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مصدر املعلومات: شركة االستثمارت الوطنية

3 منها وزعت أرباحاً نقدية و22 حتفظت وأقرت عدم التوزيع

25 شركة أغلبها استثمارية وعقارية حتولت إلى الربحية في 2013
شريف حمدي

أظهرت العديد من املؤشرات التي خلصت إليها 
النتائج املالية للشركات الكويتية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية في 2013 حتسنا ملحوظا 
في أداء كثير من الشركات في أغلب القطاعات جراء 

التعافي النسبي في البيئة التشغيلية.
وأبرز ما رصدته »األنباء« في قراءة للبيانات 

املالية للشركات في العام املاضي ما يلي:
٭ 25 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية حتولت 
للربحية في 2013 مقارنة مع خسائر حققتها في 
2012، وهذه الش����ركات عبارة ع����ن 10 في قطاع 
اخلدمات املالية وهي الشركات التي متارس النشاط 
االستثماري والتمويلي، و5 شركات في القطاع 
العقاري، و10 شركات صناعية وخدمية في قطاعات 
متنوعة، وفي ذلك إشارة واضحة على تعافي كثير 

من القطاعات الرئيسية بالسوق.
٭ 3 ش����ركات من التي حتول����ت للربحية أقرت 
توزيعات 5% نقدا في داللة على حتسن املراكز املالية 
لهذه الشركات وهي مشاريع الكويت االستثمارية، 
والوطنية الدولية القابضة، وأسمنت اخلليج، وفي 
املقابل حتفظت 22 شركة وأقرت عدم توزيع أرباح 
إما حملدودية ما حققته، أو السعي لالستفادة من 
الفوائض احملققة في اإلنفاق على األنشطة التي 
تزاولها هذه الش����ركات خاصة أن أغلبها حققت 
أرباحا جراء تسويات مع جهات دائنة باعت لها 

أصول كانت مملوكة لها.
٭ 18 شركات لديها توزيعات ثنائية في 2013 مقارنة 
مع 15 شركة في 2012، من بينها 8 شركات ضمن 
مؤشر كويت 15 وهي الوطني وبيتك والتجاري 
واألهل����ي املتحد وبرق����ان واملش����اريع واملباني 
واجيليتي، وهو ما يفسر االرتفاع الالفت في أداء 
املؤشر األقوى في سوق الكويت والذي يعبر عن 
أدائه بواقعية، حيث بلغت مكاس����ب املؤشر منذ 
بداية العام نحو 16% ليصل املؤشر إلى 1223 نقطة 

وهو أعلى مستوى يبلغه منذ تأسيسه. 
٭ 35 شركة تشكل 18% من السوق أقرت توزيعات 
منح����ة العام املاضي مقابل 28 ش����ركة في العام 

الذي سبقه.
٭ 84 ش����ركة تشكل 44% أقرت توزيعات نقدية 
ب� 900 مليون دينار تقريبا مقابل 71 ش����ركة في 
2012 بقيمة تقارب 850 مليون دينار، األمر الذي 
يشير إلى حتسن أداء النشاط التشغيلي لكثير 

من الشركات والبنوك.
وخالصة ما سبق أن هناك حتوال للتوزيعات 
س����واء النقدي أو املنحة، حيث أعلنت 60 شركة 
عدم توزيع أرباح في 2013 مقابل 70 شركة أعلنت 
عدم توزيع أرباح في 2012، وساعد في ذلك ارتفاع 
نسب األرباح التي حققتها البنوك والشركات في 
املجمل، فضال عن تخلص كثير من الشركات من 
أعباء الديون التي كانت تثقل كاهلها منذ ظهور 

تداعيات األزمة املالية قبل 5 سنوات.

منو أرباح »التبريد« للربع األول 
60% لتسجل 886.6 ألف دينار

الصالح: »الفحم البترولي« تخطط 
لتوسعة مخازنها بـ 4 ماليني دينار

أعلنت شركة صناعات التبريد والتخزين عن أرباحها 
للربع األول من 2014 البالغة نحو 886.6 ألف دينار مقارنة 
ب� 556 ألف دينار خالل الفترة نفسها من العام املاضي، 
وبزيادة بلغت نسبتها نحو 60%، وبربحية سهم بلغت 
10 فلوس للسهم مقارنة ب� 6.3 فلوس عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.
وحول هذه النتائج 
قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة م.صالح املخلف 
الش���ركة ماضية  ان 
النتائج  في حتقي���ق 
اإليجابي���ة، ف���ي ظل 
التشغيلية  سياستها 
احلالي���ة التي تعتمد 
االس���تخدام  عل���ى 
األمثل ملوارد الشركة 
البش���رية واملالي���ة 
وتطوي���ر خط���وط 
اإلنت���اج، متوقعا في 

الوقت ذاته ان يتم االنتهاء من تش���غيل وتوسعة خط 
وحدات التكييف املنفصلة بالكامل مع نهاية العام احلالي 
ليغطي حاجة الش���رق األوسط بالكامل، األمر الذي من 
شأنه أن يعزز من أرباح الشركة ويرفع من قيمة حقوق 

املساهمني لديها.

أحمد مغربي

قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
صناعة الفحم البترولي رياض الصالح ان الشركة بصدد 
إنشاء مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 ماليني دينار 
لتوسعة مخازن الفحم البترولي القادم من شركة البترول 
الوطنية من خالل اتفاقية التصنيع مع مؤسسة البترول 
الكويتية، وأضاف الصالح في تصريح صحافي عقب عمومية 
الشركة التي عقدت أمس ان الشركة ستدشن قريبا أعمال 
البنية التحتية للورش وغرف العمليات واملشغلني واألمن 
والسالمة، موضحا ان كل تلك املشاريع تعمل الشركة على 
االنتهاء منها بنهاية السنة احلالية لتكتمل بذلك مسيرة 3 

سنوات في البناء والتعديل وزيادة السعة.
وأوضح ان مصنع الشركة يعمل بطاقة إنتاجية بنسبة 
99.01% لعام 2013، مشيرا إلى ان إجمالي اإلنتاج بلغ 347 
ألف طن والطاقة اإلنتاجية هي 350 ألف طن وان مبيعات 

الشركة بلغت 359 ألف طن في عام 2013.
وأشار الصالح إلى ان صناعة الفحم البترولي تسعى 
خ����الل 2014 الن تكون على نفس املس����توى من اإلنتاج 
واملبيعات للعام املاضي، مبينا ان هناك مشاريع تسعى 
الشركة لتنفيذها لكنها طويلة األمد منها مضاعفة إنتاج 
الشركة عبر زيادة خط إنتاج جديد بعد أن يتم االتفاق مع 
مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية وهناك دراسة 
مش����جعة لذلك املوضوع. وق����در الصالح ميزانية اخلط 
اجلديد الذي تنوى الشركة تنفيذه بنفس ميزانية اخلط 
القدمي، حيث ستتراوح بني 100 و150 مليون دوالر، مشيرا 
إلى أن اخلط اجلديد يعد استثمارا طويل األمد نسعى إلى 
حتقيقه بعد االتفاق مع مؤسس����ة البترول. ولفت إلى ان 
املنتج احمللي منتج جي����د ومطابق للمواصفات العاملية، 
مؤكدا ضرورة تشجيع املنتج احمللي في الكويت، السيما 
ان تل����ك الصناعة مملوكة لكويتي����ني وتوظف كويتيني، 
مبينا ان العالم كله يسعى إلى تنوع مصادر الدخل وليس 
اعتمادها على مص����در دخل واحد والصناعة في الكويت 
املعتمدة على املنتجات البترولية وتساند القطاع النفطي، 
لذا وجب تشجيعها بشكل أساسي من خالل توفير األراضي 
لها وتوفير كل احتياجاتها.وحول نسب مبيعات الشركة 
أفاد الصالح بأن الش����ركة تصدر إلى جميع دول اخلليج 
ومبقدمتها الس����عودية واإلمارات وعمان وقطر، حيث ان 
90% من إنتاج الش����ركة يصدر إلى مصانع األملنيوم في 
دول اخلليج بالكامل، موضحا ان الش����ركة ال تبيع شيئا 
في السوق احمللي، وذلك لعدم وجود مصانع لألملنيوم في 
الس����وق احمللي، مبينا ان الشركة في ارتباط مستمر مع 
هؤالء العمالء منذ تأسيس الشركة في عام 2009، موضحا 
ان صناعة الفحم البترولي تستحوذ على 50% من إنتاج 

البترول الوطنية.

م.صالح املخلف

رسائل »اآليفون« تظهر مباشرة 
على »نظارة غوغل«

في خطوة أخرى مذهلة من ش����ركة »غوغل«، أعلنت 
الشركة عن تطبيق جديد يسمح بنقل رسائل اإلس إم إس 
في هاتف »اآليفون« إلى شاشة نظارة »غوغل« املعروفة 

باسم »غوغل غالس«.
وببس����اطة يعني هذا األمر أنك عندما تسأل أحدهم: 
»أين أنت؟«، يظهر هذا الس����ؤال على نظارة غوغل، من 
دون احلاجة إلى النظر ف����ي الهاتف، ملعرفة ماذا وصلك 

من رسائل.
وقالت »غوغل« إنها تس����عى جلعل هذا التطبيق في 
متناول كل من يرتدي نظارة غوغل، وليس عليهم سوى 
التعامل مع التطبيق اجلديد، واختيار زر »إظهار احملتوى«.
ومن مي����زات النظارة اجلديدة التي مت حتديد س����عرها 
األولي 1500 دوالر، أنه ف����ي حالة ارتدائك نظارة غوغل 
 Take a كل ما عليك أن تفعله هو أن تقول »التقط صورة
picture«، فتقوم النظارة بضبط الكاميرا والتقاط أوضح 
صورة ممكنة، بأعلى جودة للتصوير، وتخزين الصور 

وعرضها أمامك بشكل سريع.
ومن امليزات الرائعة لنظ����ارة غوغل خدمة الڤيديو، 
فبينما تكون في مطعم أو حديقة وتريد توثيق الزيارة، 
فكل ما عليك وأنت ترتدي النظارة هو أن تأمرها بتسجيل 
ما تراه عبرها بالڤيديو، من دون أي ملسة أو حمل كاميرا 

في يدك أو توجيه يدك الى أماكن معينة.
ثم تقوم كاميرا نظارة غوغل بتسجيل ما تراه عيناك 
مبنته����ى اجلودة والكفاءة والس����هولة، بل ميكنك أيضا 
 Google«�مش����اركة الڤيديوهات من خالل رفعها ف����ي ال

Hangout«ليراها أصدقاؤك.


