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 »يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات« 
تطرح عروضها المميزة لشفروليه وكاديالك

أعلنت شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات 
عن احتفالها بحلول شهر رمضان املبارك مبجموعة من 
العروض املميزة جلميع عشاق شفروليه وكاديالك، 
مبينة أنه طيلة الش����هر الفضيل سيكون الفوز من 
نصيب كل عميل، وتشمل الهدايا القيمة جوائز نقدية 
تصل إلى 1000 دينار، تلفزيونات LCD، وأجهزة سوني 
بالي ستيشن 3. وبطرحها لعدد محدود من سيارات 
شفروليه كامارو سينرجي، إضافة إلى اإلطالق املرتقب 
لسيارة كاديالك CTS وكاديالك CTS-V كوبيه. وأكدت 
الش����ركة في بيان صحافي أنها ترتقي إلى آفاق غير 
مسبوقة بعروضها املميزة للعمالء وطرحها ألحدث 
املركبات اخلارقة التي تنضم إلى عائلتي شفروليه 
وكاديالك. وتشهد معارض يوسف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات في شهر رمضان عرض سيارة شفروليه 

كامارو سينرجي، الطراز اخلاص، التي تبهر األنظار 
بلونه����ا األخضر املتميز Synergy Green«« ومحركها 
اخلارق V6 س����عة 3.6 ليترات املزود بتقنية الضخ 
املباشر.  وقد زودت املركبة بعلبة تروس أوتوماتيكية 
من ست نسب لتوليد قوة تبلغ 304 أحصنة وعزم 
دوران يص����ل إلى 273 باوند � ق����دم، لتصبح القوة 
اخلارقة مرادفة لكامارو سينرجي. بإطاللتها اجلريئة 
اخلالبة التي تتخللها خيوط رياضية باللون الرمادي 
الفضائي cyber grey، تتخطى روعة هذه املركبة كافة 
املقاييس، وال يضاهي سحر الهيكل اخلارجي الرائع 
سوى التصميم الداخلي اخلالب، حيث يضفي األخضر 
املتميز ملسته الرائعة على األبواب ولوحة العدادات. 
وتتكرر ملسات األخضر املتميز في فرش املقاعد ومقود 

القيادة ومقبض ناقل احلركة والكنسولة املركزية.

معرفي: 4.2 ماليين دينار أرباح »التجارية العقارية« تحت شعار »الكل رابح في رمضان«
أعلنت الش���ركة التجارية العقارية عن حتقيقها 
أرباحا صافية بلغ���ت 4.2 ماليني دينار، وذلك خالل 
النصف األول من العام احلالي، بربحية للسهم بلغت 
2.38 فلس. وأكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة عبد الفتاح محمد رفيع معرفي استمرار النمو 
في حقوق املساهمني حيث بلغ 242.541.905 دنانير 
كما في 30 يونيو 2010 بزيادة مقدارها 6.6% عن نفس 
الفترة من العام املاضي. وأوضح في تصريح صحافي 
أن القيمة السوقية للسهم ال تعكس القيمة احلقيقية، 
حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم من واقع البيانات 
املالية كما في 30 يونيو 2010 حوالي 137.3 فلسا، فضال 
عن وجود احتياطيات ال يظهر أثرها في البيانات املالية 
نتيجة للسياسات احملاسبية املتحفظة التي تنتهجها 
الش���ركة مما يجعل القيمة احلقيقية للسهم أعلى من 
القيمة الدفترية. وأش���ار الى أن الشركة قامت بسداد 

الرصيد املتبقي )50%( من صكوك اإلجارة اإلس���المية البالغ قيمتها 100 
مليون دوالر، وذلك من خالل توقيع عقد تس���هيالت ائتمانية مببلغ 15 
مليون دينار مع البنك األهلي املتحد والتي س���تكون جزءا من تسهيالت 
طويلة األجل جار حاليا إمتام اإلجراءات النهائية اخلاصة بها مع البنك. 
وأكد أن الشركة التجارية العقارية تواصل مسيرتها للمساهمة في التطوير 

العمراني بالكويت عن طريق مشاريعها العقارية التي 
حتمل بصمتها املميزة، الفتا الى ان مشروع »سيمفوني« 
يعد أحد تلك اإلسهامات، حيث يتميز املشروع بإطاللته 
على شارع اخلليج العربي على مساحة أرض 11.749 
مترا مربعا ومبساحة بناء تتعدى 95000 متر مربع، 
حيث مت إنش���اؤه طبقا ألحدث أنظمة املباني الذكية 
ويضم ثالثة أجزاء متكاملة. وبني ان اجلزء األول من 
املشروع عبارة عن سوق جتاري صمم ليضم أفضل 
املاركات العاملية )مالبس � مجوهرات � إكسسوارات � 
عطور وغيرها( ويضم ثالثة أدوار مقسمة إلى وحدات 
تأجيرية متعددة مختلفة املساحات لتناسب األنشطة 
املختلفة، ومت توقيع عقود استثمار مع العديد من وكالء 
املاركات العاملية ومازال هناك العديد من العمالء الذين 
مت اختيارهم بعناية فائقة يقومون بإجراءات التعاقد. 
أما اجل���زء الثاني فعبارة عن برجي مكاتب إدارية مت 
تنفيذها لتلبي احتياجات الشركات الكبرى ورجال األعمال، أما اجلزء الثالث 
فهو فندق ميسوني األول من نوعه بالشرق األوسط. والذي يعد إضافة 
عصرية للخدمات الفندقية بالكويت، حيث يتميز بإطاللته الفريدة على 
اخلليج العربي باإلضافة إلى اخلدمات الفندقية األخرى من صالة متعددة 

األغراض، قاعات مؤمترات واجتماعات وكذلك مطاعم ومقاهٍ. بوستر احلملة اجلديدة

تقـرير

»كامكو«: 57 شركة مدرجة 
ربحت 1.43 مليار دوالر للنصف األول 

أعدت إدارة بحوث االستثمار في شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول »كامكو« حتليال 
تفصيليا عن إعالنات النتائج املالية للش���ركات 
املدرجة في أس���واق األسهم اخلليجية ومقارنتها 
بنتائج النصف األول من عام 2009، أوضحت فيه ان حوالي 56% من 
الشركات املدرجة في أسواق األسهم اخلليجية قامت بإعالن نتائجها 
املالية عن النصف األول من 2010، حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها 
نسبته 16% لتصل إلى 20.1 مليار دوالر وذلك مقارنة مع 17.3 مليار 

دوالر خالل النصف األول من 2009.
وبني التقرير ان السبب وراء االرتفاع امللحوظ بشكل أساسي يعود 
إلى النتائج املالية التي حققتها الشركات املدرجة في سوق األسهم 
الس���عودية وعلى وجه اخلصوص قطاع الشركات البتروكيماوية، 
حيث سجلت أرباحا إجمالية بلغت 3.89 مليارات دوالر خالل النصف 
األول باملقارنة مع أرباح بلغت 584.7 مليون دوالر س���جلتها خالل 

الفترة نفسها من العام السابق.
وتعتب���ر هذه النتائج املالية إيجابي���ة إلى حد ما وغير متوقعة 
في ظل الظروف الراهنة الت���ي مازالت تضغط على ربحية البنوك 
والشركات العقارية نتيجة احتساب مخصصات القروض املتعثرة 

واالنخفاض في قيمة االستثمارات.
كما كان للنتائج املالية األثر اإليجابي على أداء بعض مؤش���رات 
األسواق اخلليجية خالل شهر يوليو املاضي حيث استطاع السوق 
املالي السعودي )تداول( أن يعزز من أدائه منذ بداية 2010 وبنسبة 

ارتفاع بلغت %2.9.
أما س���وق الكويت لألوراق املالية - وهو ثاني أكبر س���وق من 
حيث القيمة فقد كان أفضل األسواق اخلليجية أداء خالل شهر يوليو 
ومنذ بداية العام حيث اس���تطاع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي 

أن يرتفع بنسبة 6.2% منذ بداية 2010.
وفي اإلمارات ش���هدت األسواق املالية هبوطا حادا في مؤشراتها 
حيث انخفض كل من مؤشر سوق دبي املالي وسوق أبوظبي لألوراق 
املالية بنس���بة 15.8% و7.8% على التوالي، ويعود الس���بب في ذلك 
إلى أزمة الديون التي تعاني منها ش���ركة دبي العاملية والتأخر في 
املوافقة على خطة إعادة هيكلة تلك الديون التي أثرت س���لبا على 
ربحية البنوك من خالل احتس���اب البنوك ملخصصات إضافية، كما 
كان للنتائج املتواضعة للش���ركات املدرجة األثر السلبي على أداء 

املؤشرات أيضا.
وأوضح التقري���ر انه على الرغم م���ن أن 27% فقط من إجمالي 
الش���ركات املدرجة في س���وق الكويت لألوراق املالية قامت بإعالن 
نتائجها املالية حتى اآلن، إال أن الصورة باتت واضحة حول تخطي 
قطاع البنوك آلثار األزمة املالية والبدء بتسجيل أرباح جيدة خلقت 
نوعا من األجواء اإليجابية في س���وق الكويت لألوراق املالية خالل 

شهر يوليو.
فقد أعلنت 57 ش���ركة مدرجة من أصل 201 شركة تنتهي سنتها 
املالية في 31 ديس���مبر نتائجها املالية نصف الس���نوية حيث بلغ 
إجمالي أرباح تلك الشركات حوالي 1.43 مليار دوالر خالل النصف 
األول وبنس���بة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من 

2009 التي بلغت 1.21 مليار دوالر.
وقد جاءت هذه النتائج اإليجابية مدعومة بالنتائج املالية لقطاع 
البنوك حيث حقق قطاع البنوك ارتفاعا في أرباحه بنس���بة %26.2 
ليسجل 925 مليون دوالر مقارنة مع 733 مليون دوالر خالل النصف 
األول من 2009 مدعوما باألرباح التي حققها بنك الكويت الوطني حيث 
استطاع أن يس���جل 505 ماليني دوالر بنسبة ارتفاع 15.2% مقارنة 
بأرباح نفس الفترة من العام املاضي والتي بلغت 438 مليون دوالر، 
كما استطاع كل من بنك بوبيان وبنك اخلليج أن يسجال أرباحا بلغت 
10.5 ماليني دوالر و6.89 ماليني دوالر وذلك عوضا عن اخلسائر التي 
تكبداها خالل النصف األول من 2009 والتي بلغت 40.8 مليون دوالر 

و26.1 مليون دوالر على التوالي.
ومع انتظار إعالن النتائج املالية للشركات املتبقية والتي متثل 
حوالي 73% من عدد الشركات املدرجة يالحظ وجود نوع من التفاؤل 
واالستقرار نوعا ما في سوق الكويت لألوراق املالية مدعومة بالتحسن 

في قيمة التداول على األسهم التشغيلية.
أما بالنس���بة لنتائج النصف األول للشركات املدرجة في سوق 
األس���هم السعودي فقد ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة 40% لتصل 
إل���ى 10 مليارات دوالر مقارنة مع 7.17 مليارات دوالر خالل النصف 
األول م���ن 2009، وقد جاءت ه���ذه النتائج اإليجابي���ة اثر النتائج 
املمتازة التي حققتها معظم الشركات املدرجة ضمن قطاع الصناعات 

البتروكيماوية.
أما قطاع البنوك الس���عودية وهو أكبر قط���اع من حيث القيمة 
السوقية فقد جاءت نتائجه املالية على غرار نتائج الربع األول دون 
التوقعات حيث تراجعت األرب���اح املجمعة جلميع البنوك املدرجة 
بنسبة 9.4% لتسجل 3.12 مليارات دوالر خالل النصف األول مقارنة 
مع أرباح بلغت 3.45 مليارات دوالر خالل الفترة نفس���ها من العام 
املاضي، وقد شهدت معظم البنوك املدرجة تراجعا في أرباحها الفصلية 
باس���تثناء كل من بنك الرياض، بنك البالد، السعودي - الهولندي 

والسعودي - الفرنسي.
وهذا ما يدل على ارتفاع حجم املخصصات احملتسبة نتيجة القروض 

املشكوك في حتصيلها واالنخفاض في قيمة االستثمارات.
ومن املتوقع أن تستمر السياس���ة املتحفظة للبنوك السعودية 
باحتس���اب مخصصات إضافية بالضغط على ربحية القطاع خالل 
النص���ف الثاني من عام 2010 وذلك بالتزام���ن مع التباطؤ في منو 

التسهيالت االئتمانية واألداء الضعيف لسوق األسهم.

 عبد الفتاح معرفي


