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أكد تالشي االتجاه التنازلي لألسعار بعد تراجع أسعار السلع االستهالكية توقع أن تشهد أرباح الربع األخير من العام الحالي تحسنًا مقارنة مع الفترات السابقة

»الوطني«: الدوالر األميركي في وضع أفضل 
بعد استرجاعه لخسائره

استقالة العضو المنتدب لـ »مبرد«

استقالة عضو مجلس إدارة 
والمدير العام لـ »أصول«

إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة 
»المشروعات الكبرى العقارية«

يعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة مبرد للنقل أفادته 
بأنه  مت قبول استقالة عبداللطيف صالح امليحالن من منصب العضو 

املنتدب مع استمراره مبنصب رئيس مجلس اإلدارة.  

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة أصول لالستثمار 
قد إفادته بأن مجلس إدارة الش���ركة قد وافق على استقالة عضو 
مجلس اإلدارة بدر سليمان الدويسان واستدعاء العضو االحتياطي 
طارق بدر امليلم للفترة املتبقية من عمر املجلس، كما وافق  املجلس 

على استقالة مدير عام الشركة إياد عمر السري.  

ذكر س����وق الكويت لألوراق املالية أن شركة املشروعات الكبرى 
العقاري����ة أفادته بأنه بناء على اجتماع مجلس إدارة الش����ركة في 19 
نوفمبر اجلاري فقد مت إعادة تشكيل مجلس اإلدارة على النحو التالي، 
هدى سليمان البدر القناعي رئيسة ملجلس اإلدارة ود.عبدالعزيز بدر 
حسني اجلناعي نائبا للرئيس ود.بدر عبدالرزاق املاص وخالد أيوب 

خالد األيوب ومحمود عبدالوهاب سيد عبداملجيد الرفاعي اعضاء.

»جلوبل«: 606.86 ماليين دينار أرباح 165 شركة مدرجة 
للـ 9 أشهر بنسبة انخفاض 75.77% عن العام الماضي

»بيان«: بورصة الكويت األكثر تراجعًا بسبب التوتر السياسي

ذكر تقرير ش���ركة جلوبل 
أرباح الشركات املدرجة  حول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
لألشهر التسعة املنتهية في 30 
س���بتمبر 2009 أنه مع انتهاء 
املهل���ة احملددة م���ن قبل إدارة 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
للشركات املدرجة لإلفصاح عن 
بياناتها املالية للتس���عة أشهر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009، 
أعلنت 165 من أصل 188 شركة 
مدرجة ضمن القطاعات السبعة 
عن نتائجها املالية، بعد استبعاد 
الكويتية  قطاع الشركات غير 
والشركات التي ال تنتهي سنتها 
املالية في 31 ديسمبر والشركات 
املوقوفة عن التداول 9 شركات، 
حيث بلغت األرباح اإلجمالية 
للشركات 165 التي أعلنت عن 
نتائجها املالية 606.86 ماليني 
التسعة  دينار لفترة األش���هر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
مسجلة انخفاضا بنسبة %75.77 
مقارنة بإجمالي أرباح الشركات 
نفسها البالغ 2.505.02 مليون 
العام  دينار للفترة نفسها من 

 .2008

القطاع المالي

فيم���ا قلص���ت املخصصات 
التحوطية التي احتسبتها البنوك 
احمللية من إجمالي أرباحها، حيث 
واصلت تلك البنوك سياسة اتخاذ 
درجة عالية من احليطة واحلذر 
من خالل ترحيل جزء كبير من 
أرباحها إلى مخصصات ملواجهة 
املرحلة احلالية احلساسة. بينما 
بل���غ صافي األرب���اح اإلجمالية 
للبنوك احمللية وعددها 9 بنوك 
330.21 مليون دينار لفترة األشهرة 
التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 
2009، أي مسجلة انخفاضا بنسبة 
63.10% مقارنة مبستواها البالغ 
894.81 ملي���ون دين���ار للفترة 
نفسها من العام 2008. وبالنظر 
بشكل أوسع إلى البيانات املالية 
ألكبر بنكني محليني وهما: بنك 
الكويت الوطني وبيت التمويل 
الكويتي )بيتك( جند أن أرباحهما 
انخفضت بنسبة 17.30 و%51.77 
على التوالي. ويعزى تراجع أرباح 
بنك الكويت الوطني إلى تسجيله 
خسائر انخفاض قيمة استثمارات 
في أوراق مالية خالل فترة األشهر 
التس���عة األولى من العام 2009 
بلغت 18.17 مليون دينار. بينما 
لم تسجل أي خسائر خالل الفترة 
نفسها من العام 2008. كذلك بلغ 
مخصص خسائر ائتمان محّمل 
� عام 2009 24.87 مليون دينار 

ذك����ر تقري����ر ش����ركة بيان 
لالس����تثمار األسبوعي حول 
األسواق اخلليجية أن ثالثة 
من أسواق األسهم اخلليجية 
متكنت من حتقيق أرباح ملؤشراتها بنهاية 
األسبوع املاضي، فيما سجلت األربعة أسواق 
األخرى خسائر متفاوتة كان أبرزها اخلسارة 
التي تكبدها مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية. هذا واتسم الطابع العام ألداء األسواق 
بتراجع نشاط التداول على صعيد الكمية 

والقيمة في أغلبها.
ول����م تبد أس����واق األس����هم اخلليجية 
العاملية،  بأداء األس����واق  ارتباطا واضحا 
والتي تأثرت بدوره����ا بالتقارير املتعلقة 
بالذات تلك اخلاصة  باالقتصاد األميركي، 
مببيعات التجزئة واإلنتاج الصناعي وأسعار 
الفائدة إضافة إلى بناء املساكن. أما أسواق 
األسهم اخلليجية، فكانت متأثرة بعواملها 
الداخلية وبخاصة أرباح الشركات املدرجة 
عن األشهر التسعة املنقضية من عام 2009 
وعملي����ة إعادة ترتي����ب األوراق النمطية 
بناء على تلك اإلعالنات. من ناحية أخرى 
اس����تمر املناخ اإليجابي احمليط باالقتصاد 
العاملي في احلضور، إذ صرح املدير العام 
لصندوق النقد الدولي بأن عودة االقتصاد 
األميركي لالنكماش بعد نهاية خطة اإلنعاش 
االقتصادي هو أمر مس����تبعد، كما أكد أن 
االقتصاد العاملي ينمو وإن مبعدل بطيء. 
الوكال����ة الدولية للطاقة من ناحية أخرى، 
أعلنت أن الطلب عل����ى النفط عاود النمو 
مجددا بعد تراجع دام لعام ونصف، وحاليا 
أس����عار النفط متماس����كة حول 77 دوالرا 

للبرميل.
أما على صعيد أداء األسواق اخلليجية، 
فقد تصدر س����وق الكويت لألوراق املالية 
األسواق في اخلسارة لألسبوع الثاني على 
التوالي، فعقب إعالن الشركات املدرجة عن 
نتائجها، والتي تزاحم الكثير منها في اليومني 
األخيرين من مهلة اإلفصاح، اجته مؤشر 
السوق لالنخفاض متأثرا بتلك النتائج التي 
كان العديد منها دون التوقعات، كما تأثر 
السوق باألخبار املتعلقة بشركتي املخازن 

العمومية )اجيليتي( واالتصاالت املتنقلة 
)زين(. غير أن العوامل املتعلقة بالسوق لم 
تكن املؤثر الوحيد على املتداولني، إذ حظي 
الوضع السياسي الداخلي بنصيب في لعب 
دور سلبي نفسي ألقى بظالله على السوق. 
ونتيجة لتلك العوامل كانت الغلبة للضغوط 
البيعية والتي شملت كل قطاعات السوق 

ولم تسلم منها األسهم القيادية.
من ناحيته����ا، متكنت الس����وق املالية 
الس����عودية من عك����س اجتاهها والتحول 
إلى تسجيل املكاسب األسبوعية، وظهرت 
املضاربات وتأثيرها واضحا على السوق 
وإن كانت إيجابية احملصلة، ونتيجة لذلك 
اتس����م الطابع العام للت����داوالت اليومية 
البتروكيماويات  بالتذبذب، ولعبت أسهم 
دورا واضحا في مس����ار الت����داوالت، وقد 
تأثرت إيجابا بتصريحات وزير النفط عن 
عزم اململكة زي����ادة طاقتها لتكرير النفط 
في الس����نوات املقبلة، هذا وكانت األخبار 
االقتصادية باململك����ة بدورها إيجابية، إذ 
اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا 
بخفض س����عر الريبو، وهو األمر الذي من 
شأنه تدعيم عملية اإلقراض، كما انخفض 
التضخ����م باململكة إلى 3.5% وفقا لبيانات 

اإلدارة املركزية لإلحصاء.
أما سوقا اإلمارات فشهدا حالة ملموسة 
م����ن الترقب أس����فرت عن تراجع نش����اط 
التداول، والذي تركز على عدد محدود من 

األس����هم وبخاصة أس����هم العقار، مما دفع 
مؤشري الس����وقني إلى تسجيل اخلسائر 

األسبوعية.
فيما سجلت أربعة من مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية انخفاضات متفاوتة مع 
نهاية تداوالت األسبوع املاضي، وتصدر سوق 
الكويت لألوراق املالية األسواق اخلاسرة، 
إذ تراجع مؤشر السوق حتت مستوى ال� 
7.000 نقطة خالل األسبوع السابق والذي 
أنهاه مسجال خسارة واضحة بلغت نسبتها 
4.31% مغلقا عند مستوى 6.754.3 نقطة، 
متأثرا بتراجع جميع قطاعات السوق. فيما 
حل ثانيا س����وق البحرين لألوراق املالية، 
حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1.443.35 
نقطة منخفضا بنسبة 1.73%، وذلك حتت 
ضغط من تراجع قطاعات السوق التي مت 
التداول على أسهمها خالل األسبوع، وعلى 
رأسها قطاع البنوك. سوق أبوظبي لألوراق 
املالية بدوره، كان مؤشره هو األقل انخفاضا 
في األسبوع املاضي، إذ تراجع بنسبة بلغت 
1.45% مقفال عند مستوى 2.924.56 نقطة، 
وقد انخفض مؤشر السوق على اثر تراجع 
سبعة قطاعات من أصل تسعة، وفي مقدمتها 

قطاع العقار. 
شهدت أسواق األسهم اخلليجية تراجعا 
لكل من مجم����وع أحجام وقيم التداول مع 
نهاية األسبوع املاضي، حيث انخفض إجمالي 
حجم التداول بنسبة بلغت 23.10%، وذلك 

بعد أن بلغ 3.19 مليارات سهم مقابل 4.15 
مليارات سهم في األسبوع قبل املاضي. في 
حني تقلص مجموع قيم التداول بنس����بة 
23.78%، إذ وصل إلى 6.90 مليارات دوالر 
في األس����بوع املاضي مقابل 9.05 مليارات 

دوالر في األسبوع الذي سبقه.
وعل����ى صعيد القيم����ة، انخفضت قيم 
التداول في أربع أس����واق، مقابل ارتفاعها 
في األسواق الثالثة الباقية. وتصدر سوق 
دبي املالي األسواق املتراجعة بعد أن نقصت 
قيمة تداوالته بنس����بة 31.78%. فيما شغل 
سوق أبوظبي لألوراق املالية املرتبة الثانية، 
إذ سجلت قيمة التداول فيه انخفاضا نسبته 
30.71%. فيما تراجع����ت قيمة التداول في 
سوق مسقط لألوراق املالية بنسبة بلغت 
9.59%، ليصب����ح بذلك األقل انخفاضا بني 
أسواق األسهم اخلليجية من حيث القيمة. 
م����ن ناحية أخرى، تصدر س����وق الكويت 
لألوراق املالية األسواق التي حققت منوا، 
إذ ارتفعت قيمة التداول فيه بنسبة %30.41. 
فيما كان سوق البحرين لألوراق املالية هو 
األقل من����وا، إذ زادت القيمة املتداولة فيه 
بنسبة 6.47%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول 
بني أسواق األس����هم اخلليجية من نصيب 
السوق املالي السعودي والتي بلغت 4.63 
مليارات دوالر ، فيما حل س����وق الكويت 
لألوراق املالية ثاني����ا بقيمة تداول بلغت 

900.19 مليون دوالر.

مسجلة ارتفاعا بنسبة %169.43 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
املاضي. أما بالنسبة لتراجع أرباح 
بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
خالل فترة الربع األول من العام 
2009 فيعزى ذل���ك إلى ارتفاع 
مخصص انخفاض القيمة بشكل 
كبير وصلت نسبته إلى %693.95 
لتبلغ 137.25 مليون دينار. وذلك 
عن فترة األشهر التسعة األولى 
من العام 2009. من جانب آخر، 
س���جلت 4 بنوك خسائر لفترة 
املنتهية في 30  التسعة  األشهر 
سبتمبر 2009 حيث سجل بنك 
بوبيان اخلس���ارة األكبر خالل 
الفترة بلغت 17.26 مليون  تلك 
دينار. ويعزى سبب خسارة البنك 
الحتساب مخصصات بلغت 29 
مليون دينار. خالل الفترة املنتهية 

في 30 سبتمبر 2009.

قطاع االستثمار 

فيما أعلنت 42 شركة من أصل 
46 شركة استثمارية إلى اآلن عن 
أرباحها لألش����هر التسعة األولى 
من العام 2009، بعد استبعاد كل 
من شركة االستثمارات الصناعية 
واملالية، ش����ركة دار االس����تثمار 
الدولي����ة لإلج����ارة  والش����ركة 
واالستثمار نظرا إليقافها من قبل 
إدارة سوق الكويت لألوراق املالية. 
وقد بلغت اخلس����ائر اإلجمالية 
القطاع 324.90 مليون  لشركات 
دين����ار. لتكون أكث����ر القطاعات 
تضررا. بينم����ا بلغت أرباح ذلك 
القطاع للفترة نفس����ها من العام 
املاضي 533.90 مليون دينار. هذا 
وقد سجلت 3 شركات استثمارية 

ارتفاعا في صافي أرباحها لألشهر 
التس����عة األولى من العام 2009 
مقارنة م����ع الفترة نفس����ها من 
العام 2008. حي����ث حقق املركز 
الكويت����ي االرتفاع األكبر  املالي 
في صافي الربح وصوال إلى 4.16 
ماليني دينار. مقارنة بخس����ارة 
بلغ����ت 0.97 مليون دينار. خالل 
الفترة نفس����ها من العام املاضي. 
تبع����ه كل من مجموعة الس����الم 
القابضة والشركة الدولية للتمويل 
اللتني سجلتا ارتفاعا في صافي 
أرباحهما بنسبة 89.10 و%12.72 

على التوالي.

قطاع الخدمات

وذكر التقرير أن شركات قطاع 
اخلدمات سجلت خالل فترة األشهر 
التس����عة األولى من العام 2009 

أرباحا إجمالية بلغت 448.81 مليون 
دينار. مسجلة انخفاضا بنسبة 
18.44% مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الذي سبقه. وباحلديث 
عن كبرى شركات القطاع املذكور 
سجلت شركة زين أرباحا بلغت 
195.69 مليون دينار خالل فترة 
األشهر التسعة، أي بانخفاض بلغت 
نسبته 16.79% عن أرباح الفترة 
نفس����ها من العام 2008. وقد ذكر 
رئيس مجلس االدارة في مجموعة 
زي����ن ان حجم األرب����اح املجمعة 
قبل خص����م والفوائد والضرائب 
واالهالكات )EBITDA( سجل منوا 
كبيرا عن هذه الفترة بنسبة %37 
لتصل ال����ى 757.3 مليون دينار. 
وقد س����جلت األرباح التشغيلية 
لش����ركات املجموعة منوا كبيرا 
بنسبة 33% لتتعدى 455 مليون 
دينار مقارنة مع 342 مليون دينار 
في العام املاضي. وكانت التقلبات 
احلادة التي صاحبتها في أسعار 
العمالت، وخصوصا في كثير من 
شركاتها التابعة في أفريقيا، لها 
تأثي����ر كبير عل����ى حجم األرباح 

االجمالية لشركة زين. 
من جانب آخ����ر ضمن قطاع 
اخلدمات، سجلت شركة أجيليتي 
أرباحا بلغت 115.55 مليون دينار 
خالل فترة األش����هر التسعة، أي 
بارتفاع بلغت نسبته 7.18% عن 
أرباح الفترة نفسها من العام 2008. 
وتتوقع الشركة ان تشهد عائداتها 
ارتفاعا بنسبة 20% بحلول 2010. 
وتوقع التقري����ر أن أرباح الربع 
األخير من العام 2009 ستش����هد 
حتسنا مقارنة مع الفترات السابقة. 
وتأتي تلك النظرة اإليجابية مع 
حتسن نسبي في اقتصاديات الدول 
الكبرى، وارتفاع أسعار النفط فوق 

مستويات ال� 75 دوالرا.

ذكر تقرير بنك الكويت 
الوطني حول أس���واق 
النقد أن األسبوع املاضي 
اتسم بالهدوء النسبي من 
حيث األخبار واملؤشرات االقتصادية 
في جمي���ع دول العالم، بينما ركزت 
أسواق العمالت بشكل رئيسي على 
معدالت التضخ���م لكل من الواليات 
املتح���دة ومنطقة الي���ورو واململكة 
املتحدة وكذلك على االجتماع الدوري 
لبنك اليابان املركزي. لم تسجل أي 
تطورات رئيس���ية بالنسبة ألي من 
العم���الت الرئيس���ية، إال أن تراجع 
الدوالر األميركي يبدو انه قد توقف 
واستطاعت العملة األميركية استرداد 
بعض من خسائرها السابقة. وقد بدأ 
اجلنيه اإلس���ترليني األسبوع قويا 
بسعر 1.6715 وارتفع إلى 1.6878 يوم 

االثنني، إال أنه تراجع الحقا ليصل إلى 4611.6 وهو 
أدنى مستوى له مقابل الدوالر يوم اجلمعة، وليقفل 
في نهاي���ة التداول على 031.65، أم���ا اليورو، فقد 
اتس���م أداؤه بدرجة عالية من التذبذب، ولكنه لم 
يبلور أي اجتاه ملحوظ خالل األسبوع، ومت تداول 
العملة األوروبية بني 1.4808 و1.5016 مقابل الدوالر 
قبل أن يستقر في نهاية األسبوع عند مستوى ال� 

 .621.48
وحول تالش���ي االجتاه التنازلي لألسعار أفاد 
التقرير بأنه بعد فترة قصيرة من تراجع أس���عار 
السلع االستهالكية، بدأت األسعار رحلة العودة من 
جديد إلى سابق عهدها، فقد ارتفعت تكلفة املعيشة 
في الواليات املتحدة بنسبة فاقت املتوقع خالل شهر 
أكتوبر، حيث كان على األميركيني دفع أسعار أعلى 
مقابل الوقود الذي ارتفعت أس���عاره بنس���بة %12 
خالل األش���هر الثالثة املاضية، وكذلك بدأت أسعار 
املواد الغذائية باالستقرار بعد ما شهدته من تراجع 
في الفترة املاضية. وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع 
االستهالكية بنس���بة 0.3% في أكتوبر بعد ارتفاع 
بنسبة 0.2% في سبتمبر، حسب تقرير وزارة العمل. 
وباس���تثناء تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع املؤشر 
األساسي بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، 
وقد بلغ املؤشر اآلن - 0.2% مقارنة بالفترة ذاتها 
من السنة املاضية بعد أن وصل إلى -2.1% في شهر 
يوليو املاضي، وهو أدنى مستوى وصل إليه خالل 
األزمة، ويدل املعدل الس���نوي املذكور على أن هذا 

املؤشر يتجه ألن يكون إيجابيا من جديد. 

انخفاض حاد

وبشأن االنخفاض احلاد لعدد عمليات بدء إنشاء 
املساكن اجلديدة أش���ار التقرير إلى أن االنخفاض 
الذي حدث بش���كل غير متوق���ع لعدد عمليات بدء 
إنشاء املساكن اجلديدة في الواليات املتحدة خالل 

ش���هر أكتوبر جاء بنس���بة بلغت نحو 11% ليصل 
املعدل السنوي إلى 529.000 وحدة بعد تعديل هذا 
الرقم ليأخذ العوامل املوسمية بعني االعتبار، وهو 
أدنى مستوى لهذا املؤشر منذ شهر أبريل املاضي، 
علما أن نس���بة هذا االنخفاض هي األكبر منذ شهر 
يناير، وتعكس مدى اعتماد السوق على املساعدة 
احلكومية ملواصلة التعافي في قطاع اإلس���كان مع 

استمرار االستغناء عن العاملني. 

مبيعات التجزئة

وذكر التقرير أن مبيع���ات التجزئة األميركية 
ارتفعت من جديد في شهر أكتوبر وبنسبة جتاوزت 
التوقعات، مدعومة بارتفاع الطلب على السيارات، 
واستمر توسع قطاع الصناعة للشهر الرابع على 
التوالي. وقد سجلت املبيعات بجميع فئاتها ارتفاعا 
بلغ 1.4% في ش���هر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق 
محققة مكاسب قوية في فئات صناعية رئيسية، حيث 
عادت مبيعات السيارات لالرتفاع من جديد بعد انتهاء 
فترة برامج احلوافز الضريبية في شهر سبتمبر، 
وهذا التوجه مهيأ لالس���تمرار في ش���هر نوفمبر. 
واألهم من ذلك هو أن قوة الدفع االستهالكي بدأت 
تتحسن خارج صناعة السيارات أيضا، حيث حققت 
مبيعات التجزئة، إلى جانب الس���يارات ووقودها، 
مكاس���ب بلغت 0.3% خالل ش���هر أكتوبر وللشهر 

الثالث على التوالي. 
وأضاف أنه ال تغيير ف���ي مطالبات التعويض 
عن البطالة حيث بقي عدد األميركيني الذين تقدموا 
بطلبات تعويض عن البطالة عند أدنى مس���توى 
له منذ 10 أش���هر، ولم يطرأ أي تغير على عدد هذه 
املطالبات التي بلغت 505.000 مطالبة في األسبوع 
املنتهي في 14 نوفمبر. باإلضافة إلى ذلك، انخفض 
عدد املطالبني بالتعويض بعد سحب الدعم لألسبوع 
األول بنحو 40.000 شخص ليصل إلى 5.611 ماليني، 

وهو املستوى األدنى لعدد املطالبات املستمرة. 

الدوالر استرد جزءا من عافيته

أكبر عشر شركات كويتية من حيث القيمة السوقيةتقــارير
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15.834.365.915.564.40%-52.76%41.1987.19-16.79%195.69235.16زين
11.433.151.913.806.08%10.02%75.4768.59-17.30%201.54243.69بنك الكويت الوطني

9.532.628.183.043.15%-45.76%34.3063.23-51.77%106.38220.59بيت التمويل الكويتي )بيتك(
4.571.259.301.272.02%-2.4834.40--1.67104.93-البنك التجاري الكويتي

2.73752.31865.16%-98.43%0.4729.93-7.0285.96-بنك اخلليج
2.03559.68652.96%-5.495.60--17.2619.27-بنك بوبيان
4.101.130.581.319.01%15.39%7.1840.5635.15%115.55107.81اجيليتي

2.67735.89766.13%-27.71%42.7418.5025.59%97.3268.18الشركة الوطنية لالتصاالت
1.75482.95497.59%-93.00%0.8912.73-70.01%15.1250.40بنك الكويت والشرق االوسط

2.01554.76739.68%-8.81%4.484.92-55.93%16.7337.97الشركة الكويتية لالغذية )امريكانا(

الكمية المتداولة السوق
القيمة المتداولةالترتيب%)مليون سهم(

الترتيب% )مليون دوالر أميركي(

30.411%4900.19-9.64%1.088.47سوق الكويت لألوراق املالية
5-30.28%74.632.00-34.20%649.04السوق املالية السعودية

6.473%6.9914.99%8.13سوق البحرين لألوراق املالية
10.262%6.942456.43%59.79بورصة قطر

4-9.59%364.64-5.03%58.18سوق مسقط لألوراق املالية
7-31.78%6603.49-30.22%942.64سوق دبي املالي

6-30.71%5237.92-20.28%382.35سوق أبوظبي لألوراق املالية
-23.78%6.899.67-23.10%3.188.60املجموع

إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وفقًا للقطاع
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البنوك

صافي الربح لفترة التسعة أشهر األولى من العام 2009 )بالمليون دينار(

صافي الربح لفترة التسعة أشهر األولى من العام 2008 )بالمليون دينار( المصدر: سوق الكويت لالوزاق المالية وبحوث جلوبل.
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توضيح من 
مراقبي  حسابات 

»المعدات القابضة«
ذكر سوق الكويت لألوراق 
المالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاري���خ 15 نوفمب���ر الجاري 
المالية  والخ���اص بالنتائ���ج 
المرحلي���ة المجمعة لش���ركة 
المعدات القابضة لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30سبتمبر 
الماضي انه بعد تسلم البيانات 
المالية من الش���ركة تبين ان 
تقرير مراقبي حسابات الشركة 
يحتوي على الفقرة التوضيحية 

التالية:  
دون التحفظ في استنتاجنا، 
نسترعي االنتباه إلى اإليضاح 
رقم 3 حول المعلومات المالية 

المرحلية المكثفة المجمعة. 
تكب���دت المجموعة صافي 
خس���ارة  قدره���ا 10.557.169 
التس���عة أشهر  دينارا لفترة 

المنتهية.
 وق���د تجاوزت الخس���ائر 
المتراكمة للمجموعة رأسمالها 
بمقدار 4.042.476 دينارا كما 
في 30 س���بتمبر الماضي. تم 
المرحلية  المالي���ة  إعداد هذه 
المجمعة على أساس  المكثفة 
مبدأ االس���تمرارية لألس���باب 

المذكورة في إيضاح رقم 3. 

يقام خالل الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل

معرض الكويت الدولي يستعد النطالق
معرض األسرة 2009 بأرض المعارض الدولية

تستعد ش����ركة معرض الكويت الدولي لترتيب 
وإقامة معرض االس����رة 2009 وذلك خالل الفترة من 
3 الى 12 ديسمبر املقبل على أرض املعارض الدولية 

مبشرف.
وبهذه املناسبة حتدث مدير املعارض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي علي مبارك الشطي، مشيرا الى 
أن املعرض من املعارض التي تهتم باحتياجات االسرة 
بشكل عام إذ ان املعرض يحاكي االسرة واهتماماتها 

واحتياجاتها.
ويتابع الشطي تصريحاته، موضحا أن معرض 
االسرة هو أحد املعارض التي تطلقها الشركة في إطار 
اهتمامها مبخاطبة كافة شرائح املجتمع ومناسباته 
االجتماعي����ة والدينية وكذلك القطاع����ات التجارية 

كافة.
وسيقام معرض االس����رة بالصالة رقم B4 حيث 

سعرت الشركة قيمة اجلناح ب� 450 دينارا مبساحة 
9 أمتار مربعة.

وقال الش����طي ان املش����اركة في املعرض مازالت 
مفتوح����ة ومتاحة وعلى كل الش����ركات الراغبة في 
املشاركة ان تبادر بالتقدم الى مقر الشركة واختيار 

اجلناح املراد حجزه.
وتتنوع معروضات املعرض بني السجاد واللوحات 
الفنية واملالبس واحلقائب والعطور واالكسسوارات 
والدراع����ات واالثاث اخلفيف واملالب����س الرياضية 

وغيرها.
ويختتم تصريحاته مشيرا الى أن معرض االسرة 
يعد من املعارض املتنوعة التي تقبل عليها شريحة 
كبيرة من شرائح املجتمع من زوار ارض املعارض حيث 
يجتمع حتت سقف واحد تشكيله هائلة من املعروضات 

املتنوعة التي تستهوي زوار ارض املعارض.


