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البغلي: 6.9 ماليين دينار إجمالي مخصصات 
»الوطنية الدولية« لمواجهة انخفاض أصول الشركة

5.1 ماليين دينار خسائرها في 2009

فواز كرامي
االدارة  اكد رئي����س مجل����س 
للشركة الوطنية الدولية القابضة 
علي البغلي ان����ه على الرغم من 
اخلسائر التي حققتها الشركة، اال 
انها مازالت حتتفظ بقيمة جيدة 
ألصولها تتجاوز املطلوبات بنحو 
7.3 مرات و2.2 مرة من رأس املال 
كاشفا عن عزم الشركة التخارج من 
بعض استثماراتها خالل املرحلة 
املقبلة، الفتا الى ان الشركة لديها 
استثمارات متاحة للبيع تقدر مببلغ 

37.1 مليون دينار.
واضاف البغلي في تصريحات 
للصحافيني على هامش اجلمعية 
العمومية للشركة أمس والتي عقدت 
بنسبة حضور بلغت 73.17%، ان 
الش����ركة قامت بتسديد التزامات 
متعلق����ة مبرابحات وفوائدها مبا 
يعادل 2 مليون دينار، وقرض من 
احد البنوك بقيمة 700 ألف دينار 
خالل 2009. واكد البغلي امكانية 
حتويل اخلس����ائر غي����ر احملققة 
الناجت����ة عن التقيي����م الى ارباح 
في الس����نوات املقبلة مع حتسن 
االس����واق، وهو االمر الذي تعمل 
الشركة جاهدة على الوصول اليه 
خالل املرحلة املقبلة. وتعليقا على 
مخالفة الشركة ملعايير احملاسبة 
الدولي����ة ضمن اس����تثمارها في 
»جلوبل مينا«، أوضح البغلي ان 
الشركة قامت بتغيير طريقة تقييم 
سهم »جلوبل مينا« لتتوافق مع 
وضع الشركة احلقيقي، حيث مت 
تقييم االستثمار بناء على صافي 
قيمة االص����ول املعلن على موقع 
بورصة لندن، وجتدر االشارة الى 
ان نصيب السهم من النقد املوجود 

بالشركة يفوق سعر التداول.
وأشار البغلي الى انه وفقا آلخر 
بيانات منش����ورة للشركة في 30 
سبتمبر 2009، بلغ النقد املتاح 164 
مليون دوالر، أي ما يعادل »0.65 
دوالر للس����هم الواحد«، ورصيد 
املرابح����ات والوكال����ة 56 مليون 
النقد واملرابحات  دوالر واجمالي 
220 مليون دوالر، وقد مت اخراج 

الشركة من بورصة لندن بتاريخ 
25 فبراي����ر 2010 وذلك بناء على 

رغبة املساهمني.
وفي كلمته ملساهمي الشركة قال 
البغلي: »ان عام 2009 شهد تغيرات 
جوهرية بكل املقاييس وعلى كل 
األصعدة احمللية والدولية، وكان 
امتدادا ملا شهده الربع األخير من 
عام 2008 من أزمة اقتصادية عاملية 
انعكاسا لتداعيات  غير مسبوقة 
األزمة املالية العاملية، التي مازال 
تأثيرها إلى يومنا هذا، األمر الذي 
كان له تأثير كبير على أداء الكثير 
من املؤسسات والشركات الكبرى 

في الكويت والعالم أجمع«.
فعلى الصعيد احمللي كان عام 
2009 ميكن وصفه بعام اإلحباط 
على كل القطاع����ات االقتصادية، 
حيث سيطرت أجواء الركود على 

الكويتي واألسواق اخلليجية ترتب 
عليه قيام الشركة بأخذ مخصصات 
على استثماراتها بغرض املتاجرة 
مببلغ 1.9 ملي����ون دينار، وعلى 
استثماراتها املتاحة للبيع مببلغ 

1.6 مليون دينار.
وكذلك تأث����ر القطاع العقاري 
باالنخفاض الكبير في قيم العقارات 
وضعف الطلب عليه باإلضافة إلى 
ش����ح بل انعدام مصادر التمويل 
الالزمة الستمرار هذا القطاع، مما 
الش����ركة بأخذ  ترتب عليه قيام 
مخصص مببلغ 2.6 مليون دينار، 
مقابل انخفاض في برج الش����ركة 
في مدينة األعمال الكويتية والذي 
يتوقع تسلمه ليكون قابال للتشغيل 
خالل النصف األول من عام 2010، 
كذلك قيام الشركة بأخذ مخصص 
لديون مشكوك في حتصيلها بلغت 

االقتصاد الكويتي خاصة س����وق 
الكويت لألوراق املالية، وخس����ر 
أغلب املتداولني في السوق بني 40 
و60% على األقل من األموال التي 
كانت لديهم في بداية العام وذلك 
نتيجة التذبذب احلاد في األسعار 
واملضاربة الس����ريعة، مع وتيرة 
جني األرباح القوي����ة، لذلك يعد 
عام 2009 أسوأ األعوام اقتصاديا 
الكويت. وفيم����ا يتعلق  لدول����ة 
بنتائج الشركة أوضح البغلي أن 
عام 2009 ش����هد حتقيق إيرادات 
تشغيلية بلغت 2.1 مليون دينار، 
مقابل مصاريف عمومية وتكاليف 
متويل بلغ����ت 381.5 ألف دينار، 
وهي تعد أقل مصاريف بالنسبة 
للش����ركات الكويتية، إال أن تأثر 
محفظة استثمارات الشركة بصورة 
كبيرة جراء األداء الضعيف للسوق 

654 ألف دينار، بحيث بلغت إجمالي 
املخصصات لهذا العام 6.9 ماليني 
دينار، مما نتج عنه خسائر لهذا 

العام بلغت 5.1 ماليني دينار.
واض����اف أن الوض����ع املال����ي 
للش����ركة يعد جيدا، حيث قامت 
الشركة خالل عام 2009 بتسييل 
بعض استثماراتها واستخدامها في 
تسديد االلتزامات املستحقة عليها، 
حيث قامت بتسديد املرابحات البالغ 
قيمته����ا 1.9 مليون دينار، بحيث 
أصبح إجمالي ديون الشركة حوالي 
7.5 ماليني دينار وهي متثل %35 
من رأسمال الشركة، كما متثل %16 
م����ن حقوق املس����اهمني أو %13.8 
من إجمالي موجودات الش����ركة، 
ل����ذا تعتبر »الوطني����ة الدولية« 
الكويت  القليلة في  من الشركات 

بالنسبة حلجم املطلوبات.
ولفت البغلي الى أنه على الرغم 
من اخلس����ائر املعلن����ة في عامي 
2009/2008 فإن حقوق املساهمني 
التزال بخير، حيث انها بلغت 46.7 
مليون دينار في 31 ديسمبر 2009، 
فيما تبلغ القيمة الدفترية للسهم 
0.225 فلس وذل����ك بفضل تنوع 
استثمارات الشركة وكذلك الفائض 
في التغيرات املتراكمة في القيمة 
العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 
والذي يبلغ 13.1 مليون دينار، مؤكدا 
أنه س����يتحول هذا الرقم إلى ربح 

عند بيع هذه االستثمارات.
من جانبه����ا وافقت اجلمعية 
العمومية للشركة أمس على جميع 
البنود الواردة في جدول األعمال 
املوافقة على توصية  ومن أهمها 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
وذلك عن السنة املالية املنتهية في 
2009/12/31، وهو العام الثاني الذي 
لم تقم الشركة بتوزيع أرباح منذ 
عام 1987، حيث استمرت الشركة 
في توزيع أرباح نقدية ملدة 19 عاما 
متصلة بعائد سنوي 16% وبقيمة 
إجمالية بلغت 15.8 مليون دينار، 
كذل����ك املوافقة عل����ى إطفاء كامل 
اخلس����ائر املتراكمة والبالغة 5.1 

ماليني دينار من عالوة اإلصدار.

)كرم دياب(د.عبدالعزيز الصقر مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 

)سعود سالم(جانب من اجلمعية العمومية 

)اسامة البطراوي(احمد رمضان وساتو هيستاكا خالل االجتماع 

تحفظ »التجارة«
قدم مندوب وزارة التجارة حتفظني خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية، احدهما حول تأخر الشركة في 
تقدمي بياناتها املالية، واآلخر حول امتالك الشركة 
لقطعة أرض في دبي بغرض املتاجرة، وهو ما يعد 

مخالفة لقوانني وزارة التجارة والتي متنع الشركات 
القابضة من امتالك أراض لهذا الغرض، وبناء عليه 
تقدمت الش���ركة بتعهد بنقل ملكية األرض إلحدى 

الشركات التابعة.

»غلف إكسبريس« التابعة لمجموعة البابطين
تعقد اجتماعًا لعمالء منتجات»NGK«  في الكويت

»الروابط القابضة« خّفضت خسائرها  إلى 429.7 ألف دينار
محمود فاروق

أكد رئي���س مجلس ادارة ش���ركة الروابط 
القابضة عبدالهادي القالف ان محفظة الشركة 
لألسهم احمللية حققت نتائج مرضية لعام 2009 
رغم تراجع مؤشر أسعار األسهم بنسبة %11 � 
على حد قوله � مبينا ان »الروابط« حققت أرباحا 
بلغت 115.2 الف دينار مقارنة بخسائر قدرها 
713.2 الف دينار عن عام 2008، كما بلغ مجموع 

املصروفات واألعب���اء 9 آالف دينار وخفضت 
خس���ائرها املتراكمة من 544.5 الف دينار الى 

429.7 الف دينار خالل 2009.
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية للشركة 
على جميع بنود جدول أعمالها واعتماد حساب 
األرباح واخلسائر وإخالء طرف اعضاء مجلس 
اإلدارة وإب���راء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم 

القانونية عن العام املاضي.

عقدت شركة غلف اكسبريس 
إحدى الشركات التابعة ملجموعة 
البابط����ني اجتماع����ا لعمالئها 
 »NGK« املس����تخدمني ملنتجات
بالكويت، حيث حضر االجتماع 
كافة عمالء الشركة من جميع 
الس����يارات  القطاع����ات مث����ل 
واملع����دات البحري����ة واملعدات 

الثقيلة والدراجات. 
وبهذه املناسبة، ألقى املدير 
العام في شركة غلف اكسبريس 
أحمد رمض����ان كلمة افتتاحية 
ش����كر فيها احلضور والعمالء 
على حضورهم، مرحبا بضيوف 
شركة NGK املمثلني في الرئيس 

التنفيذي للشركة ساتو هيستاكا 
ومس����ؤول املبيعات ش����هاب 

الدين. 
وأكد رمضان في كلمته حرص 
البابط����ني والتزامها  مجموعة 
بتقدمي أفضل مس����توى خدمة 
لعمالئها وتوفير أحدث املعلومات 

 .NGK عن منتجات
وقدم الرئيس التنفيذي في 
ش����ركة NGK س����اتو هيستاكا 
شرحا فنيا عن منتجات الشركة 
احلالية ذات اجلودة العالية حيث 
املركز األول في السوق  حتتل 
املتعلقة  وثم مت طرح األسئلة 
أثيرت  مبنتج����ات NGK حيث 

العديد من األسئلة حول املبيعات 
واملعلومات الفنية وتوفير أحدث 
 .NGK  املعلومات عن منتجات
وقامت شركة غلف اكسبريس 
في نهاية اللقاء بتكرمي عمالئها 
امليلم لقطع غيار  من ش���ركة 
الس���يارات اليابانية والشركة 
الكويتية الستيراد قطع غيار 
السيارات وشركة عبد احملسن 
س���الم العبد ال���رزاق الدائهم 
املتميز في قطاع غيار السيارات 
ومولدات الكهرباء خالل عامي 
2009 و2010 ومت إجراء سحب 
عل���ى جوائ���ز قيمة ل���� 5 من 

احلضور. 

ضمت جميع القطاعات مثل السيارات والمعدات البحرية الثقيلة والدراجات

محفظة الشركة تحقق نتائج مرضية في 2009

الصقر: 70 مليون دينار إجمالي مشاريع
»الخصوصية القابضة« الحالية والمستقبلية

اإلنشاءات والبناء بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، احلصول على 
عقود توريد مواد ش���بك املساح 
واكسسواراته وأيضا مادة الورق 

املسامي للمشاريع القائمة.

النتائج المالية

حقق���ت ش���ركة مجموع���ة 
اخلصوصي���ة القابضة إيرادات 
تش���غيلية قدره���ا 6.93 ماليني 
دينار خالل العام املاضي، مقارنة 
بإيرادات تش���غيلية ف���ي العام 
2008 بلغت 20.76 مليون دينار 
أي نس���بة انخفاض 67%، وبلغ 
صافي اخلسارة 1.39 مليون دينار 
مبقدار 9.3 فلوس، ضمنها خسائر 
غير محققة ناجتة عن هبوط في 
قيمة استثمارات، وبلغ إجمالي 
حقوق املس���اهمني 33.18 مليون 
دين���ار، مقارنة ب� 36.04 مليون 
دينار في العام 2008، وبلغ العائد 
على حقوق املساهمني 4.2%، بينما 
بلغت القيمة الدفترية للسهم 221 

فلسا للسهم.

الجمعية العمومية

هذا وق���د وافق���ت اجلمعية 
العادية للشركة على  العمومية 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
وافقت على ع���دم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر 2009، ووافقت كذلك 
االدارة جميع  على منح مجلس 
الصالحي���ات في بي���ع عقارات 
الشركة أو رهنها او إعطاء الكفاالت 

او عقد القروض.

داخل السوق السعودي وتوصيل 
اخلدمات إليها.

مالءة قوية

وب���ني أن إجمالي موجودات 
الشركة بلغ في الربع األول من 
العام احلالي 42.9 مليون دينار 
مقابل مديوني���ة تبلغ 7 ماليني 
دين���ار، أي مب���ا نس���بته 6 : 1، 
مشيرا إلى أن ذلك يعطي مالءة 
قوية أمام البنوك عند الرغبة في 
احلصول على تسهيالت ائتمانية 
جديدة، علما بأن متويل مشاريع 
الشركة يتم في كثير من األحيان 
من خالل التمويل الذاتي، حيث 
حتتفظ بسيولة جيدة من خالل 

التدفقات النقدية ملشاريعها.
وأضاف أن الشركة واصلت 
التوسعية، حيث  تنفيذ خطتها 
حصلت عل���ى تخصيص أرض 
صناعي���ة ف���ي قطر )بنس���بة 
مش���اركة قدره���ا 80% في حق 
االنتفاع ومبس���احة 5750 مترا 
مربعا( س���يتم إنش���اء مصنع 
البناء  اخلصوصية لكيماويات 
عليها.باإلضافة إلى املشاركة مع 
أطراف س���عودية في أراض مت 
تخصيصها الستثمارها في إنشاء 
وتأجير مستودعات ومخازن في 
مناطق مختلفة باململكة العربية 
السعودية منتلك منها نحو %50، 
كما ش���اركت الشركة في بعض 
املعارض احمللي���ة واخلليجية، 
ومنها معرض اإلس���كان الثالث 
عش���ر بالكوي���ت، ومع���رض 
اخلمسة الكبار املتخصص بقطاع 

جيدا وتأثرت نس���بيا الظروف 
اإلقليمية غير املواتية التي أدت 
إلى حالة م���ن الركود والتباطؤ 
االقتصادي، مؤكدا على س���المة 
وق���وة املرك���ز املالي للش���ركة 
حيث اقتنصت الش���ركة العديد 
من الفرص االستثمارية في ظل 

استمرار االزمة املالية العاملية.
وبني أن إستراتيجية الشركة 
تتركز على تنويع االستثمارات 
في مختل���ف القطاعات احليوية 
التشغيلية مثل القطاع الصناعي 
والنفطي والعقاري، حيث ستركز 
املجموعة خالل الفترة املقبلة على 
استكمال أنشطتها التشغيلية التي 
بدأت فيها خالل الفترات السابقة 
عن طريق بن���اء مصانع جديدة 
خارج السوق احمللي حتت غطاء 
النشاط الصناعي األساسي لها.

وذكر أن الشركة قامت بتأسيس 
ش���ركة في الس���وق السعودي 
إلدارة مصنع متخصص إلنتاج 
مواد كيماوي���ات البناء، وكذلك 
مت احلصول عل���ى ارض إلقامة 
النشاط في دولة  مصنع لنفس 
قطر حيث متتلك الشركة نحو %80 
من إجمالي رأس املال، باإلضافة 
إلى أن الش���ركة حت���رص على 
تأهيل شركاتها التابعة للمشاريع 
واملناقصات التي س���تطرح من 
الدولة  قبل وزارات ومؤسسات 
املختلفة، وكذلك احلصول على 
وكاالت شركات مرموقة وجيدة 
داخل القطاع النفطي، فضال عن 
البدء في تطوير البنية التحتية 
لبع���ض األراض���ي اململوكة لها 

أحمد مغربي
ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعض���و 
القابضة  مجموعة اخلصوصية 
د.عبدالعزيز الصقر ان إجمالي 
املش���اريع احلالية واملستقبلية 
الت���ي تديرها الش���ركة تتجاوز 
ال� 70 مليون دينار، مشيرا إلى 
أن الشركة تدرس دائما الفرص 
املتاحة إلج���راء عمليات تخارج 
أعل���ى جدوى  وذل���ك لتحقيق 
استثمارية من العوائد املتحققة 

لها وملساهميها.
حديث الصقر جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي انعقدت أمس بنسبة 

حضور بلغت %83.14.
وأوض���ح الصق���ر أن هن���اك 
خطة تتضمن إعادة هيكلة إدارية 
للشركات التابعة للمجموعة، الفتا 
إلى أن الشركة تسعى الى البحث 
عن الفرص املتاحة خارج السوق 
احمللي وتأهيل الشركات التابعة لها، 
بحيث تكون كل شركة لها كيانها 
اخلاص بها وتستفيد من خبراتها 
داخل الكويت ونقلها إلى األسواق 

اجلديدة التي ستعمل فيها. 

أنشطة الشركة

وذكر الصقر أن الشركة تركز 
في تنفيذ خطة عملها على األنشطة 
التشغيلية املرتبطة بالنشاطات 
الفعلية احلقيقية التي تدر عوائد 
جي����دة عل����ى املديني املتوس����ط 
والطويل، مشيرا إلى أن 95% من 
أنشطة الشركة تركز على األنشطة 
التشغيلية، وال متتلك أي محافظ 
أو استثمارات في سوق األسهم 
باس����تثناء ملكيات في شركات 
تابعة وزميلة ليست للمضاربة 
بل لالستثمار طويل األمد، أبرزها 
متلك نحو 15% من إجمالي أسهم 

شركة املعدات القابضة.
أرباح  وتوقع الصقر حتقيق 
قد تف����وق ال� 2 مليون دينار عن 
مجمل أداء العام 2010، اعتمادا على 
التدفقات النقدية ملشاريع الشركة 
إلى باتت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى 
أن الشركة لديها سيولة في بند 
النقد وش����به النقد تصل إلى 12 
مليون دينار بنهاية عام 2009. 

وأشار الى أن الشركة حققت 
أداء تشغيليا  العام 2009  خالل 

95% من أنشطة الشركة تشغيلية وتوقعات بتحقيق أرباح تفوق الـ 2 مليون دينار في 2010


