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61.6 مليون دينار أرباح 14 شركة عقارية
170.9 مليون دينار خسائر 15 شركة في عام 2009

23.5 مليون دينار أرباح الشركات الصناعية
ونمو أرباح »التأمين« 150% في 2009

 محمد عبدالرحمن
حققت الشركات الصناعية املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية نتائج إيجابية في العام 2009 مقارنة مبا كان عليه احلال 
في عام 2008، إذ حقق قطاع الشركات الصناعية أرباحا إجمالية 
في 2009 قدرها 23.588 مليون دينار مقابل خسائر إجمالية بلغت 

356.478 مليون دينار في 2008، وبنسبة تغير %107.
وقد أظهرت دراس���ة إحصائية أعدتها »األنباء« أن 26 شركة 
صناعية مدرجة من إجمالي 28 شركة أعلنت نتائجها املالية عن 
العام 2009، حققت 16 ش���ركة منها إجمالي أرباح قدرها 93.575 
مليون دينار، بينما منيت 10 شركات أخرى بخسائر بلغت 69.987 
مليون دينار عن العام نفسه، فيما لم تعلن شركتان هما اخلليج 
لصناعات الزجاج والش���ركة الكويتي���ة لصناعة مواد التغليف 

نتائجهما املالية حتى اآلن.
وأوضحت الدراسة حتقيق شركة أسمنت الكويت ألعلى أرباح 
في قطاع الشركات الصناعية عن العام 2009 حيث بلغت 12.813 
مليون دين���ار والتي متثل 13.6% من إجمال���ي األرباح، في حني 
حققت ش���ركتا الكويتية لصناعة وجت���ارة اجلبس والكويتية 
لصناعة مواد البناء أدنى أرباح عن العام نفسه مبقدار 586 ألفا 

و564 ألف دينار على التوالي.
أما على صعيد اخلسائر، فقد منيت شركة الصناعات الوطنية 
القابضة بأكبر خسائر من بني ش���ركات القطاع وقدرها 23.187 
مليون دينار عن عام 2009 والتي متثل 33% من إجمالي اخلسائر، 
بينما كانت شركتا الوطنية للصناعات االستهالكية وإيكاروس 
للصناعات النفطية صاحبتي أدنى خسائر عن نفس العام مبقدار 

70 ألفا و995 ألف دينار على التوالي.
وفي قطاع التأمني، أظهرت الدراس���ة إعالن 6 شركات مدرجة 
عن بياناتها املالية عن العام 2009 وعدم إعالن شركة واحدة هي 
األولى للتأمني التكافلي عن بياناتها حتى اآلن، حيث حققت أربع 
شركات أرباحا إجمالية قدرها 15.809 مليون دينار مقابل حتقيق 
شركتني إجمالي خسائر بلغت 11.626 مليون دينار، وبذلك يكون 
قطاع التأمني قد حقق أرباحا إجمالية عن العام 2009 قدرها 4.183 
ماليني دينار مقارنة مع أرباح قدرها 1.671 مليون دينار في 2008 

وبنسبة تغير %150.
وقد حققت الشركة األهلية للتأمني أعلى أرباح من بني شركات 
القطاع بقيمة 8.163 ماليني دينار بنسبة 51.6% من إجمالي األرباح 

احملققة في 2009.

في دراسة أعدتها »األنباء« أظهرت تكبد القطاع خسائر قدرها 109.2 ماليين دينار في 2009 مقارنة بنحو 92.2 مليونًا في 2008

أرباح »التجارية العقارية« تمثل 17.3% من اإلجمالي وخسائر »منشآت« تمثل 25.8% من اإلجمالي
محمد عبدالرحمن

مني قطاع الشركات العقارية 
املدرج���ة في س���وق الكويت 
لألوراق املالية بحجم خسائر 
إجمالية بل���غ 109.275 ماليني 
دينار ف���ي العام 2009 مقارنة 
بخسائر قدرها 2.259 مليون 
دينار في العام 2008 بنس���بة 

تغير قدرها )-%18(.
وأظهرت دراسة إحصائية 

أعدتها »األنب���اء« عن النتائج 
العقارية  املالي���ة للش���ركات 
املدرجة وأرباحها وتوزيعاتها 
خالل العام 2009، ان 14 شركة 
عقارية من إجمالي 39 شركة 
مدرجة في قطاع العقار أعلنت 
عن بياناتها املالية للعام 2009 
حققت أرباح���ا بلغت 61.648 
مليون دين���ار بينما منيت 15 
ش���ركة اخرى بخسائر قدرها 

170.926 مليون دينار عن العام 
نفس���ه، حيث جاءت احملصلة 
النهائية حتقيق قطاع الشركات 
العقارية املدرجة إجمالي خسائر 
قدرها 109.275 ماليني دينار عن 
2009 مقارنة بخس���ائر بلغت 
92.259 مليون دينار في العام 

.2008
كما بينت الدراسة ان األرباح 
احملقق���ة في قطاع الش���ركات 

العقارية ف���ي 2009 كانت من 
التجارية  الش���ركة  نصي���ب 
العقارية والتي بلغت 19.057 
مليون دينار ومتثل 17.3% من 
إجمالي األرباح احملققة 19.057 
مليون دينار بينما حققت شركة 
املصالح العقاري���ة أدنى ربح 

مبقدار 82 ألف دينار.
وعلى صعيد اخلسائر في 
2009، منيت ش���ركة منشآت 

العقاري���ة بأكبر  للمش���اريع 
اخلسائر، حيث بلغت 44.271 
ملي���ون دين���ار، والتي متثل 
25.8% من إجمالي اخلس���ائر، 
بينما كانت أقل اخلس���ائر من 
العقارية  نصيب شركة سنام 
التي بلغت 969 ألف دينار، فيما 
لم تعلن 8 شركات عقارية عن 
بياناتها وتوزيعاتها املالية عن 

2009 حتى اآلن.

»المدينة للتمويل« وّقعت اتفاقية 
جدولة ديونها مع 4 بنوك محلية

الخرافي يحث »هيئة الصناعة« على زيادة مساحات 
المصانع المشاركة في خطة التنمية

»الكويتية« تجّدد عقد استئجار مكتب
في الهند لمدة 3 سنوات بـ 50 ألف دينار

»البترول الوطنية« تمدّد عقداً لمدة 6 أشهر 

وقف التداول بأسهم »مزايا« و»دبي األولى« 
لما بعد اجتماع مجلس إدارتها اليوم

»المستثمرون« تغير ممثليها في إدارة »أصول«
قال سوق الكويت لألوراق املالية إن شركة 
أصول لالس���تثمار أفادته بأن مجلس اإلدارة 
قد وافق ف���ي اجتماعه امس االول على طلب 
شركة مجموعة »املستثمرون القابضة« بتغيير 

ممثلها في مجلس ادارة شركة أصول لالستثمار 
خالد األيوب وتع��يني فيصل البصيري بدال 
منه للفت���رة املتبقية من عمر مجلس اإلدارة 

احلالي.  

أحمد يوسف 
حث رئيس احتاد الصناعات 
الكويتي���ة حس���ني اخلرافي 
الهيئة العامة للصناعة على 
س���رعة االس���تجابة ملطالب 
الصناعيني فيما يخص املوافقة 
على طلباته���م بزيادة حجم 
املصانع، خصوصا التي تتعلق 
بنشاط مباشر وفاعل في خطة 
التنمية. وق���ال اخلرافي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
عددا من الصناعيني قد تقدموا 
العامة للصناعة  الهيئة  الى 
ألخذ املوافقات الالزمة لزيادة 
مساحتهم فيما يتعلق بإنتاج 

املواد الرئيسية من مواد البنية التحتية من حديد 
التس���ليح وإنتاج االسمنت واالسفلت وغيرها 

من هذه الصناعات. وأضاف أن 
عدم تلبية زيادة املساحة يحد 
من املنافسة مع املنتج األجنبي 
الذي يغزو البالد، في حني ان 
الوطنية قادرة على  الصناعة 
تلبية االحتياجات بجودة عالية. 
ولفت إلى ان املصانع التي قد 
تقدمت لزيادة مس���احتها كلها 
تعمل وفق ضوابط واشتراطات 
البيئة، وال يوجد منها خطورة 

على البيئة والصحة العامة.
وأكد ان املصانع قد تقدمت 
العام���ة للصناعة  الهيئة  الى 
لنظر طلبها، لكن دون مجيب، 
فالتعقيدات والروتني احلكومي 
سببان رئيس���يان ومباشران في عرقلة خطط 

التنمية.

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادرها ان شركة املدينة 
للتمويل واالستثمار وّقعت اتفاقية جدولة ديونها 
وشركاتها التابعة والبالغة 62 مليون دينار مع 4 

بنوك محلية خالل األسبوع املاضي.
وقالت املصادر ان الشركة ستعلن عن توقيع 
اتفاقية اعادة جدولة ديونها رسميًا قريبا، حيث كانت 

تنتظر حلني اإلعالن عن البيانات املالية 2009.

أحمد مغربي
قالت مصادر مسؤولة ل� »األنباء« ان مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية طلبت جتديد عقد استئجار 
مكتب املؤسسة لالدارة واملبيعات في محطة مدارس 
بالهند ملدة 3 سنوات مببلغ اجمالي وقدره 50 ألف 
دينار، وذلك لتيسير النشاط التجاري للطائر االزرق 

الى الهند. وذكرت املص���ادر ان قرار جتديد العقد 
سيبدأ من بداية شهر ابريل اجلاري وسيستمر الى 
31 مارس 2013، مشيرة الى ان طلب التجديد جاء 
بناء على الطلب املتزاي���د على اخلط بني الكويت 
والهند، خاصة أن الكويت بها نسبة ال يستهان بها 

من الوافدين من الهند.

أحمد مغربي
علم���ت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة 
في شركة البترول الوطنية ان الشركة تقدمت 
بطلب لتمديد عقد صيانة الطرق الرئيسية في 
مصافي الشركة الثالث مع شركة خليفة دعيج 
الدبوس واخوانه احملدودة ملدة 6 أشهر اضافية 

حتى تاريخ 29 سبتمبر املقبل.

وذكرت املصادر ان »البترول الوطنية« عرضت 
مبلغ 180 ألف دينار على الشركة لتمديد فترة 
العقد، مع العلم ان الش���ركة كانت قد طرحت 
مناقصة لصي���انة الطرق الداخلية باملصافي 
نهاية ش���هر مارس املاض���ي على ان يتم فض 
العطاءات اخلاصة بها في منتصف شهر مايو 

املقبل.

أعلنت شركة املزايا القابضة ان مجلس ادارة الشركة 
س���يجتمع اليوم للنظر في جدوى االس���تحواذ على 
بقية ال� 36% من شركة دبي األولى للتطوير العقاري 
باالضافة الى 64% التي متلكها مجموعة املزايا حاليا، 
والنظر في االس���تحواذ على بقية ال� 21% من شركة 

الواجهة املائية للتطوير العقاري باالضافة الى %79 
التي متلكها مجموع���ة املزايا حاليا، وبناء عليه فان 
شركة مزايا القابضة وش���ركة دبي األولى للتطوير 
العق���اري قد طلبتا وقف الت���داول حلني االنتهاء من 

اجتماع مجلس ادارة شركة املزايا القابضة.

حسني اخلرافي

أرباح الشركات العقارية للعام 2009 مقارنة بعام 2008
التغيير )%(النتائج المالية )2008(النتائج المالية )2009(الشركةم

105%-2.13846.844عقارات الكويت1

-37%3.8726.106العقارات املتحدة2

120%-7.24935.495الصاحلية العقارية3

-80%2.70313.593التمدين العقارية4

102%-0.0823.968املصالح العقارية5

4.453%3.1870.070العربية العقارية6

151%-1.2772.486االحتاد العقارية7

اإلمناء العقارية8
0.102

)أرباح 3 أشهر منتهية 
في 2010/1/31(

0.382
)أرباح 3 أشهر منتهية 

في 2009/1/31(
%73-

146%15.3106.225شركة املباني9

32%19.05714.465التجارية العقارية10

-61%5.15313.046املزايا القابضة11

-16%0.7560.906رمي إلدارة األمالك العقارية12

مينا العقارية13
0.628

)أرباح 9 أشهر منتهية 
في 2009/12/31(

3.032
)أرباح 9 أشهر منتهية 

في 2008/12/31(
%79-

-96%0.1373.383العاملية للمدن العقارية14

61.648املجموع

خسائر الشركات العقارية للعام 2009 مقارنة بعام 2008
التغيير )%(النتائج المالية )2008(النتائج المالية )2009(الشركةم

34%-9.340-6.206أجيال العقارية الترفيهية1

-235%15.326-20.659إجنازات للتنمية العقارية2

-677%0.573-3.304الدولية للمنتجعات3

-940%0.115-0.969سنام العقارية4

-12%-1.180-1.322عقارات لالستثمارات العقارية5

-532%-1.432-9.045الكويتية العقارية القابضة6

الثمار الدولية القابضة7
 2.855-

)أرباح 9 أشهر منتهية 
في 2009/12/31(

 4.594
)أرباح 9 أشهر منتهية 

في 2008/12/31(
%162-

-55%-3.159-4.893التجارة واالستثمار العقاري8

6%-5.139-4.813التعمير لالستثمار العقاري9

أركان الكويتية العقارية10
 1.608-

)أرباح 3 أشهر املنتهية 
في 2010/1/31(

 0.417
)أرباح 3 أشهر املنتهية 

في 2009/1/31(
%486-

-591%5.957-29.248أبيار للتطوير العقاري11

-558%9.675-44.271منشآت للمشاريع العقارية12

-2.606%0.620-15.533دبي األولى للتطوير العقاري13

-547%-1.656-10.722مدينة األعمال الكويتية العقارية14

-8.3%-8.453-15.478منازل القابضة15

)-170.926(املجموع

أرباح الشركات الصناعية في العام 2009 مقارنة بعام 2008
التغير )%(النتائج المالية 2008النتائج المالية 2009الشركة

197%12.8134.312اسمنت الكويت

225%10.5243.237اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية

611%4.8660.684الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

289%3.3520.861املقاوالت واخلدمات البحرية

239%-12.1748.755اسمنت بورتالند كويت

724%1.6690.203الشعيبة الصناعية

278%-6.8483.850السكب الكويتية

-42%3.7586.531اسيكو للصناعات

بوبيان للبتروكيماويات
9.537

)ارباح 9 اشهر منتهية في 
)2010/1/31

19.205
)ارباح 9 اشهر منتهية في 

)2009/1/31
%50-

-96%0.0270.684اسمنت الهالل

-7%2.4152.596الكوت للمشاريع الصناعية

3%0.5640.549الكويتية لصناعة مواد البناء

-64%1.0953.034اخلليجية للصخور

-73%7.15926.502منا القابضة

1%0.5860.577الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس

226%-7.0985.623القرين لصناعة الكيماويات البترولية

)93.575(

خسائر الشركات الصناعية في العام 2009 مقارنة بعام 2008

النتائج المالية الشركة
)2009(

النتائج المالية 
التغير )%()2008(

الصناعات الوطنية 
القابضة

23.187-281.963-%92

الكويتية لصناعات 
األنابيب النفطية

5.191-44.523-%88

صناعات التبريد 
والتخزين

3.333-0.157-%2.026-

املعادن والصناعات 
التحويلية

3.974-5.094-%22

34%-11.230-7.360الصناعات املتحدة

الصناعات الوطنية ملواد 
البناء

2.661-9.315-%71

-23%-9.303-11.414املعدات القابضة

الوطنية للصناعات 
االستهالكية

0.070-0.160-%56

-778%0.399-2.703الصلبوخ التجارية

ايكاروس للصناعات 
النفطية

0.995-49.210-%98

)69.987-(

أرباح شركات التأمين في العام 2009 مقارنة بعام 2008
النتائج المالية الشركة

)2009(
النتائج المالية 

التغير )%()2008(

314%-8.1633.816األهلية للتأمني

40%5.0493.607اخلليج للتأمني

-31%1.6832.424وربة للتأمني

182%-0.9141.116اعادة التأمني الكويتية

)15.809()1.099-(

خسائر شركات التأمين في العام 2009 مقارنة بعام 2008
البيانات المالية الشركة

)2009(
البيانات المالية 

التغير )%()2008(

-312%2.947-6.235الكويت للتأمني

-104%-2.638-5.391وثاق للتأمني التكافلي

)11.626-(0.309


