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 أحمد مغربي
  حال عدم اكتمال النصـــاب القانوني دون انعقاد 
اجتمـــاع اجلمعية العمومية العاديـــة وغير العادية 
لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية إلى موعد 
آخر لم يتحدد بعد، وكانت اجلمعية العمومية العادية 
للشركة كان من املقرر أن تناقش تقرير مجلس االدارة 
عن السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وكذلك 

املوافقة على تفويض مجلس ادارة الشـــركة بشراء 
أسهمها في حدود النسبة وبالشروط التي يسمح بها 
القانون والقرارات الوزارية. كما أن اجلمعية العمومية 
غير العادية كان من املقرر أن تناقش تخفيض رأس 
مال الشركة بقيمة ٨٠٫٧ مليون دينار والذي ميثل قيمة 
االســـهم غير املكتتب فيها وذلك من مبلغ ١١٠ ماليني 

دينار ليصبح مببلغ ١٠٩٫٩ ماليني دينار. 

 تأجيل عمومية «القرين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

  «المتحدة للمشروعات النفطية» تستهدف 
التوسع عالميًا لحدة المنافسة في الخليج

 أحمد مغربي
  قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
املتحدة للمشروعات النفطية التابعة 
ملجموعة شركة مشاريع الكويت 
القابضــــة (كيبكو) خالد الهارون 
ان الشركة تستهدف الدخول في 
عدد من األسواق العاملية بدال من 
اعتمادها احلالي على األســــواق 
اخلليجيــــة التي تعاني حاليا من 
حدة املنافسة بني الشركات وذلك من 
خالل التركيز في اإلنتاج على املواد 

ذات الهامش الربحي املرتفع.
  وأوضح الهارون، في تصريحات 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت ٧٧٫٦٤٪، ان الشركة تعمل في 
مجال األصباغ واأللياف الزجاجية 
من خالل شــــراكات في مشــــروع 
بتروكيميكال باإلضافة الى التعاون 
التابعة والزميلة  الشــــركات  مع 
وأبرزهــــا مجموعة اخلريف التي 
متتلك فيها ٢٥٪ وشركة املتحدة 
بريسشن للحفريات ومتتلك فيها 
أيضا ٤٧٪ باإلضافة الى محفظة في 
سوق االسهم تستهدف الشركات 
التي تعمل في املجال النفطي مثل 

شركة نابيسكو.
  وأشار الهارون الى ان ارتفاع 
أســــعار النفط كانت له تأثيرات 
ايجابية على الكويت كما كانت له 
تأثيرات سلبية عبر ارتفاع أسعار 
املواد املرتبطة بالنفط والتي أثرت 
السلع ولكن  بالتبعية على باقي 

بوتيرة أبطأ.
  وقال الهارونـ  في كلمته أثناء 
اجلمعية العمومية ـ ان االقتصاد 
الكويتــــي بــــدأ يشــــهد حالة من 
االنتعاش اجلزئي على الرغم من 
وجود مؤشرات اقتصادية متضاربة 
ترجع الى عدم استقرار األوضاع 
في األسواق العاملية، ويرجع ذلك 
لعدة عوامل ايجابية كالتحســــن 
النسبي في أســــعار النفط خالل 
الربــــع األول من عام ٢٠١٠ وإقرار 
احلكومة خلطة تنموية اقتصادية 
متتد ملدة خمس سنوات تشمل عدة 
مشاريع تنموية وهو ما يعد حافزا 
قويا النتعاش كافة القطاعات في 

السوق احمللي.
  وأفــــاد الهارون بأن الشــــركة 
اســــتطاعت احلفاظ على مركزها 
التجاري من خالل ادارة متحفظة 

قادرة على التكيف مع أوضاع السوق 
واستغالل األمثل للموارد املتوافرة 
لدى الشركة والتي تساهم برفع اداء 
التشغيلية للتمكن من  العمليات 
التصدي للمنافسة احلادة والتكيف 

مع قوانني التصدير.
  وأشار الى ان الشركة جنحت 
في حتقيق ارتفاع في إجمالي أرباح 
قطــــاع التصنيع بقيمة ٥٩٫٧ الف 
دينار ليصل الى ٢١٩ الف دينار في 
٢٠١٠، ومقارنة مببلغ محقق في عام 
٢٠٠٩ بلغ ١٥٩ الف دينار رغم ان 
إجمالي اإليرادات في قطاع التصنيع 

انخفض بفارق ٢٠٠ الف دينار خالل 
٢٠٠٩، وقد بلغ إجمالي صافي ربح 

الشركة ٣٢٧ الف دينار.
  هذا ووافقت اجلمعية العمومية 
للشركة على جميع بنودها وفي 
مقدمتها إخالء طرف أعضاء مجلس 
االدارة وإبــــراء ذمتهم وتخويله 
للتعامــــل مع أطــــراف ذات صلة 
وصادقت علــــى تقريري مجلس 
االدارة ومراقبي احلســــابات، كما 
أقرت عدم توزيع أرباح عن السنة 
املاليــــة املنتهية في ٣١ ديســــمبر 

 .٢٠١٠

 عمومية الشركة وافقت على عدم توزيع أرباح عن ٢٠١٠

 خالد الهارون ومهيمن علي بهبهاني خالل اجلمعية العمومية

 بدر اخلرافي

 بدر الخرافي: ٧٠٪ من إيرادات «الخليج للكابالت»  من النشاط االستثماري 
  وعمومية الشركة أقرت توزيع ٦٥٪ نقداً عن ٢٠١٠ 

 النية موجودة لبيع أي أصل شريطة أن يكون السعر مناسبًا..  وال يوجد تغيير في إستراتيجية الشركة تجاه استثماراتها في مصر

حاجة العمل ومتطلباته.
  الـــى ذلك، وافقـــت اجلمعية 
العمومية على جميع بنود جدول 
االعمال، حيث وافقت على تقرير 
مجلس االدارة وتقرير مراقبي 
احلسابات والبيانات املالية عن 
الســـنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠، كمـــا وافقت على توصية 
مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية 
القيمة االسمية  بواقع ٦٥٪ من 
للســـهم (٦٥ فلسا للسهم)، كما 
متت املوافقة على جتديد التخويل 
ملجلس االدارة صالحية شـــراء 
اســـهم الشركة مبا يتجاوز ١٠٪ 

من اسهمها طبقا للقانون. 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بلغ ٢٣٧٫٨٧ 
مليون دينـــار مقارنة مع نحو 
١٥٧٫٢ مليون دينار في عام ٢٠٠٩ 

بزيادة قدرها نحو ٥١٫٣١٪.
  وذكر اخلرافـــي ان مصانع 
الشـــركة في الكويت جلأت الى 
العدد االجمالي للعمالة  خفض 
من ٥٦٩ عام ٢٠٠٩ الى ٥٥٦ عام 
٢٠١٠ بنســـبة انخفاض ٢٫٢٩٪ 
وذلك بســـبب ارتفاع األوضاع 
االقتصادية في األسواق اآلسيوية 
املصدرة للعمالـــة مما أدى الى 
صعوبة استقطاب الفنيني، مضيفا 
ان االدارة ستسعى خالل العام 
احلالي الى سد هذا النقص حسب 

اســـتطاعت خالل العام املاضي 
تخطي األزمة العاملية التي أثرت 
على جميع القطاعات االقتصادية 
واســـتطاعت حتقيق زيادة في 
مبيعاتها نحو ٣٠٫٨٩٪ لترتفع من 
٧١٫١٢ مليون عام ٢٠٠٩ الى ٩٣٫١٦ 

مليون دينار في عام ٢٠١٠.
  وأكد أن صافي ارباح الشركة 
خالل عام ٢٠١٠ بلغ نحو ٢٦٫٤٠ 
مليـــون دينار مقارنة مع ١٠٫٤٩ 
ماليني دينـــار عام ٢٠٠٩ محققا 
زيادة نسبتها نحو ١٥١٫٥٣٪، كما 
بلغت اعباء التمويل ٤٫٢٦ ماليني 
دينار، موضحا ان اجمالي حقوق 
مساهمي الشركة للعام املنتهي 

أن يكون لهـــا نصيب في خطة 
التنمية ليس في الكويت فحسب، 
وامنا فـــي دول أخرى مثل قطر 
واألردن واالمـــارات، مؤكدا أن 
الشركة كانت من اقل الشركات 
تأثرا خالل نزول السوق نتيجة 

تسييل بعض األسهم.
  وفي رده على طلب مســـاهم 
بتوزيع أسهم منحة قال ان مجلس 
ادارة الشركة يرى ان أسهم املنحة 
تزيد العبء على االدارة في وقت 
يحتاج فيه للسيولة، لذا ارتأى 
التوزيعات  املجلس ان تقتصر 

على النقدي فقط.
  وأشار اخلرافي الى أن الشركة 

 شريف حمدي
االدارة    قال رئيس مجلـــس 
املنتـــدب لشـــركة  والعضـــو 
اخلليج للكابـــالت والصناعات 
الكهربائية بدر اخلرافي ان الفرص 
االستثمارية في القطاع الصناعي 
غير متوافرة في الوقت احلالي 
بالقدر الكافي، وذلك رغم رفعنا 
الطاقة  الى  التشغيلية  لطاقتنا 
القصوى، الفتا الى ان نحو ٧٠٪ 
من األرباح التي حققتها الشركة 
هي من النشـــاط االســـتثماري 

وليس التشغيلي.
  وأضاف اخلرافي في معرض 
رده على استفسارات املساهمني 
خالل اجلمعيـــة العمومية التي 
انعقدت امس بنســـبة حضور 
بلغت ٨٠٫٦٥٪ ان الشركة اجتهت 
لالستثمار المتالكنا سيولة جيدة 
في وقت تراجع فيه عدد الفرص 
الصناعية، مشيرا الى ان الشركة 
تستثمر هذه السيولة عن طريق 
محافـــظ تابعة لها تدار من قبل 

شركة االستثمارات الوطنية.
  وأوضـــح ان األرباح احملققة 
للشـــركة هـــي جراء تســـييل 
بعض األسهم من قبل احملفظة 
االستثمارية بعد ارتفاع أسعارها 
بشكل جيد. وأشار الى ان العام 
املاضي يعتبر من اكثر السنوات 
التي جنحت من خالله الشركة في 
اغالق اغلب االلتزامات املالية مع 
البنوك وحتويل باقي االلتزامات 
من ديون قصيرة األجل الى طويلة 

األجل.
  ولفت الى ان الشـــركة تأمل 

 صافي أرباح الشركة في ٢٠١٠ بلغ ٢٦٫٤٠ مليون دينار بنمو ١٥١٫٥٪

 ٣١٫٧٪ انخفاضًا في الرصيد المجمع ألرصدة 
مخصصات القروض والسلفيات للبنوك  في٢٠١٠ 

وقت الحق، وأعرب عن اعتقاده 
أن عملية الشطب تلك ترجع إلى 
البنك تنظيف حســـاباته  رغبة 
القرارات االئتمانية  من مخلفات 
اخلاطئة لإلدارة السابقة، كما أشار 
إلى ان معظم عمليات الشطب في 
أكثر البنوك متت في الربع األخير 
من العـــام ٢٠١٠، وذلك في إطار 
املدققة  البيانات اخلتامية  إعداد 

للعام املذكور.  

بتراجع مخصصاته من ٢٩٦ إلى 
٢٧٩ مليون دينـــار، ثم «برقان» 
مبعـــدل ١٤٫٥٪، حيث انخفضت 
مخصصاته من ١١٧ إلى ١٠٠مليون 

دينار.
  ولفت «اجلمان» إلى أن شطب 
بنك بوبيان جلانب من مخصصاته 
خالل العام ٢٠١٠ ليس له عالقة 
بالتســـويات املرتبطـــة بالغزو 
والتحرير، حيث مت تأسيسه في 

إلى ٢٤ مليون دينار، تاله «بنك 
اخلليـــج» بتراجع ٥٥٫٦٪، وذلك 
من ٥٢٢ إلـــى ٢٣٢ مليون دينار، 
ثم «املتحد» مبعـــدل ٣٦٫٧٪ من 
٨٧ إلى ٥٥ مليون دينار، أما أقل 
البنوك في هذا املضمار فكان من 
نصيب «الدولـــي» مبعدل ١٫٩٪، 
حيث تراجعـــت مخصصاته من 
٥٢ إلـــى ٥١ مليـــون دينار، تاله 
«الوطني» مبعـــدل ٥٫٧٪، وذلك 

إجمالي املخصصات املشطوبة مبا 
يعادل ٦٤ مليون دينار، ثم «األهلي» 
و«بوبيان» بحصة ٨٫٢٪ و٨٫٠٪ من 
اإلجمالي على التوالي، مبا يعادل 

٤١ و٤٠ مليون دينار تباعا.
  أما من حيث نسبة االنخفاض 
في املخصصات نهاية العام ٢٠١٠ 
عن بدايته، فقد تصدر «بوبيان» 
القائمـــة مبعـــدل ٦٢٫٤٪، حيث 
تراجعـــت مخصصاتـــه من ٦٤ 

 قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية فــــي حتليل مختصر 
القروض  حلركــــة مخصصــــات 
والسلفيات للبنوك الكويتية خالل 
الرصيد املجمع  ان  العــــام ٢٠١٠، 
ألرصــــدة مخصصــــات القروض 
والسلفيات للبنوك الكويتية تراجع 
عدا «بيتك» مبعدل ٣١٫٧٪، وذلك من 
١٫٥٨٢ مليون دينار في ٢٠١٠/١/١ إلى 
١٫٠٨٠ مليون دينار في ٢٠١٠/١٢/٣١، 

أي مبقدار ٥٠٢ مليون دينار.
  وأشار «اجلمان» الى انه نتج 
هذا التراجع في أرصدة املخصصات 
عن شــــطب ديــــون ومخصصات 
تقابلها، وهي املرتبطة في جانب 
كبير منها باحتــــالل الكويت في 
أغســــطس ١٩٩٠ وحتريرهــــا في 
فبرايــــر ١٩٩١، حيث صدرت عدة 
تشريعات وتنظيمات تعالج تلك 
القروض، وذلك مبا يخفف األعباء 
على املدينني الكويتيني سواء كانوا 

أفرادا أو مؤسسات.
   وأشار «اجلمان» الى أن احلركة 
فــــي املخصصات ليســــت خاصة 
باملوضــــوع املذكور، وإمنا جانب 
كبير منها، وذلك وفقا إلفصاحات 
بعض البنوك الواردة ضمن بياناتها 
املالية عن العام ٢٠١٠، حيث قامت 
بشــــطب أرصدة قــــروض ما قبل 
االحتالل وما يقابلها من مخصصات، 
كما قامت بنقل أرصدة وعمليات 
قروض أخرى ذات معاجلات خاصة 
من داخل إلى خارج امليزانية طبقا 
لتعليمات بنــــك الكويت املركزي 
بهذا الشأن، علما أن «بيتك» كان 
استثناء من تلك العمليات، حيث 
كانت له معاجلة خاصة كونه البنك 

االسالمي الوحيد وقتها.
  وقــــد انخفضــــت مخصصات 
البنوك الكويتية خالل العام ٢٠١٠ 
عدا مخصصــــات «بيتك»، والتي 
٣٢٫١٪ ومبقدار  ارتفعت مبعــــدل 
١١٨ مليــــون دينار، وذلك من ٣٦٨ 
إلــــى ٤٨٦ مليون دينــــار، بينما 
البنوك مخصصات  شطبت باقي 
بلــــغ اجماليها ٥٠٢ مليون دينار، 
وقد اســــتأثر «بنك اخلليج» مبا 
نسبته ٥٧٫٨٪ منها، وذلك مبقدار 
٢٩٠ مليون دينار، تاله ـ وبفارق 
واسعـ  «التجاري» بحصة ١٢٫٧٪ من 

  قـــال اخلرافي ان االلتزام الســـابق ما 
بني مجموعة اخلير لألسهم والعقارات مع 
شركة االتصاالت اإلماراتية بشأن شراء ٤٦٪ 
من زين األم انتهى مع انتهاء املدة حســـب 
تصريحات الوالد ناصر اخلرافي، مشيرا في 
الوقت ذاته الى انه قد يكون هناك اهتمام 
من جانب «اتصاالت» بإمتام الصفقة لكن 

عليهم ان يقدموا شيئا جديدا.
ــح اخلرافي أن «اخلير» ال متانع أي     أوض
عروض تقدم لها سواء لـ «زين» أو غيرها من 
ــريطة ان تكون األسعار مناسبة،  األصول ش
الفتا الى ان عملية بيع حصة «زين السعودية» 
ــع لقرار مجلس ادارة زين األم كون هذا  ترج

األصل مملوكا لها.
   أعرب اخلرافـــي عن أمله في ان يكون 
لـ «الكابالت» نصيب في السوق القطرية 
خصوصا في ظـــل اخلطط التنموية التي 
تنفذها الدولة اآلن وجتهيزها الستضافة 
بطولة كأس العالم في ٢٠٢٢، مؤكدا على أن 
توجه الشركة في الفترة احلالية واملقبلة 
ينصب على االستثمارات اخلارجية أكثر 

منها من احمللية.
ــد تغيير في  ــه ال يوج ــي أن ــد اخلراف    أك
ــتثماراتها في  ــتراتيجية الشركة جتاه اس اس
مصر، الفتا الى انها تعمل منذ سنوات عديدة 
ــا ال يرتبط  ــوق املصري، وان عمله في الس
بالنظام احلاكم بل مرتبط بالبلد نفسه، مضيفا 
ان الشركة ستسعى جاهدة خلدمة مصر قدر 
ــتمر في استثماراتها هناك  املستطاع وستس

بل على العكس ستزيدها.
   بســـؤاله عن اسعار املعادن في الفترة 
األخيـــرة ومدى تأثير ذلك على الشـــركة 

قال اخلرافي ان الشركة لديها جهاز خاص 
لشـــراء املواد األولية من معادن وغيرها، 
مضيفا انه ال يستطيع شراء املواد األولية 
باألســـعار التـــي نريدها لكننـــا نحاول
 ان نوازن بني شراء الكميات املطلوبة في 
األوقات املناسبة حسب حاجة الشركة، مشيرا 
الى وجود تعامـــل مع أطراف متخصصة 
لتقدمي االستشـــارات فيما يتعلق بشراء 
املعادن، موضحا ان الشركة ال تتداول في 
املعادن لكنها تشتريها وفقا الحتياجاتها.

ــتمرة في     أكد اخلرافي أن «الكابالت» مس
تنفيذ سياسة املجموعة في حتقيق التنمية في 
املنطقة العربية ودول مجلس التعاون على أن 
ــاريع وخطط  يكون لها نصيب كبير في مش
ــا حاليا في الوطن  ــة التي يتم تنفيذه التنمي
ــتهدف بشكل أساسي  العربي حيث انها تس
ــرية ذات العوائد على املواطنني  التنمية البش
ــكل اكبر، بالتوازي مع استفادة الشركة  بش

ومساهميها من هذه املشاريع املنفذة.
   أضاف اخلرافي أن سياسة وتوجيهات 
رئيس املجموعة ناصر اخلرافي ســـاهمت 
في إخراج الشـــركة من األزمة االقتصادية 
وعبرت بها إلى بر األمان من خالل االعتماد 
على األداء التشـــغيلي والتوسع التنموي 
املدروس في دول اخلليج والدول العربية 
مما أدى إلى حتقيقها نتائج جيدة جعلتها 
تتجاوز آثار األزمة سريعا وتواصل حتقيق 

األرباح.
  ذكر اخلرافي أن الشركة مستمرة في تطوير 
ــواق العربية  إنتاجها ومواكبة متطلبات األس
وفتح أسواق جديدة ملنتجاتها ذات املواصفات 

العامليـة واجلودة العالية. 

 بهبهاني: شح السيولة
  أثر على مشاريع الشركة الجديدة

ــار نائب رئيس مجلس االدارة واملدير العام بالوكالة   أش
في شركة املتحدة للمشروعات النفطية مهيمن بهبهاني الى 
ان االزمة تسببت في شح السيولة ونقص خطوط التمويل 
ــركة السيولة الكافية للدخول في  مما اثر على حصول الش

مشاريع جديدة.
  وأفاد بهبهاني بأن مجموعة اخلريف فازت مؤخرا بعقد 
في املنطقة املقسومة بالعمليات املشتركة بقيمة ١٣٥ مليونا، 
ــز اإلنتاج املبكر بـ ٨٧  ــركة بتنفيذ عقد مرك كما فازت الش
مليون دينار مع شركة نفط الكويت، كما ان شركة بريسشن 
الزميلة تستهدف زيادة عدد احلفارات من ٧ الى ٩ خالل العام 
احلالي وهو ما يعكس االداء اجليد للشركات التابعة والزميلة 
مبا يخدم اخلطة التوسعية للشركة األم في األسواق العاملية. 
وحول نتائج الربع االول، أكد بهبهاني على انها أفضل من العام 

املاضي بفضل التوجه واالعتماد على االداء التشغيلي. 

 (محمد ماهر)  اخلرافي مترئسا اجلمعية العمومية لـ «اخلليج للكابالت»

 حركة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية خالل العام ٢٠١٠ عدا «بيتك» بالمليون دينار 
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خالل السنة ٢٠١٠ 

 إجمالي املخصص 
املتراكم حتى نهاية 
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 ٣٫٤٪  -١٤٫٥٪  ١٠٠  -١٧  ١١٧  برقان  ٧ 
 ٨٫٠٪  -٦٢٫٤٪  ٢٤  -٤٠  ٦٤  بنك بوبيان  ٨ 

 ١٠٠٫٠٪  ـ٣١٫٧٪  ١٫٠٨٠  -٥٠٢  ١٫٥٨٢  اإلجمالي 

 حركة مخصصات القروض والسلفيات لـ «بيتك» خالل ٢٠١٠ بالمليون دينار 

 إجمالي املخصص املتراكم حتى نهاية ٢٠٠٩  البنك 
 الفرق في أرصدة 

املخصصات املتراكمة 
خالل السنة ٢٠١٠ 

 إجمالي املخصص 
املتراكم حتى نهاية 

 ٢٠١٠
 نسبة النمو خالل ٢٠١٠ 

 ٣٢٫١٪  ٤٨٦  ١١٨  ٣٦٨  بيتك 

 حصص البنوك عدا «بيتك» من اجمالي قيمة التراجع في المخصصات لعام ٢٠١٠  نسب التراجع في مخصصات البنوك فيما عدا «بيتك» من بداية ونهاية العام ٢٠١٠ 
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