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اجتماع أربعة مجالس إدارات 
شركات لمناقشة بيانات الربع الثالث

عمومية «المستثمرون» ١٧ نوفمبر الجاري

أرباح «المعامل» بلغت ١٫٣ مليون دينار للـ ٩ أشهر

مليون دينار أرباح «النخيل» لـ ٩ أشهر

٨٨٠ ألف دينار أرباح «كامكو» لـ٩ أشهر

«بنك بوبيان» يخسر ١٧٫٢ مليون دينار

«خليج متحد» يربح ٥٫٢ ماليين دينار لـ ٩ أشهر

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية 
ان مجلس إدارة الشركة اخلليجية 
(الصخور) سوف يجتمع غدا وذلك 
مـــن أجل مناقشـــة البيانات املالية 
املرحلية للشركة للربع الثالث املنتهي 
في ٢٠٠٩/٩/٣٠. كما ان ادارة شركة 
إدارة األمالك العقارية (رمي) وشركة 

العقارات املتحدة «متحدة» سيجتمعان 
اليوم، فيما سيكون اجتماع مجلس 
إدارة الشركة االهلية القابضة (اهلية) 
يوم الثالثاء املوافق ١٠ نوفمبر اجلاري 
وذلك من أجل مناقشة البيانات املالية 
املرحلية للشركة للربع الثالث املنتهي 

في ٢٠٠٩/٩/٣٠.

تنعقد الثالثاء املوافق ١٧ نوفمبر 
اجلاري اجلمعية العمومية العادية 
لشركة مجموعة املستثمرون القابضة 

في مقر الشركة.

الكويت لألوراق  وذكر ســـوق 
املالية أن اجلمعية ستنتخب  مجلس 
إدارة جديدا للشركة للسنوات الثالث 

القادمة.

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
أن مجلس ادارة الشركة الكويتية 
لبناء املعامل واملقاوالت قد اجتمع 
امس االول واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٢٠٠٩/٩/٣٠، محققا ارباحا بلغت 
١٫٣٦٩ مليون دينار بربحية للسهم 

بلغت ٢٧٫١٤ فلســـا مقارنة بـ٢٫١٨ 
مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 
املاضي، وبلـــغ اجمالي املوجودات 
املتداولـــة ٢٥٫٢ مليون دينار فيما 
بلـــغ اجمالي املطلوبـــات املتداولة 
١٨٫٨ مليـــون دينار وبلغت حقوق 

املساهمني ١٠٫٤ ماليني دينار.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية 
النخيل  إدارة شـــركة  بأن مجلس 
لإلنتاج الزراعي (النخيل) قد اجتمع 
أمس األول، واعتمد البيانات  املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٢٠٠٩/٩/٣٠ حيث حققت الشركة 
١٫٠٣٩ مليون دينار بربحية للسهم 

بلغت ١١٫٧٩ فلســـا مقارنة بأرباح 
بلغت ٥٦٩ الف دينار للفترة نفسها 
وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة ٧٫١ 
ماليني دينار أما إجمالي املطلوبات 
املتداولة فـ ١٫٠٥ مليون دينار   فيما 
وصل اجمالي حقوق املساهمني ٨٫٠٥ 

ماليني دينار.

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
أن شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة   األصول (كامكو) أفادت بأنها 
حصلت على موافقـــة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية 
للفترة املنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠، امس 
االول حيث حققت الشركة ارباحا تقدر 
بـ ٨٨٠٫٩٩٩ ألف دينار بربحية للسهم 
بلغت ٣٫٥ فلوس مقارنة بأرباح بلغت 

٢٠٫٦ مليون دينار عن الفترة نفسها 
من العام املاضي، فيما بلغت ارباحها 
عن االشـــهر الثالثة املنتهية في ٣٠ 
ســـبتمبر املاضـــي ٣٥٣ الف دينار 
وبلغ اجمالـــي املوجودات املتداولة 
٣٢٫٨ مليـــون دينـــار  وبلغ اجمالي 
املتداولـــة ٤٠٫٩ مليون  املطلوبات 
دينار واجمالي حقوق املســـاهمني 

٩٥٫٢ مليون دينار.

اعتمد بنك بوبيان البيانات املالية 
املرحلية للبنـــك للفترات املنتهية 
في ٢٠٠٩/٩/٣٠ حيـــث مني البنك 
بخسائر تقدر بـ  ١٧٫٢ مليون دينار 
بخسارة للســـهم بلغت ١٤٫٨ فلسا 
مقارنة بأربـــاح بلغت ١٩٫٢ مليون 
دينار عن الفترة نفســـها من العام 
املاضي. وأفاد سوق الكويت لألوراق 
املالي بأن خسائر البنك عن الثالثة 

أشهر االخيرة من الربع الثالث بلغت 
٥٫٤ ماليني دينار بخسارة تقدر ٤٫٧ 
فلوس للسهم مقارنة بأرباح بلغت 
٥٫٥ ماليني دينار عن الفترة نفسها 
من العام املاضي وذكر الســـوق ان 
اجمالي املوجودات بلغ ٩٢٤٫١ مليون 
دينـــار   واجمالي املطلوبات ٨٠٠٫٣  
مليون دينار فيما بلغ اجمالي حقوق 

املساهمني ١٢١٫٥ مليون دينار.

إعداد: فواز كراميإعالنات البورصة

ذكر تقرير شركة بيان لالستثمار حول 
أداء األســــهم في األســــواق اخلليجية انها 
اجتمعت على تسجيل اخلسائر ملؤشراتها 
بنســــب متفاوتة بنهاية شهر أكتوبر، فيما 
كان سوق دبي املالي االستثناء الوحيد بعد 
تسجيل مؤشره مكسبا شهريا وإن كان طفيفا. غير أن معظم األسواق 
اخلليجية متكنت من احلفاظ على مكاسب سنوية ملؤشراتها، فيما سجل 
مؤشرا سوقي الكويت لألوراق املالية والبحرين لألوراق املالية خسائر 
سنوية. هذا وشهد شهر أكتوبر تراجعا نسبيا لتأثير الظروف االقتصادية 
العاملية وأداء أســــواق األسهم الرئيسية في العالم على بعض أسواق 
األسهم اخلليجية، إذ شهد األسبوعان األخيران من الشهر انخفاض ذلك 

التأثير ملصلحة العوامل الداخلية اخلاصة بكل سوق والتي زاد حجم 
تأثيرها على مجريات التداول. وقال ان املؤثر الداخلي الرئيســــي هو 
إعالنات نتائج الـ ٩ شــــهور املنقضية، حيث تعد تلك اإلعالنات حجر 
الزاوية الذي ينتظره املستثمرون للبناء عليه فيما يخص تقديراتهم 
للنتائج السنوية للشركات املدرجة، وبالتالي إعادة تكوين مراكزهم 
االســــتثمارية. وكان لتأخر اإلعالنات في بعض األســــواق دور سلبي 
ال تخطئه العني، خاصة في األســــواق التي تأخــــر فيها عدد كبير من 
الشركات في اإلعالن عن نتائجها املالية، فيما بدأ املستثمرون بالفعل 
في األسواق األخرى بإعادة تكوين مراكزهم االستثمارية، وأثمر ذلك 
حالة من احلراك انعكست على زيادة نشاط التداول اإلجمالي لألسواق. 
وأضاف التقرير ان عمليات املضاربة والتجميع على األسهم القيادية 

مثلت الطابع العام لعمليات الشــــراء خالل الشهر املاضي في أسواق 
األســــهم اخلليجية، وإن اختلفت نسب كل منها بني سوق وآخر، فيما 
كان حضور عمليات جني األرباح سمة عامة في كل األسواق. ويرجع 

ذلك إلى تباين العوامل الداخلية اخلاصة بكل سوق.
وأشــــار إلى أن هدفي سوق الكويت لألوراق املالية، لعبت األخبار 
املتعلقة بصفقة «زين» دورا واضحا في مســــار التداوالت، كما تراجع 
نشاط التداول في السوق حتت تأثير حتفظ املستثمرين بسبب تأخر 
إعالنات نتائج الشركات عن التسعة شهور من ناحية، وترقبهم للوضع 
السياسي احمللي من جهة أخرى. أما السوق املالية السعودية، فشهدت 
حتركا نشطا للمضاربني خاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن 

نتائجها املالية وسط زيادة كبيرة في نشاط التداول.

تقـريـر

«بيان»: عمليات المضاربة الطابع العام لعمليات الشراء في أسواق األسهم الخليجية

المؤسسة الماليزية للتصنيف تثبت تقييمها
لـ «بيتك ـ ماليزيا» على المديين القصير والطويل

أعــــادت وكالة املؤسســــة   
 MARC املاليزيــــة للتصنيــــف
إحــــدى كبريــــات مؤسســــات 
التصنيف املعتمدة على مستوى 
ماليزيا، التأكيد على التصنيف 
املمنوح لبيت التمويل الكويتي 
املاليزي بيتــــك ـ ماليزيا على 
املديــــني الطويل والقصير عند 
AA+ مشيدة بأداء البنك وقوة 
تصنيفاته ومنتجاته املتنوعة 
ورأســــماله القوي الذي يؤهله 
كأحد قادة الصيرفة اإلسالمية في 
منطقته بشكل أساسي وذكرت 
الوكالــــة في تقريرها عن بيتك 
ـ ماليزيــــا إن قوة أصول البنك 
تبدو كافية ملعاجلة اآلثار التي 
تعرض لها البنك جراء البيئة 
التشغيلية الصعبة التي سادت 
الســــوق املاليزي بشــــكل عام 

خاصة في النصــــف األول من 
العام احلالــــي، لكن قوة رأس 
املال التي يزيد مجموع نسبتها 
على ١٦٫١٤٪ بنهاية النصف األول 
من العام احلالي، قد ســــاهمت 
مع عوامل ايجابية أخرى مثل 
تنوع األنشطة واإليرادات في 
البنــــك اي مضاعفات  جتنيب 

بشأن جودة األصول.
وقال رئيــــس مجلس إدارة 
بيتــــك ـ ماليزيا شــــاهني حمد 
الغامن ان هذا التقييم من الوكالة 
التي تعد ضمــــن اكبر وكالتني 
للتصنيف على مستوى ماليزيا 
شــــهادة مهمة وايجابية للبنك 
الذي حقق خالل ٥ سنوات من 
إنشــــائه جناحات كبيرة على 
مختلف األصعدة، ســــواء على 
مستوى ماليزيا أو منطقة جنوب 

املنطقــــة مثل تطويــــر مدينة 
اسكندر التاريخية في ماليزيا 
ومشروع برج بافليون العمالق 
في وسط العاصمة كواالملبور، 
كمــــا افتتح ٧ فروع في مناطق 
مختلفة من ماليزيا حرص أن 
تكــــون موزعة بني مناطق ذات 
كثافة ســــكنية عالية ومناطق 
النشــــاط  صناعيــــة ومناطق 

التجاري املهمة.
وأضاف الغامن ان بيتك ماليزيا 
قد افتتح مكتبا في سنغافورة 
وآخر في استراليا ضمن جهوده 
لالنتشــــار في مجموعة الدول 
احمليطة مباليزيا باإلضافة إلى 
املساهمة في عدد من املشاريع 
االستثمارية الكبرى في الصني 
واندونيســــيا وتعزيز تواجده 
وخدماته في الســــوق املاليزي 

شرق آسيا والهند والصني بحيث 
أصبح البنك االســــالمي األكثر 
نشــــاطا واألعمق دورا في هذه 
املنطقة، حيث يشارك في اكبر 
العقاري في  التطوير  مشاريع 

الذي يلقى فيه اهتماما وقبوال 
كبيرا من شرائح العمالء املختلفة، 
حيث كانــــت البداية بالتركيز 
على املســــتثمرين والشركات 
ثم التوجه مؤخرا إلى خدمات 
األفــــراد ونظم البنــــك كرنڤاال 
متميزا خالل األيام املاضية في 
جهد يبرز فيه خدماته املوجهة 

لهذه الشريحة.
وأكــــد الغــــامن ان مثل هذه 
التقييمات تعزز الثقة في البنك 
وتفتح أمامه مجاالت جديدة في 
ظل خضوعــــه للبنك املركزي 
املاليزي والتزامــــه بتعليمات 
الرقابة واإلشراف هناك باإلضافة 
إلى املساندة التي يلقاها من بيت 
التمويل الكويتي سواء من حيث 
تقدمي اخلبرات او التعاون في 

بعض املشاريع املشتركة.

شاهني الغامن

بدر العميري وأحمد الهالل يكرمان احد املتميزين

لتشغيل شبكة AT&T المعلوماتية الدولية

«AT&T»  و«كواليتي نت» و«NavLink»  توقع اتفاقية مشتركة
أعلنت شـــركة AT&Tاليوم عن اتساع شبكة خدماتها 
العاملية عبر مد شبكة (NODE) جديدة في الشرق األوسط. 
مركز االتصال اجلديـــد (NODE) اطلق من مدينة الكويت، 
ليوفر لعمالء شركة AT&T العامليني اتصاال متطورا بالشبكة 
العاملية، كما سيمنح قطاع األعمال احمللي بالكويت اتصاال 

أفضل بالسوق العاملية عبر شبكة AT&T العاملية. 
اطلق مركز اتصال شـــبكة AT&T اجلديد بالتعاون مع 
شركة كواليتي نت ـ الشركة الكويتية الرائدة في توفير 
احللول املتكاملة في مجال االتصاالت املعلوماتية واملزود 
الرئيســـي خلدمات االنترنت ـ وشـــركة NAVLINK ـ إحدى 
الشركات التابعة لشركة AT&T، وتعكس االتفاقية االستثمار 
املباشـــر الذي تقوم به AT&Tفي الشـــرق األوسط حيث 
جاء إبرامها عقـــب توقيع اتفاقيات مماثلة في قطر ودبي 
واململكة العربية السعودية. وكجزء من االتفاقية املبرمة 
بني الشـــركات الثالث ستقوم شركة كواليتي نت وشركة 
NAVLINK باســـتضافة (NODE) الشـــبكة العاملية، مما يتيح 

لشركة كواليتي نت وشركة AT&T تقدمي خدمات الشبكات 
اخلاصة VPN لقطاع األعمال من العمالء الكويتيني احملليني 
الباحثني عن االتصال على مســـتوى عاملي وكذلك لعمالء 

AT&Tاحلاليني متعددي اجلنسيات الراغبني في مد نطاق 
تواجدهم وحضورهم في الشرق األوسط.

مركز االتصال اجلديد سيمكن كواليتي نت من تقدمي 
حلول الشبكات اخلاصة من خالل تقنية IP  VPN لتوجه عن 
طريق تقنية (MPLS) عبر شبكة AT&T العاملية، حيث تتيح 
تقدمي خدمات الشبكات اخلاصة VPN واالتصال بني جميع 
أعضاء شبكة االتصال مع ضمان األمن والسرية واملرونة 
ومستويات فائقة من األداء من خالل حلول على مستوى 
عاملي مخصصة لقطاع األعمال. وقد صرح العضو املنتدب 
بشركة كواليتي نت راشد عبداهللا قائال: «إن جناحنا في 

أن نكون في طليعة مقدمي حلول االتصاالت املعلوماتية 
فـــي الكويت ال يرجع فقط إلـــى منهجنا في التركيز على 
العمـــالء، وإمنا يرجع أيضا إلى الشـــراكات التي تربطنا 
بكبرى الشركات العاملية في تقدمي خدمات متعددة. وستمنح 
االتفاقية املبرمة مع AT&T وNAVLINK  عمالء كواليتي نت 
خيارا إبداعيا آخر إلضفاء صفة العاملية على شـــبكاتهم 
احمللية. كما تثري االتفاقية خبرة كواليتي نت التي تزيد 

عن عشر سنوات في تقدمي خدماتها لشركات عاملية».
وقد رحب املدير التنفيذي لشـــركة AT&Tفي الشـــرق 
األوسط وأفريقيا جون جبسون باالتفاقية قائال: «لقد عبرت 
AT&Tعن التزامها بتطوير أعمالها في الشرق األوسط، فهذه 
االتفاقيـــة تعكس عزمنا الـــذي ال يفتر في تقدمي وابتكار 
خدمات اتصال الشـــبكات لعمالئنا على مســـتوى العالم 
وإمكانية اتصال الشـــركات احمللية على نطاق عاملي من 
خالل شركائنا. وإضافة إلى بصماتنا األخرى في مناطق 
أخرى من اخلليج، تأتي هذه املبادرة لتقدمي املزيد من الدعم 
لقدراتنا في املنطقـــة، حيث انها متثل عالمة جديدة على 
طريقنا نحو حتقيق ما وعدنا به عمالءنا، كما توفر لقطاع 

األعمال الكويتي اتصال أسهل بالسوق العاملية».

افاد سوق الكويت لألوراق املالية 
بأن مجلس ادارة بنك اخلليج املتحد 
(خليج متحد) قد اجتمع امس، واعتمد 
 البيانات املالية املرحلية للبنك للفترة 
املنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠،  حيث حقق 

البنك ارباحا تقدر بـ ٥٫٢ ماليني دينار 
بربحية للســــهم بلغــــت ٦٫٤ فلوس 
وبلغت ارباح البنك في الربع الثالث 
من العام احلالــــي ٩٤٢٫١ ألف دينار 

بربحية للسهم بلغت ١٫١٤ فلس.

العميري: «الكويتية» تستهدف ١٢٢ مليون دينار من إقليم الكويت
وبهدف رفع االيرادات ورفع كفاءة 

التشغيل.
وتابع: انه مت تشـــغيل خط 
ثان جلمهورية بنغالديش عبر 
رحلتني اسبوعيا ملدينة شيتاغون 
بطائرات ايربـــاص ٣٠٠ والذي 
سيساهم في نقل نحو ٢٥٠ الف 

وافد بنغالي.
التســـويق  ان دائرة  واكـــد 
واملبيعات في االقليم تستهدف 
خططا جديـــدة لنظام احلوافز 
ملكاتب السياحة والسفر والتي 
بدورها تساهم في زيادة املبيعات 

على الطائرات الكويتية.
وقال ســـتكون هنـــاك نقلة 
نوعية للمؤسســـة بعد حتولها 
الى شـــركة في القريب العاجل، 
وهذا سيؤدي الى ابتعادها عن 
األعباء االدارية والروتينية التي 

حتد من انطالقها.

أحمد يوسف
املديـــر االقليمي األعلى  اكد 
مبؤسســـة اخلطـــوط اجلوية 
الكويتية بدر العميري ان املؤسسة 
تسير بخطى جادة نحو الهدف 
املالي للعـــام احلالي بقيمة ١٢٢ 

مليون دينار.
وقال خالل حفل تكرمي وكالء 
السفر ان األوضاع االقتصادية 
مازالت تشـــكل خطـــورة على 
االســـواق العاملية بشـــكل عام 
وعلى سوق النقل اجلوي بشكل 

خاص.
وذكر ان املؤسسة لديها القدرة 
على تخطي الظروف الصعبة التي 
الطيران داخليا  تواجه شركات 
وخارجيا في ظل املنافسة القوية 
للحصول على حصص سوقية 

كبيرة.
واشار الى ان جميع شركات 

لتلبيـــة للطلـــب املتزايد لهذه 
احملطات مما يتوافق مع متطلبات 
السوق واحتياج عمالء املؤسسة 

واضاف ان املؤسســـة زادت 
عدد رحالتها إلى كل من باريس 
ورومـــا وكواالملبـــور وجاكرتا 

الطيران تعاني من انخفاض في 
االيرادات املالية مبا يعادل ٣٠٪ 
لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقارنة بالسنوات 
السابقة وفقا لتقديرات منظمة 

الطيران العاملية «االياتا».
العائد  واضاف ان انخفاض 
املادي بسوق النقل اجلوي يعادل 
٢٥٪ اال ان االنخفـــاض في الـ ٩ 
اشـــهر املاضية من ابريل حتى 
اكتوبر بلغت نســـبته ١٠٪ فقط 
ويتوقع استمرار االنخفاض من 
العام املالي احلالي بسبب استمرار 
الظروف العاملية وظهور مرض 
H١N١ والذي أدى الى انخفاض عدد 

احلجاج ملوسم العام احلالي.
واكد ان املؤسسة تسير وفق 
خطط حثيثة وقوية مستندا إلى 
خطتها الواسعة في سوق الطيران 
من حيث اخلطط املناسبة ملواجهة 

األوضاع الصعبة.

(أحمد باكير)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمل الكويت العاملية 
مكي حميد القالف توفير مجموعة متنوعة من الهدايا 
املتميزة لعمالء الشركة من املؤسسات احلكومية 
واألهلية وعمالئها في األسواق اخلارجية تصلح 
جلميع املناسبات، وميكن تقدميها لضيوف الكويت 
الرسميني وكبار عمالء الشركات واملؤسسات املتميزة 
داخل عبوات خاصة من الصناديق امللكية الفاخرة 

يتم جتهيزها وتغليفها بشكل راق، باإلضافة إلى 
إمكانية إهدائها أيضا لكل محبي العطور الشرقية 
النادرة والتي تعتبر فخرا للصناعة الكويتية. اجلدير 
بالذكر أن هذه التحف حتمل طابعا كويتيا خالصا 
فـــي التصنيع والتعبئة داخل قناني مت تصميهما 
من خالل التراث الكويتي العتيق وهي بذلك تعبر 

عن األصالة والعراقة الكويتية.

القالف: أمل الكويت للعطور وفرت لعمالئها 
مجموعة متنوعة من الهدايا لجميع المناسبات 

اســـتضافت الهيئة العامة لالستثمار عميد كلية وارتن إلدارة 
األعمال البروفيســـور توماس روبيرتســـون ود.بولنت غولتكن 
البروفيســـور في التمويل، وذلك في ندوة خاصة أقامتها الهيئة 
العامة لالستثمار وحضرها بدر السعد العضو املنتدب  واملديرون 

التنفيذيون ومديرو اإلدارات في الهيئة.
ودار موضوع النـــدوة حول «األزمة االقتصادية» وأســـبابها 
ومقارنتها مع األزمات املالية الســـابقة التي عصفت بدول العالم 

خالل القرن املاضي.

«الهيئة» أقامت ندوة
حول األزمة االقتصادية


