
اقتصاد
االربعاء 1 ابريل 2015

36
66% منواً في األرباح وقاعدة العمالء بلغت 2.4 مليون عميل و63 فرعاً.. و239 مليون دينار إيرادات الشركة مسجلة نسبة ارتفاع %31

»VIVA« الثانية بحصة سوقية من اإليرادات بـ %32

الكليب: 32 مليون دينار أرباح »املطاحن« في 2014 بنمو %16
أكد رئيس مجلس إدارة 
الدقيق  ش����ركة مطاح����ن 
واملخاب����ز الكويتية صالح 
الش����ركة  ان  الكليب، على 
حقق����ت خ����الل 2014 منوا 
وتطورا ملحوظا، وال شك 
ان ه����ذا االزده����ار في ظل 
هذه الظ����روف يعد مصدر 
فخ����ر واعتزاز للش����ركة، 
فعلى الرغ����م من الظروف 
السياسية التي شهدها عاملنا 
إال أن شركة مطاحن الدقيق 
الكويتية متكنت  واملخابز 
من حتقيق إجنازات واضحة 
على كل األصعدة اإلنتاجية 
واإلدارية واملالية لهذا العام، 
لتؤكد مقدرتها على مواصلة 
مسيرتها الوطنية في حتقيق 
جزء من األمن الغذائي نحو 
األفضل، ولتبقى على عهدكم 
بها صرحا صناعيا شامخا 
يس����عى دائما نحو الريادة 

والتميز.

والفقر، ورفع كفاءة استخدام 
امل����وارد الطبيعية كاملياه، 
والتكي����ف م����ع املتغيرات 
والتقلبات املناخية من أهم 
التحديات املستقبلية التي 

تواجه حكومات العالم.
وأك����د الكليب ان اجتاه 
األسعار العاملية للغذاء في 
2014 كانت مرضية، حيث 
وصل اإلنت����اج العاملي من 
احلبوب إل����ى أكثر من 2.5 

مليار طن.
وأوضح الكليب ان القمح 
يعد م����ن أه����م احملاصيل 
العالم، ولهذا  الزراعية في 
بلغ القمح منزلة إستراتيجية 
الكثير من  مهمة تناف����س 
السلع اإلستراتيجية املنتجة 
في العالم سواء الزراعية أو 
الصناعية األخرى، وتكمن 
أهمية القمح في استخدامه 
غذاء أساسيا لإلنسان في 

كثير من بلدان العالم.

املبيعات  الى حجم  وأشار 
خالل العام املاضي التي بلغت 
441.987.489 دينارا، باملقارنة 
317.010.020 دين����ارا في 2013 
وبزيادة مقدارها 39%، وبلغت 
تكلفة املبيعات 413.280.953 
دينارا، مقاب����ل 292.505.723 

دينارا ف����ي العام 2013 بزيادة 
41%، وارتفع صافي ربح العام 
2014 ليصل ال����ى 31.901.329 
دينارا، مقابل 27.426.234 دينارا 
لعام 2013 بزيادة 16%، أما صافي 
األصول فق����د بلغ 55.920.188 
دينارا، مقابل 50.581.184 دينارا 

لعام 2013 بزيادة %11.

األمن الغذائي
وأكد الرئيس التنفيذي في 
شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتي����ة مطل����ق الزايد، ان 
الش����ركة حتمل عل����ى أكتافها 
مس����ؤولية وطنية تتمثل في 
تغطية احتياج����ات البالد من 
امل����واد الغذائي����ة األساس����ية 
والنهوض بالصناعات القائمة 
وتطويرها لدعم عجلة الصناعة 
الوطنية واحملافظة على األمن 
الغذائي للبالد من حيث رؤيتها 
ومهامه����ا. وعن أهم التحديات 
التي تواجه )املطاحن( قال الزايد 
ان املنتجات الوطنية معروفة 
باجلودة العالية ولكنها ال تلقى 
احلماية والدع����م الكافيني في 
الس����وق »اذ ان سوقنا مفتوح 
لسياس����ة اإلغ����راق م����ن قبل 
املنتج����ني في ال����دول العربية 
الذين يس����تغلون  واألجنبية 

عدم وجود قي����ود متنع مثل 
هذه املمارسات«.

وأع����رب الزايد ع����ن األمل 
بتع����اون أكب����ر للمطاحن مع 
اجلمعيات التعاونية واجلهات 
احلكومي����ة لتق����دمي مصلحة 
الكويتية  الشركات الصناعية 
»ونأمل م����ن احلكومة توفير 
املزيد م����ن األراض����ي لزيادة 
طاقتنا اإلنتاجية والتخزينية 
مبا يتناسب مع النمو السكاني 
واالس����تهالكي وهذا يعد على 
التي تواجهها  التحديات  رأس 
الش����ركة لتنفيذ مش����اريعها 
الرغم من  التطويرية«. وعلى 
ارتفاع أس����عار املواد الغذائية 
خالل السنوات األخيرة إال أن 
الشركة حافظت على استقرار 
أسعارها قدر املستطاع للتمكن 
من توفيرها للمستهلك بأسعار 
مناس����بة وتنافسية على مدار 
العام ون����وه الكليب مبوافقة 
الكويتية على طلب  احلكومة 

الشركة بتخصيص أراض جديدة 
إلنشاء مخابز آلية في منطقة 
الرقة وسعد العبداهلل وجليب 
الش����يوخ بانتظ����ار املوافقات 
اخلاص����ة عل����ى املواصف����ات 
الهندس����ية التي تتطلبها تلك 
املخابز ليتسنى للشركة البدء 
في تنفيذ هذه املش����اريع. إن 
األم����ن الغذائي م����ن القضايا 
اجلوهرية الت����ي متثل حتديا 
عامليا متناميا ف����ي ظل تزايد 
عدد سكان العالم بأكثر من 75 
مليون شخص كل عام، ليصل 
إلى أكثر من 9 مليارات نسمة 
بحلول العام 2050، األمر الذي 
يتطلب تنمية زراعية وزيادة 
إنتاج الغذاء العاملي بنسبة %70 
عما هو عليه اآلن، وال شك ان 
هذا النمو الس����كاني مع زيادة 
الدخل املتوقعة في الدول النامية 
ستزيد حتما من الطلب العاملي 
على الغذاء ليجعل ضمان األمن 
الغذائي من خالل مكافحة اجلوع 

السوق وكانت حصتها األكبر 
من هذه العملية. 

األداء المالي 
من جهته قال نائب الرئيس 
التنفي����ذي للقط����اع املالي في 
شركة VIVA، عبدالعزيز عبداهلل 
القطعي: »لقد فاق أداء VIVA جميع 
التوقعات من حيث استقطابها 
للعمالء والعائدات، مما عزز االداء 
املالي والتشغيلي للشركة والذي 
بدوره انعكس بشكل إيجابي على 
منو إيرادات الشركة وتصاعد 
أرباحها بشكل قياسي وحتسن 
في مستويات السيولة والتدفقات 
النقدية. فقد حققت VIVA منوا 
في صاف����ي الربح بلغ 66% في 
عام 2014 مقارنة بعام 2013، « 
وأضاف: »س����نواصل جهودنا 
لتحقيق املزيد من النمو في العام 
املقبل«. وفي هذا السياق أوضح 
ممثل الهيئة الشرعية أنه بعد 
دراسة البيانات املالية للشركة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2014 فإن مس����اهمي الشركة ال 

تستحق عليهم زكاة شرعية.

مجلة تكنوتل للتقنية، وجائزة 
»أفضل مشغل خلدمات الهاتف 
النقال« من »سيرفيس هيرو«، 
وجائزة »اختيار احملرر« خالل 
حفل توزيع جوائز »نيتورك 
ورلد الش���رق األوسط«، إلى 
جانب جائزة »أفضل مشغل 
لالتصاالت في الشرق األوسط« 
وذلك خالل حفل توزيع جوائز 
 Telecom Review قمة مجل���ة
2014« وردا عن س���ؤال خالل 
املؤمتر الصحفي بخصوص 
حصة VIVA من نقل األرقام قال 
البدران: أن عملية نقل األرقام 
منحت الشركة ثقة كبير في 

 VIVA وتابع قائال: »عززت
أيضا وجوده���ا التجاري في 
مختل���ف أنحاء الكويت حتى 
أصبحت تشمل 63 فرعا بنهاية 
عام 2014، وذلك لنكون على 
مقرب���ة من عمالئن���ا وتلبية 
املتزايد على خدماتنا  الطلب 
ومنتجاتنا. واعترافا بنجاحات 
شركتنا وإجنازاتها املتميزة 
 VIVA خ���الل 2014، حظي���ت
بتك���رمي وتقدي���ر أقرانها في 
قطاع االتصاالت حيث فازت 
بجوائز عديدة منها على جائزة 
»أفضل حزمة جيل رابع« خالل 
احلفل السنوي الثاني جلوائز 

كما بلغ عدد عمالء الش���ركة 
2.4 ملي���ون عميل وش���بكة 
متطورة تغطي أكثر من %99 
من املناطق السكنية واملأهولة 

جغرافيا«. 
ومع مواصلة االس���تثمار 
ف���ي تعزيز البني���ة التحتية 
 VIVA والتقنيات الت���ي متيز
 VIVA عن منافس���يها، متكنت
من حتقيق منوا قياسي بنسبة 
72% في اإليرادات التشغيلية 
قبل خصم تكلف���ة الضريبة 
واالستهالك واإلطفاء ومصاريف 
التموي���ل  EBITDA في 2014 

مقارنة بعام 2013. 

النتائج املتميزة التي سجلتها 
VIVA منعطفا مهما في مسيرة 
تقدمها وتعكس جملة اإلجنازات 
القياسية األخرى التي حققتها 

بانتظام خالل العام«.

المركز الثاني 
الرئيس  من جانبه ق���ال 
التنفيذي في VIVA، م.سلمان بن 
عبدالعزيز البدران: »استطاعت 
VIVA بجدارة واستحقاق ان 
تستحوذ على املركز الثاني من 
حيث االيرادات بحصة بلغت 
32% من إجمالي إيرادات سوق 
االتصاالت الكويتي في 2014، 

دينار ما ميثل منوا قويا بنسبة 
31% مقارنة بالعام املاضي. وقد 
أس���فر عن هذا صافي أرباح 
بقيم���ة 40.3 ملي���ون دينار 
)ربحية السهم 81 فلسا( مقارنة 
بصافي أرباح وصلت إلى 24.2 
مليون دينار في 2013 )ربحية 

السهم 49 فلسا(. 
وأشار الى ان هذه النتائج 
تظهر اجتاه الشركة التصاعدي 
املتواصل الذي مكن في حتقيق 
منو ف���ي العوائد على حقوق 
املس���اهمني بلغ���ت بنس���بة 

.%421
واختتم بالق���ول: »متثل 

منى الدغيمي 

قال رئي���س مجلس إدارة 
ش���ركة VIVA ع���ادل محم���د 
الش���ركة تخطت  ان  الرومي 
مرحلة اخلسائر بنجاح وأعادت 
الى  بالكامل مشيرا  راسمالها 
ان الش���ركة وصل���ت الى بر 

االمان.
وأض���اف خ���الل مؤمتر 
صحاف���ي على هام���ش عقد 
عمومية الشركة العادية بنسبة 
حضور 55.37% امس ان عام 
2014 شكل نقلة نوعية أخرى 
للشركة بعد إدراج اسهم الشركة 
الكويت لألوراق  في س���وق 
املالي���ة بنجاح كبي���ر، وثقة 
غير مسبوقة من املستثمرين 
انعكس على س���عر الس���هم 
ونتج عن���ه عوائد للمكتتبني 
عند تأسيس الشركة بأكثر من 
600%، وبع���د االدراج أكملت 
التأسيسية  الشركة مرحلتها 
ومت اجن���از م���ا مت الوعد به 

للمكتتبني االوائل.
ولفت الى ان تطور االرباح 
في 2014 كان غير مس���بوق 
ان  الش���ركة  واس���تطاعت 
حتافظ على مدخرات املكتتبني 
الكويتيني، مشيرا الى ان سهم 
الشركة الوحيد الذي وصلت 
قيمته الى 800 فلس في ضوء 
السنوات الصعبة للبورصة 
وذل���ك بتضاع���ف مدخرات 

الكويتيتني 8 مرات.

نمو قوي 
أمام  وأضاف ف���ي كلمته 
عمومي���ة الش���ركة: »يعكس 
أداؤنا القوي في 2014 جهودنا 
الدؤوب���ة وتفانينا في عملنا 
في ظل املنافسة احملتدمة التي 
يشهدها قطاع االتصاالت في 
الكويت. فخالل العام، سجلت 
VIVA إيرادات بقيمة 239 مليون 

عادل الرومي وسلمان بن عبدالعزيز البدران خالل عمومية الشركة                                                                                                     )أحمد علي(

انتخاب مجلس 
إدارة للفترة املقبلة

»نابيسكو«: 100 مليون دينار
حجم أعمالنا مع القطاع النفطي

التنمية البشرية 

مت انتخاب مجلس إدارة خالل 
انعق��اد اجلمعي��ة العمومي��ة، 
يتك��ون املجل��س م��ن أعضاء 
التالية: شركة  ميثلون اجلهات 
الهيئة  الس��عودية،  االتصاالت 
املؤسس��ة  العامة لالس��تثمار، 
العامة للتأمينات االجتماعية، بيت 
الزكاة، وثالثة أعضاء من شركة 
اس تي س��ي اخلليج القابضة 

لالستثمار. 

أحمد مغربي

قال نائب رئي���س مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( خالد السيف 
ان حجم أعمال الشركة مع القطاع النفطي يقارب 100 مليون 
دينار في مختلف الشركات النفطية التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية، مشيرا الى ان الشركة تسير في خطى جادة لتنفيذ 
كل العقود املرتبطة بها مع الشركات النفطية في مواعيدها 
احملددة.  وأضاف السيف في تصريحات صحافية على هامش 
عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت %89.6، 
ان حصة أعمال الش���ركة مع القطاع النفطي تقارب حصص 
الشركات العاملية األخري، مشيرا الى ان العمل الذي تقوم به 
نابيسكو مع شركات القطاع يتطلب كفاءة وخبرات متراكمة، 
مقدرا تلك احلصة ب� 25% في جميع شركات القطاع النفطي. 
وأوضح السيف ان الشركة تنفذ عددا من املشاريع مع شركة 
نفط الكويت، أبرزها عقد »تس���ميت اآلبار« بقيمة تقارب 34 
مليون دينار، باإلضافة الى عقد حتفيز اآلبار وحتفيز عمليات 
اإلنتاج بقيمة 31 مليون دينار، مشيرا الى ان عقود الشركة مع 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج � العمليات املشتركة تتركز على 
عمليات التسميت لآلبار والتحفيز بقيمة تقارب 15 مليون دينار. 
وذكر السيف ان نابيسكو تعد للدخول في السوق السعودي 
للعمل في القطاع النفطي مع ش���ركة ارامكو، مشيرا الى ان 
االج���راءات في طور التأهيل للعمل وان اخلطوة وصلت الى 
مراحل متقدمة، متوقعا العمل بشكل كبير في السعودية حال 
إنهاء االجراءات. وفيما يخص مشاريع الشركة في العراق، أفاد 
السيف بان مشروعات الشركة وتوسعها في إقليم كردستان 
متوقف في الوقت الراهن نظرا لعدم االس���تقرار الذي يسود 
األجواء هناك، بيد ان السيف عاد واكد على ان السوق العراقى 
من األسواق الواعدة التي تبشر باخلير الكثير في حال االستقرار 

ووضوح الرؤية للشركات اخلارجية للعمل هناك.
هذا، وقد وافقت اجلمعية العمومية على كل البنود الواردة 
في جدول االعمال والتي  أبرزها تقريرا مجلس اإلدارة ومراقبي 
احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر، كما وافقت 
العمومي���ة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

بواقع 45 فلسا للسهم الواحد مببلغ 2.5 مليون دينار.

قال البدران: »تعد التنمية البشرية جانبا مهما من جوانب 
عملنا كما أننا ال نزال ملتزمني بدعم برنامج إحالل العمالة 
الكويتية الذي وضعته احلكومة الكويتية، والذي نعتبره 
إحدى الركائز األساس��ية التي تقوم عليها استراتيجيتنا 
في مجال املوارد البشرية، حيث متثل حاليا نسبة العمالة 
الوطنية في الشركة 66% من إجمالي العاملني في الشركة، 
وهو معدل أعلى من أي معدل آخر حققته كبريات الشركات 
ف��ي القطاع اخلاص في الكوي��ت. باإلضافة إلى عملياتنا 
التجارية، تلتزم VIVA التزاما راسخا بدعم املجتمع احمللي، 
حيث تشارك الشركة بش��كل منتظم في تطوير املجتمع 
الكويتي على املس��توى االجتماعي والصحي والرياضي 

والتعليمي«.

الرومي: تطور 
األرباح في 2014 

غير مسبوق 
وحافظنا على 

مدخرات املكتتبني 
الكويتيني 

صالح الكليب مترئسا عمومية الشركة

عموميتها وافقت على توزيع 5% نقداً

»العقارات املتحدة«: 7% عائد سنوي متوقع من »العبدلي مول«
الربح يرجع إلى احتواء أرباح 
العام املاضي ألرباح ناجتة عن 
اعادة تقييم بعض أصول الشركة 

أعلى منها في عام 2014.

مشاريع وإنجازات 
وتابع على صعيد مشاريع 
الش���ركة واجنازاتها في عام 
2014، استمرت عمليات اإلنشاء 
في مشروع »العبدلي مول« في 
منطق���ة العبدلي في عاصمة 
الهاش���مية  اململكة األردنية 
وسيمثل املشروع نقلة نوعية 
متميزة في معايير املجمعات 
التجارية لكونه أحدث وأكبر 
مراكز التسوق في املنطقة. أما 
في جمهورية مصر العربية، 
فتواص���ل الش���ركة األعمال 
النهائية في مشروع »أسوار 
رزيدنس���ز« وال���ذي يتكون 
م���ن مجتمع س���كني خاص 
في منطق���ة القاهرة اجلديدة 
ويش���مل 75 ڤيال مبساحات 
مختلفة، وأض���اف أن هناك 
العديد من اخلدمات واملرافق 
الترفيهية وكذلك تس���ارعت 
أنش���طة عملي���ات البيع في 
مشروع »روشة فيو 1090« 
والكائن امام صخور الروشة 
الشهيرة في مدينة بيروت، 
املش���روع عبارة عن وحدات 
سكنية فاخرة تتمتع مبوقع 

استراتيجي وتصميم راق.

الشركة األم لتبلغ 198 مليون 
دينار في نهاية 2014.

توازن في الدخل 
وأضاف عبدالس���الم في 
عام 2014 سعينا إلى حتقيق 
الدخل  التوازن في مص���ادر 
وتطوير األصول املتنوعة لدى 
الشركة والذي يعزز حتقيق 
عوائ���د متوازنة ملس���اهمينا 
والنتائج اإليجابية، كما عملنا 
على تقليص األصول غير املدرة 
الوفرة  للدخل وذلك لضمان 
املالي���ة للتوس���ع والتطوير 
وتقييم الدخول في استثمارات 
جدي���دة، وع���الوة على ذلك، 
تضمنت استراتيجية الشركة 
التركيز على تسريع عمليات 
التطوير  البي���ع مبش���اريع 
الس���كنية وكذل���ك تطوي���ر 
التابعة املتخصصة  شركاتنا 
ف���ي إدارة املرافق واملقاوالت 
وإدارة املش���اريع، حيث تبني 
إيرادات  ذلك من خالل من���و 
تلك الشركات التابعة بنسبة 

تتخطى %70.

إعادة تقييم 
وقال حققت الشركة صافي 
ربح قدره 7.9 ماليني دينار في 
عام 2014، مقارنة مع 11.2 مليون 
دينار بالعام املاضي، واجلدير 
بالذكر أن سبب انخفاض صافي 

قطاع العقار.

نمو حقوق المساهمين 
وتابع: لقد شهدت الشركة 
ارتفاعا ملحوظا في اإليرادات 
اإلجمالية بنسبة 23% وارتفع 
الربح للشركة بنسبة  مجمل 
2.5% في عام 2014 ليصل الى 
20 ملي���ون دينار، كما ارتفع 
اجمالي األصول بنس���بة %10 
مقارنة مع ع���ام 2013، ليبلغ 
521 مليون دين���ار في نهاية 
عام 2014، باإلضافة إلى ذلك، 
ارتفع���ت حقوق مس���اهمي 

بتطوير مشروع املستودعات 
اجلمركية وقامت الدولة بسحب 
املشروع بدون سبب واضح 
وقامت الش���ركة برفع قضية 
السترجاع املشروع ولم يتم 

احلكم فيه حتى اآلن.
وفي رده على احد املساهمني 
حول صغ���ر نش���اط اعمال 
الشركة في الكويت، اشار الى 
ان شح الفرص في الكويت دفع 
الش���ركة إلى النظر لألسواق 
اخلارجية، مبينا ان الشركة 
تعمل على تنويع املشاريع في 
االسواق التي تشهد منوا في 

محمود فاروق

كشف رئيس مجلس إدارة 
شركة العقارات املتحدة طارق 
عبدالسالم عن العائد السنوي 
املتوقع من مشروع »العبدلي 
م���ول« في اململك���ة األردنية 
الذي يتجاوز 7%، الذي سيتم 
افتتاحه بنهاية العام احلالي، 
مبينا ان املشروع يعد من اكبر 
التي قامت الشركة  املشاريع 
بتطويرها منذ إنشائها، حيث 
ميثل املش���روع نقلة نوعية 
متميزة في معايير املجمعات 
التجارية لكونه أحدث وأكبر 

مراكز التسوق في املنطقة.
وأش���ار عبدالسالم خالل 
اجلمعي���ة العمومية العادية 
التي عقدت امس بنسبة حضور 
76.8%، التي وافقت على جميع 
بنودها من أبرزها املوافقة على 
توزيع 5% من األرباح نقدا على 
مساهمي الشركة، إلى تعافي 
بعض أصول الشركة في الدول 
التي شهدت توترات سياسية 
خالل السنوات املاضية منها 
مص���ر، وهو ما ينعكس على 
نتائج املالية للش���ركة خالل 
الربع األول من العام احلالي، 
مبينا أن إجمالي استثمارات 
الشركة في مصر متثل 23% من 

إجمالي أصول الشركة.
وق���ال إن الش���ركة فازت 

طارق عبدالسالم مترئسا وبجانبه عمرو سلطان خالل اجلمعية العمومية                                           )قاسم باشا(

الزايد: الشركة حافظت 
على استقرار أسعارها 

رغم ارتفاع املواد 
الغذائية عاملياً

عبدالسالم: إجمالي 
استثماراتنا في 

مصر ميثل %23 
من إجمالي أصول 

الشركة 


