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 اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة، 
البيانات  املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ خالل اجتماعه أمس، وأظهــــرت النتائج حتقيق أرباح 
قدرها ٤٣٧٫٢ ألف دينار مبا يعادل ١٫٤٦ فلس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها ٢٫٠٧ مليون دينار مبا يعادل ٦٫٩٠ فلوس للسهم 
للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ   إجمالي املوجودات املتداولة 
١٤٫٢ مليون دينار مقارنة بـ ٢١٫٢ مليون دينار للفترة املقارنة 

من ٢٠٠٩ وبلغ إجمالي املوجودات ٥٠٫٧ مليون دينار مقارنة 
بـــــ ٤٣ مليون دينار للفترة املقارنــــة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولــــة ٣٧٦٫٩ ألف دينار مقارنة بـ ١٠٥٫٨ آالف 
دينــــار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املطلوبات ٩٫٥ 
ماليني دينــــار مقارنة بـ ١١٧ مليون دينار للفترة املقارنة من 
٢٠٠٩ وأوصى مجلس إدارة الشــــركة بعدم توزيع أرباح عن 

السنة املالية املنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٠. 

 ٤٣٧ ألف دينار أرباح «الكويتية السورية القابضة» لـ ٢٠١٠

 تراجع كبير في البيوع املستقبلية خالل فبراير املاضي 

 خالل اللقاء الصناعي السنوي األول الذي نظمه «اتحاد الصناعات»

 الخرافي: االهتمام بالصناعات المحلية 
  يوفر مزيدًا من فرص العمل

مصدر ناضب وهو النفط.
  واكـــد الخرافـــي علـــى ان 
توزيـــع مزيـــد من القســـائم 
الصناعية بالضرورة سيعمل 
على تنشيط الصناعة واتاحة 
المصانع  الفرص لمزيد مـــن 
للعمل والمنافسة وهو ما سيقلل 
من الضغط على طلبات القسائم 

الصناعية.
  واختتـــم كالمـــه بالقول: 
«الكويت بلـــد تمتلك الثروات 
الماليـــة والبشـــرية معا وال 
تنقصها شـــيئا للعـــودة إلى 
ـ عروس  الســـابقة  مكانتهـــا 
الخليجـ  سوى تضافر الجهود 
بين اإلدارة الحكومية والسلطة 
التشريعية لوضع إستراتيجية 
الحفاظ  متكاملة تعمـــل على 
على ثـــروات األمة وتطويرها 
لما فيه صالح الكويت وأجيالها 

القادمة». 

الوطني وتحصينه  االقتصاد 
مـــن أي أزمات مالية قد تطفو 

على سطح العالم.
  وأضاف الخرافي: «لقد أثبتت 
الدول الصناعية قدرتها على 
الفقـــر والبطالة من  مواجهة 
الفعلي  إنتاجها  خالل تعظيم 
وتشغيل آالف األيدي العاملة 
التوترات  المصانع، ولعل  في 
السياسية التي تشهدها المنطقة 
العربية حاليا ناجمة عن عاملين 
رئيسيين وهما الفقر والبطالة، 
ما يؤكـــد أن القطاع الصناعي 
هو صمام األمان القتصاديات 

الدول وشعوبها».
  ودعا الخرافي إلى اإلسراع 
في إيجاد الوسائل التي تحول 
الكويت من مجتمع استهالكي 
إلـــى مجتمع إنتاجي وذلك في 
سياق البحث عن مصادر أخرى 
للدخل بـــدال من االعتماد على 

 أحمد يوسف
إدارة    أرجع رئيس مجلس 
اتحـــاد الصناعـــات الكويتية 
حســـين الخرافـــي بعضا من 
االضطرابات السياســـية التي 
تشهدها المنطقة إلى تزايد أعداد 

البطالة مؤخرا.
  وقال الخرافي اول من أمس في 
اللقاء الصناعي السنوي األول 
الذي نظمـــه اتحاد الصناعات 
الكويتية بحضور عدد من وزراء 
الدولة ونـــواب مجلس األمة 
ورؤســـاء الهيئات الحكومية، 
ان مزيدا من االهتمام بالجانب 
الصناعي المحلي سيعمل على 
امتصاص القـــدرات والكوادر 
الوطنيـــة األمر الذي يقلل من 

اعداد البطالة في المجتمع.
  وطالـــب بضـــرورة تنفيذ 
قـــرارات وتوصيـــات ســـمو 
أمير البـــالد ومجلس الوزراء 
والوزراء المعنيين بالصناعية 
في االستمرار في تقديم الدعم 
وتشجيع الصناعات الوطنية في 
منافستها للصناعات األجنبية، 
مشـــيرا الى انه لـــو تم انفاق 
حوالي ٢٠٪ من رأسمال خطة 
التنمية البالغة ٣٧ مليار دينار 
خالل الفترة المتبقية من عمر 
الخطة التي تقارب ٤ سنوات فان 
الخريطة الصناعية ستتغير.

  واكد على ضرورة تشغيل 
أكبر قدر من الطاقة المهدورة 
للمصانع في الوقت الذي يرتفع 
فيه سقف االلتزامات الملقاة على 

كاهل المصانع المحلية.
  وأشار إلى أن الهدف األساسي 
من وراء عقد مثل هذه الفعالية 
هو التقاء القطاعات االقتصادية 
مع بعضها البعض من جانب 
التشريعية  الســـلطتين  ومع 
والتنفيذيـــة مـــن جانب آخر 
ما يســـاهم في مناقشة تنفيذ 
الواردة  المشـــروعات  بعض 
في خطة التنمية مع أصحاب 
القرار وتذليل المعوقات التي قد 
تعترض طريق القطاع الخاص 

الكويتي.
  واعتبر أن هذا اللقاء يتيح 
المنشـــآت  الفرصة ألصحاب 
الصناعية والقطاعات الحكومية 
المرتبطة بها للتعارف وبحث 
الحلول الناجعة لما قد تواجهه 
من مشكالت سواء كانت مالية 
أو قانونية أو روتينية ناتجة 
المهيمنة  البيروقراطيـــة  عن 
الجهات واإلدارات  على معظم 

الحكومية.
  ومـــن األهداف الرئيســـية 
لهذا اللقاء أيضا، بين الخرافي 
أنه من الضـــروري أن يلتقي 
الحين  المصانع بين  أصحاب 
واآلخـــر خصوصا أن البعض 
منهم ال يعلمون عن منتجات 
المصانع األخرى ما قد يسهل 
عملية عقد الصفقات والتبادل 
التجاري فيما بينهم مشيرا إلى 
أن التقاء الصناعيين تحت سقف 
واحد يعكس صورة حقيقية 
للعالم عن مدى جدية القطاع 
الكويتـــي ودوره  الصناعـــي 
الفاعـــل في تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة إضافة إلى تعزيز 

 اإلرادة السياسية

 إغالق ملف أم الهيمان

 الحديد واألسمنت

 العنزي: مساواة مهندسي 
  «الخاص» بالحكومة 

 طالب اخلرافي بضرورة تركيز اإلرادة السياسية على دعم 
القطاعات الصناعية، مثل بعض دول اجلوار والتي قدمت دعما 
ــرا للصناعة فيها، وأصبحت رافدا مهما للدخل، وايضا  كبي

شجعت على مزيد من توظيف للقوى العاملة فيها.

 قال اخلرافي في رده على سؤال يتعلق مبلف ام الهيمان، انه 
قرار سياسي بالدرجة االولى وانه قد اغلق بعد التزام املصانع 

بالتعليمات التي صدرت لها لتالفي مسببات التلوث.

ــية في   توقع اخلرافي انتعاش الطلب على املواد االساس
مشاريع البنية التحتية، مثل احلديد واالسمنت، الفتا الى ان 

املقاولني سيستفيدون من طرح هذه املشاريع. 

ــال مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة   ق
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي بالدولة م.فارس العنزي 
ــهامات والدعم والتشجيع  ان البرنامج قدم العديد من اإلس
لالحتاد الصناعات منها التدريب والتطوير للبرامج للصناعات 

الصغيرة واملتوسطة.
ــار على هامش اللقاء الصناعي السنوي األول الذي    وأش
نظمه احتاد الصناعات الى ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة 
ــات املختلفة وتقدمي  ــا يخص تدعيم الصناع للصناعة فيم

بعض املزايا.
ــني    وقال ان هناك ثالث جهات متثلت في جمعية املهندس
واحتاد الصناعات الكويتية وبرنامج إعادة الهيكلة قد رفعت 
مشروع قرار لديوان اخلدمة املدنية بضرورة مساواة املهندسني 
في القطاع اخلاص ليواكبوا املزايا التي يحصل عليها زمالؤهم 

من القطاع العام، حيث صدر قرار اول من امس بدعمهم.
ــن اقتراحا مبكافأة  ــروع القرار تضم   ولفت الى ان مش
مقطوعة، قد تتراوح ما بني ٤٧٠ و٤٢٠ دينارا، متوقعا صدور 

القرار رسميا خالل اليومني املقبلني.

 ٣ محافظ استثمارية قدمت خدمة البيوع المستقبلية

 ١٩٫١ مليون دينار قيمة البيوع المستقبلية 
  في فبراير الماضي بتراجع ٥٢٫٨٪ عن يناير

االختصاصات، والتي من ابرزها 
الدفعة األولى  تخفيض قيمـــة 
الى نحـــو ٣٠٪، قالت املصادر 
ان هـــذه اخلطوة ســـتكون في 
صالح الطرفني (صناع السوق 
ـ املتداولني)، حيث انه من شأن 
املتداولني  هذه اخلطوة حتفيز 
التعامل بهـــذه االداة بعد  على 
ان شـــهدت ضعفا ملحوظا منذ 
ظهور تداعيـــات االزمة املالية، 
فضال عن التراجع امللحوظ في 
عدد صناع السوق مقدمو هذه 
اخلدمة وغيرها مثل االوبشـــن 
العائد  واآلجل نتيجـــة ضعف 
وزيادة املخاطر الناجتة عن عدم 

قدرة املتعاملني على السداد.
  ولفتت الـــى ان هذا االجراء 
سيكون محفزا ايضا للشركات 
التي تقدم اخلدمة عبر محافظها 
االستثمارية، حيث من شأن ذلك 
زيادة اقبال املتداولني على شراء 
األسهم وفق هذه اخلدمة وبالتالي 
ارتفاع ايرادات الشركات مقدمة 

اخلدمة. 

واملنتظر اقرارها قريبا ســـواء 
عن طريق ادارة السوق او هيئة 
اسواق املال بعد فض االشتباك في 

التعديالت املقترحة    وحول 
البيوع املستقبلية  على خدمة 
في سوق الكويت لالوراق املالية 

مجمل اوضاع البورصة الكويتية 
التي شهدت تراجعات حادة خالل 

الفترة االخيرة.

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ان حجم البيوع املستقبلية 
في سوق الكويت لالوراق املالية 
بلغ خالل شـــهر فبراير املاضي 
١٩٫١٦٠ مليون دينار بانخفاض 
٥٢٫٨٪ مقارنة مع شـــهر يناير 
الذي سبقه، اذ بلغ حجم البيوع 

٤٠٫٦١٤ مليون دينار.
  وأوضحـــت املصـــادر ان ٣ 
محافظ استثمارية فقط تابعة 

قدمت اخلدمة الشهر املاضي.
  وذكـــرت ان التراجع الالفت 
في حجم البيوع خالل الشـــهر 
الذي سبقه  املاضي مقارنة مع 
هو انخفاض عدد جلسات التداول 
الذي بلغ في فبراير ١٧ جلســـة 
فقط مقارنة مع ٢٢ جلســـة في 
يناير، فضال عـــن وجود عامل 
مســـاعد آخر وهـــو التداعيات 
الناجمة عن االوضاع  السلبية 
السياســـية التي تشهدها كثير 
العربية واخلليجية  الدول  من 
والتي القت بظاللها الثقيلة على 

 «كامكو» اقتربت من إطالق صندوقها الخليجي
 شريف حمدي

  علمت «األنباء» من مصدر مطلع ان 
شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة االصول (كامكو) اقتربت من 
احلصول على املوافقات النهائية من 
قبل اجلهات املعنية ذات العالقة في 
البحرين إلطالق صندوق لالستثمار 
في االسهم اخلليجية املدرجة وغير 
املدرجة، وهو الصندوق الذي عزمت 
الشركة على إطالقه في العام املاضي، 
غير أن االوضاع االقتصادية حالت 

دون ذلك.

  وذكر املصدر ان رأسمال الصندوق 
سيكون بني ٢٥ و٥٠ مليون دوالر، الفتا 
الى ان هناك جهات استثمارية أبدت 
رغبتها في املشاركة في الصندوق الذي 

سيدار بفكر استثماري مختلف.
  وأوضح املصدر ان هذا الصندوق 
سيكون باكورة الصناديق االستثمارية 
التي تعتزم الشـــركة اطالقها خالل 
املرحلة املقبلة بعد فترة من التوقف 
عـــن اطـــالق صناديق اســـتثمارية 
جديدة نظرا لعدم مواءمة االوضاع 

االقتصادية. 

 الشركة خفضت إجمالي القروض بنسبة ٢٨٪ من ٩٧٫٤٥ مليون دينار إلى ٦٩٫٩٥ مليوناً  

 العيسى: «الصناعات المتحدة» تعتزم تقليص استثماراتها
   غير اإلستراتيجية وإعادة هيكلة ديونها خالل ٢٠١١

احتســـابها على رأسمال شركة 
الصناعات املتحدة اجلديد ٤٩٫٦ 
مليون دينار، وذلك مقابل خسارة 
بقيمة ٢٩٫٩ فلسا للسهم، وهو ما 
يعني ارتفاعا بنسبة ١٥٥٪، كما 
ارتفع حجم االستثمارات املجمعة 
بنسبة ٨٢٪ بواقع ٧٧٫٧ مليون 
الى ١٧٢٫٦ مليون  دينار لتصل 
دينار، وارتفعت قيمة األصول 
لتصبـــح ١٧٨٫١ مليـــون دينار 
بنسبة ارتفاع بلغت ٣٧٪، وأخيرا 
ارتفعت حقوق املساهمني لتصبح 
٩٧٫٣ مليون دينار مسجلة ارتفاعا 

بنسبة ٤٢٪.
  هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
للشركة قد أقرت جدول األعمال 
وتوصيات مجلس اإلدارة التي 
تتضمن املوافقة على تفويضه 
بشراء أسهمها وفي حدود النسبة 
التي  وبالشـــروط والضوابط 
يســـمح بها القانون والقرارات 
الوزارية وعلى أن يســـتمر هذا 
التفويض ســـاريا ملدة ثمانية 
عشر شـــهرا اعتبارا من تاريخ 

صدوره. 

للشركة مبا فيها سندات بقيمة 
١٥ مليون دينار مت سدادها خالل 
الربع األول مـــن العام، كما مت 
أيضا التفـــاوض واالتفاق على 
إعادة جدولة قرض بقيمة ٢٢٫٥ 

مليون دينار. 
  وبني ان إجمالي األرباح من 
الزميلة بلغ ٤٫٩٩٧  الشـــركات 
ماليني دينـــار، وذلك مقارنة بـ 
٢٫٠٩ مليون دينار لنفس الفترة 
من العام املاضـــي أي ما ميثل 
ارتفاعا بنســـبة ١٤٠٪، كما بلغ 
إجمالي الدخل ٩٫٧ ماليني دينار، 
مقابل خسارة بقيمة ١٫٤٠٤ مليون 
دينار للعام ٢٠٠٩، أي ما ميثل 

ارتفاعا بنسبة ٧٩١٪.
  وأشار الى ان إجمالي الدخل من 
العمليات بعد خصم املصروفات 
بلغ نحـــو ٤٫٢٦٣ ماليني دينار، 
مقابل خســـارة بقيمـــة ٨٫٢٠٧ 
ماليني دينار أي ما يعني ارتفاعا 
بنسبة ١٥٢٪، في حني بلغ صافي 
الربح ٤٫٠٤٥ ماليني دينار، مقابل 
٧٫٣٦ ماليني دينار خسارة أي ان 
ربحية السهم ١٠٫٨٩ فلوس ـ مت 

أقصى جهد ممكن للوصول إليها، 
وذلك نتيجة األزمة االقتصادية 
العديد من  التي عانـــى منهـــا 
املؤسســـات العاملة في معظم 

القطاعات.
  وأشـــار الى ان الشـــركة قد 
أداء  باشـــرت متابعة ومراقبة 
التشـــغيلية سواء  مساهماتها 
داخل أو خـــارج الكويت بهدف 
التحديات  تطويرها، ومواجهة 
التي تعترضها، في ظل الظروف 
السائدة، وقد أثمرت تلك اجلهود 
في حتســـن أوضاع بعض من 
تلك املساهمات بشكل ملحوظ، 
حيث ارتفعت قدراتها التشغيلية 
وحققت نتائج إيجابية انعكست 

على البيانات املالية للشركة.
  وحول البيانات املالية للشركة، 
قال العيســـى انه قد مت خفض 
إجمالي القروض خالل العام من 
٩٧٫٤٥ مليون دينار إلى ٦٩٫٩٥ 
مليون دينار، وذلك بعد سداد ما 
نسبته ٢٨٪ أي ما يعادل ٢٧٫٥ 
مليون دينار من إجمالي قيمة 
القروض وااللتزامات اإلجمالية 

تلك الزيادة ارتفاع نسبة مساهمة 
مجموعة شركة مشاريع الكويت 
القابضة لتصبـــح ٧١٫٧٦٪ بدال 

من ٤٣٫٥٤٪.
  وقال ان الشركة ماضية في 
تنفيذ خطتها اإلستراتيجية التي 
اقرها مجلس اإلدارة مؤخرا، حيث 
مت االستحواذ على حصة مؤثرة 
الوطنية  الكويتية  في الشركة 
للمشروعات الصناعيةـ  واملالكة 
لنسبة ١٨٫٤٦٪ من شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البتروليةـ  
وإعادة هيكلة الشركة، ومن ثم 
أصبحت تلك الشركة شركة تابعة 

لشركة الصناعات املتحدة. 
  وأضاف ان الشركة اعتمدت 
إســـتراتيجية بالتنســـيق مع 
الشركة األم «شـــركة مشاريع 
الكويت القابضة» متوسطة األجل 
وخطة عمـــل طموحة وعملية 
لتتماشـــى مع واقع احلال وأن 
تعود باإليجاب على مســـتقبل 
وموقع الشـــركة ونتائج أدائها 
املستقبلية باإلضافة إلى حتقيق 
التي نبذل  الطموحـــات  بعض 

 أحمد يوسف
  قال رئيس مجلس إدارة شركة 
املتحـــدة والرئيس  الصناعات 
التنفيذي عيسى خالد العيسى 
الشـــركة تعتـــزم تقليص  ان 
استثماراتها غير اإلستراتيجية 
خالل العام احلالي وإعادة هيكلة 

ديونها.
انعقاد  أمـــس خـــالل    وأكد 
العادية  العموميـــة  اجلمعيـــة 
للشـــركة بنسبة حضور بلغت 
٧٢٫٨٨٪، وجـــود مفاوضات مع 
جهـــات عاملية للمشـــاركة في 
املشاريع الصناعية التي تطرحها 
خطة التنمية، خصوصا املشاريع 

التي تخص مجاالت الطاقة.
   وارجع تأخر تنفيذ جدول 
مشاريع خطة التنمية ووجود 
حتديات تعوق تنفيذ بعضها الى 
البيروقراطية والروتني احلكومي، 
إلى ان تأخرها بعض  مشـــيرا 

الوقت أمر طبيعي.
  وقال ان الظروف السياسية 
واالقتصادية التي تعيشها املنطقة 
رمبا قد تؤثر على الفرص القائمة 
أو أي مفاوضات ميكن ان حتدث 

مع شركاء خارجيني.
  وعن تخارجات الشركة من 
إحدى استثماراتها، قال العيسى 
ان الشـــركة قـــد تخارجت من 
استثمار لها في شركة «سدافكو» 
محققة ربحا قـــدره ٣٫٣ ماليني 
دينار، األمر الذي انعكس إيجابيا 

على البيانات املالية للشركة.
  وقال ان الشركة جنحت في 
زيادة رأس املال بنســـبة ١٠٠٪ 
وذلك من ٢٤٫٨ مليون دينار إلى 
٤٩٫٦ مليون دينار، وقد جاء قرار 
زيـــادة رأس املال بعد دراســـة 
شـــاملة جلدوى تلـــك الزيادة، 
والبحث املســـتفيض لتحديد 
أنسب اخليارات التي من شأنها 
دعم وتنمية أنشـــطة الشركة 
املســـتقبلية، إضافة إلى القدرة 
على ســـداد االلتزامات املالية ـ 
القروض قصيرة األجل، وتبع 
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