 34اقتصاد

االثنني  2مايو 2016

عمومية الشركة وافقت على توزيع  %10نقداً وانتخبت مجلس إدارة جديداً

السعد :انخفاض التزامات «مجموعة الصناعات» إلى  786مليون دينار
أحمد مغربي

قال رئيس مجلس اإلدارة
ف����ي مجموع����ة الصناع����ات
الوطنية القابضة سعد السعد
ان املجموع����ة حقق����ت صافي
ربح مببلغ  25.4مليون دينار
مقارنة مع  28.3مليون دينار
للفترة نفسها من  ،2014كنتيجة
النخفاض حصة املجموعة في
نتائج الشركات التابعة والزميلة
بنسبة  %36وانخفاض إيرادات
االستثمارات بنسبة  %33متأثرة
بانخفاض أسعار النفط الذي أثر
بدوره على أسعار أسهم شركات
البتروكيماويات الذي بلغ أكثر
من  60مليون دينار.
وأوض����ح الس����عد خ��ل�ال
انعق����اد اجلمعي����ة العمومية
العادي����ة ملجموعة الصناعات
ان االلتزامات املالية للمجموعة
انخفضت بنسبة  %2لتسجل
 786مليون دينار مقارنة مع
 799مليون دينار للفترة نفسها
من عام .2014
وذكر ان مبيعات املجموعة
شهدت زيادة بنسبة  %10لتسجل
حوالي  140مليون دينار خالل
عام  2015مقارنة مع  127مليون
دينار في عام  ،2014كان لهذا
تأثير في حقوق املس����اهمني
املخصصة ملالكي الشركة األم،
فقد انخفضت خالل عام 2015
بنسبة  %13لتسجل  384مليون
دينار مقارنة مع  440مليون
دينار في العام السابق نتيجة
انخفاض القيمة العادلة ضمن
حقوق املساهمني.
وقال الس����عد في رده على
سؤال من احد املساهمني حول
اخلسائر التي منيت بها شركة
ايكاروس التابع����ة ملجموعة
الصناعات ان انخفاض اسعار
النفط والبتروكيماويات خالل
العام املاضي انعكس س����لبا
وأدى ال����ى انخف����اض ارباح
شركتي س����بكيم والتصنيع
في السعودية ،مشيرا الى ان
انخفاض ارباح «ايكاروس» جاء
من رفع اسعار اللقيم والكهرباء
واخلدمات في السعودية.
وذكر الس����عد انه ال يوجد

بيئة األعمال صعبة
ذكر السعد ان بيئة األعمال في العالم صعبة
للغاية وهو ما شاهدناه مؤخرا في تردد
االحتياطي الفيدرالي االميركي في رفع معدالت
الفائدة اكثر من مرة ،مشيرا الى ان صعوبة
االوضاع االقتصادية وانهيار اسعار النفط وقوة
الدوالر االميركي كلها عوامل اربكت الساحة
االقتصادية وادت الى خسارة السلع ألكثر من
ثالثة ارباع قيمتها السابقة.

ارتفاع الفوائد البنكية محلي ًا
سعد السعد مترئسا عمومية الصناعات الوطنية

 %11منو مبيعات
«أسمنت الكويت»
لتحقق  93مليون
دينار
 %10منو مبيعات
املجموعة لتسجل
 140مليون دينار

مقارنة بني وضع شركة ايكويت
وايكاروس ،حيث قال ان االولى
تأخذ لقيما مدعوما من الدولة
وهو يصب في مصلحة االرباح
واالسعار ،مشيرا الى ان أرباح
«اي����كاروس» وتوزيعاتها في
السابق كانت جيدة للغاية.
وش����دد الس����عد عل����ى ان
ميزانية مجموعة الصناعات
قوية وستزداد قوة مع حتسن
اس����عار النفط خالل االش����هر
املقبلة.
وقال السعد ان سوق الكويت
لالوراق املالية ش����هد خسائر
رأسمالية بلغت ما يقارب من
 3.5مليارات دينار بنسبة %12
من القيمة الرأس����مالية ،حيث
بلغت القيمة الرأسمالية بنهاية
ع����ام  2015حوال����ي  26مليار
دين����ار مقارنة م����ع  30مليار
دينار بنهاية ع����ام  ،2014كما
شهد عام  2015تراجعا جماعيا
جلميع مؤشرات سوق الكويت،
حيث تراجع مؤشر «كويت »15
بنسبة .%15
الشركات التابعة
حول أداء الشركات التابعة

(ريليش كومار)

ملجموعة الصناعات الوطنية
القابض���ة ،ق���ال الس���عد ان
شركة إيكاروس للصناعات
النفطي���ة حققت خالل 2015
خس���ائر صافية بلغت 7.8
ماليني دين���ار مقابل صافي
رب���ح وقدره  10ماليني دينار
في  2014بنسبة  ،%177وذلك
لالنخفاض احلاد في أسعار
املنتج���ات البتروكيماوي���ة
لش���ركتي تصنيع وسبكيم
نتيجة االنخفاض احلاد للطلب
من الدول الصناعية ،كان من
تبعات ذلك االنخفاض حدوث
انخف���اض لكل م���ن إجمالي
االصول بنسبة  %43لتسجل
 104ماليني دينار مقارنة مع
 181مليون دينار لعام ،2014
كما سجلت الشركة انخفاضا
في حقوق املساهمني بنسبة
 %52لتسجل  70مليون دينار
مقارنة مع  145مليون دينار
لعام .2014
شركة الدرة الوطنية العقارية
قامت شركة الدرة الوطنية
العقاري���ة بتحقي���ق نتائج
جيدة ،حيث ارتفعت االرباح

واالصول وحقوق املساهمني
نتيجة توسع النشاط العقاري
للشركة.
وق���د ش���هد  2015زيادة
النش���اط العقاري بالشركة،
حيث قامت الشركة بتطوير
االراضي اململوكة لها في مناطق
الصاحلية واملهبولة في داخل
الكويت .وفي الرياض ودبي
من خارج الكويت.
شركة أسمنت الكويت
استمرت الشركة في حتقيق
نتائج طيبة وملحوظة في حجم
وقيمة املبيعات من االسمنت
البورتالندي العادي واملقاوم
للكبريتات وكذا زيادة تشغيل
وحدات تعبئة أكياس االسمنت
السائب العادي واملقاوم نتيجة
التوس���عات التي متت خالل
عام  2015فقد حققت الشركة
منو في املبيعات وقدره %11
لتحقق مبلغا وقدره  93مليون
دينار.
الجمعية العمومية
هذا ،وقد وافقت اجلمعية
العمومية ملجموعة الصناعات

الوطنية القابضة على جميع
بنود ج���دول األعمال ،حيث
صادقت على تقرير مجلس
إدارة املجموع���ة عن أعمال
السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر  ،2015وعلى تقرير
مراقبي احلسابات ،كما وافقت
اجلمعية على توزيع  %10نقدا،
واعتماد مكافأة أعضاء مجلس
إدارة الشركة.
كما وافقت اجلمعية أيضا
على تفويض مجلس اإلدارة
بإص���دار صكوك وس���ندات
بالدين���ار الكويت���ي أو بأي
عملة أخرى يراها مناس���بة
ومبا ال يتجاوز احلد األقصى
املصرح به قانونا أو ما يعادله
بالعمالت األجنبية.
ومت انتخ���اب مجل���س
إدارة جديدة للشركة يتكون
من:حس���ام فوزي اخلرافي،
س���عد الس���عد ،س���ليمان
الداللي ،شركة الثقة املشتركة
العقارية وعبدالعزيز الربيعة
وعبدالعزيز الراشد وعلي مراد
بهبهاني ومه���ا خالد الغنيم
وشركة املهن العاملية للتجارة
العامة.

أعرب السعد عن استيائه من ارتــفاع الفوائد
البنـكية في السوق احمللي والتي تبلغ  %5على
الديــنار ،فيما تبلغ الفائدة اخلارجية على
الدوالر والعمالت األخرى  ،%1.25مشيرا إلى أن
االقتراض من اخلارج أفضل من الداخل على
الرغم من قوة الدينار مقابل العمالت األخرى.
وأشار إلى ان املجموعة لو حذفت بندي فوائد
القروض (خدمة الدين) ،باإلضافة إلى االنخفاض
في األصول احمللية كان يفترض أن حتقق
املجموعة فرقا في األرباح.

التخارج من مطار امللكة علياء
قال السعد ان مجموعة الصناعات الوطنية دخلت
ضمن كونسورتيوم في مشروع امللكة علياء
الدولي في األردن ،حيث متتلك الشركة حصة
قدرها  %25من االستثمار القائم على نظام الـ
 ،B.O.Tمشيرا الى ان الشركة تتوقع ان يحقق
املشروع ابتداء من العام املقبل ارباح وستقرر
الشركة التخارج وبيع حصتها مستقبال.
وقال ان عدد املسافرين في مطار امللكة علياء
يقدر بحوالي من  8الى  12مليون مسافر سنويا
وتبلغ كلفة التطوير للمطار  260مليون دينار
وقام الشركاء بتمويالت الى احلكومة االردنية
بواقع  65مليون دوالر في  2013و 75مليون
دينار في عام  2014و 85مليون دينار خالل
.2015

عموميتها وافقت على جدول األعمال وعدم توزيع أرباح

الصباح :هيكلة «املستثمرون» لتحقيق األرباح املستدامة

الشيخ أحمد الداود الصباح مترئسا عمومية الشركة أمس

قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئي���س التنفي���ذي
لشركة مجموعة «املستثمرون
القابض���ة» الش���يخ أحم���د
ال���داود الصباح ،إن األحداث
االقتصادي���ة املضطربة في
األسواق وما متر به املنطقة
من أح���داث جيوسياس���ية
لن يغير من خطط الش���ركة
االستثمارية ،واستراجتيتها
في حتقيق منو مستدام بأرباح
مساهميها.
وأوضح الصب���اح خالل
اجلمعي���ة العمومي���ة ل���ـ
«املستثمرون» التي انعقدت

بنسبة حضور بلغ (،)%50.69
أن «املستثمرون» استطاعت
احلفاظ عل���ى متانة أصولها
خ�ل�ال  2015وم���ن تنميتها،
وأن زيادة رأس���مالها مكنها
من تخفيض هيكل مطلوباتها
التمويلية مبعدالت مؤثرة،
متوقع���ا أن يش���هد 2016
حتسنا في أداء الشركة عالوة
على اس���تمرار تراجع هيكل
مطلوباتها.
ووافقت اجلمعية العمومية
لـ «املستثمرون» على جميع
بن���ود ج���دول أعمالها وفي
مقدمتها توصية مجلس اإلدارة

بعدم توزيع أرباح عن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر
 ،2015وعلى توصية مجلس
اإلدارة بع���دم صرف مكافأة
أعضاء مجل���س اإلدارة عن
الفترة نفسها.
كم���ا توقع حتس���ن أداء
الش���ركة خالل العام احلالي
بفضل اخلطوات التي اتخذها
مجل���س اإلدارة واإلدارة
التنفيذية لتدعي���م مركزها
املالي واستمرار تراجع معدالت
مطلوباتها ،وأشار الداود إلى
أن اس���تدعاء الدفعة األولى
من زيادة رأس���مال الشركة
األم بقيمة  30مليون دينار،
ليصبح رأس امل���ال املصدر
واملدفوع  3 ،62ماليني دينار
في عام  ،2015وذلك يعد من
أهم اإلجن���ازات التي جنحت
إدارة الشركة في إمتامها خالل
العام املاضي.
وتوقع أن يكون لذلك آثار
ايجابية عالية على مستقبل
«املس���تثمرون» ،خصوصا
أن هذه اخلطوة أسهمت في
تدعيم املركز املالي للشركة
وضخ اس���تثمارات جديدة
وفي خفض معظم التزاماتها،
حيث شهد إجمالي االلتزامات
تراجعا كبيرا وملحوظا خالل
العام املاضي ،حيث س���جل
 9.7مالي�ي�ن دينار باملقارنة
مع  26.2مليون دينار بنهاية
 2014وبنسبة تراجع بلغت
 %63تقريبا.
وأشار الصباح إلى استمرار
خطة التوسع في مشروعها
العقاري في جمهورية مصر
العربية الفتا إلى أنه يعد واحدا
من أكثر املشروعات العقارية
تكامال في اآلونة األخيرة في
مصر ،وأن الش���ركة تسعى
من خالله إلى حتقيق طفرة
كبيرة على مس���توى األداء
التشغيلي.
وأض���اف الصب���اح أن
«املس���تثمرون» استطاعت
خالل الع���ام املاضي حتقيق
من���و يف���وق  %2.5في قيمة
موجوداتها قياس���ا بـ ،2014
حيث بلغ مجموع املوجودات
 64.2مليون دينار في 2015
مقابل  62.6مليون دينار في
.2014
وناق���ش الصب���اح خالل
اجلمعية بيان الدخل املجمع لـ
«املستثمرون» عن  ،2015حيث
أوضح أن الشركة سجلت في

 2015خسائر بـ  993ألف دينار
نتيجة استبعاد شركة زميلة
في عملية التخارج ،حيث إن
ذلك االستثمار لم يحقق القيمة
التي كانت اإلدارة تأملها منه،
فكان ق���رار التخارج من ذلك
االستثمار مبنزلة عملية وقف
لنزف اخلسائر املتأتية منه،
لكنها في املقابل حققت أرباح
استثمارات بقيمة  770.8ألف
دينار.
وأوضح أن «املستثمرون»
استطاعت خفض مصروفاتها
لهذا العام بواقع  %15تقريبا
قياسا بعام  ،2014حيث بلغت
مصروفات التشغيل لهذا العام
م���ا قيمته  315ألف دينار في
حني كانت قد بلغت  369ألف
دينار في عام .2014
ولفت الصباح إلى أن العام
املاضي شهد جملة من األحداث
االقتصادية عامليا وباملنطقة،
ولعل من أبرز هذه األحداث ما
أشارت إليه التقارير الصادرة
عن صندوق النقد الدولي من
توقعات حول استمرار التعافي
ف���ي االقتص���ادات املتقدمة
بشكل محدود وغير متساو،
مع اس���تمرار تقلص فجوات
الناجت بالتدري���ج ،وأن آفاق
النمو ستظل في  2016و2017
تنوء بأعباء تباطؤ اقتصاد
الصني واستعادته للتوازن،
وانخفاض أس���عار الس���لع
األولية ،والتوترات في بعض
اقتصادات األسواق الصاعدة
الكبرى.
وشدد أحمد الداود الصباح
عل���ى أن الش���ركة ماضي���ة
بعزم وقوة ف���ي إمتام خطة
إعادة الهيكلة التي متت منذ
زيادة رأسمال الشركة وإنها
استطاعت أن جتتاز عقبات
كثيرة خالل املرحلة املاضية،
وأنه���ا جنحت ف���ي التغلب
عل���ى العديد من املش���كالت
التي عرقلت مسيرتها خالل
السنوات املاضية ،وأضاف لدي
تفاؤل شديد بعودة الشركة إلى
طريقها السليم خالل املرحلة
املقبل���ة وأننا سنس���تكمل
مس���يرة النم���و وتعويض
اخلسائر املاضية في فترات
قصيرة مستقبال وأن تكاتف
املس���اهمني الرئيسيني خالل
املرحلة املاضية شكل عالمة
فارقة في معدل أداء الشركة
متطلعا إلى جناحات كبيرة
في املستقبل القريب.

