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»منشآت« رفعت 
عن كاهلها ديونًا 

قيمتها 114 مليون 
دينار تكلفتها 
السنوية 6.5 
ماليني دينار

الشركة جنحت 
خالل 2013 في 

تسوية ديون
بـ 91.5 مليون 
دينار مع كبار 

الدائنني

وزعت 14% أرباحاً نقدية

العيسى: »الوطنية للمسالخ« اهتمت
في 2013 بتطوير األداء التشغيلي

شريف حمدي

قال رئيس مجلس إدارة 
الوطنية للمسالخ  الشركة 
عماد العيس���ى إن الشركة 
أرباح 331  حققت صاف���ي 
ألف دينار في عام 2013 رغم 
انه شهد استمرارا للتقلبات 
االقتصادية على مس���توى 
القطاع���ات االس���تثمارية 

كافة.
وأض���اف العيس���ى في 
أم���ام اجلمعي���ة  كلمت���ه 
العمومية بنس���بة حضور 
94% ان ربحية السهم لعام 
2013 بلغت 11 فلس���ا، فيما 
بلغت اإليرادات التشغيلية 
1.1ملي���ون دينار مقابل 1.2 
ملي���ون دينار ف���ي 2012، 
مشيرا إلى أن سبب انخفاض 
اإليرادات بنسبة 6.3% يرجع 
لالنخفاض احلاد في أسعار 
اجللود، مؤكدا انه رغم ذلك 
فق���د ارتفعت باقي إيرادات 

التشغيل في الشركة.
ولف���ت ان مصاري���ف 
التش���غيل في 2013 بلغت 
464 أل���ف دينار مقابل 401 
ألف دينار في 2012 بسبب 
ارتفاع أسعار مواد التشغيل 

عموميتها أقرت توزيع 5% نقداً

»منشآت« أمتت تسوية بـ 26 مليون دينار في الربع األول

صافية 18 مليون دينار.
وأضاف أن »منش���آت« 
قامت بتوقيع اتفاقية نهائية 
لتسوية املديونيات املستحقة 
لعدد من البنوك واملؤسسات 
املالية املشاركة في املرابحة 
الرئيس���ية املؤرخ���ة في 
18يونيو 2008 وقد تضمنت 
هذه االتفاقية قيام الشركة 
بسداد 12.5 مليون دينار فورا 
مقابل إسقاط باقي املديونية 
والبالغة 8.5 ماليني دينار 
أرباحا  وقد حققت الشركة 
صافية جراء هذه الصفقة 

9.2 ماليني دينار.
وأش���ار إلى أن الشركة 
رفع���ت عن كاهله���ا ديونا 
قيمته���ا نح���و 114 مليون 
دينار وكانت تكلف الشركة 
أعباء مالية سنوية خلدمة 
إلى 6.5  الديون تصل  هذه 
مالي���ني دينار، الفتا إلى أن 
هذه الدي���ون كانت مبنزلة 
حجر عثرة في سبيل تقدم 
الشركة واس���تقراها املالي 

واالستثماري.
وقال ان الشركة حققت 
أرباح���ا إجمالي���ة من هذه 

الصفقات قدرها 28 مليون 
دينار مت تس���جيلها ضمن 
البيانات املالية لعام 2013، 
الفتا إلى أنه كنتيجة لهذه 
األرباح فقد حققت الشركة 
أرباحا إجمالية بلغت 30.2 
مليون دين���ار، كما بلغت 
األرب���اح املرحلة في نهاية 
2013 نحو 7.8 ماليني دينار 
بع���د أن كانت اخلس���ائر 
املرحلة في نهاية 2012 تقدر 
ب���� 21 مليون دينار.  بينما 
بلغت األرب���اح املرحلة في 
نهاية عام 2012 مبلغا وقدره 

21 مليون دينار.

األداء التشغيلي 

أما على صعي���د األداء 
التش���غيلي لفن���دق زمزم 
بوملان مكة املكرمة، فقد ارتفع 
صافي اإليرادات التشغيلية 
للفندق خالل عام 2013 لتصل 
إلى 12 مليون دينار بزيادة 
قدرها 20% عن صافي إيرادات 
التشغيل لعام 2012، وذلك 
على الرغم من تخفيض عدد 
تأشيرات احلج والعمرة من 
قبل الس���لطات السعودية 
التوسعة في  بسبب أعمال 

احلرم املكي الشريف.
إلى ذلك وافقت عمومية 
الشركة على جميع األعمال 
املدرجة في جدول أعمالها 
على رأس���ها املصادقة على 
اإلدارة  توصي���ة مجل���س 
بتوزيع أرباح نقدية قدرها 
5% بواق���ع 5 فل���وس لكل 
سهم وبإجمالي 1.6 مليون 
دينار وتفوي���ض مجلس 
اإلدارة بشراء أو بيع أسهم 
الشركة مبا ال يتجاوز %10 

وفقا للقانون.

مشغل فنادق يتولى مبوجبها 
أمر التشغيل، مشيرا إلى عدم 
وجود لدى الشركة لبيع اي 
من عقاراتها حاليا كونها من 
العقارات املدرة للدخل، غير 
أنه أملح إلى أن كل شيء قابل 
للبيع في حال ارتأت الشركة 

أن ذلك في لصاحلها.

إعادة الهيكلة

وأكد املخيزمي على انتهاء 
إعادة  الشركة من مرحلة 
هيكلة ديونها، الفتا إلى أنها 
جنحت خالل العام املاضي 
في إب���رام اتفاقية نهائية 
الدائنني  مع عدد من كبار 
وهم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« ومجموعة عارف 
االستثمارية وشركة صكوك 
القابضة، بغرض تسوية 
املديونيات املستحقة لهم 
والبال���غ إجماليه���ا 91.5 
مليون دينار، موضحا أن 
االتفاقية تضمنت مبادلة 
املديونيات بحصص  هذه 
ش���ركة محاص���ة » زمزم 
2013« وقد حققت الشركة 
من هذه الصفق���ة أرباحا 

شريف حمدي

أفاد رئيس مجلس إدارة 
شركة منش���آت للمشاريع 
العقارية زياد املخيزمي بأن 
الش���ركة أمتت خالل الربع 
الع���ام احلالي  األول م���ن 
تسوية مع أحد املقاولني تقدر 
قيمتها ب� 26 مليون دينار، 
الفتا إلى أن مطلوبات الشركة 

ستنخفض بهذه القيمة.
ف���ي  وق���ال املخي���زمي 
تصريحات صحافية عقب 
اجتماع اجلمعية العمومية 
للشركة أمس بنسبة حضور 
بلغت 52% ان »منشآت« لديها 
فريق عمل جديد متخصص 
لديه اخلبرة التي متكنه من 
تطبيق اخلطط اإلستراتيجية 
التي مت وضعه���ا مع واقع 
العمل، متوقع���ا ان حتقق 
الش���ركة في عام���ي 2014 
اجلاري و2015 املقبل نتائج 
ايجابية موفقة على طريق 

اجناز اخلطط.
وأضاف ان الشركة تسعى 
التأكيد على تش���غيل  إلى 
مشاريعها التي كانت متوقفة 
بإعادة تشغيلها، تزامنا مع 
زيادة كفاءة املشاريع التي في 

طور التشغيل حاليا.
إل���ى أن هناك  وأش���ار 
مشاريع محلية وخليجية 
تعرض على إدارة الشركة، 
وهي تخض���ع للدراس���ة 
وم���دى مواكبته���ا للخطة 
اإلستراتيجية املوضوعة، 
ومتى ما كانت هناك مشاريع 
مناس���بة س نأخذها بعني 

االعتبار.
وذكر املخيزمي أن الشركة 
لديه���ا اتفاقي���ة مبرمة مع 

)محمد خلوصي( زياد املخيزمي يتوسط عمومية »منشآت«  

جانب من عمومية »الوطنية للمسالخ«  )محمد خلوصي(

»اإلحصاء«: ارتفاع التضخم 2.96% في مارس على أساس سنوي
أظهرت بيانات االدارة املركزية لالحصاء ارتفاع 
االرقام القياسية السعار املستهلكني )التضخم( 

في الكويت مبعدل 2.96% في شهر مارس 
املاضي على اساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته 

من عام 2013.
وقالت االدارة في تقريرها الشهري ونشرته 

»كونا« عن التحليل االحصائي لالرقام القياسية 
السعار املستهلكني عن مارس املاضي ان معدل 
التضخم في الكويت ارتفع على أساس شهري 

بنسبة 0.30% في مارس مقارنة بفبراير املاضي 
جراء ارتفاع أسعار بعض املجموعات الرئيسية 

املؤثرة في حركة االرقام القياسية وانخفاض 
بعضها اآلخر.

وأضافت ان الرقم القياسي الشهري السعار 
املستهلكني شهد في مارس املاضي ارتفاعا على 
اساس سنوي في تسع من مجموعاته الرئيسية 

املؤثرة في حركة االرقام القياسية وانخفاضا 
في ثالث أخرى )توزع املواد واخلدمات والسلع 

االكثر استهالكا من قبل االفراد واالسر على 
12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف االستهالك 
الفردي حسب الغرض الصادر عن توصيات 

مكتب االحصاء التابع لالمم املتحدة(.
وذكرت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية 

االولى )االغذية واملشروبات( صعد 3.57% مقارنة 
بالشهر ذاته من 2013 في وقت شهدت املجموعة 

ارتفاعا شهريا بنسبة 0.14% مقارنة بفبراير 
املاضي.

وبينت أن سبع مجموعات فرعية ضمن هذه 

املجموعة زادت أسعارها القياسية على أساس 
شهري مقارنة بفبراير املاضي وهي مجموعة 

)االسماك واالطعمة البحرية( التي ارتفعت بنسبة 
1.15% ومجموعة )املشروبات( التي صعدت %1.16 

في حني ارتفعت مجموعة )اللحوم والدواجن( 
بنسبة 0.14% و)السكر ومنتجاته( بنسبة %0.38.

واوضحت ان من املجموعات الفرعية ضمن 
مجموعة )االغذية واملشروبات( التي شهدت 

ارتفاعا مجموعة )احلبوب واخلبز( التي زادت 
بنسبة 0.42% ومجموعة )االلبان والبيض( بنسبة 

0.29% واخيرا مجموعة )الزيوت والدهون( 
بـ%0.07.

وذكرت ان املجموعات الفرعية التي شهدت 
انخفاضا هي مجموعة )الفواكه الطازجة 

واملجمدة( بنسبة 0.42% ومجموعة )اخلضراوات( 
بنسبة 3.11% ومجموعة )مواد غذائية اخرى( 

بنسبة %3.11.
وقالت ان الرقم القياسي لسعر املستهلك 

للمجموعة الرئيسية الثانية )السجائر والتبغ( 
ارتفع بنسبة 2.12% على اساس سنوي مقارنة 
بشهر فبراير املاضي حيث سجل 0.07% وزاد 

الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة 
)الكساء وملبوسات القدم( 3.35% على اساس 

سنوي وارتفع 0.39% على أساس شهري.
وافادت بأن املجموعة الرئيسية الرابعة 

)املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة( ارتفعت 
في معدل التضخم بنسبة 4.83% على اساس 
سنوي في وقت سجلت املجموعة الرئيسية 

اخلامسة )الصحة( انخفاضا بنسبة %1.49.
وبينت ان املجموعة الرئيسية السادسة 

)النقل( ارتفعت بنسبة 1.22% في حني ارتفعت 
بنسبة 0.32% على اساس شهري وانخفض 
الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية السابعة 

)االتصاالت( بنسبة 1.28% على أساس سنوي.
وقالت االدارة املركزية لالحصاء ان املجموعة 

الرئيسية الثامنة )الترفيه والثقافة( ارتفعت 
بنسبة 1.25% وانخفض هذا الرقم على أساس 

شهري بنسبة 0.20% في حني ارتفع معدل 
التضخم للمجموعات الرئيسية التاسعة )التعليم( 

على أساس سنوي بنسبة 4.06% وارتفع 
التضخم لـ)املطاعم والفنادق( 2.46% على اساس 

سنوي.
ويعتبر الرقم القياسي السعار املستهلك أداة 
لقياس التغير في مستويات االسعار عموما 

بني فترتني قد تكون شهرية او سنوية وعادة 
ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم او 

االنكماش االقتصادي وميكن للدولة املقارنة من 
خالله لدى اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية 

ورسم السياسات النقدية واملالية.
وكانت منهجية االرقام القياسية السعار 

املستهلك لسنة االساس اجلديدة 2007 استندت 
الى البيانات املستخلصة من 455 مصدرا من 

احملافظات الست في وقت ضمت سلة املستهلك 
اجلديدة السلع واخلدمات االكثر استخداما من 

االفراد واالسر التي مت اختيارها خالل بحث 
الدخل واالنفاق االسري.

وتكلفة العمالة وبعض أعمال 
الصيانة الضرورية، مبينا أن 

نسبة االرتفاع بلغت %13.
حول مش���اريع الشركة 
إنها اهتمت  العيس���ى  قال 
خ���الل 2013 بتطوير األداء 
التش���غيلي والس���عي إلى 
فتح آفاق جديدة من خالل 
احلصول على مزرعة لتربية 

األغنام.
ولفت إلى توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
على املس���اهمني لهذا العام 
تقدر بنح���و 14% بواقع 14 

فلسا عن كل سهم.
من جانبه قال نائب رئيس 

مجلس اإلدارة في »الوطنية 
العبد  للمسالخ« يوس���ف 
الرزاق إن الشركة نافست 
على مناقصة ملزارع تربية 
العبدلي،  أغنام في منطقة 
غير انها لم يحالفها احلظ.

الرزاق في  العبد  ولفت 
تصري���ح للصحفيني عقب 
اجتماع اجلمعية العمومية 
إلى أن الشركة دخلت أيضا 
املتكاملة  في طرح املزرعة 
وكانت متفائلة بأنه ستحظى 
الترسية  بالقبول، غير أن 
كانت من نصيب من ال ميت 
إلى اختصاص تربية األغنام 
أو الزراعة بأدنى صلة، مؤكدا 

أن هن���اك حتقيقات جتري 
في هذا الش���أن م���ن جهة 

االختصاص.
م���ن جانب آخ���ر لفت 
العبدالرزاق إلى أن الشركة 
الت���درج  تعتم���د منه���ج 
التصاع���دي ف���ي توزيع 
األرباح على املساهمني، وان 
التوزيعات ستتضاعف عاما 
بعد آخر وفقا إلستراتيجية 
ناجحة اعتمدتها الشركة، 
الفتا إل���ى أن نتائج الربع 
ل���� 2014 س���تكون  األول 

إيجابية.
من جه���ة أخرى وافقت 
اجلمعية العمومية للشركة 
عل���ى جميع بن���ود جدول 
األعمال أهمها توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 14% من رأس 
امل���ال بواقع 14 فلس���ا لكل 
س���هم، وتفويض مجلس 
اإلدارة بش���راء أو بي���ع ما 
ال يتجاوز 10% من أس���هم 
الشركة وفقا للقانون، فيما 
العمومية  وافقت اجلمعية 
العادي���ة على تعديل  غير 
نصوص النظام األساسي لها 
مبا يتوافق ومتطلبات هيئة 
األسواق وقانون الشركات 

اجلديد.

مقال
نور الدين الحموري 

ADS Securities كبير استراتيجيي االسواق بشركة

توقعات بإبقاء أسعار الفائدة 
البريطانية دون تغير

خالل فترة التداوالت اآلسيوية، مت االعالن 
عن رقمني مهمني من استراليا والصني 

وهو الشيء الذي ادى الى حتركات 
واسعة في االسواق وخصوصا على 

الدوالر االسترالي، حيث انخفض الدوالر 
االسترالي امام معظم العمالت العاملية بعد 

انخفاض معدالت التضخم خالل الربع 
االول من العام احلالي الى مستويات %0.6 

على عكس التوقعات التي كانت تشير 
الى استقرار التضخم عند مستويات 

0.8%، وهو الشيء الذي خفف من توقعات 
حترك البنك االحتياطي االسترالي باجتاه 
مكافحة التضخم في أي وقت قريب. اما 

في الصني، فقد استمر انكماش قطاع 
الصناعات التحويلية بوتيرة اقل، حيث 

ارتفع مؤشر مديري املشتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية غير الرسمي من 

HSBC الى مستويات 48.3 في ابريل من 
مستويات 48.0 في مارس، بينما كانت 

التوقعات تشير الى ارتفاعه الى مستويات 
48.0. الدوالر االسترالي انخفض امام 
جميع العمالت العاملية بأكثر من %0.8 
امام كل عملة، لينخفض بشكل اكبر 

امام الفرنك السويسري بواقع 1.02%، اما 
الدوالر االسترالي مقابل الدوالر األميركي 

فقد انخفض من جديد الى مستويات 
0.9286 من مستويات 0.9377، في الوقت 

احلالي، ومع اختراق الزوج ملستويات 
الدعم 0.93، فمن املمكن ان نشهد املزيد 

من االنخفاضات من جديد نحو مستويات 
0.9227 والتي متثل مستويات التصحيح 

بواقع 50% من آخر ارتفاع.
كما سيتم االعالن عن ارقام ظروف العمل 
لكل من فرنسا واملانيا واالحتاد االوروبي، 

والتي تعتبر من جديد احد اهم االرقام التي 
قد تؤدي الى تدخل البنك املركزي االوروبي 

خالل الفترة املقبلة خصوصا فيما لو اتت 
االرقام بخيبة امل جديدة، حيث ان االرقام 
السلبية ستضغط على املركزي االوروبي 

للتدخل بسبب التباطؤ احلالي باالضافة الى 
ارتفاع مخاطر انكماش معدالت التضخم. 
التوقعات تشير الى ارقام ايجابية لشهر 
ابريل واعلى من االرقام السابقة لشهر 
مارس. اما في اململكة املتحدة، فسيتم 

االعالن عن محضر اجتماع بنك اجنلترا 
املركزي، والتوقعات تشير الى عدم وجود 

أي تغير في التصويت لصالح االبقاء 
على معدالت الفائدة العامة وبرنامج شراء 

االصول دون تغير. لكن على الرغم من 
هذا، فان التحسن الواضح في قطاع العمل 

وارتفاع معدالت الرواتب وانخفاض التضخم 
في الغالب ما سيؤدي الى بداية تلميح بنك 

اجنلترا املركزي حول استراتيجية اخلروج. 
كما سيتم االعالن عن صافي اقتراض القطاع 

العام، والذي من املتوقع ان يظهر توسع 
العجز من جديد الى مستويات 8.9 مليارات 

جنيه استرليني في مارس من مستويات 7.5 
مليارات جنيه استرليني في فبراير. لكن 

هناك ارقاما ايجابية نوعا ما، حيث تشير 
التوقعات الى ارتفاع مؤشر توقعات الطلبات 

الصناعية البريطانية الى 7 في ابريل من 
مستويات 6 في مارس املاضي. اجلدول 

التالي يوضح توقعات ارقام قطاع الصناعات 
التحويلية وقطاع اخلدمات التي من املتوقع 

االعالن عنها.

 اليورو قد يختبر مستويات 1.39 

ينتظر اليورو مقابل الدوالر ارقام ظروف 
العمل من مختلف دول االحتاد االوروبي، 

التوقعات تشير الى ارقام ايجابية، وهو 
الشيء الذي قد يؤدي الى دعم اليورو 

من جديد، وقد يختبر اليورو مستويات 
املقاومة املتمركزة عند مستويات 1.39. 
على الرغم من هذا، فيما لو اتت االرقام 

بأسوأ من التوقعات، فمن املمكن ان نشهد 
انخفاضات محدودة لليورو من جديد نحو 
مستويات 1.3762 ومستويات 1.3673 قبل 

عودة ارتفاع اليورو من جديد.

اإلسترليني بانتظار اجتماع »انجلترا المركزي« 

تتجه االنظار نحو محضر اجتماع بنك 
اجنلترا املركزي. التوقعات تشير الى 

تصويت املجلس باالجماع نحو االبقاء على 
اسعار الفائدة العامة واجراءات التحفيز 
االقتصادي دون تغير. لكن من جديد، 

التحسن الواضح في قطاع العمل وارتفاع 
الرواتب وانخفاض معدالت التضخم 

باالضافة الى حتسن االرقام االقتصادية 
بشكل موسع قد يدفع البنك املركزي 

البريطاني الى التلميح حول استراتيجية 
اخلروج وهو الشيء الذي سيؤدي الى دعم 

اجلنيه االسترليني امام معظم العمالت 
العاملية طوال تداوالت على االقل. التوقعات 
احلالية للجنيه االسترليني مازالت ايجابية 
مادامت صمدت مستويات 1.6693، بينما 
مستويات املقاومة التالية مازالت تتمركز 

عند مستويات 1.6870.

انخفاض اسعار الذهب 

انخفضت اسعار الذهب امس االول من 
جديد الى مستويات 1277 دوالرا لالونصة 
وذلك بعد اعالن احدى وكاالت التصنيف 

الكندية تعدلها للنظرة العامة لالقتصاد 
األميركي الى مستقرة من اصل سلبية. 

لكن ارقام قطاع االسكان املخيبة للتوقعات 
ادت الى محدودية هذا االنخفاض من 

جديد لنشهد ارتفاع الذهب مرة اخرى الى 
مستويات 1287 دوالرا لالونصة خالل فترة 

التداوالت االسيوية. في الوقت احلالي، 
مستويات الدعم املهمة مازالت تتمركز 
عند مستويات 1264 دوالرا والتي في 

الغالب ما ستصمد من جديد، لكن االهم 
ان نشهد ارتفاع الذهب فوق مستويات 

1307 دوالرات لالونصة لنشهد املزيد من 
االرتفاعات نحو مستويات 1325 دوالرا 

لالونصة.

أرقام ومؤشرات مديري املشتريات في قطاع الصناعات التحويلية
أبريل )التوقعات(مارس )السابق(الدولة
51.851.9فرنسا
53.753.9أملانيا

53.053.0االحتاد األوروبي
مؤشرات مديري املشتريات في قطاع اخلدمات

أبريل )التوقعات(مارس )السابق(الدولة
51.551.5فرنسا
53.053.5أملانيا

52.252.7االحتاد األوروبي


