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نتائج مالية جيدة للشركات الكويتية في الربع األول حتى االن

)أسامة البطراوي(لؤي جاسم اخلرافي مترئسا عمومية الشركة

تستكمل دراسات جدوى مشروع مطار السعودية وعموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

أرجع الفضل في ذلك إلى النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية

لؤي الخرافي: »المال« تملكت %5
في شركة سعودية إلنشاء مصنع لألسمنت

»كامكو«: 68% من الشركات المدرجة بالخليج 
أعلنت عن أرباح الربع األول مسجلة ارتفاعاً بنسبة %31.3 

42% فقط من إجمالي الشركات الكويتية رفعت أرباحها 86% إلى 945 مليون دوالر
الشركات السعودية ربحت 4.77 مليارات دوالر بنمو 69% وتراجع األداء المالي للشركات اإلماراتية %3.6

أحمد يوسف
قال رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة املال 
لالستثمار لؤي جاسم اخلرافي ان 
الشركة وقعت األسبوع املاضي 
عقد تأسيس شركة خاصة النشاء 
مصنع اسمنت س���تتملك فيها 
»املال« حصة قدرها 5%، مشيرا 
الى ان املصنع سيقام في املدينة 
الصناعية ف���ي اململكة العربية 

السعودية.
جاء ذلك خالل أعمال اجلمعية 
العمومية للشركة أمس، مشيرا 
إلى أن القيمة الدفترية للشركة 
مازالت مرتفعة فوق ال� 128 فلسا، 
وتوقع أن حتقق الشركة أداء جيدا 

خالل 2010.
وقال ف���ي رده على س���ؤال 
»األنباء« حول مش���روع املطار 
ان الشركة قد  الس���عودية،  في 
حازت املوافقة النهائية من الهيئة 
العامة للطيران املدني السعودي 
على القيام بتنفيذ جميع األعمال 
اخلاص���ة باملطار، وحاليا نعمل 
على استكمال دراسات اجلدوى 

ومن ثم مباشرة النشاط.
وفي رده على احد املساهمني 
املال في شركة  حول مساهمات 
صناعات الفحم، قال اخلرافي ان 
نس���بة ملكية »املال« في شركة 
صناعات الفحم تبلغ 47%، وبعد 
تشكيل مجلس اإلدارة مت وضع 
إستراتيجية جديدة وبيع إنتاج 

للوساطة املالية، وشركة الوسيط 
لألعمال املالية.

وقد اوضح اخلرافي في كلمته 
ايرادات  ان  الس���نوي  بالتقرير 
الش���ركة قد تأث���رت باالوضاع 
االقتصادية التي مرت بها االسواق 
العاملية، االمر الذي انعكس سلبا 
على نتائج اعمال الشركة وبعض 
استثماراتها، فقد ارتفعت خسائر 
الشركة بنسبة 62% مقارنة بالعام 
املاضي، وكلنا ثقة بأن الشركة 
لديها من املش���روعات والفرص 
االستثمارية الواعدة التي ستمكنها 
من جتاوز تلك الفترة العصيبة 

بنجاح وحتقيق ارباح واعدة.
اذ بلغ اجمالي االيرادات 3.6 
ماليني دينار مقارنة مببلغ 7.9 
ماليني دينار لعام 2008، وقد تركز 
معظمها في خسائر غير محققة 
نتجت عن هبوط القيمة العادلة 
لعقارات استثمارية والتي بلغت 
3.1 ماليني دينار مقارنة بأرباح 
غير محقق���ة 15.8 مليون دينار 

لعام 2008.
من جهة اخرى سجلت ارباح 
بيع حصة في شركة تابعة مبقدار 
3.1 ماليني دينار مقارنة مببلغ ال 
شيء لعام 2008، وقد جنحت ادارة 
الشركة في تسوية قضية الفحم 
البترولي مم���ا ادى الى حتقيق 
ربح مببلغ 861 الف دينار وذلك 
عن رد مخصص القضية السابق 

احتسابه.

الفحم ل� 2010 و2011، ويتوقع أن 
حتقق الشركة نتائج مالية جديدة 

خالل 2010.
وعن خسائر الشركة في العام 
املاضي، قال إنها جاءت كنتيجة 

النخفاض قيم األصول. 

هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
قد وافقت على توصيات مجلس 
اإلدارة بع���دم توزيع أرباح عن 
2009، وإع���ادة انتخ���اب نفس 
مجلس اإلدارة وتغيير ممثل شركة 
البوابة الوطنية للتجارة العامة 

واملقاوالت يوسف املاجد.
يذكر ان مجلس اإلدارة ممثل 
في عبدالك���رمي عبداهلل املطوع، 
مهلهل النص���ف، لؤي اخلرافي، 
شركة البوابة الوطنية للتجارة 
العامة واملقاوالت، شركة السيف 

تقـرير

نجحت في تقليص الواردات عبر التعاقدات طويلة األجل وعموميتها توزع 10% منحة عن 2009

الطبطبائي: »أسمنت الهالل« 
استحوذت على »الخليج للخرسانة«

 )أسامة البطراوي(صالح الطبطبائي مترئسا عمومية الشركة

محمود فاروق
ادارة  كش����ف رئيس مجلس 
الهالل صالح  ش����ركة اس����منت 
الطبطبائي عن االستحواذ على 
شركة اخلليج للخرسانة اجلاهزة 
عبر الش����ركة احمللية للخرسانة 
بنس����بة 51% مببل����غ وقدره 3.8 
ماليني دينار، مبينا ان الش����ركة 
استطاعت احلفاظ على مبيعاتها 
من االسمنت خالل العام املاضي 
لتصل الى مستوى 482.3 الف طن، 
بينما بلغت اخلرسانة اجلاهزة 
406 آالف متر مكعب وذلك رغم 
انخفاض معدل مشروعات االسكان 

والبنية التحتية في الكويت.
العاملية  اداء االسواق  وحول 
لالسمنت وتكلفة االستيراد، قال: 
ان الزيادة في حجم الطلب العاملي 
على االسمنت مقرونة مع اسعار 
النفط اخلام باالضافة الى ارتفاع 
اجور الش����حن البح����ري للمواد 
السائبة ادت مجتمعة الى فرض 
ضغوط تصاعدية على تكاليف 
استيراد االسمنت. ولفت الى جناح 
الش����ركة في تقلي����ص الواردات 
من خالل سلس����لة اجراءات مثل 
الثابتة  االستفادة من االس����عار 
عبر التعاقدات طويلة االجل التي 
تشمل التكاليف ومصاريف الشحن 
لتوريد االسمنت والتخطيط اجليد، 
فضال عن جدولة الشحنات الواردة 
التطلعات  بش����كل جيد. وحول 
املستقبلية للشركة، توقع حدوث 
انتعاش طفيف في الس����وق مما 
سيؤثر ايجابا على انشطة الشركة 
بعد حتسن السوق، متوقعا منو 
اعمال اخلرسانة اجلاهزة مبعدل 

10%. واشار الى استمرار »اسمنت 
الهالل« في االلتزام بالعمل وفقا 
العاملية،  الحدث معايير اجلودة 
مبينا ان لدى الشركة شهادة اآليزو 
)ISO 9001 � 8008( وه����ي احدث 
شهادة في مجال مطابقة معايير 
اجلودة، وكذلك شهادة منظومة 
ادارة البيئة آيزو )2004 � 14001 

.)ISO

أداء مالي

واعلن الطبطبائي عن حتقيق 
ايرادات خالل ع����ام 2009 بلغت 
19 مليون دينار مقارنة مببلغ 16 
مليون دينار في عام 2008 وصافي 
اخلسارة املجمعة مبا فيها حقوق 
االقلية لعام 2009 هو 402.2 الف 
دينار واالرباح املتاحة ملساهمي 
ال����ف دينار  الش����ركة هي 26.6 
مقارنة مع 684.3 الف دينار في 

العام 2008. هذا ووافقت اجلمعية 
العادية  العادية وغير  العمومية 
على جمي����ع بنود جدول اعمالها 
التي اهمها تقرير مجلس االدارة 
وحس����اب االرباح واخلسائر عن 
السنة املالية 2009 واملوافقة على 
توزيع اسهم منحة مجانية بواقع 
10% من رأس املال بواقع س����هم 
واحد لكل عش����رة اس����هم مببلغ 
ال����ف دينار، كما  اجمالي 635.2 
ادارة  انتخاب اعضاء مجلس  مت 
جدد للسنوات الثالث املقبلة وهم: 
صالح الطبطبائي ممثال عن شركة 
الس����ويس لالس����منت ويعقوب 
الشرهان وادواردو سبيفير يكو � 
ممثال عن شركة السويس لالسمنت 
وماثيو روزانيج����و � ممثال عن 
شركة السويس لالسمنت ويان 
مه����دي بافي � ممثال عن ش����ركة 

الكويت التطفيقية.

اإليرادات المحققة وغير المحققة للشركة
20092008االيرادات

6.470.1062.657.814االيرادات احملققة
5.241.350)2.828.026()اخلسائر( اإليرادات غير احملققة

3.642.0807.899.164املجموع

قامت إدارة بحوث االستثمار في شركة مشاريع 
الكوي���ت االس���تثمارية إلدارة األصول )كامكو( 
بإعداد حتليل تفصيلي عن إعالنات النتائج املالية 
للش���ركات املدرجة في أسواق األسهم اخلليجية 
ومقارنتها بنتائج الربع األول من 2009، مشيرة الى ان معظم الشركات 
املدرجة في أسواق األسهم اخلليجية قامت بإعالن نتائجها املالية عن الربع 
األول، حيث أعلنت حوالي 68% من تلك الشركات عن نتائجها املالية والتي 
جاءت إيجابية إل���ى حد ما وغير متوقعة في ظل الظروف الراهنة التي 
مازالت تضغط على ربحية البنوك والشركات العقارية نتيجة احتساب 
مخصصات القروض املتعثرة واالنخفاض في قيمة االستثمارات. وأضاف 
التقرير ان تلك املجموعة من الشركات استطاعت أن تسجل ارتفاعا في 
أرباحها نسبته 31.3% لتصل إلى 11.17 مليار دوالر خالل الربع األول وذلك 
مقارنة مع 8.51 مليارات دوالر خالل الربع األول من 2009، ويعود الفضل 
في هذا االرتفاع امللحوظ بشكل أساسي إلى النتائج املالية التي حققتها 
الشركات املدرجة في سوق األس���هم السعودية وعلى وجه اخلصوص 
قطاع الش���ركات البتروكيماوية، حيث سجلت أرباحا بلغت 1.97 مليار 
دوالر خالل الربع األول باملقارنة مع خس���ائر بلغت 146.6 مليون دوالر 

سجلتها خالل الفترة نفسها من العام السابق.

سوق الكويت لألوراق المالية

وأوضح التقرير أن سوق الكويت لألوراق املالية كان من أكثر األسواق 
املالية اخلليجية تأثرا في ربحية شركاته املدرجة خالل العام املاضي، إال 
ان بعض الشركات استطاعت أن حتقق نتائج ايجابية لم تكن متوقعة، 
حيث ان 42% فقط من إجمالي الشركات املدرجة في السوق قامت بإعالن 
نتائجها املالية حتى اآلن، إال أن الصورة بدأت تتضح نسبيا حول تخطي 
بعض الشركات آلثار األزمة املالية والبدء بتسجيل أرباح جيدة خلقت 
نوعا من األجواء اإليجابية في سوق الكويت لألوراق املالية مع نهاية 
تداوالت يوم 12 مايو اجلاري، وتلك األصداء اإليجابية من األرباح جاءت 
باملقارنة مع اخلسائر التي تكبدتها تلك الشركات خالل السنة املاضية، 
حيث بلغ إجمالي أرباح تلك الشركات حوالي 945 مليون دوالر خالل 
فترة الربع األول وبنسبة ارتفاع قياسية بلغت 86% مقارنة مع أرباح 

نفس الفترة من 2009 والتي بلغت 508 ماليني دوالر.
أم����ا على صعيد القطاعات فقد حقق قط����اع البنوك ارتفاعا طفيفا 
في أرباحه بنسبة 1.3% ليسجل 459.2 مليون دوالر مقارنة مع 452.4 
ملي����ون دوالر خالل الربع األول من ع����ام 2009، وقد جاء هذا االرتفاع 
مدعوم����ا باألرباح التي حققها بنك الكويت الوطني حيث اس����تطاع أن 
يس����جل 266.1 مليون دوالر بنسبة ارتفاع 20% مقارنة بأرباح الفترة 
نفسها من العام املاضي والتي بلغت 221.7 مليون دوالر، كما استطاع 
بنك بوبيان أن يس����جل أرباحا بلغ����ت 5.65 ماليني دوالر وذلك عوضا 
عن اخلسائر التي تكبدها خالل الربع األول من عام 2009 والتي بلغت 
40.9 مليون دوالر. أما قطاع االس����تثمار وهو من أكثر القطاعات التي 
تكبدت خسائر خالل السنة املاضية، فاستطاعت 11 شركة استثمارية 
من حتويل خسائرها إلى أرباح خالل الربع األول من عام 2010 لتصل 
إلى 75 مليون دوالر مقارنة بخسائر بلغت 26.7 مليون دوالر تكبدتها 
خالل الفترة نفس����ها من عام 2009. أيضا، من النتائج التي تدعو إلى 
التف����اؤل حول إمكانية العودة وتخطي عقبات األزمة املالية هي نتائج 
ال� 17 ش����ركة املدرجة في قطاع الصناعة والتي قامت بإعالن نتائجها 
املالي����ة عن الربع األول من عام 2010 حيث بلغت أرباحها 85.6 مليون 
دوالر مقارنة بخس����ائر كبيرة وصلت إل����ى 187.3 مليون دوالر خالل 

الربع األول من 2009.

 سوق األسهم السعودية

أما بالنسبة لنتائج الربع األول للشركات املدرجة في سوق األسهم 
الس����عودية فقد ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة 69% لتصل إلى 4.77 
مليارات دوالر مقارنة مع 2.82 مليار دوالر خالل الربع األول من 2009، 
وقد جاءت هذه النتائج اإليجابية على أثر النتائج املمتازة التي حققتها 

خالل الربع األول من عام 2010 مقارنة مع أرباح بلغت 1.71 مليار دوالر 
خالل الفترة نفسها من العام املاضي، وقد شهدت جميع البنوك املدرجة 
تراجعا في أرباحها الفصلية باستثناء كل من بنك الرياض وبنك البالد. 
وهذا ما يدل على ارتفاع حجم املخصصات احملتسبة نتيجة القروض 
املشكوك في حتصيلها واالنخفاض في قيمة االستثمارات. ومن املتوقع 
أن تزداد تلك املخصصاتخالل عام 2010 لتتعدى تلك املخصصات التي 
مت احتسابها خالل 2009 إذا ما استمر األداء املتواضع لألسواق املالية 

والتباطؤ في النمو االقتصادي.

سوق أبوظبي لألوراق المالية

وبعد أن كان سوق أبوظبي لألوراق املالية أفضل األسواق أداء من 
حيث النتائج املالية للش����ركات املدرجة عن 2009، تراجع األداء املالي 
للشركات اإلماراتية املدرجة ليس����جل انخفاضا في أرباح الربع األول 
مقارنة مع الربع األول من 2009، حيث انخفضت األرباح بنسبة %3.6 
لتس����جل حوالي 1.77 مليار دوالر خالل الرب����ع األول مقارنة مع 1.84 
مليار دوالر للفترة نفس����ها من العام املاضي. ويعود س����بب التراجع 
إلى اخلس����ائر التي تكبدتها شركة الدار العقارية خالل الربع األول من 
ع����ام 2010 والتي بلغت 85.5 مليون دوالر مقارنة بصافي أرباح 241.9 
مليون دوالر كانت قد س����جلتها الش����ركة خالل الربع األول من 2009، 

حيث تراجعت إيرادات الشركة بنسبة %54.3.
أما قطاع البنوك فقد س����جل ارتفاعا بنسبة 17% خالل الربع األول 
ليس����جل صافي أرباح 987 مليون دوالر مقارنة مع 844 مليون دوالر 
خالل الفترة نفسها من عام 2009، وقد جاء هذا االرتفاع مدفوعا باألرباح 
التي حققه����ا بنك أبوظبي الوطني، حيث بلغ����ت 280.6 مليون دوالر 
بنس����بة ارتفاع 33.8% مقارنة مع أرباح الرب����ع األول من 2009 والتي 

بلغت 209.8 ماليني دوالر.

سوق دبي المالي

هذا، واستطاعت 26 شركة مدرجة في سوق دبي املالي من أصل 42 
شركة إماراتية والتي أعلنت عن نتائجها املالية أن حتقق ارتفاعا بنسبة 
2.3% خالل الربع األول حيث بلغت أرباحها 878 مليون دوالر مقارنة مع 
أرباح الربع األول من عام 2009 والتي بلغت 858 مليون دوالر. ويرجع 
السبب في ذلك إلى القفزة النوعية في أرباح شركة إعمار العقارية حيث 
ارتفعت أرباحها عن الربع األول من العام احلالي بنس����بة 221% لتصل 
إلى 206.9 ماليني دوالر مقارنة مع 64.5 مليون دوالر حققتها الشركة 
خالل الربع األول من 2009. من جهة أخرى، انخفضت أرباح بنك دبي 
الوطني بنسبة 11.8% لتصل إلى 302.5 مليون دوالر مقارنة مع 342.8 

مليون دوالر حققها البنك خالل نفس الفترة من العام املاضي.

بورصة قطر

س����جلت أرباح الش����ركات ال� 42 املدرجة في بورصة قطر ارتفاعا 
ف����ي أرباحها املجمعة للربع األول م����ن عام 2010 لتصل إلى 2.15 مليار 
دوالر وبنس����بة منو بلغت 15.7% مقارنة مع 1.86 مليار دوالر سجلتها 
تلك الشركات خالل الربع األول من 2009. وقد كان ألرباح شركة قطر 
لالتصاالت األثر اإليجابي على األرباح املجمعة جلميع الشركات املدرجة 
في بورصة قطر حيث أعلنت ارتفاع أرباحها خالل الربع األول بنسبة 
104% لتص����ل إلى 333.1 مليون دوالر مقارنة م����ع 163.1 مليون دوالر 
خ����الل الربع األول من عام 2009، ويعود الس����بب في هذا االرتفاع إلى 
قرار احلكومة بتخفيض رسوم االمتياز من 25% إلى 12.5% من صافي 
األرباح باإلضافة إلى دفع 1% من مجمل إيراداتها كرسوم ترخيص وهذا 
ما سيعود على الشركة بفائض مالي يؤهلها الى دعم مشاريعها الراهنة 
وإستراتيجيتها املستقبلية، فضال عن أنه ينعكس إيجابا على أرباحها 
وعلى عوائد املساهمني. كما ساهمت األرباح التي حققها بنك قطر الوطني 
بدعم األرباح املجمعة للس����وق، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 25.2% في 
أرباح الربع األول لتصل إلى 347.6 مليون دوالر مقارنة مع 277.6 مليون 

دوالر حققها البنك خالل الفترة نفسها من العام املاضي.

معظم الشركات املدرجة ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية مدعومة 
بالنتائج املالية ألكبر شركة سعودية من حيث القيمة السوقية، وهي 
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، حيث متكنت الشركة 
من حتقيق أرباح بلغت 1.47 مليار دوالر وذلك بعد أن استعادت أسواق 
النف����ط عافيتها والزيادة في الطلب على املنتجات البتروكيماوية بعد 
االنخفاض احلاد الذي ش����هدته أسعار النفط العاملية خالل الربع األول 

من 2009 وانحس����ار الطلب على املنتجات البتروكيماوية، حيث تكبد 
قطاع الشركات البتروكيماوية خسائر غير مسبوقة بلغت 258.6 مليون 

دوالر خالل الربع األول من 2009.
أم����ا قطاع البنوك الس����عودية � وهو أكبر قطاع م����ن حيث القيمة 
السوقية � فقد جاءت نتائجه املالية دون التوقعات حيث تراجعت األرباح 
املجمعة جلميع البنوك املدرجة بنسبة 9.5% لتسجل 1.54 مليار دوالر 

النتائج المالية للشركات المدرجة في أسواق األسهم الخليجية ومقارنتها بنتائج الربع األول من عام 2009
األسواق المالية 

الخليجية
صافي الربح للربع األول من عام

التغير )%(
عدد الشركات 

المدرجة

عدد الشركات

 التي اعلنت نتائجها

نسبة الشركات 

المعلنة من اإلجمالي 2010
مليون دوالر

2009
مليون دوالر

سوق الكويت لألوراق 
42%86.221188%0.9450.508املالية

السوق املالية 
97%68.9138134%4.7702.824السعودية )تداول(

59%2.34426%0.8780.858سوق دبي املالي
سوق أبوظبي لألوراق 

78%6349)3.6%(1.7721.837املالية

98%15.74342%2.1531.861بورصة قطر
سوق البحرين لألوراق 

65%4328)5.6%(0.3260.345املالية

سوق مسقط لألوراق 
72%19.56144%0.3280.274املالية

68.2%31.3603411%1.1728.508اإلجمالي
املصدر: بحوث كامكو والبيانات املالية للشركات املدرجة


