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أعلن املرك����ز املالي الكويتي عن حصول 
»صندوق املركز للعوائد املمتازة � املمتاز« 
و»صندوق املركز اخلليجي« على تصنيف 
مبرتبة »A« من وكالة س����تاندرد آند بورز 

لتقييم إدارة الصناديق.
وبهذه املناسبة قالت نائب أول الرئيس، 
قسم االس����تثمارات احمللية واخلليجية في 
املركز أماني العماني »تشكل وكالة ستاندرد 
آند بورز مصدرا مستقال وموثوقا به للبحوث 

والتحاليل العالية اجلودة.
لذا فإننا فخ����ورون بحصول صندوقي 
»املمتاز« و»اخلليجي« على تصنيف مبرتبة 
»A« إلدارة الصناديق، مما يعد شهادة على 
املعايي����ر الرفيع����ة التي نتبعه����ا في إدارة 

استثماراتنا وسجل أدائنا املشهود له.
كما يبرز ذلك التصنيف مرونتنا وقدرتنا على املناورة في ظل 

التغيرات التي تشهدها األسواق«.
ويعود سجل أداء املركز في مجال إدارة األصول على مستوى 
الكويت واخلليج إلى أكثر من عقدين من الزمان. فقد بدأت الشركة 
بتقدمي خدمة إدارة احملافظ في السوق الكويتي منذ عام 1983، وفي 
عام 1999 دخلت الشركة في مجال إدارة الصناديق االستثمارية 
وذلك باطالقها ألول صندوق أسهم كويتي وهو صندوق »املمتاز«، 
احلاصل على تصنيف س����تاندرد أند ب����ورز مبرتبة »A« إلدارة 
الصناديق واحلائز على ثالث جوائز ليبر رويترز ألفضل العوائد 

مع التحكم في نسبة املخاطر.
ويه����دف صندوق »املمتاز«، وهو عبارة عن صندوق نش����ط 
الت����داول، إلى التفوق على أداء مؤش����ر )KIC( مع حتقيق عوائد 
مرتفعة. وتتكون النسبة الكبرى من أصول »املمتاز« من استثمارات 
متوسطة إلى طويلة األجل إلى جانب نسبة محدودة من األسهم 

للتداول النشط.
وال يتم تداول أصول الصندوق في املشتقات أو بأموال مقترضة 
من بنوك. ويتم رسم السياسة االستثمارية املتعلقة بالصندوق 
على أسس بحثية ومعايير دقيقة، تقوم على عدة معطيات أهمها 
أسعار النفط ومعدالت الفائدة، كما يقوم فريق من احملللني مبتابعة 

ودراس����ة القطاعات االستثمارية املختلفة. 
بينم����ا يقوم فريق إدارة الصندوق مبراقبة 
ومقارنة حركة األسعار عن كثب عمال على 
حتقيق هدف االس����تثمار وفق منوذج عمل 
محدد. كما يوظف فريق الصندوق أساليب 
التحليل التقني لرصد األخبار االيجابية التي 
لم تنعكس بعد على س����عر السهم. وجتدر 
االش����ارة إلى أن أداء الصن����دوق منذ بداية 
العام وحتى 31 يوليو 2009 قد ارتفع بنسبة 

.%12.6
أما على صعيد »صندوق املركز اخلليجي«، 
فقد مت اطالقه في عام 2006، كما مت تعديل 
أغراضه االس����تثمارية بهدف التوس����ع في 
االستثمار في أسواق منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا مع االبقاء على استثمار نسبة 
من األصول تتراوح بني 70 و80% في أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ويركز فريق احملللني لهذا الصندوق على دراسة الوضع 
االقتصادي العام مع عدم اغفال توجه الشعور العام، إلى جانب 

اخلصائص املختلفة لكل سوق على حدة.
كما تعمل البحوث التحليلية على حتديد الشركات ذات العائد 
فوق املعدل على السهم والتقاييم اجلذابة. ويبقى التركيز األكبر 

على األسهم السائلة.
ويتم اس����تثمار اجلزء األكبر من أصول الصندوق في أس����هم 

يتراوح مداها االستثماري بني 6 و 12 شهرا.
وقد سجل الصندوق ارتفاعا منذ بداية العام بلغ 16.9% وذلك 
كما في 31 يوليو 2009. ويدير فريق املركز إلدارة األصول كما في 
30 يونيو 2009 أص����وال تبلغ 2.1 مليار دوالر تقريبا في منطقة 
الش����رق األوس����ط وش����مال افريقيا، 60% منها هي أصول مدارة 

ملستثمرين مؤسساتيني.
وق����د مت اختيار املرك����ز مؤخرا من قب����ل مجموعة أس أف أم 
ومقرها لوكس����مبورغ إلدارة أحدث صناديقها االس����تثمارية في 

الشرق األوسط.
كما يتبوأ املركز املرتبة اخلامس����ة م����ن حيث حجم احلصة 

السوقية املدارة على مستوى منطقة اخلليج العربي.

قال رئيس مجل����س اإلدارة واملدير التنفيذي 
لش����ركة الفارس لتكنولوجيا املعلومات »ايفت« 
م.هيثم الفارس، خالل عقد عموميتها بنسبة حضور 
70.44% »لقد كان الفصل األخير من عام 2008 غير 
متوقع وصعبا للغاية وقد أثر سلبا على نتائج 
الشركة حيث انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 
2.1% بس����بب إلغاء وتأجيل بعض املشاريع في 
الربع األخير من السنة، نتيجة لتأثر بعض عمالء 

الشركة باألزمة االقتصادية العاملية«.
وتابع الفارس: »وعلى الرغم من ذلك فقد حققت 
الشركة أرباحا تشغيلية كما حققت إجنازا نوعيا 
بالنسبة حلقوق ملكية العالمة التجارية للشركة 
)Brand Equity( م����ن خالل أمتام بعض منتجات 
األعمال. واض����اف: »لقد أصب����ح واضحا جناح 
اإلستراتيجية التي تبنتها الشركة منذ عام 2008 

مما جعل الش����ركة في وضع متميز وذي سمعة رفيعة«. وذكر الفارس 
أن »إيفت« اآلن قادرة على اس����تكمال مسيرتها وفق اخلطط املوضوعة 
ملضاعفة نشاطها التجاري وحصصها في سوق الشرق األوسط كشركة 

رائدة ومتميزة في صناع����ة برامج تكنولوجيا 
املعلومات، مشيرا الى انه من ضمن إستراتيجية 
»إيفت« العملية التركيز على منتجاتها من مناذج 
األعمال اإلبداعية مستخدمة أفضل التكنولوجيا 
املتاحة مع تعزيز حتالفاتها اإلس����تراتيجية مع 

كبرى الشركات العاملية.
وكشف الفارس انه قد أصبح لدى عمالء الشركة 
ريادة ومتيز اخلدم����ات واملنتجات التي تقدمها 
»ايفت« والتي تتيح للعمالء الدخول مباش����رة 
وبأحسن جدوى اقتصادية في ثورة االتصال عبر 
اإلنترنت، الفتا الى ان ذلك سوف يتيح للشركة 
التميز عن منافسيها بخلق فرص جتارية وتقدمي 

فوائد وعوائد عالية لعمالئها.
وختم بقوله: »إن الشركة سوف تكون موجودة 
خلدمة عمالئها بطريقة غير مسبوقة حني يتعافى 
االقتصاد من أزمته«. هذا ووافقت عمومية الش����ركة على التقرير املالي 
واإلداري للشركة وإبراء ذمة مجلس اإلدارة وتوصية مجلس اإلدارة بعدم 

توزيع أرباح عن السنة املالية لعام 2008.

أماني العماني

م.هيثم الفارس

»المركز«: حصول صندوقي »الممتاز« و»الخليجي«
على تصنيف بمرتبة »A« من وكالة ستاندرد آند بورز

العماني: التصنيف دليل قدرتنا على المناورة في ظل المتغيرات الراهنة

»إيفت« تسجل 2.1% انخفاضًا في إيراداتها بسبب إلغاء 
وتأجيل بعض المشاريع في الربع األخير من العام الماضي

بعد ان سجال اداءً متميزاً خالل االزمة

انخفاض جماعي ألسواق المال العربية و»الخليجية« تتصدر التراجعات 
املال  خالفت معظم أس���واق 
العربي���ة التوقعات باس���تمرار 
االنتعاش ال���ذي حققته أول من 
أمس لتغلق على تراجع جماعي 
جلميع مؤش���راتها في تداوالت 

أمس. 
وفي تقرير أعده موقع »مباشر« 
حول أداء أس���واق املال العربية 
واخلليجية، أش���ار التقرير الى 
أن سوق دبي تصدر التراجعات 
منخفضا بنسبة 4.14% ليغلق عند 
مستوى 1872.81 نقطة خاسرا أكثر 
من 80 نقطة، تاله السوق القطري 
منخفضا بنسبة 2.01% ليغلق عند 
مستوى 6959.8 نقطة خاسرا أكثر 
من 142 نقطة، تاله سوق فلسطني 
منخفضا بنسبة 1.25% ليغلق عند 

مستوى 513.51 نقطة. 
وجاء في املركز الرابع سوق 
أبوظبي على انخفاض بنس���بة 
1.16% ليغلق عند مستوى 2821.21 
نقطة، تاله السوق الكويتي الذي 
انخفض مؤشره السعري بنسبة 
0.66% ليغلق عند مستوى 7856.7 
نقطة، ثم سوق البحرين منخفضا 
بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 
1523.47 نقطة، تاله سوق األردن 
بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 
2533.1 نقطة، ثم س���وق مسقط 
بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 
6141.96 نقطة، وأخيرا الس���وق 
السعودي � أكبر أسواق املنطقة 
� بعد أن أغلق متراجعا بنس���بة 
0.41% ليواصل تراجعات أمس، 
حيث كان الوحيد بني األس���واق 

املذكورة الذي أغلق متراجعا. 

»السعودي« يتماسك

أوض���ح التقرير أن الس���وق 
الس���عودي أنهى ت���داوالت آخر 
جلس���ات األس���بوع في املنطقة 
احلمراء ليواصل بذلك تراجعاته 
للجلسة الثانية على التوالي حيث 
فقد 24 نقطة بتراجع بلغت نسبته 
0.41% لتصل بذلك خسائره إلى 
41.5 نقطة إال أن الس���وق جنح 
في أن يتماسك فوق مستوى ال� 
5800 نقط���ة حيث أغلق حتديدا 
عند 5845.68 نقطة، وكان السوق 
قد افتتح التعامالت فاقدا نحو 35 
نقطة سرعان ما زود من خسائره 
ليالمس النقطة 5810 بعد نصف 
التعامالت لكنه جنح  ساعة من 
بعدها في التماسك وتقليص جزء 

من خسائره. 
الس���يولة تراجعا  وسجلت 
عن جلسة أمس حيث بلغت 4.2 
مليارات ريال، وهي تنخفض بنحو 
16% عن قيم التداوالت في جلسة 
أمس التي بلغت 5 مليارات ريال، 
وبلغت الكميات التي مت تداولها 
اليوم 136.8 مليون سهم متت من 

خالل تنفيذ 125.6 ألف صفقة. 
وبالنس���بة ألداء القطاع���ات 
فق���د غلب عليها الل���ون األحمر 
حيث تراج���ع 13 قطاعا في حني 

لم يرتفع س���وى قطاعني فقط، 
وتصدر قطاع االستثمار الصناعي 
القطاعات األكثر تراجعا  مقدمة 
بنسبة 0.90% خاسرا 39 نقطة، 
تاله قطاع التجزئة وتراجع بنسبة 
0.77% خاسرا 33 نقطة، ثم قطاع 
التشييد والبناء وتراجع بنسبة 

0.75% خاسرا بذلك 31 نقطة. 

أبوظبي يتراجع بنسبة %1.16

 أغلق مؤش���ر سوق أبوظبي 
اليوم عند مستوى 2821.21 نقطة 
متراجعا بنسبة 1.16% فاقدا 33.20 
نقطة بعد تنفيذ 3462 صفقة ليبلغ 
إجمالي حجم التداول اليوم الى 
159.81 مليون سهم بقيمة 317.42 
مليون درهم. وقد تراجع 26 سهما 

بينما ارتفعت 8 أسهم. 
وقد تصدر سهم االحتاد الوطني 
األسهم األكثر تراجعا حيث أغلق 
اليوم عند 3.60 دراهم بعد تراجعه 
بنسبة 5.51%، يليه سهم طاقة الذي 
تراجع بنسبة 5.29% ليصل الى 
1.61 درهم، وتراجع سهم طيران 
أبوظبي بنسبة 5.28% ليغلق عند 

3.05 دراهم. 
ارتفع س���هم عمان واالمارات 
بنسبة 9.60% ليحتل املركز األول 
ارتفاعا  في قائمة األسهم األكثر 
وأغلق عند 1.94 درهم، يليه سهم 
أسمنت اخلليج الذي ارتفع بنسبة 
7.95% ليغلق عند 2.58 درهم، كما 
ارتفع سهم فودكو بنسبة %4.43 

ليصل الى 2.12 درهم. 

القطري يتراجع بـ %2.01

القطري  أنهى مؤشر السوق 
على تراجع نسبته 2.01% خاسرا 
142.9 نقطة ليغلق مخترقا مستوى 
ال� 7000 نقطة نزوال ليصل إلى 

6959.8 نقطة. 
وعلى صعيد الكميات والقيم 
جاء الس���وق في نهاية جلس���ة 
اليوم متراجعا في كميات التداول 
بالقياس لكميات جلس���ة أمس، 
حيث بلغت كميات التداول 10.32 
ماليني سهم مقارنة ب� 17.42 مليون 
سهم، كما تراجعت قيم التداوالت 
عن اجللسة السابقة لتسجل 312.21 
مليون ري���ال مقارنة ب� 536.45 
مليون ريال بنهاية جلسة أمس، 
وسجلت الصفقات تراجعا أيضا 
حيث بلغت 6219 صفقة مقارنة 
ب� 8290 صفقة في نهاية اجللسة 

السابقة. 
وجرى التداول اليوم على 41 
شركة من 43 شركة مدرجة، حيث 
جاء 4 أس���هم منها على ارتفاع، 
بينما تراجع 36 سهما، وظل سهم 

واحد فقط بال تغير. 
أما عن نسب تداوالت اليوم فقد 
استحوذ القطريون على %58.01 
من عملي���ات البيع بينما حققت 
عمليات بيع غير القطريني %41.99، 
وعن الشراء فقد اشترى القطريون 
بنسبة 65.2% و34.8% كانت نسبة 

شراء األجانب. 

مسقط يتراجع %0.5

تراجع اليوم مؤش���ر س���وق 
مس���قط لت���داول األوراق املالية 
بنسبة بلغت 0.5% ليكون بذلك 
قد فقد 30.92 نقطة، ويغلق عند 
ال� 6141.96 نقطة، ومع  مستوى 
تراجع املؤشر اليوم انخفض حجم 
التداول خالل اجللس���ة،  وقيمة 
ليتراجع حجم التداول بنس���بة 
44.75% إلى 16.73 مليون س���هم 
مقارنة ب� 30.28 مليون سهم خالل 
جلسة أمس، كما تراجعت قيمة 
التداول إلى 6.42 مليون ريال مقابل 
10.89 مليون ريال خالل جلس���ة 

أمس، بتراجع %41.09.
ومت التداول اليوم على أسهم 
45 ورقة مالي���ة تراجع منها 33 

وأغلق عند 0.155 ريال، وفي حني 
تصدر سهم البنك الوطني األسهم 
األكثر ارتفاعا خالل اجللسة حيث 
ارتفع السهم بنسبة 1% وأغلق عند 
سعر 0.304 ريال للسهم، وتاله 
س���هم الباطنة لالستثمار بسعر 
0.105 ريال مرتفعا 0.96% وجاء 
الهندسية بارتفاع  سهم احلسن 
ب� 0.72% ليغلق عند 0.279 ريال 

للسهم.

السوق البحريني

وقد تراجع مؤش���ر البحرين 
العام بنسبة 0.54%، ليغلق عند 
مس���توى 1523.47 نقطة، بحجم 
تداول 2.403 مليون سهم، بقيمة 
ت���داول 523.354 ألف دينار، من 

خالل 139 صفقة.
التمويل  وتصدر سهم »بيت 

بينما ارتفع سعر 6 أسهم اخرى، 
واستقرت ال� 6 أسهم الباقية عند 

نفس إغالقاتها السابقة.

البنوك تصدرت التراجع

وتأثر املؤش���ر اليوم بتراجع 
جميع مؤشرات القطاعات بصدارة 
مؤشر قطاع البنوك الذي تراجع 
0.9% وتبعه تراجع مؤشر قطاع 
الصناعة ب���� 0.74%، كما تراجع 
مؤش���ر قطاع اخلدمات ب� %0.6. 
واملياه املعدنية األكثر تراجعا.. 
والبنك الوطني يتصدر ال�6 أسهم 
الرابحة وكان سهم املياه املعدنية 
اليوم أكثر األسهم تراجعا بنسبة 
8% ليغلق عند 0.161 ريال للسهم، 
وتبعه العمانية للهندسة ب� 0.55 
ري���ال متراجعا 6.14%، وبتراجع 
3.13% كان سهم اخلدمات املالية 

اخلليجي« األسهم األكثر انخفاضا، 
حيث هبط بنسبة 5.8%، ليغلق 
عند مستوى 0.650 دوالر، بحجم 
تداول بلغ 45 ألف س���هم، بقيمة 
11.509 ألف دينار، تاله سهم »بنك 
اخلليج املتحد« منخفضا بنسبة 
3.15%، ليغلق عند مستوى 0.43 
دينار، بحجم تداول بلغ 100 الف 
س���هم، وبقيمة 43 أل���ف دينار، 
ثم س���هم »البنك األهلي املتحد« 
متراجعا بنسبة 2.7%، ليغلق عند 
مستوى 0.540 دوالر، بحجم تداول 
بلغ 165 ألف سهم، بقيمة 33.807 

ألف دينار.
بينما، جاء سهم »بنك البحرين 
الوطني« على رأس األسهم األكثر 
ارتفاعا، حيث صعد بنسبة %3.57، 
ليغلق عند مستوى 0.580 دينار، 
بحجم تداول بلغ 23.5 ألف سهم، 

وبقيم���ة 13.372 ألف دينار، تاله 
س���هم »مصرف السالم« بارتفاع 
قدره 1.72%، ليغلق عند مستوى 
0.118 دينار، بحج���م تداول بلغ 
991.066 ألف سهم، بقيمة 116.024 
ألف دينار، ثم س���هم »املصرف 
اخلليجي التجاري« مرتفعا بنسبة 
1.48%، ليغلق عند مستوى 0.137 
دينار، بحجم تداول بلغ 27.880 
ألف س���هم، وبقيمة 3.819 آالف 

دينار.
القطاعات، فقد  وعلى صعيد 
تراجع قطاع »االستثمار« بنسبة 
1.11% بحجم تداول بلغ 523.425 
ألف س���هم، وبقيمة تداول بلغت 
120.761 ألف دين���ار، تاله قطاع 
التجاري���ة« بانخفاض  »البنوك 
ق���دره 0.29%، بحجم تداول بلغ 
1.215 مليون سهم، بقيمة 168.591 

ألف دينار.
بينما ارتف���ع قطاع اخلدمات 
بنسبة 0.04%، بحجم تداول بلغ 
662.834 ألف سهم، وبقيمة تداوالت 

بلغت 233.716 ألف دينار.

»األردن« يعود لالنخفاض

العام  خفض مؤش���ر األردن 
ألسعار األسهم إلغالق هذا اليوم إلى 
2533.10 نقطة، بانخفاض نسبته 
0.53% ليعود به���ذا اإلغالق إلي 
التراجع مرة اخرى الذي كان علية 
قبل أمس حيث أغلق جلسة األمس 

علي ارتفاع نسبته %0.25.
التداول اإلجمالي  وبلغ حجم 
13.7 مليون دينار وعدد األسهم 
املتداولة 11.6 مليون سهم، نفذت 

من خالل 7931 صفقة.
ومبقارن���ة أس���عار اإلغالق 
اليوم  املتداولة لهذا  للش���ركات 
والبال���غ عددها 174 ش���ركة مع 
إغالقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 
شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، 
و94 شركة أظهرت انخفاضا في 

أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركات اخلمس 
األكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها 

فهي الوطنية لصناعة الكلورين 
بنس���بة 4.90%، املوارد للتنمية 
واالس���تثمار بنس���بة %4.76، 
الش���رق العربي لالس���تثمارات 
العقاري���ة بنس���بة 4.74% عالء 
الدين للصناعات الهندسية بنسبة 
4.72%، وعالية � اخلطوط اجلوية 

امللكية األردنية بنسبة %4.35.
أما الش���ركات اخلمس األكثر 
انخفاضا في أسعار أسهمها فهي 
حديد األردن بنسبة 5%، شركة 
العربي  املستثمرون والش���رق 
لالستثمارات الصناعية والعقارية 
بنس���بة 5%، دروي���ش اخلليلي 
املتح���دة  واوالده بنس���بة %5، 
لالستثمارات املالية بنسبة %5، 
التغذية  والتجمعات خلدم���ات 

واالسكان بنسبة %4.96.
 وقد أنهت القطاعات الثالثة 
لس���وق األردن تعامالت جلسة 
اليوم على تراجع بصدارة قطاع 
الصناع���ة الذي تراجع بنس���به 
0.87%، تاله القطاع املالي بنسبه 
0.49%، وكانت أقل التراجعات من 
نصيب قطاع اخلدمات بنس���بة 

تراجع %0.38.
 وأنهى مؤشر القدس تداوالت 
جلسة اليوم االربعاء مغلقا عند 
مستوى 513.51 نقطة بتراجع قدره 
1.25% عن إغالق اجللسة السابقة 

وبخسائر قدرها 6.52 نقاط.
 وقد بلغ عدد األسهم املتداولة 
خالل اجللسة 440.35 ألف سهم 
بقيم���ة تداول بلغ���ت نحو 1.01 
ملي���ون دوالر نف���ذت من خالل 

290 صفقة.
ووصل عدد الشركات املتداولة 
21 ش���ركة حيث ارتف���ع منها 4 
شركات بينما انخفض 9 آخرون، 
وتصدر االرتفاعات س���هم »بنك 
الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة« 
بارتفاع قدره 4.92%، تاله سهم 
»ش���ركة مركز نابلس اجلراحي 
التخصصي« مبقدار 4.44%، تاله 
سهم »البنك االسالمى الفلسطيني« 

مبقدار %2.9.

بعد أن حققت انتعاشًا ملحوظًا في تداوالتها 

بورصة دبي تتعرض ألكبر انخفاض منذ يونيو الماضي
دبي � رويترز: مني مؤشر 
بورصة دبي أمس بأكبر خسارة 
في جلسة واحدة منذ يونيو 
إلى  حيث عمد املس���تثمرون 
البيع جلني األرباح عقب صعود 
السوق في اليوم السابق إلى 
أعلى مستوى في ثمانية أسابيع 
ومع هبوط األسهم في املنطقة 
بعد انخفاضات في أسعار النفط 

واألسهم العاملية.
وتراجعت كل أسواق األسهم 
السبعة في دول اخلليج العربية 
وكانت دبي هي األكثر انخفاضا، 
وفقدت بورصة قطر 2% في حني 
هبطت بورصة أبوظبي %1.2 
وجاءت خسائر سائر األسواق 
أقل من 1% وواصلت البورصة 
املصرية خسائرها لليوم الرابع، 
وتراجع مؤشر سوق دبي %4.1 
وسط نوبة خس���ائر شهدت 
النشطة  انخفاض كل األسهم 
وعددها 22 سهما منها تسعة 

أسهم خسرت أكثر من %4.
ف���ي البداي���ة ق���ال مدير 
مبيعات األس���هم للمؤسسات 
في املجموعة املالية-هيرميس 
جوليان بروس »لألسف نحن 
اآلن في وض���ع ال يوجد فيه 
س���وى ع���دد قليل ج���دا من 
الكبيرة  املؤسسات األجنبية 
في الس���وق، مضيفا »لذا مع 
تراجع األسواق العاملية قليال 
وضعف أسعار النفط فإن األمر 
ال يتطل���ب الكثير كي يتدافع 
اجلمي���ع على اخل���روج من 
السوق، عندما يكون السوق 
حتت هيمنة املستثمرين األفراد 
فإنه دائما ما يجري تضخيم 

شركة األوراق املالية واالستثمار 
»س���يكو« جيثيش جوبي في 
البحرين »ش���هدت أس���واق 
ناشئة أخرى موجات صعود 
قوية في اآلونة األخيرة بينما 
تقدمت أسواق اخلليج ببطء 
كبير رغم الدعم املس���تمد من 
ارتفاع أسعار النفط وحتسن 
مستوى الرؤية بفضل حتسن 
أرباح الشركات، مضيفا »رغم 
وجود عوامل أخرى مثل هدوء 
حركة التداول املعتاد في فصل 
الصيف ورمضان فإن لتعثر 
مجموعتي س���عد والقصيبي 

أثره بال ريب.
ادارة  وتس���اءل رئي���س 
احملافظ اخلاصة بشركة رسملة 
لالستثمار السعودية يوسف 
قس���نطيني »م���ا تأثير ذلك 
على الشركات التي ترغب في 
االقتراض لكنها ال تستطيع؟!«، 
مضيفا: »كانت البنوك من أكبر 
القطاعات اخلاسرة في املنطقة 
حيث تراجعت أسهم 11 بنكا من 

أكبر البنوك بأكثر من %2.
هذا وقد تراجع مؤشر سوق 
دبي املالي 4.1% إلى 1873 نقطة، 
وتراجع مؤشر بورصة قطر %2 
مس���جال 6960 نقطة وتراجع 
مؤشر سوق أبوظبي لألوراق 
املالية 1.1% إل���ى 2821 نقطة، 
وتراجع مؤشر سوق مسقط 
لألوراق املالية 0.5% إلى 6142 
نقطة وتراجع مؤش���ر سوق 
البحرين لألوراق املالية %0.5 
إلى 1523 نقطة وتراجع مؤشر 
السوق املالي السعودي %0.4 

إلى 5846 نقطة.

مثل ه���ذه التحركات، وكانت 
أسهم إعمار العقارية وأرابتك 
من أكبر اخلاس���رين في دبي 
بتراجعه���ا 6.9 و6.5% عل���ى 

الترتيب.
من جانبه قال مدير العمليات 
لدى دراهم للوس���اطة املالية 
أمين الصاحب »السوق هش 

جدا لذا من
الصعب التكهن بأي اجتاه 
عام ألن األسهم ال تتحرك وفقا 
للعوامل األساسية أو الفنية، 
مضيف���ا »الناس يقولون إننا 
تراجعنا بسبب هبوط األسواق 

األميركية لكن إن كان هذا هو 
احلال ملاذا لم نتعقب ارتفاعاتها 
في االونة األخي���رة بصورة 

أوثق؟«.
ورمبا تكم���ن اإلجابة في 
مجموعتي سعد وأحمد حمد 
القصيبي وإخوانه السعوديتني 
املتعثرتني، وتقوم الشركتان 
بإعادة هيكلة ديون مبليارات 
ال���دوالرات وهن���اك عدد من 
الدعاوى القضائية التي أقامتها 
أطراف مختلفة بشأن مخالفات 

مالية مزعومة.
وقال مدي���ر البحوث لدى 

بورصة دبي تتعرض الكبر انخفاض منذ يونيو املاضي

لؤي جاسم اخلرافي

»أنابيب« تحقق ارباحًا بقيمة 125.2 ألف دينار
 في النصف األول بواقع 0.56 فلس للسهم

اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لصناعات األنابيب واخلدمات النفطية 
البيانات املالية للفترة املنتهية في 30 
يونيو، وجاءت نتائج أعمال الش���ركة 
لتحقق صافي أرباح قدرها 125.2 الف 
دينار بربحية السهم الواحد 0.56 فلس، 
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس 
االدارة لؤي جاس���م اخلرافي ان صافي 
االرباح عن الثالثة اش���هر املنتهية في 

2009/6/30 بلغ 7.14 ماليني دينار ربحية 
السهم الواحد 31.76 فلسا، مقارنة بصافي 
االرباح عن الفترة نفس���ها املنتهية في 
2008/6/30 للعام املاضي مببلغ وقدره 
3.84 ماليني دينار ربحية السهم الواحد 
17.07 فلسا مقارنة بصافي اخلسارة عن 
الثالثة اش���هر املنتهية في 2008/6/30 
مببلغ 843.7 الف دينار وخسارة السهم 

الواحد 3.75 فلوس.

7.1 ماليين دينار أرباح الربع الثاني من العام الحالي


