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الوزان: »ميزان« انتهت
من أكبر برنامج استثماري رأسمالي

يوسف الزم

أقرت اجلمعية العمومية لشــركة ميزان 
القابضة )ميزان( توزيع أرباح نقدية بنسبة 
١6% أي بواقع ١6 فلســا للســهم الواحد عن 
السنة املالية املنتهية في 3١ ديسبمر ٢٠١8.

وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
للشــركة محمد جاسم الوزان خالل اجتماع 
اجلمعيــة العموميــة التــي عقــدت أمــس 
بنســبة حضور 84.١٩% إن »ميزان« متكنت 
مــن االحتفاظ بإيــرادات ثابتة خــالل ٢٠١8 
مدفوعة بعمليات الشركة في الكويت وقطاع 
التجهيزات الغذائية واخلدمات الغذائية واملواد 
االستهالكية ســريعة الدوران، كما واجهت 
الشركة عددا من التحديات في ظل متغيرات 
اقتصادية ورقابية وتشغيلية صعبة في عدد 
من األسواق التي تتواجد بها »ميزان« والتي 
بدورهــا أدت إلى انخفاض الربحية، أبرزها 
أثــر تطبيق ضريبة انتقائية بنســبة ١٠٠% 
ملشروبات الطاقة في اإلمارات واستمرارية 
اخلسائر في عملياتنا في السوق السعودية، 
إضافــة إلى زيادة حدة املنافســة مصحوبة 
مع ارتفاع التكاليف التشــغيلية إضافة إلى 
ارتفاع التكاليف التمويلية. وعلى الرغم من 
جميع الصعوبات وبفضل ميزانية الشركة، 
اســتمرت ميــزان باالســتثمار فــي قدراتها 
وطاقاتها الصناعية واإلنتاجية والتخزينية 

والتوزيعية.

وذكــر الوزان انــه مت االنتهــاء من اكبر 
برنامج استثماري رأسمالي بدأناه قبل حوالي 
عامني والذي يهدف لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
والســعة والكفاءة التشــغيلية، حيث قمنا 
باالســتثمار بحوالي ٢6 مليون دينار خالل 
٢٠١7 و٢٠١8 الســتكمال مســيرة ميزان في 

النمو في املستقبل.
إلى ذلــك، انتخبت اجلمعيــة العمومية 
مجلس إدارة جديدا مكونا من 5 أعضاء ملدة 
3 سنوات، وهم: عبدالرحمن جاسم الوزان، 
محمد جاسم الوزان، معتصم جاسم الوزان، 
جمال املطوع )عضو مستقل(، وعبدالوهاب 
املرزوق )عضو مستقل(. كما متت املوافقة 
على تعيني مكتب كي بي ام جي صافي املطوع 
وشركاه KPMG كمدقق خارجي لعام ٢٠١٩، 
ومتــت املوافقة علــى بنود جــدول األعمال 

األخرى.
وذكــر تقرير مجلس االدارة ان الشــركة 
حققت 7.7 ماليني دينار أرباحا صافية للسنة 
املالية املنتهية في 3١ ديســمبر ٢٠١8 مقارنة 
مع ١٢.٩ مليون دينار في ٢٠١7، في حني بلغت 
اإليرادات ٢٠7.5 ماليني دينار، بارتفاع سنوي 
١.4%، بينما حققت الشركة أرباحا قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بقيمة 
١6.4 مليون دينار، بانخفاض ٢١.8%. وبلغت 
مجموع املوجودات ٢١7.٩ مليون دينار، فيما 
بلغت حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة 

األم نحو ١٠6.١ ماليني دينار.

ً عمومية الشركة وافقت على توزيع 16% نقدا

)زين عالم( محمد جاسم الوزان مترئسا عمومية »ميزان« أمس 

بودي: 8 ماليني دينار إنفاق رأسمالي لـ »املتكاملة« في 2019
طارق عرابي

أكد نائب رئيس مجلس 
إدارة الشــركة املتكاملــة 
القابضة جاســم بودي أن 
الشــركة تخطــط إلنفــاق 
 رأســمالي إضافــي يقــدر
بـــ 8 ماليــني دينــار خالل 
٢٠١٩، وذلك من اجل احلفاظ 
علــى زخم النمو في أعمال 

الشركة.
وأضاف بودي في كلمته 
العمومية  أمــام اجلمعيــة 
العادية والتي عقدت امس 
أن الشركة تسعى إلى تقدمي 
اللوجيســتية  اخلدمــات 
ملشروع مصفاة جديدة في 
سلطنة عمان من خالل إحدى 
الشركات التابعة، مبينا انه 
بالرغم من تأجيل عدد قليل 
من املشاريع اجلديدة إال أنه 
يتوقع أن يتم تنفيذها الحقا، 
ما يؤدي إلى منو في أعمال 

الشركة.
وأشــار إلى أن مشاريع 
الغــاز  حقــول  توســيع 
وتطويرهــا فــي قطــر من 
شــأنها أن متنــح الشــركة 
فرصــا جديــدة لتوســيع 
أعمالها فــي قطر من خالل 
الشركة التابعة، متوقعا أن 
تكون هناك مخاطر تتعلق 
باملنافسة في بعض األعمال 
املتعلقة بتشغيل املعدات ما 
قد يؤدي الى انخفاض في 

هوامش الدخل والربحية.
وبني بودي انه من أجل 
التخفيف من هذه املخاطر 

مقارنــة بـ 6٠ فلســا خالل 
.٢٠١7

اجلمعية العمومية
أقرت اجلمعية العمومية 
اإلدارة  مجلــس  توصيــة 
بتوزيــع أرباح نقدية بواقع 
4٠% بقيمة 8.8 ماليني دينار 
عن السنة املالية املنتهية في 
3١ ديســمبر ٢٠١8، ووافقت 
اجلمعية على استقطاع ١٠% 
لصالح احلساب االحتياطي 
القانوني مببلغ ١.78 مليون 
دينار واملوافقة على مقترح 
مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء 
مجلــس اإلدارة بواقع 75٠٠ 
دينار لــكل عضو، باإلضافة 
إلــى املوافقة على شــراء أو 
بيع في حدود ١٠% من أسهم 

برقــم 56 تنــص على اآلتي 
»يجوز للشركة أن تشتري 
أسهمها حلسابها وان تبيعها 
أو أن تتصــرف فيهــا وذلك 
في احلدود وفقا للشــروط 
األحــكام املقــررة مبوجــب 
القانون واللوائح والتعليمات 
اجلهــات الرقابيــة، على أال 
تدخل األســهم املشتراة في 
مجموع أســهم الشركة، في 
األحــوال التي تتطلب متلك 
املســاهمني نســبة معينــة 
مــن رأس املال وفــي جميع 
املسائل اخلاصة باحتساب 
النصاب الالزم لصحة اجتماع 
اجلمعية العامة والتصويت 
على القــرارات في اجلمعية 
العامــة، وذلك بعــد موافقة 
اجلهات الرقابية املختصة«.

الشــركة وتفويــض مجلس 
اإلدارة بالقيام بالشراء والبيع 
واتخاذ اإلجراءات والقرارات 

الالزمة لذلك. 
وقــد مت تأجيل اجلمعية 
العاديــة  العموميــة غيــر 
للشركة لعدم اكتمال النصاب 
والتي كان من املقرر أن تقوم 
بتعديــل املــادة ٢ مــن عقد 
التأسيس واملادة ١ من النظام 
األساسي، وذلك لتغيير اسم 
الشركة من املتكاملة القابضة 
شركة مساهمة كويتية مقفلة 
إلى املتكاملة القابضة شركه 

مساهمة كويتية عامة. 
وكذلك كان مقررا لها أن 
تناقــش إضافة مادة جديدة 
على عقــد التأســيس برقم 
١3 وعلــى النظام األساســي 

ً عموميتها وافقت على توزيع 40% نقدا

)أحمد علي( جاسم بودي مترئساً عمومية »املتكاملة« أمس 

تركز الشركة على االستخدام 
األفضل للمعــدات وزيادة 
حجــم األعمال في املجاالت 
املختلفة والتي كانت ضئيلة 
في الفتــرة املاضية، وذلك 
من أجل احلفاظ على زخم 

أعمال الشركة.
وحول البيانات املالية عن 
٢٠١8، قال بودي إن إيرادات 
الشركة بلغت 4١.٩6 مليون 
دينار، مقارنة مع 3٩.8 مليون 
دينار بزيادة 5% عن السنة 
الشــركة  املاضية ومتكنت 
من حتقيق منو سنوي بلغ 
٢٩% في صافي األرباح، حيث 
بلغت ١7 مليون دينار مقارنة 
مــع ١3.3 مليــون دينار في 
السنة املاضية وبلغت ربحية 
السهم 78.3 فلسا في ٢٠١8 

الشركة تسعى 
إلى تقدمي 

خدمات 
لوجيستية 

ملشروع مصفاة 
جديدة في عمان

4.7% ارتفاع 
ودائع القطاع 

اخلاص إلى 36.9 
مليار دينار

»بيتك«: 42.8 مليار دينار حجم الودائع بنمو %2.3

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( ان 
إجمالــي الودائع في فبراير 
٢٠١٩ ارتفــع علــى أســاس 
ســنوي بنســبة ٢.3% حني 
بلغــت 4٢.8 مليــار دينــار، 
تزامنــا مع ارتفاع النشــاط 
االئتمانــي للبنوك بنســبة 
5.3% على أساس سنوي حني 
جتاوزت أرصدة التسهيالت 
االئتمانية فــي فبراير ٢٠١٩ 
حاجز 37.١ مليار دينار، وذلك 
وفــق بيانات بنــك الكويت 

املركزي.
في حني بلغت قيمة النمو 
الســنوي للودائــع حوالي 
٩7٢.١ مليون دينار، مدفوعا 
بارتفاع ودائع القطاع اخلاص 
4.7%، فيما تراجعت الودائع 
احلكومية على أساس سنوي 

.%١٠.4
وعند املقارنة على أساس 
شــهري، انخفضــت أرصدة 
الودائع ١.4% برغم حتســن 
ودائع القطاع اخلاص ٠.١% في 
فبراير أي بنحو ٢٠.3 مليون 
دينار مقارنة مع 36.8 مليار 

الودائــع بالعملــة احملليــة 
٩٢.7% مــن إجمالــي ودائع 
القطاع اخلاص، مرتفعة قليال 
عن نسبتها من إجمالي ودائع 
القطاع اخلــاص في فبراير 
العام املاضــي البالغة نحو 

.%٩٢.٢
الودائع  ويشــير توزيع 
بالعملة احمللية وفقا آلجالها 
إلى أن الودائــع ألجل متثل 
اجلانــب األكبــر مــن ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعملــة 
احمللية، وقد بلغت حصتها 
في فبراير 6٠.٢% من ودائع 
العملة احمللية مقابل %58.3 
فــي فبرايــر ٢٠١8، بينمــا 
تراجعت حصة الودائع حتت 
الطلب مــن إجمالي الودائع 
بالعملة احمللية بنحو طفيف 
إلى نحــو ٢4.8% في فبراير 
٢٠١٩ مقارنــة مع ٢6.4% في 
فبراير ٢٠١8، وتراجعت ودائع 
االدخــار بنحــو طفيف في 
حصتها من إجمالي الودائع 
بالعملة احمللية مســتحوذة 
علــى ١4.٩% فــي فبراير من 
العام احلالي مقارنة مع ١5.3% 

ودائع القطاع اخلاص حتت 
الطلب ارتفعــت في فبراير 
على أساس شهري ١.١%، فيما 
الودائع االدخارية  حتسنت 
٠.7%، بينما تراجعت الودائع 
ألجل بنحو ٠.6% على أساس 

شهري.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعملــة 
احملليــة بنحو غير ملحوظ 
في فبراير على أساس شهري 
٠.٠١% أي حوالــي مليونــي 
دينار حني بلغت 34.١7 مليار 
دينار مقارنة مع 34.١6 مليار 
دينار في يناير ٢٠١٩. وعلى 
اجلانب اآلخر ارتفعت ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعمالت 
األجنبيــة ٠.7% وصوال إلى 
٢.7١ مليار دينار مقارنة مع 
٢.7٠ مليــار دينار في يناير 

.٢٠١٩
ولفــت التقريــر الــى ان 
ودائع القطاع احلكومي في 
الكويتية  البنــوك احملليــة 
بلغت 5.٩ مليارات دينار في 
فبراير منخفضة على أساس 
سنوي ١٠.4% بينما تراجعت 
على أساس شهري ٩.7% عن 
حجمها في يناير ٢٠١٩ البالغ 

نحو 6.5 مليارات دينار.
ومــن املالحــظ تواصــل 
التراجع في الودائع احلكومية 
منذ بداية ٢٠١8، بعد أن حققت 
الودائع ارتفاعا ملحوظا في 
الفترة من ٢٠١5 إلى ٢٠١7 وقد 
جاء فبرايــر في تلك الفترة 
بنمو سنوي وصل إلى ١٠% 
و7.3% و١4.7% على التوالي، 
إال أنه يالحــظ تراجعها في 
فبرايــر ٢٠١8 و٢٠١٩ بنحــو 
٢.٩% و١٠.4% علــى أســاس 

سنوي.
ويشــير توزيــع ودائع 
القطاع احلكومي وفقا آلجالها 
إلى أن ودائع القطاع احلكومي 
ألجــل متثل اجلانــب األكبر 
من ودائع القطاع احلكومي 
بحصة ارتفعت نســبيا إلى 
٩4.٩% مــن إجمالــي ودائع 
القطاع احلكومي في فبراير 
مقارنة مع ٩5.١% في فبراير 
٢٠١8، بينما تشــكل الودائع 
حتت الطلب 5.١% مقابل ٩.%4 

في فبراير ٢٠١8.

في فبراير ٢٠١8.
واشــار التقريــر الى ان 
الودائــع حتت الطلب بلغت 
نحو 8.4 مليارات دينار في 
فبراير متراجعة ١%، في حني 
ارتفعت ودائع االدخار 5.٢% 
حــني ســجلت 5.١ مليارات 
دينــار، أي بارتفــاع قيمته 
١٢4.7 مليــون دينار مقارنة 
مع قيمتها في فبراير ٢٠١8، 
وارتفعت أيضا ودائع القطاع 
اخلاص ألجل إلى ٢٠.6 مليار 
دينار في فبراير بنحو %8.7 
عن قيمتها في فبراير العام 
املاضــي. وعلى ذلــك زادت 
ودائع القطاع اخلاص بالعملة 
احمللية في فبراير على أساس 
ســنوي بنســبة 5.٢% حني 
بلغت 34.٢ مليار دينار. على 
اجلانب اآلخر تراجعت ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعمالت 
األجنبية بنســبة ١.٢% حني 
بلغت ما يعــادل ٢.7١ مليار 
دينــار فــي فبرايــر املاضي 
مقارنة مع ٢.74 مليار دينار 

في فبراير ٢٠١8.
ان  التقريــر  وأوضــح 

خالل فبراير املاضي .. وانخفاض ودائع احلكومة إلى 5.9 مليارات دينار

بنك الكويت املركزي

دينار في يناير ٢٠١٩. إال أنه 
تراجعت الودائع احلكومية 

.%٩.7
وأضاف التقرير ان حصة 
ودائــع القطــاع اخلاص من 
إجمالي الودائع ارتفعت في 
فبراير ٢٠١٩ الى 86% مقارنة 
مــع 84% في فبرايــر ٢٠١8، 
بينما تراجعت حصة ودائع 
القطاع احلكومي إلى ١4% من 
إجمالــي الودائع مقارنة مع 

١6% في فبراير ٢٠١8.
وحققــت ودائــع القطاع 
اخلاص منوا في فبراير على 
أساس سنوي 4.7% أي نحو 
١.7 مليــار دينار حني بلغت 
36.٩ مليار دينار، مقارنة مع 
35.٢ مليار دينار في فبراير 
٢٠١8، في حني حتسنت ٠.١% 
عنــد املقارنــة على أســاس 
شهري مع حجمها في يناير 
٢٠١٩ الذي بلــغ 36.8 مليار 

دينار.
القطاع  وتتكون ودائــع 
اخلاص من مجموع الودائع 
بالعملــة احملليــة والودائع 
بالعمالت األجنبية، تشــكل 

احلجرف يستقبل نظيره املوريتاني
استقبل وزير املالية د.نايف احلجرف 
أمس وزير االقتصاد واملالية في موريتانيا 
املختــار ولد أجاي، حيــث مت خالل اللقاء 
مناقشة سبل تعزيز التعاون االقتصادي 

والتجاري بني البلدين.
وحضر اللقاء وكيل وزارة املالية صالح 
الصرعــاوي، والعضــو املنتــدب للهيئــة 

العامة لالستثمار فاروق بستكي، والوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية نبيل سليمان 

العبداجلليل وسفيرا البلدين.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير 
للزيارة التي جتمع الرئيس املوريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، بصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، وذلك اليوم االثنني.


