
34
الثالثاء 19 مارس 2013

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

»أصول«: ندرس استئنافاالقتصادية
 احلكم االبتدائي ضد أحد العمالء
قالت شركة أصول لالستثمار )اصول( انه جار التنسيق مع املستشار 
القانوني للشركة الستئناف احلكم الصادر ضدها ابتدائيا من احملكمة 
الكلية في الدعوى رقم 412/2009 ت.ك/20 املرفوعة من أحد عمالئها بإلزام 
الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 279.650 دينارا باالضافة الى 
أتعاب احملاماة وقدرها 500 دينار.

6787.5

0.63%
+ 43.1

املؤشر السعري

بتغير قدره

أصدرت مذكرة من 4 نقاط تفند فيها وجهة نظرها

»الغرفة«: إسقاط القروض بدعة غير مسبوقة لم تقدم عليها إال الكويت
األجيال القادمة«.

الغرفة من  اليه  وما تهدف 
بيانه���ا هذا، ه���و االعراب عن 
اعتقادها بأن تراجع احلكومة 
عن موقفها الرافض الس���قاط 
القروض او فوائدها وموافقتها 
على اقرار »صندوق األس���رة« 
لن يضع حدا للهدر السياسي 
الباب  العام، ولن يغلق  للمال 
أمام مثل ه���ذه املطالبات، بل 
ان العك���س هو الصحيح على 
األرج���ح، فاالس���تجابة لطلب 
او فوائدها  القروض  اس���قاط 
س���يفتح أبوابا مماثلة جديدة 
وعدي���دة، ولعل في سلس���لة 
البدالت واالستثناءات والكوادر 

وما يقدم لنا مثاال ودرسا.
الغرفة من  اليه  وما تهدف 
بيانها هذا أخي���را هو التنبيه 
مرة أخرى الى ان الكويت دولة 
يتطلب استقرارها االقتصادي 
توس���يع قاعدته���ا االنتاجية 
وتخفي���ض درجة انكش���افها 
اخلطير، ويتطلب استقرارها 
االجتماعي توفير ما ال يقل عن 
عشرين ألف فرصة عمل حقيقي 
س���نويا وعلى م���دى العقدين 
القادمني عل���ى األقل، وبالتالي 
الس���يولة  اه���دار فرصة  فإن 
املالية احلالية س���يؤدي حتما 
ال���ى نقص خطير ف���ي مناعة 
الكويت االقتصادية واالجتماعية 
واألمنية، وإذا كنا لسنا بحاجة 
الى التذكير بنتائج عدم استقرار 
اسعار النفط، فإن من واجبنا 
اننا نعيش عصر  الى  التنبيه 
انفجار علم���ي يحمل كل يوم 
تقنيات واكتش���افات جديدة، 
وان من واجبنا التحذير بأننا 
نعيش في قلب منطقة تتناهب 
أجواءها رياح التغيير، ويتفاعل 

حتت رمالها وميض نذير.

بل نذهب ال���ى ما هو أبعد 
من ذلك فنزع���م ان »صندوق 
األسرة« املقترح يسير باالجتاه 
املعاكس للمبادرة السامية التي 
أطلقها صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد حيثن 
ش���كل »اللجنة االستش���ارية 
لبحث التطورات االقتصادية« 
ووجها � يوم افتتح أعمالها في 
سبتمبر 2011 � نحو أهداف ثالثة: 
االس���تغالل األمثل للفوائض 
املالية، معاجل���ة مظاهر الهدر 
االس���تهالكي غير املس���ؤول 
واالفراط في االنفاق اجلاري غير 
املنتج، وتهيئة املناخ املناسب 
القط���اع اخلاص  لكي ينهض 
مبس���ؤولياته التنموية، وهي 
توجيهات انعكست فعال وبكل 
قوة وصراحة في تقرير اللجنة 

املذكورة وتوصياتها.
ما تهدف الي���ه الغرفة من 
بيانها هذا هو التذكير مبا سبق ان 
أوضحته � مع جهات وشخصيات 
كثيرة ومتخصصة � حول حقيقة 
املالية«  ما يسمى »بالفوائض 
وواقع ما يس���مى »بالقروض 

االستهالكية املتعثرة«.
الغرفة من  اليه  وما تهدف 
بيانها ه���ذا ه���و التذكير مبا 
لم تترك مناس���بة � منذ العام 
1985 حت���ى اآلن � دون الدعوة 
اليه »لكي تبقى تكاليف الرفاه 
االجتماعي في اطار قدرة الدولة 
وموارده���ا، وفي حدود حاجة 
املواطنني ومعاييرها، ولكي يبقى 
دعم املال العام ملستحقيه دون 
غيرهم ولكي ال يؤدي التوسع 
في مفهوم الرفاه االجتماعي وفي 
تكاليف الدعم احلكومي الى مزيد 
من اخللل االقتصادي والتواكل 
االجتماعي، وإلى تكرار االعتداء 
على املال العام وعلى مستقبل 

هذه الس���يولة، وه���ذا الغياب 
املقت���رن باخف���اق متكرر في 
تنفيذ خطط التنمية، ترك الباب 
مفتوحا امام االستغالل السياسي 
لهذه السيولة املرحلية، كما سمح 
بتناقض واضح بني السياسات 
املالية والنقدية واالقتصادية.

اننا في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت نعرف يقينا ومسبقا ان 
بياننا هذا لن يكون له اثر فاعل 
في مواق���ف من ميلكون اليوم 
وضع واقرار النسخة اجلديدة 
من مقترح اسقاط القروض اذ 
ال توجد حلوارن���ا معهم لغة 
مشتركة ومن املتعذر ان نصل 
الى وجهة نظ���ر تتطابق فيها 
احلس���ابات املعلنة للمصلحة 
العامة الراهنة واملس���تقبلية، 
مع احلس���ابات غي���ر اخلافية 
الى  للسياس���يني وتطلعاتهم 
صندوق االنتخابات، ومكافأة 
املواقف وسداد االستحقاقات، 
ودليلن���ا على ذل���ك ان كل ما 
ذكرناه من أبعاد وانعكاس���ات 
القروض،  مقترحات اس���قاط 
يتفق الى حد بعيد مع دراسات 
ومذكرات وبيانات أعلنتها جهات 
وشخصيات رس���مية وأهلية 
متخصص���ة ف���ي طليعته���ا � 
على س���بيل املثال ال احلصر � 
خطة التنمية وبرامج احلكومة 
الكويت املركزي،  ذاتها، بن���ك 
البن���ك الدولي، املستش���ارون 
االقتصادي���ون ملجل���س األمة 
واحلكومة، تقرير بلير، تقرير 
ماكن���زي، هيئ���ات وجمعيات 
املجتم���ع املدن���ي ذات الصلة، 
توصيات عش���رات املؤمترات 
والن���دوات املتخصصة، ومع 
ذلك اقتضت املصالح السياسية 
التغاف���ل ع���ن آراء كل ه���ذه 

اجلهات.

من البنوك وشركات االستثمار 
حتى 2008/4/1 والذين مازالت 
قروضه���م قائمة حت���ى نهاية 
عام 2012 ال يتج���اوز 67 ألف 
مواطن، أو ما يعادل 5.6% فقط 

من اجمالي عدد املواطنني.
ويؤكد بنك الكويت املركزي 
االس���تهالكية  الق���روض  ان 
واملقسطة تتسم بدرجة عالية 
من االنتظام، وال تتجاوز نسبة 
حاالت التعثر في السداد املتخذ 
بشأنها اجراءات قانونية 1.8% من 
اجمالي عدد القروض املعنية، 
ونح���و 1.2% من اجمالي حجم 
هذه القروض )نحو 6.5 مليارات 

دينار في 2012/11/30(.
3 � تنطل���ق املقترح���ات 
املختلفة السقاط القروض، مبا 
فيها نسختها األخيرة »صندوق 
األسرة« من اعتبارات سياسية 
بحت���ة، تغف���ل متام���ا األبعاد 
واالنعكاس���ات االقتصادي���ة 
واالجتماعي���ة والدس���تورية، 
العدال���ة  واملتمثل���ة بغي���اب 
واملس���اواة ب���ني املقترض���ني 
وغيره���م، وب���ني املقترضني 
أنفس���هم، ناهيك عن تكريس 
ثقافة االتكالية والتهاون وعدم 
االلتزام، واالستمرار في النهج 
السياسي واملالي الذي ساهم الى 
حد بعيد في تعميق االختالالت 
الكويتي،  الهيكلية باالقتصاد 
ولهذا كله، فإن مقترحات اسقاط 
القروض لم تطرح في أي دولة 
نامية او متقدمة، بل بقيت بدعة 

لم تقدم عليها اال الكويت.
4 � تعتقد الغرفة ان السبب 
األهم وراء االقتراحات املختلفة 
املالية  الس���يولة  الس���تخدام 
احلالية في متويل انفاق من هذا 
القبيل هو غياب االستراتيجية 
االستثمارية التنموية الستخدام 

عن ارتفاع اسعار النفط من جهة، 
وعن ضعف شديد في معدالت 
االس���تثمار التنموي من جهة 
اخرى، وبتعبير آخر، حتصل 
الكويت على عوائد نفطية تزيد 
عن حجم انفاقها اجلاري الذي 
وصل الى حدود 75% من الناجت 
احملل���ي االجمالي، وتعجز عن 
كفاية حاجتها احلقيقية لإلنفاق 
االستثماري الذي ال يتجاوز %9 

من الناجت املذكور.
2- ف���ي واق���ع األم���ر، ال 
ازمة قروض  الكوي���ت  تعاني 
اس���تهالكية متعث���رة، فعدد 
املواطنني الكويتيني احلاصلني 
على قروض استهالكية ومقسطة 

اآلنية واملس���رفة، على حساب 
االحتياجات التنموية واألجيال 
القادمة. وهو النهج الذي اهتمت 
الغرفة بترشيده منذ عام 1985، 
وأصدرت في السنوات األخيرة 
اربع مذكرات تفنيدا حلقائقه، 
وتوضيحا ملخاطره، وذلك في 
ديس���مبر 2006 ويونيو 2008 
 2011 ويناير 2010 وس���بتمبر 
ولعل من املفيد أن نعرض بإيجاز 
ش���ديد اهم النقاط التي اكدتها 

الغرفة في مذكراتها وهي:
1- ال متلك الكويت فوائض 
تزيد على احتياجاتها لتبددها في 
إنفاق عقيم، بل متر املالية العامة 
للدولة مبرحلة سيولة ناجمة 

أص���درت غرف���ة جت���ارة 
الكويت مذكرة حول  وصناعة 
مقترح إسقاط فوائد القروض 
على املواطنني املدينني للمصارف 
وشركات االستثمار بني يناير 
2002 ونهاية مارس 2008 من 

خالل صندوق األسرة.
ورأت »الغرفة« أن اسقاط 
القروض م���ا هو إال بدعة غير 
مس���بوقة وهدر ف���ي االنفاق 
باإلضاف���ة إلى صراع لكس���ب 

اصوات الشارع االنتخابي.
وقالت »الغرفة« في املذكرة انه 
منذ منتصف العام 2006 ومقترح 
القروض، بأش���كاله  اس���قاط 
املختلفة وتعديالته املستمرة، 
يس���تقطب اهتمام الساحتني 
السياس���ية واالقتصادية في 
الكويت، ويلعب دورا واضحا في 
رسم خارطة مواقف وحتالفات 
التيارات السياس���ية من جهة 
وفي تشكيل وتوقيت حركات 
املد واجل���زر لتعاون احلكومة 
ومجلس األمة من جهة اخرى، 
في إطار س���باق خطير لكسب 
الشارع االنتخابي على حساب 
العدل والتنمي���ة واملال العام. 
وهانح���ن اليوم ام���ام صيغة 
جديدة لهذا املقترح حتت اسم 
الذي تؤكد  »صندوق االسرة« 
مؤش���رات كثيرة على توافق 
بش���أنه بني احلكومة واللجنة 
املالية واالقتصادية في مجلس 

األمة.
ومن���ذ إلقاء حجر اس���قاط 
القروض في البئر، لم تر فيه 
غرفة جتارة وصناعة الكويت اال 
بدعة غير مسبوقة، تندرج في 
سياق نهج الهدر اإلنفاقي الذي 
التشريعية  افرطت السلطتان 
والتنفيذي���ة ف���ي تطبيقات���ه 
لتلبية الرغبات االس���تهالكية 

باألسواق اآلسيوية، لتسهيل 
وتيسير التدفق النقدي بني 
آسيا والشرق األوسط، وفقا 
لتمويل املرابحة، كما واصلت 
استراتيجيات الشركة التفوق 
عل���ى مقاييس الش���ركات 
املنافسة، بفضل كفاءة مديري 
احملافظ وقدرتهم على إيجاد 
التي  أفضل االس���تثمارات 
تعود بالقيمة للمستثمرين 
كم���ا من���ا حج���م فري���ق 
املبيعات والتسويق بإضافة 
مستشارين استثماريني ذوي 
خبرة ملختلف عملياتنا، حتى 
نتمكن من تق���دمي خدمات 
أفض���ل وحل���ول خاص���ة 

للعمالء.
 وتوافقا مع قوانني هيئة 
أسواق املال للشركات املدرجة، 
الكويتية الصينية  أعلنت 
التغييرات التالية في مجلس 

حيث بلغ إجمالي التزامات 
املجموع����ة لع����ام 2012 ما 
قيمت����ه 2.276.483دينارا 
مقارنة بع����ام 2011 والتي 

كانت 5.671.821 دينارا.
البيان  وبني في سياق 
أن نسبة املديونية مقارنة 
بأصول الشركة لم تتجاوز 
6.5% لعام 2012، األمر الذي 
بدوره س����يعمل كمؤش����ر 
ايجابي يعكس مدى سالمة 
املوق����ف املالي للش����ركة، 
وتدعيم مركزها املالي، الى 
جانب إتاحة الفرصة أمام 
الشركة للتوسع واالنتشار 
ف����ي املس����تقبل خاصة أن 
الشركة ليست لديها أعباء 

إدارتها: رئيس مجلس اإلدارة 
احلالي، عمر قتيبة الغامن، 
استقال من منصبه لتوليه 
رئاسة مجلس إدارة شركة 
أخرى، حيث متنع القوانني 
احلالية أن يترأس شخص 
واحد مجلسي إدارة لشركتني 
مدرجتني ومت تعيني ضاري 
علي الرش���يد البدر رئيسا 
ملجلس إدارة الشركة، حيث 
عمل البدر في مجلس إدارة 
الشركة الكويتية الصينية 
من���ذ ماي���و 2012 اما نائب 
رئيس مجلس اإلدارة احلالي 
أحمد عبداللطيف احلمد، فقد 
استقال من منصبه كنائب 
اإلدارة  مجل���س  رئي���س 
وسيستمر احلمد في عمله 
عضوا ف���ي مجلس اإلدارة 
إدارة  وعضوا منتدب���ا في 

الشركة.

متويلي����ة كبيرة ميكن أن 
تؤثر على نشاطاتها.

وقال سويدان ان إجمالي 
أصول الشركة منا بنسبة 
7% عم����ا كان علي����ه عام 
2011، ليبلغ إجمالي أصول 
الشركة 35.931.518 دينارا 
مقارنة بعام 2011 والبالغة 

33.610.704 دنانير.
الش����ركة  أداء  وع����ن 
للعام 2012 أكد س����ويدان 
أن الش����ركة عمل����ت على 
وضع إستراتيجية تهدف 
إل����ى اس����تغالل الف����رص 
املتاح����ة  االس����تثمارية 
القطاعات  والتوس����ع في 

التشغيلية املتنوعة.

بالتحدي���ات واخلط���وات 
املهمة للكويتية الصينية، 
وال نزال عل���ى ثقة بنجاح 
التركيز  استراتيجيتنا في 
على دول آس���يا الناش���ئة 
والفرص االستثمارية التي 
تقدمها ونواصل التزامنا بها 
بهدف زيادة عوائد املساهمني 

والعمالء«.
وح���ول أب���رز نتائ���ج 
ع���ام 2012 فق���د مت افتتاح 
مكتب للش���ركة في هونغ 
كونغ مع فريق استثماري 
متكام���ل، ليك���ون مكتبها 
الرئيسي في آسيا مما عزز 
قدرة الشركة على اقتناص 
وتقييم الفرص الواعدة التي 
الناشئة ومت  توفرها آسيا 
تأس���يس صندوق متوافق 
الش���ريعة اإلس���المية  مع 
التمويل  القتناص ف���رص 

بدفاتر الشركة بتاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية.

وكش����ف في مضمون 
حديثه أن إجمالي حقوق 
مساهمي الشركة األم لعام 
2012 بلغ 33.629.449 دينارا، 
محققة ارتفاعا بنسبة %20 
عن العام السابق حيث كانت 
27.938.883 دينارا، لتبلغ 
بذلك القيمة الدفترية للسهم 
140 فلس����ا لعام 2012 عما 
كانت عليه ف����ي عام 2011 

والتي كانت 120 فلسا.
التزامات الشركة  وعن 
أفاد سويدان بأن الشركة 
متكن����ت م����ن تخفي����ض 
مديونيتها بنس����بة %60 

أعلنت الشركة الكويتية 
الصينية االستثمارية، وهي 
شركة استثمارية متخصصة 
في االستثمار في آسيا، عن 
املالية لعام 2012،  نتائجها 
حيث بلغت أرباحها الصافية 
5.23 ماليني دينار، وبلغت 
إيراداتها 11.97 مليون دينار، 
وبربحي���ة 6.69 فل���وس 

للسهم.
كما أعلنت الشركة عن 
حتقيقها عائدا على امللكية 
بل���غ 6.17%، وع���ن ارتفاع 
إجمالي أصوله���ا الصافية 
ليصل إل���ى 95.49 مليون 

دينار في نهاية عام 2012.
 وق���ال العضو املنتدب 
الكويتي���ة  الش���ركة  ف���ي 
الصيني���ة االس���تثمارية، 
أحم���د عبداللطيف احلمد: 
الع���ام مليئ���ا  »كان ه���ذا 

أعلن نائب رئيس مجلس 
الس����الم  إدارة مجموع����ة 
القابضة د.طارق سويدان 
أن الش����ركة حققت صافي 
ربح ملساهمي الشركة األم 
2.492.885 دين����ارا بواقع 
ربحية للسهم الواحد 10.74 

فلوس.
وأوضح سويدان في بيان 
صحاف���ي أن مجلس إدارة 
ش���ركة مجموعة الس���الم 
القابضة قد اجتمع وناقش 
امليزانيات املدققة للعام 2012 
ومن ثم اعتمدها، فيما أوصى 
بتوزيع أسهم منحة بواقع 
7% عن السنة املالية 2012 
وذلك للمساهمني املسجلني 

أحمد عبداللطيف احلمد

د.طارق سويدان

تعيني ضاري البدر رئيسًا ملجلس اإلدارة

»الكويتية الصينية« تربح 5.23 ماليني دينار أرباح لـ 2012

»السالم القابضة« تربح 2.5 مليون دينار لـ 2012

رياضي����ة مغطاة ومكش����وفة 
وحوض س����باحة وناد صحي 
وقاع����ة أيروبيك وخدمة األمن 
الساعة  واحلراس����ة على مدار 
باإلضاف����ة إلى موقف س����يارة 
لكل ش����قة ومتوقع التس����ليم 

.2013/10
أم����ا املش����روع الثاني فهو 
مشروع أوليمبا وهو عبارة عن 
مول جتاري مت افتتاحه للزوار 
من اآلن ويقع على مس����احة 14 
ألف مت����ر مربع وموزع على 6 
أدوار تش����مل محالت جتارية 
ودور سينما وأماكن ترفيهية 
ومطاعم وكافيهات ومس����جدا 
صغي����را ومس����احات أللعاب 
األطف����ال ومركز صحي إضافة 
إلى برج سكني يتكون من 32 
شقة مساحة كل شقة 150 مترا 
مربعا ويش����مل كافة اخلدمات 

ومتوقع تسليمه 2013/10.
وأوضح اجلاسم أن املشروع 
الثالث هو مشروع إيفيال  وهو 
مجمع س����كني مخدوم بالكامل 
الس����كنية من  تتنوع وحداته 
برجني س����كنيني يتكونان من 
76 ش����قة تتراوح مس����احاتها 
م����ن 160 حتى 340 مترا مربعا 
إضافة إلى 12 منزال متسلس����ال 
ومتجاورا مس����احة كل منزل 
240 مترا مربعا موزعة على 4 
أدوار وحديقة أمامية لكل ڤيال 
، كما يشتمل املشروع على 26 
ڤيال متالصقة مع حديقة أمامية 
وجانبية مساحة كل ڤيال  405 
امتار مربعة موزعة على 4 أدوار 
ومن املتوقع تس����ليم املشروع 

.2014/9
وأضاف اجلاس����م أن شركة 
رواج العقارية وبعد جناحها في 
تسويق كامل وحدات مشاريع 
بهجة الواقعة في مدينة صبنجة 
الس����ياحية باجلانب اآلسيوي 
ملدينة اسطنبول وتلبية للطلب 
املتزايد من قبل املواطنني واملقيمني 

»رواج العقارية« توقع عقد تسويق
 3 مشاريع جديدة في إسطنبول 

على حد سواء للشراء والتملك 
واالستثمار في العقار التركي، 
فقد قامت عل����ى اختيار املنتج 
العقاري التركي الذي يتناسب 
مع احتياجات ومتطلبات العمالء 
مع منح العميل خيارات بالسعر 
وتسهيالت بالدفع تتوافق مع 

امكانياته.
وصرح اجلاسم بأن شركة 
رواج أضافت ه����ذه الباقة من 
املشاريع إلى املشروعني اللذين 
تقوم بتسويقهما والواقعني في 
مدينة كوشوداس����ي مبحافظة 
أزمير رابع أكبر محافظات تركيا 
وتقع على بحر أج����ه ومقابل 
اليونانية، وهذان  الس����واحل 
املشروعان جاهزان للسكن وتبدأ 
أسعار الشقق املكونة من غرفتني 
نوم من 15.300 دينار وفي اخلتام 
أكد اجلاس����م أن ش����ركة رواج 
التفاوض  العقارية في مراحل 
النهائية مع مشروعني جديدين 
في منطقة إيسنيورت باجلانب 
األوروبي من اسطنبول في موقع 

قريب من مطار أتاتورك.

أعلن طارق اجلاسم رئيس 
إدارة ش����ركة رواج  مجل����س 
القابضة والتي متلك شركة رواج 
العقارية عن توقيع شركة رواج 
العقارية على عقود لتسويق عدة 
مشاريع مميزة جديدة في مدينة 
التجارية  العاصمة  اسطنبول 

والتاريخية جلمهورية تركيا.
وذكر اجلاسم أن هذه املشاريع 
تتميز مبوقعها االس����تراتيجي 
لقربها من مجمع����ات جتارية 
وخدمية رئيسية فهي تقع مبدينة 
باشكشهير باجلانب األوروبي 
من اسطنبول القريبة من مطار 
أتاتورك الدولي، كما أنها تبعد 
أقل من 5 دقائق عن مول أوف 
إس����طنبول وهو أحدث وأكبر 
مجمع جتاري خدمي وس����كني 
املدينة، وبجانب  وترفيهي في 
املشاريع ستاد كياشهير الرياضي 
األوملب����ي كما أنه����ا قريبة من 
مستشفى باشكشهير احلكومي 

ومحطات املترو باص.
هذا وبني اجلاسم أن تنوع 
املش����اريع في نوع ومساحات 
وحداته����ا الس����كنية وتع����دد 
اخلدمات، باإلضافة إلى أسعارها 
املميزة يحقق للعمالء طموحاتهم 
ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم 
س����واء كان ه����دف العميل من 
الشراء ايجاد سكن ثان لقضاء 
اإلج����ازات مع العائلة أو لهدف 
أو  القصير األجل  االس����تثمار 

لتملك عقار مدر للدخل.
وذكر اجلاسم أن املشاريع 
التي مت التعاقد على تسويقها 
في الكويت هي ثالثة مشاريع 
البحري����ن  مملوك����ة لش����ركة 
لالستثمار العقاري أوروبا، أولها 
هو مشروع أريفا ويتكون من 
3 أبراج سكنية بواقع 140 شقة 
تتراوح مس����احات الشقق من 
132-216 مترا مربعا باإلضافة إلى 
محالت جتارية خلدمة السكان، 
طارق اجلاسموتتعدد اخلدمات من مساحات 

12.9 مليون دينار صافي أرباح »الصناعات الوطنية«
أعلنت شركة مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة 
عن بياناتها املالية للسنة 
املنتهية في 31 ديس���مبر 
2012، حيث حققت الشركة 
إجمالي أرباح بلغ 26.090 
مليون دينار مقارنة بربح 
25.289 مليون دينار عن 

السنة املالية 2011 بنسبة 
تغيير بلغت 3.2% لتحقق 
بذل���ك صافي رب���ح قدره 
12.981 ملي���ون دينار عن 
2012 مقارنة بخسائر قدرها 
28.483 مليون دينار عن 
2011 لتص���ل قيمة التغير 
بني العامني 41.464 مليون 

دينار بربحية للس���هم 10 
فلوس مقارنة بخس���ائر 

قدرها 23 فلسا عن 2011.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي صادر عنها امس 
امللكية  ان إجمالي حقوق 
بلغت 523.918 مليون دينار 
ب� 516.189 مليون  مقارنة 

دينار عن 2011 بنسبة تغير 
1.5%، فيما بلغت مبيعات 
العام املاضي  الشركة عن 
107.386 مالي���ني دين���ار 
ب� 99.909 مليون  مقارنة 
دينار عن 2011 بتغير قدره 
7.477 ماليني دينار بنسبة 

.%7.5

وأضافت الش���ركة في 
بيانها ان قيمة الربح قبل 
االستهالك وتكاليف التمويل 
بلغت 61.336 مليون دينار 
عن 2012 مقارنة ب� 15.496 
مليون دينار في 2011 بتغير 
قدره 45.480 مليون دينار، 

ما نسبته %295.8.

»بحرية« توصي بـ 5% نقدًا و5% منحة
اعتمد مجلس ادارة شركة املقاوالت واخلدمات 
البحرية )بحرية( البيانات املالية الس����نوية 

للشركة للسنة املنتهية في 2012/12/31.
وقالت الش����ركة في بي����ان لها على موقع 
البورصة انها حققت أرباحا بقيمة 1.818.096 
دينارا بواقع 8.77 فلوس، وذلك مقابل أرباح 

عن الفترة نفس����ها من الع����ام املاضي بقيمة 
1.660.379 دينارا بواقع 8 فلوس، وقد أوصى 
مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5 
بواقع 5 فلوس وتوزيع أسهم منحة بنسبة 
5% من رأس املال املدفوع بواقع 5 أسهم لكل 

100 سهم.

املؤشر

%

غياب اإلستراتيجية 
االستثمارية التنموية 

السبب وراء 
هذه االقتراحات 

الستخدام السيولة 
املالية فيها


