
آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

28
الثالثاء 6 نوفمبر 2012

5742.6االقتصادية

1.6%
+92.6

املؤشر السعري

بتغير قدره

3.1 ماليني دينار ربح 
»الكويت للتأمني« في 9 أشهر
سجلت شركة الكويت للتأمني أرباحا قدرت بنحو 3.1 ماليني 
دينار بواقع ربحية للسهم 16.7 فلسا خالل التسعة أشهر مقارنة 
بتحقيقها ألرباح بنحو 2.7 مليون دينار، بواقع ربحية للسهم 14.6 
فلسا خالل ذات الفترة من السنة.

»كويت إنرجي« من حصصها 
التشغيلية، والذي ميثل حصة 
»كوي���ت إنرجي« من إجمالي 

إنتاج احلقلني.
وقالت الرئيس التنفيذي في 
شركة »كويت إنرجي« سارة 
أكبر: »لقد كان حكم احملكمة 
التجارية العليا األوكرانية حكما 
عادال ومنصفا. ونحن نتطلع 
اآلن إلى مواصلة االس���تثمار 
في هذين احلقلني والعمل على 
زيادة اإلنتاج فيهما ليساهما 
في تعزيز مصادر الطاقة في 

أوكرانيا«.
اجلدير بالذكر أن »كويت 
إنرجي« كانت قد استحوذت 
على حصص تشغيلية في حقلي 
»بليسكي« و»كوليشهيتسكي« 
إلى  في عام 2007، باإلضافة 
ذلك، تشغل »كويت إنرجي« 
ومتتلك حصصا تش���غيلية 
بنس���بة 100% ف���ي حقل���ني 
آخري���ن ف���ي أوكرانيا وهما 
حقل »بي سي« املنتج حاليا، 
وحقل »شمال يابلونيفيسكا« 
والذي يعتبر حاليا في مرحلة 
التطوير وينتظر منه إمكانات 
استكشافية، وتدير الشركة 
عمليات استكشافية وتطويرية 
وإنتاجي���ة ف���ي 8 دول وهي 
مصر والعراق واليمن وعمان 

»كويت إنرجي« و»أوكراغاز« تستأنفان العمليات 
املشتركة في حقلني للغاز املكثف بأوكرانيا

وأوكرانيا والتفيا وروس���يا 
وباكس���تان، وق���د س���جلت 
»كويت إنرجي« بنهاية العام 
2011 احتياطيا مؤكدا ومحتمال 
من حصصها التشغيلية بلغ 
235.3 مليون برميل من النفط، 
في حني يبلغ إنتاجها احلالي 
من حصصها التش���غيلية ما 
يقارب 17.750 برميال من النفط 

املكافئ يوميا.

أعلن���ت ش���ركة »كويت 
إنرجي« عن استئناف عملياتها 
التش���غيلية املش���تركة مع 
شركة »أوكراغاز« األوكرانية 
التابعة لش���ركة »نفتوجاز« 
احلكومي���ة، ملواصلة تطوير 
حقلي الغاز املكثف »بليسكي« 
و»كوليشهيتسكي« الواقعني في 

منطقة بولتافا في أوكرانيا.
وق���د أص���درت احملكمة 
التجارية العليا األوكرانية حكما 
نهائيا الستئناف العمليات وفق 
 »429 JAA« االتفاقية املشتركة
التي تضم »كويت إنرجي«، 
وذلك بعد مرور أكثر من عام 
م���ن التحكيم أدى إلى توقف 
العملي���ات في احلقلني خالل 

هذه الفترة.
ومتتل���ك »كويت إنرجي« 
حصة تشغيلية قدرها %25 
ف���ي احلقلني، بينم���ا متتلك 
شركة »أوكراغاز« احلكومية 
حص���ة تبل���غ 50%، وتعود 
احلصة املتبقية وقدرها %25 
إلى املشغل شركة »فافورت 

سيستم«.
وم���ع ع���ودة العملي���ات 
التش���غيلية في »بليسكي« 
و»كوليشهيتسكي«، يتوقع أن 
يضاف 460 برميال من النفط 
سارة أكبراملكافئ يوميا إلى إجمالي إنتاج 

»أالفكو« تؤكد طلبيتها لشراء 20 طائرة 
بوينغ من طراز »737 ماكس«

أعلنت شركتا »بوينغ« و»االفكو« الكويتية 
لتأجير الطائرات عن توصلهما إلى الصيغة 
النهائية لطلبية شراء 20 طائرة بوينج من 
طراز »737 ماكس 8« بقيمة إجمالية قدرها 

مليارا دوالر وفقا لقائمة األسعار احلالية.
وكان قد سبق اإلعالن عن التزام الشركة 
بهذه الطلبية على هامش معرض فارنبورو 
للطيران في شهر يوليو املاضي، وكان ذلك 

قبل وضع اللمسات النهائية عليها.
وبهذه املناس���بة، قال الرئيس التنفيذي 
في بوينغ للطائ���رات التجارية راي كونر: 
»تعتبر هذه أول طلبية لشراء طائرات 737 
ماكس تصلنا من قبل عميل من منطقة الشرق 
األوسط، التي تعد إحدى أسرع املناطق منوا 
في قط���اع الطيران. ونحن فخورون بالثقة 
التي وضعتها »االفكو« في طائرة 737 ماكس، 
آملني أن تس���تمر هذه الشراكة وتزدهر في 
املستقبل«. وتعتبر طائرة 737 ماكس نسخة 
معدلة مبحرك جديد من الطائرة األكثر مبيعا 
في العالم »737 اجليل القادم« وتقوم على 
نفس قدرات هذه الطائرة. وتعمل هذه الطائرة 
 1B-LEAP املبتكرة مبحركات جديدة من طراز
من إنتاج شركة »سي إف إم إنترناشيونال«. 
وبفضل حتسينات الديناميكا الهوائية التي 
مت إدخالها على الذيل إلى جانب اجلنيحات 

اجلديدة ذات التكنولوجيا املتطورة، ستتمكن 
737 ماكس من تخفيض معدل احتراق الوقود 
واالنبعاثات الكربونية بنسبة 13% مقارنة 
بطائرة 737 من اجلي���ل القادم التي تعتبر 
أكثر الطائ���رات املعاصرة ذات املمر الواحد 
كفاءة في استهالك الوقود. وستكون التكاليف 
التشغيلية لهذه الطائرة هي األقل ضمن فئة 
طائرات املمر الواحد، حيث تتفوق بنسبة %8 

لكل مقعد على منافسيها املستقبليني.
وف���ي س���ياق حديث له خ���الل معرض 
فارنب���ورو للطيران، ق���ال رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة »االفكو« 
أحمد الزبن: »في ظل ارتفاع تكاليف الوقود 
حاليا تتميز طائ���رة 737 ماكس في كونها 
تساعد شركات الطيران على تقليل التكاليف 
التشغيلية، إضافة إلى كونها ذات أداء بيئي 
أفضل بس���بب محركها اجلديد الذي يتميز 

بالهدوء.
وال شك أن هذه املزايا متثل مطلبا ال غنى 
عنه حاليا بالنسبة لشركات الطيران التي 
تعمل في بيئة ش���ديدة التنافسية وكثيرة 

املتطلبات«.
ومع هذه الطلبية، سيرتفع حجم طلبيات 
طائرات »737 ماكس« إلى 878 طائرة حتى 

اآلن.

بقيمة إجمالية قدرها مليارا دوالر

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
القابضة »كيبكو« عن حتقيق 
صافي ربح بقيمة 23.7 مليون 
أو 18.27 فلس����ا )6.5  دين����ار 
الواحد، وذلك  سنتات( للسهم 
لألشهر التسعة األولى من 2012 
بارتفاع نسبته 0.4% باملقارنة 
مع ربح بقيمة 23.6 مليون دينار 
أو 19.02 فلس����ا للسهم للفترة 

املقابلة من العام املاضي.
وانخفضت أرباح الش����ركة 
خالل الربع الثال����ث من العام 
احلال����ي )أي لألش����هر الثالثة 
املنتهية في 30 سبتمبر 2012( 
بنسبة 7% لتصل إلى 6.6 ماليني 

قال مركز اجُلمان لالستشارات 
االقتصادي����ة في حتليل موجز 
حلرك����ة امللكي����ات املعلنة في 
الش����ركات املدرجة في س����وق 
الكويت ل����ألوراق املالية خالل 
األسبوع املنتهي في 2012/11/1، ان 
حصة شركة كيوتل لالستثمارات 
العاملية في »اتصاالت« ارتفعت 
مبق����دار 39.607 نقطة مئوية 
من 52.50% إلى 92.107% خالل 
املنتهي في  األس����بوع املاضي 
2012/11/1، وذل����ك على خلفية 
انتهاء إجراءات استحواذ الشركة 
املذكورة مبوجب العرض اإللزامي 
لشراء أسهم من يرغب في البيع 
من مساهمي »اتصاالت«، حيث 
مارست الهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية حقه����ا من خالل هذا 
العرض، وباعت كامل حصتها 
البالغة 23.54% من رأس����مال 
»اتص����االت«، وبذلك تكون قد 
خرجت تلقائيا من قائمة كبار 
مالك الشركة منذ تأسيسها في 

.1997/10/12
والحظ »اجلمان« عدم وجود 
أي عمليات دخول في قوائم كبار 
املالك في الشركات املدرجة في 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
املنتهي في  خ����الل األس����بوع 

.2012/11/1
وعن العمليات األخرى حلركة 
امللكيات املعلنة في قوائم كبار 

األول ونص����ف الع����ام في ظل 
استمرار شركاتنا الناشطة في 
مجاالت اخلدمات املالية واإلعالم 
والعقار في حتقيق معدالت منو 
ثابتة عل����ى صعيدي اإليرادات 
والربحية.وعل����ى الرغم من أن 
أرباحنا تظهر ارتفاعا طفيفا على 
أساس سنوي، إال أن شركاتنا 
تظهر درجات عالية من القدرة 
على التكيف مع ظروف السوق 
الصعبة، وفي حال اس����تمرت 
اجتاه����ات منونا حت����ى نهاية 
الع����ام فإننا نتوق����ع حتقيق 
األهداف املالية التي وضعناها 

لهذا العام«.

لدينا معلومات عن سبب الرفع 
واخلفض في امللكيات املش����ار 
إليها ومبقدار مطابق في »كامكو« 

ومقارب جدا في »متحدة«.
وعزا »اجلم����ان« محدودية 
حركة امللكيات املعلنة في قوائم 
كبار املالك والشركات املدرجة 
ل����ألوراق  الكويت  في س����وق 
املالية خالل األس����بوع املنتهي 
في 2012/11/1 إلى أنه تخلله عطلة 
عيد األضحى، حيث اقتصر على 
3 أيام عمل، والتي كانت تعاني 
من ضعف النشاط بشكل عام، 
ومن ناحية أخرى، مت التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
ل� 4 أيام عمل خالل األس����بوع 

املنتهي في 2012/10/25.
ولم تتم أي حركة للملكيات 
املعلنة في قوائم كبار املالك في 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
باس����تثناء حركتني باخلفض 
مرتبطتني بكتلة الصفاة، حيث 
انخفضت حصة املالك »الصفاة« 
التابعة والزميلة  وش����ركاتها 
في »ورقية« مبقدار 1.46 نقطة 
مئوية من 12.1610% إلى %11.150، 
كما خفض املالك املذكور أيضا 
حصته ف����ي »الصفوة« مبقدار 
0.57 نقطة مئوية من 9.13% إلى 
8.56%، علما ان سهم »الصفوة« 
موقوف عن التداول اعتبارا من 

.2012/8/16

األشهر التسعة األولى من هذا 
العام لتص����ل إلى 6.4 مليارات 
دينار م����ن 5.9 مليارات دينار 

كما في نهاية 2011.
ومبناسبة اإلعالن عن النتائج 
الرئيس  املالية للش����ركة، قال 
التنفيذي لقطاع االستثمار في 
القابضة«  الكويت  »مش����اريع 
ط����ارق عبدالس����الم إن نتائج 
الربع الثالث جاءت متماش����ية 

مع توقعات الشركة.
وأض����اف بالقول: »حافظت 
نتائجن����ا للرب����ع الثالث وكما 
كان متوقعا على أمناط الربحية 
التي ظهرت ف����ي نتائج الربع 

نقاط مئوية من 85.960% إلى 
77.830%، والثالث����ة: »متحدة« 
مبقدار 0.770 نقطة مئوية من 
20.180% إلى 19.410%، مش����يرا 
إلى أن����ه مت رصد عمليات رفع 
»خليج متح����د« حلصصه في 
3 شركات خالل سبتمبر 2012 
ومنها في »كامكو« مبقدار 8.13 
نقاط مئوية و»متحدة« مبقدار 
0.650 نقطة مئوية، وال تتوافر 

امللكيات املنخفضة في قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لألسبوع املنتهي في 2012/11/1
الفرق امللكية )%( كما في رمز الشركة املساهم 

)نقطة مئوية(2012/10/252012/11/1
0.84-17.84017.000برقانخليج متحد

8.13-85.96077.830كامكو
0.770-20.18019.410متحدة

امللكيات املرتفعة في قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لألسبوع املنتهي في 2012/11/1    
الفرق امللكية )%( كما في رمز الشركة املساهم 

)نقطة مئوية(2012/10/252012/11/1
52.50092.10739.607اتصاالتشركة كيوتل لالستثمارات العاملية 

امللكيات املنخفضة في قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لألسبوع املنتهي في 2012/10/25
الفرق امللكية )%( كما في رمز الشركة املساهم 

)نقطة مئوية(2012/10/182012/10/25
1.46-12.61011.150ورقية»الصفاة« وشركاتها التابعة والزميلة
0.57-9.1308.560الصفوة»الصفاة« وشركاتها التابعة والزميلة

عمليات خروج املساهمني من قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لألسبوع املنتهي في 2012/11/1 
النسبة السابقة )%(رمز الشركة املساهم 

23.540اتصاالتالهيئة العامة لالستثمار

دين����ار باملقارنة مع 7.1 ماليني 
دينار للفترة املقابلة من 2011.

وحققت اإليرادات اإلجمالية 
لألشهر التسعة األولى من العام 
ارتفاعا بنسبة 22% لتصل إلى 
323 مليون دينار باملقارنة مع 
265 مليون دينار للفترة املماثلة 

من 2011.
كم����ا ارتفع����ت اإلي����رادات 
التشغيلية للشركة خالل األشهر 
التسعة األولى من العام بنسبة 
12% ووصلت إلى 66 مليون دينار 
باملقارنة مع 59.1 مليون دينار 
للفترة املقابلة من 2011، وارتفع 
مجموع األصول املجمعة خالل 

املالك في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل األس����بوع املنتهي 
أف����اد »اجلمان«   ،2012/11/1 في 
باقتصارها على عمليات اخلفض 
في حصص املساهم االستراتيجي 
»خليج متحد«، والذي خفض 
حصصه في 3 شركات، األولى: 
»برق����ان« مبق����دار 0.84 نقطة 
مئوية من 17.840% إلى %17.00، 
والثانية: »كامكو« مبقدار 8.13 

طارق عبدالسالم

منو مجموع اإليرادات التشغيلية بنسبة 12٪ ليسجل 66 مليون دينار

23.7 مليون دينار صافي ربح »كيبكو« في 9 أشهر
وارتفاع مجموع األصول إلى 6.4 مليارات دينار

»اجلمان«: »اخلليج املتحد« خفض ملكيته في 3 شركات

إعالنات البورصة

موافقة »املركزي« لـ »التجاري« بشراء أو بيع ما   ٭
ال يتجاوز 10% من أسهمه: وافق بنك الكويت 
املركزي على طلب البنك التجاري الكويتي 
بتمديد املوافقة بشراء او بيع ما ال يتجاوز 

10% من أسهمه املصدرة ملدة ستة أشهر أخرى 
تنتهي في 2013/5/21.

وذلك مع ضرورة االلتزام مبا وضعه البنك 
املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك 

الشركة املساهمة ألسهمها إضافة الى ضرورة 
االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر من قانون 

الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 
10 لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين 

الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 
 .1999

»مينا العقارية« تتخارج جزئيًا من محفظة »جرين   ٭
فالي«: أفادت شركة مينا العقارية بانها قامت 

بالتخارج اجلزئي من غيتهاوس بانك ـ 
بريطانيا الذي متتلك فيه عدد 14.226.906 

أسهم غير مباشرة من خالل محفظة جرين 
فالي والتي تديرها »بيت االوراق العاملية 

القابضة« بأنه مت تخارج جزئي من خالل بيع 
عدد 9.226.906 أسهم لشركة مينا العقارية 
في محفظة جرين فالي بقيمة 0.0165 جنيه 

استرليني للسهم الواحد وبقيمة اجمالية 
152.244 جنيه استرليني، اي ما يعادل 68.790 

الف دينار وحققت أرباحا بقيمة 59.974.94 
جنيه استرليني اي ما يعادل 27.099 الف 

دينار.
 

احملكمة ترفض دعوى »الوطنية العقارية« ضد   ٭
»سعاد التجارية«: أفادت الشركة الوطنية العقارية 

بشأن سقوط خصومة التحكيم املقام من 
شركة سعاد التجارية ضدها بأن محكمة 

أول درجة قد أصدرت حكمها بجلسة يوم 
4 نوفمبر 2012 برفض الدعوى املقامة من 
الشركة الوطنية العقارية ضد شركة سعاد 

التجارية.
وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع 

البورصة انها ستقوم بالطعن على هذا احلكم 
باالستئناف خالل املواعيد القانونية.

»بيت التمويل اخلليجي« ال يعتزم خفض عدد   ٭
أسهمه بالسوق: أوضح بيت التمويل اخلليجي 

في كتاب موجه الى إدارة البورصة أنه ال 
يعتزم خفض عدد أسهمه املوجودة بالسوق 

كما نفى هذه الشائعات ويعتبرها مضللة وال 
أساس لها من الصحة. 

 
 : 6.8 ماليني دينار ربح »إيكاروس« في 9 أشهر ٭

سجلت شركة ايكاروس للصناعات النفطية 
أرباحا بنحو 6.8 ماليني دينار بواقع ربحية 

للسهم 9.2 فلوس خالل التسعة أشهر من 
العام مقارنة بتحقيق أرباح بنحو 9.5 ماليني 

دينار بواقع ربحية 12.8 فلسا خالل ذات 
الفترة من العام املاضي.

 : 8.7 ماليني دينار أرباح »لوجستيك« في 9 أشهر ٭
سجلت شركة كي جي ال لوجستيك أرباحا بنحو 
8.7 ماليني دينار خالل 9 أشهر من السنة بواقع 
ربحية للسهم 29 فلسا مقارنة لتحقيقها ألرباح 
بنحو 7.8 ماليني دينار بواقع ربحية 25.8 فلسا 

للسهم خالل ذات الفترة من العام.

سجلت شركة  مليون دينار أرباح »آفاق« في 2012:  ٭
آفاق للخدمات التربوية أرباحا بنحو مليون دينار 

خالل السنة املالية املنتهية في أغسطس 2012 
بواقع ربحية للسهم 19.8 فلسا مقارنة 776.5 

ألف دينار خالل 2011 بواقع ربحية للسهم 14.5 
فلسا هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشركة 

بتوزيع 10% نقدا عن 2012.

 : 3.1 ماليني دينار ربح »البحرينية« في 9 أشهر ٭
سجلت الشركة البحرينية الكويتية  للتأمني أرباحا 
بنحو 3.1 ماليني دينار خالل التسعة اشهر بواقع 
ربحية للسهم 43 فلسا مقارنة بتحقيقها الرباح 

بنحو 3.4 ماليني دينار خالل ذات الفترة من 
السنة بواقع ربحية للسهم 49 فلسا.

الكويت � كونا: واصل س����عر 
الدوالر اس����تقراره مقابل  صرف 
الدينار امس ليسجل 0.281 دينار 
كما استقر س����عر صرف اليورو 
مقابل الدينار عند مستوى 0.361 
دينار مقارنة بأسعار صرف اول 
من أمس. وقال بنك الكويت املركزي 

وكانت اسواق العمالت شهدت 
في جلسات االسبوع املاضي ارتفاع 
الدوالر امام س����لة م����ن العمالت 
الرئيسية الى أعلى مستوياته خالل 
سبعة أسابيع حيث يأتي ذلك قبل 
االعالن عن تقرير الوظائف الشهري 

في االقتصاد االكبر في العالم.

املقدمة لليونان.
وفي نفس اجللسة سجل الدوالر 
األس����ترالي مكاسب امام العمالت 
الرئيس����ية وذلك بعد ان تقلص 
العجز في املي����زان التجاري الى 
جانب حتس����ن مبيعات التجزئة 

في أستراليا.

الفرنك السويسري عند مستوى 
0.299 دينار.

وشهدت جلسة سوق العمالت 
اآلسيوية انخفاض اليورو مقابل 
العمالت الرئيسية ليصل الى أدنى 
مس����توياته خالل شهر مع جتدد 
املخاوف بشأن حزمة أموال االنقاذ 

في نش����رته اليومية على موقعه 
االلكتروني ان سعر صرف اجلنيه 
االسترليني استقر مقابل الدينار 
عند مستوى 0.451 دينار في حني 
ظل سعر صرف الني الياباني على ما 
هو عليه دون تغيير عند مستوى 
0.003 دينار كما استقر سعر صرف 

استقرار صرف الدوالر مقابل الدينار

»مؤسسة البترول« جتدد أكبر عقود النفط 
مع الهند بقيمة 7.5 مليارات دوالر سنويًا

الكويت � كونا: جدد قطاع التسويق العاملي 
مبؤسسة البترول الكويتية اكبر عقود النفط 
اخلام مع شركة النفط الهندية بقيمة 7.5 مليارات 

دوالر سنويا.
وقال قطاع التسويق في بيان صحافي خص 
به »كونا« امس انه خالل اجتماع مع وفد من 
الشركة الهندية اول من امس مت االتفاق املبدئي 
على زيادات الكميات املصدرة الى الهند من النفط 
خالل العام املقبل بنسبة تصل الى 20%، مشيرا 
الى ان الش���ركة الهندية تعتبر احدى كبريات 
الشركات احلكومية بشبه القارة الهندية التي 

متتد عالقتها التجارية التاريخية مع الكويت 
الى أكثر من 25 سنة.

وأفاد البيان بان قطاع التس���ويق العاملي 
جنح في توسيع وتنويع مبيعات النفط اخلام 
ليشمل النفط الثقيل التي يصعب التعامل بها 
حيث ان هذه العقود واالتفاقات ستحقق أعلى 

األسعار وافضل العوائد للدخل بالدولة.
يذكر ان االجتماع مع الوفد الهندي حضره 
الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية 
فاروق الزنكي والعضو املنتدب للتسويق العاملي 

ناصر املضف.


