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ضمن مشاركتها في مؤتمر »ميد« السنوي لمشاريع الكويت 2010 األرباح االستثنائية لصفقة »زين أفريقيا« مثلت 45% منها

»الخليج لالستثمار« تستعرض خبراتها 
في قطاع تمويل المشاريع بالمنطقة

»الجمان«: 1.729 مليار دينار إجمالي األرباح 
المجمعة للشركات المدرجة في 9 أشهر من 2010

»زين« و »الوطني« و»بيتك« األعلى في قائمة الشركات من حيث األرباح في الـ 9 أشهر
مـركز  قـــال 
ن  لجمـــــــا ا
لالستشارات 
االقتصادية 
في تحليل مختصـــر لنتائج 
الشـــركات المدرجة في سوق 
الكويت لألوراق المالية لثالثة 
أرباع العـــام 2010، ان معظم 
الشركات المدرجة أعلنت عن 
نتائجها لثالثة أرباع العام 2010 
بصافي أربـــاح مجمعة بلغت 
انه  1.729 مليار دينار، مبينا 
عند استبعاد أرباح صفقة بيع 
»زين أفريقيا« التي تم تسجيلها 
خالل الربـــع الثاني من 2010 
والبالغة نحو 788 مليون دينار، 
نصل إلى أرباح معدلة بمقدار 
941 مليـــون دينار مقابل 876 
مليون دينار لثالثة أرباع العام 
2009، أي بمعدل نمو بلغ %7.4، 
وتشكل األرباح االستثنائية لـ 
»زين« 45.5% من أرباح جميع 
الشركات المدرجة لثالثة أرباع 

العام 2010.
والحظ »الجمان« ان قطاعات 
السوق كانت رابحة لثالثة أرباع 
العام 2010 عدا قطاعي االستثمار 
والموازي اللذين منيا بخسائر 
مقدارها 53 مليون دينار لألول 
و474 ألف دينار للثاني، ورغم 
خســـائر قطاع االستثمار، إال 
أنها تقلصت بشكل ملحوظ، 
حيث كانت 138 مليون دينار 
لثالثـــة أرباع العام 2009، أي 
أن نتائجه حققت نموا بمعدل 
61% كمـــا هو االتجـــاه العام 
القطاعـــــات، بينما  لمعظــم 
تراجعت أرباح قطاعات العقــار 
والخدمات والموازي بمعدل %67 
و27% و3% على التوالي، بينما 
تصدر قطاع التأمين أعلى نسبة 
نمو في األرباح بمعدل %101، 
تاله قطاع االســـتثمار بمعدل 
61%، ثم قطاع األغذية بمعدل 

.%60
وتصدرت شـــركة »زين« 
قائمة الشركات األعلى نموا من 
حيث صافي النتائج المطلقة، 
حيث ارتفعت أرباحها بمقدار 
785 مليون دينار، وذلك دون 
استبعاد األرباح االستثنائية 
أعـــاله، بينما  إليها  المشـــار 
تحسنت نتائج »جلوبل« بمقدار 
مطلق بلغ 58 مليون دينار، ثم 
»القريـــن القابضة« بمبلغ 30 
مليون دينار، أما أكثر الشركات 
تراجعا في األرباح، فكان من 
نصيب »أجيليتي« بمقدار 66 
مليون دينار، ثم »اتصاالت« 
بمبلغ 43.6 مليون دينار، تالها 
»برقان« بمقـــدار 16.5 مليون 

دينار.
أما أعلـــى األرباح المطلقة 
لثالثة أرباع العام 2010، فقد كان 
من نصيب »زين« بمبلغ 976 
مليون دينار متضمنة األرباح 
االستثنائية، تالها »الوطني« 
بمبلـــغ 225 مليون دينار، ثم 
»بيتك« بمقدار 97 مليون دينار، 
بينما تصدرت »تمويل الخليج« 
قائمة الشركات األكثر خسارة 
بمقدار 47 مليون دينار، تلتها 
»جلوبل« بمبلـــغ 46 مليون 
دينار، ثم »جراند« بخســـارة 
15 مليون دينار، وبما يتعلق 
بأعلى األســـهم ربحية لثالثة 
أرباع 2010 فتصدر القائمة أيضا 
سهم »زين« بمقدار 252 فلسا 
متضمنة الربحية االستثنائية، 
تالها سهم »بورتالند« بمقدار 
205 فلوس، ثم سهم »كابالت« 

بمقدار 114 فلسا.
من جانب آخر، تصدر سهم 
»الكيبـــل التلفزيوني« قائمة 
أكثر األسهم خســـارة لثالثة 
أرباع العام 2010 بمقدار 42.5 
فلسا، تاله سهم »كفيك« بمقدار 
39.3 فلسا، ثم سهم »جلوبل« 

بمقدار 38 فلسا، بينما كان سهم 
»اتصاالت« األعلى تراجعا في 
الربحية بمقدار 87 فلسا، تاله 
 66.1 سهم »أجيليتي« بمقدار 
فلسا، ثم سهم »ميدان« بمقدار 

45.6 فلسا.
وخلـــص »الجمان« إلى أن 
محصلة مخاض مجمل الشركات 
المدرجة لثالثة أرباع العام 2010 
كانت تحقيق 134 شركة ألرباح 
بلغ مجموعها 2.006 مليار دينار 
مقابل تكبد 57 شركة لخسائر 
بلغ إجماليها 276 مليون دينار، 
وذلك بحصـــة 70% للرابحين 
و30% للخاسرين، بينما كان 
الوضـــع مناصفة تقريبا بين 
الشركات التي ارتفعت نتائجها 
مقابل التـــي انخفضت، حيث 

كان عـــدد الفريـــق األول 99 
شركة بحصة 52% من إجمالي 
الشركات المدرجة، في حين أن 
عدد الشركات في الفريق الثاني 
هو 92 شركة بحصة 48% من 

اإلجمالي.
إلى أن  واشـــار »الجمان« 
هذه اإلحصائيات شـــملت 191 
شركة مدرجة، حيث لم تشمل 9 
شركات لم تقدم بياناتها المالية 
عن ثالثة أربـــاع العام 2010، 
وبالتالي تـــم إيقافها مؤخرا، 
باإلضافة إلى 10 شركات تخلفت 
عن تقديم بياناتها المالية منذ 
فترات ســـابقة، كما لم تشمل 
االحصائيـــات 16 شـــركة ال 
يتوافق عامها المالي مع السنة 

الميالدية.

»بوبيان« يكرم مجموعة من موظفيه
المتطوعين في فريق خدمة المجتمع 

اعلن بنك بوبيان عن قيامه بتكرمي مجموعة من 
موظفيه املميزين من اعضاء فريق خدمة املجتمع 
والذي يضم مجموعة من املتطوعني واملتطوعات 
من العاملني في البنك، وذلـــك بحضور احد ابرز 
رموز العمل التطوعي االنساني في الكويت والعالم 

د.عبدالرحمن السميط.
وقال البنك في بيان صحافي ان فكرة استضافة 
د.السميط جاءت ضمن برنامج املسؤولية االجتماعية 
للبنك باعتباره احد اهم الناشطني في مجال اخلدمات 
التطوعية االنسانية على مســـتوى العالم وأحد 
الشـــخصيات التي تفخر الكويت باجنازاتها غير 
احملدودة في خدمة الدين االسالمي وخدمة البشرية 
السيما في القارة االفريقية التي يعاني الكثير فيها 
من نقص ابســـط اخلدمات التي يحتاجها االنسان 

ملعيشته اليومية. 
والقى مدير عام مجموعة الشؤون االدارية في 
البنك وليد خالد الياقوت كلمة رحب فيها بـ د.السميط 
معددا اجنازاته اجلليلة في خدمة االسالم والبشرية، 

موضحا انه »ميثل منوذجا نفتخر به جميعا ونحرص 
على االقتـــداء به فما يقوم به في القارة االفريقية 
يؤكـــد ان فعل اخلير ال يعترف باحلدود وال يأخذ 
في االعتبار جنسية او دينا او هوية فاالنسان يظل 
هو االنسان بغض النظر عن دينه او جنسه«.واكد 
الياقوت في كلمته على الدور الذي لعبته الكويت 
في مجال العمل التطوعي، مشيرا الى انه عرف عن 
اهل الكويت ومنذ عقود طويلة حبهم الشديد لعمل 
اخلير مصداقا لقوله تعالي »فمن تطوع خيرا فهو 
خير له« حيث متتلئ مسيرة الكويت دولة وشعبا 
بنمـــاذج كثيرة تؤكد مدى احلـــرص على االعمال 

اخليرية والتطوعية. 
واوضح الياقوت: »اننـــا نلتقي اليوم لتكرمي 
مجموعة من موظفينـــا املتميزين من أبناء البنك 
من املتطوعني واملتطوعات والذين قاموا بالعديد 
من االنشـــطة خالل االشـــهر األخيرة والتي تؤكد 
مدى حـــرص موظفينا على املســـاهمة في خدمة 

املجتمع«.

أعلنــــت مؤسســــة اخلليــــج 
لالســــتثمار عن مشــــاركتها في 
فعاليات مؤمتر »ميد« الســــنوي 
السادس للمشاريع الذي عقد في 
الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر املاضي 
في الكويت، وركزت املؤسسة خالل 
هذه املشاركة على استعراض الدور 
الفاعل الذي لعبته على مدى أكثر 
من عقدين من الزمن في تطوير عدة 
مشاريع حيوية في منطقة اخلليج، 
السيما أن هذه املشاركة جاءت في 
مرحلة متضي فيها الكويت قدما 
في تنفيذ مشاريع خطة التنمية ما 
يؤهلها للعب دور حيوي في هذا 
املجال نظرا إلى اخلبرة الطويلة 
التــــي متلكها والكفــــاءة العالية 

لكوادرها البشرية.
وفي هذا الســــياق، قدم مدير 
االســــتثمار في مؤسسة اخلليج 
لالستثمار مشاري اجلدميي عرضا 
خالل املؤمتر، تضمن ثالثة محاور 
اســــتعرضت واقع قطاع متويل 
املشــــاريع في املنطقــــة وبينت 
التزام مؤسسة اخلليج لالستثمار 
باســــتكمال تنفيذ املشاريع التي 
تقــــوم بتطويرهــــا انطالقــــا من 
توجهاتها اإلســــتراتيجية جتاه 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي، 
وخلص هذا العرض إلى توصيات 
مهمة بضرورة املساهمة باستمرار 
في تنفيذ املشــــاريع احليوية في 
منطقة اخلليج بغض النظر عن 
البيئة االقتصادية احمليطة، السيما 
ان مرحلــــة األزمة املالية العاملية 
تسببت في توقف بعض املشاريع 
أو تأخر تنفيذها في دول املنطقة 

نتيجة توقف مصادر التمويل.
وقد استعرض اجلدميي خالل 
الطويلة  التجربة  احملــــور األول 
والدور املهم الذي لعبته مؤسسة 
اخلليج لالســــتثمار على مدى ما 
يقرب من ثالثة عقود من الزمن في 
تطوير مشاريع في قطاعات حيوية 
شكلت قيمة مضافة على مستوى 
اقتصاديات دول اخلليج، أما احملور 
الثاني فركز على واقع قطاع متويل 
املشاريع في دول مجلس التعاون 
ومنوه الكبير فــــي العقد األخير 
والذي أتى من التوجهات العامة 
حلكومــــات دول مجلس التعاون 
اخلليجي بتنفيذ خطط تنمية قائمة 
على خصخصة قطاعات رئيسية 
وإشراك القطاع اخلاص في تطوير 
مشاريع البنية التحتية، في حني 
سلط احملور الثالث الضوء على 
جتربة واقعية ملؤسسة اخلليج 
لالستثمار في تطوير مشروع الدور 
في البحرين وقدرتها على ابتكار 
منوذج بديل لتمويل املشــــروع 
بسبب الظروق التي أملتها األزمة 

املالية العاملية.

نجاحات بارزة

في احملور األول بني اجلدميي 
أن مؤسســــة اخلليج لالستثمار 
تركز على االستثمار في مشاريع 
بقطاعــــات حيويــــة ذات عوائد 
اســــتثمارية واقتصاديــــة واعدة 
باالضافة الى مساهمتها في حتقيق 

قيمة مضافــــة القتصاديات دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

واستنادا إلى هذه الرؤية فقد 
بنت املؤسسة خبرات ومعرفة عالية 
في قطاعات رئيسية أبرزها الكهرباء 
وامليــــاه، والصناعات التعدينية، 
والبتروكيماويات، واخلدمات املالية 
باإلضافة إلى االتصاالت وقطاعات 
أخرى، موضحا أن مؤسسة اخلليج 
لالســــتثمار تقوم بدور مستثمر 
ومطــــور لهذه املشــــاريع وليس 

ممول لها.

واقع قطاع تمويل المشاريع

وتنــــاول اجلدميي في احملور 
الثاني واقع قطاع متويل املشاريع 
الســــمة األساســــية  انطالقا من 
والتوجهــــات العامــــة حلكومات 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي 
القائمة على خصخصة النشاطات 
الرئيسية وفتح الباب أمام القطاع 
اخلاص لتطوير مشاريع متعلقة 
بالبنية التحتية، مبينا ان هذا األمر 
ساهم في حتقيق منو الفت على 
مدى السنوات العشر املاضية في 
هذا القطاع في املنطقة التي باتت 
تشكل نسبة مهمة من إجمالي سوق 
قطــــاع التمويل العاملي، مبينا ان 
أسواق دول املنطقة أخذت تلقى 
اهتماما أكبر من جانب مؤسسات 
ائتمان الصــــادرات املتخصصة 
واملصــــارف العاملية بهدف زيادة 
نسبة مساهمتها في متويل هذه 
املشاريع، وهو ما جتلى في زيادة 
البحوث والدراســــات حول دول 
املنطقة واملشاريع فيها، وذلك إلى 
جانب استقطاب وتوظيف كوادر 
بشرية لالستفادة من الواقع اجلديد، 
منبها ونبه في الوقت نفسه إلى أن 
معالم تلك املرحلة بدأت بالتغير مع 
ظهور األزمة املالية العاملية التي 
دفعت العديد من املصارف العاملية 
إلى تقليص وجودها في املنطقة 
دون ان يتم استكمال متويل بعض 
املشاريع التي مت االلتزام بها من 
جانب هذه املصارف، ما أدى إلى 
تأخر تنفيذ بعض املشــــاريع أو 

إلغاء البعض اآلخر.

نموذج مبتكر للتمويل

وفي احملـــور الثالث، تطرق 

اجلدميي إلى جتربة مؤسســـة 
اخلليج لالستثمار في مشروع 
الـــدور للكهربـــاء وامليـــاه في 
البحرين، والذي قامت بتطويره 
بالتعاون مع شركة جي دي أف 
الى  الفرنســـية، مشيرا  سويز 
إن أهمية هذه التجربة عكســـت 
قدرة املؤسسة على ابتكار منوذج 
فـــي خضم  لتمويل املشـــروع 
األزمـــة املالية العاملية، وأبرزت 
قدرتها في االستمرار في تنفيذ 
التزاماتها جتاه املشـــاريع التي 
تقوم بتطويرها في الوقت الذي 
انسحبت فيه مؤسسات وشركات 
من مشاريع مماثلة، مضيفا انه 
بعد مرور ما يقرب االســـبوعني 
على توقيع االتفاقية بني املؤسسة 
وشـــريكها اإلســـتراتيجي مع 
البحريـــن، وقبل نحو  حكومة 
الشـــهرين من إمتـــام النموذج 
املعتمد لتمويل املشـــروع بدأت 
مالمح األزمة املالية العاملية في 
الظهور، ما دفع املؤسســـة إلى 
ابتكار منوذج مختلف عن ذلك 
املعتمد، وعلى الرغم من عملها 
على مدى نحو أحد عشر شهرا 
على توفيـــر التمويل الالزم من 
خالل مواردهـــا اخلاصة بينها 
وبني حليفها اإلســـتراتيجي، إذ 
بلغ إجمالي التمويالت املباشرة ما 
يزيد عن 550 مليون دوالر، إال أن 
االلتزامات التي قدمتها املؤسسة 

فاقت هذا املبلغ.
 وأكد اجلدميي ان هذا الواقع 
الذي عايشته مؤسسة اخلليج 
التأكيد على  لالســـتثمار يعيد 
السائدة  التوجهات االقتصادية 
لـــدى دول مجلـــس التعـــاون 
اخلليجي القائمة على منح القطاع 
اخلاص دورا مهما في مشاريع 
التنمية، داعيا الى ضرورة إقرار 
مجموعة من اإلجراءات الكفيلة 
باستمرار تنفيذ املشاريع احليوية 
في منطقة اخلليج بغض النظر 
عن البيئة االقتصادية احمليطة 
أو املســـتجدات التـــي متر بها، 
الســـيما ان دول املنطقة شهدت 
خالل مرحلة األزمة املالية العاملية 
توقف بعض املشاريع أو تأخر 
تنفيذهـــا نتيجة توقف مصادر 

التمويل املخصصة لها«.

مشاري اجلدميي خالل كلمته في مؤمتر »ميد« للمشاريع 2010

الياقوت والسميط يتوسطان متطوعي البنك

تقـرير

جدول بالشركات التي زادت نسبة النمو في ربحها على %100 
للتسعة أشهر من العام 2010

النسبةالشركةالترتيب
8841%دانة1
2213%املصالح ع2
1862%هيتس تلكوم3
412%زين4
339%كويت فود5
171%كابالت6
149%متحدة7
140%املواساة8
129%خليج متحد9
110%أغذية10
107%لوجستيك11

أكثر 10 شركات تراجعت ربحية أسهمها في التسعة أشهر من العام 2010

ترابح ربحية السهم )فلس(الشركةالترتيب
-87.0اتصاالت1
-66.1أجيليتي2
-45.6ميدان3
-38.2أنوفست4
-36.0مواشي5
-33.90كفيك6
-33.2ك تلفزيوني7
-33.0منشآت8
-26.9سيتي جروب9
-25.5خليج زجاج10

أعلى 10 شركات حققت نموًا مطلقًا في ربحية السهم للتسعة 
أشهر من العام 2010

النمو )بالفلس(الشركةالترتيب
203.0زين1
72.0كابالت2
52.8قرين قابضة3
47.0أغذية4
47.0جلوبل5
39.6كويت ت6
38.8إسكان7
34.4وثاق8
34.1بورتالند9
29.2ص متحدة10

أعلى 10 شركات من حيث ربحية السهم المطلقة 
للتسعة أشهر من العام 2010

الربحية بالفلسالشركةالترتيب
252.0زين1
204.5بورتالند2
114.0كابالت3
107.2اتصاالت4
90.0أغذية5
84.6املشتركة6
70.0وطني7
56.9خليج زجاج8
49.2اجيليتي9
40.4سينما10

أعلى 10 شركات من حيث األرباح للتسعة أشهر من العام 2010

المبلغ )باأللف د.ك(الشركةالترتيب
975.637زين1
224.529وطني2
97.341بيتك3
57.998اهلي متحد4
53.744اتصاالت5
49.576أجيليتي6
41.535أهلي7
35.168أغذية8
31.049مشاريع9
28.412قابضة م ك10

أعلى 10 شركات من حيث الخسائر المطلقة للتسعة أشهر من العام 2010

المبلغ )باأللف د.ك(الشركةالترتيب
-46.952متويل خليج1
-46.241جلوبل2
-15.144جراند3
-12.333كفيك4
-11.576أهلية5
-10.109الديرة6
-8.879منشات7
-8.454بيان8
-8.354الصفوة9
-8.252خطوط وطنية10

أكثر 10 شركات خسارة للسهم الواحد للتسعة أشهر من العام 2010
الخسارة )بالفلس(الشركةالترتيب

-42.5ك تلفزيوني1
-39.3كفيك2
-38.0جلوبل3
-34.5جراند4
-32.5ميدان5
-28.0منشآت6
-26.0متويل خليج7
-23.7بيان8
-21.9اجلزيرة9
-20.9أنوفست10

مقارنة النتائج المعلنة للشركات المدرجة على أساس القطاعات
 للتسعة أشهر من العام 2010 مع 2009  المبلغ باأللف د.ك

القطاع
كما في 9/30

التغيرالفرق
20092010

30%330.246428.49098.245البنوك
61%84.753)53.371()138.124(االستثمار
101%9.24618.5789.332التأمني
-67%)38.383(57.69519.312عقارات
25%75.06994.16419.094الصناعة
148%450.4281.115.467665.039اخلدمات
60%23.87838.16214.284األغذية

1%67.90568.348443غير الكويتي
-3%17)474()491(السوق املوازي

97.4%875.8521.728.675852.822اإلجمالي

أعلى 10 شركات حققت نموًا مطلقًا في صافي الربح
 للتسعة أشهر من العام 2010

مبلغ النمو )باأللف د.ك(الشركةالترتيب
785.189زين1
57.928جلوبل2
29.840قرين قابضة3
24.259االثمار4
22.986وطني5
22.200جتاري6
21.743بنك بوبيان7
18.437اغذية8
17.781الدولي9
17.386خليج ب10

أعلى 10 شركات حققت انخفاضا مطلقا 
في صافي الخسائر للتسعة أشهر من العام 2010

مبلغ التراجع )باأللف د.ك(الشركةالترتيب
-65.975اجيليتي1
-43.578اتصاالت2
-16.532برقان3
-13.794التجارية4
-11.933متويل خليج5
-11.747مشاريع6
-10.783انوفست7
-10.652كفيك8
-10.401ع عقارية9
-10.353منشآت10


