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إعالنات الیوم

مجلس ادارة (وربة) يوصي بتوزيع 7 % نقدي عن عام
2013

16 مارس, 2014 / 08:00 ص

 
 

يعلن سوق الكويت لألوراق المالیة أن مجلس ادارة شركة وربة للتامین (وربة) قد اجتمع يوم
الخمیس الموافق 13-03-2014، واعتمد البیانات المالیة السنوية للشركة للسنة المنتھیة في

 2013-12-31
وفقا لما يلي :  

نتائج اعمال الشركة :-  
البند السنة المنتھیة في 31-12-13 السنة المنتھیة في 12-12-31 

الربح(خسارة)(د.ك) 1,135,570 1,020,557   
ربحیةالسھم (فلس كويتي) 6.69 5.91 

اجمالي الموجودات المتداولة 51,295,016 62,588,363 
اجمالي الموجودات 85,230,048 98,862,121 

اجمالي المطلوبات المتداولة 32,213,722 44,328,350   
اجمالي المطلوبات 38,658,278 51,258,894 

اجمالي حقوق المساھمین 46,361,327 47,427,077 
  

بلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ 332,917 د.ك 
بلغ اجمالي المصروفات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ 228,828 د.ك 

 
التوزيعات المقترحة:  

 
اوصى مجلس ادارة الشركة باجراء التوزيعات التالیة عن السنة المنتھیة في 2013-12-31 

 
توزيع ارباح نقديه 7 % من القیمة االسمیه للسھم 7 فلس كويتي لكل سھم 

 
علما بان ھذه التوصیات تخضع لموافقة الجمعیة العمومیة والجھات المختصة .  

 
مصادر التوزيعات: 

 
صافي ربح السنة واالرباح المرحلة . 
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