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 6817.3االقتصادية

0.04%
+3.02

املؤشر السعري

بتغير قدره

قسم امليزانيات في »التجارة« افتتح فرعاً في »جابر العلي«
افتتح قسم امليزانيات في وزارة التجارة والصناعة فرعا له في منطقة جابر العلي »حكومة مول« كفترة 
مسائية، وقال مصدر لـ »ألنباء« ان افتتاح فرع جابر العلي من شأنه ان يخفف الضغط ويختصر الوقت 
واجلهد على الوزارة نتيجة الرتفاع عدد أصحاب الشركات ذات املسؤولية احملدودة ألكثر من 50 ألفا.

وذكر املصدر ان قسم امليزانيات وجه أصحاب الشركات التابعني حملافظة االحمدي ومبارك الكبير وحولي 
والفروانية إلى ان الفرع سيكون مفتوحا من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة والنصف مساء.

عبدالرحمن خالد  ٭

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخاب مجلس إدارة جديد

الهارون: »املتحدة للمشروعات النفطية« حصلت على عقد 
طويل األجل لتوفير منصتي حفر لـ »نفط الكويت« عبر شركة تابعة

وعزز قسم تصنيع املواد 
الكيماوية بالشركة املتحدة 
للمشروعات النفطية قدراته 
في مجال البحث والتطوير، 
وق����ام بتطوي����ر منتج����ات 
متخصصة تلبي احتياجات 
العم����اء وتس����هم في منو 
املبيعات، وساهمت سياسة 
املوارد البش����رية بالش����ركة 
املتحدة للمشروعات النفطية 
البشرية  في تنمية مواردها 
واحملافظ����ة عليه����ا وهو ما 
انعك����س ايجابي����ا على أداء 

الشركة.
وتابع قائا: إن الش����ركة 
تس����عى الى تطوير وتنفيذ 
جدي����دة  اس����تراتيجيات 
للمحافظ����ة عل����ى مكانتن����ا 
الريادية في السوق والتفوق 
على منافس����ينا م����ن خال 
تعزي����ز قدراتن����ا وكفاءتنا 
واالس����تفادة م����ن اخلبرات 
الفنية الستثماراتنا احلالية 
القتناص فرص النمو املتوافرة 
في الس����وق، والتركيز على 
اللدائن املتخصصة  تسويق 
في قطاع التصنيع مما يساهم 
بصورة مباشرة في حتسني 
اداء الشركة، والبحث عن سبل 
رفع كفاءة القطاع الصناعي 
بغرض زيادة حجم االنتاج 
الكلي وتطوير مراحل االنتاج 
احلالي����ة، وتطوير وتعزيز 

ثقافة االهتمام بالعميل.
وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع 
بنود جدول أعمالها املتمثلة في 
تقرير مجلس اإلدارة عن أداء 
الشركة للسنة املالية املنتهية 
ف����ي 2012/12/31 واملصادقة 
عليه وتقرير السادة مراقبي 

احلسابات واعتماد امليزانية 
العمومية املجمعة والبيانات 
اخلتامي����ة، وتخويل مجلس 
اإلدارة بالتعام����ل مع اطراف 
ذات الصلة، واعتماد مكافأة 
اعضاء مجلس اإلدارة وإخاء 
طرف اعضاء مجلس اإلدارة 
وإبراء ذمته����م فيما يتعلق 
بتصرفاتهم، واملوافقة على 
تفويض مجلس ادارة الشركة 
بشراء اسهمها ما ال يتجاوز 
10% من عدد اسهمها السوقية 
وفقا للشروط والضوابط التي 
يسمح بها القانون والقرارات 
الوزارية، على أن يستمر هذا 
التفويض ساريا ملدة ثمانية 
عشر شهرا اعتبارا من تاريخ 

صدوره.
كما وافقت العمومية على 
إدارة جديد  انتخاب مجلس 
القرين  يتمثل ف����ي ش����ركة 
للصناع����ات الباس����تيكية، 
القري����ن لصناعة  وش����ركة 
املواد األولية، وشركة مساعد 
الس����اير وش����ركاه للتجارة 
العام����ة، والش����ركة املتحدة 
للبتروكيماويات، والشركة 
الكويتية الوطنية للمشروعات 
الصناعية أعضاء في مجلس 
إدارة الش����ركة، فيم����ا متثل 
األعض����اء االحتياط ش����ركة 
القرين للصناعات الباستيكية 
� احتياط����ي أول والش����ركة 
 � املتح����دة للبتروكيماويات 

احتياطي ثان.
أما اجلمعية العمومية غير 
العادية فقد وافقت على جميع 
بنود جدول أعمالها املتمثلة 
ف����ي املوافقة على زيادة عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة من 3 

أعضاء إلى 5 أعضاء.
واملوافقة على تعديل نص 
املادة 14 من النظام األساسي 
واملوافقة عل����ى تعديل نص 
املادة 22 من النظام األساسي 
واملوافق����ة عل����ى إضافة بند 
جديد الى النظام األساس����ي 
مادة رقم 54: يجوز للشركة 
ش����راء ما ال يتجاوز 10% من 
عدد اسهمها السوقية بشرط 
أال ميول الشراء من رأسمال 
الشركة، وان الشركة ال تدخل 
هذه األسهم في أسهم الشركة 
في األحوال التي يتطلب متلك 
املس����اهمني نسبة معينة من 

رأسمال الشركة.

محمود فاروق  ٭

كم����ا واصل صاف����ي حقوق 
املس����اهمني االرتفاع بنسبة 
8.4% وانخفض����ت التزامات 
الشركة بنسبة 23% في حني 
ارتفع مجموع االصول بنسبة 

6.8% للسنة املالية 2012.
العام  إن  اله����ارون  وقال 
املاضي شهد تنفيذ عدة خطوات 
اس����تراتيجية س����اهمت في 
حتسني أداء الشركة من حيث 
إجمالي اإليرادات واألرباح منها 
قيام ش����ركة اخلريف لبيع 
وصيان����ة وإص����اح معدات 
اس����تخراج النفط وهي أكبر 
استثمارات الشركة املتحدة 
للمش����روعات النفطية، وقد 
عززت الشركة ربحيتها عن 
ادارية  طريق تبني اساليب 
ورقابي����ة صارمة س����اهمت 
في رف����ع كف����اءة العمليات، 
باإلضاف����ة الى التوس����ع في 
مجاالت عدة من بينها عمليات 
الض����خ الصناعي عن طريق 
مضخات الفجوات التصاعدية 
ومضخات القضبان الشافطة، 
وهو األمر الذي أدى الى بناء 
اس����اس متني للمساهمة في 

املشاريع املستقبلية.
قس����م  اس����تطاع  كم����ا 
املشاريع في الشركة املتحدة 
للمش����روعات النفطي����ة، أن 
يش����كل عدة حتالف����ات مع 
شركاء دوليني لاستفادة من 
خبراتهم في مجال الصناعة 
النفطي����ة ولتلبية متطلبات 
أعمال املقاوالت والتوريد في 
الس����وق احمللي، إضافة الى 
الس����عي القتناص املزيد من 
التي  الفرص االس����تثمارية 
سيكون من شأنها خلق قيمة 

اضافية للمساهمني.

كشف رئيس مجلس ادارة 
شركة املتحدة للمشروعات 
النفطية خال����د الهارون عن 
حصول الشرك��ة التابع�������ة 
ل����� )املتح����دة بريسش����ن 
للحفريات( على عقد إضافي 
طويل األجل لتوفير منصتي 
حفر مع شركة نفط الكويت، 
الفتا إلى حصول شركة تابعة 
اخرى )اخلريف( على اعلى 
تقييم من قبل ش����ركة نفط 
الكويت بسبب أدائها املمتاز 
في عقد املضخات الكهربائية 
الذي اليزال قيد  الغاطس����ة 
التنفيذ بني منافسيها احملليني 

والعامليني.
جاء ذلك في كلمة رئيس 
مجلس إدارة الشركة الواردة 
في التقرير الس����نوي، وذلك 
على هامش اجلمعية العمومية 
العادية وغي����ر العادية التي 
عق����دت صباح ام����س مبقر 
الش����ركة بنس����بة حض����ور 
82.07% التي تراس����ها نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للشركة مهيمن علي 
البهبهاني، ووافقت على عدم 
توزيع ارباح عن السنة املالية 

.2012
إل����ى  اله����ارون  وأش����ار 
ارتفاع انتاج قس����م تصنيع 
اللدائن  الكيماوية من  املواد 
التي ش����كلت  املتخصص����ة 
حصتها 28% من انتاج الشركة، 
الفتا إلى حصول الشركة على 
شهادة اجلودة العاملية لنظم 

إدارة البيئة.
املتح����دة  ان  وأض����اف 
للخدم����ات النفطية واصلت 
اقتناص  العام املاضي  خال 
املتاح����ة لتحقيق  الف����رص 
اهدافها عن طريق تنفيذ عدد 
من القرارات االس����تراتيجية 
لتعزيز مركزها املالي وبناء 
قاع����دة قوي����ة للنهوض في 
املستقبل، مبينا ان الشركة 
تسعى لزيادة إنتاجيتها عاما 
بعد اآلخر وذلك من خال رفع 
مستوى الكفاءة لتحقيق نتائج 

وعوائد أفضل للمساهمني.
اله����ارون  واس����تعرض 
النتائج السنوية للعام املاضي 
التي أظهرت حتقيق الشركة 
ارباحا بلغت قيمتها 762 الف 
دينار مقارنة بخسائر بلغت 
349 ال����ف دينار ف����ي 2011، 
فيما بل����غ إجمالي االيرادات 
الش����املة 989 ال����ف دينار، 

)سعود سالم (  مهيمن علي البهبهاني مترئساً اجلمعية العمومية للشركة  

»التمويل اخلليجي« سجل ربحًا صافيًا 
بـ 10.03 ماليني دوالر لـ  2012

عقد بيت التمويل اخلليجي، بنك االستثمار 
اإلس����امي الواقع مقره في البحرين، االجتماع 
السنوي للجمعية العامة للبنك أمس االول في 
املقر الرئيس����ي للبنك في مرفأ البحرين املالي، 
برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
اخلليج����ي د.أحمد املطوع. مت خ����ال االجتماع 
اعتماد محضر االجتماع السابق املنعقد بتاريخ 
29 مارس 2012 من قبل املساهمني، الذين قاموا 
أيضا باملناقشة واملصادقة على البيانات املالية 
السنوية وإصدار قرار بإبراء ذمة أعضاء مجلس 
اإلدارة من املسؤولية للسنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2012. كما وافق املجلس على حتويل 
ملي����ون دوالر من الربح الصافي لعام 2012 إلى 
االحتياطي القانون����ي. وخال االجتماع، اعتمد 
مجلس اإلدارة تقرير حوكمة الشركات وتقرير 
مجلس اإلدارة الذي اشتمل على أهم إجنازات األداء، 
ونظرة عامة على األعمال واألنشطة التشغيلية 

للسنة املالية املنتهية في31 ديسمبر 2012.
كما اعتمد املساهمون باقي البنود املدرجة على 
جدول األعمال، والتي شملت إعادة تعيني هيئة 
الرقابة الشرعية، إعادة تعيني مدقق احلسابات 
اخلارجي السادة KPMG، وحتديد أتعابهم إضافة 
إلى انتخاب أربعة أعض����اء جدد لانضمام إلى 
مجلس اإلدارة بحيث يصبح العدد اإلجمالي ثمانية 
أعضاء. واألعضاء اجلدد الذين مت انتخابهم هم: 
د.خالد اخلزرجي، بش����ار محمد املطوع، الشيخ 

محمد بن دعيج آل خليفة، ومحمد علي طالب.
وتعليقا على أداء البنك خال عام 2012 بشكل 
عام، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة د.أحمد املطوع، 
إنه »بالرغم من تباطؤ وتيرة التعافي االقتصادي 
على املس����تويني اإلقليمي والعاملي، حافظ بيت 
التمويل اخلليجي على الزخم الذي شهده البنك 
أخيرا من حيث النمو وحتقيق األرباح. ففي عام 
2012، سجل البنك ربحا صافيا بلغت قيمته 10.03 
مايني دوالر حتقق بفضل الدعم القوي والوالء 
الكبير من املس����اهمني واملستثمرين، واجلهود 
املبذول����ة من فري����ق اإلدارة العليا بالبنك الذي 
أشرف عن كثب على عملية إعادة هيكلة الديون، 

والدخل املتحقق من االستثمارات املربحة.
وقال املطوع: »أتقدم بخالص التهنئة والشكر 
إلى الرئيس التنفيذي باإلنابة هش����ام الريس، 

لقيادته املتميزة ألنشطة البنك، وإلى فريق اإلدارة 
العليا وموظفي البنك جلهودهم املخلصة وعملهم 
الدؤوب وإخاصه����م وتفانيهم في العمل جتاه 
منو أعم����ال البنك«، وأكد املطوع »أن قدرة بيت 
التمويل اخلليجي على الصمود في وجه األوضاع 
االقتصادية العصيبة التي سادت خال السنوات 
القريبة املاضية والنتائج اإليجابية التي حتققت 
للمساهمني خال عام 2012، واملتمثلة في حتقيق 
ربح بقيم����ة 10.03 مايني دوالر، تعتبر مبنزلة 
دليل واضح على اجلهود واملبادرات التي اتخذها 

البنك إلعادة هيكلة ديونه«.
ومن خال خططه التنموية الطموحة ونظام 
احلوكمة الصارم وأنظمة اإلدارة الفعالة املتبعة 
بالبنك فإنني على ثقة وتفاؤل بأن البنك سيتقدم 
بقوة جتاه تبني هذه األنظمة واإلستراتيجيات 

التي ستعزز امليزانية العمومية للبنك.
واختتم قائا: »فيما نتطلع إلى املستقبل، فإنني 
على ثقة بأن البنك سيواصل تقدمه ومنوه انطاقا 
م����ن النجاح الذي حققه في عام 2012، وذلك من 
خال تنمية إيرادات البنك، واالستفادة من الكفاءات 
العالية وتوفير الفرص االستثمارية الفريدة التي 
تعكس التزام بيت التمويل اخلليجي جتاه حتقيق 

أعلى قيمة للمساهمني واملستثمرين«.
جتدر اإلشارة إلى أن بيت التمويل اخلليجي 
قد جنح خال العام في إعادة هيكلة الدين املتبقي 
البالغ قيمته 45 مليون دوالر ضمن تس����هيات 

الوكالة التي مت منحها للبنك.
وباإلضاف����ة إلى ذلك، يوش����ك بيت التمويل 
اخلليجي على االنتهاء من إعادة هيكلة تسهيات 
املرابح����ة اخلاصة بائت����اف WestLB حيث مت 
احلصول على موافقة 32 جهة ضمن االئتاف ويتم 
حاليا استكمال الوثائق املتعلقة بهذه اإلجراءات. 
كما حصل البنك على موافقة من حاملي الصكوك 
إلعادة هيكلة الدين املستحق البالغ قيمته 105 
مايني دوالر. ويذكر أنه من املتوقع أن تستحق 
جمي����ع هذه الديون في عام 2018 مع منح البنك 

فترة إمهال ملدة عامني لسداد املبالغ األصلية.
وم����ن اجلدي����ر بالذكر أن البن����ك قد حصل 
على جائزة »أفضل بنك اس����تثمار إسامي في 
CFI. البحرين في عام 2012« وذلك ضمن جوائز

co الرفيعة.

جانب من اجلمعية العمومية

عموميته انتخبت 4 أعضاء جدد لالنضمام إلى مجلس اإلدارة

احلالي 2013.
من جهة اخرى، قال »اجلمان«: 
كان هناك توجه واضح وقوي 
املتاجرة في  ف����ي  باالهتم����ام 
البورصات اخلليجية بنسبة 
81%، بينم����ا صوت����ت األقلية 
الكويتية،  البورص����ة  لصالح 
ولعل هاجس كارثة البورصة 
الكويتية خ����ال فترة األزمة، 
وأيضا أهمية التوزيع اجلغرافي 
للمخاطر كان لهما األثر املباشر 
� باإلضافة إلى أمور أخرى � في 

حتديد نتيجة االستطاع. 
وقال »اجلمان«: صوت نحو 
ثلثي املشاركني باالستطاع إلى 
جانب توقع تدفق السيولة من 
قطاع العقار إلى البورصة، وذلك 
حلالة التش����بع التي تشهدها 
األص����ول العقاري����ة من حيث 
املعدالت القياس����ية لألسعار، 
ونعتقد أن لذلك الرأي ما يبرره، 
حيث انه في املقابل، أصبحت 
أسعار شريحة من األسهم مغرية 

»اجلمان«: توقع تدفق السيولة
 من قطاع العقار إلى البورصة

جدا، والذي من شأنه حتويل 
مسار الس����يولة � ولو جزئيا 
� باجت����اه البورصة، وقد عزز 
ذلك الوضع العوائد املتواضعة 
جدا للودائع املصرفية مما شكل 
دعما إضافيا لتوجه السيولة 

إلى البورصة.
واش����ار »اجلم����ان« الى ان 
آراء  التصويت تعكس  نتائج 
املشاركني فقط، وليست قياسا 
لل����رأي العام. من جهة أخرى، 
يجدر الذكر أن استطاع الشهر 
اجلاري )أبريل 2013( يسأل: هل 
انحسر تأثير احلراك السياسي 

جذريا على أداء البورصة؟

اجلم����ان  مرك����ز  يق����وم 
لاستشارات االقتصادية بطرح 
سؤال شهري على شكل استطاع 
بغي����ة إتاحة الفرص����ة لزوار 
www. موقعه عل����ى اإلنترنت
aljoman.net ف����ي التفاعل مع 
بعض املواضيع احليوية ورمبا 
احلساسة فيما يتعلق بسوق 
الكويت لألوراق املالية، علما أنه 
قد مت نشر نتائج االستطاعات 

السابقة بالصحف.
انه  وأض����اف »اجلم����ان« 
لتعميم الفائدة، سيواصل نشر 
نتائج االستطاعات التي يجريها 
املوقع، حيث ينش����ر في هذه 
املرة االستطاعات التي غطت 
الرب����ع األول للعام 2013 خال 
أشهر )يناير، فبراير ومارس(، 
مع إيضاح مبرر االس����تطاع، 
وكذلك إبداء التعقيب اخلاص ب� 
»اجلمان« فيما يتعلق باملواضيع 

املطروحة. 

التعقيب 

أفاد »اجلمان« بأنه عادة ما 
يتفاءل املشاركون في مثل تلك 
االستطاعات، وقد كان األداء 
الفعل����ي متوافقا مع متنياتهم 
حتى اآلن، حيث ارتفع املؤشر 
الس����عري مبعدل 13.3% خال 
الربع األول 2013، بينما ارتفع 
املؤش����ران الوزني وكويت 15 
بدرجة أقل وبش����كل ملحوظ، 
وذلك مبعدل 3.8% و2.2% على 
التوالي، وقد تبقى ثاثة أرباع 
العام 2013 حلس����م موضوع 
االستطاع، وال شك بتمنياتنا 
اإليجاب����ي  األداء  بتواص����ل 
العام  للبورصة حت����ى نهاية 

األولوية للخليجيني في التوظيف ومبميزات املواطن بنسبة %95

الكويت على خطى قطر في توظيف السعوديني

12.4 مليون دينار خسائر »مدينة األعمال«

على غرار قطر، ش����رعت 
ف����ي طلب توظيف  الكويت 
السعوديني، ويأتي هذا االجتاه 
م����ن قطر والكوي����ت وبقية 
الدول، جتاوبا مع توصيات 
اجتماعات األمانة العامة لدول 
مجلس التعاون التي أوصت 
بتوظيف اخلليجيني، على أن 
تكون األولوية ألبناء الدولة 

ذاتها.
لصحيف����ة  ووفق����ا 
الكويت  االقتصادية، رفعت 
نس����ب املمي����زات املمنوحة 
للموظف اخلليجي لتقارب 
ممي����زات املوط����ن الكويتي 
بنس����بة 95%، في حني لفت 
مس����ؤول في وزارة األعمال 
إلى  القطري����ة،  والتج����ارة 
إيجاد سلم رواتب للخليجيني 
وامتيازات في قطر من بينها 

توفير السكن.
وأكد عدد من املسؤولني 

اخلليجيني ف����ي الكويت أن 
املهتم����ة بالعمالة  برامجهم 
الوطنية باتت تستبعد بشكل 
كامل التعامل مع األجانب في 
التوظيف، حيث أكد مسؤول 
كويتي أن الهيكلة اجلديدة في 
الهيئة املسؤولة عن توطني 
امله����ن في القط����اع اخلاص 
الكويت باتت ال تتعامل  في 
مطلقا مع األجانب في سياسة 
التوظي����ف بالقطاع األهلي، 
واقتصارها على الكويتي وفي 
ظروف احلاجة القصوى تفتح 

للخليجيني فقط.
وأكد األمني العام لبرنامج 
العاملة  القوى  إعادة هيكلة 
التنفي����ذي فوزي  واجلهاز 
املجدلي، أن البرنامج الوطني 
للتوظي����ف ال يس����تقبل إال 
الكويتي����ني بالدرجة األولى 
العمل، وال  بحس����ب قانون 
يتعام����ل نهائي����ا في خطته 

األخيرة مع العمالة األجنبية، 
مشيرا إلى أن األولوية ستكون 
للخليج����ي قبل األجنبي في 

حال توافر فرص وظيفية.
وب����ني أن قان����ون العمل 
ف����ي القط����اع األهل����ي الذي 
تشرف عليه وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، تش����دد 
قوانينه على تقدمي األولوية 
للخليجيني، حيث قام التركيز 
على تنفيذه����ا خال الفترة 
األخيرة، مشيرا إلى توجهات 
وزارية عليا في الكويت تدرس 
إمكانية ترحيل ما يقارب 100 
ألف عامل أجنبي في حال عدم 
احلاجة إليهم، وإعادة توطني 
الوظائف التي يش����غلها هذا 
العدد، مبينا أن عدد األجانب 
العاملني ف����ي القطاع األهلي 
في الكويت يصل إلى مليون 

وربع املليون أجنبي.
ولف����ت املجدل����ي إلى أن 

سياسة عامة لدى دول املنطقة 
تزامنت مع توجه قيادييها 
لغربلة القطاع األهلي وتوطني 
وظائفه في املنطقة، وشرعت 
الكويت بالتحرك تزامنا مع 
ما تقوم به السعودية بغربلة 
القطاع األهلي لرفع نس����ب 
السعودة، مضيفا ان التعامل 
اجلديد مع هذه السياس����ات 
لم يدفعها فقط املخاوف من 
البطالة إمنا  ارتفاع نس����ب 
من نواح عدة، أبرزها نواح 
أمنية، وأنه البد أن تقل نسبة 
الوافدين ال أن يفوق عددهم 
سكان الدولة. وطالب املجدلي 
مؤسسات دول املنطقة املعنية 
بالتدريب، بتبادل اخلبرات 
في ه����ذا املج����ال، من خال 
الزيارات فيما بينها لاطاع 
على جتارب التدريب، مشيرا 
إلى أنه يتم حاليا إعداد برنامج 
تدريب����ي س����يكون مفتوحا 

لتدريب املوظفني من جهات 
خليجية في الكويت.

من جانب آخر، كش����فت 
مها النصي����ف، مديرة إدارة 
املوارد البش����رية في وزارة 
القطرية،  األعمال والتجارة 
أن اخلليجي����ني له����م فرص 
وامتيازات في التوظيف في 
قطر، مؤكدة أنه مت توظيف 
عدد كبير من اخلليجيني في 
عديد من القطاعات القطرية، 
وأنه ال توجد أي إشكاالت في 
توظيفهم، وأن الفرص ما زالت 

مفتوحة أمامهم.
في حني بني مدير العاقات 
العام����ة ف����ي وزارة األعمال 
والتجارة ف����ي قطر عبداهلل 
اخلويطر، أن هناك سلم رواتب 
للخليجيني وامتيازات، ولديهم 
عق����ود داخلي����ة وخارجية، 
وهنالك وظائف يتم من خالها 

توفير السكن.

اعتمد مجلس إدارة شركة 
الكويتية  مدين����ة األعم����ال 
العقارية )م األعمال( البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة 

املنتهية في 2012/12/31.
وقالت الش����ركة في بيان 
لها عل����ى موق����ع البورصة 
انها حققت خس����ائر بقيمة 
12.438.642 دينارا بواقع 15.85 
فلسا، وذلك مقابل خسائر عن 
الفترة نفسها من العام املاضي 
بقيمة 15.206.562 بواقع 19.38 

فلسا، وتضمن تقرير مراقبي 
النتيجة  احلسابات أس����اس 

التالية:
أساس النتيجة املتحفظة: 
املالية  البيان����ات  تتضم����ن 
املجمعة للمجموعة البيانات 
املالية لشركة تابعة، الشركة 
القابضة  الوطنية املتح����دة 
)قابضة(، بإجمالي موجودات 
مببل����غ 58.109.858 دينارا 
)2011: 58.936.542 دين����ار( 
وصاف����ي خس����ارة للس����نة 

مببل����غ 3.598.039 دين����ارا 
)2011: 174.383 دين����ار(. لقد 
مت تدقي����ق البيان����ات املالية 
الوطنية  املذكورة للش����ركة 
املتح����دة القابضة )قابضة( 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2012 من قبل مدققني آخرين 
عبروا عن رأي غير متحفظ 

بتاريخ 18 مارس 2013.
إننا لم نتمكن من االطاع 
الس����جات احملاسبية  على 
للش����ركة الوطني����ة املتحدة 

القابض����ة )قابضة( بغرض 
احلصول عل����ى أدلة تدقيق 
كافية ومناسبة للوصول إلى 
قناعة ح����ول املبالغ املدرجة 
املالية املجمعة  البيانات  في 
املتعلقة بالش����ركة الوطنية 
القابضة )قابضة(.  املتحدة 
وبالتالي، لم نتمكن من حتديد 
ما إذا كان من الضروري إجراء 

تعديات على هذه املبالغ.
التأكيد على أمر: كما هو 
مبني من قبل مراقبي احلسابات 

الوطنية  املستقلني للشركة 
املتحدة القابضة )قابضة( في 
تقرير تدقيقهم، نلفت االنتباه 
إلى اإليضاح 20 حول البيانات 
املالية املجمعة بشأن استمرارية 
الش����ركة الوطني����ة املتحدة 
القابضة ش.م.ك.)قابضة(، 
وكذلك عدم التأكد من نتائج 
القضائية وتأثيرها  الدعوى 
على املركز املالي للمجموعة. 
إن رأينا غي����ر متحفظ فيما 

يتعلق بهذه األمور.

الشركة واصلت 
خالل العام 

املاضي اقتناص 
الفرص املناسبة 

لتعزيز مركزها 
املالي وبناء قاعدة 

قوية للنهوض 
في املستقبل


