
 
 

  مقارنة بالعام الماضي% 32صافي األرباح المجمعة للشركات ترتفع 

  قطاع البتروكیماویات عكس اتجاه األرباح وسابك في المقدمة

  

ملیار  58,6حققت الشركات المدرجة في سوق األسھم السعودیة صافي أرباح مجمعة بلغت 
لنفس الفترة من العام % 32وذلك بارتفاع نسبتھ  2010ریال عن التسعة شھور من العام 

  .ملیار ریال 44,2والتي بلغت في ذلك الوقت  2009

شھر عند مكرر  12لفترة آخر % 4وفي الوقت ذاتھ فقد انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 
وفي الحقیقة أن قیمة مؤشر مكرر األرباح ھذا قد . مرة في الوقت الحالي PER 15أرباح 

لي للشركات المدرجة كون ان عشر شركات منھا تقریبًا الیعكس بشكل حقیقي األداء الما
لم تبدأ اإلنتاج وبذلك لم تحقق ایرادات تشغیلیة أو مازالت في طور ) باستثناء قطاع التأمین(

النمو، والبعض اآلخر یواجھ انخفاضات في صافي األرباح بسبب عوامل استثنائیة غیر 
  .متكررة

رباح المجمعة من اإلنخفاض إلى بعكس اتجاه األ وقد ساھم قطاع الصناعات البتروكیماویة
 2009مقارنة بالعام % 251والتي ارتفعت بنسبة " سابك"رتفاع لھذا العام بدعم من ارباح اإل

 2010من اجمالي صافي األرباح المجمعة للعام % 34وقد شكلت أرباح قطاع البتروكیماویات 
بعد أن كان قد حقق % 27اح نسبتھا متفوقة بذلك على قطاع المصارف والذي حقق صافي أرب

وكان متقمدًا عن قطاع البتروكیماویات الذي كانت نسبتھ من  2009في العام المضي % 40
  .فقط% 11ما یقارب  2009صافي أرباح 

وسنقوم باستعراض لجمیع القطاعات وأھم ماواجھتھ من أسباب في تغیر األرباح ونسبة أھم 
ومساھمة كل قطاع في صافي األرباح المجمعة لجمیع الشركات في تحقیق أرباح القطاع، 
  .2010الشركات عن التسعة شھور من العام 

الجدیر بالذكر أن الجداول التي توضح نسبة أرباح كل شركة من القطاع ونسبة أرباح القطاع 
إلى اجمالي صافي أرباح السوق تعتبر مھمة في عملیة تقییم أثر تغیر أرباح الشركات على 

  .المالیة للسوق ومن اھمھا مضاعف الربحیة المؤشرات

  

  قطاع المصارف والخدمات المالیة

بنك مدرج في السوق إلى اإلنخفاض في صافي األرباح للتسعة  11بنوك من اجمالي  9شھدت 
وكانت من أبرز األسباب لتلك . 2009مقارنة بنفس الفترة من عام  2010شھور من عام 

للبنوك من خالل تجنیب المخصصات وانخفاض صافي ربح  االنخفاضات ھي السیاسة المتحفظة
وذلك  2011أما بشأن المخصصات فیتوقع أن ینخفض أثر ھذا العامل خالل العام . العموالت

وبالنسبة لدخل العموالتت . بسبب حجم المخصصات الكبیر التي جنبت خالل العامین الماضیین
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ئدة فھي مرتبطة بشكل مباشر مع حركة الخاصة والتي تعتمد على حجم اإلقراض وأسعار الفا
  .النمو اإلقتصادي في المملكة وتجاوز قطاع الشركات والمؤسسات آلثار األزمة الدیون العالمیة

  

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %30  %28  الراجحي
  %21  %20  سامبا

  %27  %40  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

مصرف الراجحي، سامبا، الفرنسي، (وكانت البنوك األقل انخفاضًا في صافي األرباح 
في حین شھد كل من السعودي الھولندي والبالد ارتفاعًا في %. 5بنسب لم تتجاوز ) الریاض

  .لكل منھما على التوالي% 72و % 8أرباحھما بنسبة 

العوامل السلبیة التي أثرت على ھذا وبذلك فإن القطاع المصرفي استطاع بكل قوة أن یواجھ 
ویعود السبب في انخفاض نسبة ارباح القطاع الى . القطاع في مختلف أنحاء العالم بشكل عنیف

  .اجمالي السوق، ارتفاع أرباح قطاع البتروكیماویات

  

  الصناعات البتروكیماویةقطاع 

القطاع أن تحقق شركة في ھذا  14شركة من ضمن  12بعكس قطاع المصارف، فقد استطاعت 
والتي حققت صافي " سابك"ارتفاعًا في صافي أرباحھا، وجاء األثر األكبر من قائد السوق 

  .ملیار للفترة نفسھا من العام الماضي 4,5ملیار ریال مقارنة بـ  15,8أرباح لفترة التسعة شھور 

طوط االنتاج وكانت من أھم األسباب المؤثرة في تحسن األداء بدء اإلنتاج التجاري لبعض خ
لمصانع الشركات أو شركاتھا التابعة وتحسن في األسعار العالمیة للمنتجات وھو السبب نفسھ 

  . الذي أثر سلبًا على شركات أخرى في نفس القطاع

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %74  %83  سابك
  %10  %27  سافكو

  %34  %11  من السوق نسبة أرباح القطاع
  

إلى أن نسبة األرباح لكل " سافكو"و " سابك"وعلى الرغم من ارتفاع أرباح كل من شركتي 
منھا انخفضت من اجمالي صافي أرباح القطاع بسبب النسب القیاسیة التي حققتھا بعض 

و " ینساب"و " بترورابغ"الشركات خصوصًا التي تحملت خسائر في فترة ما قبل التشغیل مثل 
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والتي بدأت " كیمانول"القطاع انخفاض في أرباح شركة واحدة وھي  وقد شھد" المتقدمة"
وذلك بسبب مخصص " بتروكیم"كذلك ارتفاع في خسائر . 2010التشغیل التجاري في یونیو 

ملیون  84ملیون ریال حسب اعالن الشركة وبالمقابل فان الخسائر بلغت  86الزكاة البالغ 
  .ریال

البتروكیماویات أن تواصل االرتفاع في أرباحھا مدعومة بنتائج الشركات ویتوقع لشركات قطاع 
الجدیدة والتي بدأ العدید منھا االنتاج التجاري في العام الحالي، كما أن القطاع مرتبط بشكل 
رئیسي بالنمو اإلقتصادي العالمي والطلب على المنتجات البتروكیماویة خصوصًا ما تتمیز بھ 

افسیة عالمیة سواء من أسعار اللقیم المنافسة أو تنوع منتجاتھا واستفادتھا الشركات من میزة تن
  .من خبرات كبرى الشركات المحلیة

  اإلسمنتقطاع 

تأثرت شركات قطاع اإلسمنت بالمملكة بعدة عوامل ادت إلى انخفاض صافي أرباحھا بشكل 
ثر على عدد من كان منھا قرار وقف التصدیر المشروط والذي أ 2007واضح مقارنة بعام 

وعاد لینتعش الطلب على اإلسمنت  2009وخالل  2008الشركات، وانخفاض الطلب أواخر 
، إال أن دخول منافسین جدد أثر على ایرادات تلك الشركات وأرغمھا 2010مرة أخرى في عام 

ھذا وقد واجھت بعض الشركات ارتفاع في مصاریف التشغیل . على تخفیض أسعارھا
إلى التوسعات في خطوط اإلنتاج التي لم تستغل بالشكل الذي خططت لھ  والتكالیف نظرًا

وعلى الرغم من ذلك فقد انخفضت صافي األرباح المجمعة . الشركات نظرًا للظروف السابقة
وشھدت . 2009مقارنة بھا في العام % 2بنسبة  2010للقطاع في التسعة شھور من العام 

و % 17أكبر انخفاض في صافي األرباح بنسبة " اسمنت الشرقیة"و " اسمنت ینبع"شركتي 
ویتوقع أن تستقر أرباح . لكل منھما عالتوالي بسبب عوامل وقف التصدیر والمنافسة% 14

  .شركات القطاع عند مستویاتھا الحالیة خالل السنة القادمة على أقل تقدیر

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %18  %15  اسمنت السعودیة
  %18  %14  اسمنت الیمامة

  %5  %11  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  التجزئةقطاع 

 أثبتت النظریات والتجارب السابقة في مختلف أسواق المال في العالم أن أسھم قطاع التجزئة
تعتبر من االستثمارات المفضلة وقت األزمات المالیة، لذلك تسمى باألسھم  والمرافق العامة

والتي  2010وھو بالفعل ما أثبتتھ نتائج شركات القطاع للتسعة شھور األولى من العام . الدفاعیة
  .عن العام الماضي% 28شھدت ارتفاعًا في صافي أرباح جمیع الشركات المدرجة بنسبة 
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ونمو متواصل في المبیعات والذي انعكس أیضًا على أسعار أسھمھا  كما شھدت معظمھا ارتفاع
تلك األسھم كانت لكن وعلى الرغم من ذلك فإن اقتناص فرصة اقتناء . خالل العامین الماضیین
حیث انخفضت حالیًا فرص تحقیق أرباح رأسمالیة من أسھم  2008مغریة أكثر منذ نھایة 

لتي شھدتھا أسعار األسھم، إضافة إلى وجود فرص القطاع نظرًا لالرتفاعات المتواصلة ا
  .استثماریة قد تكون أفضل في قطاعات أخرى مستقبًال

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %35  %41  جریر
  %27  %24  الحكیر

  %1,4  %1,4  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  الخدمیةالطاقة والمرافق قطاع 

حققت الشركتان المدرجتان في قطاع الطاقة ارتفاعًا في صافي األرباح لفترة التسعة شھور من 
وذلك . 2009مقارنة بالعام % 55بنسبة " كھرباء السعودیة" إذ ارتفعت أربح . 2010العام 

بسبب ارتفاع المبیعات وتعدیل التكلفة على فئات الحكومي والتجاري والصناعي والذي بدء 
اما . لذلك فان الشركة مرشحة الرتفاع أرباحھا في العام القادم. 2010طبیقھ منتصف العام ت

بسبب تغییر في طریقة % 5فقد ارتفعت صافي أرباحھا بنسبة " الغاز والتصنیع"الشركة الثانیة 
محاسبة سعر الغاز مع أرامكو، علمًا بأن الشركة كانت قد حققت ایرادات أخرى العام الماضي 

  .ملیون ریال 8,2ة بقیم

  

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %97,6  %96,5  الكھرباء
  %2,4  %3,5  الغاز

  %4,3  %3,6  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  

  الزراعة والصناعات الغذائیةقطاع 

مدعومة % 25شھد قطاع الزراعة والصناعات الغذائیة ارتفاعًا في صافي أرباحھ بنسبة 
وقد حققت الشركات التي تعمل في نشاط ". صافوال"و " المراعي"بارتفاع أرباح شركتي 

الصناعات الغذائیة أداًء أفضل من الشركات العاملة في قطاع الزراعة كون شركات الصناعات 
فقد حققت جمیع شركات الصناعات الغذائیة ارتفاعًا في . ن كشركات تجزئةالغذائیة أقرب ماتكو

صافي أرباحھا مستكملة بذلك مسیرة النمو في ایراداتھا، في حین ارتفع اداء شركتین فقط في 
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ملیون  24,4ألرباح بلغت " نادك"و تحقیق % 2بنسبة " الجوف الزراعیة"قطاع الزراعة وھما 
في حین مازالت . 2009ون ریال في التسعة أشھر األولى من عام ملی 9,9ریال مقابل خسائر 

و  2009شركات عاملة في قطاع الزراعة تتحمل خسائر لفترة التسعة شھور األولى للعامین  4
2010.  

  

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %47  %49  المراعي
  %41  %40  صافوال

  %3,5  %3,6  أرباح القطاع من السوقنسبة 
  

  االتصاالت وتقنیة المعلوماتقطاع 

مسیرة النمو في ایراداتھا و صافي أرباحھا للتسعة شھور من " اتحاد اتصاالت"واصلت شركة 
ویاتي ذلك في . عن العام الماضي% 40وذلك بارتفاع في صافي األرباح بنسبة  2010العام 

الوقت الذي اعلنت فیھ الشركة عن انخفاض في تكلفة استخدام الشبكات الدولیة وانخفاض في 
بنسبة " االتصاالت السعودیة"وبالمقابل فقد انخفضت أرباح . باشرة لألنشطة الفرعیةالتكالیف الم

الیرادات استثنائیة من بیع  2010على الرغم من تحقیق الشركة في الربع الثالث من العام % 9
ھذا ویتوقع أآل تتجاوز أرباح الشركة نھایة العام الحالي . ملیون ریال 728أصول ثابتة بقیمة 

ھا التي حققتھا في العام الماضي، لكن من جھة أخرى ستستفید الشركة من تحقیق مستویات
فمازالت " عذیب"و " زین"أما بخصوص الشركتین . ایرادات نتیجة استثماراتھا الخارجیة

والمنافسة القویة التي تواجھھ كل منھا الشركتان تتحمالن خسائر كونھما في طور بدایة التشغیل 
  .تصاالت السعودیة واتحاد اتصاالتأما شركتین مثل اال

  

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %73  %84  االتصاالت السعودیة
  %28  %21  اتحاد اتصاالت

  %16  %20  نسبة أرباح القطاع من السوق
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  التأمینقطاع 

شركة مدرجة في قطاع التأمین في زیادة صافي أقساط التأمین المكتسبة ما بین  31تنافست 
شركات بدأت نشاطھا بعد الترخیص لھا من مؤسسة النقد العربي السعودي وشركات مازالت 

 2010شركة خسائر خالل فترة التسعة شھور من عام  14وألجل ذلك فقد تحملت . في بدایاتھا
كزت اھمھا في انخفاض حجم األقساط المكتسبة وارتفاع في المصاریف ألسباب متعددة تر

التشغیلیة وارتفاع صافي المطالبات، وعدد آخر من الشركات لم تعلن عن نتائجھا المالیة كونھا 
والتي ارتفعت " التعاونیة"ومن أھم الشركات التي حققت أرباح جیده ھي . شركات جدیدة
 المكتسبة التأمین أقساط زیادة نتیجة التأمین عملیات فائض زیادةنتیجة % 103أرباحھا بنسبة 

و " میدغلف"وشركة . التأمین عادةإ عموالت زیادة وكذلك اإلستثمارات أرباح صافي وزیادة
  .لكل منھما على التوالي% 182و % 62والتي ارتفعت أرباحھا بنسبة " مالذ للتأمین"

بینھا لم تتضح حتى اآلن الرؤیة المستقبلیة لكل ھذا وتواجھ شركات التأمین منافسة شدیدة فیما 
  .شركة ونصیبھا من الحصة السوقیة

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %80  %84  التعاونیة
  %29  %38  مید غلف

  %1  %0.5  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  شركات االستثمار المتعددقطاع 

نظرًا لطبیعة نشاط شركات قطاع االستثمار المتعدد والمتمثل في االستثمار بشركات تابعة أو 
.  2009وبدایة  2008باألسواق المالیة، فقد تكبدت شركات القطاع خسائر قاسیة أواخر عام 

والجدیر . ومازال البعض منھا یعاني حتى اآلن من انخفاض في ایرادات الشركات التابعة
قد یكون لھا موقف خاص مغایر لشركات القطاع األخرى كونھا " الباحة"أن شركة  بالذكر ھنا

تعاني من توقف لمشاریع الشركة مع تكوین مخصص لالستثمار ومخصص للمخزون الراكد، 
وقد ورد في تقریر المراجع الخارجي وجود شك في استرمراریتھا وذلك بسبب انخفاض حجم 

أیضًا " المتطورة"كما شھدت . دى الثالث سنوات السابقةالعمال الخاص بنشاط الشركة على م
. بسبب انخفاض اإلیرادات من الشركات المستثمرة بھا% 62انخفاض في صافي أرباحھا بنسبة 

" المملكة القابضة"القطاع ارتفاعًا في صافي أرباحھا بقیادة شركة في حین حققت باقي شركات 
أداء الشركات الزمیلة باإلضافة للدخل من  تحسنبسبب %50والتي ارتفعت ارباحھا بنسبة 

  .اإلستثمار

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %81  %76  المملكة القابضة
  %13  %15  عسیر
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  %0.7  %0.7  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  

  اإلستثمار الصناعيقطاع 

ملیار ریال  1,1الصناعي وكانت حصیلة أرباح القطاع تفاوت اداء شركات قطاع االستثمار 
" معادن"و " السریع"وشھدت شركتي . عن التسعة شھور من العام الماضي% 7بارتفاع نسبتھ 

مجموعة "أكبر انخفاضات في صافي أرباحھا على مستوى القطاع، حیث انخفضت أرباح 
كما . لعوامل الموسمیةوقد بررت إدارة الشركة سبب اإلنخفاض با% 17بنسبة " السریع
 الفترة،باإلضافة خالل الذھب إنتاج في االنخفاضنتیجة % 15بنسبة " معادن"أرباح  انخفضت

 بالودائع الخاص االستثمار على العائد انخفاضو واإلداریة العمومیة المصاریف في الزیادة إلى
  .ام القادمویتوقع أن ترتفع ایرادات شركات القطاع خالل الع . إسالمیة مرابحات من

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %20  %23  الكیمیائیة السعودیة
  %18  %15  أسترا الصناعیة

  %1.8  %2.1  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  التشیید والبناءقطاع 

مقارنة بالتسعة شھور من العام  %30انخفضت صافي أرباح شركات القطاع المجمعة بنسبة 
ونظرًا لطبیعة نشاط شركات قطاع التشیید والبناء والذي یعتمد في غالبھ على عقود . 2009

بمتوسط سنة أو سنتین فقد تأخر ظھور األثر السلبي علیھا من تبعات األزمة المالیة العالمیة، 
ھذا وكان من . العام الحاليلذلك یالحظ أن اداء الشركات خالل العام الماضي كان أفضل من 

العوامل الرئیسیة التي أثرت على أداء القطاع أیضًا المنافسة القویة والتي ال یتوقع أن یزول 
والتي تحولت أرباحھا في " الكابالت"وكانت من أكثر الشركات تأثرًا، شركة . أثرھا بسھولة

لنفس الفترة بقیمة  2010 ملیون إلى خسارة في عام 114والبالغة  2009التسعة شھور من عام 
% 81بانخفاض " أنابیب"أیضًا من الشركات التي تأثرت بشكل سلبي، شركة . ملیون ریال 97

  %.  94بانخفاض نسبتھ " مسك"في صافي أرباحھا، وشركة 

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %21  %13  الخزف
  %20  %15  الزامل للصناعة 

  %1,2  %2,3  نسبة أرباح القطاع من السوق
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  التطویر العقاريقطاع 

ملیون ریال من أرباح التسعة شھور من عام  500أكثر من  خسر قطاع التطویر العقاري
نتیجة % 32بنسبة " دار األركان"والتي جائت معظمھا بسبب انخفاض أرباح شركة  2009

انخفاض مبیعات األراضي والوحدات السكنیة، إذ تشكل مبیعات األراضي الجزء األكبر من 
لفترة % 42بنسبة " مكة لالنشاء"ركة وبالمقابل فقد ارتفعت صافي أرباح ش. إیرادات الشركة

الستة أشھر من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة نتیجة زیادة ایرادات ونسب 
الجدیر بالذكر أن قطاع التطویر العقاري یضم . اشغال الغرف السكنیة بفندق وأبراج مكة ھیلتون

یر أو بیع األراضي والوحدات السكنیة شركات تختلف من ناحیة تركیز أنشطتھا العقاریة كالتأج
  .أو المدن الصناعیة

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %*105  %98  دار األركان
  %15  %7  مكة لالنشاء

  %1,7  %3,6  نسبة أرباح القطاع من السوق
  ملیون ریال 378والتي بلغت " اعمار"ارتفاع خسائر شركة في القطاع نتیجة " دار األركان"ارتفعت نسبة أرباح  •

  

  النقلقطاع 

والتي " مبرد"شھدت شركات قطاع النقل تحسنًا في أداء شركاتھا بشكل عام باستثناء شركة 
ملیون ریال نتیجة خسائر  6حولت أرباحھا في التسعة شھور من العام المضي إلى خسائر بقیمة 

وبعكس ذلك فقد حققت . تصفیة استثمارات خالل الربع األول وانخفاض في ایرادات التشغیل
 10ملیون ریال مقابل خسارة قیمتھا  5صافي أرباح لتلك الفترة بلغت " الجماعي النقل"شركة 

ملیون لنفس الفترة من العام الماضي وبررت الشركة ذلك بزیادة االیرادات من األنشطة 
فقد " النقل البحري"أما قائد قطاع النقل شركة . الرئیسیة في موسمي الصیف وشھر رمضان

مستفیدة من % 14ن صافي أرباحھا لفترة التسعة شھور بنسبة استطاعت الشركة أن ترفع م
ملیون ریال كتعویضات نتیجة  15االرتفاع في معدل أسعار النفط وتحقیقھا الیرادات بقیمة 

ملیون ریال لتلك  360وقد بلغت صافي األرباح . الغاء عقود وتحسن في حجم نقل البضائع
  .الفترة من العام العام الحالي

  أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاعنسبة صافي 
  2009  2010  

  %83  %84  النقل البحري
  %17  %17  بدجت 

  %0,7  %0,8  نسبة أرباح القطاع من السوق
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  اإلعالم والنشرقطاع 

مقارنة % 19بنسبة  2010ارتفعت صافي أرباح القطاع المجمعة لفترة التسعة شھور من العام 
تھامة "و " األبحاث والتسویق"إذ ارتفعت صافي أرباح كل من . العام الماضيبالفترة نفسھا من 

فقط " تھامة" لكل منھما على التوالي، ھذا مع العلم أن أرباح % 53و % 77بنسبة " لإلعالن
  %.31بنسبة " الطباعة والتغلیف"في حین انخفضت أرباح . للستة شھور

  مجمعة للقطاعنسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح ال
  2009  2010  

  %59  %40  األبحاث والتسویق
  %30  %52  الطباعة والتغلیف

  %0,7  %0,8  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  الفنادق والسیاحةقطاع 

نتیجة % 75بنسبة  شھد القطاع الذي یضم شركتین فقط انخفاضًا حادًا في صافي أرباحھ
حیث بلغت األرباح للتسعة شھور من ھذا % 75بنسبة " الفنادق"االنخفاض في صافي أرباح 

ملیون ریال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب  361ملیون ریال مقابل  90العام 
باحًا أر" شمس"في حین حققت . اإلیرادات المتحققة العام الماضي من بیع قریة الخلیج السیاحیة

  .ألف ریال 400ملیون ریال مقابل خسارة في التسعة شھور من العام الماضي بلغت  1,7بلغت 

  نسبة صافي أرباح الشركات من صافي األرباح المجمعة للقطاع
  2009  2010  

  %98  %100  الفنادق
  %2  %0  شمس

  %0,1  %0,8  نسبة أرباح القطاع من السوق
  

  الخالصة

، فنجد أن 2010أعمال الشركات خالل فترة التسعة شھور من عام من خالل استعراض نتائج 
أداء بعض القطاعات والشركات مازال متأثرًا بتبعات أزمة الدیون العالمیة مع اختالف في حدة 

أن تواصل أرباح  2011ویتوقع خالل العام القادم . األثر من فترة إلى فترة حسب طبیعة النشاط
سیشھده اإلقتصاد العالمي من نمو وتحسن مقارنة بالعام الحالي الشركات ارتفاعھا نظرًا لما 

  .والعام الماضي
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