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اعتمد مجلس إدارة بن���ك اخلليج املتحد البيانات 
املالية املرحلية للشركة عن الربع األول املنتهي في 31 
مارس 2010، وذلك خالل اجتماعه أمس األول، وأظهرت 
النتائج حتقيقه أرباحا قدرها 2.1 مليون دينار مبا يعادل 
2.6280 فلس مقارنة ب���� 2.7 مليون دينار مبا يعادل 
3.3170 فلوس للفترة املقارن���ة من العام 2009 وبلغ 
إجمالي املوجودات املتداولة 170.8 مليون دينار للربع 

األول مقارنة ب� 202.3 مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ إجمالي املوجودات 658.3 مليون دينار للربع 
األول مقارنة ب� 730.8 مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 214.7 مليون 
دينار للربع االول مقارنة ب� 305.2 ماليني دينار للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املطلوبات 494.7 مليون 

دينار للربع االول.

2.1 مليون دينار أرباح »الخليج المتحد« للربع األول

السوقان الكويتي واإلماراتي أبرز المتراجعين أكد في عموميتها على تخارجها من السودان ووقف االستحواذ على شركتين في تونس

»المركز«: أسواق المنطقة بقيت منخفضة 
رغم تفوقها على الناشئة في أبريل الماضي

زكي عثمان
الشك ان الدراسات أثبتت ان جميع القواعد 
األساسية والالزمة لنمو اقتصادي قوي فيما تبقى 
من 2010 وخالل عام 2011، هي اآلن متوافرة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي وهو األمر الذي 
أثبتته دراسة لشركة بليك وكاسلز وجرايدون 
بعد ان توقع أكثر من 31% من املديرين التنفيذيني 
الذين شملتهم الدراسة باخلليج منوا اقتصاديا 
في املنقطة اس���تنادا إلى التحسن املستمر في 
األوضاع االقتصادية العاملية، في حني أن %23 
يتوقعون ذلك نتيجة الستقرار أسعار النفط.

ولكن هذا الوضع قد ال تعكسه أسواق املنطقة 
بشكل مباشر وحتديدا سوق الكويت لألوراق 
املالية التي أنهت أسبوعها اجلاري بتراجع كبير 
بلغ 185 نقطة أي ما نسبته 2.53% واحلال نفسه 
بالنسبة للمؤشر الوزني الذي فقد 8.55 نقاط 
أي 1.96% الذي يترجم عوامل ش���ح الس���يولة 
والعزوف عن الشراء وسط أجواء من التشاؤم 
من األوضاع السياسية واألمنية باملنطقة، إضافة 
إلى أزمة اليونان وتعثر سداد ديونها واخلوف 
من عودة األزم���ة العاملية من جديد عبر بوابة 

اليونان.
ولكن هذا التراجع الوقتي ال ميكن االعتماد 
عليه وبناء نظرة مستقبلية ملا تبقى من أشهر 
هذا العام، الس���يما ان كل املؤشرات تبشر بأن 
التعافي االقتصادي قائ���م بالفعل في املنطقة 

ولكن بدرجة غير ملحوظة.
فعلى س���بيل املثال فإن الس���عودية وقطر 

هم���ا الدولتان اللتان ينظ���ر إليهما على أنهما 
األكثر نشاطا في املنطقة في مجاالت االستثمار 
األجنبي واملش���روعات البينية داخل املنطقة، 
تليهما اإلمارات التي ستبقى مركزا مهما للنشاط 

االقتصادي.
واملتابع ملا يدور اآلن بأسواق املنطقة سيجد 
ان خيار الدمج واالستحواذ في منطقة اخلليج 
هو أولى عالمات التعافي بعد تراجع اس���تمر 
ملدة عام���ني وهو األمر الذي أكدته إمتام صفقة 
بيع األصول األفريقية التابعة لشركة زين الى 
شركة بهارتي ايرتل الهندية بقيمة 10.7 مليارات 
دوالر، وهو ما أشاع جوا من التفاؤل املتحفظ 

باملنطقة.
ومن املنطقي أن يس���عى رؤساء الشركات 
اآلن إلى حتقيق النمو من خالل استراتيجيات 
االستحواذ حيث بينت دراسة حديثة ان ظاهرة 
املد واالستحواذ ستظل متأثرة باملناخ االقتصادي 
العاملي وبتوافر السيولة وقد توقع أغلبية من 
شاركوا في الدراسة، أي حوالي 70%، ارتفاع نسبة 
االندماجات في املنطقة. في حني أن 30% توقعوا 
ثباتها فيما تبقى من هذا العام. كما بينت الدراسة 
أن تركيز معظم الشركات املساهمة سيكون على 
إعادة الهيكلة واقتناص فرص أعمال جديدة، في 
حني أن عمليات االندماج واالستحواذ ستعتمد، 
إلى حد كبير، على تعزيز قيمة األصول وفرص 

بيع األصول اخلاسرة.
ويتوقع نحو 80% من املصارف االستثمارية 
التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاسا 

حلالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات 
بأن تصل قيمة س���وق الدمج واالستحواذ إلى 
25 ملي���ار دوالر. كما أظهر عدد من ش���ملتهم 
الدراسة تفاؤال من حيث توقعاتهم للعام املقبل، 
حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج 
واالس���تحواذ في منطقة اخلليج قد يصل إلى 

100 مليار دوالر لعام 2011.
أما من حيث التوزيع اجلغرافي فمن املتوقع 
ان تتم غالبي���ة صفقات الدمج واالس���تحواذ 
ضمن منطقة اخلليج، مع تقدم اململكة العربية 
الس���عودية على كل من اإلمارات وقطر في هذا 
املجال. ويتوقع 85% من املصرفيني الذين شملتهم 
الدراسة أن تغلب على سوق الدمج واالستحواذ 
خالل عام 2010 الصفقات املتعلقة بالش���ركات 

متوسطة احلجم.
ولكن مصادر متابعة قالت ان هناك مجموعة 
من العوائق األساسية التي حتد من منو أنشطة 
الدمج واالستحواذ في املنطقة، ومن أهمها استمرار 
عدم وجود ارتباط بني توقعات النمو اخلاصة 
بالشركات وتلك املتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة 
أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة واملنصب، 
هذا باإلضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث 
يتوقع أن يتم متويل معظم الصفقات عن طريق 

الدين واألسهم.
ومن الواضح أن أس���واق املنطقة قد بدأت 
في جتاوز األزمة، حيث تشير توقعات غالبية 
املصرفيني من الش���ركات احمللية والدولية إلى 
زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج واالستحواذ 

خالل العام احلالي، وتوقعات مبزيد من النمو 
خالل العام املقبل«.

وأضاف���وا ان الطريق الزالت طويلة قبل أن 
تتمكن أسواق املنطقة من العودة إلى ما كانت 
عليه منتصف العقد احلالي، إال أن املرحلة األسوأ 
قد انتهت بال شك، كما أن هناك توجها واضحا 
نحو االستفادة من التقييمات اإليجابية لتحقيق 

التقدم في سباق الدمج واالستحواذ.
وهذا التطور الواضح انعكس ذلك على ارتفاع 
مؤشر ثقة شركات األعمال في جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي تقريب���ا خالل الربع األول، 
 HSBC وذلك حسب ما أظهرته آخر قراءة ملؤشر
لثقة شركات األعمال اخلليجية وباملقارنة مع 
الربع األول من 2009، ارتفع مؤشر ثقة شركات 
األعمال عموما بأكثر من 20 نقطة، وهو ما يؤكد 
ان رجال األعمال في املنطقة أكثر إيجابية حيال 

توقعاتهم من العام املاضي.
هذا والتزال اململكة العربية السعودية هي 
األكثر تفاؤال بني دول مجلس التعاون اخلليجي، 
حيث ارتفع مؤشر الثقة لشركات األعمال مسجال 

96.3 نقطة.
ويبقى في النهاية التأكيد على ان مستويات 
الثقة قد عادت إلى االرتف���اع في معظم أنحاء 
املنطقة ولكن ما نراه اآلن هو عالمات حتس���ن 
حقيقي ملس���تويات الثقة في املنطقة. ويبقى 
أن ن���رى فيما إذا كان هذا التحس���ن واالرتفاع 
سيس���تمران خالل الفترة املتبقي���ة من العام 

احلالي.

اإلبراهيم: هيكلة شاملة لـ »مبرد« 
والتخارج من بعض األصول لدعم نشاط الشركة

انتق����ال العدوى إلى دول ضعيفة 
أخرى في االحتاد، وأعلن األخير 
وصندوق النقد الدولي عن االشتراك 
في متويل مشروع إنقاذ لليونان 
بقيم����ة 146 ملي����ار دوالر، وبعد 
التخفيضات األخيرة الصادرة عن 
وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، 
أعلن البنك املركزي األوروبي عن 
موافقته اعتماد الديون احلكومية 
اليونانية كضمان للقروض، لكن 
االهتمام حتول اآلن نحو ايرلندا 
وإسبانيا والبرتغال حيث لم يعد 
للمستثمرين ثقة كبيرة في األمم 
الضعيفة ما نتج عنه صعود عالوات 
إصدار السندات.  وأشار التقرير إلى 
ظهور مؤشرات مشاكل في آسيا، إذ 
انخفض مؤشر شانغهاي مبا يقارب 
8% في أبريل املاضي، وسط توقعات 
بقرب انهي����ار االقتصاد الصيني 
نتيجة فقاعة محتملة في العقار، 
ومنا الن����اجت احمللي اإلجمالي في 
الصني عن����د 12% في الربع األول، 
وهو أسرع معدل في ثالث سنوات 

مما ينذر بتضخم محتمل.

ما بني 25% و %35.

مراجعة ألسواق العالم

وفي سياق آخر، أشار التقرير 
إل����ى انخفاض األس����واق العاملية 
في أبريل املاضي بسبب توجس 
املستثمرين بشأن زيادة الشكوك 
اليونان  املتعلقة مبس����ألة ديون 
وعدوى انتقاله����ا إلى دول أخرى 
مدينة ف����ي االحتاد األوروبي مثل 
إسبانيا والبرتغال وايرلندا. وبقي 
مؤش����ر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألسواق العالم ثابتا 
كما ه����و في أبريل املاضي بعد أن 
ارتفع بنسبة 6% في مارس املاضي، 
ليحافظ بذلك على ارتفاعه منذ بداية 
العام وحتى أبريل عند 3.4%، وعلى 
القيمة السوقية املرجحة،  أساس 
ساهمت الواليات املتحدة مبعظمها 

عند 3% من نسبة االرتفاع.
ولفت تقري����ر »املرك����ز« إلى 
املخاوف الت����ي امتدت في االحتاد 
األوروب����ي م����ن محاول����ة جتنب 
إل����ى جهود عدم  التعثر  اليونان 

دبي الوطني خالل الفترة ذاتها 
بنس���بة 34%. كذلك كان احلال 
بني البنوك الكويتية التي شهد 
فيها بنك الكويت الوطني منوا 
التمويل  في حني انخفض بيت 
الكويت���ي، والح���ظ التقرير أن 
قطاع االتصاالت لم تكن نتائجه 
مشجعة بل ضعيفة، إذ لم تصب 

معظم الشركات توقعاتها.
في غضون ذلك، قال التقرير 
ان حجم األسهم املتداولة في دول 
التعاون انخفض بنسبة 30% في 
أبريل املاضي في حني منت القيمة 
املتداولة بنحو 6% إلى 34 مليار 
الس���يولة فانكمشت  أما  دوالر. 
في السوقني الكويتي واإلماراتي 
وانخفضت معها قيمة األس���هم 
املتداولة بنسبة 13% و37% على 
التوالي. وبالنسبة ملستوى التقلب 
في معظم األس���واق في الش���هر 
املاضي، أشار التقرير إلى أنه قد 
منا عند معدل 68% بحسب مؤشر 
»املركز« للتقلب، في حني انخفضت 
املخاطر في قطر واإلمارات وعمان 

أظهر تقرير 
ص��ادر مؤخرا 
عن شركة املركز 
الكويتي  املالي 
)املركز( ان أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي ورغم استمرار 
تفوق أدائها على نظيرتها الناشئة 
في 2010، إال أنه وعلى األساس 
الشهري، بقيت متباطئة في أعقاب 

األسواق العاملية.
ارتفاع  إلى  التقرير  وأش���ار 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألسواق التعاون 
)MSCI GCC( بنسبة 1% في أبريل 
املاضي ليصبح االرتفاع منذ بداية 
العام وحتى الشهر املاضي %13.6، 
ويتفوق على مؤش���ر مورغان 
إنترناشيونال  ستانلي كابيتال 
 )MSCI EM( الناشئة لألسواق 
ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألسواق البرازيل 
 MSCI( وروسيا والهند والصني
BRIC( اللذين بلغ العائد عليهما 

3% و-1% على التوالي.
والحظ التقرير أنه في غضون 
ذل���ك كان الس���وقني الكويت���ي 
واإلماراتي أب���رز املتراجعني إذ 
خسر كل منهما 1.22% و%6.66 

في إبريل املاضي.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير 
»املركز« ان تركيز املستثمرين في 
املنطقة كان منصبا على مسألة 
ديون مجموعة دبي، والنزاعات 
القانونية مع أجيليتي، ونتائج 
الربع األول، أما أرباح الشركات 
في دول التعاون اخلليجي فقد 
أفاد التقرير بأنها جاءت متباينة، 
فالبن���وك ش���هدت نتائج غير 
متس���اوية في الربع األول بعد 
أن تعّرضت املصارف من الوزن 
الثقيل مثل الراجحي وس���امبا 
إلى انخف���اض فصلي، في حني 
النهائية لصافي  منت احملصلة 
األرباح واخلسائر في بنك اإلمارات 

في الكويت والدول التي تغطيها 
خدمات شركة مبرد.

الجمعية العمومية

العمومية  الجمعية  وافقت 
العادية للش���ركة على جميع 
بن���ود جدول األعم���ال حيث 
وافقت على عدم توزيع أرباح 
المنتهية  المالية  عن الس���نة 
في 31 ديسمبر 2009، ووافقت 
على تجديد التفويض لمجلس 
االدارة في شراء أسهم الشركة 
بما ال يتج���اوز 10% من رأس 

المال.
كم���ا انتخب���ت الجمعية 
العادية لش���ركة  العمومي���ة 
مبرد للنقل مجلس ادارة جديدا 
للثالث سنوات المقبلة كالتالي: 
شركة أعيان القابضة مقعدين 
وشركة عبد المحسن البابطين 
وشركة وفرة لالستثمار الدولي 
وشركة عنان السماء وشركة 

الشرق األولى.

مبرد للسنة المالية المنتهية 
 في 31 ديس���مبر 2009 حوالي 
5.8 ماليين دين���ار في حين 
المصروف���ات  إجمال���ي  أن 
والمخصصات عن نفس الفترة 
بلغ���ت 13.6 ملي���ون دينار، 
وتكبدت الشركة خسائر قدرها 
7.8 ماليين دين���ار ما يعادل 
خسارة للس���هم بلغت 47.08 

فلسا للسهم.
وأرجعت الشركة في تقريرها 
المالي السنوي الخسائر التي 
منيت بها خالل العام الماضي 
الى تأثرها بالعديد من العوامل 
والصعوبات التي واجهت سوق 
النق���ل والتخزين خالل 2009 
بس���بب األزم���ة االقتصادية 
العالمية وانعكاس���اتها على 
األعمال في المنطقة والتي كان 
لها األثر المباش���ر في توقف 
الكثير من األعمال اللوجستية 
البنية  الخاص���ة بمش���اريع 
التحتي���ة الحكومية واألهلية 

من خالل اقتصارها فقط على 
توسعات ذات عوائد مضمونة 
ومرتفع���ة بق���در أدن���ى من 
المخاطر، وقد أدى هذا التغير 
ارتفاع  إلى  في اإلستراتيجية 
كبير في قيمة األصول والذي 
تج���اوزت الضعف في بعض 
االستثمارات بجمهورية مصر 
العربية، خاصة لألرض التي 
تملكها ش���ركة زميلة والبالغ 
مس���احتها 77 ألف متر حيث 
انتهت الشركة من بناء مخازن 
وتوفير الخدمات اللوجستية 
على مساحة 20 ألف متر مربع 

منها.
ولفت الى أن »مبرد« تراقب 
عن كثب خطة لتنمية بهدف 
االستفادة من الفرص الممكن 
ب���دء الحكومة  اقتناصها مع 

بتنفيذها.

النتائج المالية

بلغ مجموع إيرادات شركة 

أحمد مغربي 
قال نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة مبرد للنقل 
عبد الوهاب اإلبراهيم ان الشركة 
قامت بإعادة هيكلة إدارية ومالية 
الماضية  الفترة  شاملة خالل 
عبر حزمة قرارات لتخفيض 
المصاري���ف اإلدارية والعامة 
والتخارج من بعض األصول 
االستثمارية واستغالل عوائدها 
في دعم أنشطة الشركة الخاصة 
بالنقل وعملياته باإلضافة إلى 
التركيز على خدمات التأجير 
الخاصة  والبي���ع والتصنيع 
بالنقل البري عبر شركة باتك 
المرتقب  للصناعة والتي من 
الجديد خالل  إنشاء مصنعها 

المرحلة المقبلة.
حدي���ث االبراهي���م ج���اء 
على هام���ش انعقاد الجمعية 
العمومية العادية للشركة التي 
انعقدت أمس بنسبة حضور 
أن  بلغ���ت 56.58%، وأوضح 
»مبرد« قامت بإيقاف توسعاتها 
الخارجية في األس���واق غير 
المس���تقرة حي���ث توقف���ت 
بالفعل أنشطة الشركة التابعة 
لمبرد لالستثمار والتنمية في 

السودان.
وبين أن عملية االستحواذ 
على شركتين في الجمهورية 
التونس���ية توقفت فضال عن 
المضي قدما في مش���روعات 
عدة وذلك بس���بب األوضاع 
االقتصادية وتعثر الكثير من 
المشاريع في تلك الدول التي 
تأثر س���وق النقل فيها بشكل 
مباشر وكبير بتداعيات األزمة 

االقتصادية العالمية.
واش���ار االبراهي���م الى أن 
الشركة قامت بتغيير سياساتها 
بشأن التوس���عات الخارجية 

تقرير

االندماجات 
ترسم مالمح خارطة 

تعافي المنطقة في 2010

صفقة بيع أصول »زين« 
األفريقية إلى »بهارتي« أكبر 

دليل على عودة نشاط 
 الدمج واالستحواذات 
إلى الواجهة من جديد

مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشرات
القيمة السوقية 
)بالمليار دوالر(

آخر إغالق
أبريل 2010 

)%(
 2009

)%(
مكرر الربحية في األشهر 

االثني عشر األخيرة
)TASI( 36369171.702717السعودية

)KSE( 16-10-1154361.22الكويت
)ADI(^ 1510-8027774.52أبوظبي
)Doha SM( 6375471.14112قطر
)DFMGI( 1010-5517405.62دبي

)BAX( 1968301.981713البحرين
)Muscat SM( 13-1915922.9019عمان

مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألسواق دول 

مجلس التعاون اخلليجي
5044600.691822

املصدر: البيانات مستقاة من نشرة »املركز« الصباحية الصادرة في 2 مايو 2010
^ مكرر الربحية لإلمارات في اإلجمالي

)أسامة البطراوي(عبد الوهاب اإلبراهيم مترئسا اجلمعية العمومية


