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 مقابل ٢٫٣٩ مليار دينار في نفس الفترة من ٢٠٠٨ وباستثناء عدد من الشركات لم تعلن نتائجها 

 ٥٩١ مليون دينار األرباح الصافية للشركات المدرجة بانخفاض ٧٥٪
 ذكر تقريــــر اجلمان ان 
الشــــركات املدرجة  جميع 
أعلنت نتائجها عن النصف 
األول ٢٠٠٩، وذلك عدا شركة 
«عارف»، باإلضافة إلى ست 
شركات أخرى متعثرة لم 
تعلــــن نتائجها عن فترات 
ســــابقة، وقد بلغ مجموع 
نتائــــج الشــــركات أرباحا 
صافيــــة قدرها ٥٩١ مليون 
دينار وذلك بانخفاض نسبته 
٧٥٪ عن النصف األول من 
العام ٢٠٠٨ حني بلغ مجموع 
أرباحها الصافية ٢٫٣٩ مليار 
دينار، وقد بلغ عدد الشركات 
الرابحة ١٢٦ شركة بأرباح 
مقدارها ٩٩٣ مليون دينار، 
في مقابل تكبد ٥٨ شــــركة 
بخسائر مقدارها ٤٠٢ مليون 
دينار، أي بحصة تبلغ ٦٥٪ 
للرابحة و٣٥٪ للخاسرة من 

إجمالي الشركات.
  وقـــال التقرير ان جميع 
القطاعات قد تراجع أداؤها 
دون استثناء، وكان قطاع 
االســـتثمار األكثر تراجعا 
بنســـبة ١٤٩٪، حيـــث كان 
القطاع اخلاسر الوحيد مبقدار 
٢٢٨ مليون دينار، وتال قطاع 
االستثمار من حيث نسبة 
التراجـــع كل مـــن املوازي 
والصناعة والتأمني مبعدل 
٨٨ و٨٦ و٨٢٪ على التوالي، 
بينما كانت قطاعات اخلدمات 
واألغذية وغير الكويتي األقل 
تراجعا مبعدل ١٨ و٥٤ و٥٩٪ 

على التوالي. 

 أكثر ١٠ شركات حققت انخفاضا
  في نتائج النصف األول ٢٠٠٩ 

 نسبة االنخفاض  الشركة  الترتيب 

 -١٤٩٦٪  قرين قابضة  ١ 

 -١٤٥٥٪  ادنك  ٢ 

 -١٣٧١٪  اجلزيرة  ٣ 

 -١٠٤٣٪  التعمير ك  ٤ 

 -١٠٤١٪  املعدات  ٥ 

 -٥٨٢٪  مدار  ٦ 

 -٥٥٥٪  وثاق  ٨ 

 -٣٠٨٪  ص متحدة  ٨ 

 -٢٩٨٪  اهلية  ٩ 

 -٢٩٧٪  اسكان  ١٠ 

 أعلى ١٠ شركات حققت نموا
  في صافي الربح للنصف األول ٢٠٠٩ 

 مرة (أضعاف)  الشركة  الترتيب 

 ١٢٫٥  املواساة  ١ 

 ٧٫٠  السالم  ٢ 

 ٣٫٩  مواشي  ٣ 

 ٣٫٥  خليج زجاج  ٤ 

 ٣٫١  نابيسكو  ٥ 

 ٢٫٣  النقل  ٦ 

 ١٫٩  د للتمويل  ٧ 

 ١٫٩  اتصاالت  ٨ 

 ١٫٨  بحرية  ٩ 

 ١٫٧  التقدم  ١٠ 

 أعلى ١٠شركات من حيث الخسائر المطلقة في النصف األول ٢٠٠٩  أعلى ١٠شركات من حيث األرباح المطلقة في النصف األول ٢٠٠٩ 

 نسبة التراجع في نتائج القطاعات في النصف األول ٢٠٠٩ 

 تقرير مركز الجمان عن أرباح الشركات خالل النصف األول من  ٢٠٠٩ 

 البقية ص ٣٣ 




