بيـان صحفــي

القرين تعلن ارتفاع صافي األرباح بنسبة  46في المئة لتصل إلى  16.57مليون د.ك.
( 54.15مليون دوالر) خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2016
-

نمو إيجابي ثابت في أرباح الشركات التابعة والزميلة

-

ارتفاع االستثمارات في الشركات الزميلة بنسبة  %20نظرا لزيادة حصة القرين من أرباح العطريات ونابيسكو
الكويت 22 ،يناير  – 2017أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 16.57
مليون دينار كويتي ( 54.15مليون دوالر أمريكي) خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية المنتهية في  31مارس ،2017
بارتفاع قدره  46في المائة مقابل  11.35مليون دينار كويتي ( 37.09مليون دوالر أمريكي) خالل نفس الفترة من العام
الماضي.
وبلغت ربحية السهم الواحد خالل ذات الفترة من السنة المالية مبلغ  15.94فلسا ً ( 52.09سنت أمريكي) بالمقارنة مع
 10.84فلسا ً ( 35.42سنت أمريكي) خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل مجمل الربح المجمع ارتفاعا ً بنسبة  11في المائة ليصل الى  46.82مليون دينار كويتي ( 153.01مليون دوالر
امريكي) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نظرا ً النخفاض تكاليف المبيعات في الشركات التابعة.
كما ارتفعت االستثمارات في الشركات الزميلة بنسبة  20في المائة أو ما يقارب  16.61مليون دينار كويتي (54.28
مليون دوالر أمريكي) نتيجة لزيادة حصة األرباح من الشركات الزميلة ،وخصوصا ً في الشركة الكويتية للعطريات
والشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) ،وبالتالي ارتفع إجمالي األصول في الشركة كما في  31ديسمبر  2016إلى
 548.37مليون دينار كويتي ( 1.79مليار دوالر أمريكي) بالمقارنة مع  521.47مليون دينار كويتي ( 1.71مليار دوالر
أمريكي) كما في  31مارس .2016
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك
عبدهللا المبارك الصباح "تؤكد النتائج المعلنة متانة واتزان هيكل استثمارات شركة القرين ،السيما في ظل العقبات
االقتصادية التي تشهدها المنطقة وحركة األسواق النفطية غير المستقرة ،ولكننا نواصل البحث وعلى الدوام عن الفرص
االستثمارية المحلية واإلقليمية التي تحافظ على هذا التنوع ،وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في
هذا المجال".
ومن جهته ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد سعدون علي "جاءت النتائج المحققة في محل
توقعاتنا ،وهو السبب األساسي في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خالل األعوام الماضية .فبحم ٍد من هللا تعالى ،تمكنت
جميع شركاتنا التابعة والزميلة من تحقيق أرباح جيدة خالل السنة المالية الحالية للشركة وبمعدل نمو ثابت ،وباألخص في
الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) والشركة الكويتية للعطريات – اللتين ساهمتا بشكل أساسي في تحقيق
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هذا االرتفاع في األرباح ،باإلضافة الى استمرار نمو وتحسن نتائج باقي الشركات التابعة والزميلة ،وهو ما يُتوقع أن يستمر
خالل الفترة المقبلة".
 انتهى -مالحظات للمحررين:
تأسست شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في عام  ،2004وبرأس مال قدره مائة وعشرة ماليين دينار كويتي موزعة على مليار
ومائة مليون سهم .وتضم محفظة استثمارات شركة القرين حصص في أكبر مشاريع وشركات الصناعات البتروكيماوية في الكويت مثل
شركة ايكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية لألوليفينات والشركة الكويتية للعطريات ،باإلضافة إلى حصصها الرائدة في مجاالت
الصناعة والخدمات البترولية والكيماويات من خالل استثماراتها في الشركة السعودية األلبان واألغذية (سدافكو) ،الشركة الوطنية للخدمات
البترولية (نابيسكو) ،والشركة المتحدة للمشروعات النفطية.
وتعتبر القرين من إحدى شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت التي تعتبر ما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في
مجموعها عن  33مليار دوالر أمريكي كما في  30سبتمبر  ،2016هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعـا في األنشطة
على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تمتلك المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي  60شركة عاملة
في  24دولة ،وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية ،اإلعالم ،العقار والصناعة .كما تمتلك من خالل الشركات التابعة
والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع-:
السيد /عبدالحميد نبيل ملحس
مدير مساعد ،قسم االستثمار  /وحدة اتصاالت وعالقات الشركة
بريد إلكترونيMalhas@qpic-kw.com :
 +965 22943232داخلي2012 :
هاتف:
السيد /نبيل فهمي فايد
مدير الشؤون اإلدارية
بريد إلكترونيNabil@qpic-kw.com :
 +965 22943232داخلي2041 :
هاتف:
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