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»زين السعودية« تمدد قرض مرابحة
يستحق في 2009 إلى 2010

»لؤلؤة« أرسلت بيانات 30 سبتمبر
إلى إدارة السوق محملة بخسارة 27 فلسًا للسهم

»صروح العقارية« تحقق ارتفاعًا
 في األرباح التشغيلية بالربع األخير بنسبة %60

»الوساطة« تبحث عن مخرج
 مع إدارة السوق بشأن تسويات »الكاش«

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
لؤل���ؤة الكويت العقارية ارس���لت بيانات 30 
س���بتمبر 2009 الى ادارة السوق، امس، وذلك 

بعد االنتهاء من امليزانية.
ولفتت املصادر الى ان ميزانية الشركة محملة 
بخسارة تتراوح بني 26 و 27 فلسا للسهم بسبب 
الظروف التي مرت بها الشركة مثلها مثل بقية 

الشركات العقارية األخرى.
وأوضحت ان الشركة ستطلب عقد اجتماع مع 
إدارة السوق خالل األسبوع املقبل، إلعادة السهم 

إلى التداول مرة أخرى بعد تسليم امليزانية.
وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر صافية 
للنص���ف األول من 2009 بلغ���ت 4.78 ماليني 
دينار، مقارنة بأرباح 12.07 مليون دينار للفترة 

نفسها من 2008.
وبخصوص التف���اوض مع البنوك احمللية 
بشأن شروط سداد بعض القروض، أفادت بأن 
الشركة التزال في مرحلة التفاوض والتي من 
خاللها س���يتم حت����ويل ه���ذه الق��روض من 
قصيرة األجل إلى قروض متوس���طة وطويلة 

األجل.

أعلنت شركة صروح العقارية 
والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها 
عن نتائجها املالية املجمعة للربع 
الرابع من ع����ام 2009 ونتائجها 
للس����نة املالية الكاملة واملنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 حيث بلغت 
عائدات صروح في الربع الرابع 
من السنة احلالية ما يعادل 438 
مليون درهم مقارنة ب� 532 مليون 
درهم سجلت في نفس الفترة من 
السنة املالية 2008، وقد جاءت هذه 
املتكررة  العائدات من اإليرادات 
احملصل����ة من تأجي����ر الوحدات 
في مشروع ساس النخل وقرية 
اخلالدية وقرية العيون، باإلضافة 
إلى اإليرادات الناجتة عن بيعها 
لقطع����ة أرض ف����ي الغدير إلى 
مشروع مشترك جديد للشركة، 
وارتفع����ت األرباح التش����غيلية 
في الربع الرابع إلى 333 مليون 
درهم، أي بنسبة 60% عن تلك التي 
سجلت في ذات الفترة من السنة 

املاضية والتي عادلت حينها 208 
ماليني درهم.

وفي أعقاب عملية إعادة الهيكلة 
الناجحة ملشروع الغدير، وكجزء 
من استراتيجية صروح املستمرة 
جلذب أطراف ثالثة من املستثمرين 
إلى مشاريع مختارة، قامت صروح 
ببيع قطعة األرض التي س����يتم 
تطوير املرحلة األولى من مشروع 
الغدير عليها والبالغة مساحتها 
643.000 متر مربع إلى ش����ركة 
السديرة لالستثمار العقاري ذ.م.م. 
والتي متل����ك صروح 30% منها، 
محققة ربحا ق����دره 293 مليون 
درهم. وقد مت تعيني صروح إلدارة 
التطوير العقاري للمشروع. هذا 
وما زالت صروح متتلك بقية قطعة 
األرض في س����يح سديرة والتي 
تزيد مساحتها على 51.8 مليون 
متر مربع والتي تظهر في بيانات 

صروح بقيمتها االسمية.
وتابعت صروح خالل السنة 

تركيزه����ا على حتس����ني نوعية 
أرباحها عبر زيادة حجم اإليرادات 
املتك����ررة والناجت����ة عن تأجير 
العقارية. وقد أسفرت  الوحدات 
عملية إعادة التقومي الس����نوية 
للعقارات االس����تثمارية الثالثة، 
س����اس النخل وقري����ة اخلالدية 
وقري����ة العيون والتي مت تأجير 
جميع الوحدات فيها، عن مساهمة 
إضافية في بيان الدخل تعادل 53 
مليون درهم. هذا وسينمو حجم 
إيرادات اإليجار في عام 2010 إذ 
سيتضمن إيرادات إيجار الوحدات 
في محافظ صروح لالستثمارات 
العقارية مب����ا فيها الوحدات في 
برجي »صن تاور« و»سكاي تاور« 
التجارية في مشروع  واحملالت 
شمس. وفي عام 2011 ستضاف 
إلى هذه احملافظ االس����تثمارية 
وحدات مش����روع الريانة والذي 
كان يعرف سابقا مبشروع حدائق 

الغولف 2.

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركات 
الوس���اطة املالية تبحث حاليا عن مخرج بشأن 
»تسويات الكاش« مع ادارة التسويات، مستدركة 
بأن تلك التسويات تتعدى املاليني من الدينارات، 
خاصة ان الش���ركات تعاني من تراجع االيرادات 
بسبب تراجع قيم التداول في السوق خالل االشهر 
االخيرة. وقالت ان تلك التسويات ستؤثر سلبا 
على ميزانيات شركات الوساطة ال� 14 لعام 2009 

وذلك المتناع »شركة املقاصة« وادارة التسويات 
في السوق عن قبول أي مفاوضات بشأن تسويات 

املبالغ التي يتم التعامل فيها.
وبينت ان شركات الوساطة بانتظار تطبيق 
النظام الرقابي اجلديد للتداول والذي مبقتضاه 
سيتم الش���راء على االسهم وفقا لرصيد العميل 
من الكاش منعا ألي تداوالت وهمية في الس���وق 
خالل املرحلة املقبلة، الفتة الى ان النظام اجلديد 

سيمنع حدوث أي تداوالت غير صحية.

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان البنوك املمول���ة التفاقية املرابحة 
املش���تركة التي حصلت عليها »زين 
السعودية« في وقت سابق قد وافقت 
على تق���دمي االعف���اءات اخلاصة عن 
مستحقات عام 2009 املاضي على ان 
يتم توزيع هذه املستحقات على العام 
احلالي على اساس ربع سنوي، مشيرة 
الى ان »زين السعودية« تعهدت بتقدمي 
بيانات مالية ربحية مفصلة لهذه البنوك 
لوضعها املالي وقدرتها على سداد هذه 

االلتزامات.
وكانت »زين السعودية« قامت في 
اغس���طس من عام 2008 بتوقيع عقد 
مرابح���ة بقيمة 2.5 ملي���ار دوالر مع 
مجموعة من البنوك السعودية واحمللية، 
اهمها الراجحي والبنك الس���عودي � 

الفرنسي وبنك كاليون.

على أساس ربع سنوي

تجتمع مع إدارة السوق األسبوع المقبل إلعادة السهم للتداول

تركز على تحسين نوعية أرباحها عبر زيادة إيرادات تأجير الوحدات العقارية

جهود من البورصة لعالج مشاكل التسويات »الكاش«

فهد بن محمد آل ثاني

البيانات المالية لعام 2009
النمو20082009

2.9%973.6 مليون ريال قطري949.5 مليون ريال قطريصافي األرباح
18.1%46 مليار ريال قطري39 مليار ريال قطرياجمالي املوجودات
اجمالي السلف 

8.2%26 مليار ريال قطري24 مليار ريال قطريوالقروض

20%27.9 مليار ريال قطري23.2 مليار ريال قطرياجمالي الودائع
اجمالي حقوق 

19.1%5.9 مليارات ريال قطرياملساهمني

22%2 مليار ريال قطري1.7 مليار ريال قطريااليرادات التشغيلية

مجلس إدارة بنك الدوحة يوصي بتوزيع
50% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية

»غلف إنفست«: تخفيض »موديز« لتصنيف »الصناعات الوطنية«
انعكس بالسلب على األداء العام للبورصة

انه س���يتم إصدار هذه األسهم 
مباش���رة بعد اجتماع اجلمعية 
املزمع عقده  العامة للمساهمني 

بتاريخ 2010/3/24.
وأكد الشيخ فهد بن محمد بن 
جبر آل ثاني في نهاية حديثه أن 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
سوف يعمالن معا على حتقيق 
املزيد من اإلجنازات وحتقيق 
م���ا مت وضعه م���ن أهداف في 
البنك للسنوات  استراتيجية 

الثالث املقبلة.

قد بلغ 5.38 رياالت قطرية وأن 
نسبة العائد على متوسط حقوق 
املساهمني بلغت 21.7% ونسبة 
العائد على متوسط املوجودات 

بلغت %2.36.
كما أفاد بأن بنك الدوحة قد 
تسلم بالفعل قيمة اكتتاب السادة 
جهاز قطر لالستثمار في رأس 
مال البنك املتمث���ل في املرحلة 
الثاني���ة والتي تع���ادل 5% من 
مجموع أس���هم رأس املال أي ما 
يعادل 8.612.408 اس���هم، وقال 

املساهمني في نهاية العام مبلغ 
5.9 ملي���ارات ري���ال قطري أي 
بنس���بة زيادة قدرها 19.1% عن 

العام السابق.
هذا وقد صرح الشيخ فهد بأن 
البنك قد حقق نس���بة منو في 
اإليرادات التشغيلية تعادل %22، 
حيث ارتف���ع إجمالي اإليرادات 
التش���غيلية من 1.7 مليار ريال 
قطري عام 2008 إلى ملياري ريال 
قطري عام 2009 وقال ان متوسط 
العائد على الس���هم من األرباح 

قطري ع���ام 2008 إلى 46 مليار 
ريال قطري عام 2009 أي بنسبة 
منو تعادل 18.1% وارتفع إجمالي 
السلف والقروض من 24 مليار 
ريال قطري ع���ام 2008 إلى 26 
مليار ريال قطري عام 2009 أي 

بنسبة منو تعادل %8.2.
وبني أن الودائع قد منت بنسبة 
20%، حيث ارتفع إجمالي الودائع 
من 23.2 مليار ريال قطري عام 
2008 إلى 27.9 مليار ريال قطري 
عام 2009 كما بلغ إجمالي حقوق 

صرح رئيس مجلس إدارة بنك 
الدوحة فهد بن محمد بن جبر آل 
ثاني بأن مجلس اإلدارة قد أقر 
في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 
اجلاري مسودة البيانات املالية 

املدققة لعام2009.
كما ص���رح أيضا بأن صافي 
أرباح البنك ع���ن عام 2009 قد 
بلغت 973.6 مليون ريال قطري 
باملقارنة مع 946.5 مليون ريال 
قطري عام 2008 أي بنسبة منو 
تعادل 2.9%، موضحا أن املجلس 
قد قرر تقدمي توصية للجمعية 
العامة للموافقة على توزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بنسبة %50 
من رأس املال املدفوع أي بواقع 
خمس���ة رياالت قطرية للسهم 

الواحد.
وأض���اف أن البيانات املالية 
املدققة وصاف���ي األرباح املعلن 
املقترحة  التوزيع  عنها ونسبة 
مرهونة مبوافقة اجلهات الرقابية 

واجلمعية العامة للمساهمني.
وقال أيضا ان البنك قد حقق 
نسب منو ملحوظة بكل املؤشرات 
ارتف���ع إجمالي  املالي���ة، حيث 
املوجودات م���ن 39 مليار ريال 

ذك���ر تقرير ش���ركة غلف 
انفست أن مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد انخفاضا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع 
-27.2 نقطة وبنسبة -%0.39 
كما انخفض املؤشر الوزني بواقع 
-8.11 نقاط وبنس���بة -%2.11، 
وذلك لعدة عوامل أهمها، خبر 
تخفيض موديز لتصنيف شركة 
الوطنية  مجموعة الصناعات 
القابض���ة أدى إل���ى حالة من 
الهلع في أواخر األسبوع أثرت 
بشكل سلبي على أسهم مجموعة 
الصناعات بشكل خاص وعلى 
السوق بشكل عام. كما انخفض 
السوق بس���بب تأخر إعالنات 
أرباح الشركات املدرجة للسنة 
املالية 2009 وخصوصا البنوك 
التي كان من املتوقع أن تبدأ في 
االعالن خالل األسبوع، باالضافة 
إلى ترقب جلسة محاكمة شركة 
اجيليتي في القضية املرفوعة 
ضد الشركة من قبل احلكومة 
األميركية وأدى ذلك إلى تذبذب 
أسهم مجموعة اجيليتي، وعلى 
الرغم من انخفاض السوق خالل 
األسبوع إال أن أسهم املجاميع 
واألسهم الرخيصة شهدت تداوال 
نشطا وكثرت املضاربات عليها 
ما أدى الى متاسك السوق بشكل 

نسبي.
وأف���اد التقرير ب���أن قطاع 
اخلدمات تص���در أعلى تداول 
بنسبة 32.9% من إجمالي القيمة 
املتداولة لألسبوع حيث شهد 
سهم زين تداوال ب� 20.2 مليون 
سهم بقيمة 18.8 مليون دينار، 
وأيضا شهد سهم هيتس تليكوم 
ب� 163.6 مليون س���هم  تداوال 
بقيمة 17.4 مليون دينار، وحل 
قطاع االستثمار ثانيا بنسبة 
26.3% وذلك بسبب التداول على 
سهم ايفا حيث تداول ب� 245.9 
مليون سهم بقيمة 26.5 مليون 
دينار، وشهد سهم الصفاة تداوال 
ملحوظا حي���ث تداول ب� 76.2 
مليون سهم بقيمة 10.2 ماليني 
دين���ار، ولقد حل قطاع العقار 
ثالثا بنسبة 12.5% وذلك بسبب 
التداول على سهم »عقارات ك« 

حيث تداول ب� 107.1 ماليني سهم 
بقيمة 8.3 ماليني دينار، وشهد 
سهم أبيار تداوال ملحوظا حيث 
تداول ب� 128 مليون سهم بقيمة 

7.5 ماليني دينار.
وكان قد ذك���ر التقرير في 
حتليل له األسبوع املاضي أن 
املؤشر يجب عليه أن يتجاوز 

نقطة املقاومة األولى عند 7.110 
نقاط ومن ث���م نقطة املقاومة 
الثانية عند 7.250 نقطة ليستمر 
باالرتفاع، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤش���ر إلى 
نقطة الدعم األولى عند 7.000 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 
6.840 نقطة، وبالفعل فقد ارتفع 

املؤشر في بداية األسبوع مالمسا 
نقطة املقاومة األولى ولكن عجز 
املؤشر عن جتاوزها مما أدى إلى 
انخفاض املؤشر بسبب انخفاض 
القيم والكميات املتداولة خالل 
األسبوع، أما بالنسبة لتحليله 
للفترة املقبلة، فتوقع أن املؤشر 
يجب علي���ه أن يتجاوز نقطة 

املقاومة األولى عند 7.110 نقاط 
ومن ثم نقطة املقاومة الثانية 
عن���د 7.250 نقطة ليس���تمر 
باالرتفاع، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤش���ر إلى 
نقطة الدعم األولى عند 7.000 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.840 نقطة.

973.6 مليون ريال قطري صافي أرباح 2009 بنمو 2.9% عن 2008

أكد في تقريره األسبوعي أن التداول النشط على األسهم الرخيصة وراء تماسك المؤشرات 

التغير %28 يناير 21 يناير االسهم االكثر ارتفاعا

28.3%0.1060.136شركة الصناعات املتحدة

19.1%0.0940.112الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية

18.8%0.4000.475الشركة االولى للتسويق احمللي للوقود

15.7%0.2420.280شركة عارف للطاقة القابضة

9.2%0.1960.214شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

التغير %28 يناير 21 يناير االسهم االكثر تراجعا

-29.4%0.0510.036شركة استراتيجيا لالستثمار

-17.3%0.4900.405بنك بوبيان

-13.0%0.3450.300مجموعة الصناعات الوطنية

-10.5%0.0760.068الشركة الدولية للمنتجعات

-9.3%1.5001.360الشركة الكويتية لألغذية

تقــرير


