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 »زين« تستحوذ على 69.5% من إجمالي كمية األسهم بقطاع االتصاالت الخليجي
عدد العمالء النشـطين لـ »الوطنية لالتصاالت« ارتفع إلى 11.9 مليون عميل بنهاية النصف األول من العام الحالي بارتفاع بلغ %14.4

االكثر تراجعا ضمن هذا القطاع 
التوالي  الثاني على  لألسبوع 
بفقدانه ما نس���بته 9.09% من 
قيمته وصوال إلى سعر 9.00 

الوطنية لالتصاالت ذكرت أن 
عدد العمالء النشطني في نهاية 
النصف األول من س���نة 2009 
ارتفع إل���ى 11.9 مليون عميل 

رياالت قطرية.

أخبار شركات القطاع

وأشار التقرير الى ان شركة 

مقارنة ب����  10.4 ماليني عميل 
في نهاية النصف األول من سنة 
2008، أي بزيادة بلغت %14.4، 
وبلغت إيرادات النصف األول 

ق���ال تقري���ر ش���ركة بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل« ان 
مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي أنهى تداوالت األسبوع 
املاضي املنتهي في 20 أغسطس 
اجلاري مسجال تراجعا بنسبة 
1.76% وص���وال إلى مس���توى 
294.91 نقط���ة مقارن���ة م���ع 
إقفال األس���بوع املنتهي في 13 

أغسطس.
وأوضح التقرير أن إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع تراجع 
مبقدار 1.72 مليار دوالر وصوال 
إلى 95.7 مليار دوالر، وش���هد 
قط���اع االتص���االت اخلليجي 
تراجعا كبيرا في أنشطة التداول 
هذا األس���بوع، حيث تراجعت 
املتداولة بنسبة  كمية األسهم 
إل���ى 193.23  27.86% وصوال 
ملي���ون س���هم بإجمالي قيمة 
تداوالت بل���غ 930.88 مليون 
دوالر أي بانخفاض نس���بته 
24.41% مقارن���ة باألس���بوع 

السابق.

وأشار التقرير إلى أن الكمية 
املتداول���ة لقط���اع االتصاالت 
استحوذت على ما نسبته %3.62 
املتداولة  الكمي���ة  من إجمالي 
في األسواق اخلليجية، بينما 
املتداولة  القيمة  اس���تحوذت 
للقطاع على ما نسبته %11.14 
من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية.
وذكر التقرير ان سهم شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( شهد 
تداوالت كثيفة هذا األس���بوع 
مستحوذا على ما نسبته %69.5 
)134.29 مليون سهم( و%71.44 
)665.03 ملي���ون دوالر( من 
إجمالي كمية وقيمة األس���هم 
املتداول���ة عل���ى التوالي. وقد 
أنهى السهم املذكور األسبوع 
مضيفا ما نس���بته 4.55% إلى 
قيمته وصوال إلى سعر 1.380 
دينار وقد كان صاحب االرتفاع 
الوحيد بني باقي أسهم القطاع، 
من جه���ة أخرى، كان س���هم 
املدرج حديثا،  فودافون قطر، 

من الع���ام 2009 مقدار 232.8 
مليون دينار مقابل 230.0 مليون 
دينار في النصف األول من العام 

السابق.

اتفاقية تعاون

أعلنت شركة احتاد اتصاالت 
»موبايلي« عن توقيع اتفاقية 
تعاون مع ش���ركة االتصاالت 
الس���عودية بالكويت »ڤيڤا«، 
تتيح من خاللها ملشتركيها في 
إمكانية إرسال مقاطع  اململكة 
الڤيدي���و وامللف���ات الصوتية 
التي يصل  ولقطات الص���ور 
حجمها إلى 400 كيلوبايت إلى 
أي من مشتركي »ڤيڤا« بالكويت 
الرس���ائل  عن طري���ق خدمة 

املتعددة الوسائط.
واشار التقرير الى ان شركة 
»دو« أفادت بأنها اس���تحوذت 
عل���ى 80% من االش���تراكات 
اجلديدة ف���ي الهاتف املتحرك 
خالل الرب���ع الثاني من العام 
احلال���ي 2009، كما أفادت بأن 

استثماراتها في تطوير البينة 
التحتية لش���بكات االتصاالت 
س���تبلغ 5.96 مليارات درهم 
بنهاية العام احلالي، مشيرا الى 
شركة زين أعلنت من انتهائها 
من إج���راء عملي���ات حتديث 
وتطوير شاملة على شبكتها 
بغرض زيادة نطاق س���عتها 
التشغيلية، ومواكبة أحدث ما 
توصلت اليه تكنولوجيا عالم 

االتصاالت.
وذكر التقرير ان وزارة اإلعالم 
والشركة العمانية لالتصاالت 
املتنقلة »عمان موبايل« وقعا 
اتفاق���ا يتم م���ن خالله تقدمي 
خدمة بث تلفزيون س���لطنة 
عمان عبر الهاتف النقال. وتتيح 
هذه اخلدمة اجلديدة مشاهدة 
ب���ث تلفزيون س���لطنة عمان 
ببرنامجيه من قبل املشركني في 
خدمات »عمان موبايل« اجليل 
الثالث وفق���ا لباقات متنوعة 
س���توفرها الش���ركة بأسعار 

مناسبة.

»جلوبل«: 665.03 مليون دوالر قيمة األسهم المتداولة على السهم األسبوع الماضي

قطاع االتصاالت اخلليجي استحوذ على 3.62% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية

»المشورة« تصدر دليل زكاة 
الشركات المدرجة في البورصة

تراجع سعر أسهم سوليدير
 بنهاية األسبوع المالي اللبناني

البورصة األردنية تواصل رحلة التراجع 
وتفقد 581 مليون دوالر في أسبوع

بيروت � يو بي آي: أظهر تقرير لبورصة بيروت ان 
اسعار اسهم شركة سوليدير العقارية سجلت نهاية 
االسبوع املالي املاضي تراجعا قياسيا وذلك لالسبوع 
الثالث على التوالي. وبلغ سعر سهم سوليدير من فئة 
»الف« في نهاية االسبوع املالي 23.53 دوالرا بينما 

كان سجل يوم اجلمعة املاضي 24.67 دوالرا.
وكان السهم من فئة »الف« وصل إلى أدنى سعر 
له في اكتوبر عام 2002 حيث مت التداول به بحدود 
أربعة دوالرات ووصل إلى السعر عينه في سبتمبر 
عام 2001 ووصل في يوليو  2008 الى اعلى س����عر 

يصله وهو 39.80 دوالرا.
اما السهم الواحد من الفئة »ب« فقد سجل 23.58 
دوالرا بينما كان سجل يوم اجلمعة املاضي 24.52 
دوالرا. وكان سعر سهم سوليدير من فئة »ب« سجل 
في سبتمبر 2001 أربعة دوالرات وهو ادنى سعر وصل 
اليه منذ طرح أسهم سوليدير في السوق املالية عام 

هنكل 1994 وصل في يوليو 2008 الى اعلى س����عر 
له وهو 39.68 دوالرا. وبلغ عدد االس����هم املتداولة 
لسوليدير يوم اجلمعة املاضي من فئة »الف« 30630 
سهما قيمتها 720140 دوالرا بينما حجم تداول يوم 
اجلمعة املاضي من فئة »الف« 53666 سهما قيمتها 

1.313.336 مليون دوالر.
كما جرى امس تداول 9061 س����هما من فئة »ب« 
بقيمة 212525 دوالرا بينما كان مت يوم اجلمعة من 
االس����بوع املاضي تداول 14220 سهما من فئة »ب« 

قيمتها 348713 دوالرا.
وطرحت سوليدير أسهمها في السوق املالية عام 

1994 بسعر 10 دوالرات للسهم الواحد.
واعلنت س����وليدير ان ارباحها عام 2008 بلغت 
214.3 مليون دوالر )182.7 مليون دوالر بعد احتساب 
ضريب����ة الدخل البالغ قيمته����ا 31.6 مليون دوالر( 

بزيادة بلغت 18% عن ارباح عام  2007.

عمان � كونا: اتس����م اداء االس����هم االس����بوعي 
للبورص����ة االردنية بالتذبذب احل����اد، لكنه حافظ 
على نهج التراجع الذي افقد االسهم 581 مليون دوالر 
خالل تداوالت االسبوع املاضي. ورغم وصول اسعار 
االسهم االستراتيجية الى مستويات جاذبة وتدني 
اسعار اسهم املضاربة الى ما دون مستوى االكتتاب 
االولي، اال ان السيولة النقدية تواصل الغياب، االمر 
الذي يؤثر على التداول. ووفق االرقام االس����بوعية 
للبورصة، فقد بلغ املعدل اليومي حلجم التداول في 
بورصة عمان خالل هذا االسبوع حوالي 27.2 مليون 
دوالر مقارنة مع 23.5 مليون دوالر لالسبوع السابق 

وبنسبة انخفاض بلغت %15.6.
وبلغ حجم التداول االجمالي لهذا االسبوع حوالي 
136.5 ملي����ون دوالر مقارنة مع 117.9 مليون دوالر 
والذي سجل على مدار خمسة ايام تداول السبوعي 
املقارنة، اما عدد االس����هم املتداولة التي س����جلتها 
البورصة خالل هذا االس����بوع فقد بلغ 81.8 مليون 
سهم مت تنفيذها من خالل 39114 عقدا. وعلى صعيد 

املس����اهمة القطاعية في حجم الت����داول، فقد احتل 
القطاع املالي املرتبة االولى مبقدار 81.4 مليون دوالر 
بنسبة 59.6% من حجم التداول االجمالي، وجاء في 
املرتبة الثانية قطاع اخلدمات محققا 35 مليون دوالر 
بنس����بة 25.8%، واخيرا جاء قطاع الصناعة مبقدار 

19.9 مليون دوالر بنسبة %14.6.
اما عن مس����تويات االسعار، فقد انخفض الرقم 
القياس����ي املرجح بالقيمة السوقية لالسهم احلرة 
املتاحة للتداول ال����ى 2463 نقطة مقارنة مع 2534 
نقطة لالس����بوع السابق مبقدار 71 نقطة او بنسبة 
2.8%. اما الرقم القياسي العام السعار االسهم املرجح 
بالقيمة السوقية الغالق هذا االسبوع، فقد انخفض 
الى 5468 نقطة مقارنة مع 5580 نقطة لالس����بوع 

السابق مبقدار 112 نقطة بنسبة %2.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي 
للقطاع املالي بنسبة 3.05%، وانخفض الرقم القياسي 
لقطاع الصناعة بنسبة 1.74% واخيرا انخفض الرقم 

القياسي لقطاع اخلدمات بنسبة %1.62.

البورصة المصرية تتراجعلألسبوع الثالث على التوالي يبلغ سعر السهم من فئة »ألف« 23.53 دوالرًا
مع انخفاض األسواق العالمية

القاه����رة � أ.ش.أ: تراجعت البورصة املصرية األس����بوع املاضي مع 
انخفاض األسواق العاملية في الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا. وتراجع 
املؤش����ر الرئيسي للبورصة املصرية »إي جي إكس 30« خالل تعامالت 
هذا األسبوع املنتهية اخلميس املاضي بنسبة 2.56% مبا يعادل 166.72 
نقطة لينهي تعامالته عند مستوى 6323.90 مقابل 6490.62 نقطة لدى 
إقفال تعامالت األسبوع املاضي. وارتفعت أسعار أسهم 64 ورقة مالية 

وانخفضت أسهم 124 ورقة مالية في حني استقرت 5 ورقات مالية.
وفاق إجمالي التداول 6 مليارات جنيه، في حني بلغت كمية التداول 
نحو 504 ماليني ورقة منف����ذة على 313 ألف عملية، مقابل قيمة تداول 
قدره����ا 10 مليارات جنيه، وكمية ت����داول 876 مليون ورقة منفذة على 
363 ألف عملية األس����بوع املاضي. واس����تحوذت األسهم على %99.99 
م����ن إجمالي قيمة التداول في حني مثلت قيمة التداول للس����ندات 0.01 
من إجمالي قيمة التداول. وجاء سهم »الكابالت الكهربائية« في املرتبة 
األولى من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 
46 مليون ورقة مالية. وس����جل سهم أوراسكوم تيلكوم القابضة أعلى 

قيمة تداول بواقع 307 ماليني جنيه. 
وارتفع املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية »إي جي إكس 30« على 
مدار تعامالت شهر يوليو املاضي بنسبة 8.2% مبا يعادل 470.74 نقطة 
لينهي تعامالت الشهر عند مستوى 6173.61 نقطة مقابل 5702.87 نقطة 

نهاية شهر يونيو املاضي.
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قائمة بدليل زكاة الشركات المدرجة
الزكاة المستحقةالرقمالزكاة المستحقةالرقمالزكاة المستحقةالرقم

قامت الهيئة الش���رعية في بيت املش���ورة باعتماد دليل زكاة 
أسهم الشركات اإلسالمية واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية وفق بياناتها املالية كما 

في 31 سبتمبر 2008.
وذلك في قطاعات الس���وق الثمانية، ويتضمن الدليل مقدار 
الزكاة الواجب على املس���اهم )املستثمر( الذي اتخذ أسهمه بنية 
االستثمار وتنميتها واحلصول على ريعها، اما املساهم )املضارب( 
الذي اتخذ أس���همه بنية املتاجرة وإعادة بيعها في السوق فإنها 
تعام���ل معاملة ع���روض التجارة وتقوم بس���عرها عند حوالن 

احلول كالتالي:
مبلغ زكاة األسهم = قيمة السهم السوقية × عدد األسهم %5.2 

)557.2% للتقومي امليالدي(.
وقد اعتمدت الهيئة الش���رعية املوحدة لبيت املشورة املكونة 
برئاس���ة د.عبدالرزاق الش���ايجي دليلها الزكوي طريقة صافي 
املوجودات التي تتم عبر احتساب الوعاء الزكوي للشركة وهو 
عب��ارة ع��ن نات��ج )املوج��ودات الزكوية � املطلوبات الزكوية( 
ولم يت�����م االقتص��ار عل��ى املوج���ودات واملطلوبات املتداولة، 
األمر الذي يتطل��ب عناي�����ة ومعرفة في البنود التي تضاف او 
تس���تبعد من الوعاء الزكوي، وفي هذا السياق مت االعتماد على 
دليل محاس���بة زكاة الش���ركات الصادر عن بيت الزكاة ومعيار 
الزكاة رقم 9 الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية.
واستشعارا ألهمية فريضة الزكاة بصفتها عبادة مالية دقيقة 
ومحددة، تشيد الهيئة باجلهود الطيبة واملبذولة الحتساب الزكاة 
وإع��الم املس���اهمني به��ا الت��ي يق��وم به��ا ع��دد من املؤسسات 
املالية اإلس���المية، إال ان الهيئة الشرعية املوحدة لبيت املشورة 
تشير للمساهمني شركات وأفرادا الى ضرورة التحري عن زكاة 
أسهمهم عبر الشركات املساهم فيها باملقام األول، خاصة اإلسالمية 
منها التي لها هيئات ش���رعية مس���تقلة، اما الش���ركات األخرى 
املتوافقة فيمك���ن االعتماد على الفتاوى الصادرة مؤخرا في هذا 

اخلصوص.


