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ربحية ال�صهم المجمعة في نهاية
الربع الرابع  2012بلغت  151فل�صا
لل�صهم مقارنة ب�  723فل�صا لل�صهم في
الفترة ذاتها من �صنة  .2011وبا�صتثناء
مكا�صب اإ عادة تقييم الملكية بالقيمة
العادلة ،تكون ربحية ال�صهم المجمعة
في �صنة  2011هي  193فل�صا ،اأ ي
بانخفا�ص بالمئة  21.8في �صنة 2012
عن الفترة ذاتها في .2011

استشراف المستقبل
وب��ه��ذه المنا�صبة ،ق��ال رئي�ص

«

تحديات المنافسة

% 125

«

مجل�ص اإدارة ال�صركة ،ال�صيخ عبداه
بن محمد بن �صعود اآ ل ثاني« :من
الناحية اا�صتراتيجية ،تعتبر �صنة
 2 0 1 2ناجحة بالن�صبة للوطنية
ل��ات�����ص��اات ،ح��ي��ث ا�صت�صرفنا
الم�صتقبل ،وذل��ك م��ن خ��ال زي��ادة
ح�صة ملكيتنا في تونيزيانا من 50
اإ ل��ى  75بالمئة ،و�صهدنا ا�صتمرار
جهود تحديث ال�صبكة في أا �صواقنا
عبر �صبكة الجيل ال��راب��ع المخطط
لها في الكويت ،وكذلك �صبكة الجيل
الثالث وخدمات الهاتف الثابت في

»
تون�ص .بينما من الناحية الت�صغيلية،
ا�صتمرت الوطنية لات�صاات في نموها
القوي في إاي��رادات عام  ،2012فقد
زادت بن�صبة  2.2بالمئة ،وقد ت أاثرت
ا لر بحية بتحد يا ت ا لمنا ف�صة في
الكويت وبتقلبات اأ�صعار ال�صرف في
الجزائر وتون�ص .اإننا نتطلع اإلى �صنة
 2013بكل تفاوؤل في �صوء الجهود
الفعلية الجارية في أا �صواقنا والتي
�صوف تبد أا في لتحقيق نتائج إايجابية
ل�صركة الوطنية لات�صاات».
واأ�صاف« :اإن مجل�ص ااإدارة عقد
يوم الخمي�ص الموافق  14فبراير 2013
اجتماعا اأ و���ص��ى من خاله بتوزيع
أا رباح نقدية ن�صبتها  125بالمئة من
القيمة اا�صمية لل�صهم ،بواقع  125فل�صا
لل�صهم للواحد ،علما باأن هذه التو�صية
خا�صعة لموافقة الجمعية العامة
للم�صاهمين والجهات المخت�صة».

:

»

«

»

ارتفاع العماء
و أاو�صحت ال�صركة أان عدد عماء
الوطنية لات�صاات ارتفع في نهاية
�صنة  2012اإ ل��ى  2.03مليون عميل
بزيادة بلغت  3.8بالمئة عن الفترة
ذاتها في �صنة  .2011وفي نهاية �صنة
 2012بلغت ا إايرادات  220.8مليون
دينار ( 785.3مليون دوار) ،مقارنة
باإيرادات بلغت  243.6مليون دينار
( 866.4مليون دوار) في الفترة ذاتها
من �صنة  ،2011اأ ي بانخفا�ص 9.4
بالمئة .والربح قبل الفائدة وال�صريبة
وا إاه���اك وا إاط��ف��اء في نهاية الربع
الرابع من �صنة  2012بلغ  84.4مليون
دينار ( 300.2مليون دوار) ،مقارنة
ب�  111.1مليون دينار ( 394.9مليون
دوار) في الفترة ذاتها من �صنة 2011
اأي بانخفا�ص بلغ  24بالمئة.

»

�نخف�ست �اإير�د�ت في نهاية �لربع �لر�بع من �سنة 2012
إ�لى  18.2مليون دينار مقارنة بـ 19.3مليون دينار عن �لفترة
ذ�تها في �سنة  ،2011وفي نهاية �لربع �لر�بع  2012بلغ
�سافي �لربح  0.6مليون دينار مقارنة ب�سافي خ�سارة بلغ
 10.7مايين دينار في �لفترة ذ�تها �سنة � .2011أما ح�سة
�لوطنية لات�ساات في �سافي ربح بر�فو � -لمملكة �لعربية
�ل�سعودية في نهاية �لربع �لر�بع من �سنة  2012فبلغت 1.3
مليون دينار مقارنة ،بـخ�سارة بلغت  6.0مايين دينار في
�لفترة ذ�تها من �سنة .2011

و�سل مجموع عدد �لعماء في نهاية �سنة � 2012إلى 0.61
مليون عميل� ،ي بزيادة بلغت  31.2بالمئة عن �لفترة ذ�تها في
 .2011 áæ°Sأ�ما إ�ير�د�ت �سنة  2012فبلغت  23.5مليون دينار،
مقارنة بـ  20.6مليون دينار� ،ي بزيادة  13.9بالمئة عن �لفترة
ذ�تها في �سنة .2011
كما بلغ �سافي �لخ�سارة �لتي تتحملها �لوطنية لات�ساات
من �سافي خ�سارة فل�سطين في نهاية �لربع �لر�بع  2012بلغ
 3.2مايين دينار ،مقارنة بـ  3.5مايين دينار في �لفترة ذ�تها
من �سنة .2011

% 2.9

«

2012

بلغ مجموع عدد �لعماء في نهاية �لربع �لر�بع  2012بلغ
 0.18مليون عميل� ،ي بزيادة بلغت  22.5بالمئة عن �لفترة ذ�تها
� .2011 áæ°S »aأما �اإيــر�د�ت في نف�س �لفترة من �سنة 2012
فبلغت  11.2مليون دينار ،مقارنة بـ  9.4مايين دينار في �لفترة
ذ�تها في �سنة .2011

وذك���رت ال�صركة ف��ي ب��ي��ان لها
اأم�ص ،اأن �صافي اأرباح �صنة  2012تاأثر
بعوامل مختلفة منها تحديات المناف�صة
في الكويت ،وكذلك تقلبات أا �صعار
�صرف العمات ااأجنبية في الجزائر
وتون�ص ،بااإ�صافة اإلى خ�صائر تدهور
عمليات ال� «بي او تي» في �صنة .2012

«

2013

..

75.5
اأع���ل���ن���ت ال�����ص��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة
لات�صاات ،اأنها حققت في نهاية الربع
ال��راب��ع من �صنة � 2012صافي ربح
مجمع بلغ  75.5مليون دينار ،مقارنة
ب�  362.1مليون دينار في الفترة ذاتها
في �صنة .2011
�صافي الربح المجمع ل�صنة 2011
ت�صمن مكا�صب القيمة العادلة بمبلغ
 265.3مليون دينار ،حيث تم ااعتراف
بها خال إاعادة التقييم بالقيمة العادلة
لح�صة الوطنية لات�صاات في اأعقاب
زي��ادة حقوق ملكية الم�صاهمين في
تونيزيانا م��ن  50اإ ل��ى  75بالمئة،
وبا�صتثناء مكا�صب القيمة العادلة
ل�صنة  2011يكون �صافي الربح 96.8
مليون دينار.
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المواد الغذائية

وذكر باأن معدل الت�صخم ااأ�صا�ص،
الذي ا ي�صمل اأ�صعار المواد الغذائية
والم�صروبات ،ارتفع بن�صبة  2.7بالمئة
على اأ�صا�ص �صنوي .وقد كانت هذه هي
المرة ا أاولى التي يرتفع فيها م�صتوى
الت�صخم ا اأ �صا�ص عن الت�صخم في
الموؤ�صر العام .وهذا يو�صح التركيب
المتغير لم�صادر ال�صغط على الت�صخم،
حيث تباطاأ ارت��ف��اع اأ �صعار المواد
الغذائية في العام  ،2012في حين
�صهدت المكونات ا أا خ��رى ارتفاعات
اأكبر.

«
اأ علنت �صركة انفنيتي العقارية
عن م�صاركتها في معر�ص العقارات
الكويتية والدولية من تنظيم �صركة
ا ك�صبو �صيتي لتنظيم ا لمعا ر �ص
والم ؤوتمرات خال الفترة من  4إالى 7
مار�ص المقبل ،بم�صاركة � 42صركة
محلية وخليجية في فندق الريجين�صي.
وقالت المدير العام في ال�صركة
نادية بهبهاني اإن ال�صركة تاأ�ص�صت على
يد نخبة من أا�صحاب الخبرة في مجال
الت�صويق العقاري وال�صياحي ،وانطلقت
نحو ا لقمة للتر بع عليها  ،بف�صل
م�صداقية ال�صركة ونوعية الم�صاريع
التي تطرحها لل�صوق الخليجي.

واأ���ص��ار اإل���ى اأن اأ���ص��ع��ار ال��م��واد
الغذائية ارتفعت بن�صبة  2.1بالمئة
على أا�صا�ص �صنوي في �صهر دي�صمبر،
وهي اأقل ن�صبة ارتفاع لها منذ اأواخر
 ،2009م�صيرا اإ لى اأ نه بمقارنة مع
ال�صهر ال�صابق ،فقد انخف�صت ااأ�صعار
بن�صبة  0.7بالمئة ،ويرجع ذلك في
الغالب اإ ل��ى انخفا�ص ا اأ ���ص��ع��ار في
بع�ص المكونات الفرعية مثل اللحوم
والدواجن وا اأ �صماك ،با اإ �صافة اإ لى
ال��ح��ب��وب وال��خ��ب��ز ،وق��د بلغ معدل
الت�صخم في اأ �صعار المواد الغذائية
 5.6بالمئة لكامل العام  ،2012مع
زيادات ب�صيطة في الن�صف الثاني من
العام ،لكنه انخف�ص ب�صكل ملحوظ
عن م�صتواه للعام  2011والبالغ 9.7

بالمئة.

المابس واأحذية
ارتفعت اأ�صعار الماب�ص وا أاحذية
بن�صبة  3.9بالمئة في �صهر دي�صمبر،
لي�صتقر عند  4.0بالمئة لكامل العام
 ،2012وقد دفعت الزيادة التي �صهدها
�صهر دي�صمبر ،بما ي�صبه ااتجاه العام
ل�صنة  ،2012اأ�صعار الماب�ص الجاهزة
(اأي الماب�ص التي تباع في المتاجر)،
والتي ارتفعت بن�صبة  5.6بالمئة في
�صهر دي�صمبر.

المكونات السكنية
اأ م��ا مكون الخدمات ال�صكنية،
والذي ي�صكل نحو  27بالمئة من الموؤ�صر
العام ،ويت أالف ب�صكل كلي تقريبا من
ااإيجارات ،فقد �صهد زيادة بن�صبة 2.4

«

»
وت��اب��ع��ت «م��ن ه��ذه الم�صاريع
منتجع جزر المالديف ،والذي تتميز
ب�صحر الطبيعة و�صفاء المياه ،وكل
زي��ارة إا لى المنتجع تعد من الخيال،
فقد ق�صم المنتجع إالى ق�صمين ،احدهما
في مياه البحر ،وااآخر على الجزيرة،
ويحتوي الم�صروع على عدة مطاعم
�صاحرة ومدينة اأ لعاب مائية ،والتي
تعد من اأ ول��ى المدن المائية في جزر
المالديف ،وكذلك يوجد المعهد ال�صحي
وحو�ص ال�صباحة العام ،با إا �صافة
اإ لى اأ حوا�ص ال�صباحة الخا�صة بكل
�صالية».
ول��ف��ت بهبهاني اإ ل���ى اأ ن���ه يتم

«

2013

>

التضخم اأساس

واأف��ادت ال�صركة عن
بلوغ عدد عماء «نجمة»
في نهاية �صنة  2012اإلى
 9.06مايين عميل ،اي
بزيادة بلغت بالمئة 6.5
مقارنة بالفترة ذاتها في
�صنة  .2011وبلغ �صافي
ال��رب��ح ف��ي نهاية �صنة
 2012بلغ  27.6مليون
دينار ،مقارنة ب�صافي
ربح بلغ  14.4مليون
دينار عن الفترة ذاتها
في �صنة  .2011ح�صة
الوطنية لات�صاات
من �صافي ربح نجمة
 الجزائر في نهايةالربع ال��راب��ع 2012
بلغت  19.6مليون
دينار مقارنة ب� 10.3
م��اي��ي��ن دي��ن��ار عن
الفترة ذاتها في �صنة
.2011

2012

> % 2.1

% 3.9

«نجمة» الجزائر

و ا�صتقر عدد عماء تونيزيانا في
نهاية �صنة  2012عند  7.19مايين
عميل ،بزيادة بلغت  8.6بالمئة عن

»% 3.5 :

توقع تقرير اقت�صادي متخ�ص�ص،
اأ ن يبقى م��ع��د ل ا لت�صخم ا لمحلي
معتدا في العام  ،2013واأن يبلغ 3.5
بالمئة في المتو�صط ،م�صيرا إا لى أا ن
هذه المكونات �صترتفع من م�صتويات
متدنية اأ�صا.
وق��ال التقرير ال�صادر عن بنك
الكويت الوطني ،اإ ن معدل الت�صخم
في اأ�صعار الم�صتهلك بلغ  2.6بالمئة
على أا �صا�ص �صنوي في �صهر دي�صمبر
الما�صي ،مرتفعا ب�صكل طفيف عن
م�صتواه البالغ  2.3بالمئة في �صهر
نوفمبر ،افتا اإ ل��ى اأ ن ه��ذا اارت��ف��اع
ارتفاع اأ�صعار ال�صكن وال�صلع المنزلية
والخدمات ،فيما انخف�صت اأ�صعار المواد
الغذائية مقارنة مع ال�صهر الما�صي،
م�صيرا اإ لى اأ نه بالن�صبة لكامل العام
 ،2012فقد بلغ معدل الت�صخم 2.9
بالمئة في المتو�صط ،منخف�ص ًا عن
ن�صبته البالغة  4.8بالمئة في العام
.2011

الفترة ذاتها في �صنة ,2011
اأما اإيرادات �صنة  2012فبلغت
 201.9مليون ،مقارنة ب إايرادات
بلغت  210.0مايين .وا�صتقر
�صافي الربح في نهاية �صنة
 2012اإلى  46.7مليون دينار،
مقارنة ب�  52.7مليون دينار،
اأ ي با نخفا �ص بلغ با لمئة
 ،11.4وبلغت ح�صة الوطنية
لات�صاات من �صافي ربح
تونيزيانا ف��ي نهاية �صنة
 2012بلغت  35.2مليون
دينار ،مقارنة ب�  39.6مليون
دينار عن الفترة ذاتها في
�صنة .2011

الت�صويق لم�صروع �صراييفو دري��م
بمنطقة مي�صا فيت�ص ف��ي �صر ا ييفو
ج��م��ه��وري��ة ال��ب��و���ص��ن��ة وال��ه��ر���ص��ك،
حيث ج��م��ال الطبيعة وال��ق��رب من
جميع الخدمات وا أا ماكن ال�صياحية
والعاجية بالمنطقة ،وتوافر جميع
الم�صاحات ،ما يلبي حاجة العميل
الكويتي ب�اأ ق��ل التكاليف وباأ ن�صب
ااأ�صعار.
ودع���ت بهبهاني الم�صتثمرين
الباحثين عن م�صروعات عقارية مميزة
اإ لى التعرف على م�صروعات ال�صركة
خال فترة المعر�ص ،والتي �صتلبي
جميع احتياجاتهم العقارية المميزة.

بالمئة على اأ�صا�ص �صنوي ،وهو اارتفاع
ااأول والوحيد في هذه الن�صبة في عام
 .2012وقد ي�صكل ت�صخم ااإيجارات
عاما في ارتفاع معدل الت�صخم العام
في الم�صتقبل ،بعدما كان ي�صهد ن�صب
ارتفاع متدنية في الما�صي.

السلع والخدمات
و�صجل معدل الت�صخم في أا�صعار
ال�صلع المنزلية والخدمات ارتفاعا
بن�صبة  2.9بالمئة على أا�صا�ص �صنوي،
وبواقع  1.3بالمئة مقارنة بال�صهر
ا ل�صا بق  ،اأ م���ا با لن�صبة للخد ما ت
المنزلية (وه��ي مكون فرعي كان
اأ �صعاره قد ظلت غير متحركة خال
عامي  2011و ،)2012فقد ارتفعت في
�صهر دي�صمبر بن�صبة  7.8بالمئة على
اأ�صا�ص �صنوي.

السعودية تتصدر
واأ�صار اإلى اأن المملكة العربية
ال�صعودية ،تعتبر هي ااأولى في
المنطقة من حيث ن�صاط قطاع
ال�صقق الفندقية الخدمية فيها،

«

»

فازت �صركة المزايا القاب�صة ،للمرة
الثانية ،بجائزة «�صوبربراند  -الكويت»،
ا اأ م��ر الذي يعزز المكانة المميزة التي
و�صلت لها العامة التجارية الخا�صة
بها .وقد جاء هذا الفوز الجديد لعامة
المزايا التجارية ،لي ؤوكد نجاح ال�صركة
في الو�صول إا ل��ى م�صتوى من ال�صهرة
على الم�صتويين المحلي والدولي ،وليوؤكد
اأي�صا تفوقها على العديد من العامات
التجارية ااأخرى ،كما يعك�ص هذا الفوز
م�صتوى الم�صداقية الذي تتمتع به عامة
المزايا التجارية ،و�صمعتها ال�صوقية
بين مختلف ا أاو�صاط،من عماء و�صركاء
وم�صاهمين وموردين.
وف��ي ه��ذه المنا�صبة ،قالت نائب
الرئي�ص التنفيذي لتطوير ااأعمال واإدارة

ذك�����ر ت���ق���ري���ر اق��ت�����ص��ادي
متخ�ص�ص  ،اأ ن ق��ط��ا ع ا ل�صقق
المفرو�صة «الخدمية» ف��ي دول
مجل�ص التعاون الخليجي
اي��زال في طور النمو ،وذلك
في ظل هيمنة العامات التجارية
المحلية ،والتي تعتبر الغالبية من
مرافقها اإ م��ا قد تم ت�صميمها على
ن�صق عمارات ال�صقق ال�صكنية ،واإما
تم تحويل المباني ال�صكنية
اأنه قد ّ
ااعتيادية اإلى مرافق �صقق مفرو�صة
«خدمية».
وبين التقرير ال�صادر م ؤو خرا
عن «�صركة التعمير لا�صتثمار
العقاري» ،اأن حجم الطلب ت�صاعد
خال ال�صنوات ااأخيرة على ال�صقق
الفندقية ب��دول مجل�ص التعاون
الخليجي ،وياأ تي ه��ذا الت�صاعد
من�صجما مع ازدياد عدد الم�صافرين
من رجال ا اأ عمال الذين يزورون
المنطقة ،كما اأدى كذلك ارتفاع عدد
المقيمين من الوافدين اإ ل��ى دول
المنطقة خال ال�صنوات الما�صية،
اإ لى توجه ال�صركات نحو تاأ جير
ال�صقق الفندقية لمدد زمنية ق�صيرة.

العقار والت�صويق بال�صركة المهند�صة
�صلوى ملح�ص« :اإنه منذ انطاقة «المزايا»
ااأول���ى في ع��ام � ،2003صعت اإل��ى اأن
ت�صمن لنف�صها مكانة �صوقية مرموقة
ت�صتطيع من خالها اأن تتو�صع في اأعمالها
وم�صاريعها ،محليا و إا قليميا وعالميا،
و�صمن ه��ذا الم�صمار قامت «المزايا»
بت�صجيل عامتها التجارية ،و�صمان
حقوق ملكيتها الفكرية في كل من الكويت،
ااإمارات ،قطر ،ال�صعودية ،لبنان ،المغرب
والبحرين ،فيما يجري العمل ب�صكل مكثف
على �صمان ت�صجيل هذه العامة في باقي
ا أاقطار العربية والعالمية».

قوة اأداء
وتابعت« :العامة التجارية

للمزايا ،ا�صتمدت قوتها م��ن واق��ع
اأ داء ال�صركة على مدار عمر ال�صركة
و�صنوات العمل ال��ج��اد وال���د وؤ وب،
فجميع الم�صاريع التي اأطلقتها كانت
ا اأ �صل الحقيقي وراء ه��ذا النجاح،
وبناء عامة تجارية قوية تحظى
بكل هذه الثقة وااحترام في الو�صط
العقاري المحلي وااإقليمي ،وبالطبع،
فاإ ن ا اأ �ص�ص ال�صلبة ومعايير ا اأ داء
التي التزمت بها المزايا منذ انطاقتها،
تم تطبيقها في عملية اإ طاق وتنفيذ
الم�صاريع ،لت�صجل المزايا تاريخا
حافا با إا نجازات ،من خال التزام
ال�صركة بتقديم كل ما هو متميز في
عالم العقار ،واالتزام ب�صروط التنفيذ
والت�صليم والجودة».

»:

حيث تع ّد هذه ال�صقق هي ال�صكن
المف�صل في المملكة .وخال الفترة
من  ،2011 – 2004ارتفع عدد
مباني ال�صقق المفرو�صة الخدمية
في المملكة العربية ال�صعودية
وبمعدل �صنوي بلغ  8.8بالمئة،
لي�صل عدد تلك المباني اإلى .2.026
وتتواجد الغالبية العظمى من
مباني ال�صقق المفرو�صة  /الخدمية
في المنطقة ال�صرقية ( 30.2بالمئة
من اأ�صل  85.687مبنى مرخ�صا
من قبل الهيئة العامة لل�صياحة

-

»

وااآثار) .وتليها مكة المكرمة (19.4
بالمئة).

نمو مطرد
وي�صهد �صوق العقارات في
المنطقة نموا مطردا في أا عقاب
مما دفع
ث��ورات الربيع العربيّ ،
مطورو العقارات في ااإمارات على
تركيز اأ عمالهم على قطاع ال�صقق
الفندقية /الخدمية ،والتي لم تكن
م�صتغلة ن�صبيا وبهذا الحجم في
ال�صابق.

