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الدفترية بكثير ومتكنت من اســــتمرار اسهمها متداولة دون توقف 
ألي سبب، تعتبر مشجعة للشراء، وهناك الكثير من املتداولني الذين 
يرون امكانية مضاعفة رؤوس اموالهم عبر االستثمار في هذه االسهم، 
فمع تزايد وتيرة طرح مشاريع التنمية االقتصادية فإن ذلك يساعد 
على حتسني الوضع االقتصادي في البالد، اال ان النتائج املالية على 
الشــــركات املدرجة لن تظهر اال في عام ٢٠١٢، لكن العام املقبل يعد 
البداية الفعلية والقوية النطالق حقيقي ملشاريع التنمية، خاصة 
بعد ان تعلــــن احلكومة 
عــــن مقترحاتهــــا آلليات 

التمويل.

  آلية التداول

  اتسمت حركة التداول 
على اسهم البنوك بالضعف 
مع انخفاض اسعار اسهم 
اربعة بنوك، خاصة سهم 
الذي شهد  الوطني  البنك 
هبوطا ســــعريا ملحوظا 
بفعــــل عمليــــات البيــــع 
القوية التي شهدها السهم 
من قبل احدى الشــــركات 
االستثمارية املدرجة، االمر 
الســــوق، ولكن  الذيعلى 

قيمتها ١٠٫٣ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات الصناعية فــــي املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٥٫٤ مليون ســــهم نفذت من خالل ٤٧٩ صفقة 

قيمتها ٢٫٦ مليون دينار.

  األسهم الرخيصة

  في الوقت الذي تســــتمر فيه اغلب اسهم الشركات القيادية في 
حالة هــــدوء وامليل نحو 
االنخفــــاض احملدود بعد 
ان حققت مكاسب كبيرة 
املاضيــــة،  الفتــــرة  فــــي 
اغلــــب اســــهم  تواصــــل 
الشــــركات الرخيصة في 
مختلف القطاعات نشاطها 
املضاربي، فالشركات التي 
اسعارها رخيصة واعلنت 
نتائجها املالية للربع الثالث 
شهدت تطورا ايجابيا، االمر 
الذي انعكس ايجابا على 
اسعارها السوقية، وفي هذا 
النوعية  الصدد فإن هذه 
من الشركات التي اسعارها 
الســــوقية اقل من قيمتها 

 األسهم الرخيصة تقود النشاط وهدوء القيادية
  ارتفاع محدود لسهم «زين» وبيع ملحوظ على «الوطني»

 استحوذت قيمة تداول اسهم ١٣ شركة والبالغة 
٣٩٫٤ مليون دينار على ٦٠٫٧٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشـــركات هي: الوطني، خليج، بيتك، إيفا، 
اســـتثمارات، املركز، املال، التمدين االستثمارية، 

جيزان، مزايا، هيتس، مبرد.
ــتحوذت قيمة تداول البنك الوطني البالغة ١٧٫٤    اس

مليون دينار على ٢٦٫٨٪ من القيمة اإلجمالية.
  حققت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار ٨٨٫٥ نقطة، تاله االستثمار مبقدار 
٣٨٫٥ نقطة، فيما سجلت مؤشرات اربعة قطاعات 
انخفاضـــا اعالها البنوك مبقدار ١٤٣٫٢ نقطة، تاله 

االغذية مبقدار ٦١٫٩ نقطة.  ت 
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مقابل عمليات البيع كانت هناك ايضا 
عمليات شراء اســــتوعبت عمليات 
البيع خاصة ان سهم البنك الوطني 
يعد من االسهم االكثر جاذبية للشراء 
في ظل النمــــو املتوقع ألرباحه في 
نهاية العام بنســــبة ١٠٪ على االقل 
والتي يتوقع ان تتجاوز حاجز الـ 
٣٠٠ مليون دينار االمر الذي يجعل 

السهم اكثر جاذبية للشراء.
  وحققت اغلب اســــهم الشركات 
االســــتثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشــــطة خاصة اسهم 
الشركات التي حققت ارباحا جيدة 
لفترة التسعة اشــــهر، فقد شهد سهم الصينية لالستثمار تداوالت 
نشطة وارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون عروض بدعم من االرباح 
اجليدة التي حققتها الشركة في الربع الثالث من العام احلالي والتي 
بلغت نحو ٣٫١ ماليني دينار ما يعادل اربعة فلوس للسهم فيما ان 
ارباحها لفترة التسعة اشهر بلغت ٢٫١ مليون دينار ما يعادل ٢٫٧ فلس 
للسهم ما يعني ان الشركة جتاوزت خسائرها احملققة في النصف 
األول واستمرت التداوالت الضعيفة على سهم االستثمارات الوطنية 
مع اســــتقرار سعره، كذلك استمرت التداوالت الضعيفة ايضا على 
سهم الساحل مع استقرار سعره، فيما ان سهم املال لالستثمار شهد 
ارتفاعا ملحوظا في ســــعره في تداوالت نشطة مدعوما من االرباح 
القياسية التي ستحققها الشركة من بيع صناعات الفحم البترولي، 
وشهد سهم االهلية القابضة تداوالت نشطة وارتفاعا باحلد االعلى، 
وشهد سهم املركز املالي تداوالت قياسية وارتفاعا في سعره مبقدار 
وحدة ســــعرية، وحقق سهم نور لالســــتثمار ارتفاعا ملحوظا في 

تداوالت نشطة نسبيا.
  وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم فقد شهد سهم العقارات املتحدة 
ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت مرتفعة، ورغم استمرار التداوالت 
النشطة على سهم جيزان القابضة اال انه سجل انخفاضا في سعره 

وشهد سهم املزايا القابضة ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي.

  الصناعة والخدمات

  حافظت اغلب اسهم الشركات الصناعية على اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة 

الذي سجل انخفاضا في سعره.
  وحققت اغلب اسهم الشــــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض اســــهم الشركات الرخيصة ورغم 
التداوالت الضعيفة على ســــهم زين اال انه حقق ارتفاعا في سعره 
في تداوالت غلبت عليها عمليات الشــــراء. واســــتمرت التداوالت 
املرتفعة على سهم هيتس الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره بعد 
ان كان متراجعا بشــــكل ملحوظ خالل مراحل التداول وشهد سهم 
مبرد تداوالت نشــــطة غلبت عليها عمليات املضاربة دفعت السهم 
لالرتفاع باحلد االعلى. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ١٣ شركة 
على ٦٠٫٧٪ من القيمة االجمالية للشــــركات التي شــــملها النشاط 

والبالغ عددها ١٣٤ شركة. 

 هشام أبوشادي
  اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت لــــألوراق املالية في ختام 
تعامالت االســــبوع امس بالتباين 
في اجتاهات مؤشري السوق ما بني 
االرتفاع احملدود للمؤشر السعري 
واالنخفاض احملدود للمؤشر الوزني 
اال ان ما أثار تساؤالت لدى أوساط 
املتداولني عمليات البيع القوية التي 
الوطني والتي  البنك  شهدها سهم 
أشارت مصادر الى انها من قبل احدى 
الشركات االستثمارية املدرجة اال انه 
من غير املعروف حتى اآلن األسباب 

وراء البيع وما اذا كانت تأتي في اطار الضغط على السهم خلفض 
ســــعره أم لبناء مراكز مالية أخرى علما بأن هناك قناعة راســــخة 
لدى أوســــاط املتداولني بأن سهم البنك الوطني ُيعد أفضل األسهم 
اجلاذبة لالستثمار في السوق قياسا باألسهم األخرى، وقد استمرت 
أوساط املتداولني في تركيز نشاطهم على أسهم الشركات الرخيصة 
في مختلف القطاعات والتي معظمها شــــهد انخفاضا في أسعارها 
بفعل عمليات جني األرباح خاصة على أسهم الشركات التي حققت 

مكاسب سوقية ملحوظة في الفترة املاضية.
  ورغم ان هناك من يرى ان السوق فقد الكثير من احملفزات بعد 
االعالن عــــن التوقيع املبدئي لعقد بيع ٤٦٪ من أســــهم زين اال ان 
السوق اليزال مهيئا للمزيد خاصة عقب اجازة عيد األضحى اال انه 
حتى بداية هذه االجازة، فإن طابع البيع سيكون السائد خاصة ان 
الكثير من أوساط املتداولني سيفضلون االحتفاظ بالسيولة بل ان 

البعض قام بتصفية مراكزهم املالية خاصة كبار املضاربني.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٦٫٢ نقاط ليغلق على ٧١٢٤٫٧ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٠٩٪ مقارنة بأول من أمس، فيما انخفض املؤشر 
الوزني ٠٫٩٩ نقطة ليغلق على ٤٨١٫١٧ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٢١٪ 

مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٤٧٥ مليون سهم نفذت من خالل 
٦٧٧١ صفقة قيمتها ٦٤٫٩ مليون دينار، وجرى التداول على أســــهم 
١٣٤ شــــركة من أصل ٢١٣ شــــركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٤٦ 
شركة وحافظت أسهم ٤٥ شركة على اسعارها و٧٩ شركة لم يشملها 

النشاط و٤٣ شركة سجلت انخفاضا في اسعارها.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢١٫٦ 
مليون سهم نفذت من خالل ٦٠٩ صفقات قيمتها ٢٢٫١ مليون دينار.

واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٦٩٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ٢٥٠٤ صفقات قيمتها 

١٦٫٧ مليون دينار.
  وجــــاء قطاع اخلدمات في املركــــز الثالث من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٢٤٫٤ مليون ســــهم نفذت من خالل ١٦٢٢ صفقة قيمتها ١٠٫٩ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشــــركات العقارية علــــى املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٢٨ مليون ســــهم نفذت من خالل ١٢٤٠ صفقة 

 استهداف ألسهم 
الشركات التي 
أسعارها السوقية 
أقل بكثير من قيمتها 
الدفترية

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

١٣ شركة على 
٦٠٫٧٪ من 

القيمة اإلجمالية

 المؤشر ٦٫٢ نقاط وتداول 
٤٧٥ مليون سهم قيمتها 

٦٤٫٩ مليون دينار

 ارتفاع 

 (محمد ماهر) تباين في حركة مؤشري السوق

 أداء جيد للبورصة في أكتوبر

 نمو قيمة التداول ١٤٪ ليصل إلى ٥٧٫٧ مليون دينار كمتوسط يومي

 «الجمان»: أداء إيجابي ومتوازن للسوق في أكتوبر الماضي
  بفضل تحسن نتائج البنوك للـ ٩ أشهر وتماسك «زين»

 قال مركز اجلمان 
لالستشـــارات 
االقتصادية في 
تقريره الشهري 
عن سوق الكويت لألوراق املالية، 
ان املؤشر الوزني للسوق ارتفع 
مبعدل ١٫٨٪ خالل أكتوبر املاضي، 
باملقارنة مع منـــو مبعدل ١٫٣٪ 
للمؤشر السعري لنفس الفترة.

  واشـــار «اجلمـــان» الـــى ان 
هذا التقارب في أداء املؤشـــرين 
يعكس توزع األداء اإليجابي على 
جميع شـــرائح األسهم، الكبيرة 
والصغيرة، وذلك بعدما كان األداء 
متحيزا خالل األشـــهر املاضية، 
ومنذ بداية العـــام احلالي، إلى 
األسهم الكبيرة نسبيا، وهو حتيز 
في محله بكل تأكيد، إال أن هناك 
عدة متغيرات طرأت على األسهم 
الصغيرة والتي يقل سعرها عن 
١٠٠ فلس، ومنها أن هذه االسهم 
صارت هدفا للمضاربة مقبولة 
املخاطر، كون بعض تلك األسهم 
كانت مقومة وبشـــكل عشوائي 

بأقل من قيمتها بشكل حاد.
  وتوقع «اجلمان» ان يستمر 
االهتمام باألسهم الصغيرة حتى 
وضوح قرارات إدارة البورصة أو 
هيئة أسواق املال بشأن التعامل 
مع الشركات املدرجة املتعثرة، 
والتي أســـعار أســـهمها أقل من 
قيمتها االسمية بشكل ملحوظ، 
وقد صاحب التحسن في األسعار 
منو بالتداول بلغ ١٤٪ ليصل إلى 
٥٧٫٧ مليـــون دينار كمتوســـط 
يومي، باملقارنة مع ٥٠٫٦ مليون 
دينار لشهر سبتمبر املاضي، وقد 
قاد التداول باإلضافة إلى االهتمام 
باألسهم الصغيرة، حتسن نتائج 
البنوك للربع الثالث، ومتاســـك 
ســـهم «زين» عند مســـتويات 
مرتفعة نســـبيا، وكذلك األسهم 
املتأثرة به، وذلك رغم اجلدل حول 
صفقة بيع «زين» لـ «اتصاالت» 

اإلماراتية.

  مؤشر «الجمان» للثقة

  وقد حقق مؤشر «اجلمان» للثقة 
مكاسب مبعدل ١٫٣٪ لشهر أكتوبر، 

الوهمية،  التـــداوالت  عـــودة 
أو املصطنعـــة املتفـــق عليها 
مســـبقا، وهي التـــي يجرمها 
قانون البورصة وقانون هيئة 
أســـواق املال، عادت األطراف 
املشـــهورة بتلـــك العمليـــات 
مبزاولة نشاطها املعهود وبقوة 
أيضا، حيث لوحظ تداول كميات 
فلكية على بعض األسهم التي 
تنتمي لبعض الكتل، وذلك دون 
مبررات منطقية، وهو ما يسمى 
مؤخرا بعمليـــات «التدوير»، 
والذي أصبح عرفا «محترما» في 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
حيث يتم نقل األســـهم ما بني 
األذرع االستثمارية أو التداولية 
لكتلة واحدة، وذلك جلذب صغار 
املتداولني إليها كمرحلة أولى، 
و«نهب» مدخراتهم كمرحلة ثانية 
وأخيرة، ومن املناورات لبعض 
الشركات املتعثرة، محاولتها 
مرة أخرى طرق أبواب األموال 
السيادية، واملتمثلة في هيئة 
االستثمار ومؤسسة التأمينات 
بالدرجة األساس، وذلك لبيعها 
أصول ورقية ومتهالكة، وذلك 
آليـــات «وفذلكات»  من خالل 
مبتكـــرة للتمويه على الهدف 
النهائي، وهو نهب املال العام، 
كما أن هناك اجتهادات أخرى 
من نوع آخر للمتخصصني في 
اإلدراجات املتعددة في بورصات 
اخلليج، ودبي حتديدا، حيث 
يقومون بالنفخ املتبادل لألسهم 
التي يسيطرون عليها بشكل 
منظم ومحترف، ومدعوم من 
خبراء معروفني ومحترفني في 
إجرام البورصات، حيث يقومون 
بتصعيد ســـهم معني، يتبعه 
سهم ثان تلقائيا، ويلحقه سهم 
ثالث أتوماتيكيا، ويسجل سهم 
تابع سعرا قياسيا في بورصة 
الكويت، ويصعد تلقائيا ذات 
السهم في بورصة دبي، والعكس 
صحيح، ثم ينتقل النشاط إلى 
املتبوع بشكل مبرمج ومتقن، 
يليه الســـهم الثالـــث، وهكذا 
التابع واملتبوع،  دواليك. آلية 

وبرمجة النافخ واملنفوخ. 

وذلك للشهر الثاني على التوالي، 
حيث كانت مكاسبه ٠٫٨٪ لشهر 
سبتمبر، وقد عكس أداء مؤشر 
«اجلمان» للثقـــة حالة التفاؤل 
التي سادت الشهرين املاضيني، 
ولو بشـــكل حذر، ويعني األداء 
اإليجابي ملؤشر الثقة االحتماالت 
اإليجابية ألداء البورصة مستقبال، 
وذلك بافتراض استمرار املعطيات 
احلاليـــة، وبتحييـــد املؤثرات 
االستثنائية غير املتوقعة.اجلدل 

حول صفقة «زين»
  وأكـــد «اجلمان» انه ال يخفى 
على أحد اجلـــدل أو رمبا النزاع 
الذي كان محتدمـــا من قبل بني 
كتلة االستثمارات الوطنية وكتلة 
املالية حول  مجموعـــة األوراق 
احتمـــال بيع ٤٦٪ من رأســـمال 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» 
إلـــى «اتصـــاالت» اإلماراتيـــة، 
وبغض النظر عن دوافع اخلالف 
والنوايا احملركة له، إال ان قصور 
التشريعات والتنظيم من جانب 
املالية  الكويت لألوراق  ســـوق 
هو من أجج النزاع بشـــكل غير 
مبرر، والذي غالبا ما يؤدي إلى 

تضرر مصالح املساهمني، خاصة 
غير املعنيني بالنزاع، وصغارهم 
حتديـــدا، بل األمـــر واألدهى من 
ذلك، هو زعزعـــة الثقة بالنظام 
االقتصـــادي الكويتـــي، حيـــث 
عرضت وســـائل اإلعالم احمللية 
واإلقليمية وحتى العاملية فصول 
النزاع وتطوراته وتداعياته، حتى 
أصبح املشهد االقتصادي الكويتي 
«فرجـــة» للجميع، ورمبا مدعاة 
لألسف والتحسر، ناهيك للشماتة 

والتشفي والسخرية.
  وشدد على أن املسؤول األول 
عن هذا «الهرج واملرج» هو إدارة 
ســـوق الكويت لألوراق املالية، 
حيث ان هذا املوضوع ليس بجديد، 
وقـــد مت هضم حقوق شـــريحة 
عريضة من حقوق بديهية لصغار 
املســـاهمني في عمليات سيطرة 
متعددة، ومنذ فترة طويلة، وهي 
مســـتمرة إلى ما شاء اهللا، ولم 

حترك إدارة السوق ساكنا.
  وفي هذا السياق، قال «اجلمان» 
انه كان األجدى بهيئة سوق املال 
تعليق عمليات الســـيطرة على 
الشركات لفترة ال تتجاوز شهرا، 

وذلك حلني االنتهاء من الالئحة 
التنفيذية مبا يخص تلك العمليات، 
والتي تنظمها املادة ٧٤ من قانون 
هيئة ســـوق املال، حيث يعتقد 
بوجوب تكثيـــف اجلهود وملدة 
أسبوعني إلى شهر كأقصى وقت 
إلجناز ذلك، وبالتالي، تطبيقه على 
عمليات السيطرة دون االنتظار 
الستكمال جميع املواضيع املتعلقة 
بالالئحة التنفيذية التي تتطلب 
نحو ٦ شـــهور من تاريخ تعيني 
رئيس وأعضاء هيئة سوق املال، 
ومن جهة أخرى، عدم عرقلة فرص 
قد تكون نادرة ملساهمني رئيسيني 
للتخارج من استثماراتهم وإعادة 
هيكلة أوضاعهم، والتي قد تكون 
حرجة للغاية في بعض احلاالت، 
وكل ذلك حتى يعرف كل من البائع 
واملشـــتري حقوقه وواجباته، 
وأيضا وضع حـــد لالجتهادات 
العشوائية، والتي كانت محورا 

للنزاع والتأزمي غير املبرر.

  تابع ومتبوع

  والحظ «اجلمـــان» ان من 
القدمية اجلديدة،  التالعبـــات 

 «مدينة األعمال» تخسر ١٤٠٫٣ ألف دينار

 «القيوين» تربح ٨٥٧ ألف دينار 
 ذكر مجلس ادارة شركة اسمنت ام القيوين  أنه 
اجتمع يوم االربعاء املاضي، واعتمد   البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترة املنتهية في ٣٠ سبتمبر، 
حيث حققت الشركة أرباحا قدرها ٨٥٧ الف دينار 

بواقع ٢٫٤  ربحية للسهم الواحد، كما ان اجمالي 
املوجـــودات املتداولة ١٦٫١  مليون دينار واجمالي 
املطلوبـــات املتداولة  ٢٫٨   مليون دينار، كما بلغ 

اجمالي حقوق املساهمني ٤٥٫٢  مليون دينار.

 اعتمد مجلس ادارة شركة 
مدينـــة األعمـــال الكويتية 
املاليـــة املرحلية  البيانات 
املنتهية  للشـــركة للفترات 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق خسائر بلغت ١٤٠٫٣ 
ألف دينار ما يعادل خسارة 
للســـهم بلغـــت ٠٫١٨ فلس 
للسهم، مقارنة مع خسائر 
قدرهـــا ١٫٥ مليون دينار ما 
يعادل ٢٫٦٤ فلس للســـهم 
العام  املناظـــرة من  للفترة 

املاضي.
  وقالت الشركة في بيان 
نشـــر على موقع البورصة 
أمـــس ان فترة الـ ٣ أشـــهر 
املنتهيـــة في ٣٠ ســـبتمبر 
٢٠١٠ حققت الشركة خاللها 

أرباحا قدرها ٢٫٢ مليون دينار 
ما يعادل ٢٫٩٢ فلس للســـهم، 
مقارنة بخســـائر قدرها ٢٫٦ 

مليون دينـــار ما يعادل ٣٫٧٩ 
فلوس للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي. 

 «السينما» تربح ٤
   ماليين دينار

  اعتمد مجلس ادارة شركة 
الكويتية  الوطنية  السينما 
املاليـــة املرحلية  البيانات 
املنتهية  للشـــركة للفترات 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقـــق ربحا بلغ ٤ ماليني 
دينار ما يعادل ٤٠٫٤٣ فلسا 
للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 
٢٫١ مليـــون دينار ما يعادل 
٢١٫٧٩ فلســـا للسهم للفترة 

املناظرة من العام املاضي.
  وقالت الشركة في بيان 
نشـــر على موقع البورصة 
أمـــس ان فترة الـ ٣ أشـــهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ 
حققت الشركة خاللها أرباحا 
بلغـــت ٧٩٥٫٣ ألف دينار ما 
يعادل ٧٫٩٦ فلوس للسهم، 
مقارنة بأرباح قدرها ٦٢٢ ألف 
دينار ما يعادل ٦٫٢٣ فلوس 
للســـهم للفترة املقارنة من 

العام املاضي. 

 ..و١٨ ألف دينار خسائر «سنام» 
  اعتمد مجلس ادارة شركة سنام العقارية البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق خسائر بلغت ١٨ ألف دينار ما يعادل ٠٫١٥ 
فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت ٨٦٥ ألف دينار ما يعادل ٧٫١١ 

فلوس للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي.
ــركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس ان    وقالت الش
ــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ حققت الشركة  فترة الـ ٣ أش
خاللها خسائر بلغت ٩٩٫٤ ألف دينار ما يعادل ٠٫٨٢ فلس للسهم، 
مقارنة بأرباح قدرها ٣٥٦٫٤ ألف دينار ما يعادل ٢٫٩٣ فلس للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

 «ريم» تعين «الشال» بشأن عملية االستحواذ  

 ٥١٠ آالف دينار أرباح «الهالل»

 «الصينية» تربح ٢٫١ مليون دينار 

 أفادت شـــركة إدارة األمالك العقارية «رمي»  بأنه مت تعيني شركة 
الشال لالستشارات كطرف متخصص ومحايد للقيام بتحليل البيانات 
املالية وغير املالية لكل من شركة رمي وشركة البالد لالستثمار العقاري 
وإجراء الدراســـات الالزمة لتحديد السعر العادل ألسهم الشركتني 
وستعمل « الشال» أيضا على اقتراح السعر التبادلي العادل ومتابعة 

اإلجراءات   الضرورية من اجل امتام العملية.  

 أفاد مجلس ادارة شركة اسمنت الهالل   بأنه قد اجتمع يوم االربعاء 
املاضي، واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٣٠ ســـبتمبر، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت ٥١٠ آالف دينار 
بواقع ٧ فلوس للسهم الواحد، كما بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 

٩٫٧ ماليني دينار واجمالي املطلوبات املتداولة ٢٫٢  مليون دينار.

 ذكرت الشــــركة الكويتية ـ الصينية االستثمارية   انها حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر حيث حققت الشركة أرباحا بلغت ٢٫١ مليون دينار بواقع 
ربحية ٢٫٧٠ فلس للســــهم الواحد، كما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 

٢٦٫٥ مليون دينار  واجمالي املطلوبات املتداولة ١٫٥ مليون دينار. 

 تقرير 


