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)محمد ماهر(حضور متواضع للمتداولني في صالة التداول يتناسب مع أداء السوق الضعيف

ميثم الشخصناصر النفيسي

اس�تحواذ قيمة تداول أس�هم 8 ش�ركات على نس�بة 51.8% من إجمالي قيم�ة التداوالت ش�راء انتقائ�ي على بع�ض أس�هم البن�وك ومضاربات عل�ى بع�ض الش�ركات الرخيصة

انخفاض المؤشر 15 نقطة وتداول 273 مليون سهم قيمتها 45.5 مليون دينار

هدوء »زين« وشركاتها يدفع السوق للهبوط وتجميع على األسهم التشغيلية
هشام أبوشادي

على الرغ����م من االنخفاض 
العام جلميع مؤش����رات سوق 
الكويت لالوراق املالية مقارنة 
ب����أول من امس بس����بب عودة 
الهدوء على تداوالت سهم زين 
واسهم الشركات املرتبطة بها اال 
ان مجمل اداء السوق جيد، وذلك 
بسبب عمليات الشراء املستمرة 
وان كانت محدودة على اسهم 
التش����غيلية خاصة  الشركات 
الى  البن����وك، باالضافة  قطاع 
النشاط املضاربي على بعض 
الرخيصة،  الش����ركات  اس����هم 
فضال عن متاسك اسعار معظم 
االسهم، ورغم ان االداء الضعيف 
للسوق يشعر اوساط املتداولني 
باالحباط اال انه معروف ان االداء 
الضعيف غالبا ما يكون الهدف 
منه عمليات التجميع استعدادا 
ملرحلة من النشاط امللحوظ غالبا 
يتوقع حدوثها في الشهر املقبل، 
ففي الفترة الراهنة، هناك ترقب 
للنتائج املالية للشركات في الربع 
الثالث خاص����ة النتائج املالية 
لقطاع البنوك الذي يعد قاطرة 
البورصة للنشاط، فضال عن انه 
ميثل قاطرة القطاع االقتصادي، 
ومع س����رعة اعالن البنوك عن 
نتائجه����ا املالية بع����د موافقة 
البنك املركزي، فان ذلك يعطي 
مؤشرا على ان اداء البنوك في 
الربع الثالث سيكون افضل من 
الربع الثاني من حيث انخفاض 
املخصصات، اما من حيث اداء 
البن����وك بالنمو ف����ي عمليات 
االقراض، فانه اليزال هناك تشدد 
من جانب البنوك في االقراض، 
وبالتال����ي العوائد من محفظة 
القروض لن تشهد منوا ملموسا 
في ظل استمرار هذه السياسة 
التي تأثرت باالزمة من جهة ومن 
جهة اخ����رى عدم وجود فرص 
استثمارية او مبعنى اكثر دقة 
عدم دخول العديد من الشركات 
في مشاريع جديدة على املستوى 
احمللي نتيج����ة ضعف االنفاق 
الذي ميثل ش����ريان  احلكومي 

احلياة للقطاع اخلاص.

المؤشرات العامة

العام  وقد انخفض املؤشر 

وبش���كل عام، فإن هناك اقباال 
ملحوظا على شراء اسهم البنوك 
سواء ألهداف استثمارية بعيدة 
املدى أو ألهداف استراتيجية 
كما يح���دث على س���هم بنك 

اخلليج.
وحافظ���ت اغل���ب اس���هم 
الشركات االس���تثمارية على 
اسعارها في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام باستثناء التداوالت 
املرتفعة على بعض االس���هم، 
فرغم التداوالت القياسية التي 
القابضة  شهدها سهم األهلية 
امس اال ان السهم ظل محافظا 
على سعره، األمر الذي يشير إلى 
أن هناك اتفاقا ما بني األطراف 
التي قامت بالبيع والتي قامت 
بالش���راء، وهذا يعطي مؤشرا 
على ان الس���هم اجتاهه نحو 
الصع���ود اكثر م���ن الهبوط، 
خاصة ان���ه لوحظ على مدى 
االسبوع املاضي ارتفاع تداوالت 
سهم األهلية لالستثمار، فيما ان 
سهم غلف انفست شهد تداوالت 
ضعيفة جدا وارتفاعا محدودا 
في سعره وتراجعت تداوالت 
الوطنية  سهم االس���تثمارات 
بش���دة مقارنة بأول من امس 
مع استقرار سعره، وشهد سهم 
اصول تداوالت قياسية وارتفاعا 
باحلد األعلى، كذلك اس���تمرت 
التداوالت املرتفعة على سهم 
الدولية لالستثمار  املجموعة 
الذي شهد انخفاضا اال انه يالحظ 
ان اغلب اسهم الشركات التابعة 
للمجموعة الدولية لالستثمار 
تشهد معدالت تداول مرتفعة، 
واستمرت التداوالت الضعيفة 
على اسهم ايفا والديرة واملدينة 
للتمويل واكتت���اب والصفاة 

لالستثمار.
الت���داوالت  واس���تمرت 
مح�����دودة على اغلب اس���هم 
العقارية باستثناء  الشرك��ات 
التداوالت املرتفعة على بعض 
االسه�����م مع انخفاض بعضها 
مثل عق��ارات الكويت وجيزان 
العقاري��ة، فيما س���جل سهم 
العربي�����ة العقاري���ة ارتفاعا 
ملحوظ��ا في س���عره مدعوما 
بالنش��اط النسبي لسهم البنك 
التداوالت  الدول�����ي، ورغ���م 

للبورصة 15 نقطة ليغلق على 
7770.6 نقطة بانخفاض نسبته 
0.19% مقارنة بأول من امس، 
كذلك انخفاض املؤشر الوزني 
1.78 نقطة ليغلق على 457.54 
نقطة بانخفاض نسبته %0.39 
مقارنة بأول من امس، وجرى 
التداول على اسهم 128 شركة 
من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 30 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 47 شركة 
وحافظت اسهم 51 شركة على 

اسعارها.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
273 مليون سهم نفذت من خالل 
4895 صفقة قيمتها 45.5 مليون 

دينار.
وتص���در قطاع الش���ركات 
النشاط بكمية  االس���تثمارية 
تداول حجمها 118.2 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 1689 صفقة 

قيمتها 10.8 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 71.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 854 صفقة قيمتها 5.8 

ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 35.9 
مليون س���هم نفذت من خالل 
1010 صفقات قيمتها 10.7 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع البنوك على 
املرك���ز الرابع بكمي���ة تداول 
حجمها 23.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 758 صفقة قيمتها 13 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير 
الكويتية ف���ي املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 15.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 271 صفقة 

قيمتها 2.4 مليون دينار.

استقرار السوق

وعلى الرغم من االنخفاض 
امللح���وظ في قيم���ة تداوالت 
السوق امس مقارنة بأول من 
أم���س إال أن تداوالت امس في 
مجملها تعطي مؤشرات إيجابية، 
أولها ان هناك استقرارا عاما في 
االسعار رغم االنخفاض احملدود 
ملؤشري السوق، ثانيا، صعود 

احملدودة لس���هم منازل اال انه 
حقق مكاس���ب سعرية جيدة، 
حيث يتوقع ان يكون االجتاه 
العام للس���هم نح���و الصعود 
القادم���ة في ظل  الفت���رة  في 
معلومات تش���ير إل���ى عودة 
سهم دار االستثمار للتداول مع 
القادم، وسجل  بدايات الشهر 
سهم الوطنية العقارية ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، حيث يالحظ ان السهم 
يؤسس بقوة على اسعار ما بني 

330 و325 فلسا.

الصناعة والخدمات

الت���داوالت  كما اس���تمرت 
ضعيف���ة عل���ى اغلب اس���هم 
الشركات الصناعية باستثناء 
سهم الصناعات الوطنية الذي 
س���جل انخفاضا محدودا في 
س���عره في تداوالت ضعيفة 
وسهم صناعات االنابيب الذي 
حقق مكاسب سوقية ملحوظة 
للي���وم الثاني عل���ى التوالي، 
ويالحظ ان هناك متاسكا لسهم 
الصناعات الوطنية على اسعار 

ما بني 455 و460 فلسا.
وقد تكبدت اس���عار العديد 
من االسهم اخلدماتية خسائر، 
خاصة س���هم زين الذي سجل 
تراجعا ملحوظا في تداوالته 
وسعره السوقي مقارنة بأول 
م���ن امس، فيما حافظ س���هم 
اجيليتي على س���عره السابق 
وس���ط تداوالت يغلب عليها 
عمليات التجميع، حيث يتوقع 
ان يحقق الس���هم ارتفاعا في 
اسعاره في ظل االرباح القوية 
املتوقعة للشركة خالل االشهر 
التسعة من العام احلالي والتي 
يتوقع ان تت���راوح ما بني 110 
إلى 113 مليون دينار واستمرت 
التداوالت الضعيفة على اغلب 
اسهم الشركات غير الكويتية 
باس���تثناء التداوالت املرتفعة 
على س���هم التمويل اخلليجي 
الذي حافظ على سعره السابق 
وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم 8 شركات على 51.8% من 
اجمالي قيمة الش���ركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

128 شركة.

يجعلها مغرية للشراء آلجال 
بعيدة املدى، فأسهم الشركات 
التي لديها قدرات على التعافي 
وتتمتع بأصول مدرة للدخل 
اهدافا استثمارية جيدة  متثل 
فم���ع تزايد تعاف���ي االقتصاد 
العاملي وايضا االقتصاد احمللي 

واخلليجي في عام 2010 اال ان 
اسهم الشركات الرخيصة يتوقع 
ان حتقق ارتفاعا بنس���بة لن 
تقل عن 100% وفقا ألسعارها 
الراهنة خالل فترة سنة من اآلن، 
بالعودة الى فترات النشاط التي 
شهدها السوق في اواخر الربع 

اسعار اغلب اسهم البنوك االمر 
الذي يشير الى ان هناك عمليات 
ش���راء وان كانت محدودة اال 
انها تعبر عن قناعة األوساط 
االستثمارية باالسعار الراهنة 
لقط���اع البنوك لبن���اء مراكز 
مالية خاصة ان قطاع البنوك 
رغم خسائر بعض البنوك في 
النصف األول وضعف ملحوظ 
لنتائج بعضها اال انها تعد اكثر 
جاذبية من االس���هم االخرى، 
ألس���باب منها اإلدارة اجليدة 
والرقابة املشددة من قبل البنك 
املركزي، وبالتالي فإن االستثمار 
في البنوك آلجال طويلة أكثر 
امانا مقارنة باالسهم االخرى 
التي شهدت تقلبات حادة في 
نتائجها املالية، كما ان البنوك 
هي األكثر واالسرع على التعافي 
من االزمة، وه���ذا ال يعني ان 
اسهم الشركات الرخيصة غير 
مجدية للش���راء، ب���ل ان هذه 
االسهم حتافظ على اسعارها 
الراهنة منذ فت���رة، وبالتالي 
فإنها اسست بش���كل قوي ما 

االول وحتى اول ش���هرين من 
الربع الثاني، جند انه خالل تلك 
الفترة حققت العديد من االسهم 
ارتفاعا اكثر م���ن 10% مقارنة 
مبا كانت عليه قبل النش���اط، 
لذلك فإن محافظة السوق على 
االستقرار حتى وان كانت قيمة 
التداول ضعيفة تعد مؤش���را 

ايجابيا.

آلية التداول

العديد من  هذا وقد حققت 
االسهم في قطاع البنوك ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
على اغلب اسهم القطاع باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض 
االسهم، فرغم ان تداوالت سهم 
بنك اخلليج اقل مقارنة بأول من 
أمس اال انها تعد مرتفعة قياسا 
بتداوالت باقي اسهم القطاع، كما 
شهد سهم البنك الدولي ارتفاعا 
نس���بيا في تداوالته وسعره 
السوقي، كما شهد سهم التمويل 
الكويتي عمليات شراء دفعت 
السهم لالرتفاع بشكل محدود، 

استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 23.6 
مليون دينار على 51.8% من اجمالي القيمة، وهذه الشركات 
ه����ي: بنك اخلليج، بيتك، االهلية القابضة، اجيليتي، زين، 

التمويل اخلليجي، البنك الدولي وأصول.
استحوذت قيمة تداول سهم »بيتك« البالغة 5.4 ماليني 

دينار على 11.8% من اجمالي القيمة.
حققت مؤش����رات ثالثة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
البن����وك مبقدار 59.3 نقطة، تاله قطاع التأمني مبقدار 32.1 
نقطة، فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 151.2 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 19.4 

نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 17.4 نقطة.

ومؤشراتأرقام

بسبب انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي بـ1.1 مليار دوالر رأس المال سيسدد بالكامل موزعاً على مليار سهم قيمتها االسمية 100 فلس

اقتصاديون: توقعات بتراجع أرباح البنوك 
بالربع الثالث 10% أو الثبات على معدالت »الثاني«

 الصانع: المسجلون في »المدنية« حتى الرابع 
من أكتوبر يستفيدون من أسهم بنك وربة

»تمدين ع« تنفي قيامها بالدخول في صفقة عقارية

البورصة تنظم دورة تدريبية لحديثي التخرج

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية انه قد ورد 
إليه من شركة التمدين العقارية »متدين ع« نفي 
قيام الشركة باجناز صفقة عقارية ضخمة تصل 
قيمتها الى 37 مليون دينار متمثلة في االستحواذ 

على عقارين جتاريني في منطقة العاصمة، وتؤكد 
الشركة عدم صحة هذا اخلبر او اي مما احتواه من 
معلومات، حيث لم تقم اي من ش���ركات مجموعة 

التمدين بإبرام صفقة عقارية مشابهة.

بدأ سوق الكويت لألوراق املالية بتنظيم اول 
دورة تدريبية من نوعها للشباب الكويتيني حديثي 
التخرج وتستمر 4 اشهر بهدف تزويدهم بخبرات 
ومهارات نظرية وعملية تؤهلهم الى االنخراط في 

سوق العمل مبهنية وثقة. 
 وقالت مديرة ادارة التدريب بالسوق وفاء اجلاسم 
ل� »كونا« امس ان املشاركني في الدورة وعددهم 20 
متدربا سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف يشارك 

في تنفيذه الشركة الكويتية للمقاصة ومجموعة 
ش���ركات من خالل مدربني مميزين ومعتمدين في 

مجال التدريب.
واضافت اجلاسم »بعد االنتهاء من الدورة التي 
تقام في مركز التدريب الذي أنشئ حديثا في مبنى 
سوق االوراق املالية سيلتحق املشاركون بدورة 
اخرى في بورصة لندن ملدة ش���هر لالستفادة من 
خبرتها العريقة في مجال سوق االوراق املالية«.

اعلنت اللجنة التأسيس����ية لبنك وربة ان الدولة 
س����تتحمل قيمة االكتتاب في اسهم نيابة عن االفراد 
الكويتيني االحياء املقيدين في س����جل الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية حت����ى الرابع من اكتوبر اجلاري 
وهو تاريخ نشر املرسوم االميري رقم 289/2009 في 

اجلريدة الرسمية واخلاص بتأسيسه.
وقال رئيس اللجنة مطلق الصانع ل� )كونا( أمس 
انه مبوجب القانون رقم 1/2008 بشأن تأسيس شركة 
مساهمة تزاول املهن املصرفية وفقا للشريعة االسالمية 
فانه مت تأسيس البنك كشركة مساهمة كويتية حتت 

التأسيس برأسمال 100مليون دينار.
واض����اف الصانع ان رأس املال س����يدفع بالكامل 
وهو موزع على مليار س����هم قيمتها االس����مية 100 
فلس تساهم فيها الهيئة العامة لالستثمار بصفتها 
اجلهة احلكومية املكلفة بالتأسيس عمال بأحكام املادة 
االولى )أ( من القانون املش����ار اليه بنسبة 24% من 
رأسمال املال )240 مليون سهم( والباقي 76% بواقع 
760 مليون سهم تخصص كمنحة جلميع املواطنني 

الكويتيني بالتساوي.
واكد انه يشترط »أال يتم التصرف في تلك االسهم 
قبل مضي 3 س����نوات من تاريخ التأسيس او ادراج 
االس����هم للتداول في س����وق الكويت لالوراق املالية 
ايهما اقرب«. يذكر ان قرار وزير املالية رقم 38/2008 
صدر بتشكيل اللجنة التأسيسية التي تضم اضافة 
الى الصانع د. محمود الكندري وداود السابج )ممثال 

لوزارة التجارة والصناعة( اضافة الى عبير الساير 
كمقرر.

واوضح الصانع انه بناء على ذلك فقد مت تأسيس 
شركة مساهمة كويتية باسم بنك وربة مبوجب عقد 
التأسيس رقم 2383 بتاريخ 14 مايو 2009 ومبوجب 
املادة رقم 17 من النظام االساسي ويتولى ادارة الشركة 
مجلس ادارة مكون من 7 اعضاء يتم تعيينهم من قبل 
الهيئة العامة لالستثمار وذلك للمجلس االول وتكون 
مدة عضوية املجلس 3 سنوات ويجوز اعادة التعيني 
او االنتخاب للمجلس وفقا الحكام قانون الشركات.

وذكر انه مت التعاقد مع الشركة اخلليجية حلفظ 
االوراق املالية لتولي مهام االكتتاب مش����يرا الى انه 
في حال رغبة املواطن التنازل عن حقه في االستفادة 
من تلك املنحة فان عليه التوقيع على منوذج خاص 

لدى الشركة بحد اقصى 21 اكتوبر احلالي.
وحول االجراءات الالحقة قال الصانع انه سيتم 
االعالن ع����ن التخصيص بعد االنتهاء من االجراءات 
اخلاصة بذلك مضيفا انه س����يتم اس����تخدام وسائل 
متعددة حلصول املواطنني الكويتيني على س����ندات 
االسهم املخصصة على ان يتم االعالن عن هذه الوسائل 
الحقا. واشار الى انه س����يتم دمج اسهم القصر الى 
اس����هم االب ما لم يرغب االب في غير ذلك وانه بعد 
االنتهاء من اجراءات التأسيس سيتم عقد اجلمعية 
العمومية التأسيس����ية وفقا لالج����راءات والقوانني 

املنظمة لذلك. 

دبي � األسواق نت: خيم التشاؤم 
على توقع����ات اخلبراء واحملللني 
الربع  البنوك احمللية في  لنتائج 
الثالث، بني تراجعها بنسب تتجاوز 
ال� 10% والثبات على معدالت الربع 
الثاني. وأرجع احملللون أس����باب 
هذا التشاؤم إلى ظهور مديونيات 
كبرى للبنوك لدى مجموعتي سعد 
والقصيبي تقدر بحوالي 1.1 مليار 
دوالر وتستلزم جتنيب املزيد من 
املخصصات في الربع الثالث، إضافة 
إلى استمرار تعثر الديون احمللية. 
وتتركز مديونيات سعد والقصيبي 
محليا في 4 بنوك هي »اخلليج« 
و»التجاري« و»بيتك«، و»االهلي« 
رغم أن أيا من البنوك احمللية لم 
تعلن رسميا عن انكشافها سوى 
»الوطن����ي« الذي صرح رئيس����ه 
إبراهي����م دب����دوب ف����ي منتصف 
انكشافه على  يوليو املاضي بأن 
الس����عوديتني يبلغ  املجموعتني 
2.8 ملي����ون دين����ار. وإزاء حالة 
الغم����وض التي تكتن����ف الديون 
البنك املركزي  املتعثرة وقرارات 
حول املخصصات احلكومية فقد 
وجد احملللون صعوبة في توقع 
أرقام تقريبية لصافي أرباح الربع 
الثالث، حيث أوضح مدير عام مركز 
اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ناصر النفيسي أن النتائج ستكون 
متواضعة تدور حول أرقام الربعني 
األول والثاني، موضحا أن معظم 
البنوك ستحقق أرباحا باستثناء 3 

بنوك ستحقق خسائر جزئية.
 وتوقع ان يلزم البنك املركزي 
البنوك ببناء املزيد من املخصصات 
حتسبا للمستقبل وملواجهة تعثر 
الش����ركات الكويتية وتعثر سعد 
والقصيبي أيضا، مش����يرا إلى أن 
مديونيات املجموعتني السعوديتني 
للبن����وك الكويتية تبلغ 1.1 مليار 
دوالر موزعة على معظم البنوك 
يس����تحوذ ثالثة منها على حصة 
األس����د بقيمة 500 مليون دوالر 
و300 مليون دوالر و200 مليون 
دوالر ل����كل منها عل����ى التوالي. 
وأوضح النفيسي أن توجه بعض 
البنوك إلى القضاء برفع دعاوى 
ض����د املجموعتني الس����عوديتني 

مثل »األهل����ي« و»بيت التمويل« 
س����يلزمها وفقا لتعليمات البنك 
املرك����زي بأخذ مخصصات كاملة 
ملواجهة ديونها، وهذا سيضغط 
بالتأكيد. وتوقع أن  على األرباح 
تتراجع األرباح للربع الثالث بنسبة 
50% قياسا بالربع الثالث من العام 
املاضي، وأن تتراجع بنسبة %60 
العام  التسعة األولى من  لألشهر 
احلالي قياسا بالفترة املناظرة من 
العام املاضي. وحول حجم الديون 
املتعثرة في الكويت قال النفيسي إن 
ديون شركات االستثمار والتي متثل 
اجلزء األكبر من املديونية تبلغ 4 
مليارات دينار نصفها متعثر، و%65 
الكويتية والباقي  منها للبن����وك 

لبنوك غير كويتية.
من جانبه توقع مدير احملافظ 
االس����تثمارية في بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ميثم الشخص 
أن يتراجع صافي أرباح املصارف 
الكويتية بنسبة بني 10-15% في 
الربع الثالث قياسا بالربع الثاني 
بسبب املخصصات رغم أنها ستحقق 
منوا تش����غيليا بفضل االستقرار 
النسبي بعد الربع األول في الكثير 
أن  من األدوات االستثمارية، كما 
املصارف التي متتلك استثمارات 
في االسواق العاملية ستكون أفضل 
حاال بعد مؤشرات التعافي األخيرة 

في االقتصاد العاملي.
وأوضح أن االحتياطيات تؤرق 
ميزانيات البن����وك، كما أن طول 
الفت����رة الزمني����ة دون إعالن عن 
جدولة ديون كثير من الشركات 
يلقي مزي����دا من الش����ك، كما أن 

القضاء  إلى  العمالء  جلوء بعض 
يلزم البن����وك برفع مخصصاتها 
وفقا لتعليمات البنك املركزي ما 

سيضغط على صافي أرباحها.
وأش����ار إلى وج����ود حالة من 
الغموض حول مديونيات البنوك 
لدى مجموعتي سعد والقصيبي إذ 
لم تعلن البنوك عن حجم تعرضها 
حيث ال يوجد ما يلزمها بذلك حرصا 
على سرية حساباتها مع العمالء، 
واحتم����ال ان تتمكن من التوصل 
إلى تسوية قبل اإلعالن عن حجم 
الديون. من جهته توقع مساعد نائب 
 NBK الرئيس إلدارة احملافظ في
كابيتال علي أشكناني أن حتافظ 
البنوك على معدالت أرباح الربع 
الثاني، حيث ان األرباح التشغيلية 
ستكون جيدة، ولكن صافي األرباح 
سيتأثر سلبا مبخصصات الديون 
املتعثرة خصوصا ملجموعتي سعد 
والقصيبي والتي متثل ديونهما 
عنصرا سلبيا جديدا يضغط على 
أرباح الربع الثالث. وقال إن بعض 
البنوك أخذت مخططات في الربع 
الثاني مثل »برقان« وليس مستبعدا 
أن تأخ����ذ مخصصات إضافية في 
الربع����ني الثال����ث والرابع بهدف 
إطفاء انكشافها قبل نهاية العام، 
مشيرا الى أن الوقت اآلن مناسب 
للبنوك لتحقيق عائدات جيدة، لكن 
املخصص����ات تأكل ما يتحقق من 
أرباح، موضحا أن قدرة البنوك على 
حتقيق أرباح مماثلة للربع الثاني 
سيعد مؤشرا إيجابيا ألنه يعني 
أنه ال توجد زيادة في املخصصات 

عن الربعني األول والثاني.

»الخليج للكابالت« تتسّلم طلب شراء
ب� 1.9 مليون دينار من »الكهرباء«

»أجيليتي«: ال يوجد شيء جدي بشأن
االستحواذ على حصة في شركة برازيلية

زيادة رأسمال »تعمير« 
إلى 20 مليون دينار بحريني

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة اخلليج للكابالت 
والصناعات تسلمت من وزارة الكهرباء واملاء طلب شراء مببلغ 
إجمالي وقدره 1.9 مليون دينار لتوريد وصالت حليم كيبالت 

ضغط منخفضة وستكون مدة التوريد 10 اشهر.
يذكر ان ش���ركة اخلليج للكابالت التي تأسس���ت في عام 
1975 وأدرجت في البورصة عام 1984 برأس���مال مصرح به 
20.9 مليون دينار تكم���ن أغراضها في صناعة جميع أنواع 
الكيبالت الكهربائية وتوريدها وكل ما يتعلق بهذه املنتجات 
واستثمار األموال الفائضة في محافظ استثمارية مبا يخدم 

أغراضها.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة املخازن العمومية 
)اجيليتي( تود أن توضح بخصوص قيام الش���ركة بالتفاوض 
لالستحواذ على حصة تصل الى 70% من شركة برازيلية، تفيد 
الشركة بأنها ومن ضمن عملها املستمر تقوم بالبحث عن الفرص 
املناس���بة ملوافقة كل من  مساهميها واجلهات املختصة، غير انه 

ال يوجد أي شيء جدي حتى اآلن.
وأفادت الشركة بأنها ستقوم مبوافاة إدارة السوق بأي جديد 

في هذا الشأن  في حينه. 

أف���اد س������وق الكوي��ت ل���الوراق املالي��ة ب��أن ش���ركة 
»انوفس������ت« افادت بأنه��ا قام��ت بتأسي��س شرك��ة تابعة 
مملوكة بالكام���ل حت��ت اس��م شركة اخلليج للتعمير واملشار 
اليها بتعمير، كما امت��ت الش���ركة جميع املتطلبات الرسمية 
لزيادة رأس املال  اخلاص بتعمير من 377 الف دينار بحريني 
الى 20 مليون دينار بحريني عن طريق مس���اهمة عينية من 

قبل »انوفست«. 
وقد قامت شركة انوفست بنقل ملكيتها في ثالث شركات 
مملوكة بالكامل لها لش���ركة تعمير وهي:  »مرسى البحرين 
لالس���تثمار« و»تامك���ون للمق���اوالت« و»باراماونت الدارة 

العقارات«. 
وتأتي هذه اخلطوة بتأسيس ورسملة تعمير لتكون مبنزلة 
الذراع االستثمارية  العقارية النوفست، وهذا سيسمح ل� »تعمير« 
بالتركيز على تطوير العقارات وتقدمي   اخلدمات العقارية بينما 
تقوم »انوفست« بالتركيز على تنويع محفظتها االستثمارية 

من حيث نوعية االستثمار والتوسع اجلغرافي.

نقلت ملكيتها في 3 شركات


