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جانب من اجلمعية العمومية ملجموعة الصناعات الوطنية 

جانب من عمومية شركة أجيال العقارية

خالد العثمان

سعد السعد ونظرة تأمل لـ 2010

السعد: »الصناعات« تمكنت من لملمة جراح األزمة 
وخرجت منتصرة وتسعى لتحقيق أرباح في الفترة المقبلة

العثمان: »أجيال العقارية« تستعد لزيادة رأسمال شركة الحمراء
إلى 100 مليون دينار الستكمال أطول ناطحة سحاب في الكويت

2009، أجاب بأن األولوية عند حتقيق أرباح هي توجيهها 
لسداد مديونية الشركة. وباقتضاب رد السعد على تساؤل 
ألحد املس����اهمني حول الدور الرقابي للش����ركات القابضة 
على مجالس إدارات ش����ركاتها التابعة ومدى مسؤولياتها 
عن اخلس����ائر التي حتققها بالقول: سننظر في مالحظاتك 

الحقا!
وفي رد منه على تساؤل حول التصنيف االئتماني للشركة 
وما تردد عن إعادة النظر في التصنيف الحقا وتأثير ذلك 
على وضع الش����ركة، قال السعد: هذا املوضوع ال أعلم عنه 

شيئا وستتم دراسته والرد عليه فيما بعد.
وبابتسامته املعهودة، رد السعد على استفسار »األنباء« 
عن مدى صحة ما يتردد حول تغيير ش����كل اس����تثمارات 
الصناعات في محافظها املالية بالسوق محليا بالقول: هذا 
األمر متروك للسوق وسعر السهم يحدده العرض والطلب 

وال دخل ألحد فيه.
وبش����أن توقعات أرباح الربع الثاني، أجاب السعد بأن 
الرب����ع األول انتهينا منه اليوم وال يعل����م الغيب إال اهلل، 
فاألمور تتغير بش����كل سريع وال ميكن التنبؤ بها ومن ثم 

ال ميكن اجلزم بوضع السوق في املستقبل.
هذا وقد أقرت عمومية الشركة العادية بنودها ال� 10، حيث 
صادقت على تقرير مراقبي احلسابات لعام 2009 وامليزانية 

العمومية عن 2009 واملوافقة على عدم توزيع أرباح.
كما وافقت العمومية على جتديد تفويض مجلس اإلدارة 
لش����راء أس����هم املجموعة في حدود 10% من مجموع رأس 
املال وملدة 18 شهرا وفقا للقانون 132 لسنة 1986، ووافقت 
اجلمعية العمومية كذلك على قيام املجموعة بترتيب إصدار 
سندات إسالمية او تقليدية داخل او خارج الكويت بالدينار 
الكويتي او اي عملة أجنبية اخرى، سواء بشكل مباشر او 

غير مباشر او عن طريق شركة ذات غرض خاص.
واملوافقة على إخالء طرف مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم 
ف����ي كل ما يتعلق بالتصرف����ات القانونية التي متت خالل 

السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

ألن األولى س����ترهق املساهمني، مع شح السيولة والثانية 
ستزيد من تكلفة التمويل على قدرات الشركة في املرحلة 
املقبلة. وبني ان مجلس اإلدارة يحاول دائما عندما يفكر في 
االقتراض املوازنة بني تكلفة القروض، فالقروض قصيرة 

األجل تكلفتها أكثر انخفاضا من القروض طويلة األجل.
واستطاع السعد ازالة اللبس لدى احد املساهمني بشأن 
بند هبوط في قيمة استثمارات بالوكالة في بيان الدخل بقيمة 
7.4 مالي����ني دينار، إذ أكد ان املجموعة عليها التزام بتحمل 
اخلسائر غير احملققة التي تكبدتها الشركات التابعة شأنها 
شأن اي شركات قابضة أخرى، خاصة ان وضع املجموعة 

كان أفضل بكثير من غيرها خالل فترة األزمة املالية.
ورد السعد على سؤال ل� »األنباء« حول اجتاه الشركة 
للتخ����ارج من بعض أصوله����ا التابعة، ب����أن كل األصول 
معروضة للبيع مادامت تتعرض خلس����ائر شرط حتقيق 

عوائد »جيدة«.
وفي رده على سؤال عن عدم توزيع أرباح للمساهمني عن 

عمر راشد
في الوقت الذي كانت تدور فيه وقائع عمومية مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة لعام 2009، اعلنت الشركة عن 
حتقيق أرباح بقيمة 4.7 ماليني دينار وبواقع 4 فلوس للسهم 
وزيادة حقوق املساهمني بواقع 54 مليون دينار في الربع 
األول من العام احلالي. واقل ما يقال عن عمومية األمس انها 
خالفت متاما املثل القائل »ما اشبه اليوم بالبارحة« فالشركة 
وعلى لسان رئيس مجلس ادارتها وعضوها املنتدب سعد 
السعد اشارت الى انها متكنت من اخلروج من االزمة املالية 
في 2009 بأرباح تش����غيلية زادت نسبتها 12% عن 2008، 
بالغة 79 مليون دينار مقاب����ل 70 مليون دينار في 2008، 
مضيفا ان تلك االرباح وجهت الى الدائنني باعتبار ان اطفاء 

املديونية كان له االولوية عن اي شيء آخر.
وردا على سؤال الحد املساهمني قال السعد ان الشركة 
متكنت من س����داد جميع االلتزامات املس����تحقة عليها في 
2009 في مواعيدها دون تأخي����ر الفتا الى ان ذلك االجناز 
حتقق رغم حرص الش����ركة على ع����دم احلصول على اي 

متويالت اخرى.
ولفت السعد الى ان زيادة املصروفات االدارية لعام 2009 
وفقا ملا هو وارد في البيان����ات املالية والبالغة 1.2 مليون 
دينار، جاءت بسبب ان الشركة قامت بتسكير التزاماتها جتاه 
بعض العمالة التي مت االستغناء عنها عبر دفع التعويضات 
لهم وهو ما ادى لتلك الزيادة. وس����يطرت على املساهمني 
تس����اؤالت واضحة بشأن زيادة رأسمال الشركة، ولم يكن 

جواب السعد إال جملة واحدة: »لكل حادث حديث«.
ودافع السعد عن الش����ركات التابعة للمجموعة والتي 
حملتها خسائر خالل 2009 والربع األول من 2010، موجها 
تس����اؤالت للمساهمني وهو: أين الشركات التي لم تتضرر 
من تداعي����ات األزمة املالية؟ الفتا الى ان هناك دوال قاربت 
على اإلفالس وأخرى تترقب وشركات وبنوك عاملية خرجت 
من اللعبة بأسرها، مبينا ان الصناعات الوطنية استطاعت، 
وبفضل اهلل، مللمة جراح األزمة وخرجت منتصرة وتسعى 
لتحقيق أرباح جيدة في الفت����رة املقبلة. وأوضح ان قرار 
الشركة باالس����تثمار في محافظ مالية محلية كان صائبا 
بدلي����ل انها متكنت من حتقيق أداء أفضل في 2009 مقارنة 
بعام 2008، حيث حققت زيادة في نسبة األرباح بلغت %65 
وارتفعت إيرادات االس����تثمار من 37 مليونا إلى 60 مليون 

دينار في 2009.
وبني السعد ان الشركة قامت مبعاجلة قروضها باالستعانة 
مبصادرها الداخلية، وتس����عى الشركة الى  إصدار سندات 
إس����المية أو تقليدية بالكويت بالدينار على ان يتم التعهد 
برس����ملة قيمة السندات او اس����تبدالها بأسهم في رأسمال 
الشركة بحد أقصى 25% من رأسمال املجموعة خالل مدة 5 
سنوات من تاريخ اإلصدار وطبقا لسعر التحويل والشروط 

والضوابط التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.
ودافع السعد عن توجه الشركة في مجال إصدار السندات 
بالق����ول ان التفكير في ذلك جاء في إطار الس����عي خلفض 
تكلفة التمويل، مبينا ان االجتاه لزيادة رأسمال الشركة او 
القروض طويلة األجل غير مناسب متاما في الوقت الراهن 

أحمد مغربي
ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
املنتدب لشركة »أجيال  والعضو 
العقارية الترفيهية« خالد العثمان 
ان الشركة تستعد لزيادة رأسمال 
شركة »احلمراء« من 60 إلى 100 
مليون دينار الس����تكمال مشروع 
احلم����راء، حي����ث س����تتم عملية 
الزي����ادة النقدي����ة مباش����رة من 
املس����اهمني في الشركة خالل هذا 
العام وهناك موافقة من اجلمعية 
العمومية لشركة احلمراء، مشيرا 
إلى أن »أجي����ال العقارية« متلك 
في »احلمراء« نسبة 59%. وأشار 
العثمان في تصريحات على هامش 
اجتماع اجلمعية العمومية للشركة 
التي انعقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت 75% إلى جاهزية برج احلمراء 
والذي تنتهي حاليا أعمال تنفيذه، 
الفتا إلى أن أعمال تش����ييد البرج 
أشرفت على االنتهاء وانها تسير 
الزمني احملدد لها  البرنامج  وفق 
سلفا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 
وحدات املشروع للتأجير، حيث مت 

بالفعل تأجير أجزاء من البرج.
وبني العثمان ان الهيكل األساسي 
للمش����روع وص����ل إل����ى املراحل 
األخيرة، وجار العمل على أعمال 
التكسية اخلارجية والتشطيبات 
أنه  البرج، موضحا  الداخلية في 
خالل العام 2009 ش����هد املشروع 
الكثير من الزيارات لكبار املسؤولني 
القياديني من مختلف أجهزة الدولة 
من ضمنها زيارات متعددة لبلدية 
الكويت تبعتها زيارة إدارة املرور 
ووزارة الداخلية كذلك اإلدارة العامة 
لإلطفاء. كذلك عملت إدارة اإلطفاء 

للس���نة املالي���ة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 لش���ركة أجيال 
الترفيهية وشركتيها  العقارية 
التابعتني )شركة احلمراء العقارية 
وش���ركة احلمراء للس���ينما(، 
الش���ركات  إذ دمجت ميزانيات 
الدمج  الثالث، وأظهرت نتيجة 
أن اخلسائر البالغة 6 ماليني دينار 
ناجتة عن خس���ائر غير محققة 
من تقييم اس���تثمارات بالقيمة 
العادلة بس���بب األزم���ة املالية 
العاملية وتأثيرها على اقتصاديات 
دول العال���م ومنها الكويت، في 
حني بلغ���ت املصاريف اإلدارية 
والعمومية 941.564 دينارا، فيما 
بلغت اخلسائر الصافية اخلاصة 
مبساهمي الشركة األم 6.206.181 
دينارا )أي بخسارة قدرها 35.37 

فلسا للسهم الواحد(.
وقد أظهرت امليزانية العمومية 
املجمعة منوا في املوجودات بنسبة 
22.55% م����ن 150.621.928 دينارا 
عام 2008 إلى 184.591.445 دينارا 
ع����ام 2009، وانخفاضا في قيمة 
حقوق املس����اهمني بنسبة %7.85 
من 93.530.156 دينارا عام 2008 
إلى 86.191.109 دنانير عام 2009، 
فيما وافقت اجلمعية العمومية على 
البالغة  املتراكمة  إطفاء اخلسائر 
النحو  13.395 مليون دينار على 
التالي 3.187 ماليني احتياطي عام، 
و3.187 احتياطي قانوني، و7.020 

ماليني عالوة إصدار أسهم.
ه����ذا وق����رر مجل����س اإلدارة 
التوصية إلى اجلمعية العمومية 
بعدم توزيع أرباح على املساهمني 

عن عام 2009.

اليزال استقطاب الشرائح املميزة 
من املؤجرين للبرج ومركز التسوق 
على حد سواء هو محور اهتمام 
فريق التس����ويق والتأجير، وقد 
ش����هدت الفترة األخيرة اتفاقيات 

عدة.
وبالنسبة لبرج األعمال، فقد 
متت ف����ي اآلونة األخيرة مراجعة 
األسعار وفقا لألسعار السائدة في 
املكاتب ومتاشيا مع حجم  قطاع 
املعروض احلالي من املكاتب في 
مدينة الكويت، وقد أبدت العديد 
من الشركات اهتمامها بتأجير طابق 
بالكامل لكل منها برغم من تأثير 
الطلب  األزمة االقتصادي����ة على 

بشكل ملحوظ.

النتائج المالية

العمومية  امليزانية  تش���ير 
للشركة إلى الوضع املالي املجمع 

ألرقى الباحثني عن التس����وق في 
الكوي����ت واملنطقة عب����ر أحدث 
املاركات والبوتيكات ألشهر دور 
األزي����اء واملوض����ة واملجوهرات 
وغيرها، كما يحتوي على أحدث 
مرافق الترفيه م����ن خالل مجمع 
صاالت السينما األحدث من حيث 
التكنولوجيا املستخدمة واألعلى 
رحابة وصف����اء للصوت يعيد ل� 
»سينما احلمراء« أمجادها السابقة، 
كما يوفر للباحثني أحلى املطاعم 
الفاخ����رة والصحية وكذلك أرقى 
املقاهي ذات املس����احات اخلضراء 
الشاس����عة ملختل����ف اجللس����ات 
اخلارجي����ة أو الداخلي����ة ملرك����ز 
التسوق مفعمة باخلضرة واملياه، 
والتي تتوج حلظات االس����ترخاء 
مع استعادة األبدان نشاطها عبر 
النادي الرياضي واملنتجع الصحي 

بأجوائهما العصرية الفخمة.

قناة ديسكفري الوثائقية بزيارة 
املشروع إلنتاج حلقة خاصة عنه 
ألحد أشهر برامجها عن ناطحات 
السحاب واستغرق التصوير ستة 

أيام متتالية.

صرح معماري

وأشار العثمان الى ان مشروع 
احلمراء يعتبر صرحا معماريا فريدا 
من نوعه في الكويت كما يعد مفخرة 
معمارية عبر مش����اريع ناطحات 
الس����حاب حول العال����م بارتفاع 
يبلغ 414 مترا، والذي سيخدم كل 
القطاعات التجارية واالستثمارية 
لبلدنا احلبي����ب الكويت، كما من 
ش����أنه أن يزيد من أهمية وريادة 
وس����معة القطاع العقاري واملالي 
ف����ي الكويت، إذ يعتبر مدرس����ة 
جديدة للمهندس����ني واملعماريني 
واإلنش����ائيني من حيث التصميم 

باإلضافة إلى »مواقف السيارات« 
األكب����ر على مس����توى العاصمة 
الكويتية من خالل مبنى كامل ذي 
طاقة اس����تيعابية ألكثر من ألفي 
س����يارة. وقد قام مجلس الوزراء 
باملوافقة على إضافة طابقني مببنى 
مواقف السيارات ليصبح مكونا من 
11 طابقا، وتقوم الشركة باملتابعة 
املالية  الكويت ووزارة  مع بلدية 

إلصدار التراخيص الالزمة.

أطول ناطحة سحاب

وبذلك، سيكون برج احلمراء 
أطول ناطحة سحاب في الكويت، 
وحتقيق ذلك سوف يكون مبثابة 
فخ����ر بالنس����بة لن����ا جميعا في 
ش����ركة أجيال وبالنسبة لشعبنا 
في الكويت، وقد شهد العام 2009 
إقباال ملحوظا على »مركز عالقات 
العمالء« في برج احلمراء، حيث انه 

الفريد ومن حيث التنفيذ واإلشراف 
واإلدارة جلميع مراحل التش����ييد 
والبناء، حيث من املقرر أن يكتمل 
املش����روع في الربع األول من عام 
2011 متضمنا عندها »برجا« بأكثر 
من 77 طابقا بشكل منحوت حصريا 
على مس����توى ناطحات السحاب 
العاملية، إضافة إلى أنه س����يكون 
أعلى مبنى ملبس باحلجر الطبيعي 
بالعالم واألطول من حيث اخلرسانة 
املسلحة، مبساحات مكتبية كبيرة 
وفخمة يبلغ متوسط الدور الواحد 

من حيث البناء 2300م2.

نقلة نوعية

إلى »مركز  العثم����ان  وتطرق 
التس����وق« ال����ذي يتأل����ف من 6 
طوابق يعتبر نقلة نوعية كبيرة 
في قطاع التجزئة في الكويت بكامل 
مقوم����ات الفخامة واخلصوصية 

على إعداد حريق وهمي في املبنى 
سعيا منهم الى تدريب فريق العمل 
واإلطفائيني عن طريق إخالء مبنى 
قيد اإلنشاء ومكافحة احلريق في 

املباني الشاهقة.
ومن أبرز الضيوف والشخصيات 
الرسمية أتت زيارة نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
الش����يخ أحمد الفهد، كذلك قامت 
رئيس����ة مركز العم����ل التطوعي 
الشيخة أمثال األحمد بزيارة املركز. 
ومن الوفود الهندسية، فقد استقبل 
املركز جمعية املهندسني الكويتية 
مع وفد عاملي زائر باإلضافة إلى 
استضافة املركز لفريق من مهندسي 
وزارة األشغال العامة ومجموعة 
من مهندس����ي اجليش األميركي، 
وجتسيدا لالهتمام العاملي قام فريق 

زيادة رأس المال واالقتراض طويل األجل ليسا على أجندة الشركة في المرحلة الراهنة

الهيكل األساسي للمشروع وصل إلى المراحل األخيرة وجار العمل على أعمال التكسية الخارجية

65% ارتفاعًا في أداء استثمارات المحافظ المالية للشركة عن 2009 رغم تداعيات األزمة المالية الحالية

مجلس الوزراء وافق على إضافة طابقين بمبنى مواقف السيارات ليصبح مكونا من 11 طابقًا

عموميتها أقرت إصدار سندات بنسبة 25% من رأسمالها لخفض تكاليف التمويل

قال على هامش عمومية الشركة إن المشروع سيكتمل في الربع األول من 2011 بارتفاع 414 مترًا

السعد لـ »األنباء«: ما يجري في السوق »طبيعي«

»مشروع األندلس« يرتفع لـ 40 طابقًا

»الصناعات« في 2009 باألرقام

9 أعضاء وعضوان احتياط في مجلس اإلدارة الجديد

الشركة لتأسيس مصنعين في مدينة الخبر السعودية

ــباب  في تصريح خاص لـ »األنباء« عن االس
وراء تراجع السوق بشكل حاد منذ بداية االسبوع 
ــوق  ــعد ان ما يجري في س اجلاري، اوضح الس
ــواق  الكويت امر طبيعي تفاعال مع اوضاع االس
العاملية ضاربا املثل بالسوق السعودي الذي يعاني 
من تراجع حاد على مدى االيام الثالثة املاضية، مع 
ان البنوك والشركات السعودية حققت في معظمها 

اداء جيدا خالل 2009.
ــادة التي تعاني  ــتدرك بأن التغيرات احل واس
منها دول اوروبية مثل فرنسا وايطاليا والبرتغال 
ــان كانت وراء ما  ــداث املتدهورة في اليون واالح
يحدث في اسواق املال العاملية، وان سقوط ايطاليا 
ــيعني انهيار اليورو وهو ما قد يؤدي الى ازمة  س

تفوق حدة جميع االزمات املالية مجتمعة.

أوضح خالد العثمان أن لدى شركة أجيال العقارية 
الترفيهية »مشروع األندلس« الذي يعتبر من املشاريع 
املتميزة في الكويت، حيث انه يقع في منطقة حولي 
إحدى أعرق املناطق التجارية بالكويت وحتديدا على 
شارع بيروت، حيث يتمتع مبوقع استراتيجي مطل 
ــهل عملية الوصول  ــل مختلفة مما يس على مداخ

إليه.
ووصف بكونه من أكثر املشاريع التجارية إثارة 
في املنطقة، ويعتبر هذا املشروع متكامال من حيث 
ــه املتمثلة ببرج الفندق  ــاحة املخصصة ملرافق املس

املكون من 40 طابقا ومجمع التسوق والشقق الفندقية 
باإلضافة إلى دور السينما واملطاعم ومراكز الترفيه، 
كذلك بتصميمه الفريد الذي حرصنا على أن يكون 
استثنائيا من حيث التركيب اجلمالي للفندق والذي 
صمم على هيئة مكعب من اجلليد الذائب الذي يطل 
بطوابقه املرتفعة على احلدائق اخلضراء املعلقة املبهرة. 
وبني انه سيتم إنشاء »مشروع األندلس« على أرض 
ــاحتها 10.356 مترا مربعا لتكون مساحة البناء  مس
ــع، ويعتمد البناء على  ــة 92.500 متر مرب اإلجمالي
ــط احلياة وازدياد وعي  طريقة تتالءم مع تغير من

ــتهلكني فضال عن اعتمادنا على تصميم بيئي  املس
متطور يضيف الرقي الى املنطقة بالكامل.

وقد شهد عام 2009 إجناز الشركة ملبنى مواقف 
ــروع األندلس واملشيد على  السيارات املجاور ملش
ــيتم تشغيل  ــاحتها 8500 متر مربع. وس ارض مس

مبنى املواقف قريبا. 
هذا وسيحقق »مشروع األندلس« إجنازا فاخرا 
ــركة أجيال العقارية الترفيهية، يضاف إلى  آخر لش
رصيدها القيم من اإلجنازات املشهورة التي هي حافز 

قوي للنظر الى مستقبل الكويت بتفاؤل بارز.

 50 مليون دينار الدخل الشامل املجمع في 2009 
مقابل 591 مليون دينار خسائر في 2008.

 92% تراجع في خسائر املجموعة في 2009 
بالغة 23 مليون دينار مقابل 338 مليونا خسارة 

في 2008.
 1575 مليون دينار اصول املجموعة في نهاية 

2009 مقابل 1733 مليونا في 2008.
 187 مليون دينار اجمالي قروض وسندات 

مت سدادها في 2009 وهي متثل جميع االلتزامات 
وذلك في مواعيدها املستحقة.

 52 مليون دينار ارتفاعا في حقوق املساهمني 
بالغة 400 مليون دينار مقابل 348 مليونا في 2008 

بزيادة وبنسبة %13.
 58 مليون دينار ارتفاعا في حقوق امللكية 
املجمعة بالغة 544 ملي����ون دينار مقابل 486 

مليونا في 2008.

اعادت اجلمعية العمومية انتخاب مجلس ادارتها 
ــنوات املقبلة وهم سعد السعد،  احلالي للثالث س
ــد، صالح الفليج،  ــليمان الداللي، خالد الراش س
عبدالعزيز الربيعة، علي بهبهاني وحسام اخلرافي، 

ممثل بيت االستثمار العاملي )جلوبل( وممثل مؤسسة 
ــا مت انتخاب عضوين  ــات االجتماعية، كم التأمين
احتياط هم شركة املشاريع العاملية القابضة وشركة 

الرحمن العاملية العقارية.

اوضح املدير العام لشركة الصناعات الوطنية 
خالل العرض التقدميي الذي قدمه في بداية العمومية 
ان الشركة تدرس توسيع استثماراتها في احدى 
الدول املجاورة، كما تهدف لتأسيس مصنعني في 
مدينة اخلبر باملنطقة الشرقية وتسعى الن يكون 
لها دور واضح في تنفيذ مشروعات خطة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في الفترة املقبلة.

ــطة شركاتها التابعة  كما مت عرض ابرز انش
ــي تضمنت الصناعات الوطنية ملواد البناء  والت
ــركة  وايكاروس للصناعات النفطية واخيرا ش
ــتعرض مسؤولي  الصناعات للطاقة، حيث اس
الشركات الثالث ما آلت اليه شركاتهم من تطورات 
ــتراتيجية املقبلة لكل منها  ــالل 2009 واالس خ

على حدة.

)أسامة البطراوي(

)فريال حماد(

4.7 ماليين دينار أرباح مجموعة الصناعات الوطنية في الربع األول
فترة الثالثة أشهر املنتهية في البند

2010/3/31 )الفترة احلالية(
فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

2009/3/31 )الفترة املقارنة(
)36.610.000(4.712.000الربح )اخلسارة( � دينار كويتي

ربحية السهم )خسارة( �
)29( فلسا4 فلوس فلس كويتي

533.647.000701.593.000إجمالي املوجودات املتداولة
1.619.332.0001.687.962.000إجمالي املوجودات

822.218.000928.457.000إجمالي املطلوبات املتداولة
1.021.185.0001.244.250.000إجمالي املطلوبات

598.147.000443.712.000إجمالي حقوق املساهمني

بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ 782.000 دينار كويتي.


