنسبة حضور 57.6% تكاد تنفرد 
العالم بأنها  ب���ني دول  الكويت 
الوحيدة التي لم تنفق دوالرا في 
التحفيز املباشر لالقتصاد، مضيفا 
ما اتخذ من جهود يكاد يتوقف 
عند إج���راءات تقليدية كقانون 
ضمان الودائع والذي كان قائما 
من قبل ومتت اعادته مرة اخرى، 
الى قانون االستقرار  باالضافة 
املالي ال���ذي وصفه بأنه قانون 
دفاعي بالدرج���ة األولى وليس 
حتفيزيا، وان جانب أساسي منه 
يهدف الى حماية الشركات التي 
تعاني م���ن صعوبات مالية في 
ظل عقم النص���وص القانونية 
التي تعالج اإلفالس في الكويت، 
مستدال بأن هناك قضايا إفالس 
منذ أزمة املناخ أي قبل 28 عاما 

لم تعالج حتى االن.
ومضى قائ���ال: فيما يتعلق 
الرس���مي الحدى  بالتصري���ح 
اجلهات بأن احملفظة االستثمارية 
احلكومي���ة ربحت نح���و %16، 
أمر طبيعي وليست »شطارة« 
حكومية أن حتقق احملفظة هذا 
العائد في ظل حتكم احلكومة في 
كل شيء، وال ينبغي أن يكون دور 
احملفظة كدور املستثمر العادي في 
السوق بل أن تكون األولوية حفظ 
االس���تقرار له بحرفية ومهنية 

أيضا.
وقال املطوع: اذا كانت أسواق 
األس���هم هي املرآة التي تعكس 
جهود التحفيز، فانه في الوقت 
الذي حققت فيه بورصات عاملية 

املالية مع نهاية 2009 ما يقارب 
33 ملي���ار دينار من قيمته منذ 
ظهور بوادر األزمة في النصف 
الثاني من العام 2008، وبالتالي 
استنزاف قيمة األسهم السوقية، 
مم���ا دفعنا إلى أخذ مخصصات 
إضافية ملواجهة االنكماش الذي 
أصاب األس���واق على املستوى 

العام.
وقال املطوع رغم ذلك نقف 
بثب���ات وصبر في مواجهة هذه 
الظ���روف االقتصادية الصعبة 
الش���ركة  محافظني على مالءة 
املالية ومستمرين ضمن نشاطنا 
الطبيعي في الوفاء بكافة التزامات 
الشركة املالية عند استحقاقها، 
معربا عن تفاؤل���ه بعام جديد 
يحمل في طياته كثيرا من الوعود 
مبشاريع تنموية تعود بعجلة 
التنمية إلى الدوران من جديد، إال 
أن هذه املشاريع ستستغرق وقتا 
طوي���ال إذا ما مت تنفيذها لتعيد 
الثقة تدريجيا إلى األسواق املالية 
احمللية من جتارة وأسعار عقار 
وأسهم، لتعكس القيمة العادلة 
لألصول. على صعيد اجلمعية 
فوافقت على جميع بنود جدول 
االعمال وصادق���ت على تقرير 
مجلس االدارة ومراقبي احلسابات 
واعتمدت امليزانية العمومية لعام 
2009، كما وافقت على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح، 
وكذلك وافقت على إصدار سندات 
حلامله بالدينار بقيمة إجمالية 25 
مليون دينار أو بأي عملة اخرى 
تعادل نفس املبلغ وفقا ألحكام 
القانون وبع���د موافقة اجلهات 

الرسمية.
ووافقت العمومية على تعديل 
قرار زيادة رأس املال التي اتخذتها 
التي عقدت  العمومية  اجلمعية 
بتاريخ 20 ابريل 2008 واملعدل في 
5 مايو 2009 اخلاصة بخيار شراء 
االسهم للموظفني، وذلك بتخفيض 
عالوة االصدار من 100فلس الى 30 
فلسا، كذلك وافقت اجلمعية على 
جتديد تفويض مجلس االدراة 
بشراء 10% من أسهم الشركة وفقا 

للقانون.

وخليجية مكاس���ب تفوق %50 
منذ بداية األزمة، اال أن بورصة 
الكويت حققت فقط 17% بعوامل 
دف���ع خارجية م���ن أهمها إبرام 
صفقة االس���تحواذ على بعض 

أصول شركة زين األفريقية.
وردا على سؤال حول سعر 
سهم شركة »بيان« في السوق 
الس���هم  قال املطوع ان س���عر 
احلالي أقل من قيمته الدفترية، 
والسوق هو الذي يحدد السعر 
لكننا لسنا مرتاحني مطلقا لهذا 
املستوى، بيد أن األمر ال يقتصر 
على شركتنا وحدها وإمنا على 
املتأثرة  املدرجة كافة  الشركات 

بأجواء اقتصادية غير مواتية.
وفي رده على استفسار من 
أحد املساهمني فيما اذا كان كبار 
املساهمني يتحسبون المكان تدخل 
بعض األطراف لالستحواذ على 
الشركة من خالل السوق مدفوعني 
برخص السعر، قال املطوع: في 
جيوبنا نحن ومن وكلنا أكثر من 
51% من رأسمال الشركة في ذات 
الوقت ال نستطيع الشراء بأكثر 
من حقنا الذي يقره القانون وهي 
نسبة ال� 10% ونحن منارس هذا 
احلق، وفي النهاية السهم سلعة 

موجودة في السوق.
وردا عل���ى استفس���ار احد 
املساهمني حول عدم ادراج نحو 

25 ملي���ون دين���ار محققة في 
ميزانية الشركة من استثمارها 
في دار الظبي قال املطوع لم يدرج 
هذا املبلغ بس���بب رفض البنك 
املرك���زي إدراج هذا املبلغ ما لم 

يتم تسلمه فعليا.
وأش���ار املطوع الى أنه لدى 
الشركة قطعة أرض في منطقة 
الشرق بجوار برج أحمد مطلة 
على اخلليج، تقييمها الس���ابق 
نحو 20 مليون دينار واحلالي 
10 مالي���ني، احتفظت الش���ركة 
مبخصص���ات مقابله���ا نحو 9 
ماليني دينار، مشيرا الى أنه لم 
يتم استغاللها بسبب تعقيدات 
البلدية مما دفعنا ملقاضاتها، الفتا 
الى ان الدعوى منظورة االن لدى 

احملكمة االدارية.
املالية في  واكد ان االوضاع 
الكويت صعبة ج���دا، الفتا الى 
ان الدولة متلك امكانيات هائلة 
ولكنها لم تتحرك في اجتاه حتفيز 
اقتصادها كما فعلت الكثير من 
ال���دول، وان كل م���ا يحدث في 
الكوي���ت ال يزيد ع���ن كالم وال 
توجد حلول لالوضاع االقتصادية 

املتدهورة.
وقال املطوع من الصعب ان 
نضع خطة مستقبلية للشركة 
في ظل انعدام الرؤية لالقتصاد 
الكويتي بشكل عام، مشيرا الى 

انه باالمكان القول ان الش���ركة 
لديها خطة مستقبلية طموحة 
ولكن هذا االمر غير منطقي ألن 
االقتصاد الكويتي ليست له مالمح 
واضحة خاصة ان الدولة ال تقوم 
بدورها جتاه مواجهة تداعيات 
األزمة املالي���ة العاملية وحتفيز 

الكويت.

المركز المالي

واوضح املطوع ان البيانات 
املالي���ة للس���نة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 اظهرت خسارة 
إجمالي���ة بلغ���ت قيمتها 19.35 
مليون دينار، أي بواقع 54.54 
فلسا للسهم الواحد، وتضمنت 
هذه النتائج خسائر غير محققة 
ناجتة عن مخصصات مت أخذها 
من باب التحوط مقابل االنخفاض 
في قيمة االس���تثمارات بسبب 
االنخف���اض املس���تمر في قيم 
األصول خالل العام 2009 والناجت 
عن املناخ االقتصادي العام، غير 
أن األرباح التش���غيلية احملققة 

بلغت 7.61 ماليني دينار.
واوضح املطوع ان الضغط 
الذي شكله تراجع إنفاق املستهلك 
بس���بب فقدانه جزءا كبيرا من 
ثروته ادى إل���ى التأثير الكبير 
على القطاعات التجارية واملالية 
وإلى فقدان سوق الكويت لألوراق 

)أسامة البطراوي(فيصل املطوع مترئسا اجلمعية العومية ل� »بيان« 

قرار االستثمار في أجيليتي سليم
اكد املطوع ان قرار االستثمار في اجيلتي سليم، فهي 
أكثر شركة تعطي ربحية، وذلك في رده على احد املساهمني 
الذي طالب بالتخارج من السهم، قائال: »املتهم بريء حتى 
تثب��ت إدانته« ولم يفصح ع��ن ملكية بيان في اجيلتي، 
مكتفيا بالقول انها اقل من نسبة اإلفصاح، وان الشركة 

اشترت هذا السهم عندما كان سعره 300 فلس.

حجم اإلنفاق لإلنقاذ
حتدث املطوع عن حجم اإلنفاق الذي ضخته حكومات 
عاملية وإقليمية من مبالغ لتحفيز أس��واقها على النحو 
التالي: دول مجموعة العشرين أنفقت نحو 12 تريليون 
دوالر، أميركا 1.5 تريليون دوالر، اليابان 360 مليار دوالر، 
الصني 586 مليار دوالر، أملانيا 530 مليار يورو، بريطانيا 
300 مليار يورو، فرنس��ا 356 مليار يورو، السعودية 
أنفقت نحو 400 مليار دوالر في مشاريع تنموية وقطر 

أنفقت نحو 6.5 مليارات ريال.
هنا تساءل املطوع: كم أنفقت الكويت؟ وقال »حرام 

تتخلف الكويت في وقت يتقدم فيه اآلخرون«.

سداد االلتزامات المستحقة
ذكر املطوع ان شركة بيان ليست مطالبة بأي استحقاقات 
في الوقت الراهن، وان كل ما حل موعده مت سداده، الفتا 
الى ان الشركة ال تواجه مشاكل مالية واألمور مستقرة 
الى حد كبير، كما ان الش��ركة قامت بضغط املصاريف 

مبقدار 40% في 2009 مقارنة بعام 2008.

البنوك ترى »الحبل كأنه حية«
أكد املطوع ان االوضاع االقتصادية لن تتحسن في 
ظل انخفاض االقراض، مش��يرا ال��ى ان بعض البنوك 
ترى »احلبل وكأنه حية« وبالتالي ال يوجد متويل حرفي 
حصيف يساعد االقتصاد الكويتي على النمو خاصة مع 

عدم توافر الفرص االستثمارية.

مجلس إدارة جديد
مت انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للثالث سنوات 

املقبلة كما يلي:
 فيصل علي عبد الوهاب املطوع، عادل عيسي حسني 
اليوسفي، الشيخ طالل علي اجلابر الصباح، بدر سلطان 

بدر بن عيس��ي، فهد عثمان مزعل السعيد، فوزي داود 
حمود املطوع وخالد فيصل علي املطوع.

وضع السوق العقاري
أفاد بأن وضع السوق العقاري أصعب من سوق االسهم، 
مشيرا الى ان انحدار قيم االصول العقارية صعب مهمة 
شركات االستثمار في احلصول على متويل، مؤكدا ان 
نقص التمويل مشكلة كبيرة تواجه الشركات الكويتية 

الى جانب ندرة الفرص االستثمارية.

بورصة الكويت األقل صعودا
في إشارة الى املفارقة بني ما اتخذ من إجراءات حتفيزية 
رسمية في أسواق خارجية انعكست على أداء البورصات 
في هذه األس��واق، وبني واقع السوق الكويتية، حتدث 
املطوع عن مكاسب هذه األسواق منذ بداية األزمة على 
النحو التالي: ارتفاع البورصة السعودية 64% منذ بداية 
األزمة، ارتفاع بورصة قطر 76%، بورصة مس��قط %58، 
مؤشر داو جونز 65%، مؤش��ر نيكاي في اليابان %57، 
بورصة نيويورك 76%، مؤش��ر هانغ سينغ في الصني 

71%، والكويت %17.
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