
الخميس 5 نوفمبر 2009   41اقتصاد

5.4 ماليين دينار خسارة »كميفك«

5.7 ماليين دينار أرباح »أسيكو« لـ 9 أشهر

532 ألف دينار خسارة »ك تلفزيوني«

658 ألف دينار أرباح »صيرفة« لـ 9 أشهر

811 ألف دينار أرباح »ريم« لـ 9 أشهر

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
ان ش���ركة الكويت والشرق األوسط 
لالستثمار املالي )كميفك( أفادت بأنها 
حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30سبتمبر2009، 
أمس األول حيث حققت الشركة خسارة 

تقدر ب� 5.4 ماليني دينار ما يعادل 21 
فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 7.8 
ماليني دينار خ���الل نفس الفترة من 
السنة املاضية، فيما بلغ إجمالي حقوق 
 املساهمني 48.7 مليون دينار مقارنة

ب� 60.13 مليون دينار خالل نفس الفترة 
من السنة املاضية.

أعل����ن س����وق الكويت ل����ألوراق 
املالية ان مجلس إدارة شركة أسيكو 
للصناعات »أسيكو« قد اجتمع أمس 
واعتم����د البيانات املالي����ة املرحلية 
للشركة للفترة املنتهية في 30 سبتمر 

2009 حيث حققت الشركة أرباحا في 
حدود 5.7 ماليني دين����ار مبا يعادل 
27 فلسا للس����هم مقابل حوالي 8.25 
ماليني دينار أرباحا عن نفس الفترة 

من السنة املالية املاضية.

ورد في إعالن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان مجلس إدارة الشركة الكويتية 
للكيب����ل التلفزيوني )ك تلفزيوني( 
اجتمع اول من أمس واعتمد البيانات 
املالي����ة املرحلية للش����ركة للفترات 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009، حيث 
تكبدت الشركة خسائر قدرت ب� 532 

ألف دينار فيما سجلت خسائر 283 
ألف دينار خالل األشهر ال� 3 املاضية 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009. وبلغ 
إجمالي املوجودات املتداولة للشركة 
خالل التسعة أشهر من السنة 2.53 
مليون دينار فيما بلغ إجمالي املطلوبات 

املتداولة في حدود 3 ماليني دينار.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية 
البحرينية  الكويتي����ة  الش����ركة  ان 
للصيرف����ة الدولية »صيرفة« أفادت 
بأنها قد حصلت عل����ى موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية 
املرحلية للش����ركة للفترات املنتهية 
في 30 س����بتمبر 2009، حيث حققت 

الش����ركة 658 ألف دينار أرباحا مبا 
يعادل 14 فلسا للسهم مقابل حوالي 
712 ألف دينار أرباحا عن نفس الفترة 
من السنة املالية املاضية. وبلغ إجمالي 
املوجودات املتداولة للشركة 14مليون 
دينار مقابل إجمالي مطلوبات متداولة 

في حدود 7 ماليني دينار.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
ان مجلس إدارة شركة إدارة األمالك 
العقارية »رمي« قد اجتمع أمس واعتمد 
البيانات   املالية املرحلية للش����ركة 
للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2009، 
 حيث حققت الش����ركة أرباحا قدرت

ب� 811 ألف دينار مبا يعادل 7.7 فلوس 
للسهم مقابل تسجيلها لربح بحوالي 
674.8 ألف دينار مبا يعادل 8 فلوس في 
نفس الفترة من السنة املالية املاضية. 
وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 15.14 

مليون دينار.

إعداد: منى الدغيميإعالنات البورصة

»الوطني« وأسهم شركات »الخرافي« يقودان الصعود القوي للسوق
ومعلومات إيجابية عن صفقة »زين« تحّد من توتر المتداولين

ارتفاعا  الشركات االس����تثمارية 
في اسعارها في تداوالت نشطة، 
حيث حققت بعض االسهم ارتفاعا 
في اسعارها باحلد االعلى خاصة 
اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين 
في قطاع االستثمار كاالستثمارات 
الوطني����ة والس����احل للتنمي����ة 
واالستثمار واملال لالستثمار، كما 
حققت اسهم اخرى ارتفاعا باحلد 
االعلى مثل عارف االس����تثمارية 
والصيرفة التي اعلنت عن ارباح 
التسعة اشهر تقدر بنحو  لفترة 
658 الف دينار ما يعادل 14.2 فلسا 
منها ارباح قدرها 173 الف دينار في 
الربع الثالث ما يعادل 3.8 فلوس 
للسهم، وتراجعت تداوالت سهم 
ايفا امس مقارنة بأول من امس مع 
استقرار سعره، فيما ان سهم الديرة 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره 
في تداوالت ضعيفة، وبشكل عام، 
رغم اخلسائر او االرباح الضعيفة 
الت����ي اعلنتها بعض الش����ركات 
االستثمارية لفترة التسعة اشهر 
اال ان مج����رد االعالن عن النتائج 
املالية يجنب هذه الشركات ازمة 
الثقة جتاهها في حال تأخرها عن 
االعالن عن نتائجها وبالتالي وقف 

تداول اسهمها وخاصة ان تبعية 
الكويت  شركات االستثمار لبنك 
املركزي تزيد من الثقة فيها حتى 
وان كانت نتائجها املالية متواضعة 
اال انها تظهر ان مشاكلها تنحصر 
ف����ي ازمة الس����يولة التي تواجه 
الش����ركات في مختلف القطاعات 
وصعوبة تسييل اصولها في ظل 
املناخ العام محليا واقليميا، وحقق 
ارتفاعا  سهم الصفاة لالستثمار 
ملحوظا في س����عره في تداوالت 
مرتفعة نس����بيا، فيما ان س����هم 
اكتتاب سجل ارتفاعا محدودا في 
سعره في تداوالت ضعيفة، بينما 
حافظ سهم املدينة على سعره في 

تداوالت ضعيفة ايضا.
حققت اغلب اس����هم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم 
قياسا مبعدالت تداولها السابقة، 
فقد شهد سهم الصناعات الوطنية 
ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره 

السوقي.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اس����عارها 
في تداوالت مرتفعة نس����بيا، فقد 
حقق سهما اجيليتي وزين ارتفاعا 
ملحوظا في اسعارهما السوقية في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما ان 
حركة التداول على اسهم الشركات 
الرخيصة اتسمت بالضعف النسبي 
مع ارتفاع ملحوظ في اس����عارها 
الغلب هذه االسهم. واتسمت حركة 
التداول على اسهم الشركات غير 
الكويتية بالضعف احلاد مع ارتفاع 
اسعار بعضها خاصة سهم القابضة 

املصرية.

الكبيرة من خالل السيطرة على 
عمليات العرض والطلب على اسهم 
الش����ركات التابعة لكل مجموعة 

استثمارية، باالضافة الى بذل جهود 
حثيثة م����ن قبل احلكومة لفرض 
اجندته����ا االقتصادي����ة واقرارها 
باعتبار انه����ا مبنزلة انقاذ البالد 

من ازمتها االقتصادية الراهنة.
ارتفعت حرك����ة التداول على 
قطاع البنوك مقارنة بأول من امس 
مع صعود اسعار بعض االسهم، 
الذي  الوطني  البنك  خاصة سهم 
حقق مكاس����ب سوقية كبيرة في 
تداوالت محدودة جدا، االمر الذي 
يظهر ان هناك اطرافا لها قدرة على 
التحكم في سعر السهم من خالل 
العرض والطلب، فاذا كانت هناك 
عروض كبيرة فإن هذا يدفع الى 
االحجام عن شراء السهم خوفا من 
ان هذه العروض ستدفع للهبوط، 
فيما ان مع زيادة الطلبات وانخفاض 
العروض فإن ذلك سيدفع السهم 
لالرتفاع، وقد ادى الصعود الكبير 
لس����هم البنك الوطني الى ارتفاع 
كبير ايضا لسهم بنك بوبيان في 
تداوالت ضعيفة في الوقت 
الذي اعل����ن فيه البنك اول 
من امس عن خسائر كبيرة 
لفترة االشهر التسعة تقدر 
بنح����و 17.4 مليون دينار، 
كذلك حقق سهم بيتك ارتفاعا 
نسبيا في سعره في تداوالت 
محدودة ايضا، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة على سهم 
بنك اخللي����ج اال انه حافظ 
على سعره مستقرا، االمر 
الى ان طبيعة  الذي يشير 
البيع سيطرت على تداوالت 

السهم.
وحقق����ت اغلب اس����هم 

مليون سهم نفذت من خالل 1086 
صفقة قيمتها 5.8 ماليني دينار.

واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 39.9 
مليون سهم نفذت من خالل 975 
صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املرك����ز الراب����ع بكمية تداول 
حجمها 20.9 مليون س����هم نفذت 
من خ����الل 616 صفق����ة قيمتها 9 

ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 17.7 
مليون سهم نفذت من خالل 577 

صفقة قيمتها 8.5 ماليني دينار.

التذبذب الحاد

التزال حركة االداء العام للسوق 
قابعة حتت وتيرة التذبذب احلاد 
صعودا وهبوطا، وهذه تعد اصعب 
مرحلة متر بها البورصة، فهي تدفع 
الى االحجام عن الشراء االستثماري 

والعمل املؤسسي في السوق، 
وفي الوقت نفسه تزيد من 
قوة املضاربات وسرعة جني 
االرب����اح، االمر الذي يخلق 
اضطراب����ات في االس����عار 
واجواء نفسية غير مريحة 
املتداولني،  ل����دى اوس����اط 
خصوصا الصغ����ار منهم، 
ومن املتوقع اس����تمرار هذا 
االداء الى ان تنتهي الفترة 
القانونية العالنات الشركات 
ليدخل الس����وق في مرحلة 
الفرز واعادة تقييم اسعار 
االس����هم في ضوء النتائج 
الذي سيؤدي  املالية، االمر 

الى استقرار السوق نسبيا، لكن 
الدخ����ول في هذه املرحلة يتطلب 
دعما من املجاميع االس����تثمارية 

هشام أبوشادي
على الرغم من االجواء االيجابية 
التي اضفاه����ا الصعود امللحوظ 
لسوق الكويت لألوراق املالية أمس 
على نفسية أوساط املتداولني اال ان 
اجلانب املضاربي لعب دورا اساسيا 
في هذا الصعود والذي جاء مدعوما 
بالتصريحات االيجابية للرئيس 
التنفي����ذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ابراهيم دبدوب عن زيادة 
رأسمال البنك الوطني وانطباعاته 
اجليدة ح����ول بع����ض االوضاع 
االقتصادي����ة في البالد، باالضافة 
الى املعلومات التي انتش����رت في 
الس����وق حول اعتزام بنك نامورا 
اليابان����ي البدء قريبا في عمليات 
النافي للجهالة في اطار  الفحص 
االجراءات املتفق عليها المتام صفقة 
بيع 46% من اسهم زين االمر الذي 
ادى إلى صعود اسعار اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، 
ويظهر الصعود العام للسوق مدى 
سيطرة سياسة القطيع على نفسية 
وقرارات أوساط املتداولني سواء 
في الصع����ود او الهبوط، كما ان 
ذلك يظه����ر ان احلالة النفس����ية 
ُتعد العامل األساس����ي للس����وق 
رغم انها الب����د ان تكون مدعومة 
مبحفزات اساسية ايجابية، فما بني 
اخلسائر الكبيرة في االيام املاضية 
والصعود امللحوظ امس لم يتغير 
أي ش����يء على مستوى االوضاع 
العامة للس����وق سواء السياسية 
او االقتصادية او على مس����توى 
النتائج املالية للشركات، فال يزال 
هناك عدد كبير من الش����ركات لم 
تعلن نتائجها املالية، خاصة بعض 

العامل  القيادية، ولكن  الشركات 
االيجابي في صعود امس انه يعطي 
مؤش����رات عل����ى ان اي تطورات 
ايجابية في صفقة زين ستعطي 
السوق جرعة نشاط قوية تعوض 
اخلسائر التي تكبدتها البورصة في 
شهر اكتوبر املاضي، كما ان ذلك 
يعطي مؤشرات بأن السوق يتوقع 
ان يشهد نشاطا افضل بعد نهاية 
الفترة القانونية إلعالنات الشركات 

عن نتائجها املالية.
ارتفع املؤشر العام للبورصة 
88 نقطة ليغلق على 7330 نقطة 
بارتفاع نسبته 1.22% مقارنة بأول 
من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
9.76 نقاط ليغلق على 424.47 نقطة 
بارتفاع نسبته 2.35%. وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 266.2 مليون سهم 
نفذت من خالل 5543 صفقة قيمتها 

47.5 مليون دينار.
الش����ركات  قط����اع  تص����در 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 96.9 مليون س����هم نفذت 
من خالل 1979 صفقة قيمتها 9.8 

ماليني دينار.
وجاء قط����اع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 78.2 

مضاربات سريعة 
على قطاع االسـتثمار 
الرخيصـة  واألسـهم 
في مختلف القطاعات

قيمة  استحواذ 
 9 أســهم  تـداول 
شركات على %51.3 
اإلجمالية القيمة  من 

ت
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 استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
24.4 مليون دينار على 51.3% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: البنك الوطني، بنك الخليج، 
بيتك، مجموعة الصناعات، منا القابضة، اجيليتي، 

زين، الصفاة لالستثمار، منشأت.
ـــهم زين البـالـغة  ــتحوذت قيـمة تـداول س  اس
ــن القيمة  ــى 10.5% م ــن ديـنار عل ـــة ماليي خـمـس

االجمالية.
 حققت مؤشرات سبعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنوك بمقدار 160.8 نقطة، تاله قطاع االستثمار 
بمقدار 148 نقطة، تاله قطاع الخدمات بمقدار 145.9 

نقطة.

)محمد ماهر(أجواء االرتياح احلذر تسود املتداولني لصعود السوق

المؤشر 88 نقطة وتداول 
266.2 مليون سهم قيمتها 

47.5 مليون دينار

ارتفاع

العمر: مصارف عالمية تبدي اهتمامًا بالعمل 
بمنتجات التمويل اإلسالمي

وأساتذة، إلى أن اخلدمات واملنتجات 
واملالية اإلسالمية أصبحت قطاعا 
مهما في االقتص����اد العاملي وهي 
متاحة للجميع بصرف النظر عن 
العرق أو اجلن����س أو الدين وقد 
وجدت العديد من األسواق في العالم 
في املنتجات املالية اإلسالمية خيارا 
بديال ومهما في ظل األزمة املالية، 
داعيا البنوك اإلسالمية إلى البناء 
على هذا الواقع االيجابي نحو مزيد 
من االنتش����ار والنمو وتوضيح 
املفاهيم خاصة في جانب املعامالت 
التي يكثر استخدامها مثل املرابحة 
واإلجارة واالس����تصناع وغيرها، 
مقدما في هذا املجال شرحا مختصرا 
البنك  الفرق اجلوه����ري بني  عن 
االسالمي والبنك التقليدي وتطور 
مس����يرة األول، حيث نهض بيتك 
بدور ري����ادي في تاريخ الصيرفة 
اإلسالمية وأصبح عنوان جناها 

البارز على مختلف األصعدة.

قال الرئي����س التنفيذي لبيت 
التمويل الكويت����ي )بيتك( محمد 
العمر إن اإلج����راءات والتعليمات 
التي أصدرها بنك الكويت املركزي 
في الفترة األخيرة جنبت املصارف 
الكويتية ومن ثم املصارف الكويتية 
من تفاقم حدة تداعيات األزمة املالية 
العاملية، فمثال ساهمت قاعدة 80 � 20 
أي حتديد نسبة محفظة التسهيالت 
االئتمانية إلى اجمالي ودائع األفراد 
والقطاع اخلاص ب� 80%، وهو ما 
وضع س����قفا ملنح االئتمان ومنع 
من اإلفراط ف����ي اإلقراض إضافة 
إلى متابعته احلثيثة واملستمرة 
ألداء اجلهاز املصرفي مشيرا إلى 
أن االقتصاد الكويتي لديه عناصر 
قوة تعزز النظرة االيجابية إليه في 
اخلارج ومنها أن الكويت دولة ذات 
مالءة مالية وقدرات بشرية مدربة 
ومؤهلة ولديها نظام دميوقراطي 
يعزز من احلريات ويضفي على 

في اهتمامات السلطتني، فسنرى 
تطورات اقتصادية ملموسة تساهم 
في حتريك العجل����ة االقتصادية 
ودعم السوق، فاحلكومة مدعوة 
لزيادة اإلنفاق وطرح مشاريع أمام 
املستثمرين وإزالة بعض العراقيل، 

تش����ريعاتها وقوانينها استقرارا 
كبيرا. وأضاف العمر في لقاء مع 
طلبة جامعتي التروب وسونبورن 
الذين يزورون البالد  االسترالية 
حاليا أنه في املرحلة املقبلة إذا ما 
مت إعط����اء األولوية إلى االقتصاد 

وعلى السلطة التشريعية ممثلة في 
النواب دعم هذا التوجه وإبداء مزيد 
من التعاون، فالعامل االقتصادي 
أصبح عن����د املواطن املعيار األهم 
لتقييم اجنازات اجلانبني. واشار 
العمر، خالل اللقاء الذي ضم طلبة 

جانب من لقاء محمد العمر مع أعضاء الكلية االسترالية

42.47 مليون دينار حقوق مساهمي »دانة الصفاة«
املنتجات البحري����ة، وفي الوقت 
نفس����ه فإنه ال توجد أي إيرادات 
من االستثمارات خالل فترة الربع 
الثالث، وقد توقع رئيس مجلس 
اإلدارة حدوث حتسن في قطاعات 
املطاعم والعمليات خالل فترة الربع 

الرابع من هذا العام.

املطاعم خالل شهر رمضان بشكل 
خاص وأشهر الصيف بشكل عام 
وإلى كارثة محطة مشرف للصرف 
الصحي التي أثرت تأثيرا بالغا على 
قطاع العمليات في شركة األسماك 
إلى جانب االنخفاض املعتاد خالل 
شهر رمضان حيث يقل الطلب على 

ص����رح رئيس مجل����س إدارة 
شركة دانة الصفاة الغذائية عادل 
الصقعبي بأن مجلس إدارة الشركة 
اعتمد البيانات املالية للشركة عن 
فت����رة الربع الثال����ث املنتهية في 
2009/09/30 حيث أظهرت النتائج 
حتقيق الشركة لربح قدره 13633 
دينارا. وبلغت حقوق املساهمني 
حت����ى 2009/09/30 نحو 42.47 
ملي����ون دينار مقارن����ة ب� 50.26 
مليون دينار للفترة نفسها من العام 
السابق. وبلغت ربحية السهم حتى 
نهاية الربع الثالث من عام 2009 
مبلغ 0.05 فلس للسهم مقارنة بربح 
قدره 17.72 فلسا للفترة نفسها من 

العام السابق.
كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 
مع نهاية الربع الثالث من عام 2009 

مبلغ 148 فلسا.
هذا وقد بلغت مبيعات قطاع 
إدارة املطاع����م والتجهيزات حتى 
2009/09/30 نحو 1.66 مليون دينار 
مقارنة مببل����غ 1.12 مليون دينار 
للفترة نفس����ها من العام السابق 

وذلك بنسبة منو قدرها %48.
كم����ا بلغ����ت مبيع����ات قطاع 
العمليات )األسماك والدانات( 4.76 
ماليني دينار حتى نهاية الربع الثالث 
من عام 2009 مقارنة مببلغ 4.87 
ماليني دينار للفترة نفسها من العام 

السابق بانخفاض قدره %2.
وق����ال الصقعبي ان الس����بب 
الرئيسي النخفاض النتائج املالية 
يعود النخف����اض مبيعات قطاع 

13633 ديناراً أرباحها للربع الثالث

29 مليون دينار إجمالي مخصصات  
»بوبيان« حتى نهاية سبتمبر

استمراراً لسياسته المتحفظة وتعزيزاً لمركزه المالي

قال بنك ب�وبيان ان إجم��الي المخص��ص�ات التي تم تكوينها 
خالل الفت��رة المن��ت�هية في 30 سبتمبر ال���ماضي بلغ حوالي 
29 مليون دينار اس���تم��رارا للس��ياس���ة المت���حفظة ال��تي 
ينت��هجه���ا الب�نك م�نذ بداي�ة العام الحال���ي بغ�رض تع��زيز 

مركزه المالي.
وأض���اف البنك في بيان صحافي نش���رته »كونا« أمس أن 
تكوين تلك المخصصات س���يكون له اثر ايجابي يدعم المركز 
المالي للبنك مبينا أن ذلك وإستراتيجية البنك الجديدة سيمهدان 

الطريق له لتحقيق أهدافه المستقبلية.
وأوضح ان الخس���ارة التي تعرض له���ا البنك حتى نهاية 
س���بتمبر الماضي »لم ولن تؤث���ر مطلقا على توزيعات أرباح 
المودعين بالبنك حيث انه يتم خصمها لمصالحهم قبل احتساب 

نتائج أعمال البنك«.
وكان البنك أعلن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2009 
التي أظهرت تس���جيل خس���ائر غير محققة بلغت 5.5 ماليين 
دينار وبواقع 4.7 فلوس للسهم الواحد بينما بلغت الخسائر 
غير المحققة عن التسعة اشهر االولى من العام الحالي حوالي 

17.2 مليون دينار وبواقع 14.8 فلسا.


