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عمومية الشركة وافقت على توزيع 25% نقداً وانتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثالث املقبلة 

بدر اخلرافي: 90.47 مليون دينار إجمالي مبيعات »الكابالت« في 2012

في كل م���ن الكويت واألردن 
عل���ى تطوير كفاءات وقدرات 
كوادره���ا البش���رية بتنظيم 
العديد من الدورات والبرامج 
إلى تنمية  الرامية  التدريبية 
مه���ارات املوظف���ني وصق���ل 
مهاراتهم وخبراتهم وتوسيع 

مداركهم«.
وفي أوض���اع العمالة قال 
انه ح���دث بعض  اخلراف���ي 
الفني  القطاعني  التغيرات في 
واإلداري خالل عام 2012 حيث 
أس���فر عن انخف���اض طفيف 
بالع���دد اإلجمالي في الكويت 
من 563 في عام 2011 إلى 555 
في 2012 موظف وفني وإداري 
أي بنسبة انخفاض بلغت %1.42 
ويرجع ذلك إلى تقاعد بعض 
إلى سن  املوظفني ووصولهم 

القاعد.
وذكر اخلرافي أن مجلس 
إدارة الش���ركة أق���ر البيانات 
اخلتامية للشركة في 4 فبراير 

دينار في 2011.
وأشار اخلرافي إلى أن أعباء 
التمويل بلغ���ت حوالي 2.18 
مليون دينار خالل 2012 مقارنة 
ب� 3.11 ماليني دينار خالل 2011، 
وتعلية مخصصات حوالي 0.04 
مليون دينار ورد مخصصات 
حوالي 0.08 مليون دينار، مبينا 
أن إجمالي املصروفات اإلدارية 
والعمومية فقد بلغت حوالي 
5.25 ماليني دينار مقارنة ب� 6 

ماليني دينار خالل 2011.
وأض���اف اخلرافي: »تدرك 
النجاح  الش���ركة أن حتقيق 
والنمو املستدام يكمن في توافر 
عدة عوامل أهمها وجود الكوادر 
البشرية املؤهلة التي تساهم 
ليس فقط في حتقيق النجاح 
في الشركة بل وتساهم أيضا 
ف���ي احملافظة على النجاحات 
التي حققتها، وفي هذا اإلطار 
الش���ركة خالل عام  واصلت 
2012 انتهاج سياستها القائمة 

»الشركة ستسير حسب القانون 
اجلديد ولكنه منى إلى علمنا 
أن هناك تعديالت على القانون 
ولم تصدر حتى اآلن ففضلنا 
االنتظار لص���دور التعديالت 
ومن ثم تطبي���ق القانون في 

صيغته النهائية«.

النتائج المالية

وقال اخلراف���ي في كلمته 
بالتقري���ر الس���نوي ملجلس 
اإلدارة ان األرب���اح الصافية 
للش���ركة خ���الل 2012 بلغت 
11.42 مليون دينار مقارنة مع 
36.3 ملي���ون دينار في 2011، 
أي بانخفاض نسبته حوالي 
68.54%، وذلك بعد استقطاع 
حوال���ي 0.58 ملي���ون دينار 
ملساهمة الش���ركة في كل من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وضريبة دعم العالة الوطنية 
والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة التي بلغت 1.14 مليون 

رأس املال، بيد أن اخلرافي نفى 
ضرورة زيادة رأسمال الشركة 

في الوقت الراهن.
وبني اخلرافي أن الش���ركة 
التزال تتحم���ل أعباء تطبيق 
املعيار احملاسبي رقم 39 ومع 
ذلك فان استمرار التدهور في 
األس���واق املالي���ة وانخفاض 
القيمة السوقية ملعظم األسهم 
في سوق األوراق املالية قد أدى 
إلى حتميل حوالي مليون دينار 
على بيان الدخل لس���نة 2012 
وذلك بسبب الهبوط اإلضافي في 
قيمة بعض االستثمارات املتاحة 
للبيع أما إيرادات االس���تثمار 
لنفس العام فقد بلغت حوالي 
8.15 ماليني دينار خالل 2012 
مقارنة بحوالي 25.74 مليون 

دينار في عام 2011.
وفي س���ؤال حول تطبيق 
قانون الشركات اجلديد وفصل 
مجل���س اإلدارة ع���ن اإلدارة 
التنفيذية للشركة قال اخلرافي: 

والتي تضمنت:سماع تقرير 
مجلس اإلدارة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2012 
واملوافقة عليه، سماع تقرير 
مراقب احلس���ابات واملوافقة 
علي���ه، مناقش���ة امليزاني���ة 
العمومية وحس���اب األرباح 
املالية  واخلس���ائر للس���نة 
املنتهية واملوافقة عليه، املوافقة 
على التعامالت املالية التي قام 
بها مجل���س اإلدارة والتعامل 
مع أطراف ذات صلة، املوافقة 
اإلدارة  اقت���راح مجلس  على 
بتوزي���ع أرب���اح نقدية على 
املساهمني بنس���بة 25% من 
رأس املال، إخالء طرف أعضاء 
مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم 
املالية وإع���ادة تعيني مراقب 
احلسابات للسنة املالية 2013 
وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد 

أتعابهم. 
ووافقت اجلمعية العمومية 
عل���ى وقف االس���تقطاع من 
الس���نوية وع���دم  األرب���اح 
حتويلها لالحتياطي القانوني 
واالختياري وذلك لتساويها 

مع رأس املال.
وانتخبت اجلمعية العمومية 
إدارة الشركة  أعضاء مجلس 
للثالث س���نوات املقبلة وهم: 
بدر ناصر اخلرافي، اسعد احمد 
البنوان، جحيل محمد اجلحيل، 
الف���الح، محمد  جمال ناصر 
سعد الس���عد، بدر اجلوعان، 
صباح الغنيم ويوسف الرقم، 
ومت انتخاب عضوين احتياط 
النص���ف وخليفة  ب���در  هم 

العسعوسي.
 ٭أحمد مغربي 

2013 وتب���ني منها أن إجمالي 
حقوق مساهمي الشركة للعام 
املنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012 
قد بلغ حوال���ي 159.8 مليون 
دين���ار مقارن���ة م���ع حوالي 
173.13 مليون دينار خالل 2011 
بانخفاض قدره 7.7% ويعود 
ذلك بشكل رئيسي النخفاض 
احتياط���ي القيم���ة العادل���ة 
لالس���تثمارات والذي بلغت 

نسبته حوالي %41.42.

الشركة والمجتمع

أن الشركة  وذكر اخلرافي 
واصل���ت نهجه���ا الثابت في 
الفعاليات  التواصل م���ع كل 
والتعليمي���ة  املجتمعي���ة 
واإلنسانية واخليرية فكانت 
املس���ؤولية االجتماعية دوما 
ضم���ن أولوي���ات اإلدارة وال 
تدخ���ر جهدا ف���ي االضطالع 
بدورها االجتماعي املنشود وفي 
نشاطات الشركة االجتماعية 
والعامة ف���إن التعاون مازال 
مس���تمرا مع جامعة الكويت 
كلية الهندسة والبترول والهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب وذل���ك بتق���دمي 
اخلدم���ات للطلي���ة من خالل 
زياراته���م امليدانية على مدار 
العام الدراس���ي لالطالع على 
عمليات اإلنتاج والعمل الفني 
في إدارات الصيانة امليكانيكية 

والكهربائية.

الجمعية العمومية

وافقت اجلمعية العمومية 
للش���ركة على جميع البنود 
الواردة على ج���دول أعمالها 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في ش���ركة اخلليج للكابالت 
والصناع���ات الكهربائية بدر 
ناصر اخلرافي إن تأخر تنفيذ 
الكويت  الكبرى في  املشاريع 
انعك���س س���لبا عل���ى حجم 
إنتاج ومبيعات الشركة خالل 
العام املاضي وقامت الشركة 
بتس���ويق منتجاته���ا ضمن 
احمليط اخلليج���ي واإلقليمي 
لتعويض االنخفاض السائد 
في السوق احمللي، مشيرا إلى 
أن إنتاج الشركة خالل 2012 بلغ 
39.7 ألف طن مقارنة ب� 56.08 
ألف طن خالل 2011 بانخفاض 

حوالي %29.16.
وأوض���ح اخلراف���ي على 
هامش اجلمعية العمومية التي 
انعقدت أمس في وزارة التجارة 
والصناعة بنسبة حضور بلغت 
76.15%، أن مبيعات الش���ركة 
انخفضت إلى ما قيمته 90.47 
مليون دينار خالل 2012 مقارنة 
م���ع 119.29 مليون دينار عن 
عام 2011 وذلك بانخفاض قدره 
24.16%، مشددا على ان تنويع 
مصادر الدخل في الشركة مكنها 
م���ن تخطي تداعي���ات األزمة 
املالية العاملية خالل السنوات 

املاضية.
أن الشركة  وذكر اخلرافي 
التزال تنتظر طرح مش���اريع 
الكبرى في  التحتي���ة  البنية 
العام احلالي  الكويت خ���الل 
وذلك لتحسني نسبة اإلنتاج 
واملبيعات، مشيرا إلى أنه في 
حالة ح���دوث انفراجة كبيرة 
في ط���رح املش���اريع احمللية 
فإن الشركة ستلجأ إلى زيادة 

اخلرافي مترئسا اجلمعية العمومية لشركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائيةبدر ناصر اخلرافي

افتتح بنك برقان مؤخرا 
فرعه مبنطقة خيطان بهدف 
تقدمي خدمات���ه املصرفية 
جلميع سكان هذه املنطقة 
وتوفي���ر باقة متكاملة من 
احللول واملنتجات املصرفية 
التركيز على احملافظة  مع 
على أعلى مستويات خدمة 
العمالء. وق���د قام محافظ 
الفروانية  حولي ومحافظ 
الفري���ق املتقاعد  باالنابة 
الف���ارس برعاية  عبداهلل 
وافتتاح الفرع اجلديد وذلك 
بحضور رئيس مجلس ادارة 
العجيل،  بنك برقان ماجد 
باالضافة الى كبار املديرين 

في البنك. 
هذا، وسيعزز افتتاح هذا 
الفرع للبنك التزامه بتوفير 

افض���ل جترب���ة مصرفية 
لعمالئه، ويصل عدد شبكة 
فروع بنك برق���ان الى 24 
فرع���ا موزعة ف���ي جميع 
الكويت، مما يؤكد  مناطق 
جناح وفاعلية استراتيجية 
التوسع احمللي التي ينتهجها 
البنك ضمن خط���ة عمله 
االستراتيجية، ويقع الفرع 
أبرق  اجلديد ف���ي منطقة 
خيطان، قطعة 27، شارع 
65 ويقدم خدماته جلميع 
العمالء يوميا من االحد الى 
الساعة 8:30  اخلميس من 
صباحا حتى الساعة 3:00 

عصرا.

»برقان« يفتتح الفرع الـ 24 في خيطان

.. والبنك يعلن الفائزين بسحب »يومي«
أعلن بنك برقان امس عن أسماء 

الفائزين اخلمسة في السحوبات اليومية 
على حساب يومي والذين فاز كل واحد 

منهم بجائزة 5000 دينار وكان احلظ 
في هذه السحوبات من نصيب: فيصل 

ساهر مهنا اخلالدى - ورثة املرحوم 
حمود سليمان املضيان - شيرلي تريزا 

سبستيان جون مينزيس - جاسم 
رشم منصور العبودى - عدنان محمد 

جاويد عبدالقادر مقدم. وقام بنك برقان 
باعادة اطالق حساب يومي بحلة جديدة 
ومزايا متعددة جعلت من فتح احلساب 
والفوز فيه أكثر سهولة وسرعة. ومع 

الشروط واملزايا اجلديدة أصبح بامكان 

العميل فتح حساب يومي والدخول في 
السحب مباشرة بعد 48 ساعة من فتح 
احلساب مما يعد نقلة جديدة تضيف 
فرصا سريعة ومباشرة للفوز. وقام 

البنك كذلك بتخفيض احلد االدنى لفتح 
احلساب ليصبح 100 دينار فقط أو ما 

يعادلها من العمالت األخرى.

ريتشارد بانكس

سميرة الغريب

مؤسس����ة  س����تتواجد 
الكويت  ف����ي  يورومون����ي 
ف����ي الثامن من أبريل املقبل 
لتنظيم منتدى استراتيجي 
على مدار ي����وم كامل حتت 
املالية،  شعار »االس����تدامة 
الق����درة التنظيمية وحتدي 
التغيير«، هذا احلدث الفريد 
الذي يترأسه ويشرف عليه 
فريق التحرير في مؤسسة 
سيس����لط  يورومون����ي، 
الضوء عل����ى الوضع املالي 
العام ف����ي الكويت وموقفها 
االقتصادي الكلي. وستتناول 
حلق����ات النق����اش حتلي����ل 
ادارة  مجاالت متعددة، مثل 

امليزانية العمومية، ومصادر 
التمويل، واصدار الصكوك، 
التجاري����ة  ودور األعم����ال 
الدولية وموقف الكويت في 

املنطقة.
ه����ذا، وسيش����ارك ف����ي 
احل����دث العديد من املمولني 
الى  الدوليني  واملستثمرين 
جان����ب ش����خصيات ممثلة 
لوزارة املالية بالكويت التي 
ستستضيف املؤمتر. سيتم 
االفتتاح من قبل نائب رئيس 
الوزراء ووزير املالية مصطفى 
الش����مالي ود.محمد الهاشل 
محافظ بنك الكويت املركزي. 
كما سيضم احلدث العديد من 

القياديني وأصحاب القرار في 
مجال التمويل، املستثمرين 
العاملة  الدولية  والشركات 

في الكويت. 
وق����ال مدير األس����واق 
الناشئة ملؤسسة يوروموني 
للمؤمترات ريتشارد بانكس: 
»نعتقد أن املواضيع املقترحة 
للنقاش لهذا العام أكثر أهمية 
م����ن أي وق����ت مضى حيث 
س����يناقش املنت����دى بعمق 
التحدي����ات الت����ي تواجهها 
الكويت، وان كان من احملتمل 
أن توج����ه تل����ك التحديات 
تقريرنا عن االقتصاد الكويتي 

لهذه السنة«.

»يوروموني« تنظم مؤمترها الـ5 في الكويت 

تفتتح وكيلة وزارة التجارة والصناعة 
لقطاع السياحة سميرة الغريب، نيابة عن 
وكيل الوزارة عبدالعزيز اخلالدي معرض 
»هوريكا 2013« في الساعة العاشرة من 
صباح اليوم بقاعة الراية بفندق كورت 

يارد ماريوت، بحضور عدد من السفراء 
املعتمدين لدى الكويت ورئيس االحتاد العاملي 

للفنادق واملطاعم د.غسان العائدي والعديد 
من الشخصيات العاملة في مجال الضيافة 

والسياحة وأصحاب الفنادق واملطاعم. 
و»هوريكا« الذي تنظمه شركة ليدرز جروب 

لالستشارات والتطوير بالتعاون مع شركة 
هوسبتاليتي سيرفسيز، يعد عالمة بارزة في 
مجال املعارض املتخصصة، حيث يهدف الى 

االرتقاء بقطاع الضيافة والصناعات الغذائية، 
مبشاركة أكثر من 50 شركة من الشركات 

العريقة صاحبة التوكيالت احلصرية 
واملاركات العاملية سواء على مستوى الكويت 

أو املنطقة. كما يضم املعرض مجموعة من 
الكفاءات وأصحاب اخلبرات الطويلة في 

مجاالت السياحة وتنظيم املعارض، باالضافة 
الى تقدمي االستشارات االقتصادية واملشاريع 

الصغيرة، ما يجعله مجاال خصبا لتشجيع 
الشباب على االنخراط في هذه األعمال 

مسلحني باخلبرات الالزمة، ومزودين بأحدث 
ما وصل اليه العالم من تقدم في هذا املجال، 

لتكون انطالقتهم وفق أسس علمية ودراسات 
ميدانية. 

افتتاح معرض »هوريكا 2013« اليوم

» التجاري« يعلن الفائزين في سحب »النجمة«
أجرى البنك التجاري الكويتي السحب 

اليومي على حساب النجمة أمس 
في املركز الرئيسي للبنك، بحضور 

وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
بصقر املناعي، وقد فاز كل من: علي 

رشود عبدالعزيز الرشود،  منى 
عبداهلل محمد الصراف، سالم فالح 

علي العازمي - فاطمة حيدر عبداهلل 
اشكناني وعصام فريد عبده يوسف 
بجائزة قيمتها 7000 االف دينار لكل 

منهم. 
ويتميز حساب النجمة اجلديد بتأهيل 

عمالئه للفوز بجائزة يومية قدرها 
7000 دينار، لينفرد البنك التجاري 

بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، 
باالضافة الى أربعة سحوبات كبرى 

جترى خالل العام تبلغ قيمة كل جائزة 
منها 100.000 الف دينار تقام في العيد 

الوطني والتحرير، عيد الفطر، وعيد 
األضحى املبارك باالضافة الى ذكرى 

تأسيس البنك في 19 يونيو. 

الفريق عبداهلل الفارس وماجد العجيل يقصان شريط االفتتاح

تأخر تنفيذ 
املشاريع الكبرى 

انعكس سلبًا على 
إنتاج ومبيعات 

الشركة ودفعها 
لتسويق املنتجات 

خليجيًا وإقليميًا
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