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خاصة البنوك التي لم تعلن حتى اآلن.

آلية التداول

تباينت حركة اسهم البنوك بني الصعود والهبوط في تداوالت ضعيفة 
نسبيا الغلب القطاع باستثناء التداوالت النشطة على سهم بنك برقان 
الذي سجل انخفاضا محدودا 
في س����عره، فقد قرر البنك 
املركزي متديد فترة شراء 
بنك اخلليج 20% من اسهم 
بنك برقان ملدة ثالثة اشهر 
اخرى، فيما ان هناك معلومات 
غير مؤكدة تفيد رغبة جهة 
اجنبية في االستحواذ على 
حصة مؤثرة من اسهم البنك، 
التداوالت الضعيفة  ورغم 
نسبيا لسهم البنك الدولي 
قياسا بأول من امس اال انه 
حقق مكاسب سوقية جيدة 
متجاوزا حاجز ال� 300 فلس 
التوقع����ات بنتائج  بفضل 
جيدة في الربع الثالث مقارنة 

بالربع الثاني والذي حقق فيه البنك ارباحا جيدة ايضا، وسجل البنك 
الوطني هبوطا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا، ويأتي 
هذا الهبوط في اطار عمليات التأسيس التي يشهدها السهم على اسعاره 
احلالية، خاصة انه حقق مكاسب سوقية كبيرة خالل فترة زمنية محددة، 
حيث يتوقع ان يشهد السهم حتركا سعريا محدودا لفترة طويلة نسبيا 
من الوقت استعدادا ملرحلة اخرى من االرتفاع والتي يتوقع ان يشهدها 

خالل املرحلة التي سيتم فيها االعالن عن النتائج السنوية للبنك.
وتراجعت حركة التداول بشكل كبير على اسهم الشركات االستثمارية 
مع انخفاض في اسعارها، وذلك بفعل ترقب اوساط املتداولني للنتائج 
املالية لهذه الش���ركات والتي س���تعطي مؤش���را ايجابيا جتاه قدرة 
الشركات على التعافي من تداعيات االزمة، واستمرت عمليات البيع 
القوي على س���هم املال لالستثمار الذي واصل الهبوط، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة نس���بيا على سهم االس���تثمارات الوطنية اال انه 
سجل انخفاضا في س���عره، وتعد شركة االستثمارات الوطنية اكبر 
املس���تفيدين من صفقة زين، فالعمولة التي ستحصل عليها الشركة 
من الصفقة تصل الى 100 مليون دينار باالضافة الى املكاس���ب التي 
ستحققها الشركة من ملكيتها في اسهم زين تقدر بحوالي 50 مليون 
دينار. واس���تمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات العقارية 
في الضعف باس���تثناء التداوالت النش���طة على سهم ابيار للتطوير 
العقارية الذي واصل تداوالته النشطة مع انخفاض في سعره السوقي 

بفعل عمليات جني االرباح.

mبعيدًا عما يتردد من معلومات إيجابية أو إش����اعات سلبية حول 
صفقة زين، فإن الكثير من اوساط املتداولني يترقبون النتائج لفترة الربع 
الثالث للشركات التي لم تعلن حتى اآلن خاصة الشركات القيادية الكبيرة 
وحتديدا البنوك التي لم يعلن منها سوى البنك الوطني وبنك بوبيان 
وتأتي اهمية نتائج الربع الثالث في انها املؤشر األساسي لتوقعات األوساط 

االستثمارية للنتائج املالية 
للعام كله، وكذلك التوزيعات 
املتوقعة والتي تعتبر احملرك 
االساسي لبناء مراكز مالية 
من قب����ل احملاف����ظ املالية 
والصناديق االس����تثمارية 
فضال عن املكاسب السوقية 
التي ميك����ن حتقيقها حتى 
موعد اجتم����اع اجلمعيات 
العمومية للشركات اجليدة 
والتي يتوق����ع اال تقل عن 
20% لذلك فإن حالة سرعة 
اعالن الشركات القيادية عن 
نتائجها املالية ميثل عامال 
اساس����يا في استمرار دفع 
الس����وق ملزيد من االرتفاع 

األسهم القيادية تقود البورصة للهبوط
والترقب لنتائج الربع الثالث وراء ضعف الشراء

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 7 شركات 
والبالغة 19.4 مليون دينار على 53.5% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الش���ركات هي: البنك الدولي، 
برقان، االستثمارات الوطنية، املال لالستثمار، 

أبيار، أجيليتي، زين.
 استحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 

6.9 ماليني دينار على 19% من القيمة اإلجمالية.
  باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع العقار مبقدار 3 
نقاط، انخفضت باقي املؤشرات، جاء أعالها قطاع 
البن���وك مبقدار 42.6 نقطة تاله قطاع اخلدمات 
مبقدار 41.5 نقطة، ثم قط���اع الصناعة مبقدار 

39.1 نقطة. ت
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ش
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هشام أبوشادي
س����يطرت عملي����ات البيع جلني 
األرباح على حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية أمس األمر الذي 
دفع مؤشري السوق للهبوط خاصة 
املؤشر الوزني الذي سجل انخفاضا 
ملحوظا متأث����را باالنخفاض الكبير 
القيادية، وما  ألغلب اسهم الشركات 
زاد من عمليات البيع استمرار القلق 
بني اوساط املتداولني جتاه االشاعات 
السلبية حول صفقة زين، ويالحظ ان 

نفسية اوساط املتداولني متيل جتاه التفاعل مع االشاعات السلبية اكثر 
من التفاعل مع املعلومات اإليجابية التي تدور حاليا حول صفقة زين، 
وهذا التفاعل السلبي يعود الى املخاوف من تكرار جتربة صفقة التحالف 
الهندي � املاليزي الذي كان يعتزم شراء 46% من اسهم زين ايضا، ولكن 
الفرق ان شركة االتصاالت االماراتية متتلك فيها احلكومة االماراتية احلصة 
الكبرى، كما ان الش����ركة لديها مركز مالي قوي، فضال عن ان سمعتها 
جتعل البنوك العاملية متحفزة لتوفير قرض متويل الصفقة الذي يزيد 
ع����ن 9 ماليني دوالر، باالضافة ال����ى ان ما يؤكد على ان الصفقة قطعت 
ش����وطا كبيرا، ان عمليات الفحص النافي للجهالة سوف تبدأ االسبوع 
املقبل، وهو ما مت االتفاق عليه في االجتماع الذي ضم مسؤولني في شركة 
اتصاالت ومجموعة اخلير والبنك الوطني واالس����تثمارات الوطنية في 
اإلمارات، لذلك فإن هناك اطرافا في السوق تروج اشاعات سلبية حول 
الصفقة وتس����تغل ذلك من خالل الضغط السلبي على السوق لتحقيق 
مكاسب عبر املضاربة في السوق، ولكن املشكلة في ان بعض الشركات 
التي لها عالقة بالصفقة تقوم ايضا باملضاربة على اسهمها وتتحكم في 

اسعارها األمر الذي يولد انطباعات سلبية. 

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 27 نقطة ليغلق على 7018.8 نقطة 
بانخفاض نس����بته 0.38% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 4.32 نقاط ليغلق على 476.39 نقطة بانخفاض نسبته %0.90 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 255.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 3993 صفقة قيمتها 36.2 مليون دينار. وجرى التداول 
على اسهم 112 شركة من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 
20 ش����ركة وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة وحافظت أسهم 40 شركة 
على أس����عارها و100 شركة لم يشملها النش����اط. تصدر قطاع البنوك 
النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 27.6 مليون سهم نفذت من خالل 
560 صفقة قيمتها 13.2 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 47.7 مليون س����هم نفذت 

من خالل 948 صفقة قيمتها 8.5 ماليني دينار.

)محمد ماهر(تراجع املؤشرات في إطار جني األرباح

المؤشر 27 نقطة وتداول 
255.9 مليون سهم قيمتها 

36.2 مليون دينار

انخفاض

تأخر أغلب البنوك 
في إعالن نتائجها 
يثير القلق رغم 
التوقعات بأداء 
جيد 

»الوطني«: فترة متقدمة من المفاوضات 
مع »الشعب العقارية« لشراء أسهمها

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأن بنك الكويت الوطني 
أفاد بأن هناك مباحثات جارية مع مساهمي شركة الشعب الوطنية 
العقارية لشراء أسهمها غير املدرجة بكل مقوماتها وعناصرها 
املادية واملعنوية والتي يدخل في عدادها العقار املسجل باسمها 
والواقع مبنطقة الش��رق  وذلك بهدف استخدامه مقرا للمركز 
الرئيسي اجلديد للبنك. وأوضح »الوطني« أن شراء أسهم من 
»الشعب الوطنية العقارية« سيكون لقاء بيع البنك للشركة العقار 
املسجل باسمه والواقع مبنطقة الشرق وقيام البنك بدفع فرق 
السعر في القيمة السوقية احلالية للعقارين، وان يتم هذا وفقا 
للنظم واإلجراءات املتبعة. وأفاد البنك بأن هذه املباحثات قطعت 
مرحلة متقدمة، وس��وف يقوم البنك بإخطار إدارة السوق مبا 

يتوصل إليه االتفاق في هذا الشأن فور اجنازه.

»نفط الكويت« تفتتح منشأة تنقية الغاز الطبيعي 
في حقل المناقيش غرب الكويت بقدرة إنتاجية بين 40 و60 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز يومياً

عاطف رمضان
افتتحت مؤسسة »صن لس« ألدوات زينة السيارات 
والعازل احلراري فرعها اجلديد بالشويخ أمس األول 
بحضور الش����يخ عبداهلل ابراهيم الدعيج ورئيس 
ديوان اخلدمة املدني����ة عبدالعزيز الزبن وعدد من 

مديري وكاالت السيارات بالكويت.
وبهذه املناس����بة أكد الشيخ عبداهلل الدعيج ان 
افتتاح معرض »صن لس« للعازل احلراري يعتبر 
خطوة رائدة في هذا املجال بقيادة الشباب الكويتي، 
مشيرا الى أهمية هذا املنتج في دول املجلس من حيث 
حرارة اجل����و والطرق الوعرة والصخور املتطايرة 
 Solar Gard التي تتلف السيارات، الفتا الى ان منتج
من املنتجات املمتازة التي حتافظ على راحة الركاب 
وجمال الس����يارة. من جانبه، ذكر مدير التسويق 
ملؤسسة »صن لس« حسام فرحات ان اسعار عوازل 
السيارات احلرارية مناسبة جدا مقارنة باخلدمة التي 
يقدمها ألصحاب السيارات، مشيرا الى ان خصومات 
تصل الى 20% جلميع عمالء املؤسس����ة، مع ضمان 
كفال����ة ملدة 10 س����نوات وهذا مما ي����دل على جودة 

منتجات »صن لس«.
وعن نسب اإلقبال قال فرحات: كان البعض يعتقد 
في البداية ان العازل رفاهية او زينة لكن بعد فترة 
اكتشف اجلميع انه اصبح ضرورة في بلد ترتفع فيه 
درجة احلرارة بشكل ملحوظ خاصة خالل الصيف، 
وانه حماية السيارة من اخلارج امر ضروري خاصة 
في السفر ورحالت البر وأيضا الطقس املتغير في 
الكويت، لذلك بدأ االقبال من الناس على تركيب العازل 
واحلماية ملحوظ جدا، ويحتل املواطنون نسبة أكبر 
بني مركبي هذه العوازل، ومييل كبار السن الى تركيب 
العوازل ذات الشفافية الكبيرة اما الشباب فيميلون 

لتركيب العوازل ذات الشفافية األقل.

من جانب آخ����ر، ذكر مدير املبيعات وليد جمال 
ان افتتاح الفرع اجلديد يأتي ضمن خطة املؤسسة 
التوسعية الستيعاب االقبال الكبير في الكويت على 
أدوات زينة السيارات عامة والعازل احلراري خاصة 
وذلك حلماية الس����يارات من شمس الكويت احلارة 
خالل فصل الصيف حيث متثل احلرارة معاناة كبيرة 
ألصحاب الس����يارات ومن هذا املنطلق كان العازل 
احلراري هو احلماية واحلل األمثل. وأفاد جمال بأنه 
يجب التفريق بني »املخفي والعازل« معرفا املخفي 
بأنه نايلون الصق موجود مبحالت زينة السيارات 
وال يخفف من حرارة الش����مس ولكنه للزينة فقط، 
بينم����ا العازل احلراري هو نايل����ون الصق معالج 
لفلترة أشعة الش����مس، ومنع االشعاعات الضارة 
من الوصول الى مقصورة الركاب من خالل تركيبه 
اخلاص، وبالتالي التخفيف من احلرارة الداخلة الى 
السيارة، مشيرا الى ان شفافية العازل تتدرج من %99 
)األسود( الى 12% )الشفاف(، وعن نوعية االشعاعات 
التي يحجبه����ا العازل قال جمال ان العازل يخفض 
األشعة حتت احلمراء واألش����عة فوق البنفسجية 
ونسبة احلرارة الداخلة ونسبة ضياع برودة املكيف 
والتقليل من استخدامه، باالضافة حلماية الركاب اذا 
انكس����ر الزجاج، مشيرا الى ان نسب تخفيض هذه 
االش����عاعات تختلف باختالف درجة جودة العازل 
املستخدم. وأوضح جمال ان العازل ليس فقط كما 
يعتق����د البعض انه لزجاج الس����يارات ولكن هناك 
العازل الشفاف حلماية هيكل السيارة اخلارجي من 
صخور الطريق واخلدوش ويعمل ايضا على حماية 
األماكن املعرضة في السيارة ألضرار صخر الطريق 
كالدعامية واملرايا اجلانبية، لذلك فإن الفيلم الشفاف 
يوضع على الكشافات األمامية للسيارة وغطاء احملرك 

واملصابيح األمامية والدعامية.

كون���ا: افتتح رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
نفط الكويت سامي الرشيد امس 
منشأة تنقية الغاز الطبيعي من 
الغازات احلمضية املصاحبة في 
حقل املناقيش غرب الكويت بقدرة 
انتاجية بني 40 و60 مليون قدم 
قياسية مكعبة من الغاز يوميا.
وقال الرش���يد ل� »كونا« انه 
مع بدء تش���غيل املنشأة تكون 
شركة نفط الكويت حققت احد 
املتمثلة  االهداف االستراتيجية 
بتقليل حرق الغاز وهو ما سيكون 
له مردود بيئي واقتصادي على 

البالد.
وكشف الرش���يد عن اعتزام 
افتتاح مركز جتميع  الش���ركة 
املقبلني  جديد في االس���بوعني 
بنظام »وحدة االنتاج املبكر« في 
ش���مال الكويت بطاقة انتاجية 
تقدر ب� 120 الف برميل من النفط 

اخلام يوميا.
وبالنسبة للمشروع اجلديد 
اوضح ان الغاز املس���تخرج في 
حقول غرب الكويت يحتوي على 
اعلى النسب من الغازات احلمضية 
ما دفع شركة نفط الكويت الى 
تشجيع مبادرة عملياتها في تنفيذ 
املشروع واملنش���أة ومتابعتها 

بشكل حثيث.
البيئي���ة  وع���ن اجل���دوى 
للمشروع قال ان مشروع تنقية 
الغ���از يقلل بدرج���ة كبيرة من 
التلوث البيئي، السيما ان الغاز 
املس���تخلص كان يتم التخلص 
من���ه من خالل حرقه، مبينا انه 
قبل خمس سنوات كانت نسبة 
حرق الغ���از تصل الى اكثر من 
40% بسبب عدم مقدرة املنشآت 
الكويت ومصنع  النفطية غرب 
معاجل���ة الغازات احلمضية في 

تلك الفترة على معاجلتها.
واضاف الرشيد انه بعد قيام 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
بتأسيس مصنع إسالة الغازات 
احلمضية قبل أربع سنوات الذي 

وأشار الرشيد الى ان »املنشأة 
اجلديدة تعتبر عنصرا مساعدا 
وفع���اال ف���ي حال ح���دوث أي 
اضط���راب في مصان���ع تنقية 
الغ���از أو ظهور أي عوائق حتد 
من القدرة على استقبال الغاز من 
حقل غرب الكويت ولتفادي احراق 
الغاز الطبيعي مع احلفاظ على 
معدالت انتاج النفط املستهدفة من 
احلقل، االمر الذي يعكس متسك 
والتزام ش���ركة نف���ط الكويت، 
السيما مجموعة عمليات غرب 
الكويت بسياسة مؤسسة البترول 
الكويتية وتوصيات الهيئة العامة 
للبيئة بتخفيض معدالت احراق 

الغاز الطبيعي في اجلو«.
وخلص في كلمته الى القول 
ان »الغاز ثم���ني وغال للكويت 
كما ه���و النفط وش���ركة نفط 
الكويت ملتزمة بسياسة )احلرق 
الصفري( والتي من اجلها شرعت 
بتنفيذ خارطة طريق لتحقيق 
هذا الهدف من خالل التركيز على 
احلد من معدالت احلرق املرتفعة 

في جميع حقول الشركة.

نسبة حرق الغازات على مستوى 
الكويت بلغت 2.6% العام املاضي 
في حني تصل النسبة املستهدفة 
في العام احلالي الى 2.3% وقد 
مت الى اآلن الوصول الى نسبة 
فعلية اقل من 2% للمرة االولى 
»ما يدل على اجلدوى االقتصادية 
ملشروعات خفض نسبة احلمضية 
في الغاز الطبيعي والتي تكمن 
في حتويله الى غاز مسال يتم 
تصديره واستخدامه لالستهالك 

الداخلي«.
وعن سؤال بش���أن وصول 
الكوي���ت ال���ى طاق���ة انتاجية 
يومي���ة تق���در بثالث���ة ماليني 
برميل يوميا، قال الرشيد ان هذه 
التنسيق والترتيب  العملية مت 
لها قبل ستة اشهر مع مختلف 
النفطية  املؤسسات والشركات 
االخرى املعنية مضيفا ان وقت 
االعالن عنها »جاء لعدة اسباب 
اهمها حتسن الطقس وانخفاض 
االستهالك احمللي للطاقة وهي 
جزء من اس���تراتيجية الشركة 
وعالمة مهمة في تاريخها وتاريخ 

انتاج النفط في الكويت«.
وكان الرشيد قال في كلمته 
اثناء افتتاح منشأة تنقية الغاز 
الطبيعي امس ان الغاز املنقى في 
املنشأة احلالية سيتم تصديره 
حملطتي تعزي���ز الغاز في حقل 
برق���ان )140 و150( التابعت���ني 

لشركة نفط الكويت.
واضاف انه في السابق كان 
الغ���از احلامض املنتج في حقل 
غ���رب الكويت وبع���د معاجلة 
اولي���ة للجودة واس���تخالص 
الرطوبة منه لتلبية مواصفات 
خط انابيب التصدير يتم ارساله 
الى مصان���ع ازالة حمض الغاز 
في حني ستقوم املنشأة اجلديدة 
باستقبال ومعاجلة هذا النوع من 

الغاز احلامض.
وذك���ر ان مرافق حقل غرب 
الكويت تنت���ج حوالي 200 الى 
250 قدم���ا قياس���ية مكعبة من 
الغاز الطبيعي يوميا مقابل معدل 
االنتاج املس���تهدف الذي يعادل 
500 الف برميل من النفط اخلام 

يوميا.

يعالج هذا الن���وع من الغازات 
احلمضية اضافة الى »املنش���أة 
اجلديدة« فإن نسبة حرق الغاز 
في منطقة عمليات غرب الكويت 
تقدر ب� 4% فقط في وقت تسعى 
فيه الشركة خلفض نسبة حرق 
الغاز ف���ي كل مناطق عملياتها 

لتصل الى %1.
واشار الى خطط وبرامج لدى 
شركة نفط الكويت »لتخفيض 
نسب االحراق في مختلف املناطق، 
مبينا ان التركيز انصب في الفترة 
املاضية على جميع احلقول وقد 
مت حتقيق نسب عاملية في حقل 
برقان )منطقة عمليات جنوب 
شرق الكويت( كونه اكبر منطقة 
انتاج والتي تق���در بحوالي 1.7 
مليون برميل يوميا ويتم تشغيله 
حسب حصة الكويت في انتاج 
ال���ى قربه من  »أوپيك« اضافة 

املناطق السكنية.
وقال ان بع���ض املناطق في 
عمليات جنوب شرق الكويت مت 
تخفيض نسبة حرق الغاز فيها 
الى 0.2%، مضيفا ان متوس���ط 

سامي الرشيد متوسطا قيادات الشركة خالل افتتاح املنشأة اجلديدة للغاز الطبيعي

)سعود سالم(الشيخ عبداهلل إبراهيم الدعيج وعبدالعزيز الزبن وعدد من احلضور عقب افتتاح الفرع اجلديد ل� »صن لس«

»صن لس« تفتتح فرعها الجديد بالشويخ

األرباح المجمعة للبنوك السعودية المدرجة تنخفض %12
املدرجة  الس����عودية  البنوك  سجلت 
بالسوق املالي خالل األشهر ال� 9 األولى 
م����ن 2010 انخفاضا في أرباحها املجمعة 
بنسبة 12% إلى 16.74 مليار ريال، مقارنة 
بالفترة املماثلة من عام 2009 التي حققت 
خاللها أرباحا جتاوزت ال� 19 مليار ريال. 
وال تتضمن هذه األرقام أرباح البنك األهلي � 
أكبر البنوك السعودية � أو الفروع األجنبية 

العاملة في السعودية.
العام  الثالث من  بالرب���ع  ومقارنة 
املاض���ي، تراجعت األرب���اح املجمعة 
الصافية للبنوك املدرجة ب� 18%، وجاء هذا 
االنخفاض في األرباح املجمعة للبنوك 
املدرجة خالل األشهر ال� 9 بشكل رئيسي 
على خلفية تراج���ع عوائد العموالت 
اخلاصة، وذلك بس���بب النمو احملدود 

حملافظ اإلق���راض وانخف���اض عوائد 
االستثمارات مع وصول أسعار الفائدة 
إلى مس���تويات متدنية، حيث سجلت 
جميع البنوك التي تدرج هذا البند في 
قوائمها تراجعا باس���تثناء االستثمار 
واجلزيرة )الراجحي واإلمناء والبالد ال 
تفصح عن هذا البند في بياناتها بسبب 

طبيعة عملها املختلفة(. 

النتائج املجمع����ة للبنوك  وج����اءت 
السعودية املدرجة خالل الربع الثالث كأقل 
أرباح فصلية خالل 2010، لتصل إلى 5019.7 
مليون ريال، وجاء ه����ذا االنخفاض في 
األرباح املجمعة للبنوك خالل الربع الثالث 

بسبب تراجع أرباح معظم املصارف.
البنوك املجمعة  ش����هدت موجودات 
تراجعا محدودا خالل األشهر ال� 9 األولى 

من 2010، مقارنة بالفترة املقابلة من العام 
املاض����ي لتنخفض مبقدار ملياري ريال، 
وصوال إلى 1057 مليار ريال. وس����جلت 
ودائع العمالء منوا محدودا بنس����بة %2 
لتصل إل����ى 778 مليار ري����ال، فيما بلغ 
رصي����د محفظة الق����روض للبنوك 637 
مليار ريال، ليس����تقر قريبا من مستواه 

في العام املاضي.


