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»بيان«: استمرار هيمنة الحذر على مجريات التداول 
وترقب المتعاملين لما ستؤول إليه أوضاع السوق

في ضوء المستجدات السياسية واالقتصادية المحلية بشكل عام

تداول 1.56 مليار سهم من خالل تنفيذ 35251 صفقة
ذكر تقرير بيان انه مت خالل االس���بوع 
املاضي تداول 1.56 مليار س���هم من خالل 
تنفيذ 35259 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 
383.74 مليون دينار، هذا وبلغ املتوس���ط 
اليومي لقيمة التداول خالل االسبوع املاضي 
76.75 مليون دين���ار، متراجعا من 93.15 
مليون دينار، في االسبوع السابق، في حني 
منا متوسط حجم التداول من 299 مليون 
سهم ليصل الى 312.66 مليون سهم، بينما 
بلغ املتوسط اليومي لعدد الصفقات املنفذة 
7052 صفقة مقارن���ة ب� 6703 صفقات في 
االسبوع قبل املاضي. واشار التقرير الى ان 
قطاع اخلدمات شغل املركز االول جلهة حجم 

التداول خالل االسبوع املاضي، اذ بلغ عدد 
االسهم املتداولة للقطاع 452.24 مليون سهم 
شكلت 28.93% من اجمالي تداوالت السوق، 
فيما شغل قطاع االستثمار املرتبة الثانية، 
حيث بلغت نسبة حجم تداوالته 27.35% من 
اجمالي السوق، اذ مت تداول 427.49 مليون 
سهم من القطاع، اما من جهة قيمة التداول، 
فقد ش���غل قطاع اخلدمات املرتبة االولى، 
اذ بلغت نس���بة قيمة تداوالته الى السوق 
41.89 بقيمة اجمالية 160.75 مليون دينار، 
فيما شغل قطاع البنوك املرتبة الثانية، اذ 
بلغت نسبة قيمة تداوالته الى السوق %23.11 

وبقيمة اجمالية 88.70 مليون دينار.

السوق شهد تذبذبا خالل النصف 
األول من جلسة يوم األحد ومن 
ثم أخذ في الصعود تدريجيا حتى 
نهايتها ليغلق على أرباح ملؤشريه 
الرئيسيني، حيث أقفل السعري 
على ارتفاع بنسبة 0.89% فيما 
أنهى الوزني تداوالت اليوم على 
منو الفت بلغت نسبته 1.71%، فيما 
شهد السوق ارتفاعا ملحوظا في 
متغيرات الت���داول الثالث. وفي 
اليوم الثاني، تأرجحت مؤشرات 
السوق خالل اجللسة التي كانت 
الغلبة فيها لعمليات جني األرباح، 
لينهي املؤشران السعري والوزني 
اليوم على تراجع بنسبة بلغت 
0.45% و0.01% على التوالي. ثم 
واصل السوق تذبذبه خالل جلسة 
يوم الثالثاء التي شهدت تراجعا 
كبيرا في متغيرات التداول الثالثة، 
وبفضل تداوالت الدقائق األخيرة 
أنهى املؤش���ر السعري اجللسة 
على منو متواضع بنسبة %0.06 
بينما تراجع الوزني بنسبة بلغت 
0.13%. وفي جلسة اتخذت الطابع 
النزولي، أنهى السوق تعامالت 
األربعاء على خس���ائر إضافية 
الس���عري والوزني  ملؤش���ريه 
بلغت نس���بتها 0.98% و%1.74 
عل���ى التوالي، وس���ط تداوالت 
ضعيفة غلبت عليه���ا عمليات 

جني أرباح.

إال أن إجمالي عدد الشركات التي 
أعلنت عن بياناتها املالية لفترة 
الس���تة أش���هر األولى من العام 
حتى اآلن قد بلغ 57 شركة، أي 
ما نسبته 28% تقريبا من الشركات 
املدرجة في السوق الرسمي، في 
الوقت الذي ل���م يتبق فيه على 
انتهاء مهلة اإلفصاح عن النتائج 
سوى أسبوعني فقط. وعلى صعيد 
التداوالت اليومية، قال التقرير ان 

احل���ذر على مجري���ات التداول 
وترقب املتعاملني ملا ستؤول إليه 
أوضاع السوق في الفترة املقبلة 
على ضوء املستجدات السياسية 
واالقتصادية احمللية بشكل عام، 
وجلهة نتائج الشركات املدرجة 
في السوق عن النصف األول من 
السنة بشكل خاص. فعلى الرغم 
من االزدياد النس���بي في وتيرة 
اإلعالنات خالل األسبوع املاضي، 

ق���ال التقرير االس���بوعي 
لشركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت ل���أوراق املالية أظهر 
متاسكا في أدائه خالل األسبوع 
املاضي رغم التذبذب الواضح 
الرئيس���ية خالل  ملؤش���راته 
إذ تراوحت  التداول،  جلسات 
تداوالت األسبوع بشكل عام ما 
بني عمليات البيع جلني األرباح 
الش���راء االنتقائي.  وأنشطة 
وقد تزامن نشاط السوق مع 
تباين في األداء اليومي ألسواق 
األسهم العاملية واإلقليمية خالل 
األسبوع املاضي باإلضافة إلى 
تقلب في أسعار النفط. من جهة 
أخرى، ش���هد األسبوع ضعفا 
واضحا في مستويات التداول، 
وخصوصا من ناحية السيولة 
املالية املوجهة للسوق، فبعد أن 
جتاوزت قيمة التداول اليومية 
حاجز ال� 100 مليون دينار. في 
اليومني األولني من األسبوع، 
تراجعت بشكل ملحوظ ابتداء 
من جلسة يوم الثالثاء ليبلغ 
املتوسط اليومي للقيمة حتى 
نهاية األسبوع ما يقارب ال� 54 

مليون دينار.
هذا، وعكس تأرجح مؤشرات 
السوق الرئيسية في األسبوع 
املاضي، باإلضافة إلى ضعف 
الت���داوالت، اس���تمرار هيمنة 

العيار: 21.6 مليون دينار صافي أرباح »مشاريع الكويت« للنصف األول
5.2 مليارات دينار مجموع أصول الش�ركة بنهاية الربع الثاني بزيادة قدرها %1.9

أعلنت شركة مش���اريع الكويت عن حتقيق 
صافي ربح مببلغ 21.6 مليون دينار )75.3 مليون 
دوالر( أو 20.46 فلسا )7.13 سنتات( للسهم الواحد 
لأشهر الس���تة األولى من عام 2009، باملقارنة 
مع 58.5 مليون دينار )220.9 مليون دوالر( أو 
52.52 فلسا )19.83 سنتا( للسهم الواحد للفترة 

املقابلة من العام السابق.
علما بأن أرباح شركة مشاريع الكويت للربع 
الثاني من العام )أي األشهر الثالثة املنتهية في 
30 يونيو 2009( والبالغ���ة 12.4 مليون دينار 
)43.2 مليون دوالر( قد سجلت منوا مبعدل %35 
باملقارنة مع األرباح املعلنة لأشهر الثالثة األولى 
من عام 2009 والتي بلغت 9.2 ماليني دينار )32.1 

مليون دوالر(. 

وقد مت حتقيق هذه النتائج على الرغم من قيام 
ائتمانية وقائية  املجموعة بتكوين مخصصات 
اضافية مببلغ 28.4 مليون دينار )98.9 مليون 

دوالر( خالل الربع الثاني من العام. 
وقد بلغت اإليرادات اإلجمالية لأشهر الستة 
األول���ى من عام 2009 ما مجموعه 230.6 مليون 
دينار )803.3 ماليني دوالر( باملقارنة مع 261.86 
مليون دينار )988.7 مليون دوالر( للفترة نفسها 

من عام 2008. 
وازداد مجموع األصول خالل الربع الثاني من 
العام مبعدل 1.9% ليصل إلى 5.28 مليارات دينار 
)18.4 مليار دوالر(، من 5.18 مليارات دينار )18.77 
مليار دوالر(، بينما انخفضت حقوق املساهمني 
مبعدل 2.2% لتصل إلى 531.7 مليون دينار )1.9 

مليار دوالر(، من 543.8 مليون دينار )1.97 مليار 
دوالر(، باملقارنة مع أرصدة نهاية عام 2008. 

وفي هذه املناسبة، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة مش���اريع الكويت فيصل العيار أن 
نتائج الشركة للربع الثاني من العام قد عكست 
أجواء عدم اليقني املستمرة في االقتصاد احمللي: 
»يوضح أداؤنا للربع الثاني تقدما ممتازا باملقارنة 
م���ع الربع األول من هذا الع���ام، وقد مت حتقيق 
هذه النتائج عل���ى الرغم من أنه قد تعني علينا 
تكوين مخصصات احترازية إضافية في مختلف 
شركات املجموعة، وتواصل املجموعة تسجيل 
أداء جيد في ظل ظروف السوق الصعبة، ونحن 
على ثقة من استمرار تقدمنا خالل الفترة املتبقية 

من السنة«.

بواقع 20.46 فلسًا للسهم و»الشركة« جنبت 28.4 مليون دينار مخصصات ائتمانية وقائية

الشعار التجاري لشركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار

السوق يظهر متاسكا في أدائه خالل األسبوع املاضي

متويل السكن اخلاص سيساعد املواطن على امتالك مسكن بطريقة غير ربوية

»المتخصص«: تمويل السكن الخاص ضرورة ملحة النحسار المضاربة 
طالب الحكومة بإيجاد بيئة متطورة لمؤسسات تعمل في التمويل اإلسكاني

قال التقرير األسبوعي لشركة املتخصص 
العقارية ان من املش���كالت التي صادفت 
الكثير من مؤسسات التمويل سابقا البيئة 
القانونية التي تعرقل متلك البنوك للعقارات 
ورهنها وتأجيرها وإعادة بيعها مما يقضي 
على مختلف أشكال الضمانات املطلوبة، 
ويقلل من استخدام صيغ التأجير املنتهي 
بالتمليك واملشاركة ونحوها، إضافة إلى 
عدم فهم أو اعتراف السلطات احمللية في 
كثير من الدول العربية والكويت إلى حد 
ما بصيغ التمويل اإلس���المي من مرابحة 
وإس���تصناع وتأجير متويلي وتشغيلي 
واألثر املباش���ر لعدم الفه���م أو االعتراف 
وجود ازدواجية في رسوم التسجيل وعند 

احلاجة للتقاضي.
وأش���ار التقرير الى أن هذه املشكالت 
وغيرها يجب أال تقف عائقا أمام التوسع 
في متويل اإلسكان وبذل احملاوالت الالزمة 
لتخطيها وجتاوزها مادامت هناك فرصة 
حقيقية لتحقي���ق أرباح وضمان مصالح 
مشتركة جلميع األطراف، ومادامت هناك 

قناعات بحوافز ومزايا متويل اإلسكان في 
البلدان اإلسالمية على النحو الذي سوف 
يضمن للممول حقوقه وييسر على املواطن 
امتالك مسكن بطريقة غير ربوية أو بطريقة 

تضخمية تؤذي غيره فيما بعد.
وأضاف التقرير بعد أن قضت محكمة 
التمييز برفض االستشكال املقدم من قبل 
احلكوم���ة الكويتية لوق���ف حكم محكمة 
االس���تئناف، الذي يقضي باستثناء بيت 
التمويل الكويتي من تطبيق قوانني صدرت 
العام املاضي متنع البنوك اإلس���المية أن 
متتلك أو تتعامل في قسائم ومباني السكن 
اخلاص داخل الكويت يحمالن رقمي 8 و9، 
واللذان أصدرهما البنك املركزي الكويتي 
العام املاضي وذلك في إطار محاربة التضخم 
في قطاع العقار به���دف تقليل املضاربة، 
فإنه يتوجب على احلكومة الكويتية إيجاد 
بيئة متطورة ملؤسسات تعمل في التمويل 
اإلس���كاني الن ذلك يرتبط بالتطور العام 
الهياكل املصرفية واملالية واالقتصاد  في 

الكلي بصفة عامة.

 »الدولي« نظم برنامج مكافحة
عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

»البنك« يس�عى لتوعية جميع 
موظفيه بمخاطر الجرائم االقتصادية

نظم مرك���ز التدريب التابع 
لبنك الكوي���ت الدولي برنامج 
التوعية بطرق مكافحة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب وذلك 
ضمن اس���تراتيجية البنك في 
توعية جميع املوظفني بوجه عام 
التعيني بوجه خاص  وحديثي 
ألهمي���ة هذا املوض���وع ومدى 
اهتمام املجتمع الدولي ملكافحة 
اجلرائ���م االقتصادي���ة والتي 
على ضوئها تقوم جهات دولية 
متعددة بإصدار نشراتها الدورية 
املتضمنة لكشف حاالت غسيل 
أموال والدول التي تنشط فيها 
العمليات واألساليب  مثل هذه 

والطرق املتنوعة التي يتبعونها 
كما يتم تعريفهم على اإلجراءات 
الت���ي يلزم اتخاذه���ا للحد من 
وقوعها، وأخيرا مت إعطاء بعض 
التي توضح  العملي���ة  األمثلة 
عمليات غسيل االموال وطرق 
البرنامج  كش���فها. ويأتي هذا 
انطالقا من االنسجام والتعاون 
املستمر فيما بني البنوك وتلك 
اجلهات فان بنك الكويت الدولي 
وفي إطار إستراتيجيته حرص 
على وضع هذا البرنامج وتفاعلت 
املش���اركة التي اتسمت بتعدد 
التي س���اهمت بإثراء  األسئلة 

النقاش واالستفادة.

من منطلق اهتمامه بتوعية المواطنين


