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 أعلنت شـــركة القرين لصناعـــة الكيماويات 
البترولية عن خســـائر صافية قدرها ١٫٩٠١٫٨٨٣ 
دينارا للعام املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، مقارنة 
مبا حققته من ارباح ٧٫٠٩٨٫٢٦٨ دينارا عن الفترة 
نفســـها من العام ٢٠٠٩، وقد بلغ صافي خسارة 
السهم الواحد ١٫٧٤ فلس مقارنة مع ربحية ٦٫٤٧ 

فلوس للفترة نفسها من العام املاضي.
  وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة القرين الشيخ 
مبارك عبداهللا املبارك الصباح بأن الشركة حققت 
أرباحا من جميع استثماراتها، لكن اخلسائر جاءت 
نتيجة أداء الشركة الكويتية إلنتاج البارازيلني 
واململوكة من قبل القرين من خالل الشركة الكويتية 
للعطريات والتي تبلغ نسبة ملكية القرين فيها 
٢٠٪ مقابـــل ملكية مؤسســـة البترول من خالل 

شركة صناعة الكيماويات البترولية ٤٠٪ وشركة البترول الوطنية 
الكويتية ٤٠٪، الفتا الى أن مصنع البارازيلني يدار من قبل شركة 

ايكويت.
  وأوضح الشيخ مبارك الصباح في تصريح صحافي أن خسائر 
شركة البارازيلني هي خسائر تشغيلية وتعود باألساس بسبب تكلفة 
شراء املواد األولية (اللقيم) من شركة البترول الوطنية وانخفاض 

أســـعار البارازيلني عامليا مما خلق فجوة بينهما 
أما الســـبب اآلخر فهو نتيجة حجم تكلفة إقامة 
مصنع البارازيلني مما أثر سلبا بدوره على نتائج 
الشركة، وقد حققت شركة القرين أرباحا بقيمة ٧٫٤١ 
ماليني دينار من استثماراتها في شركة إيكويت 
للبتروكيماويات والشركة الكويتية لألولفينات 

للعام ٢٠١٠. 
  وأكد أن إدارة شركة البارازيلني تعكف حاليا على 
دراسة وتقييم الوضع وتقدمي مقترحاتها إليجاد 
احلل املناسب وبالتنسيق مع جميع األطراف ذات 
العالقة. وأضاف قائال: «جاءت عائداتنا بشكل عام 
متوافقة مع توقعاتنا فقد ارتفعت قيمة استثمار 
مساهمينا مبا يعادل ١٢٫٥٦ مليون دينار خالل الفترة 
نفسها، باإلضافة إلى ذلك، تتمتع القرين بسيولة 
نقدية متينة ستتيح لها املشاركة في الفرص املتاحة مستقبال في 
هذا القطاع». وتقدر قيمة موجودات شـــركة القرين للعام املنتهي 
في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٠، مبا يوازي ١٩٣٫٢٢ مليون دينار مقارنة مع 

١٩١٫٣٥ مليون دينار للفترة نفسه من العام السابق. 
  اجلديـــر بالذكر ان حصة شـــركة القرين في شـــركة إيكويت 

للبتروكيماويات والبالغة ٦٪ من أهم مصادر دخلها.  

 بيروت ـ رشيد سنو
  اظهر تقرير سنوي لوزارة املال ان حركة الصادرات اللبنانية 
الى الكويت تراجعت عام ٢٠١٠ عما كانت عليه عام ٢٠٠٩ كما 
اظهر التقرير تراجعا لهذه الصادرات العام املاضي قياسا على 
االعوام اخلمسة املاضية حيث سجلت ادنى مستوى منذ عام 
٢٠٠٦. فقد بــــني التقرير ان قيمة صادرات لبنان الى الكويت 
عام ٢٠١٠ بلغت ٧٢ مليون دوالر بينما كانت بلغت عام ٢٠٠٩ 

بحدود ٧٧ مليون دوالر وعام ٢٠٠٨ بحدود ٩٦ مليون دوالر 
وعام ٢٠٠٧ بحــــدود ١٠٦ ماليني دوالر بينما كانت بلغت عام 
٢٠٠٦ بحدود ٨٢ مليون دوالر. ولم يسبق ان استورد لبنان 
من الكويت اي سلعة، واليزال لبنان يعاني من خلل كبير بني 
ما يستورده وما يصدره، فقط وصلت قيمة ما استورده لبنان 
٢٠١٠ بحدود ١٧٩٦٤ مليون دوالر بينما كانت عام ٢٠٠٩ بحدود 

١٦٢٤٢ مليون دوالر اي بارتفاع ١٧٢٢ مليون دوالر. 

 ٧٢ مليون دوالر صادرات لبنان إلى الكويت في ٢٠١٠

 مليون دوالر. ولم يسبق ان استورد لبنان 
من الكويت اي سلعة، واليزال لبنان يعاني من خلل كبير بني 

املؤشر 
السعري 

٦٧٧٤٫٥
بتغير قدره

٤٤٫٨ـ

 خبير نفطي: ارتفاع  النفط يحّول عجز الميزانية إلى فائض 
يصل إلى ١٠ مليارات دينار خالل ٢٠١١/٢٠١٠

 بوخضور: لو وضعت ماليين بكفي فلن أقبل 
االستمرار في «الدولية لإلجارة» إال بشروطي!

 أحمد مغربي
  توقع خبير نفطي لـ «األنباء» أن 
ترتفع االيرادات النفطية للكويت 
خالل السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ إلى 
حوالي ٢٠ مليـــار دينار في ظل 
االرتفاعات القياســـية ألســـعار 
النفط الكويتي والتي شارفت على 
كسر حاجز الـ ٩٥ دوالرا للبرميل 
بالتزامن مع نهاية السنة املالية 
التي ستنتهي مع بداية شهر ابريل 
املقبل، مشـــيرا إلى أن االيرادات 
النفطية ستشكل بذلك ٩٤٪ من 

إجمالي االيرادات العامة.
   وذكر أن ارتفاع أسعار النفط 
إلى مستويات قياسية منذ اندالع 
االزمة االقتصادية العاملية سيدفع 
فائض ميزانية الكويت إلى حتقيق 
أكبر فائض على مـــدار العامني 
املاضيني، متوقعا أن يرتفع فائض 
امليزانية العامة للعام ٢٠١١/٢٠١٠ 

ليبلغ ١٠ مليـــارات دينار وذلك 
قبـــل خصم الــــ ١٠٪ الحتياطي 
االجيال القادمة فـــي ظل النهج 
الذي تتبعه احلكومة في خفض 

االنفاق العام.
  وبـــني أن ميزانيـــة الكويت 
ستسجل أعلى فائض على مستوى 
دول اخلليج في ظـــل االيرادات 
النفطيـــة املرتفعـــة التي بلغت 
حوالي ١٫٧ مليار دينار خالل شهر 
ديسمبر املاضي وذلك بزيادة قدرها 
٦٥٠ مليون دينار عن املقدرة في 
امليزانية العامة، مرجعا هذا النمو 
إلى ارتفاع متوسط سعر برميل 
اخلام الكويتي إلى ٧٦ دوالرا خالل 
العام املاضي مقارنة بـ ٦٦ دوالرا 
في العام قبـــل املاضي، متوقعا 
أن حتقق امليزانية فائضا بنسبة 
١٨٫٩٪ من الناجت احمللي اإلجمالي. 
وقـــال ان ميزانية الكويت للعام 

٢٠١١/٢٠١٠ تتوقع عجزا قدره ٦٫٥٨ 
مليارات دينار بافتراض أن سعر 
النفط اخلام الكويتي ٤٣ دوالرا 
للبرميـــل، ولكن اســـعار النفط 
عاكســـت التوقعات بشكل الفت 
للنظر خـــالل العام املاضي وهو 
ما انعكس بشـــكل ايجابي على 
االيرادات النفطية التي ســـجلت 
بنهاية ديســـمبر املاضي حوالي 

١٤٫١ مليار دينار.
   من جهة ثانية، أشار اخلبير 
النفطـــي إلى ان اإليـــرادات غير 
النفطية شـــهدت زيـــادة كبيرة 
بلغت ٤١٪، وقد مت تسجيل معظم 
هذه الزيادة في شهر نوفمبر من 
العـــام املاضي حتت بند عائدات 
ورســـوم متفرقة، ومن املرجح 
أن ذلك يعزى إلـــى مبلغ بقيمة 
١٧٠ مليون دينـــار ميثل إحدى 
دفعات جلنـــة تعويضات األمم 

املتحدة، ومع انقضاء التســـعة 
أشـــهر األولى من السنة املالية 
٢٠١٠-٢٠١١، بلغت اإليرادات غير 
النفطية ٨٠٪ من امليزانية وذلك 
ما يفوق معدالتها التاريخية حيث 
بلغت ٨٢٧ مليون دينار.  جتدر 
االشارة إلى أن املصروفات على 
املشاريع اإلنشـــائية والصيانة 
العامة واصلت  واالســـتمالكات 
منوها لتشـــكل ما نسبته ٤٥٪ 
من مستواها املعتمد بامليزانية، 
مقارنة مبعدلها التاريخي البالغ 
٢٧٪، وقد منت املصروفات على 
هذا الباب إلى ٩١٥ مليون دينار 
بنهاية ديسمبر املاضي، ويتوقع 
أن تبلغ هذه املصروفات بنهاية 
السنة املالية حوالي ١٫١٢٥ مليار 
دينار، وشكلت املشاريع اإلنشائية 
ما نسبته ٨٣٪ من مصروفات هذا 

الباب. 

املالية احمللية والعاملية.

  نتائج مالية

  وعن النتائـــج املالية ذكر أن 
الشركة تكبدت خسائر بلغت ١٢٠ 
مليون دوالر للسنة املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، وفيما يتعلق 
ـ  املاليـــة لعام ٢٠٠٩  بالبيانات 
٢٠١٠، كشف عن تقدمي البيانات 
املالية السنوية لعام ٢٠٠٩ ملراقبي 
احلسابات لتدقيقها وفور االنتهاء 
منها (من إصدار املسودة النهائية 
واملتوقع خالل فترة وجيزة) سيتم 
تقدميها إلى البنك املركزي لالطالع 
واإلفادة، مضيفا ان مجلس اإلدارة 
وضـــع اعتماد البيانـــات املالية 
املتأخرة نصب عينيه والعودة 

إلى االلتزام باملواعيد املقررة.
  وقد وافقت العمومية املؤجلة 
على جميع البنود التي يتضمنها 
جدول األعمال وهي عدم إبراء ذمة 
مجلس اإلدارة السابق، باإلضافة 
إلى تالوة تقرير مجلس اإلدارة 
وتقرير مراقبي احلسابات ومناقشة 
البيانات املاليـــة، باإلضافة الى 
تفويض مجلس اإلدارة باستكمال 
الكفيلة بخطة  اتخاذ اإلجراءات 
إعادة هيكلة الشركة، مع حتفظ 
املساهمني على بعض بنوده. كذلك 
التوصية ملعاجلة اآلثار الناجمة 
عن مخالفة العضو أسامة املطوع 
الذي شغل منصب عضو مجلس 

اإلدارة. 

هذه الشركة، حيث أتت األزمة 
املالية العامليـــة في نهاية عام 
٢٠٠٨ كغطـــاء لتعـــومي هـــذه 
املمارسات لتنساق هذه النتائج 
السلبية ضمن مبررات ما شهده 
العالـــم من عمليـــات اإلفالس 
السداد ملؤسسات  والتعثر في 
في قطاعي البنوك واالستثمار، 
والتي كانت تعد رموزا في العمل 
العاملي،  املصرفي االستثماري 
األمر الـــذي أدى الـــى تراجع 
النشاط االقتصادي في هذين 
القطاعني بوجه خاص، وهو ما 
صرف نظر املساهمني واجلهات 
الرقابية عن الوقوف في حينها 
على األســـباب احلقيقية التي 
أدت إلى هذه اخلسائر والتعثر 
وتعطيل اعتماد البيانات املالية 
ووقف التداول في سوق األوراق 

املالية.
  واشار إلى أن امام املساهمني 
والدائنني واجلهات الرقابية أو 
أي إدارة جديدة ستأتي لتتحمل 
مسؤولية إنقاذ الشركة حتديا 
كبيرا حيث يشترط تضافر جميع 
جهود هذه االطراف خاصة مع 
تزامن استمرار آثار األزمة املالية 
التي ألقـــت بظاللها على األداء 
االقتصادي واملالي في منطقة 
اخلليج، والتي نتج عنها تعرض 
القطاع املصرفي واالستثماري 
إلى خسائر كبيرة وانخفاض 
حاد في حجم التداول باألسواق 

عملية إعادة الهيكلة ستستغرق 
وقتا أطول إلنقاذها خاصة أن 
هناك ١٤ دائنا للشركة تتطلب 
موافقتهم جميعا، وستتم عملية 
تثبيت األصول وتطوير مشاريع 
الشركة في كل من إمارة الفجيرة 
وسورية ومصر ليتحسن مركز 
الشركة املالي ولتطوير األصول 
وللحصول على التمويل الالزم، 
واعدا املساهمني بعودة السهم 
إلى التداول بالنصف األول من 

. ٢٠١١

  تصحيح المسار

  وأضـــاف أنه جـــار البحث 
لتحديد املسؤولية من املمارسات 
التي تســـببت فـــي االنحراف 
الشـــركة عن املســـار  بأعمال 
الصحيح ووقوع أخطاء إدارية 
كثيـــرة وتعطيل جهود بعض 
العاملـــني املنتظمني في القيام 
بعملهم على أكمل وجه والتي 
كانت سببا في تكبيد الشركة 
خسائر كبيرة وتعطيل بياناتها 
وإيقافها عن التداول منذ ٢٠٠٩ 

إلى تاريخه.
  وأكد أن الشركة كانت تسير 
بخطوات ناجحة لكنها انحرفت 
عن املســـار الصحيح، مضيفا 
ان األوضاع احلالية وخسائر 
الشركة ليســـت بسبب االزمة 
املالية بـــل على العكس جاءت 
األزمة املالية لتغطي ممارسات 

 محمود فاروق 
  هدد رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة الدولية 
لإلجارة واالستثمار حجاج محمد 
بوخضور بتقدمي استقالته خالل 
االجتمـــاع املقبل ملجلس إدارة 
الشـــركة إذا لم يتم االستجابة 
إلى شـــروطه حيث قـــال: «لو 
وضعت ماليني بكفي فلن اقبل 
االســـتمرار في مجلـــس ادارة 
الشـــركة إال بشروطي»، مبينا 
ان االجتمـــاع املاضي ملجلس 
أبدى رغبته في  ادارة الشركة 
االســـتقالة لكن مجلس اإلدارة 
طلب ارجاءها حلني االنتهاء من 
ميزانيات الشركة املتأخرة عن 
األعوام املاضية، لينفي بذلك ما 
تردد خالل اآلونة األخيرة حول 
تقدمه باالستقالة بشكل رسمي 

إلى مجلس إدارة الشركة.

  عمومية الشركة

  وقال بوخضور على هامش 
اجلمعية العمومية املؤجلة أمس 
التي عقدت بنسبة حضور بلغت 
الذي  فـــؤاد احلمود  ان   ٪٨٨٫١
يشـــغل منصب عضو مجلس 
اإلدارة تقـــدم باســـتقالته إلى 
الشـــركة ولكنه  ادارة  مجلس 
سحبها قبل أن يتم البت فيها، 
مشيرا إلى عدم قيامه بتوقيع أي 
عقود رسمية منذ توليه منصبه 
إال املعامالت الرسمية واليومية 
التي يجـــب التوقيع عليها مع 
أعضاء مجلس اإلدارة كل حسب 
العمومية  مسؤوليته، وكانت 
قد شهدت سجاال واسعا وشدا 
وجذبا بني املساهمني وأعضاء 
مجلس ادارة الشركة على مدار 
ما يزيد على ٣ ســـاعات حول 
عدة اقتراحـــات قدمت تطالب 
الشـــركة  ادارة  بإقالة مجلس 
احلالي وتعيـــني مجلس ادارة 
جديد مستندين الى التجاوزات 
التي قام بها املجلس احلالي إال 
ان «التجـــارة» طعنت في ذلك 
األمر مستندة إلى املادة ١٥٢ من 
قانون الشـــركات الذي يوجب 
على املساهمني الراغبني في إقالة 
مجلس االدارة أن تكون نسبتهم 
٢٥٪ وتقدمي كتاب رسمي يفيد 
بذلك مما دعـــا بوخضور إلى 
رفض االقتراح ورفع العمومية 
بعد االنتهـــاء من املوافقة على 

بنودها. 

  خطة النهوض بالشركة

  من جانب آخر اســـتعرض 
بوخضور خطة الشركة خالل 
الفترة املقبلة للنهوض بها التي 
متثلت في إنشاء شركة مستقلة 
«s.p.v» لتطوير عقارات الشركة 
تسمى «اجلون العقارية» عبر 
دخول مستثمرين جدد، مبينا 
أنها ما هـــي إال محاولة إلنقاذ 
الشركة بشكل أسرع وتطوير 
عقاراتها، لكي يتحســـن املركز 
املالي للشركة والتي متلك أصوال 
جيدة في كل من مصر وسورية 
والفجيرة لتنتقل تلك االصول 
إلى الشركة اجلديدة التي متتلكها 
«الدولية لإلجارة» بنسبة تصل 

إلى ٩٩٪.
  وأوضح بوخضور أن الشركة 
جلأت إلنشاء الشركة العقارية 
الختصار الوقت بعد أن رأت أن 

 ٢٠ مليار دينار اإليرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية 

 عموميتها وافقت على عدم إبراء ذمة مجلس اإلدارة القديم لميزانية ٢٠٠٨ وتأسيس «الجون العقارية» 

 «القرين لصناعة الكيماويات» تحقق خسائر 
   قدرها ١٫٩ مليون دينار عن ٢٠١٠ 

 حجاج بوخضور وفيصل الزامل وعضو بنك التنمية االسالمي خالل اجلمعية العمومية 

 بطالن عضوية أسامة المطوع في مجلس اإلدارة 

 تحرير الميزانيات.. وغرامات على المتجاوزين بـ ٤٠ مليون دينار 

ــامة املطوع  ــد بوخضور أن عضوية أس  أك
ــركة باطلة ملخالفته لقانون  مبجلس ادارة الش
الشركات املادة ٢٦ الفقرة «ب» التي تستوجب 
حصول املوظف الذي يعمل بالدولة على موافقة 
اجلهات الرسمية من عمله حتى يتسنى له مباشرة 

ــس االدارة، فضال عن  عمله في عضوية مجل
مخالفته املادة ٢٥ من قانون اخلدمة املدنية التي 
ــة عضوية  ــر على موظفي الدولة ممارس حتظ
ــركة إال اذا كان ممثال عن  مجالس إدارة أي ش

الدولة فيها.  

ــس اإلدارة  ــف بوخضور عن قيام مجل  كش
السابق برفع قضية على البنك املركزي الكويتي 
ــاد ميزانية العام ٢٠٠٨ وأن  من أجل تعطيل اعتم
ــاك تعمدا في تعطيل امليزانية، يهدف إلى عدم  هن
كشف ممارسات وجتاوزات ومخالفات، وبفضل 
جهود مجلس اإلدارة احلالي مت حترير هذه امليزانية، 
ــذه القضية ضد املركزي حتى ال تكون  وألغينا ه

هناك مشاكل مع اجلهات الرقابية.
  وعن اجلهود املبذولة ملالحقة املجالس السابقة 

ذكر محامي الشركة انه مت حصر جميع جتاوزات 
ومخالفات املجالس السابقة، وسيتم رفع دعاوى 
قضائية ضدهم، واستطاع املجلس احلالي استرداد 
جميع أمالك الشركة وحقوقهم املسلوبة في اخلارج 

كأراضي مصر والفجيرة.
ــتتم املالحقة واحملاكمة    وأكد بوخضور انه س
اجلزائية لكل من تسبب في خسائر الشركة وما آلت 
اليه األوضاع السترجاع واسترداد حقوقها، متوقعا 

ان تصل الغرامات إلى ٤٠ مليون دينار.
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