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5655.4االقتصادية

1.9%
-111.5

املؤشر السعري

بتغير قدره

استقرار سعر صرف الدوالر مقابل الدينار
كونا: استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار امس ليسجل 0.281 دينار دون 
تغيير كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الدينار ليبلغ مستوى 0.364 دينار مقارنة 
بأسعار صرف يوم أمس. وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 
االلكتروني ان سعر صرف اجلنيه االسترليني ارتفع مقابل الدينار ليصل الى 0.453 دينار 
في حني ظل سعر صرف الني الياباني على ما هو عليه دون تغيير عند مستوى 0.003 
دينار بينما استقر سعر صرف الفرنك السويسري عند مستوى 0.301 دينار.

توقع أن حتقق الشركة عوائد مالية تصل إلى 30% سنويًا واالنتهاء من املشروع خالل 2014

حتت وقع تأثير املشهد السياسي احمللي

املدلج لـ »األنباء« : »مرابحات االستثمارية« وقعت عقد شراكة
 مع مجموعة استثمارية  في تركيا للدخول في مشروع سكني 

»بيان«: السوق مير مبرحلة »السقوط احلر«

كش���ف نائب رئيس مجلس 
املنتدب لشركة  االدارة والعضو 
مرابحات االستثمارية فيصل املدلج 
في تصريح ل���� »األنباء« عن ان 
الش���ركة وقعت عقد شراكة مع 
مجموعة اس���تثمارية في تركيا 
للدخول في مشروع هناك عبارة 
عن انش���اء مبان سكنية بتكلفة 
اجمالية لالرض والبناء بقيمة 7 

ماليني دينار.
وأض���اف املدلج ان الش���ركة 
قامت بالتعاون مع هذه املجموعة 
االستثمارية التركية بشراء االرض 
وجار تنفيذ بناء عمارتني سكنيتني 
بارتف���اع 5 طواب���ق، متوقعا ان 
حتقق الش���ركة عوائد مالية من 
هذا املشروع تتراوح بني 25 و%30 
سنويا كذلك االنتهاء من املشروع 

خالل عام 2014.
وذكر املدلج ان الشركة لديها 
استثمارات في السعودية عبارة 
عن اراض تصل مساحتها الى 650 
الف متر برأس مال يبلغ 7 ماليني 
دينار، متوقعا ان تبدأ الش���ركة 
في عمليات تطوير هذه االراضي 
والتخارج منها في منتصف العام 

املقبل.
وعن كيفية تطوير تلك االراضي 

قالت شركة بيان لالستثمار في 
تقريرها الشهري ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أنهى تعامالت أكتوبر 
مسجال خس����ائر قوية ملؤشراته، 
إذ سجل املؤشر السعري تراجعا 
نسبته 3.61%، فيما خسر مؤشر 
»كويت 15« بنس����بة 2.19% فيما 
تراجع املؤش����ر الوزني بنس����بة 

.%2.66
واش����ار التقرير الى أن املشهد 
السياسي احمللي كان هو احملرك 
الرئيسي الجتاه السوق خالل الشهر 
املاضي، خاصة في النصف األخير 
من����ه، حيث مر الس����وق مبرحلة 
»س����قوط حر« عبرت عن نفسها 
في شكل موجة بيعية شملت طيفا 
واسعا من األسهم سواء القيادية أو 
الصغيرة على حد سواء، قبل أن 
يخفف السوق من خسائره بعض 
الش����يء في نهاية الشهر مسجال 

متاسكا ملحوظا.
كما شهد السوق حالة حتفظ 
تقليدية انتظارا لنتائج الشركات 
املدرجة عن التسعة شهور املنقضية 
من عام 2012، وسط تخوفات من 
تعرض بعض األسهم لإليقاف إذا ما 
جتاوزت املهلة القانونية املمنوحة 
لإلعالن، والتي تنتهي في منتصف 

نوفمبر.
وعلى صعيد األداء السنوي 
ملؤشرات السوق، قال التقرير انه 
مع نهاية الشهر املاضي وصلت 
نسبة خسائر املؤشر السعري عن 
مستوى إغالقه في نهاية العام 
املاضي إلى 0.81%، بينما بلغت 
نسبة مكاس���ب املؤشر الوزني 
منذ بداي���ة العام احلالي %0.31، 
في حني وصلت نس���بة خسارة 
مؤش���ر كويت 15 إل���ى %2.05، 
مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم 
تطبيق نظام التداول اجلديد في 

السوق.
وأقفل املؤش���ر السعري مع 
نهاي���ة أكتوب���ر عند مس���توى 

وأوض���ح ان ه���ذه الش���ركة 
ابت���كار احللول  متخصصة في 
واملنتج���ات واالدوات واخلدمات 
العقارية التي تستند الى احكام 
الشريعة االسالمية السمحة ويقع 
املقر الرئيسي لها في الكويت ولها 
فروع في االمارات والس���عودية 

ومصر وتركيا.
وفي االط���ار ذاته، قال املدلج 
ان »مرابحات االستثمارية« ليس 
عليها اي التزامات مالية او قروض 
وان 90% من استثمارت الشركة 
عبارة عن مش���اريع عقارية من 
املباشرة في  خالل االستثمارات 
الس���عودية او من خالل الشركة 
ل� »مرابحات«  اململوكة  العقارية 
او من خالل صندوق استثماري 
ساهمت فيه الش���ركة من خالل 

مشروع عقاري بالهند.
وذكر ان اجمالي اصول الشركة 
بلغت 19.6 مليون دينار للفترة 
املالية املنتهية في 31 مارس 2012 
محققة نسبة منو بلغت 6.0% عن 
السنة املالية السابقة وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 18.6 مليون دينار 
مرتفعة بنسبة 4.6% عن السنة 

املالية املاضية.
عاطف رمضان  ٭

إذ أغلق مؤشره عند 846.31 نقطة، 
مسجال تراجعا نسبته 9.93%، تبعه 
قطاع االتصاالت الذي أنهى مؤشره 
تعامالت الشهر مسجال انخفاضا 
نسبته 7.84%، مغلقا عند مستوى 
865.83 نقطة، أما املرتبة الثالثة 
بني القطاعات التي سجلت تراجعا، 
فكانت من نصيب قطاع اخلدمات 
املالية، وال����ذي أنهى أكتوبر عند 
مس����توى 803.34 نقاط، بتراجع 
نسبته 6.05%. من ناحية أخرى، 
كان قطاع النفط والغاز هو األقل 
تسجيال للخسائر، بعد أن سجل 
تراجعا بنسبة 0.64%، منهيا الشهر 

عند مستوى 906.55 نقاط.

تداوالت القطاعات

ش����غل قطاع اخلدمات املالية 
املرك����ز األول جلهة حجم التداول 
خالل الش����هر املاضي، إذ بلغ عدد 
األس����هم املتداولة للقط����اع 3.01 
مليارات سهم شكلت 44.60% من 
إجمالي تداوالت السوق، فيما شغل 
قطاع العقار املرتبة الثانية، حيث 
بلغت نسبة حجم تداوالته %33.68 
من إجمالي السوق، إذ مت تداول 2.27 
مليار سهم للقطاع، وكانت املرتبة 
الثالثة من نصيب قطاع الصناعة 
الذي بلغت نسبة حجم تداوالته 
إلى السوق 9.76%، بعد أن وصلت 

إلى 659.23 مليون سهم.
أما جلهة قيمة التداول، فقد شغل 
قطاع اخلدمات املالية املرتبة األولى، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
الس����وق 32.59% بقيمة إجمالية 
بلغت 168.85 مليون دينار، وجاء 
قطاع العق����ار في املرتبة الثانية، 
حيث بلغت نسبة قيمة تداوالته 
إلى السوق 26.37% وبقيمة إجمالية 
بلغت 136.59 ملي����ون دينار، أما 
املرتبة الثالثة فكانت من نصيب 
قطاع البنوك الذي بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق 20.07%، وذلك 

بعد أن بلغت 104 ماليني دينار. 

متوس���ط كمية الت���داول منوا 
نس���بته 16.73%، ليبلغ 338.55 

مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

تراجعت كل قطاعات س����وق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالية بنهاية 
األسبوع املاضي، باستثناء قطاعي 
املواد األساس����ية والتأمني، حيث 
سجل قطاع املواد األساسية ارتفاعا 
نسبته 5.60%، منهيا تداوالت الشهر 
عند مستوى 986.33 نقطة، فيما 
سجل مؤش����ر قطاع التأمني منوا 
نس����بته 1.75%، عندما أغلق عند 

مستوى 885.85 نقطة.
أم����ا القطاعات التي س����جلت 
تراجعا، فقد تصدرها التكنولوجيا، 

قال املدل���ج: تطوير االراضي اي 
ادخال البنية التحتية لها ومن ثم 
بيعها على شكل اراضي سكنية.

وتوقع املدلج ان حتقق الشركة 
عائدا من هذا املشروع يصل الى 

30% في السنة.
التي  وعن انعكاسات االرباح 
ستحققها الشركة من هذه املشاريع 
على النتائج املالية للشركة قال 
املدل���ج: لم نتخ���ارج حتى هذه 
اللحظة من هذه املشاريع وفي حال 
تخارجها منها س���تظهر نتائجها 
على البيانات املالية للشركة بنهاية 

العام املقبل.
ومضى قائال: مما ال شك فيه 
ان هذه التخارجات س���تكون لها 
ارباح  انعكاس���ات ايجابية على 

الشركة خالل الفترة املقبلة. 
 من جانب آخ���ر، افاد املدلج 
بأن الشركة متتلك 50% في شركة 
مرابح���ات للحلول العقارية وال� 
50% االخرى ميتلكها مستثمرون 
انها تقوم  الى  كويتيون، مشيرا 
بتسويق مشاريع في تركيا ومكة 
املكرمة ومصر، متوقعا لها نتائج 
مالية جيدة وان حتقق ارباحا لن 
تقل عن 25% من رأسمالها بنهاية 

العام احلالي.

5.766.96 نقطة، مسجال انخفاضا 
نسبته 3.61% عن مستوى إغالق 
س���بتمبر املاضي، فيما س���جل 
الوزني خسارة بنسبة  املؤشر 
بلغت 2.66% بعد أن أغلق عند 
مستوى 406.87 نقاط، في حني 
أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 
979.49 نقطة، متراجعا بنسبة 

.%2.19
والحظ التقرير أن الس���وق 
ش���هد هذا األداء في ظل تباين 
الش���هرية ملؤشرات  املتغيرات 
الت���داول باملقارنة مع تعامالت 
الش���هر املاضي، حي���ث نقص 
متوس���ط قيمة التداول بنسبة 
بلغت 12.19% ليصل إلى 25.96 
ملي���ون دينار، في حني س���جل 

فيصل املدلج

52 مليون دوالر حجم صادرات
 لبنان  إلى الكويت في 9 أشهر

االقتصاد العربي خسر %50
 من التدفق األجنبي في 2011

أظهر تقرير شهري صادر عن وزارة املال اللبنانية 
ان قيمة ص���ادرات لبنان الى الكويت حتى نهاية 
شهر سبتمبر 2012 بلغت 52 مليون دوالر بينما 
بلغت قيمة تلك الصادرات خالل عام 2011 نحو 77 
مليون دوالر، مقارنة ب� 72 مليون دوالر ل� 2010، 
وحوالي 77 مليون دوالر في ل� 2009. وبني التقرير 
ان امليزان التجاري اللبناني يشهد عجزا مع معظم 
الدول التي يتعامل معها لبنان، فعلى سبيل املثال 
استورد لبنان من الواليات املتحدة خالل األشهر 
ال� 9 األولى من 2012 ما قيمته 2078 مليون دوالر، 
بينما بلغت قيمة صادراته إليها بحدود 50 مليون 
دوالر، وحلت الصني ثانية في قيمة ما استورده منها 
لبنان بحدود 1290 مليون دوالر، وجاءت ايطاليا في 
املرتبة الثالثة من حجم االستيراد اللبناني بقيمة 
1263 مليون دوالر بينما بلغت قيمة صادراته إليها 
بحدود 29 مليون دوالر. أما على صعيد التصدير، 
فقد حلت سويس���را االولى ف���ي حجم الصادرات 

اللبنانية بقيمة 388 مليون دوالر بينما استورد 
منها مبا قيمته 392 مليون دوالر، وحلت اململكة 
العربية الس���عودية في املرتبة الثانية من حجم 
التصدير اللبناني بقيمة 272 مليون دوالر بينما 
استورد منها مبا قيمته 318 مليون دوالر، وجاءت 
االمارات العربية املتحدة في املرتبة الثالثة من حجم 
صادرات لبنان وبحدود 369 مليون دوالر بينما 
بلغت قيمة ما اس���تورده منها 323 مليون دوالر. 
وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ عجز امليزان التجاري 
اللبناني 12732 مليون دوالر حتى شهر سبتمبر 
2012 بينما كان قد سجل في الفترة نفسها من عام 
2011 عجزا بلغ 12160 مليون دوالر اي بارتفاع 572 
مليون دوالر. وكان عجز امليزان التجاري اللبناني 
بلغ عام 2011 نحو 15893 مليون دوالر بينما كان قد 
سجل في عام 2010 عجزا بلغ 13539 مليون دوالر 

بارتفاع 2354 مليون دوالر.
بيروتـ  رشيد سنو  ٭

العربية: أوضح التقرير السنوي الصادر عن 
الشركة العربية لالستثمار ان منطقة االقتصاد 
العربي شهدت في العام املاضي تراجعا واضحا 
في حجم التدفقات االستثمارية األجنبية، التي 
من املفترض ان تنساب الى منطقة الدول العربية 
مبعدل 50% مقارنة بالعام الذي قبله، ما ادى الى 
شح في املوارد املالية وتراجع ملحوظ في حركة 

االستثمار.
وعزا التقري����ر ذلك لتراجع االقتصاد العاملي 
بفعل األزمة املالية العاملية، وأزمة الديون السيادية 
األوروبية، وارتفاع معدالت التضخم، مبينا ان 
الناجت احمللي االجمالي في معظم الدول العربية، 
س����جل بنهاية عام 2011 مع����دالت منو بلغت %4 
باس����تثناء دول مجلس التعاون اخلليجي، التي 
سجلت معدالت منو مرتفعة جتاوزت 7% مستفيدة 
من ارتفاع اسعار النفط، ومن األداء اجليد لقطاعاتها 
االنتاجية واخلدمية، نتيجة استقرار أوضاعها 
السياس����ية واالقتصادية وفقا لصحيفة الشرق 
األوسط. وأكد ان الشركة تعاملت مع هذا الواقع من 
خالل تعزيز إدارة املخاطر، مبا يراعي املستجدات 
التي تؤثر في اداء القطاعات االقتصادية في املنطقة 
العربية، وذلك لتخفيف اآلثار السلبية املباشرة 

وغير املباشرة على النشاط االستثماري.
وبحسب التقرير، فإن الشركة تابعت أوضاع 
محفظة مشاريعها القائمة التي اشتملت على 36 
مشروعا في 11 قطاعا متنوعا، حيث تنتشر في 13 
دولة عربية، مشيرا الى انه في ظل توافر البيئة 

االستثمارية اجلاذبة في بعض الدول العربية، فإن 
حتقيق االستقرار السياسي سيساهم في زيادة 
التدفقات االستثمارية ش����ريطة ان تهيأ البيئة 
االستثمارية املواتية على األصعدة االقتصادية 
والتشريعية واإلجرائية واملؤسسية، واالستفادة 
من جتارب وخبرات مؤسسات العمل االقتصادي 
العربي املش����ترك، واالس����تعانة بها في تنقيح 
التش����ريعات وحتسني السياس����ات ذات الصلة 

باالستثمار املباشر.
ووفق التقرير فإنه في ظل هذه الظروف يبقى 
التحدي احلقيقي أمام دول املنطقة العربية، هو 
النجاح في اتباع سياس����ات متوازنة ومدروسة 
جلذب االستثمار بوسائل حتقق األمان والعائد 
اجليد للمس����تثمرين، وتراع����ي مصالح الدول 
املستقبلة لالستثمارات على الصعيدين االقتصادي 
واالجتماع����ي، وذلك باعتم����اد برامج لإلصالح 
االقتصادي، تساعد في ازدهار القطاع اخلاص، 
ومتكنه من القيام بدور اكبر في توفير فرص العمل 

وخفض معدالت البطالة في تلك الدول.
كما تبقى هن����اك حاجة ملح����ة لدفع العمل 
االقتصادي العربي املشترك قدما الى األمام باستكمال 
تفعيل منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى ودعم 
التجارة العربية البينية، وتنفيذ برنامج العمل 
الطموح ال����ذي تبنته القمة العربية االقتصادية 
األولى التي عق����دت في الكويت مطلع عام 2010 
حتت شعار »وصوال الى تكامل اقتصادي عربي 

حقيقي« لتحقيق السوق العربية املشتركة.

عزا محللون ماليون كويتيون تراجعات األداء 
في سوق الكويت لألوراق املالية )البورصة( 

امس الى الضغوطات البيعية نتيجة التطورات 
السياسية احمللية ما كبد املؤشرات الرئيسية 

مزيدا من اخلسائر جراء عمليات البيع 
العشوائية من جانب املتداولني.

ورأى احملللون في لقاءات متفرقة مع »كونا« 
ان سيطرة املشهد السياسي على مجريات 

حركة التداوالت ساهمت كثيرا في زيادة حاالت 
عمليات جني األرباح املعتادة مع اإلغالقات 

األسبوعية، حيث فضل الكثير من املستثمرين 
االنتظار حتى األسبوع املقبل لتكون الرؤية 

السياسية أكثر وضوحا.
وأعربوا عن األمل في ان تشهد األوضاع 

السياسية بعد العطلة األسبوعية نوعا من الهدوء 
حتى تستعيد البورصة الثقة التي افتقدتها 

برغم احملاوالت التي تنفذها احملفظة الوطنية 

في دعمها استثماريا أسهما بعينها وفق نظرية 
العرض والطلب دون االلتفات الى غيرها من 

األسهم التي حتتاج دعما مباشرا.
وقال احمللل املالي ميثم الشخص ان تداوالت 

السوق امس »لوحظ فيها السقوط تدريجيا منذ 
بداية اجللسة حني فقد املؤشر السعري 25 نقطة 

قبل أن يبدأ تهاويه رويدا رويدا ليفقد مزيدا 
من النقاط لتصل الى مستوى الـ 128 نقطة 

لكنه استطاع أن يقلص من تلك اخلسائر قبيل 
اإلغالق بعدة ثوان الى 111.5 نقطة مع زيادة في 
الصفقات التي انتهت تداوالتها بـ 3514 صفقة 

بقيمة نقدية بلغت 15 مليون دينار«.
ومتنى الشخص »ان تعود األوضاع داخل 

السوق الى ما كانت عليه ليستطيع اخلروج من 
كبوته وان بصورة تدريجية وتعود الثقة بني 
أوساط املستثمرين خصوصا الصغار منهم«.
من جانبه، قال احمللل املالي عدنان الدليمي ان 

كثيرا من األسهم الكبيرة مازالت محصنة ألن 
أداءها يتم وفق التداوالت املتزنة على الرغم 
من أن القليل منها صبغ باللون األخضر إال 

أن عموم األسهم سيطر عليها اللون األحمر ما 
يدل على احلالة املتردية التي وصلت إليه والتي 

افتقدت كثيرا من مستوياتها السعرية.
وأضاف الدليمي ان السوق يحتاج بحق الى 
رسالة تطمينية إلعادة الثقة خصوصا بعدما 

خرجت بعض األمور عن نطاق سيطرة 
كبار صناع السوق أو حتى مديري احملافظ 

والصناديق االستثمارية.
بدوره اعتبر احمللل املالي محمد الطراح ان 

السوق استوعب األحداث السياسية املتالحقة 
ووصل الى مستويات متدنية، مشيرا الى 

توقعات بأن يشهد السوق منتصف األسبوع 
املقبل »ارتدادة فنية« لألسهم التي منيت 

باخلسائر.

محللون: التطورات السياسية تكبد البورصة خسائر ضخمة

٭ استقالة طالل الغنيم من »السكب«: أفادت 
شركة السكب الكويتية )سكب ك( بأن مجلس 

إدارة الشركة وافق على قبول استقالة طالل خالد 
الغنيم من عضويته في مجلس إدارة الشركة 

وقرر املجلس استكمال باقي مدته بخمسة أعضاء 
فقط حلني انتخاب كامل األعضاء في أول اجتماع 

للجمعية العمومية.
٭ »أدنك«: استئناف الحكم المرفوع من شركة 

»خالد الخرافي«: قالت شركة الدار الوطنية 
للعقارات )ادنك( انه بخصوص احلكم بالقضية 
رقم )2010/675( املرفوعة من شركة خالد علي 
اخلرافي واخوانه للمقاوالت اإلنشائية ضد كل 

من الشركة وشركة محمد عبداحملسن اخلرافي 
وأوالده، فقد مت استئناف احلكم من قبلنا 

وحتددت له جلسة بتاريخ 2012/12/12.
٭ »السفن« تفوز بمناقصة بـ 4.38 ماليين دينار: 
أفادت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 

السفن )السفن( بأنها قد حازت أقل األسعار 
بعد فض عطاءات املناقصة رقم )ار اف كيو 
-2008990( اخلاصة مبشروع توريد أجهزة 

فصل منخفضة الضغط ومشعب محمول على 
قاعدة )سابلي اوف ال بي اند ماىيوفولد سكيدز( 

لصالح شركة نفط الكويت وبقيمة إجمالية 
4.380.000 دينار، علما ان مدة العقد 70 أسبوعا 

اعتبارا من أمر مباشرة العمل.
٭ 31 ألف دينار أرباح »أصول«: اعتمد مجلس 

إدارة شركة أصول لالستثمار )أصول(  البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في30-

.2012-9
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة 
إنها حققت أرباحا بقيمة 31.005 دنانير، بواقع 
0.16 فلس للسهم، وذلك مقابل أرباح عن نفس 
الفترة من العام املاضي بقيمة 297.877 دينارا 

بواقع 1.58 فلس للسهم الواحد.
٭ 1.2 مليون دينار أرباح »اكتتاب«: أفادت شركة 

اكتتاب القابضة )اكتتاب( بأن مجلس اإلدارة اعتمد 
البيانات  املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 

.2012-9-30
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة 
إنها حققت أرباحا بقيمة 1.204.130 دينارا بواقع 
5.29 فلوس للسهم الواحد، وذلك مقابل خسائر 

عن نفس الفترة من العام املاضي بقيمة 3.301.551 
دينارا بواقع 14.60 فلسا.

٭ 575 ألف دينار أرباح »صيرفة«: حصل مجلس 
إدارة الشركة الكويتية البحرينية  للصيرفة الدولية 

)صيرفة( على موافقة بنك الكويت املركزي على 
البيانات املالية املنتهية في2012-9-30.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة 
إنها حققت أرباحا بقيمة 575.442  دينارا بواقع 
12.46 فلسا، وذلك مقابل أرباح عن نفس الفترة 

من العام املاضي بقيمة 388.128 دينارا بواقع 8.4 
فلوس للسهم الواحد.

الشركة تطور أراضي 
بالسعودية وتتخارج 
منها منتصف العام 

املقبل بعوائد متوقعة 
تصل إلى %30

الشركة متتلك 
50% من »مرابحات 
العقارية« التي يتوقع

أن حتقق أرباحا 
تصل إلى 25% من 

رأسمالها بنهاية 
2012

إعالنات البورصة


