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اآلن اإلجابة عن س���ؤال حول 
م���ا اذا كان���ت احملادثات في 
ه���ذا اخلص��وص ستش���مل 
دول منطق���ة اليورو فقط ام 
الدول األعضاء في  ان جميع 
االحتاد األوروبي سيشاركون 
فيها ايضا« معربة عن تأييدها 
الن تشمل هذه احملادثات جميع 
الدول األعض���اء في االحتاد 

األوروبي.
وأضافت ان تش���كيل مثل 
هذه احلكومة يتطلب الوقت، 
مؤكدة ان جميع الدول األعضاء 
في االحتاد األوروبي مطالبة 
قبل ذل���ك بتثبيت ميزانيتها 
بشكل يسمح لها بالقدرة على 

املنافسة.

برل���ن � كون���ا: رفض���ت 
املستش���ارة األملانية انغيال 
ميركل امس بشكل قاطع رجوع 
بالدها الى عملتها القدمية قائلة 
في تصريح���ات صحافية ان 
»أملانيا لن ترجع الى استخدام 

املارك األملاني«.
وقالت ميركل ان بالدها تثق 
بالعمل���ة األوروبية املوحدة 
وس���تفعل كل ما في وسعها 
من اجل استقرارها مؤكدة »ان 
حكومتها تأخذ قلق املواطنن 
األوروبين على عملتهم مأخذ 

اجلد«.
وأضافت انها تثق ايضا في 
قدرات حكومة بالدها وحكومات 
البلدان األوروبية األخرى في 
اخلروج من ازمة املديونية التي 
تعاني منها بعض بلدان منطقة 
اليورو كالبرتغال واليونان 

وايرلندا.
ام���ا بخص���وص االقتراح 
الى تشكيل  الرامي  الفرنسي 
حكوم���ة اقتصادية اوروبية 
موحدة، فقد أوضحت ميركل 
البلدان  »ان رؤساء حكومات 
األوروبية ال���� 27 اعربوا في 
فبراي���ر م���ن الع���ام املاضي 
ع���ن تأييدهم لتش���كيل هذه 

احلكومة«.
وقالت »ان املسألة تتطلب 

املستشارة األملانية انغيال ميركل

حمزة بخش

2008 كان أسوأ األعوام

2007 شهد أعلى مستوى وصلت إليه األرباح النقدية الموزعة خالل السنوات الخمس األخيرة بدعم من البنوك والشركات االستثمارية
1.3 مليار دينار التوزيعات النقدية لـ »زين« خالل الخمس سنوات الماضية بما يعادل 63% من إجمالي توزيعات القطاع

مليار دينار توزيع األرباح النقدية المتراكمة للبنوك منذ عام 2005 معظمها من نصيب »الوطني« و»بيتك« و»التجاري«

»كامكو«: 6.7 مليارات دينار إجمالي التوزيعات النقدية
للشركات المدرجة في البورصة من عام 2005 إلى 2009

تقـرير

م���ن حي���ث التوزيع���ات النقدية 
خ���الل اخلمس س���نوات املاضية 
)2005 � 2009( يتبن أن ش���ركة 
زين لالتصاالت تصدرت الالئحة 
بإجمالي توزيعات نقدية بلغ 1.3 
مليار دينار، يليه���ا بنك الكويت 
الوطني بتوزيع���ات نقدية بلغت 
699 مليون دينار، أما بيت التمويل 
الكويتي فقد جاء في املرتبة الثالثة 
بتوزيعات نقدية بلغت 398 مليون 
دينار خالل الفترة نفسها، وتشير 
هذه األرقام إلى النس���بة العالية 
لتركز الس���وق في عدد قليل من 
الشركات وذلك بسبب كبر حجمها 
وقلة الفرص االستثمارية اجليدة 
والطويلة األجل أمام املستثمرين، 
حيث يأخذ عدد كبير من الشركات 
الطابع املضاربي وليس االستثماري 
الطويل األجل. والحظ التقرير انه 
استنادا الى أرقام التوزيعات النقدية 
وتوزيعات األس���هم فإنها تتركز 
على قطاعات معينة منها البنوك 
واخلدم���ات باإلضاف���ة إلى قطاع 
االس���تثمار سابقا، حيث يتبن أن 
التوزيعات النقدية لقطاع اخلدمات 
بلغت خالل اخلمس سنوات املاضية 
نحو 2.1 مليار دينار، حصة »زين« 
لالتصاالت منها نح���و 1.3 مليار 
دينار أو ما يعادل 63% من إجمالي 
توزيعات القطاع، وهذا يعني تركز 
قطاع اخلدمات على شركة واحدة 
باإلضافة إلى عدد قليل من الشركات 
اجليدة القادرة على حتقيق الربحية 
وتوزيعها. أما قطاع البنوك الذي 
يشكل الدافع األساسي للسوق فقد 
استطاع توزيع أرباح نقدية متراكمة 
منذ عام 2005 بقيمة 2 مليار دينار 
جاءت معظمها م���ن بنك الكويت 
الوطني وبي���ت التمويل الكويتي 
والبنك التج���اري بقيمة إجمالية 

بلغت 1.4 مليار دينار.

لقيمة أسهم املنحة املوزعة خالل 
اخلمس سنوات املاضية فيتبن أن 
قطاع الشركات االستثمارية كان من 
أكثر القطاعات توزيعا ألسهم منحة 
وبقيمة إجمالية بلغت 546 مليون 
دينار، مع العلم أن توزيعات أسهم 
املنحة لقطاع الشركات االستثمارية 
عن عامي 2008 و2009 بلغت فقط 
8 مالي���ن دينار، وهذا ما يفس���ر 
التطور الذي شهده قطاع الشركات 
االستثمارية خالل السنوات الثالث 
التي سبقت حدوث األزمة املالية، 
ليعود بعدها ويشهد القطاع أسوأ 
مرحلة له، حيث لم يعد باستطاعتها 
زيادة رأس���مالها وتوزيع األرباح 
وعل���ى عك���س ذلك فق���د أصابت 
خسائرها معظم املستثمرين خالل 
عامي 2008 و2009 بعد اخلسائر 
الفادحة والضرر الذي حلق بالعديد 

من الشركات االستثمارية.

أكبر 10 شركات

وفي حتليل ألكبر عشر شركات 

نتيجة بيع حصته���ا في وحدتها 
االفريقية.

ومع بدء األزمة املالية في سبتمبر 
من عام 2008 كان قطاع الشركات 
االس���تثمارية من أكثر القطاعات 
تراجعا في التوزيعات النقدية وذلك 
نتيجة اخلسائر الفادحة التي حلقت 
بأسعار األسهم وتقييم االستثمارات، 
حيث انخفضت التوزيعات النقدية 
بنس���بة 88% لتصل إل���ى حوالي 
63 ملي���ون دينار للس���نة املالية 
املنتهية في ديسمبر 2008 مقارنة 
مع توزيعات نقدية قياسية بلغت 
518 مليون دينار عن السنة املالية 

املنتهية في ديسمبر 2007.

توزيعات شركات االستثمار

وذك���ر التقري���ر أن توزيعات 
األرباح للش���ركات االس���تثمارية 
ش���هدت أعلى منو له���ا خالل عام 
2007 بنسبة 37% لتصل إلى 518 
مليون دينار مقارنة مع 378 مليون 
دينار عن الس���نة املالية املنتهية 

وزيادة حجم االستثمارات باالعتماد 
على مصادر التمويل والتضخم في 

أسعار األصول.
أما بالنسبة للتوزيعات النقدية 
عن عام 2009 فيتبن أن 6 شركات 

في ديس���مبر 2006، وقد أتت هذه 
االرتفاعات نتيجة األرباح القياسية 
التي متكنت الشركات االستثمارية 
من حتقيقها من خالل زيادة عوائد 
االستثمار والتوس���ع في السوق 

فقط من أصل 51 شركة استثمارية 
مدرجة قامت بتوزيع أرباح نقدية 
على املس���تثمرين، مما جعل عام 
2009 من أقل األعوام توزيعا لألرباح 
النقدية حيث وصلت إلى 46 مليون 

دينار فقط.

توزيعات أسهم المنحة

التقرير ب���أن توزيعات  وأفاد 
أس���هم املنحة لم تكن أفضل حاال 
من التوزيع���ات النقدية بعد بدء 
األزمة املالية حيث انخفضت القيمة 
اإلجمالية ألس���هم املنحة التي مت 
توزيعها عن السنة املالية املنتهية 
في ديسمبر 2008 بنسبة 78% لتصل 
إلى 157 مليون دينار مقارنة مع قيمة 
توزيعات أسهم املنحة القياسية عن 
السنة املالية املنتهية في ديسمبر 
2007 والبالغة قيمتها 727 مليون 
دينار، كما استمرت في االنخفاض 
لتصل إل���ى 120 مليون دينار عن 
السنة املالية املنتهية في ديسمبر 
2009. أم���ا تاريخيا، وفي حتليل 

كبير من املستثمرين الذين يرغبون 
في احلصول على أفضل استثمارات 

وعوائد مالية.

األرباح النقدية

وفي حتليل لتوزيعات األرباح 
النقدية عن السنة املالية املنتهية 
ف���ي ديس���مبر 2009، يتب���ن أن 
إجمالي توزيعات الشركات املدرجة 
في الس���وق ارتفعت بنسبة %49 
لتصل إلى 1.1 مليار دينار مقارنة 
مع 739 مليون دينار عن الس���نة 
املالية املنتهية في عام 2008، ويعود 
الفضل في هذا االرتفاع إلى توزيعات 
األرباح التي قامت بها شركة زين 
لالتصاالت والتي ش���كلت حوالي 
56% من إجمالي التوزيعات النقدية 
جلميع الشركات املدرجة في السوق، 
حيث قامت شركات زين بتوزيع 
أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 
655 مليون دينار )170 فلسا للسهم 
الواحد( وذلك بعد أن حققت الشركة 
صافي ربح بلغ 742 مليون دينار 

ق���ال تقرير 
ش���رك�������ة 
مش���اري���ع 
الك����وي���ت 
االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( عن توزيعات 
األرب���اح النقدية وأس���هم املنحة 
للشركات الكويتية املدرجة خالل 
اخلمس س���نوات األخيرة )2005 
� 2009(، انه يتب���ن من التحليل 
التاريخي لتوزيعات األرباح النقدية 
للشركات الكويتية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية انها بلغت 
6.7 مليارات دينار وأن عام 2008 
كان من أسوا األعوام التي مرت على 
املستثمرين نتيجة عزوف عدد كبير 
من الش���ركات املدرجة عن توزيع 
أرباح نقدية للمس���اهمن بسبب 
اخلسائر التي حلقت بها وانخفاض 
مس���توى الس���يولة لديها وعبء 

الديون ومصاريف التمويل.
وأشار التقرير الى أن توزيعات 
األرب���اح ه���ي مصدر الس���يولة 
للمس���تثمرين األف���راد حيث تتم 
إعادة اس���تثمار ج���زء كبير منها 
في السوق، وقد بلغت التوزيعات 
النقدية املوزعة عن السنة املالية 
املنتهية في ديسمبر 2008 حوالي 
739 مليون دينار بنس���بة تراجع 
بلغت 62% باملقارنة مع التوزيعات 
النقدية عن السنة املالية 2007 والتي 
بلغت 1.92 مليار دينار، وقد جاء 
ه���ذا التراجع بعد النم���و الكبير 
الذي ش���هدته توزيع���ات األرباح 
خالل األعوام التي سبقت حدوث 
األزمة املالية وما ترتب عليها من 
آثار سلبية على الشركات الكويتية 
املدرجة، حيث وصلت نسبة النمو 
ف���ي عام 2007 إل���ى 19% حن بلغ 
إجمالي توزيعات األرباح النقدية 
حوالي 1.92 مليار دينار باملقارنة مع 
1.62 مليار دينار في عام 2006 و1.33 

مليار دينار في عام 2005. 

أعلى مستوى في 2007

ولفت التقرير الى أن أرباح عام 
2007 هي أعلى مس���توى وصلت 
إليه األرباح املوزعة خالل السنوات 
اخلمس األخي���رة بدعم من قطاع 
البنوك وقطاع الشركات االستثمارية 
حيث شكلت التوزيعات النقدية من 
قبل القطاعن 58% من إجمالي األرباح 
املوزعة لس���وق الكويت لألوراق 
املالية ومببل���غ إجمالي قدره 1.12 
مليار دينار، حيث شهد قطاع البنوك 
وقطاع الشركات االستثمارية خالل 
السنوات املاضية قفزة نوعية في 
منو األرباح وزيادة حجم األصول، 
حيث نال كل من القطاعن ثقة عدد 

ميركل: نثق باليورو وال رجوع
إلى العملة األلمانية السابقة

وكالة التصنيف االئتماني »موديز« 
تخفض الدرجة السيادية لتونس

باريس � أ.ف.پ: أعلنت وكالة 
التصنيف االئتماني »موديز« أمس 
انها خفضت الدرجة الس����يادية 
لتونس بسبب مخاوف اقتصادية 
وسياسية تؤثر على هذا البلد الذي 
يشهد اضطرابات خطيرة »منذ 

التغيير غير املتوقع للنظام«.
وقالت الوكالة انها خفضت من 
»+بي ايه ايه 2+ الى +بي ايه ايه 
3+ درجة الديون السيادية لتونس 
وغيرت توقعاتها املستقبلية من 

مستقرة الى سلبية«.
كما خفض����ت درجة املصرف 
املركزي ال����ى »بي ايه ايه 3« مع 
توقعات سلبية، ومتنح »موديز« 
درجة »بي ايه ايه 3« الى »الهيئات 
املصدرة للعملة املتوسطة النوعية 
لكنها قادرة على تسديد« ديونها. 
وهي ادنى درجة ممكنة للهيئات 

التي تعد جديرة بالثقة.
وبررت الوكالة قرارها »بعدم 
اس����تقرار البالد بسبب التغيير 
األخير غير املتوقع للنظام الذي 
جنم عن ازمة سياسية بدأت بأعمال 
شغب اجتماعية«. كما أشارت الى 
»الغموض االقتصادي والسياسي 
الكبي����ر« واس����تمرار اضطراب 
الوضع السياسي الذي »يعرض 

للخطر« استقرار البالد.
التصنيف  وكان����ت وكالت����ا 
االخري����ان س����تاندرز اند بورز 

وفيتش أعلنتا انهما تنويان خفض 
التصنيف االئتماني لتونس.

وقال احمللل في الوكالة اوريليان 
مال����ي في بيان ان »موديز حتذر 
من استمرار أزمة ستضر باقتصاد 
البالد التي تعتمد على السياحة 

واالستثمارات االجنبية«.
وأضاف ان احلوادث األخيرة 
»ستؤثر على العائدات الضريبية 
2011«. وتابع احمللل  والنمو في 
نفسه ان »موديز ستتابع عن قرب 
اخلطر السياسي في تونس خالل 
االشهر املقبلة ألن أي اعمال عنف 
جديدة ميكن ان تسبب ضغوطا 

سلبية على االقتصاد«.
إال ان الوكالة ترى ان اخلطر 
املتعلق بتسديد الدين »محدود« 
اذ ان عمليتن فقط إلعادة التمويل 
بقيمة 775 مليون دوالر مقررتان 
هذه السنة. وأكدت ان البالد متلك 
ستة مليارات دوالر في املصرف 
املرك����زي بس����بب اخلصخصة 
اجلزئية لشركة االتصال تونس 
تيليكوم وميكنها »االستفادة من 
مساعدة خارجية اذا احتاجت«.

ويفترض اال يتج����اوز دين 
تونس 39% م����ن اجمالي الناجت 
الداخلي في نهاي����ة 2010 مقابل 
55.6% في 2003. وستسجل البالد 
نسبة منو 3.8% في 2010 مقابل 

3.1% في 2009، حسب الوكالة.

مشيرا الى ضرورة التميز في ظل املنافسة املوجودة 
في السوق احمللي.

وعن ارباح الشركة خالل السنوات املاضية قال ان 
احملطات »وصلت الى مرحلة التشبع« وهناك حاجة 
السوق الكويتي لعدد اكبر من احملطات موضحا ان 
االرباح السنوية لشركة )االولى( تتراوح بن 3 الى 4 
مالين دينار. وفيما يتعلق باحتياجات سوق الكويت 
من احملطات االضافية قال »لم نر دراسات دقيقة لكن 
املتداول وبزيادة عدد السيارات نحتاج الى 300 او 320 
محطة في االجمالي وبوجود 120 محطة تكون السوق 

في حاجة الى 220 محطة وقود اضافية«.
 وحول اخلصخصة في القطاع النفطي قال بخش 
انه����ا االجتاه الصحيح مع وج����ود ضوابط وجهات 
رقابية تشرف على اداء االعمال بشكل سليم في اشارة 
الى جناح اخلصخصة في دول اخرى مشددا على ضرورة دعم العمالة 
الوطنية في مشاريع القطاع اخلاص. ولفت الى ضرورة التطوير عند 
التحول للقطاع اخلاص »واال ما الفائدة من اخلصخصة« داعيا لوجود 

هيئة خاصة لضمان جناح التجربة.
وكش����ف عن زيادة في الطلب على البنزي����ن )االلترا( نظرا لزيادة 
السيارات احلديثة بش����كل مطرد الفتا الى ان البنزين اخلصوصي هو 
صاحب اعلى نس����بة مبيعات في الس����وق الكويتي. وذكر ان )االولى( 
للوقود لديها معاجلة خاصة للمياه الناجتة عن غسيل السيارات واعادة 
استخدامها موضحا ان هذا االجراء متبع في 8 محطات من محطات الشركة 

ويتم تطبيقه عند تطوير أي محطة من محطات الشركة.
وعن النسبة التي حتصل عليها الشركة من بيع البنزين بعد خصم 
نسبة املورد وهي شركة البترول الوطنية اوضح بخش انها في حدود 
12% الفتا الى انها بالكاد تغطي مصاريف الشركة وحتقق الربح السنوي 
البسيط خصوصا مع التوجه للتطوير والصرف الرأسمالي والتكلفة 

املتزايدة سنويا.
واوضح بخش ان نسبة العمالة الوطنية في )االولى( للوقود بلغت 
100% بالنس����بة للوظائف االشرافية وحوالي 60% في املكتب الرئيسي 

الفتا الى وجود توجه لزيادة هذه النسبة.

توقع العضو املنتدب في الشركة االولى للوقود 
حمزة بخش زيادة ارباح الش����ركة بنسبة تصل الى 
15% على اقل تقدير بعد االنتهاء من مشاريع تطوير 
محطات البنزين وتق����دمي اخلدمات الرديفة لتعبئة 
الوقود.واكد بخش ان االولى للوقود تقوم س����نويا 
بتطوير ما ب����ن 5 الى 6 من محطاتها متوقعا زيادة 
هذا العدد »اذا تغلبنا على الروتن واملعوقات حيث 

ان االمور تتحرك ببطء نحو التحسن«.
واضاف ان عدد اجلهات التي يتم مراجعتها لتطوير 
احملطات يصل الى 14 جه����ة منها البلدية والكهرباء 
واالطفاء والبيئة والتجارة والصحة واملرور وشركة 

البترول الوطنية واالشغال وجهات اخرى.
وقال »في السنوات االخيرة قمنا ببناء 3 محطات 
جديدة منها واحدة بدأت العمل بالفعل وافتتحها وزير 

النفط ووزير االعالم الش����يخ احمد العبداهلل الصباح في شهر نوفمبر 
املاضي وتقع غرب مشرف اما احملطتان االخريان فواحدة تقع في منطقة 

كبد واالخرى في غرب الشعيبة«.
واضاف »نعمل حاليا بتسريع وتيرة التطوير بعد ان شكلت ادارة 
جديدة للش����ركة ونس����عى لتقدمي خدمات افضل للجمهور مع التركيز 
على االمن والس����المة في احملطات« موضح����ا أن )االولى( للوقود تعد 
حاليا اس����تراتيجية جديدة لها بالتعاون مع مستشار عاملي متخصص 
»ونتوقع ان ينتهي العمل من وضع االس����تراتيجية اجلديدة للش����ركة 

خالل شهرين على االكثر«.
ولفت الى ان اهم مالمح استراتيجية الشركة اجلديدة باإلضافة لبيع 
املنتجات النفطية وهي النشاط االساسي فان العمل جار على االنشطة 
املرادفة كما في احملطة اجلديدة واملتمثلة في خدمة غس����يل السيارات 

والسوق املركزي ومطاعم الوجبات السريعة والكوفي شوب والبنك.
وب����ن ان الهدف هو حتويل احملطات من مجرد مركز لتعبئة الوقود 
الى محطات خدمات ش����املة مؤكدا ان من مالمح اس����تراتيجية الشركة 
حتديد توجه االس����تثمار ف����ي املرحلة املقبلة س����واء داخل الكويت او 
خارجها. وكش����ف بخش عن ان التوجه العام االساس����ي هو االهتمام 
بالس����وق احمللي والتوسع الداخلي ورفع مستوى اخلدمة في احملطات 

 بخش: 15% زيادة في أرباح »األولى للوقود«

توزيعات األرباح النقدية لكل من قطاع البنوك واالستثمار واخلدمات منذ عام 2005

املبالغ باملليون دينار كويتي

البنوكاالستثماراخلدمات

توزيعات أسهم املنحة لقطاعات سوق الكويت خالل اخلمس سنوات املاضية )2005 ـ 2009(
املبالغ باملليون دينار كويتي

األغذية
39
%2

اخلدمات
378
%20

البنوك
394
%21

االستثمار
546
%30

التأمني
20
%1

العقارات
327
%18

الصناعة
150

%8

أكبر عشر شركات مدرجة من حيث التوزيعات النقدية خالل الخمس سنوات الماضية )2005-
)2009

الحصة من إجمالي توزيعات السوقالحصة من إجمالي توزيعات القطاعالتوزيعات النقديةالقطاعمليون دينار كويتي

19.6%63.1%1.311اخلدماتشركة زين لالتصاالت
10.4%35.0%699البنوكبنك الكويت الوطني
5.9%19.9%398البنوكبيت التمويل الكويتي

4.7%15.6%312البنوكالبنك التجاري الكويتي
3.6%37.6%242الصناعةمجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(

3.6%17.9%239االستثمارشركة مشاريع الكويت )القابضة(
3.2%10.4%215اخلدماتشركة اجيليتي للمخازن العمومية

2.6%8.7%175البنوكبنك اخلليج
2.33%7.6%157اخلدماتالشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة

إجمالي توزيعات األرباح النقدية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية
التوزيعات منذ 

عام 2005
مليون دينار 

20052006200720082009كويتي

3725326042991911.998البنوك
33237851863461.337االستثمار
3332411614136التأمن

1021041432115384العقارات
1591752234048644الصناعة
3093743692697562.077اخلدمات
2021213131124األغذية
1.3261.6161.9197391.1026.701اإلجمالي

أكبر عشر شركات مدرجة من حيث توزيعات أسهم المنحة خالل السنوات الخمس الماضية )2005 ـ 2009(
الحصة من إجمالي توزيعات السوقالحصة من إجمالي توزيعات القطاعقيمة توزيعات أسهم المنحةالقطاعمليون دينار كويتي

9.4%46.1%174اخلدماتشركة زين لالتصاالت
5.9%27.6%109البنوكبيت التمويل الكويتي
5.8%27.2%107البنوكبنك الكويت الوطني

3.3%18.6%61العقارالشركة التجارية العقارية
2.7%9.3%51االستثماربيت االستثمار العاملي

2.3%7.7%42االستثمارشركة االستشارات املالية الدولية
2.1%9.9%39البنوكبنك اخلليج

2.0%9.4%37البنوكالبنك األهلي املتحد
1.9%9.2%35اخلدماتشركة أجيليتي للمخازن العمومية

1.9%6.3%35االستثماردار االستثمار
37.2%689اإلجمالي


