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ماضي الهاجري
كشف مصدر مطلع لـ »األنباء« ان مجموعة الصناعات الوطنية )صناعات( حققت 115 
مليون دينار أرباحا للربع الثاني ســــجل منها 90 مليونا حلقوق املســــاهمني و25 مليونا 
حلســــاب األرباح واخلسائر عن الربع الثاني. وأضاف املصدر ان الشركة حققت 9 فلوس 
خســــارة عن البيانات املالية عن النصف األول، وذلك بعد ان ارتفعت حقوق املســــاهمني 
الى 90 مليون دينار. واشار املصدر الى ان الشركة ستقوم باإلعالن عن نتائجها اليوم أو 

األحد املقبل على أقصى تقدير.

115 مليون دينار أرباح »صناعات« المتوقعة في الربع الثاني

ناصر النفيسي

حمد احلميدي

)سعود سالم(توقعات بنشاط للمحافظ والصناديق في رمضان

كشف عن 7 عوامل ستدفع البورصة لالرتفاع خالل »الشهر« و 5 جلسات تفصلنا عن األجواء الرمضانية

الحميدي لـ »األنباء«: المؤشرات اإليجابية ألرباح الربع الثالث
 ودخول السيولة الخارجية أبرز عوامل قيادة السوق في شهر رمضان

محمود فاروق
كشــــف مدير عام الصناديق 
االســــتثمارية احمللية والعربية 
الوطنية  في شركة االستثمارات 
حمد احلميدي عن 7 عوامل ستدفع 
التداوالت اليومية في سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل شهر رمضان 
املقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه 
سوى 5 جلسات، حيث كان أولها 
التوقعات واملؤشــــرات اإليجابية 
ألرباح الشركات املدرجة في الربع 
الثالث من العام احلالي أما ثانيها 
فتمثل في توافر السيولة التي متثل 
وقود السوق خاصة بعد أن دخلت 
سيولة خارجية في األيام املاضية 

حتضيرا للتداوالت الرمضانية.
وذكر احلميــــدي في تصريح 
لـ»األنباء« أن محافظة أسعار النفط 
على وتيرة الصعود الذي يتوقع 
استمراره خالل الفترة املقبلة من 
التداوالت بشكل  شأنها ان تدعم 
العامل  غير مســــبوق، مبينا أن 
الرابــــع يتمثــــل في االســــتقرار 
املتداخل والقائم على  النســــبي 
التعود علــــى حاالت املد واجلزر 
سواء في الشــــؤون الداخلية بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
أو من الناحية اخلارجية بني الدول 

املجاورة واملنطقة بشكل عام.
وأضــــاف أن توقعــــات أغلب 
التقارير بجودة األرباح للنصف 
الثاني من العام احلالي للشركات 
املدرجة ستكون املصدر الرئيسي 
لدفعــــة التــــداوالت خالل شــــهر 

معطيات إيجابية وسط توقعات 
بجلســــات نشطة خالل األسبوع 
املقبل مما تنعكس باإليجاب على 
أجواء التداول خالل شهر رمضان 

رمضان، في اشارة منه إلى األعمال 
التي من  التشغيلية للشــــركات 

شأنها ان تدفع التداوالت.
 وبني أن احلالة النفسية لدى 
املتداولني وموجة التفاؤل احلالية 
ستنعكس باإليجاب على املتداولني 
خالل الفترة املقبلة، موضحا أن 
نفسيات املتداولني تعد من العوامل 
التداوالت خالل  املهمة لنشــــاط 

الفترة املقبلة.
وأشار احلميدي إلى تقرير بنك 
الكويت الوطني الذي صدر مؤخرا 
الذي توقع فيه أن امليزانية العامة 
للدولة ستحقق فائضا ماليا قدره 6 
مليارات دينار للسنة املالية 2009-

2010 وهو األمر الذي يعزز اإلنفاق 
الرأسمالي الذي يعود بإرباح وفيرة 
املدرجة. وأوضح  على الشركات 
أن الســــوق حاليــــا يتحرك وفق 

املبارك، حيث لم يتبق ســــوى 5 
جلسات ومن ثم تدخل البورصة 
األجواء الرمضانية في تداوالتها. 
وأكد على ضرورة بدء السلطتني 
في احلديث عن املشاريع التنموية 
والتي سيكون لها انعكاس واضح 
وكبير على العملية التنموية في 
البالد حيث سيزيد األنفاق املالي 
مما سينعكس ذلك على البورصة 

باإليجاب.
وفى ذات السياق قال ان احملافظ 
التي تثابر على  والصناديق هي 
الدوام خالل شهر رمضان بينما 
الذين تصل  املتداولون  يتقاعس 
إلى  نسبتهم خالل شهر رمضان 
50% فقط، لينعكس ذلك على أداء 
السوق تذبذبا خالل شهر رمضان 
عادة، منوها بأن هناك شركات لم 
تستفد من صعود مؤشرات السوق 

خالل الفترة املاضية، فيما استفادت 
شركات ومجموعات أخرى وبشكل 
واضح من هذا الصعود الذي كلل 
البورصة بالصعود،  مؤشــــرات 
مشيرا إلى أن املتداولني عادة ما 
يتوجهــــون بأموالهم إلى اخلارج 
بينما العام احلالي سيشهد جذبا 
لألموال اخلارجية الستثمارها في 
البورصة وحتضيرها لتداوالت 
شــــهر رمضان، حتى وإن كانت 
متواضعة. ومن جانب اخر توقع 
الكويت  متداولــــون في ســــوق 
لألوراق املالية لـ »األنباء« ان يشهد 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل شهر رمضان نوعا من 
االيجابية والنشاط تأسيسا على 
حالة الصعود التدريجي التي متر 
بها البورصة خالل الفترة احلالية. 
وأكد املتداولون أن الوضع احلالي 
للبورصة مهيأ لنشاط متصاعد 
خاصــــة أن األوضاع فــــي الفترة 
املقبلة ستختلف بشكل أفضل عما 
هو سائد خالل األعوام املاضية مما 
يعزز النظرة التفاؤلية للتداوالت 
خالل شــــهر رمضان، مستندين 
في ذلك إلى أداء الشركات اجليد 
وذلك بعد استيعاب مسألة زيادة 
رؤوس األموال. وتوقعوا أن تشهد 
ارتفاعا ملحوظا  التداوالت  قيمة 
وأن تشهد األسعار أيضا حتسنا 
تدريجيا وهذا ينبئ عن أن األيام 
املقبلة التي ستشهد شهر رمضان 

املبارك ستكون أكثر ايجابية.

المحافظ والصناديق ستنشط خالل رمضان بينما 50% من المتداولين يتقاعسون عن التداول
الوضـع الحالـي للبورصة مهيأ لنشـاط متصاعد وسـط توقعـات بارتفاع القيمـة والكمية

الشركاتارباح

أعلن ســـوق الكويت لـــألوراق املالية 
ان الشـــركة الكويتية لالستثمار اعتمدت 
بياناتها  املالية املرحلية للفترة املنتهية 
في 30 يونيو 2009 وقد حققت 4.1 ماليني 

دينـــار أرباحا بربحية ســـهم بلغت 7.54 
فلوس مقارنة بربح بلغ 11.7 مليون دينار 
وربحية سهم 21.31 فلسا للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان مجلس ادارة شركة 
مجموعة املستثمرون القابضة 
اعتمد البيانات املالية املرحلية 

للشركة للفترات املنتهية في 30 
يونيو 2009  وقد جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق ارباحا 
يقدر بـ 847 ألف دينار بربحية 

سهم بلغت 0.79 فلس مقارنة بـ 
7.1 ماليني دينار وربحية سهم 
6.70 فلوس للفترة املقارنة من 

العام املاضي.

أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية ان 
مجلس ادارة شركة بوبيان للبتروكيماويات 
اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 

املنتهية في 31 يوليو 2009 وقد جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق 4.9 ماليني دينار ارباحا 

بربحية سهم بلغت 10.18 فلوس.

4.1 ماليين دينار أرباح »الكويتية لالستثمار«

847 ألف دينار أرباح مجموعة »المستثمرون«

4.9 ماليين دينار أرباح بوبيان للبتروكيماويات للربع األول

تعليقًا على تصنيف »فيتش« لقدرة المالية العامة للكويت على مواجهة انخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول النفطية 

الحشاش: التحفظ في الميزانية سيمّكن الحكومة 
من إنهاء السنة بفائض جيد يقيها من أي مخاطرة غير متوقعة

منى الدغيمي 
صنفت مؤسســـة )فيتش 
ريتنغـــز( لتصنيـــف اجلدارة 
فـــي بيانها األخير  االئتمانية 
الكويت  العامـــة لدولة  املالية 
األكثر قدرة من بني جميع الدول 
املنتجة للنفـــط على مواجهة 
انخفاض أســـعار النفط حيث 
الذي  الســـعر  قدرت »فيتش« 
العامة  امليزانية  تتوازن عنده 
للسنة املالية احلالية )باحتساب 
الدخل من االستثمار( نحو 30 
دوالرا لبرميل النفط الكويتي. 
التصنيف  وتعليقا على هـــذا 

لـ»فيتش« كشف رئيس مجلس ادارة شـــركة عارف للطاقة وليد 
احلشـــاش في تصريح خاص لـ »األنباء« ان الكويت استطاعت ان 
حتقق فائضا قويا مكنها من ان تعبر الفترة احلرجة، مشيرا الى ان 
احلكومة اعتمدت ميزانية متحفظة جدا نحو توقع احتساب سعر 

البرميل عند 35 دوالرا.
وأضاف احلشاش أن التحفظ في امليزانية سيمّكن احلكومة من 
أن تنهي الســـنة بفائض جيد يقيها من أي مخاطرة غير متوقعة، 
موضحـــا بقوله: »ال خوف عليها مقارنـــة بالدول مجلس التعاون 
اخلليجي«. وتابع احلشاش ان مؤسسة البترول متلك حجم أموال 
ضخمة ولها حرية في التحرك وهذا يدعم أكثر موقع الكويت مقارنة 
بالـــدول األخرى املنتجة للنفط في مواجهة أي انخفاض كبير غير 

متوقع لسعر النفط.
ومن جهتـــه رأى اخلبير النفطي حجاج بوخضور ان احلكومة 
وضعت ميزانية على أساس مستويات متحفظة جدا وال متت للواقع 
بصلة.و أضاف في تصريح خاص لـ »األنباء« ان تصنيف »فيتش« 

العامـــة للكويت غير  للمالية 
اقتصادي، مشيرا بقوله »نحن 
نداري احلقيقة بقناع شـــفاف 
النعامة بإخفاء  ونتعامل بفكر 

رؤوسنا من األخطار«.
واعتبر بوخضور ان توجه 
احلكومة خاطئ ومرفوض وعزا 
ذلك انه ال يحاكـــي الواقع وال 
يعالج التحديات. وعلى صعيد 
متصل بني ان التحفظ الشديد 
يعتبر غيـــر واقعي في اعتماد 
أســـعار النفط على مستويات 
متدنية، مشيرا الى انه كان من 
امليزانية  املفروض ان تكـــون 
العامة للحكومة معتمدة على اإلنفاق وموجهة نحو االستفادة من 
الوضع القائم. ورأى بوخضور أنه كان على احلكومة أن تســـتفيد 
من األزمة بإقامة أكبر قدر من املشـــاريع التنموية املستحقة وذلك 
باالستفادة من انخفاض عناصر اإلنتاج من سلع ويد عاملة مشيرا 
بقوله »لو جلأت الى ذلك حلققت فائـــدة للدولة« وتابع احلكومة 

اتخذت اجتاها ال يتناسب والوضع الراهن«.
وأضاف ان التحفظ الشديد التي اعتمدته احلكومة في امليزانية 
وجلوءها الى االنطواء والتحفظ في اإلنفاق هو توجه يوغل االقتصاد 
الكويتي في وحل األزمات وقد يزيده من التشوه والغموض واالنحالل.  
واجلدير باإلشـــارة ان مؤسســـة »فيتش« تقدر أن يبلغ متوسط 
ســـعر البرميل للســـنة املالية احلالية نحو 55 دوالرا وتتوقع أن 
حتقق املالية العامة فائضا تعادل نسبته نحو 19% من قيمة الناجت 
احمللي اإلجمالي وكذلك فائض احلســـاب اجلاري مليزان املدفوعات 
كما تقدر املؤسسة أن تواصل احلكومة متراكمة األصول اخلارجية 

حتى خالل عام 2011.

حجاج بوخضوروليد احلشاش

توقّع استمرارها مع غياب رقابة إدارة السوق

النفيسي: تداوالت البورصة تعيش حالة من الفلتان 
عمر راشد

قال مدير عام مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية ناصر النفيسي 
ان تداوالت سوق الكويت لألوراق املالية تعيش حالة فلتان عامة تتزايد 
يوما بعد آخر، واملتالعبــــون واملضاربون تزداد جرأتهم يوما بعد آخر 
بسبب غياب قانون ينظم حالة السوق. وتعجب النفيسي من ان تكون 
الرقابة غائبــــة عن املتالعبني في الوقت الــــذي تتزايد حدتها في وجه 
شركات اخرى اكثر شفافية في تعامالتها وبياناتها املالية. وقال ان احد 
االسهم حقق ملياري دينار في تداول يوم واحد في احدى السنوات وهو 
ما يوازي تداول 90 يوما على مســــتوى السوق. واشار  الى ان سيادة 
عنصر املضاربة في السوق وفتح الباب واسعا امام املضاربني دون رقابة 
حاكمة قادرة على غربلة التداوالت ومعرفة الغث من الســــمني وحماية 
حقوق املساهمني. وتوقع النفيسي زيادة حالة الفلتان وانعدام الرقابة 
في الفترة املقبلة في ظل حالة الترحيب الرســــمي غير املعلن مبا يقوم 

به املضاربون في السوق.

منصور النزهان

أقرت 311 ترخيص هدايا وجوائز مجانية لمحالت خالل يوليو الماضي

النزهان لـ »األنباء«: »التجارة« منحت 4 تراخيص
لـ 4 شركات عقارية لعمل إعالنات لعقارات بالخارج

عاطف رمضان
كشف مدير ادارة حماية املستهلك منصور النزهان 
لـ »األنبــــاء« عن ان الوزارة منحــــت 311 ترخيصا 
حملالت جتارية ملنح هدايــــا وجوائز مجانية خالل 

شهر يوليو املاضي.
واضاف النزهان ان الوزارة منحت ايضا 4 شركات 
ومكاتب عقارية 4 تراخيــــص وذلك لعمل اعالنات 

جتارية لعقارات خارج الكويت.
ولفت الى ان هــــذه التراخيص منحتها الوزارة 
لهذه الشــــركات واحملالت بناء على طلبات تقدمت 
بها تلك الشــــركات لـ »التجارة« بعد ان مت استيفاء 
الشروط الالزمة. وعن االفراجات اجلمركية وبلد املنشأ 
افاد النزهان بانه مت االفراج عن 7 ارساليات عبارة 
عن »حقائب مجانية وغالف بالســــتيك وبوسترات 

ومطبوعات غالف وكفرات فــــون عينات وعبوات 
معجون اسنان وعلبة فارغة وكرتون فارغ«.

واشار النزهان الى انه خالل شهر يوليو 2009 
اجنزت الوزارة عددا من التراخيص وهي عبارة عن 
172 ترخيصا لـ »تنزيالت« و155 ترخيصا لعرض 
خاص جلمعيات تعاونية و»أسواق مركزية« و167 
ترخيصا لعرض خاص حملالت جتارية و93 ترخيصا 
لتخفيضات معلنة »ســــلعة وخدمــــة وحرفة«، و3 
تراخيص لعرض توزيع »بطاقات وكوبون ودليل 
وكتيب خصــــم« ملجموعة محــــالت جتارية، و20 
ترخيصــــا لعرض توزيع »بطاقات وكوبون ودليل 
وكتيب خصم«، ومعاملة واحدة لتصفية عامة »الغاء 
الترخيص التجاري نهائيا«، »تغيير نوع النشاط 

التجاري«.


