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»كامكو«: االستثمارات المالية تشكل 63٪ من إجمالي أصول الشركات الصناعية المدرجة
1.8 مليار دينار إجمالي قروض القطاع وانخفاض الرافعة المالية إلى 1.06 مرة بنهاية 2009

قال تقري���ر صادر 
ع���ن إدارة بح���وث 
االستثمار في شركة 
مش���اريع الكوي���ت 
االس���تثمارية إلدارة األصول »كامكو« ان 
قطاع الشركات الصناعية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية استطاع ان يحقق 
قفزة نوعية في حجم أصوله خالل عامي 
2006 و2007 وبنسبة 36% و39% ليصل 
إجمالي أصول���ه إلى 3.23 مليارات دينار 

و4.49 مليارات دينار على التوالي.
وذكر التقرير ان هذا االرتفاع في حجم 
أصول القطاع جاء نتيجة االرتفاع الكبير 
في قيمة محفظة االستثمارات املالية والتي 
ش���هدت خالل عام���ي 2006 و2007 منوا 
ملحوظا بنسبة 32% و54% لتسجل قيمة 
احملفظة االستثمارية نحو 2.1 مليار دينار 
و3.24 مليارات دين���ار على التوالي، مع 
العلم أن احملفظة االستثمارية لدى قطاع 
الشركات الصناعية شكلت اجلزء األكبر 
م���ن أصول القطاع خالل األعوام املاضية 
تراوحت بني 60% و72% من إجمالي حجم 
األصول حي���ث وصلت إلى ذروتها خالل 
عام 2007 حني شكلت االستثمارات حوالي 

72% من إجمالي أصول القطاع.
وأشار التقرير إلى انه خالل عامي 2008 
و2009 وبعد حدوث األزمة املالية لعبت 
محفظة االستثمارات الدور الرئيسي في 
حتديد اجتاهات أصول القطاع حيث شهدت 
هبوطا حادا خالل عام 2008 لتتراجع مببلغ 
683 مليون دين���ار مقارنة مع عام 2007 

وبنسبة انخفاض بلغت 21% ليصل حجم 
محفظة االستثمارات لدى قطاع الشركات 
الصناعية إلى حوالي 2.55 مليار دينار، 
والتي شكلت العبء الكبير على إجمالي 
أصول القطاع حيث سجلت 4.07 مليارات 
دينار في نهاية عام 2008 مقارنة مع 4.49 

مليارات دينار في نهاية عام 2007.
ويعود س���بب هذا التراجع احلاد في 
محفظة االستثمارات لدى قطاع الشركات 
الصناعية إلى اآلثار السلبية على سوق 
األسهم املالي نتيجة األزمة املالية وأزمة 
االئتمان احمللية التي شهدناها خالل الفترة 
نفسها، حيث تراجع مؤشر كامكو الوزني 
للعائد الكلي خالل عام 2008 بنسبة %37، 
أما مؤشر كامكو لقطاع الشركات الصناعية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية فقد 
كان من أكثر املؤشرات املالية تضررا حيث 

تراجع بنسبة 47% خالل عام 2008.
وفي حتليل للميزانية العمومية املجمعة 
للقطاع كما في نهاية عامي 2008 و2009 
يالحظ ان االستثمارات املالية شكلت اجلزء 
األكبر من أصول القطاع مبعدل 63% وبقيمة 
إجمالية بلغ���ت 2.55 مليار دينار و2.46 

مليار دينار على التوالي.
وّبني التقرير ان هذه األرقام تشير إلى 
تعرض عدد من الشركات إلى سوق األسهم 
وذلك عن طريق االستثمارات املتاحة للبيع 
واالستثمارات من خالل قائمة الدخل وكذلك 
االس���تثمارات في رأسمال شركات زميلة 
حيث ان عددا من الشركات املدرجة في قطاع 
الصناعة تعمل كشركات قابضة وتعتمد 

في نشاطها األساسي على االستثمار في 
رؤوس أموال الشركات، كما تعتمد بعض 
الش���ركات في أنشطتها بشكل كبير على 
إيرادات االستثمار حيث يعرضها لتقلبات 
السوق على عكس بعض الشركات التي 
تعتبر تشغيلية بامتياز وتتمتع بتدفقات 
نقدية مستقرة وبعيدة عن املخاطر وتقلبات 

أسعار األسهم.
ويتبني من أرق���ام امليزانية العمومية 
ان إجمالي قروض القطاع ارتفعت بشكل 
كبير خالل فترة السنوات األربع )2004 � 
2008( حيث توجه جزء كبير منها لتمويل 
االستثمارات املالية التي بلغت أعلى مستوى 
لها نهاية عام 2007 حني بلغت 3.24 مليارات 
دينار باملقابل بلغ إجمالي القروض 1.43 
مليار دين���ار في نهاية عام 2007، أما في 
نهاية عام 2008 فقد تخطى إجمالي القروض 
ال� 2.16 مليار دين���ار في حني بلغ معدل 
النمو الس���نوي املركب خالل الفترة بني 

عامي 2005 و2008 حوالي %50.
أما خ���الل ع���ام 2009 وبالتزامن مع 
االنكماش في س���وق االئتم���ان تراجعت 
ق���روض القطاع بنس���بة 14% لتصل إلى 
1.86 مليار دينار لتنخفض الرافعة املالية 
للقطاع من 1.48 مرة في نهاية عام 2008 

إلى 1.06 مرة في نهاية عام 2009.
وعند حتليل إيرادات الشركات املدرجة 
في القطاع خالل فترة السنوات ال� 3 التي 
سبقت حدوث األزمة املالية واملمتدة بني 
عام���ي 2005 و2007، يتب���ني ان إيرادات 
االستثمار شكلت جزءا كبيرا من إجمالي 

إيرادات القطاع ومبعدل مساهمة بلغ %34 
خالل الفترة نفسها.

أم���ا خالل عام 2007 فقد وصلت أعلى 
مستوى لها حني بلغت 450 مليون دينار 
مقارنة مع 177 مليون دينار و351 مليون 
دينار خ���الل عام���ي 2006 و2005 على 

التوالي.
وهذا ما يفس���ر اعتماد ربحية القطاع 
بش���كل كبير على دخل االستثمار وعلى 
سبيل املثال عند استثناء أرباح االستثمارات 
خالل عام 2007 يكون القطاع قد س���جل 
خسائر بقيمة 3 ماليني دينار عوضا عن 
حتقيق أرباح كبيرة خالل السنة نفسها، 
م���ع العلم ان أرباح القط���اع خالل العام 
نفس���ه وصلت إلى مس���تويات قياسية 
حيث بلغت 448 ملي���ون دينار، وهذا ما 
يفس���ر حاجة القطاع إل���ى االعتماد على 
اإليرادات التشغيلية واالبتعاد عن األنشطة 
االستثمارية والتي ال تضمن االستمرارية 
في حتقيق األرباح وجتعله دائما يتعرض 

لتقلبات األسهم وأسواق املال.
أما خالل عام 2008 فقد سجل القطاع 
خس���ارة كبيرة بلغت 376 مليون دينار 
وذلك نتيجة لالنخفاض الكبير في قيمة 
احملافظ االستثمارية والتي دفعت القطاع 
إلى احتساب مخصصات قياسية بلغت 456 
مليون دينار واستمرت تلك املخصصات 
في ع���ام 2009 وبوتيرة أقل حيث بلغت 
101 مليون دينار ليس���جل القطاع خالل 
العام نفس���ه أرباحا خجولة بلغت 18.5 

مليون دينار.

»هيتس تليكوم« القابضة تطلق
التشغيل المبدئي لشبكتها في تنزانيا

أعلن الرئيس التنفيذي في ش���ركة 
هيتس تليكوم القابضة بار اريكسون 
عن اطالق التش���غيل املبدئي خلدمات 
التابعة لها في  شركة »اكسيالنتكوم« 
تنزانيا. وأوضح اريكسون في تصريح 
صحافي أن »هيتس تنزانيا« سوف تعقد 
مؤمترا صحافيا في العاصمة التنزانية 
دار السالم بهذه املناسبة حيث سيتحدث 
مسؤولو الش���ركة إضافة الى اجلهات 
املعنية حول االنعكاسات املتوقعة على 
السوق التنزاني في ظل تدشني شبكة 

هيتس هناك.
املقبلة ستشهد  واوضح أن األشهر 
مزيدا من التركيز على متابعة بناء هيكل 

الشركة وبناء الشبكة وعقد الشراكات 
االستراتيجية التي من شأنها املساهمة في 
تكوين قاعدة متينة للشركة خالل الفترة 
القليلة املقبلة، مشيرا الى أن هناك خطة 
مدروسة تشتمل على التعريف بشكل جيد 
باالسم التجاري لشركة اكسيالنتكوم. 
وبني أن »اكسيالنتكوم« ستغطي جانبا 
كبيرا من االراضي التنزانية حيث ينتظر 
أن تتواج���د خدماتها في أكثر من %70 
من أنحاء البالد، مش���يرا الى أن شركة 
هيت���س تليكوم القابضة تهتم بإدخال 
مزيد من الش���بكات االقليمية التابعة 
لها حيز التشغيل الفعلي خالل الفترة 

املقبلة.

»البترول الوطنية« تطرح مشروع بناء خزانات
عمالقة في مصفاة األحمدي بقيمة 250 مليون دينار

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
في شركة البترول الوطنية أن الشركة 
تخطط لطرح مش����روع ضخم خالل 
الشهرين املقبلني لبناء خزانات عمالقة 
ف����ي مصفاة األحم����دي، لترفع بذلك 
الطاقة التخزينية للمصفاة إلى أكثر 

من شهر ونصف الشهر.
وقالت املصادر ان الشركة انتهت من 
جميع الدراسات الالزمة للمشروع الذي 
ستتجاوز قيمته ال� 250 مليون دينار 
ومن ثم طرحه في جلنة املناقصات 
املركزي����ة الت����ي بدورها س����تتلقى 

العروض الفنية واملالية للمش����روع 
بعد 3 أشهر من اآلن، متوقعة البدء 
في تنفيذ املش����روع قبل نهاية العام 

احلالي.
من جهة أخ����رى توقعت املصادر 
أن توقع الشركة عقد إنشاء مشروع 
إزالة الغاز احلامض في مصفاة ميناء 
األحم����دي بقيم����ة 166 مليون دينار 
قبل نهاية شهر رمضان اجلاري مع 
شركة »ماير تكينمونت اس بي ايه« 

االيطالية.
وذكرت املصادر أن الشركة االيطالية 
قد قدمت الع����رض األدنى بواقع 116 

مليون دينار متفوقة بذلك على العرض 
الذي قدمته الشركات املتنافسة األخرى 
على املشروع ومنها شركة »سينوبيك« 
البريطانية  الصينية و»بتروف����اك« 
و»س����ايبيم« االيطالية و»جي اس« 
للهندس����ة واملقاوالت، و»هيونداي« 
للهندسة واملقاوالت وكلتاهما كورية 

جنوبية.
وبينت املصادر أن الشركة االيطالية 
ستقوم بجميع األعمال الالزمة ملشروع 
حتلية الغاز وإدارته باإلضافة الى بناء 
وحدة خاصة باستخالص الكبريت، 
فضال عن بناء وحدة تعنى بالبنية 

التحتية املتعلقة باملشروع وسيكون 
من شأن هذه االجراءات نزع الكبريت 

من الغاز الطبيعي.
وأش����ارت املصادر ال����ى انه بعد 
استكمال املشروع في 2013، فستبلغ 
الطاقة اإلجمالية ملعاجلته 230 مليون 
قدم مكعبة من الغاز يوميا، باإلضافة 
ال����ى 78 ألف برميل يوميا من النفط 

يوميا.
جتدر اإلشارة إلى أن مصفاة ميناء 
األحمدي ه����ي اكبر محطات التكرير 
الث����الث في الكوي����ت وتبلغ طاقتها 

التكريرية 460 ألف برميل يوميا.

67.7 مليون دوالر أرباح »القابضة المصرية الكويتية« في النصف األول

أعلنت الشركة القابضة املصرية الكويتية عن اجتماع 
مجلس إدارتها في 3 اغس���طس اجلاري برئاسة ناصر 
اخلرافي وبحضور العضو املنتدب معتز األلفي وجميع 
أعضاء مجلس اإلدارة، حي���ث اعتمد املجلس البيانات 
املالي���ة املرحلية غير املجمعة واملجمعة للش���ركة عن 

الفترة املالية املنتهية في 30 يونيو 2010.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي ان القوائم املالية 
املجمعة أظهرت أرباحا قدرها 67.7 مليون دوالر مبعدل 
منو بلغ 5% عن الفترة املقارنة من العام املاضي ومبعدل 
عائد على رأس املال املدفوع بلغ 35% عن الستة أشهر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة املصرية 
الكويتية ناصر اخلرافي ان اجناز الش���ركة احملقق عن 
فترة الس���تة أش���هر األولى من عام 2010 ميثل امتدادا 

حقيقيا ملس���يرة االجنازات التي حققتها الشركة خالل 
السنوات ال�12 املاضية، حيث بلغت جملة أرباح الشركة 
التي حتققت خالل الفترة منذ بدء نشاطها في عام 1998 
وحتى 30 يونيو 2010، مبلغ 652 مليون دوالر مبتوسط 
عائد قدره 400% على رأس املال املدفوع، مشيرا الى أن 
األرباح النقدية املوزعة على املساهمني حتى عام 2009 
بلغت 155 مليون دوالر، باإلضافة إلى 40% أسهما مجانية 
ليصل متوسط العائد اإلجمالي املوزع نقدا ومجانا على 

رأس املال إلى %150.
ولفت الى أن مناخ االستثمار واألمان الذي حتظى به 
مصر »أرض الكنانة« حتت قيادة الرئيس محمد حسني 
مبارك وحكومته الرش���يدة برئاسة د.أحمد نظيف يعد 
من أهم العوامل التي س���اهمت في منو أعمال الش���ركة 

القابضة املصرية الكويتية.
وتق���دم اخلرافي بالتهنئة والش���كر جلميع أعضاء 
مجل���س اإلدارة وجميع املديرين والعاملني بالش���ركة 
تقديرا ملجهوداتهم املمي���زة التي كان لها أكبر األثر في 
حتقيق تلك النتائج، متمنيا للشركة حتقيق املزيد من 

النجاح والتقدم.
م���ن جانبه، أوضح العضو املنتدب للش���ركة معتز 
األلفي أن تنوع املجاالت االس���تثمارية للشركة وامتداد 
نشاطها ليشمل عدة دول منها الكويت والسودان واجلزائر 
وسورية واإلمارات العربية وبعض الدول االفريقية، أعطى 
األفضلية للشركة لتحقيق أعلى معدالت منو وربحية 

باملقارنة بالشركات التي تعمل في نفس املجال.
وأضاف أن استمرار الشركة في تطبيق اإلستراتيجية 

التي وضعها رئيس مجلس االدارة ناصر اخلرافي التي 
تعتمد على التوس���ع في االستثمار املباشر واملساهمة 
في اس���تثمارات قائم���ة طويلة األج���ل والتركيز على 
تأس���يس ش���ركات جديدة قد أدت إلى تعظيم األرباح 
التشغيلية وجتنب اآلثار السلبية التي قد حتدث باألسواق 

املالية.
وأشار الى انه سيتم افتتاح مصنع الشركة األفريقية 
للبوهيات في السودان خالل أيام، متوقعا أن تقوم الشركة 
بتقدمي منتجات جديدة تلبي الطلب املتزايد للبوهيات 
للسوق السوداني املتنامي، باإلضافة إلى ذلك فإن أكثر 
من ثلثي أرباح الفترة محقق باخلارج، وتقوم الشركة 
حاليا بدراسة عدد من املشروعات اجلديدة في مجاالت 

البتروكيماويات والغاز والطاقة والبترول واألسمدة.

بمعدل نمو بلغ 5% عن الفترة المقارنة من 2009

الخرافي: إنجاز الشركة المحقق عن النصف األول امتداد لمسيرة اإلنجازات المحققة خالل 12 عاماً
652 مليون دوالر جملة أرباح الشركة التي تحققت منذ بدء نشاط الشركة في 1998

ونهاية يونيو الماضي بمتوسط عائد قدره 400٪ على رأس المال المدفوع

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اللجنة 
الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية بوزارة 
التجارة والصناعة أرسلت كتابا الى ادارة الرقابة 
التجارية بالوزارة حتثها من خالله على إغالق 
أي منش���أة ليس لديها ترخيص جتاري ساري 
املفعول وبغرض »فندق � شقق فندقية � منتجع« 

أو ترخيص تشغيلي مؤقت أو دائم ساري املفعول 
وكذلك إغالق أي مطعم ومقهى غير مرخص داخل 

بنايات الشقق الفندقية.
وأضافت املصادر ان كت���اب اللجنة الدائمة 
لتصنيف الفنادق تضمن ايضا حث الوزارة على 
مخالفة أي منشأة فندقية ليس لديها ترخيص 

إطفاء ساري املفعول.

»التجارة« تغلق منشآت فندقية ليس لديها ترخيص تجاري أو تشغيلي

الميزانية العمومية المجمعة لقطاع الشركات الصناعية
المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية منذ عام 2005

20052006200720082009مليون دينار كويتي

110404358352307النقد والنقد املعادل

260235380394368ذمم وأرصدة مدينة أخرى

135152156221211بضاعة

1.5942.1003.2372.5542.463استثمارات مالية

247299325494638ممتلكات � آالت ومعدات

2742345152موجودات أخرى

2.3733.2334.4904.0674.039مجموع املوجودات

6278781.4272.1551.855بنوك دائنة وقروض

152171211244216ذمم وأرصدة دائنة أخرى

1629192924مطلوبات أخرى

7941.0771.6572.4282.096إجمالي املطلوبات

85155228182195حقوق األقلية

1.4942.0012.6051.4561.748إجمالي حقوق املساهمني

املصدر: البيانات املالية وبحوث »كامكو«

إيرادات االستثمار وحصتها من إجمالي اإليرادات
منذ عام 2005 )مليون دينار(
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نسبة توزيع أصول الشركات الصناعية المدرجة
كما في نهاية 2009 )المبالغ بالمليون دينار(

المصدر: البيانات المالية للشركات المدرجه وبحوث كامكو

ممتلكات ـ آالت ومعدات
٪16 - 638

موجودات أخرى
٪1 - 52

النقد والنقد المعادل
٪8 - 307

ذمم وأرصدة
مدينة أخرى
٪9 - 368

بضاعة
٪5 - 211

استثمارات مالية
٪61 - 2.463

االستثمارات المالية وحصتها من إجمالي
الموجودات منذ عام 2005 )مليون د.ك(

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
20092008200720062005

4.0394.067
4.490

3.233

2.373

استثمارات 
مالية

مجموع 
الموجودات

٪61٪63

٪72

٪65
٪67

تقـرير


