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»المال   لالستثمار« تساهم في الترويج
لمشروع محطة كهرباء في الهند

6 شركات تناقش بياناتها المالية
أعلن بيان صادر عن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان 6 مجالس إدارات ش���ركات س���تعقد 

ملناقشة البيانات املالية لفترة ال� 9 أشهر.
وقال بيان السوق ان مجلس ادارة الشركة 
الكويتي���ة لبن���اء املعامل )معام���ل( ومجلس 
ادارة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي )النخيل( 
س���يجتمعان اليوم من أجل مناقشة البيانات 

املالية املرحلية للشركة للربع الثالث.
وذك���ر س���وق الكويت ل���ألوراق املالية ان 
مجلس ادارة الشركة القابضة املصرية  الكويتية 

)قابضة م ك( سيجتمع االربعاء املقبل من أجل 
مناقشة البيانات املالية املرحلية للشركة للربع 

الثالث.
هذا، وسيجتمع مجلس ادارة »وطنيه م ب« 
يجتمع في اخلامس من الشهر اجلاري ملناقشة 
البيان���ات املالية، وقال موقع س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان مجلس ادارة ش���ركة املباني 
)املباني( سيجتمع األحد املقبل، وذلك من أجل 
مناقشة البيانات املالية املرحلية للشركة للربع 

الثالث.

 »الجبس« تربح 511 ألف دينار لألشهر الـ9 

»فجيرة 1« تربح 6.8 ماليين دينار لألشهر الـ9

7.9 ماليين دينار أرباح »شارقة 1« 

عمومية »جراند« منتصف الشهر

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة الكويتية 
لصناعة وجتارة اجلبس )اجلب����س( اعتمد البيانات  املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30-9-2009. وقال بيان الشركة انها قد 
حققت أرباحا عن االشهر التسعة املنتهية تقدر ب� 511 ألف دينار بواقع 
16.56 فلسا للسهم الواحد مقابل 496.195 ألف دينار بواقع 16.56 فلسا 

للسهم عن نفس الفترة من العام املاضي.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة بيت االستثمار العاملي 
قد أفادته بتسمية عبدالعزيز اللوغاني لتمثيل شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( في مجلس ادارة شركة مزايا القابضة، وذلك بدال 

من عمر القوقة وذلك اعتبارا من تاريخ 2009-10-27.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة صناعات 
اسمنت الفجيرة   »فجيرة ا« قد اجتمع االسبوع املاضي واعتمد  البيانات 

املالية املرحلية   للفترة املنتهية في 2009-09-30.
وقالت الشركة انها حققت 6.8 ماليني دينار أرباحا عن ال� 9 أشهر 
املاضية بواقع 19.35 فلسا للسهم الواحد مقابل 9.4 ماليني دينار لنفس 

الفترة من العام املاضي بواقع 26.11 فلسا للسهم.
هذا، وكانت الش����ركة قد حققت 1.5 فلس للسهم عن الربع الثالث 
للعام احلالي مقابل طفرة في نفس الفترة من العام املاضي تقدر فيه 

ربيحة السهم ب� 11.6 فلسا للسهم الواحد.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة الشارقة 
لالسمنت والتنمية الصناعية »شارقة ا« قد اجتمع اخلميس املاضي 

واعتمد  البيانات   املالية املرحلية للفترة املنتهية في 2009-9-30.
وقالت الشركة في بيان لها انها حققت أرباحا عن ال� 9 أشهر املنتهية 
تقدر ب� 7.9 ماليني دينار بواقع 16 فلسا للسهم الواحد مقارنة ب� 18.6 
مليون دينار بواقع بواقع 37 فلس����ا للسهم الواحد عن نفس الفترة 

من العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية   
لشركة املشروعات الكبرى العقارية »جراند« ستعقد يوم األحد   املوافق 
15-11-2009 في   وزارة التجارة والصناعة، حيث سيتم خاللها انتخاب 

مجلس   إدارة جديد للشركة عن السنوات الثالث املقبلة.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املال 
لالس����تثمار )املال( أوضحت طبيعة مشروع إنشاء 
محطة كهربائية بالشراكة مع شركة هندية برأسمال 
قدره   500 مليون دوالر. وقالت الشركة في بيانها على 
موقع البورصة ان املشروع عبارة عن إنشاء  وتطوير 
وتشغيل محطة كهرباء حرارية سعة 2000 ميغاواط 
في الهند وبتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار دوالر، بحيث 
تشرف على املشروع شركة هندية  تعاقدت مع أحد 

البنوك األجنبية لترويج رأسمال املشروع.

وقالت »املال« ان تعاقدها مع الشركة الهندية جاء 
للترويج لنفس احلصة، علما ان مدة انشاء وتطوير 
احملط����ة يتوقع ان يكون   بني ثالث واربع س����نوات، 

حيث سيتم تشغيل املشروع بعد ذلك.
هذا، ولم حتدد حصة لشركة املال لالستثمار في 
هذا املشروع حاليا، وسيتم ترويج املشروع على عدد 
من املستثمرين اجلدد )غير الشركة الهندية( وعملية 
الترويج ستكون عاملية. حيث ستشمل الشرق االوسط 

وشرق آسيا وأوروبا.

أسهم 31 شركة ُتعرض بالحد األدنى دون طلبات
و4 شركات تستحوذ على 55% من القيمة اإلجمالية

املتداولني خاصة  مخاوف اوس���اط 
انه لم تعلن اي ش���ركة استثمارية 
عن نتائجها املالي���ة حتى اآلن رغم 
اقتراب الفت���رة القانونية إلعالنات 
الش���ركات من نهايتها، وهذا يظهر 
املخاوف م���ن النتائج املالية للعديد 
من الشركات االستثمارية من جهة، 
ومن جهة اخرى املخاوف من توقف 
تداول اسهم الشركات التي ستتأخر 
نتائجها املالية عن الفترة القانونية، 
لذلك فإن اسهم ش���ركات االستثمار 
س���تواصل الهبوط وقد ارتفع عدد 
الشركات التي اسعارها السوقية اقل 
من قيمتها االس���مية بنسب تتراوح 
بني 13% و48% الى نحو 21 شركة وسيزداد هذا العدد في ظل استمرار 

االجتاه النزولي للسوق.
وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية في تداوالت متواضعة 
س���يطرت عليها عمليات البيع، االمر الذي دفع اسعار اسهم 11 شركة 
من اصل 36 ش���ركة في القطاع لتتراجع معروضة دون طلبات شراء، 
فيما ان باقي اس���هم القطاع انخفض اغلبها ملستويات سعرية قريبة 
من مستوياتها القصوى في التراجع، فقد استمرت عمليات البيع على 
س���هم الوطنية العقارية اال انه قابلها عمليات شراء قللت من خسائر 
السهم الذي انخفض خالل التداول باحلد االدنى، ومن اصل 36 شركة 
في قطاع العقار هناك 20 ش���ركة اسعارها الس���وقية اقل من قيمتها 
االس���مية بنسب تتراوح بني 60 و 40%، االمر الذي يظهر مدى تدهور 
اسعار الشركات العقارية، ومع استمرار الوضع الراهن فإن ذلك سيدفع 

هذه االسهم ملزيد من التراجع.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اس���هم الش���ركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
بتداوالت متواضعة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نس���بيا على سهم 
الصناعات الوطنية الذي تكبد خس���ائر ملحوظة، فيما انخفض سهم 
منا القابضة باحلد االدنى معروضا دون طلبات في تداوالت متواضعة 
جدا، ومن اصل 28 ش���ركة مدرجة في قطاع الصناعة عرضت اسهم 6 

شركات باحلد االدنى دون طلبات.
وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت متواضعة، 
فقد ادت عمليات الش���راء امللحوظة نسبيا على سهم زين الى تقليص 
خسائره الى 60 فلسا بعد ان كان متراجعا باحلد االدنى ليغلق السهم 
على مستوى دينار و100 فلس، وجاء تقليص اخلسائر بدعم من تصريح 
رئيس مجموعة اخلرافي الذي اكد فيه على استمرار املفاوضات اخلاصة 
ببيع 46% من اس���هم الشركة الى التحالف الهندي � املاليزي، وتأكيده 

على ان الصفقة لم تتم بسعر اقل من دينارين للسهم.
كذلك واصل س���هم اجيليتي اجتاهه النزولي ليتراجع مبقدار 40 
فلسا رغم التوقعات ان الشركة ستحقق ارباحا جيدة في الربع الثالث 
من العام احلالي، ورغم وجود 57 ش���ركة مدرجة في قطاع اخلدمات 
اال ان الشركات التي شملها التداول بلغ عددها 23 شركة منها اسهم 7 

شركات عرضت باحلد االدنى دون طلبات شراء.
وتراجعت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بشدة 

مع انخفاض اسعار اغلبها مبعدالت قريبة من مستوياتها القصوى.
وفي ظل استمرار االوضاع الراهنة احمليطة بالسوق، فإن االسعار 
ستواصل االنخفاض، فمن اصل 114 شركة شملها التداول عرضت 
اس���هم 31 شركة دون طلبات ش���راء، فيما استحوذت قيمة تداول 
اس���هم 4 شركات على 55% من اجمالي قيمة الشركات التي شملها 

التداول.

الكبير في االسعار اما على مستوى السيولة املالية فإن احملفظة املالية 
احلكومية ال تس���تطيع وحدها استيعاب عمليات البيع امللحوظة في 
السوق وان كانت احملفظة احلكومية حسب قول بعض املصادر قامت 
بعمليات ش���راء امس على بعض اسهم الش���ركات القيادية للحد من 

وتيرة هبوطها.

آلية التداول

هوت اس���عار اغلب اسهم البنوك في تداوالت مرتفعة نسبيا على 
بعض االسهم خاصة سهم التمويل الكويتي اال انها لم حتد من وتيرة 
هبوطه ليس���جل انخفاضا ملحوظا في سعره كذلك سجل سهم البنك 
الوطني انخفاضا في سعره 
في ت���داوالت ضعيفة، ولكن 
من الواضح ان اسهم البنوك 
ستواصل االنخفاض في ظل 
استمرار عمليات البيع على 
هذه االس���هم ألهداف تتعلق 
بتوفير سيولة مالية وتقليل 
اخلسائر في نفس الوقت في 
ظل املخاوف من اس���تمرار 

االجتاه النزولي للسوق.
وه���وت اس���عار اس���هم 
الشركات االس���تثمارية في 
تداوالت متواضعة فمن اصل 
46 شركة في القطاع عرضت 
اسهم 16 شركة دون طلبات 
شراء، االمر الذي يظهر مدى 

تدهورت اسعار اسهم الشركات الرخيصة، االمر الذي دفع املؤشر السعري 
للتراجع حتى الدقائق االخيرة مبقدار 133 نقطة ولكن هذه اخلس���ائر 
تقلصت ف���ي الثواني االخيرة الى 121.6 نقطة، كما تقلصت خس���ائر 
املؤشر الوزني من 13.4 نقطة الى 11.4 نقطة، ورغم ان التدهور احلاد 
املتواصل ألسعار االسهم يتسبب في تبخر اموال صغار املتداولني اال 
ان اسوأ ما في االمر انه ال توجد بوادر لوقف التدهور املتواصل للسوق 
خاصة في ظل اس���تمرار تأخر عدد كبير من الشركات في االعالن عن 
نتائجها املالية لفترة التسعة اشهر من العام احلالي مع اقتراب الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات من نهايتها والتي تنتهي نهاية االسبوع 
املقبل، االمر الذي ولد مخاوف لدى اوس���اط املتداولني من توقف عدد 

ال بأس به من الشركات 
ع���ن الت���داول، وهذا ما 
الكثير من اوساط  يدفع 
املتداول���ني لإلحجام عن 
الشراء واالقبال على البيع 
البيع  ان  الرغم من  على 
باملس���تويات السعرية 
احلالي���ة يكبد اوس���اط 
املتداولني خسائر كبيرة 
ولكن استمرار االحتفاظ 
باالسهم في ظل االجواء 
املزيد  الراهنة سيكبدهم 
م���ن اخلس���ائر، وخير 
دليل على ذلك التداوالت 
املتواضع���ة للعديد من 
االسهم مقابل االنخفاض 

 هشام أبوشادي
هوت اس���عار االسهم في سوق 
الكويت ل���الوراق املالية في بداية 
تعامالت االس���بوع ام���س متأثرة 
باجواء االحباط التي تسود اوساط 
املتداولني والتدني احلاد في السيولة 
املالية املوجهة للسوق، األمر الذي 
ادى ال���ى ضعف ش���ديد في حجم 
الطلبات مقابل العروض امللحوظة 
للبيع، وزاد من وطئة هبوط السوق 
تدهور اسهم الشركات القيادية، األمر 
الذي دفع املؤشر الوزني للتراجع 
مبقدار 2.7% والذي ميثل اعلى هبوط 
للمؤشر الوزني في يوم واحد منذ 

اواخر شهر يناير املاضي، األمر الذي دفع العديد من االسهم الرخيصة 
لالنخفاض دون طلبات شراء.

واذا كان هناك العديد من العوامل تدفع البورصة للهبوط، فاالسوأ 
ان���ه ال توجد ب���وادر او حتركات حكومية لوق���ف التدهور املتواصل 
السعار االسهم، األمر الذي سيس���بب مشكلة امام الشركات والبنوك 

بشكل عام.
ووفقا التصاالت هاتفية اجرتها »األنباء« مع عدد من املسؤولني في 
شركات ومستثمرين كبار اكدوا على ان هناك سيولة مالية متوافرة، 
ولكنها مجمدة في البنوك، وحتى تعود الى السوق البد من توافر مناخ 
ايجابي، وهذا املناخ يجب ان توفره احلكومة من خالل سرعة اجناز برامج 
خطط التنمية االقتصادية واقرار تشريعات اقتصادية جديدة وتعديل 
بعض القوانني التي لها عالقة بتطور الوضع االقتصادي، باالضافة الى 
انه يجب على اعضاء مجلس االمة التركيز على األولويات االقتصادية 
وتأجيل االستجوابات كونها كانت احدى االدوات التي اخرت مشاريع 
التنمية في الس���نوات املاضية، رغم ان قناع���ة بأن احلكومة تتحمل 

املسؤولية الكبرى في الوصول للوضع االقتصادي احلالي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورص���ة 21.6 نقطة ليغلق على 7225.9 
نقطة بانخفاض نسبته 1.65% مقارنة بنهاية االسبوع املاضي، كذلك 
انخفض املؤشر الوزني 11.41 نقطة ليغلق على 411.37 نقطة بانخفاض 

نسبته 2.7% مقارنة بنهاية االسبوع قبل املاضي.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 143 مليون سهم نفذت من خالل 3646 
صفقة قيمتها 36.3 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 114 شركة 
من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 7 شركات وتراجعت 
اس���عار اسهم 97 شركة وحافظت اسهم 10 شركات على اسعارها و89 

شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 38.4 
مليون سهم نفذت من خالل 1133 صفقة، قيمتها 15.6 مليون دينار، وجاء 
قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 35.2 

مليون سهم نفذت من خالل 798 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
30.7 مليون سهم نفذت من خالل 559 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار، 
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 583 صفقة قيمتها 10.6 ماليني دينار، وجاء قطاع 
الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 12.5 

مليون سهم نفذت من خالل 260 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار.

تدهور حاد

مع تزايد وتيرة انخفاض اس���عار اغلب اسهم الشركات القيادية، 

تأخـر العديد 
في  الشـركات  من 
يزيد  نتائجها  إعالن 
السلبية  الضغوط 
علــى الســوق
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 المؤشر 121.6 نقطة وتداول 
143 مليون سهم قيمتها 

36.3 مليون دينار

ض نخفـا ا

استحوذت قيمة تداول أسهم اربع شركات والبالغة 
20 مليون دينار على 55% من القيمة االجمالية، وهذه 
الش���ركات هي: البن���ك الوطني والتموي���ل الكويتي 

واجيليتي وزين.

استحوذت قيمة تداول سهم زين والبالغة 7.9 ماليني 
دينار على 21.7% من القيمة.

سجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعا اعالها قطاع 
اخلدمات الذي انخفض مبقدار 218.4 نقطة، تاله قطاع 
االس���تثمار مبقدار 173.7 نقطة، ت���اله قطاع البنوك 
مبقدار 156.2 نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 94.5 

نقطة.

استبدال ممثل بمجلس »المزايا القابضة«

البحر: »وربة« تربح 2.2 مليون دينار 
عن الـ 9 أشهر األولى

صرح املدير العام لش���ركة 
ورب���ة للتأمني توفي���ق البحر 
قائال »انه باستمرارية مسيرة 
النجاح وتصاعد مؤشر األرباح 
أرباحا  للش���ركة حيث حققت 
ممتازة للتسعة أشهر املنتهية في 
30 سبتمبر 2009 مقدارها 2.27 
مليون دين���ار مقابل 2.1مليون 
دينار للفترة  نفسها من العام 
املاض���ي، أي بزي���ادة مقدارها 
154.464 دينارا وبنسبة %7.3.

هذا وقد انعكست هذه األرباح 
إيجابا على ربحية سهم الشركة 
حيث ارتفعت الربحية إلى 13.28 
فلسا مقابل 12.38 فلسا في 30 

سبتمبر 2008.
وأضاف البحر أن هناك أرباحا 
مرحلة في بداية السنة مقدارها 
11.36 مليون دينار، وبإضافتها 
إل���ى صافي أرب���اح الفترة فإن 
إجمالي األرب���اح احملققة تبلغ 
13.63 مليون دينار مقابل 13.2 
مليون دينار في سبتمبر 2008 
أي بزي���ادة مقداره���ا 426.173 
دينارا وبنس���بة 3.2%. وأشاد 
البحر بالنتائج واملؤشرات املالية 
املمتازة التي شهدت منوا خالل 
التسعة أشهر من هذا العام حيث 
ازدادت االحتياطيات الرأسمالية 
م���ن 20.08ملي���ون دينار في 
2008/09/30 إل���ى 20.5 مليون 
دينار في 2009/09/30 أي بزيادة 

مقدارها 514.994 دينارا بنسبة 
.%2.6

كما ازدادت أرباح االستثمارات 
من 84.480 دين���ارا إلى 1.004 
مليون دينار، كما ارتفع العائد 
على رأس امل���ال من 12.9% إلى 

.%13.1
 كما ارتفع العائد على حقوق 
املس���اهمني من 4.7% إلى %5.3 
كما ارتفع العائد على األصول 

من 2.1% إلى %2.9.
أما بالنسبة للنشاط التأميني 
فقد حققت الشركة أرباحا ممتازة 
مقدارها 1.53 مليون دينار والتي 
متثل 67.5% من األرباح احملققة 

للتسعة أشهر من هذا العام.
وأضاف البح���ر ان حتقيق 
األرب���اح والنتائ���ج املذكورة 

املالية  في ظل ظ���روف األزمة 
العاملية وفي ظل  واالقتصادية 
املنافسة الشديدة التي تواجهها 
صناع���ة التأمني محليا وعامليا 

يعتبر اجنازا بكل املقاييس.
وأض���اف البح���ر أن ه���ذه 
االجنازات حتققت بفضل الدعم 
املس���تمر من العم���الء وثقتهم 
بالشركة ومس���اندة املساهمني 
وتفان���ي وإخ���الص موظف���ي 

الشركة.
هذا ومن املنتظر أن تستمر 
مسيرة النجاح وحتسني النتائج 
التي  بفض���ل االس���تراتيجية 
وضعها مجلس إدارة الش���ركة 
في تطبيق السياسة التأمينية 
االنتقائي���ة وجتنب املضاربات 
واحلفاظ على عمالء الش���ركة 
واجتذاب عم���الء جدد بتطوير 
األداء وإدخال منتجات جديدة 
ومبتك���رة لتلبي���ة احتياجات 
التأميني باإلضافة إلى  السوق 
الدؤوب على  الش���ركة  حرص 
تدريب وتطوي���ر الكادر الفني 
دعما لقدرته في توفير منتج جيد 
ومتنوع للحفاظ على ما وصلت 
إليه الش���ركة من جناح وتقدم 
وزيادة في رأس املال والذي وصل 
مؤخرا إلى 17 مليون دينار وبذلك 
حتتل الشركة املركز الثاني في 
الترتي���ب بني كبرى ش���ركات 

التأمني العاملة بالكويت.

توفيق البحر

)متين غوزال(هبوط حاد ملؤشرات البورصة

جـع  ا تــر
القيادية  الشركات 
يدفــع  أسـعار 
الشركات  أسـهم 
الرخيصة للتدهور


