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في اجتماعهم أمس مع لجنة مصغرة من لجنة السوق

 أرباح »زين« التشغيلية ستشهد انخفاضًا طبيعيًا بعد عملية التخارج من أفريقيا 

مسؤولون في »زين« يؤكدون: التوزيعات في موعدها 
وتحويل قيمة الصفقة األسبوع المقبل 

معيار األرباح التشغيلية يضمن لـ »الوطني« المحافظة على موقع صدارة األرباح 

عمر راشد 
اجتمعت جلنة مصغرة من جلنة السوق 
أمس مع رئيس مجلس إدارة شركة زين أسعد 
البنوان والرئيس التنفيذي ملجموعة شركة 
زين الكويت براك الصبيح لبحث املطالب التي 
مت حتديدها في اجتماع جلنة السوق أول من 
أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد 

الهارون.
وعقب االجتماع الذي مت أمس برئاسة مدير 
عام الس����وق صالح الفالح بادر الصحافيون 
باستيضاح نتائج االجتماع من مدير السوق، 
إال أنه رفض اإلفصاح عن أي معلومات رغم 
أهمية املوضوع الذي متت مناقش����ته والذي 
متحور حول مناقشة آليات وتوقيت حتويل 
صفقة زين أفريقيا ومعرفة مدى قدرة الشركة 
على إجراء التوزيع����ات النقدية التي أقرتها 
اجلمعية العمومية للش����ركة وإيقاف السهم 
عن التداول، والذي من املفترض أن يعود إلى 

التداول االثنني املقبل والذي تنتهي فيه فترة 
العشرة أيام احملددة في القانون من تاريخ 
انعقاد اجلمعية العمومية، إال أن الشركة قد 
طلبت وقف التداول حتى العاشر من الشهر 

اجلاري.
وأفادت مصادر ل� »األنباء« بأن مسؤولي 
شركة زين الذين شاركوا في االجتماع الذي 
عقد صباح أمس أكدوا أنهم سيرسلون جميع 
األجوبة حول استفسارات جلنة السوق مساء 
اليوم »أمس« على أن يتم مناقشتها في اجتماع 

جلنة السوق املقرر انعقاده األحد املقبل.
وذكرت املصادر أن مسؤولي شركة زين 
أكدوا أن التوزيعات في موعدها، وأن قيمة 

الصفقة سيتم حتويلها األسبوع املقبل.
وقد شارك في اجتماع أمس من جلنة السوق 
مدير عام السوق صالح الفالح وكل من فالح 
الرقبة وأنس الصالح ورشيد الطبطبائي ومن 

شركة زين أسعد البنوان وبراك الصبيح.

عمر راشد 
بعد انتظاره أكثر من ساعة، خرج مدير عام سوق 
الكويت لألوراق املالية صالح الفالح بعد اجتماعه مع 
ممثلي ش��ركة زين أمس ليقول للصحافيني »ما أبي 
صحافة«، دون اكتراث ملصلحة اآلالف من املساهمني 

في »زين« واملتداولني في السوق الذين يتلهفون ملعرفة 
أخبار مؤكدة وحقيقية عن صفقة زين أفريقيا ومصير 
التوزيعات النقدية التي أعلنتها الشركة في جمعيتها 
العمومية ويترقبها السوق منذ شهور.  وعلى مدى 
ساعة ونصف الساعة حاولت الصحف احمللية اإلتيان 

بأي معلومة من أعضاء جلنة السوق الذين حضروا 
االجتماع دون جدوى، مقسمني باهلل أنهم لم يحضروا 
االجتم��اع وهو ما يجعل الش��ائعات مصدرا خصبا 
للتداول بني أوس��اط املتداولني ليتسببوا في وقوع 

ضحايا جدد على خلفية األخبار املغلوطة!

أوساط المتداولين تتساءل: أين الشفافية يا مدير السوق؟

املؤشر 
السعري 
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+24.3

عمر راشد
توقعت مصادر مطلعة ل� »األنباء« انتهاء ش���ركة 
العاصمة العقارية من اعداد دراسة اجلدوى اخلاصة 
بتقييم املش���روع نهاية يونيو اجلاري، الفتة إلى أن 
الدراس���ة س���تضع جميع البدائل أمام مجلس االدارة 
للخروج من األزمة التي يعانيها املشروع بسبب عدم 
امتام حتويل عقد التنازل من شركة الصاحلية العقارية 

الى الشركة، األمر الذي ادى إلى توقف املشروع.
وقالت ان الشركة قد تستمر في املشروع أو تتجه 
إلى بدائل أخرى متاحة متكنها من دراسة مشروعات 

أخرى بديلة خالل املرحلة املقبل.
يذكر ان مشروع العاصمة العقارية مت تقييمه بقيمة 
125.8 مليون دينار مع االخذ بعني االعتبار عدم شمول 

هذا التقييم حلق االنتفاع بأرض امالك الدولة.

االنتهاء من إعداد دراسة جدوى مشروع »العاصمة العقارية« نهاية يونيو

أعدت مؤسسة »ميدل ايست 
كونس���التنغ« املتخصص���ة في 
االستش���ارات والدراسات املالية 
إحصائية تناولت نتائج ومؤشرات 
170 شركة مدرجة في سوق الكويت 
ل���أوراق املالية والت���ي ظهرت 
نتائجها حت���ى 31 مايو اجلاري، 
حيث بل���غ إجمالي أرب���اح تلك 
الش���ركات نحو 325.805 مليون 
دينار ف���ي الرب���ع األول مقارنة 
بنحو 80.617 مليون دينار لنفس 
الفترة من 2009 أي بزيادة نسبتها 
تفوق ال� 75.2%، وقد شملت هذه 
اإلحصائي���ة املصارف التس���عة 
املدرجة و41 ش���ركة استثمار و7 
ش���ركات تأمني و30 شركة عقار 
و27 ش���ركة صناعية و51 شركة 
في قطاع اخلدمات و6 ش���ركات 
من قطاع األغذية، ومت اس���تثناء 
الشركات غير الكويتية والشركات 
التي ال يتواف���ق عامها املالي مع 

السنة امليالدية.
قراءة عامة قطاعيًا

ه���ذا وقد بينت الدراس���ة أن 
القط���اع املصرفي س���جل أعلى 
القطاعات مبا قيمته  ربحية بني 
نح���و 131.614 مليون دينار تاله 
اخلدمات مبا قيمته نحو 115.62 
مليون دينار، من ثم قطاع الصناعة 
مبا قيمت���ه 38.581 مليون دينار 
فقطاع األغذية بأرباح قيمتها 18.59 
مليون دينار، ثم العقار مبا قيمته 
10.17 مالي���ني دينار والتأمني مبا 
قيمته 9.26 ماليني دينار، في حني 
سجل قطاع االستثمار األرباح األقل 
والتي لم تتجاوز ما قيمته 1.97 

مليون دينار.
أما جله���ة نس���ب النمو فقد 
س���جلت جميع القطاعات نسب 
النمو باس���تثناء  متفاوتة م���ن 
قطاعي العقار واخلدمات، فاألول 
تقلصت حجم أرباح 30 ش���ركة 
فيه من م���ا قيمته 24.25 مليون 
دينار خالل الربع األول من العام 
املاضي إلى ما قيمته نحو 10.17 
ماليني دينار خالل الربع األول من 
العام احلالي متراجعة بنسبة %57، 
فيما تراجعت أرباح 51 شركة في 
قطاع اخلدمات بنسبة 15.7% من 
ما قيمته نحو 136.37% إلى نحو 
115.62% كم���ا في الربع األول من 

العام احلالي.
باملقابل س���جل قطاع التأمني 
نسب منو قياسية إذ ارتفعت أرباح 
الشركات السبع املدرجة من نحو 
0.32 مليون دينار خالل الربع األول 
من العام املاضي إلى ما قيمته 9.26 
ماليني دينار في الربع األول من 
2010، تاله قطاع األغذية بنسبة 
منو بلغت 158% ليرتفع من 7.22 
ماليني دينار في الربع األول من 
2009 إلى م���ا قيمته نحو 18.59 
مليون دينار في الربع األول من 

القراءة املتأنية في هذا الترتيب 
االس���تنتاج بوج���ود فجوة في 
النتائ���ج بني الش���ركتني األولى 
والثانية أي كل من بنك الكويت 
الوطني و»زين« علما ان الفجوة 
استنادا إلى نتائج العام املاضي 
لم تكن بهذا احلجم، ففي الوقت 
الذي بلغ فيه الف���رق بني أرباح 
الوطني وأرباح زين خالل الربع 
األول من الع���ام احلالي ما يزيد 
على 24 مليون دينار اقتصر الفرق 
في نتائج الفترة نفسها من العام 
املاضي بني الشركتني على ما قيمته 
نحو 11 مليون دينار لصالح شركة 

االتصاالت املتنقلة. 
4 حقائق وراء نتائج »الوطني«

هذه اإلحصائي���ة تؤكد أيضا 
املالي ملعظم  عدم استقرار األداء 
الشركات على اعتبار ان الشريحة 
األوس���ع التي حقق���ت منوا في 
نتائجها خالل الربع األول من العام 
املاضي عادت لتشهد تراجعا في 
نتائجها خالل الربع األول من العام 
احلالي، هذا باإلضافة إلى ضعف 
النتائج املالية لغالبية الشركات، 
فإنه يسجل باملقابل تفوقا ملؤشرات 
بنك الكويت الوطني على مختلف 
املستويات وهو ما يظهر من خالل 

احلقائق التالية: 
ـ  إذا كان البنك قد حقق املرتبة   1
األولى من حيث قيمة األرباح بني 
الشركات الكويتية املدرجة، فان 
الواقع األهم هو حجم الفجوة بني 
نتائج الوطني وباقي الش���ركات 
األخرى، وهو ما يتجلى واضحا 
عند مقارنة هذا الواقع بالنتائج 
املالية لشركات أخرى مدرجة في 

أسواق خليجية أخرى.
2 ـ بالنسبة لقطاع املصارف، 
شكلت أرباح »الوطني« ما نسبته 
أكثر م���ن 58% من إجمالي أرباح 
القطاع املصرفي، كما أنها تفوق 
مبا يزيد على ضعف أرباح بيت 
التمويل الكويت���ي الذي حل في 

املرتبة الثانية.
3 ـ ربح »الوطني« وحده %23 
من إجمال���ي أرباح 170 ش���ركة 

مجتمعة.
4 ـ وأخيرا يسجل ل� »الوطني« 
حتقيقه أداء ماليا جيدا على مدى 
العامني املاضيني، ففي الوقت الذي 
سجل البنك نسبة منو قاربت %4 
مع نهاية الع���ام املاضي مقارنة 
بالع���ام 2008، عاد البنك ليحقق 
نسب النمو الطبيعية مسجال ما 
نسبته نحو 20% خالل الربع األول، 
في الوقت الذي تش���ير توقعات 
احملللني إلى أرباح البنك ستتجاوز 
املليار دوالر مع نهاية العام احلالي، 
على ان تتراوح نسبة النمو في 
أرباحه الصافية على مدى العام 
ب���ني 15 و20% بحس���ب توقعات 

الوطني نفسه.

2010، أما قطاع الصناعة فقد حتول 
من خسائر بقيمة 39.88 مليون 
دينار إلى أرب���اح بقيمة 38.581 
مليون دينار أما قطاع االستثمار 
فقد س���جل أرباح���ا طفيفة بعد 
خسائر مبئات املاليني، واألرباح 
بلغت 1.97 مليون دينار فقط، علما 

أن الدراسة شملت 41 شركة.
الفردي للشركات

أما بالنس���بة ألداء الشركات 
الرئيس���ية، فتظهر اإلحصائية 
اخلاصة ببعض الشركات القيادية 
ان الش���ريحة األولى منها والتي 
استطاعت حتقيق أداء مالي جيد 
خالل العام املاضي ترجم منوا في 
األرباح، قد سجلت تراجعات خالل 
الربع األول من العام احلالي، إذ 
تراجعت أرباح زين بنسبة %32 
فيم���ا تراجعت أرب���اح أجيليتي 
بنس���بة 52%، بدورها تراجعت 
أرباح بي���ت التموي���ل الكويتي 
بنسبة 21%، فيما تراجعت أرباح 
مشاريع الكويت القابضة بنسبة 
47%، باملقابل فقد أظهرت شريحة 
الش���ركات القيادية التي حققت 
نتائج مالي���ة إيجابية وان كانت 
إلى حد م���ا متواضعة،  أرباحها 
فعلى سبيل املثال حققت مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة أرباحا 
بقيمة 4.71 ماليني دينار علما ان 
الشركة هي األكبر من حيث القيمة 

السوقية في قطاعها.
باملقاب���ل فإن املعط���ى الذي 
يشكل القاس���م املشترك الوحيد 
إليه هذه اإلحصائية  الذي تقود 
هو تفوق النتائ���ج املالية لبنك 
الكويت الوطني استنادا الى كل 
املؤشرات املعمول بها، فهو مثال 
املؤسسة الوحيدة ضمن منظومة 
املؤسسات والشركات التي كرست 

نفسها قيادية على مدى السنوات 
املاضية فقد حقق منوا إيجابيا، ال 
بل ملحوظا في نتائجه املالية في 
وقت تراجعت على سبيل املثال 
أرباح شركة أجيليتي، مجموعة 
»زين« وشركة املشاريع القابضة، 
ان »الوطني« استعاد موقع  كما 
الكويتية  الصدارة بني الشركات 
املدرجة من خالل حتقيقه أرباحا 
قياسية استنادا إلى نتائج العامني 
املاضيني. لق���د كان بنك الكويت 
الوطني إلى جانب الشركة الوطنية 
الكويتية  لالتصاالت والش���ركة 
لأغذية من بني الش���ركات التي 
حققت نتائ���ج إيجابية، إذ متكن 
»الوطن���ي« من حتقي���ق مركز 
الصدارة من حيث قيمة األرباح 
بني الشركات املدرجة، فيما حققت 
الوطنية نس���بة منو جيدة وان 
طفيفة بلغت 6%، أما أمريكانا فقد 
حققت أرباحا بقيمة 13.87 مليون 
دينار بنمو نسبته نحو %329. 

أعلى 5 شركات ربحية

من جهة أخرى يقود التعمق 
في حتليل نتائج أعلى 5 شركات 
كويتية مدرجة من حيث الربحية، 

إلى استنتاج املعطيات التالية:
الكويت  اس���تعادة بن���ك  1 ـ 
الوطني موقع الصدارة من حيث 
الش���ركات  األرباح الصافية بني 
املدرج���ة قاطبة، ففي  الكويتية 
الوقت الذي كانت فيه زين على 
مدى الس���نوات املاضية تتصدر 
الكويتية،  قائمة أعلى الشركات 
استطاع بنك الكويت الوطني ان 
يستعيد موقع الصدارة هذا العام، 
حيث ارتفعت أرباح البنك إلى ما 
قيمته نحو 76.62 مليون دينار 
مسجال نس���بة منو بنحو %20، 
تراجعت فيه أرباح »زين« إلى ما 

قيمته نح���و 51.50 مليون دينار 
مسجلة انخفاضا بنسبة %32.

2 ـ أم���ا جلهة ترتي���ب قائمة 
الش���ركات األعل���ى ربحية، فإن 
توقع���ات احمللي���ني تش���ير إلى 
ب���ني األرباح  التمييز  ض���رورة 
التش���غيلية وتل���ك الناجتة عن 
بيع أص���ول أو تخارجات، فعلى 
أس���اس املعيار األول أي األرباح 
التشغيلية من املتوقع ان يحتفظ 
بنك الكوي���ت الوطني في موقع 
الصدارة خصوصا ان أرباح »زين« 
التش���غيلية ستش���هد انخفاضا 
طبيعيا بعد عملية التخارج من 
أفريقيا التي كانت توفر مصدرا 
مقبوال من إيرادات املجموعة أما 
جلهة األرباح الكلية فقد تستعيد 
زين موقع الص���دارة عند إدراج 
األرباح الناجت���ة عن عملية بيع 
أصول أفريقيا في نتائج املرحلة 
املقبلة. علما ان »زين« قد لفتت 
في معرض استعراضها لنتائجها 
املالية عن الع���ام املاضي إلى ان 
املؤشرات املالية للمجموعة )أي 
مجموعة زين( عن هذه الفترة )أي 
الربع األول( جاءت متماشية مع 
املعايير احملاسبية الدولية التي 
قيدت األصول األفريقية على اعتبار 
أنها استثمارات قيد البيع، وهو 
ما سيحدد أطر املؤشرات املالية 
لفترة الربع األول على ش���ركات 
الش���رق  املجموع���ة في منطقة 
الربحية  األوس���ط فقط، ما عدا 
الصافية التي ستتضمن أفريقيا 
معها. هذا التوضيح يقود إلى القول 
ان نتائج مجموعة »زين« خالل 
الرب���ع األول قد تضمنت األرباح 
الناجتة عن استثمارات في أفريقيا، 
والتي لن تتكرر كأرباح تشغيلية 

خالل املرحلة القادمة.
3 � وعل���ى خط مواز تقتضي 

»بزنس مونيتور«: الكويت قد تواجه 
معدل نمو اقتصادي سلبيًا في 2013

إعداد: محمد البدري
توقع تقرير اقتصادي صادر حديثا عن 
شركة »بزنس مونيتور انترناشيونال« 
ان تواجه الكويت خالل السنوات الثالث 
املقبلة معضلة في تهيئة بيئة اعمال محلية 
جاذبة اقتصادي��ا، االمر الذي يرجح أن 
حتقق البالد معدل منو سلبيا قدره )- %2( 

بحلول العام 2013.
وأوضح التقرير، الذي جاء حتت عنوان 
»توقعات األعمال«، أنه بسبب التوقعات 
االستثمارية املنخفضة والبطء في منو 
القطاع النفطي يرجح أن تتراجع معدالت 

النمو االقتصادي في الكويت.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أسعار 
النفط املرتفعة في 2010 من شأنها أن متكن 
احلكومة من حتسني الوضع النقدي، إال 

أن فعالية القطاع اخلاص تبقى محدودة 
للغاية، وبني التقرير أن »مع أسعار النفط 
املرتفعة 2010 يتوقع أن تؤمن احلكومة 
الكويتية معدل انفاقها وان حتافظ على 
االستقرار السياسي، إال أن توسع دور 
القطاع العام في االقتصاد من شانه أن 
يحد من التوقعات االيجابية بخصوص 

بيئة األعمال اخلاصة«.
وبني التقرير أن اجمالي االيرادات العامة 
للسنة املالية املاضية بلغ 17.9 مليار دينار 
بينما بلغ حجم النفقات العامة للدولة في 
السنة نفسها نحو 9.7 مليارات دينار، في 
حني بلغت قيمة االيرادات النفطية حوالي 
16.8 مليار دينار عن السنة املالية املاضية 
فيما لم تتعد االيرادات غير النفطية 1.1 

مليار دينار.

بسبب التوقعات االستثمارية المنخفضة والبطء في نمو القطاع النفطي

النتائج المالية خالل الربع األول من العام الحالي 
للشركات األكبر من حيث القيمة السوقية في قطاعاتها

القطاعالشركة
النتائج المالية خالل الربع األول 

)مليون دينار(
نسبة 
النمو

20%76.26املصارفبنك الكويت الوطني
-32%51.50خدماتزين

-49%4.72استثمارمشاريع الكويت القابضة
113%4.71الصناعةالصناعات الوطنية القابضة

10%5.25العقاراملباني
329%13.87األغذيةالكويتية لأغذية )أمريكانا(

11%2.41تأمنياألهلية للتأمني

أكبر 5 شركات من حيث الربحية استنادا إلى نتائج الربع األول

الشركة
صافي أرباح الربع األول 2010 

)مليون دينار(
صافي أرباح الربع األول 2009 

)مليون دينار(
نسبة 
النمو

20%76.2663.53بنك الكويت الوطني

-32%51.5075.50زين

-21%30.9139.29بيت التمويل الكويتي

-52%17.5936.95أجيليتي

6%16.2115.31الوطنية لالتصاالت

قائمة أكثر 5 شركات خسارة في الربع األول 2010

الشركة
أرباح الربع األول 2010 

)مليون دينار كويتي(

أرباح الربع األول 2009

)مليون دينار كويتي(

نسبة 

النمو
بيت االستثمار العاملي 

80%69.52-14.17-»جلوبل«

21.5-%7.420.37-مدينة األعمال

74.5%17.55-4.46-مجموعة عارف االستثمارية

359-%0.98-4.50-طيران اجلزيرة

42%5.86-3.37-االستشارات املالية )ايفا(

القيمة السوقية التقديرية ألعلى 3 أسهم من حيث القيمة 
في قطاع المصارف المحلية وفقا القفال جلسة 2010/6/2

البنك
سعر االقفال 

)2010/6/2(
)دينار كويتي(

القيمة السوقية )إقفال 
)2010/6/2

)مليار دينار كويتي(

القيمة السوقية كما 
في نهاية العام 2009

)مليار دينار كويتي(

نسبة 
النمو 

1.23.923.3315.05الكويت الوطني
4.09-0.9802.442.54بيت التمويل الكويتي

10.4-0.8401.0681.18التجاري الكويتي


