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قــــال مركـــز 
اجلمــــــــان 
لالستشارات 
االقتصادية 
في حتليل أولي ومختصر لنتائج 
الشركات املدرجة  في سوق الكويت 
لألوراق املالية للنصف األول، ان 
معظم الشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية أعلنت عن 
نتائجها للنصف األول 2010 بصافي 
أرباح مجمعة بلغت 1.384 مليار 
دينار مقابــــل 620 مليون دينار 
للنصــــف األول 2009، ومبعــــدل 
منو بلــــغ 123%، وبخصم األرباح 
االستثنائية من صفقة بيع »زين 
أفريقيا« البالغة نحو 788 مليون 
دينار، نصل إلــــى أرباح للنصف 
األول مبقــــدار 596 مليون دينار، 
وهو ما يقل مبعدل 4% عن النصف 

املناظر 2009.
القطاعات  وقد كانت جميــــع 
رابحة للنصــــف األول 2010 عدا 
قطاع االســــتثمار، والــــذي تكبد 
صافي خسائر مجمعة مبقدار 101 
مليون دينار رغم تقلص خسائره 
في النصــــف املناظر 2009 والتي 
بلغت 184 مليون دينار، وقد حققت 
جميع القطاعات منوا في النتائج 
عدا قطاعي العقار واخلدمات بعد 

وفيمـــا يتعلـــق مبعيار منو 
النتائج املطلقـــة ما بني النصف 
األول 2009 والنصف األول 2010، 
فقد حققت »زين« أعلى منو مبقدار 
743 مليون دينـــار ضمنها 788 
أرباحا استثنائية أي أن  مليونا 
نتائجها التشغيلية تراجعت بنحو 
45 مليون دينار، ورغم خسارة 
»جلوبل« إال أنها تقلصت مبقدار 
64 مليون دينـــار، فيما ارتفعت 
نتائج »وطني« مبقدار 19 مليون 
دينار، أمـــا االجتاه املعاكس، أي 
أكثر الشركات انخفاضا باألرباح 
املطلقـــة، فقد تصـــدرت القائمة 
»اتصـــاالت« مبقـــدار 43 مليون 
دينار، تلتها »أجيليتي« مبقدار 
39 مليون دينار، ثم »برقان« مببلغ 

18 مليون دينار.
وقد كانــــت محصلــــة نتائج 
الشــــركات للنصــــف األول 2010 
حتقيق 128 شركة ألرباح مبا يعادل 
66% من الشركات، مقابل تكبد 66 
شــــركة خلسائر مبا يساوي %34 
من الشركات، كما تساوت تقريبا 
الشــــركات التي ارتفعت نتائجها 
بعدد 98 شركة مع عدد الشركات 
التي تراجعــــت نتائجها باملقارنة 
بالنصف األول 2009، حيث بلغت 

96 شركة.

14 مليون دينار.
أما من حيث ربحية الســــهم، 
القائمة أيضا  فتصدرت »زيــــن« 
مبقدار 232 فلسا شاملة أرباح صفقة 
زين أفريقيا، تالها »جتاري دولي« 
مبقدار 141 فلســــا، ثم »بورتالند« 
مبقدار 134 فلسا، أما أعلى خسارة 
للسهم للنصف األول 2010 فتصدر 
القائمة »ميدان« مبقدار 69 فلسا، ثم 
»اجلزيرة« مبقدار 42 فلسا، تلتها 

»جراند« مبقدار 30 فلسا.

باقي الشــــركات من حيث األرباح 
املطلقة مببلغ 895 مليون دينار 
شاملة أرباح صفقة »زين أفريقيا«، 
وحل ثانيا »وطنــــي« مببلغ 145 
مليون دينار، ثم »بيتك« مببلغ 71 
مليون دينار، وفي املقابل، تصدرت 
»جلوبل« قائمة أكبر اخلاســــرين 
للنصف األول 2010 وفقا للمعيار 
املطلق مبقــــدار 34 مليون دينار، 
تلتها »عــــارف« مببلغ 21 مليون 
دينار، ثم »متويل خليج« بخسارة 

استبعاد أرباح »زين« االستثنائية، 
حيث تراجعا مبعدل 109 و41% على 
التوالي، بينما تصدرت قطاعات 
التأمني والصناعة واألغذية أعلى 
منو نسبي مبعدل 109% و68% و%59 
على التوالي، كما تصدرت قطاعات 
االستثمار والبنوك والصناعة باقي 
القطاعات من حيث النمو املطلق 
مببلغ 83 و37 و29 مليون دينار 

على التوالي.
من جهة أخرى، تصدرت »زين« 

أعلى 10 شركات حققت نمواً مطلقاً في صافي النتائج للنصف األول من العام 2010
مبلغ النمو )باأللف د.ك(الشركةالترتيب

743.242زين1
64.141جلوبل2
19.156وطني3
18.777قرين قابضة4
14.957أغذية5
14.755بنك بوبيان6
14.480كابالت7
13.867اإلثمار8
12.565متويل خليج9
12.027عارف طاقة10

منوعة تســــعد العمالء وتلبي 
رغباتهم وكذلك تعظم املنفعة 
العمالء  أن  للمساهمني، مبينا 
سيالحظون تغييرا تدريجيا 
في الطابع العام لالفتات سلسلة 
متاجرها املنتشــــرة في جميع 
محافظات الكويت مبا يتناسب 

مع التغيرات اجلديدة.
وبني ان شــــركة املستقبل 
لالتصاالت سوف تسخر مركز 
صيانة الهواتف النقالة ليقدم 
خدماته لصيانة هواتف نوكيا 
وبالك بيري وiPhone، والذى مت 
تشييده حسب أحدث املواصفات 
العاملية وعلى مساحة 700 متر، 
ومزود بأجهــــزة تكنولوجية 
دقيقة متطورة ويضم نخبة من 
املهنيني احملترفني لتقدمي خدمة 
تتماشى مع املواصفات العاملية 
بأعلى جودة وأقل وقت، مشيرا 
الى أن مركــــز الصيانة مزود 
بوسائل متطورة لتنقية أجوائه 
من األبخــــرة الضارة وجتديد 
هوائه باستمرار وذلك حرصا 
على سالمتهم، كما سيتم تسلم 
الهواتف املراد صيانتها من خالل 
معارض الشركة التي يرتادها 
العمالء فــــي جميع محافظات 

الكويت.
اجلدير بالذكر أن شــــركة 
املستقبل لالتصاالت تقدم خدمة 
الكفالة اإلضافية ملدة ســــنتني 
وذلك لهواتــــف نوكيا وبالك 
بيري، أما هواتف iPhone فتقدم 

لها كفالة ملدة سنة كاملة.

التقرير األســـبوعي لشركة بيت  قال 
االستثمار العاملي )جلوبل(، حول قطاع 
االتصاالت اخلليجية، انه مع ارتفاع أكبر 
سوقني في منطقة اخلليج وهما السوق السعودي 
وسوق الكويت لألوراق املالية، فقد أنهى مؤشر 
جلويل اخلليجي لالتصاالت تداوالت األسبوع 
املنتهي في 2 سبتمبر اجلاري مرتفعا بنسبة 
2.38% وصوال إلى مستوى 284.33 نقطة، وقد 
ارتفع إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 2.15 

مليار دوالر وصوال إلى 92.51 مليار دوالر.
واشـــار التقرير الى ان قطـــاع االتصاالت 
اخلليجي شهد تراجعا في أنشطة التداول خالل 
األسبوع، حيث انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 30.41% وصوال إلى 72.26 مليون سهم 
بإجمالي قيمة تـــداوالت بلغت 344.27 مليون 
دوالر أي بانخفاض بلغت نسبته 0.63% مقارنة 

باالسبوع السابق.
وقد اســـتحوذت الكميـــة املتداولة لقطاع 

االتصاالت على ما نســـبته 5.02% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية، بينما 
استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته 
12.97% من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية. 
وتصدر سهم شركة )زين السعودية( قائمة 
األســـهم من حيث الكمية حيث استحوذ خالل 
تداوالت األســـبوع على ما نسبته 34.69% من 
إجمالي الكمية املتداولة، بينما تصدر سهم شركة 
»ڤودافون قطر« قائمة األسهم من حيث القيمة 
حيث استحوذ خالل تداوالت األسبوع على ما 

نسبته 39.09% من إجمالي الكمية املتداولة.
وسجل سهم الشـــركة الوطنية لالتصاالت 
الصعود األكبر خالل تداوالت األسبوع بارتفاعه 
بنســـبة 5.75% ليغلق عند 1.840 دينار، وجاء 
املتراجع  سهم مؤسســـة اإلمارات لالتصاالت 
الوحيد بانخفاضه بنســـبة 0.50% ليغلق عند 

10 دراهم إماراتي.

املدرجة بسوق الكويت لألوراق 
املالية، بحيث نتمكن من إجراء 
أي تغيير في سياستنا البيعية 
مــــع مجريات  مبا يتناســــب 
األحداث في الســــوق وهو أمر 
يحســــب إلدارة الشــــركة ألن 
األزمة املاليــــة العاملية أثبتت 
للجميع النظرية السائدة بأن 
الشركة التي يقوم عملها على 
املرونة في تغيير سياســــتها 
إلرضــــاء العميل تعد شــــركة 
صحية تتكيــــف مع ما يجري 
حولها، وليست شركة متصلبة 
تصر على تقدمي لون واحد من 

اخلدمات أو املنتجات«.
وأكد أن هواتــــف »نوكيا« 
مازالــــت حتقق مبيعات جيدة 
في األسواق العربية والكويتية 
حتديــــدا ولكن يأتــــي توجه 
الشــــركة بضم هواتف جديدة 
بسبب رغبتها في تقدمي خدمات 

كشــــفت شــــركة املستقبل 
العاملية لالتصاالت عن تغير 
جديد في سياســــتها البيعية 
يتمثــــل فــــي حتول سلســــلة 
متاجرها في الكويت، وعددها 
40 متجرا، إلى متاجر لبيع أشهر 
 iPhone العاملية مثل الهواتف 
وهاتف بالك بيري، باإلضافة إلى 
جميع أنواع هواتف نوكيا، التي 
كانت تعتمد عليها بشكل رئيسي 
منذ انطالقة الشركة عام 1996، 
كما تقدم الشركة خدمة صيانة 
هواتــــف نوكيا وبالك بيري و

iPhone، فــــي مركز متخصص 
للصيانة املتطورة.

وفي هذا الصدد، قال املدير 
التنفيذي لشــــركة املســــتقبل 
العامليــــة لالتصــــاالت صالح 
العوضي، في تصريح صحافي 
إن: »توجه الشــــركة إلى ضم 
باقة عاملية شهيرة إلى سلسلة 
متاجرهــــا يعد أمــــرا ذا قيمة 
مضافة نظرا خلبرتنا العريقة 
في مجال االتصاالت والتي نود 
تسخيرها خلدمة شرائح جديدة 
من مستخدمي الهواتف العاملية 
املتنوعة«، مؤكدا أن الشــــركة 
ســــتبقى حليفا اســــتراتيجيا 
واملــــوزع األول لهواتف نوكيا 

في الكويت. 
وأضاف: »لقــــد بنينا منذ 
سنوات سياستنا على املرونة 
والتطوير وذلــــك بتوجه من 
الشــــركة األم وهــــي شــــركة 
العاملية لالتصاالت  املستقبل 

صالح العوضي

فريق العالقات العامة لـ »بيتك« مع رجال األمن في املسجد الكبير

متطوعو بنك الكويت الوطني يوزعون املشروبات على مصلى املسجد الكبير

سيارة املسجد الكبير

ضمن إستراتيجيتها البيعية الجديدة 

رغم تراجع كمية التداول بنسبة 30.4% األسبوع الماضي

استحواذ سهم »زين السعودية« على 34.6 ٪ من كمية تداوالت القطاع

العوضي: »المستقبل لالتصاالت« تطرح 
ألول مرة  هاتفي iPhone وبالك بيري 

»زين« تتبرع بحافلة لنقل
جموع المصلين في منطقة المسجد الكبير

»جلوبل«: ارتفاع القيمة السوقية لقطاع 
االتصاالت الخليجي بواقع 2.1 مليار دوالر

قال بيـــت التمويل الكويتي 
)بيتك( انه شارك ممثال بفريق 
العالقـــات العامـــة وعـــدد من 
موظفيه مـــن مختلف اإلدارات 
القائمني على  في دعم جهـــود 
تنظيم صالة القيام في املسجد 
الكبيـــر والتي يحضرها يوميا 
أكثر من 30 ألف مصل حيث بدأ 
منذ اليوم األول في إتاحة الفرصة 
ملوظفيـــه الراغبني في التطوع 
خلدمة املصلني وتيسير عملية 
الســـير إلى جانـــب املتطوعني 
في الدفاع األمني ورجال األمن 
املتواجدين بشـــكل مستمر في 

املسجد الكبير.
وقدم موظفو »بيتك« لرجال 
األمن واللجان التنظيمية األخرى 
والبالغ عددهم نحو ألف شخص 
الباردة والتي  املأكوالت  بعض 
تساعدهم في التغلب على حرارة 

فيما تواصل خيم بنك الكويت 
الرمضانية استضافة  الوطني 
الصائمــــني على موائد الوطني 
لإلفطار يوميا طوال أيام الشهر 
الفضيل يواصل »الوطني« فتح 
أبواب خيمتــــه الرمضانية في 
منطقة شرق على مدار الساعة 
الســــتقبال املصلني في العشر 
األواخر من الشهر الفضيل من 
أجل صالة القيام وإحياء ليلة 

القدر املباركة. 
وقال أحد املتطوعني في خيم 
الوطني يعقوب الباقر »تطوع 
الوطني  العشرات من موظفي 
في شهر رمضان التي تكثر فيه 
أعمال اخلير خلدمة املســــلمني 
وخاصة في العشر األواخر من 
املبارك، فدائما يحرص  الشهر 
بنك الكويت الوطني على تنظيم 
أنشطة اجتماعية خارج نطاق 
األعمــــال املصرفية وانشــــطة 
خيريــــة تنفع كل مســــلم ممن 
يأتون لتأدية صالة القيام في 
املسجد الكبير، ويتم توزيع املاء 

الكنـــدري، والنقيـــب عايض 
منيع البصمـــان على جهودهم 
والتعاون الـــذي أبدوه إلتاحة 
الفرصة لـ »بيتك« للمشاركة في 
هذه الفعالية وتقدمي جميع سبل 
الدعم متمنيا استمرار التعاون 
مع هـــذه اجلهات لتقدمي خدمة 

أفضل للمصلني.
من جهتهم، أبدى املتطوعون 
ورجال األمـــن املتواجدون في 
املسجد الكبير شكرهم اجلزيل 
ملوظفي »بيتك« على هذه البادرة 
التي تؤكد حرص »بيتك« على 
التواصل  تعزيز وتنويع سبل 
مع املجتمع، وتقديره للجهود 
املبذولة من قبل املشاركني وهو ما 
يعكس دوره اإليجابي في تعزيز 
مفهوم املسؤولية االجتماعية إلى 
جانب دوره الديني كمؤسســـة 

تعمل وفق أحكام الشريعة.

»موظفي الوطني يشكلون فريقا 
رائعا ومتعاونا الستقبال املصلني 
بعــــد انتهائهم مــــن قيام الليل 
وتقدمي املشروبات الباردة وتأمني 
الراحة لهم«. وأكد املانع أن »ليس 
غريبا علــــى البنك الوطني ان 
يسعى خلدمة املجتمع بجميع 
شرائحه فهذا واجب اجتماعي 
يتخــــذه البنك كعادة ســــنوية 
ومسؤولية اجتماعية يحرص 

على تقدميها للمجتمع«.
جدير بالذكر أن حملة موائد 
الوطني إلفطار الصائمني، التي 
أطلقها بنك الكويت الوطني مع 
بداية شهر رمضان املبارك في 
إطار برنامــــج اجتماعي حافل 
باألنشطة اخليرية واإلنسانية، 
تشــــهد إقباال الفتــــا من جانب 
الصائمني الذين توافدوا باملئات 
على مراكز اإلفطار اجلماعي في 
اخليمتني املقامتني إحداهما قرب 
املسجد الكبير املواجه للمبنى 
الرئيسي للبنك واألخرى بجانب 

فرع سينما الساملية.

من مدير إدارة املســـجد الكبير 
أحمد العصفور ووليد الشطي 
وطـــارق الشـــراح ومشـــاري 

على استحسانهم غاية يسعى 
الوطني  الكويــــت  بنــــك  اليها 
ويعتبرها واجبا اجتماعيا خلدمة 

املجتمع«.
من جانبه، قال أحد املتطوعني 
في خيم الوطني فهد املانع ان 

متأخـــرة من الليـــل وهو جهد 
يشكرون عليه.

وتقدم »بيتك« بالشكر لكل 

يقف املتطوعــــون من موظفي 
الوطنــــي الســــتقبال وخدمة 
املصلني وضمان توفير أفضل 
الرمضانية  اخلدمات واألجواء 
ملرتادي خيم الوطني«. وأضاف 
»ان مساعدة املصلني واحلصول 

اجلو حيث تتواجد الفرق املنظمة 
الثامنة  الكبير منذ  في املسجد 
والنصف مســـاء وحتى ساعة 

والعصير عليهم بعد انتهائهم 
من الصالة. 

ومبجــــرد ان يخرجــــوا من 
املسجد يجدوننا في استقبالهم 
أمام خيمة بنك الكويت الوطني 
اخلاصة إلفطار الصائم حيث 

ذكرت شركة زين انها خصصت حافلة ركاب 
في منطقة املســـجد الكبير، لنقل املصلني من 
وإلى ساحات مواقف الســـيارات البعيدة عن 

املسجد.
وأوضحت الشركة في بيــان صحـــافي أمس 
أنها تبرعت بهذه احلـــافلـــة رغبة منـــها في 
توفير سبل الراحة للمـــصلني الذين تتــزايد 
أعدادهم خالل فترة الـ 10 األواخـــر من شـــهر 
رمضـــان املبارك، وهي الفتـــرة التــي تشـــهد 
ازدحاما شديدا مع تزايد عدد املصلني الوافدين 

إلى املسجد.
وأوضحـــت ان عـــددا كبيرا مـــن موظفيها 
سيتواجدون في منطقة املسجد الكبير ومساجد 
متفرقـــة في أنحاء الكويـــت لتوزيع أكثر من 
4000 سجادة صالة كهدية منها جلموع املصلني، 
إلـــى جانب توزيع 10 آالف مروحة يد صغيرة 

كمحاولة منها لتخفيف احلرارة الشديدة التي 
يعاني منها املصلون في األماكن اخلارجية من 

املساجد.
وقال مديـــر إدارة العالقات واالتصاالت في 
الشركة وليد اخلشتي »مع قدوم العشر األواخر 
من شهر رمضان تزداد أعداد املصلني في املسجد 
الكبير، وعليه فقد ارتأت زين أن تخفف العناء 
عن املصلني وتقوم بتخصيص حافلة لهم لتسهيل 
عملية النقل للمصلني، وذلك بالتعاون مع إدارة 
املسجد الكبير ممثلة مبدير إدارة املسجد الكبير 

أحمد العصفور.
وأضاف: »فرق املتطوعني من موظفي الشركة 
متواجدة باستمرار في مناطق املسجد الكبير 
ومساجد متفرقة في أنحاء الكويت، وهذه الفرق 
ستقوم بتوزيع سجادة الصالة واملراوح اليدوية 

على جموع املصلني«.

»الجمان«: 1.384 مليار دينار إجمالي األرباح المجمعة 
للشركات المدرجة في البورصة  في النصف األول

تقـرير

خدمات متجددة وفريق من موظفيه تطوعوا لخدمة المصلين

إلى جانب استضافة الصائمين على موائد إفطار طوال الشهر المبارك

»بيتك« يواصل جهوده في تنظيم صالة القيام بالمسجد الكبير

خيم »الوطني« تواصل استقبال المصلين في العشر األواخر

مقارنة النتائج المعلنة للشركات المدرجة على أساس القطاعات للنصف األول من العام 
2010 مع 2009 - المبلغ باأللف دينار

القطاع
كما في 6/30

التغيرالفرق
20092010

%222.484259.02736.54316البنوك
45%83.026)101.016()184.042(االستثمار
%6.29413.1806.886109التأمني
%91-)53.722(58.7895.067عقارات
%43.29372.54529.25268الصناعة
%344.440992.233647.793188اخلدمات
%19.74531.32811.58459األغذية

%108.061113.1125.0515غير الكويتي
%224-)2.876()1.595(1.282السوق املوازي

%620.3461.383.883763.537123.1اإلجمالي

إحصائية بنتائج النصف األول من العام 2010
النسبةالعددالبيان

66%128الشركات الرابحة
%6634الشركات اخلاسرة
100%194إجمالي الشركات

50.5%98الشركات التي حققت منوا في النتائج
%9649.5الشركات التي حققت تراجعا في النتائج

100%194إجمالي الشركات

مالحظات:
1 - هناك 16 شركة سنتها املالية مختلفة عن العام امليالدي لم تشملها التحليالت أعاله.

2 - شركات لم تعلن عن نتائجها السنوية من العام 2008 وعددهما شركتان ومت توقيفهما 
ــهر  ــارة - فيال مودا(، والربع األول والنصف األول واملتراكم 9 أش ــن التداول )د لإلج ع

بالتبعية ومت إيقافهما عن التداول وعددهما شركتان )الدار - صفاة عاملي(.
ــام 2010 ومت إيقافها عن  ــع األول والثاني من الع ــم تعلن عن نتائجها للرب ــركات ل 3- ش
التداول وعددها 7 شركات )أهلية – البيت - املجموعة د - غلف انفست – لؤلؤة – املعدات 

- الشبكة(.
ــن العام 2010 ومت إيقافها عن التداول  ــركات لم تعلن عن نتائجها للنصف األول م 4- ش

وعددها 5 شركات )إ صناعية – كفيك – أعيان – مدار - الصفاة(.


