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»الوطني«: فائض ميزانية 2010/2009 
»المتوقع« يتراوح بين 4.7 و 6.4 مليارات دينار

الش����ركات على ان تستعيد هذه الشركات اصولها خالل خمس سنوات 
مضافا اليها 25% فرقًا بني القيمة السوقية والقيمة العادلة لهذه االصول 
الى هيئة االس����تثمار، وهذا االقتراح اخذت به العديد من الدول خاصة 
امي����ركا، وكان لهذا االجراء التأثير االيجابي القوي في تعافي االقتصاد 
االميرك����ي وبالتالي تعاف����ى االقتصاد العاملي وبالتبعية اس����واق املال 
العاملية ومعظم االس����واق اخلليجية باس����تثناء السوق الكويتي الذي 
الي����زال يعاني من املس����كنات التي اتخذتها احلكوم����ة دون ان تتدخل 
بعملية جراحية الستئصال املرض الذي يعاني منه االقتصاد الكويتي 
والشركات املدرجة، لذلك سيظل االقتصاد الكويتي وبالتبعية البورصة 
يئن حتت وطأة عدم جدية احلكومة في معاجلة ازمة الشركات واقرار 

مشاريع التنمية االقتصادية.
استمرت حركة التداول املتواضعة على اسهم البنوك مع تراجع اسعار 
اسهم اربعة بنوك فيما ان سهم »بيتك« الوحيد الذي سجل ارتفاعا محدودا 
في سعره في تداوالت متواضعة، ورغم انه لم يتبق سوى يومني فقط 
على نهاية الفترة القانونية العالنات الش����ركات لفترة الربع الثالث اال 

تداول حجمها 35.8 مليون سهم نفذت من خالل 569 صفقة قيمتها 5.3 
ماليني دينار.

وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 19 مليون 
سهم نفذت من خالل 580 صفقة قيمتها 7.3 ماليني دينار.

على الرغم من ان هناك تعوياًل على متاسك السوق عقب نهاية الفترة 
القانونية العالنات الش����ركات اال ان السوق يحتاج الى محفزات ليس 
للصعود بقدر حاجته الى ان تس����اعد في استقراره، فال تزال القراءات 
الس����لبية حول صفقة زين تؤثر على السوق، وقد بدأ ذلك واضحا من 
خالل التراجع الكبير لس����هم زين واسهم الشركات املرتبطة بها، كذلك 

سخونة االوضاع السياسية.
وللحد من تداعيات هذه االحداث على الس����وق يجب على احلكومة 
اتخاذ اجراءات منش����طة للسيولة املالية، واول هذه االجراءات معاجلة 
االصول املتعثرة لدى الشركات، وفي هذا الصدد قدمت عضو مجلس االمة 
د.روال دش����تي مشروع قانون لو مت اقراره فسيوقف النزيف املتواصل 
في الس����وق، ومن اهم بنوده قيام الدولة بش����راء االصول املتعثرة من 

»البورصة« تواصل االنخفاض تحت وطأة تجاهل
أزمة الشركات واالفتقار لمبادرات لتحفيز السيولة

ان البن����ك التجاري وبنك برقان لم يعلنا حتى اآلن األمر الذي يزيد من 
الضغوط النفس����ية على السوق، فضال عن انه لم يعلن حتى اآلن عن 

موعد اجتماع مجلس ادارة شركة زين القرار ميزانية الربع الثالث.
وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا محدودا باستثناء 
تراجع سهم االس����تثمارات الوطنية باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة، 
وذلك تأثرا باخلس����ائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في الربع الثالث 
من العام احلالي والتي بلغت 6.5 ماليني دينار ما يعادل 8 فلوس، فيما 
بلغت خسائرها في التسعة اشهر نحو 5 ماليني دينار ما يعادل 6 فلوس، 
وهذا يعني ان السهم قد يشهد املزيد من الهبوط في حال عدم حصوله 
على عمليات دعم قوية، وازدادت عمليات البيع بشكل ملحوظ على سهم 
ايفا الذي تكبد خس����ائر ملحوظة، كذلك سهم الديرة الذي تكبد خسائر 
س����وقية كبيرة ايضا، فيما متاسك سهم اكتتاب على سعره السابق في 
تداوالت ضعيفة، بينما سجل سهم املدينة للتمويل ارتفاعا محدودا في 
س����عره في تداوالت محدودة ايضا، وسجل سهم كميفك ارتفاعا باحلد 
االعلى في تداوالت متواضعة جدا، فيما سجل سهم االستثمار اخلليجي 

انخفاضا باحلد االدنى في تداوالت متواضعة.
وتراجعت اغلب اسهم الشركات العقارية بشكل محدود في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم فرغم اعالن العربية العقارية عن ارباح جيدة 
لفترة التس����عة اشهر والتي بلغت 5.8 ماليني دينار اال ان سهمها سجل 
تراجعا ملحوظا في س����عره جراء عمليات البيع القوية جلني االرباح، 

فيما انه رغم التداوالت النشطة لسهم ابيار اال ان سعره ظل ثابتا.
اتسمت حركة التداول بالضعف على اغلب اسهم الشركات الصناعية 
التي حقق بعضها ارتفاعا في سعره في تداوالت ضعيفة، فيما ان سهم 
اخلليج للكابالت س����جل انخفاضا باحلد االدنى معروضا دون طلبات، 
وش����هد سهم منا القابضة تداوالت قياسية مع ارتفاع ملحوظ في سعر 
السهم رغم اعالن الشركة عن خسائر في الربع الثالث قدرها 212 ألف دينار 

لتصل ارباحها احملققة لفترة التسعة اشهر الى 5.5 ماليني دينار.
وس����جلت اغلب اسهم الش����ركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها، 
خاصة سهم زين الذي انخفض بشدة بفعل تزايد عمليات البيع ليصل 
السهم الى مستوى دينار و60 فلسا، وليس مستبعدا ان يواصل السهم 
االنخفاض في ظل استمرار الشائعات السلبية حول الصفقة، وفي قطاع 

االغذية انخفض سهم امريكانا بشدة ايضا في تداوالت ضعيفة.
وسجلت بعض االسهم في قطاع الشركات غير الكويتية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على سهمي 

التمويل اخلليجي وانوفست.
وقد استحوذت قيمة تداول 10 شركات على 59.2% من القيمة االجمالية 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة.

هشام أبوشادي
واصل االداء العام لس����وق الكويت لألوراق املالية اجتاهه النزولي 
خاصة املؤشر الوزني الذي تراجع بنسبة 1.4% نتيجة التراجع الواضح 
لسهم زين واغلب اسهم الش����ركات املرتبطة بها حيث تراجع بعضها 
باحلد األدنى االمر الذي زاد من االجتاه النزولي ألغلب اسهم الشركات 
الرخيصة، فمن الواضح ان اجلوانب السلبية احمليطة بالسوق تزداد 
ضغوطها الس����لبية االمر ال����ذي يدفع بتزايد عملي����ات البيع اكثر من 
الش����راء، حيث يتوقع استمرار هذا االجتاه الى ان تنتهي الشركات من 
االعالن عن نتائجها املالية ليدخل الس����وق ف����ي مرحلة الفرز بعد ان 
تنتهي مرحلة تأثره بتأخر الشركات في االعالن عن نتائجها املالية اال 
ان الضغوط السياس����ية زادت االحباط لدى اوساط املتداولني خاصة 
في ظل افتقار الس����وق ألي مبادرات حكومية لوقف النزيف املتواصل 
خلسائر االسهم وتبخر اموال صغار املتداولني، فرغم حاجة االقتصاد 
الكويتي السريعة القرار مشاريع التنمية االقتصادية اال ان البورصة 
في حاجة اشد وأسرع التخاذ اجراءات محفزة لوقف النزيف املتواصل 
وحتريكه����ا نحو الصعود، وذلك من خالل اجراءات س����ريعة ملعاجلة 
ازمة املديونيات التي متر بها العديد من الش����ركات، وفي نفس الوقت 
توفير سيولة مالية جديدة تساعد الشركات على بدء دورة جديدة من 
النشاط خاصة ان اس����تمرار اوضاعها الراهنة سيزيد من الصعوبات 
التي تواجهها األمر الذي سيؤثر على ادائها في العام املقبل، وبالتبعية 

السوق الكويتي.
انخفض املؤشر العام للبورصة 17.2 نقطة ليغلق على 7255 نقطة 
بانخفاض بنس����بة 0.24% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 5.95 نقاط ليغلق على 411.92 نقطة بانخفاض نس����بته %1.42 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 334.7 مليون سهم نفذت من خالل 

440 صفقة قيمتها 47.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 122 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 47 شركة وحافظت 

اسهم 40 شركة على اسعارها و80 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 119.1 

مليون سهم نفذت من خالل 1417 صفقة قيمتها 8.7 ماليني دينار.
وجاء قطاع االس����تثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 94.2 

مليون سهم نفذت من خالل 1276 صفقة قيمتها 9 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.8 مليون 

سهم نفذت من خالل 1135 صفقة قيمتها 11.1 مليون دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 

اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 10 
شركات والبالغة 28.3 مليون دينار، 
على 59.2% من القيمة االجمالية، وهذه 
الش����ركات هي: بيتك، ايف����ا، الديرة، 
الوطنية العقارية، ابيار، منا القابضة، 
اجيليت����ي، زين، التموي����ل اخلليجي 

وانوفست.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين 
البالغ��ة 5.3 ماليني دين��ار على 11% من 

القيمة االجمالية.

ارتفاع مؤش���ر قطاع  باس���تثناء 
الصناعة مبقدار 46.7 نقطة، تراجعت 
مؤشرات باقي القطاعات أعالها قطاع 
اخلدمات 64.5 نقطة، تاله قطاع االغذية 
مبقدار 59.4 نقطة، ثم قطاع الشركات 

غير الكويتية مبقدار 54.7 نقطة.
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أجواء االستياء تسود أوساط املتداولني

المؤشر 17.2 نقطة وتداول 
334.7 مليون سهم قيمتها 

47.8 مليون دينار

انخفاض

أشار بنك الكويت 
الوطن��ي ف��ي موجزه 
االقتصادي األخير حول 
أسواق النفط وتطورات 
امليزانية إلى أن أسعار 
النف��ط ارتفعت خالل 
ش��هر أكتوبر املاضي، 
وتخطت مس��توى ال� 
70 دوالرا للبرميل للمرة 
األول��ى من��ذ أن بدأت 

بالتعاف��ي بداي��ة الع��ام احلالي. وق��د ارتفع س��عر برميل 
اخلام الكويتي خالل شهر أكتوبر بنحو 11.7 دوالرا إلى 76.1 
دوالرا، ليتخط��ى مس��تواه قبل ع��ام. ويعزى ه��ذا االرتفاع 
في جزء منه إلى الضعف املس��تمر في سعر صرف الدوالر، 
الذي تراجع خ��الل أكتوبر بواقع 0.5%. لك��ن عند تقييمها 
باليورو تكون أس��عار النفط ق��د قفزت بنحو 18% أيضا، ما 

يشير إلى وجود عوامل أخرى ساهمت في هذا االرتفاع.
وأوض��ح الوطن��ي أن من بني هذه العوامل، املؤش��رات 
املش��جعة التي أظهرتها البيان��ات االقتصادية اخملتلفة، 
مثل مؤش��ر اإلنتاج الصناعي الذي ارتفع خالل س��بتمبر 
في كل م��ن الصني )بواقع 13.9% على أس��اس س��نوي( 
والهند )10.4%(، باإلضافة إلى التحس��ن املس��تمر الذي 
يظهره مؤش��ر مش��تريات املديرين حول العال��م، وأرباح 
الش��ركات الت��ي فاقت التوقع��ات في الرب��ع الثالث من 
العام احلالي، الس��يما ف��ي الواليات املتح��دة. وتبدو هذه 
العوام��ل كافة داعمة النتعاش قوي ف��ي الطلب العاملي 

على النفط. 
ورأى الوطني أنه مع تنامي الثقة بالنش��اط االقتصادي 
في املدى القصير، واصل احملللون رفع معدالت النمو املتوقع 
للطلب العاملي على النفط، ولو من مس��تويات منخفضة 
جدا. ففي ش��هر أكتوبر على س��بيل املث��ال، رفعت وكالة 
الطاق��ة الدولية من تقديراتها ملعدل النمو املتوقع للطلب 
العامل��ي على النفط لعام 2010 مبق��دار 0.15 مليون برميل 
يوميا إل��ى 1.4 مليون برميل يومي��ا )ليصبح معدل النمو 
الس��نوي املتوقع 1.7%(. كم��ا انها باتت تتوق��ع أن يتراجع 
الطل��ب هذا العام مبا نس��بته 1.9% إل��ى 1.7 مليون برميل 
يوميا، أي أدنى بنح��و 0.2 مليون برميل يوميا عن توقعاتها 
الس��ابقة. وق��ادت هذا التحس��ن التوقع��ات األكثر تفاؤال 
حول منو االقتص��اد العاملي من قبل صن��دوق النقد الدولي 
)+3%(، وه��و املرج��ع األهم الذي تس��تند الوكالة اليه في 
توقعاتها. وبينما تقلصت الفوارق بني معدالت النمو املتوقع 
للطل��ب على النفط في 2009 من قبل مختلف احملللني، إال 
أن توقع��ات وكالة الطاقة الدولية بالنس��بة للعام املقبل 
مازالت األكثر تف��اؤال مقارنة بالتوقع��ات األخرى. إذ يتوقع 
كل م��ن منظمة أوپيك ومركز دراس��ات الطاق��ة الدولية، 
على س��بيل املثال، منو الطلب في الع��ام املقبل مبقدار 0.7 
او 0.8 ملي��ون برميل يومي��ا. ويتركز هذا االختالف حول قوة 
الطلب املتوقع في األس��واق الناش��ئة، بينما من احملتمل أن 
يشهد الطلب في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

استقرارا أو انخفاضا في العام املقبل.
وعن جانب اإلمدادات، أش��ار الوطني إلى أن إنتاج أوپيك 
باس��تثناء العراق ارتفع للشهر السادس على التوالي. وبلغ 
هذا االرتفاع بني أغسطس وسبتمبر املاضيني 72 ألف برميل 
يوميا، ليتجاوز إجمالي اإلنتاج مستواه املنخفض في مارس 
املاض��ي بنحو 675 أل��ف برميل يوميا. وق��د تراجعت درجة 
الت��زام الدول األعض��اء في أوپيك بإجمال��ي خفض اإلنتاج 
املس��تهدف، والبالغ 4.2 ماليني برميل يوميا عن مستويات 
ش��هر س��بتمبر 2008، إلى ما نس��بته 63%، مقارنة بأعلى 
مستوى لها في مارس عند 79%. إذ مع ارتفاع أسعار النفط 
إلى ح��دود 80 دوالرا للبرمي��ل، تراجع احلافز ل��دى املنتجني 
خلف��ض إنتاجهم بش��كل إضاف��ي في ه��ذه املرحلة. وفي 
الواقع، تركزت التكهنات األخيرة حول ما إذا كانت املنظمة 
س��ترفع حصص الدول األعضاء ف��ي اجتماعها املقبل في 
ديس��مبر. لك��ن في ظل مس��توى اإلنت��اج احلال��ي، والذي 
يتعدى املس��توى املس��تهدف، فإن خطوة كه��ذه لن تترك 
أثرا كبيرا على أساس��يات الس��وق. وفي املقاب��ل، حتى لو 

واصل االقتصاد العاملي 
مازال��ت  االنتع��اش، 
هن��اك العدي��د م��ن 
احملاذير التي من شأنها 
أن تدفع بأسعار النفط 
إلى االنخفاض، ومنها 
انتع��اش س��عر صرف 
الدوالر، وارتفاع القدرة 
اإلنتاجية االحتياطية 
ألوپيك، وارتفاع اإلنتاج 
من خارج أوپيك، الس��يما روس��يا، باإلضافة إلى مس��توى 
اخملزون��ات املرتفع. لذل��ك، من املرجح أن تبق��ى أوپيك حذرة 

في إعالن أي تغيير كبير في سياستها. 
وبافتراض أن تبقي أوپيك حجم إنتاجها عند مستوياته 
احلالي��ة أو قريب��ا منها خالل األش��هر الس��تة املقبلة، رأى 
الوطني أن آفاق أساس��يات سوق النفط في املدى القصير 
س��تعتمد على سرعة حتسن الطلب و/أو التغير في حجم 
اإلنتاج من خارج أوپيك. ومع بدء فصل الشتاء في النصف 
الش��مالي من الكرة األرضية، ف��إن تأثير هذين العاملني قد 
ينف��ي أحدهما اآلخ��ر، إذ ان االرتفاع املوس��مي في الطلب 
عل��ى النف��ط )+0.7 ملي��ون برميل ب��ني الرب��ع الثالث من 
الع��ام 2009 والرب��ع األول من 2010( س��يقابله ارتفاع في 
اإلم��دادات م��ن خارج أوپيك. ومن ش��أن هذا الس��يناريو أن 
يبقي أس��عار النفط بحل��ول الربع األول م��ن العام املقبل 
عن��د مس��تويات الربع الثالث م��ن العام احلال��ي، أي قريبة 
م��ن 70 دوالرا للبرميل. وبالتالي، قد يبلغ متوس��ط س��عر 
برمي��ل اخلام الكويتي لكامل الس��نة املالي��ة 2010/2009 

نحو 65.7 دوالرا. 
لكن الوطني أشار إلى أنه في حال جاء تعافي االقتصاد 
العاملي أس��رع م��ن املتوقع � رمبا على النح��و الذي تتوقعه 
وكال��ة الطاقة الدولية � فذلك من ش��أنه أن يرفع الطلب 
عل��ى النفط خ��الل العام 2010. لكن في الواقع، س��يكون 
م��ن غير املرجح تلمس ذلك قبل موس��م الربيع حني يتبدد 
الدع��م ال��ذي يوف��ره عادة فص��ل الش��تاء. وبالتال��ي، فإن 
أث��ر ذلك على أس��عار النف��ط في املدى القصي��ر قد يكون 
متواضع��ا. وبافت��راض أن تبقي أوپيك إنتاجه��ا دون تغيير، 
فقد يرتفع س��عر برميل اخلام الكويتي ف��ي الربع األول من 
الع��ام املقبل إلى نح��و 75 دوالرا، ويواص��ل ارتفاعه بحلول 

بداية السنة املالية املقبلة. 
وف��ي املقاب��ل، رأى الوطني ان أس��عار النفط قد تواجه 
ضغوطا في حال جاءت اإلمدادات من خارج أوپيك أقوى من 
املتوق��ع )كما تفت��رض وكالة الطاقة الدولي��ة(، رمبا بزيادة 
تبلغ 0.3 مليون برمي��ل يوميا في الربع األول من 2010 عما 
كان يتوقع س��ابقا. لك��ن في هذه احلال أيض��ا، لن تتلمس 
األس��واق أث��ر ذلك قبل انته��اء فصل الش��تاء. ووفقا لهذا 
السيناريو، س��يتراجع س��عر برميل اخلام الكويتي بشكل 
طفي��ف ف��ي الربع األول م��ن الع��ام املقبل إل��ى 66 دوالرا. 
وفي حال ل��م جتر أوپيك أي خفض إضاف��ي في اإلنتاج، فإن 
األس��عار قد تهب��ط إلى ح��دود 40 دوالرا للبرمي��ل بنهاية 

العام املقبل.
ووفقا للسيناريوهات الثالثة املذكورة آنفا، أشار الوطني 
إلى أن متوسط س��عر برميل اخلام الكويتي لكامل السنة 
املالية 2010/2009 س��يتراوح ب��ني 65 دوالرا و68 دوالرا، وهو 
م��ا يتجاوز بش��كل ملح��وظ الس��عر املقدر ف��ي امليزانية 
والبال��غ 35 دوالرا. وف��ي الواق��ع، تش��ير البيان��ات الصادرة 
مؤخ��را إل��ى أن اإلي��رادات الفعلي��ة في النص��ف األول من 
الس��نة املالية احلالية قد جت��اوزت بالفعل إجمالي اإليرادات 
املق��درة في امليزاني��ة للس��نة املالية بأكمله��ا. وفي حال 
ج��اءت املصروف��ات الفعلية أقل بنحو 5 إل��ى 10% من تلك 
املقدرة، فيتوقع الوطني أن حتقق امليزانية فائضا يتراوح بني 
4.7 مليارات دينار و6.4 مليارات دينار، وذلك قبل اس��تقطاع 
10% من إجمالي اإليرادات لصالح صندوق األجيال القادمة. 
وبحس��ب تقدي��رات الوطني، فإن ه��ذا الفائ��ض، الذي قد 
يكون ثالث أكبر فائض بالقيمة املطلقة تس��جله الكويت 
ف��ي تاريخها، قد يعادل ما نس��بته 17% إلى 23% من الناجت 

احمللي اإلجمالي املتوقع لعام 2009.

)محمد ماهر(

»استهالكية« استكملت االستحواذ
على 35%  من »روكميت التعاونية«

5.5 ماليين دينار أرباح »منا القابضة«

150 ألف دينار أرباح »فلكس« في 9 أشهر 
3، 7 ماليين دينار أرباح »التقدم التكنولوجي« 

8.7 ماليين دينار 
خسارة »منازل«

5ماليين دينار أرباح 
»الكويتية لالستثمار« 

694 ألف دينار   »صكوك« في 9 أشهر  4.2ماليين دينار خسارة »بيان الستثمار« 

أفاد س����وق الكويت لألوراق املالية بان الش����ركة الوطنية 
للصناعات االستهالكية )استهالكية( قد أنهت اإلجراءات القانونية 
المتالك نسبة 35% من شركة روكميت التعاونية بإمارة الشارقة 
)لصناعة قضبان حديد التسليح( بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليون 

درهم، وقد أفادت الشركة باستكمال تلك اإلجراءات. 

قال س����وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة منا 
القابضة اجتمع امس االول، واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30 سبتمبر املاضي محققا ارباحا بلغت 5.505 
ماليني دينار عن االش����هر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 
بربحية للس����هم بلغت 10.99 فل����وس مقارنة ب� 15.8 مليون دينار 
عن الفترة نفسها من العام املاضي فيما بلغت خسارة منا القابضة 
لألش����هر الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر من العام احلالي 212 الف 
دينار بخسارة للسهم وصلت الى 0.40 فلس للسهم مقارنة بأرباح 

بلغت 4 ماليني دينار عن الفترة نفسها من العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة فلكس 
ريزوتس للمنتجعات والعقارات »فلكس« قد اعتمد، أمس، 
البيانات املالية لل� 9 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
محققة أرباحا قدرها 150 ألف دينار بواقع 2.3 فلس للسهم، 
مقارنة بأرباح قدره���ا 396.1 ألف دينار وبواقع 6.2 فلوس 
للسهم للفترة نفسها من العام املاضي.  وقد حققت الشركة 
أرباحا قدرها 65.7 ألف دينار عن الربع الثالث بواقع فلس 
واحد للسهم  مقارنة بأرباح قدرها 74.5 مليون دينار وبواقع 

1.18 فلس للسهم عن الفترة نفسها من 2008.

افاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة شركة 
التقدم التكنولوجي  )التق���دم( قد اجتمع أمس االول، واعتمد 
البيانات  املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30سبتمبر 
املاضي محقق���ة ارباحا بلغت 3.7 ماليني دين���ار بواقع 37.6 
فلس���ا للس���هم مقارنة 2.1 مليون دينار عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة ش���ركة 
القابضة »منازل« اعتمد  منازل 
أمس البيان���ات املالية للفترات 
املنتهية في 30 س���بتمبر 2009 
متكبدة خسارة 8.7 ماليني دينار 
وبواقع 12.3 فلسا للسهم، مقارنة 
بأرباح بلغت 16.4 مليون دينار 
عن الربع الثالث وبأرباح قدرها 
23 فلس���ا للسهم للفترة نفسها 

من العام املاضي. 

افاد س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة بان الش���ركة الكويتية 
لالستثمار   قد حصلت على موافقة 
بنك الكويت املركزي على بياناتها 
املالية املرحلية للشركة عن األشهر 
التسعة املنتهية في 30سبتمبر 
الش���ركة  املاضي، حيث حققت 
أرباحا بلغت 5.01 ماليني دينار 
بربحية للسهم بلغت 9.14 فلوس 
مقارنة ب� 12.4 مليون دينار عن 
الفترة ذاتها من العام املاضي، فيما 
بلغت ارباح الشركة عن االشهر 
الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر 

املاضي 880.4 الف دينار. 

أفاد السوق بأن مجلس ادارة شركة صكوك القابضة )صكوك( 
قد اعتمد البيانات املالية املرحلية لل� 9 ش����هور املنتهية في 30 
سبتمبر 2009 بخسارة قدرها 694 ألف دينار وبواقع 0.69 فلس 
خسارة للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 4.5 ماليني دينار وبواقع 
4.5 فلوس للس����هم عن الفترة نفسها من العام املاضي.   وقد 
بلغت اخلس����ارة املتحققة عن الربع الثالث 780.8 فلسا للسهم 
وبواقع 0.78 فلس خسارة للسهم مقارنة بأرباح قدرها مليون 

دينار وبواقع فلس واحد للسهم للفترة نفسها من 2008. 

افاد سوق الكويت لألوراق املالية بان شركة بيان لالستثمار 
)بيان(  تك���بدت خس�������ائر بلغ���ت 4.2 ماليني دينار عن 
االش����هر الت��سعة املنتهية في 30 سبتمبر املاض���ي بواقع 
11.8 فلس���ا للس���هم الواحد مق���ارنة بأرب��اح بلغت 26.2 
مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام املاضي. وذكر سوق 
الكويت لالوراق املالية ان الشركة خسرت 2.5 مليون دينار 
في االشهر الثالثة املنتهية في 30سبتمبر املاضي بخسارة 
7.21 فلوس للس���هم مقارنة بأرباح بلغت 155.7 الف دينار 

في الفترة نفسها من العام املاضي.

إعداد: أحمد مغربي إعالنات البورصة

و تابع: »لقد حققنا حتى اآلن 
كل ما ننش����ده وأكثر انطالقا من 
تنفيذ وعدنا للمساهمني بأن نصبح 
البنك االستثماري اإلسالمي الرائد 
على مستوى العالم وقد استجاب 
جميع املساهمني بتقدمي كل الدعم 

واملساندة للبنك«.
وخت����م قائال: »إننا نس����عى 
لتنمية الثروات، ولكن هذا العام 
املقاييس  كان األصعب بجمي����ع 
بالنسبة للمساهمني، ولكننا نعدهم 
من جديد بأننا سوف نبذل كل ما 
في وسعنا في أسرع وقت لتأمني 

مستقبل مشرق للبنك«.

خالل الس����نوات القادمة سينظر 
املساهمون إلى الربع الثالث لعام 

2009 بأنه كان فترة مفصلية. 
واضاف: ففي خالل أشهر قليلة 
ق����ام البنك بتنفي����ذ أكبر وأجنح 
مبادرة جلمع األموال تقوم بها جهة 
غير حكومية في منطقة الشرق 
األوسط هذا العام. فقد حقق البنك 
بل اجتاز املبلغ املستهدف حيث مت 
جمع أكثر من 300 مليون دوالر من 
االكتتاب في إصدار حقوق األولوية 
باإلضافة إلى ما حققه البنك من 
جناح في مبادرته إلدارة السيولة 

ورأس املال.

التشغيلية.
تعكس هذه النتائج حتس����نا 
بنس����بة 46% مقارن����ة بصاف����ي 
اخلسائر في الربع الثاني من عام 
2009 والتي بلغت قيمتها 54 مليون 

دوالر.
وتعليق����ا على ه����ذه النتائج 
وجناح برنامج حتسني السيولة 
وإدارة رأس امل����ال، قال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة، أحمد فاعور: 
من الواضح أن عام 2009 الى اآلن 
من األعوام الصعبة للغاية بالنسبة 
لالقتصاد العاملي، ونتائجنا تعكس 
هذه احلقيقة، إال انني واثق بأنه 

التمويل اخلليجي  أعلن بيت 
أمس، عن تسجيل خسائر صافية 
في الربع الثال����ث من عام 2009 
بلغت قيمته����ا 29 مليون دوالر 
)مجموع خسائر العام حتى اآلن 
بلغ 121 ملي����ون دوالر(، مقارنة 
بأرباح بقيم����ة 82 مليون دوالر 
خالل الربع الثالث من عام 2008 
)مجموع أرب����اح بلغ  302مليون 
دوالر للثالثة أرباع األولى من عام 
2008( وتعزى خسائر الربع الثالث 
الدخل في أنشطة  إلى محدودية 
توظيف االس����تثمار بالرغم من 
جهود البنك في تخفيض النفقات 

بيت التمويل الخليجي يحقق تحسنًا
بنسبة 46% مقارنة بصافي نتائج الربع الثاني

أحمد فاعور

29  مليون دوالر خسارة صافية في الربع الثالث


