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»العقار« تكبد أكبر الخسائر لينخفض مؤشره بنسبة %3.10 

»بيان«: تداوالت األسهم القيادية
انتشلت السوق من دوامة الخسائر

قال تقرير شركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكوي����ت لألوراق املالية عاد إلى تس����جيل 
املكاسب الشهرية في أغسطس معتمدا بشكل 
أساسي على التداوالت النشطة التي شهدتها 
مجموعة من األسهم القيادية، وعلى رأسها 

سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين(.
وكان السوق قد تراجع في يوليو املاضي 
نتيجة تكبده خلسائر كبيرة خالل األسابيع 
األولى من الشهر أفقدته مكاسبه السنوية 
وأعادته إلى ما دون مس����توى إغالق العام 
2008. وأوضح التقرير أن األسهم القيادية 
لعبت دورا بارزا في نشاط السوق خالل شهر 
أغسطس، وساهمت بوضوح في استقرار 
أدائه وعودته إلى حتقيق املكاسب السنوية 
من جديد. وميكن االس����تدالل على ذلك من 
خالل أداء املؤش����ر الوزني للس����وق الذي 
شهد ارتفاعا شبه متواصل على مدى أيام 
الش����هر، وفاق عدد األيام التي سجل فيها 
منوا خالل أغسطس األيام التي ارتفع فيها 
املؤشر السعري، كما سجل أعلى إغالقاته 
للعام 2009. أما مؤشر السوق السعري فقد 
كانت حركته أفقية بش����كل عام، إذ بعد أن 
متكن من جتاوز مستويي ال� 7.700 نقطة 
و7.800 نقطة في الثلث األول من أغسطس، 
أخذ بالتذبذب حول مستوى ال� 7.900 نقطة 
حتى نهاية الشهر، دون أن يتمكن من اختراق 

حاجز ال� 8.000 نقطة النفسي.
هذا وس����اهمت مواصلة أسواق األسهم 
الرئيسية في العالم ارتفاعها بالتزامن مع 
منو أسعار النفط في االرتفاعات التي سجلتها 
أسواق األسهم اخلليجية بشكل عام خالل 
أغسطس، ومنها سوق الكويت لألوراق املالية. 
فقد جتاوبت األسواق العاملية وأسعار النفط 
مع جملة من البيانات االقتصادية اإليجابية، 
والتي كان من أبرزها منو اقتصادات عاملية 
كبرى في الربع الثاني من العام وخروجها 
من دائرة الركود، كاليابان وأملانيا وفرنسا، 
فيما سجل االقتصاد األميركي تراجعا أقل مما 
كان متوقعا للفترة ذاتها مع تزايد احتماالت 
حتقيقه للنمو في الفترة املقبلة، إذ تراجع 
في الربع الثاني بنسبة 1% فقط مقابل %6.4 
في الربع األول من العام. وانعكست بوادر 
التعافي في االقتصاد العاملي على أداء العديد 
من أسواق األس����هم العاملية وكذلك أسعار 
النفط فوصلوا إلى أعلى مس����توياتهم لهذا 

العام.
وذكر التقرير أن املؤشر السعري ارتفع 
في 13 يوما م����ن إجمالي 22 يوم تداول في 

أغسطس بينما انخفض في 9 أيام.
ومع نهاية الش����هر بلغت نسبة إجمالي 
النمو في أغسطس 3.06%، حيث أنهى املؤشر 
السعري تداوالت الشهر عند 7.914.3 نقطة 

بعد تسجيل ارتفاع قدره 234.8 نقطة.
من ناحية أخرى، سجل املؤشر الوزني 
مكاسب في 15 يوما من الشهر بينما تراجع 
في ال� 7 أيام الباقية، وأنهى املؤشر تداوالت 

الشهر عند 466.33 نقطة بنمو مقداره 29.13 
نقطة ونسبته 6.66% من إقفاله في يوليو، 
ومع إقفال اليوم األخير من الش����هر تكون 
مكاسب املؤشر السعري املسجلة، مقارنة 
بإغالق العام 2008، ق����د بلغت 1.69%، في 
حني بلغت مكاسب املؤشر الوزني السنوية 

.%14.66
وأشار التقرير الى ان 5 من قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية سجلت ارتفاعا في 
مؤشراتها خالل شهر أغسطس فيما تراجعت 
مؤشرات الثالثة قطاعات الباقية. وقد حقق 
قطاع الصناعة أكبر املكاسب، إذ منا مؤشره 
بنس����بة 16.01% منهيا تداوالت الشهر عند 
مستوى 6.388.3 نقطة، تاله قطاع األغذية 
مع إقفال مؤشره عند 4.982.2 نقطة بارتفاع 
نسبته 9.78%، وحل ثالثا قطاع اخلدمات مع 
منو مؤشره بنسبة 2.01% بعد أن أغلق عند 
16.291.3 نقطة. هذا وسجل قطاع البنوك أقل 
نسبة منو حني أغلق مؤشره عند 8.839.7 

نقطة بارتفاع نسبته %0.97.
من جهة أخرى، تكبد قطاع العقار أكبر 
اخلسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة %3.10 
منهيا تداوالت الشهر عند مستوى 3.078.0 
نقطة، تاله قطاع التأمني مع إقفال مؤشره 
عند 2.828.0 نقطة بتراجع نسبته %2.68، 
وحل ثالثا قطاع الش����ركات غير الكويتية 
بانخفاض مؤشره بنس����بة 0.62% بعد أن 

أغلق عند 8.387.0 نقطة.
وبني التقرير أن كال من إجمالي الكمية 
والقيمة ارتفعا خالل شهر أغسطس، فيما 
تراجع عدد الصفقات املنفذة، حيث ارتفعت 
كمية األس����هم املتداولة في السوق بنسبة 
بلغت 12.32% عن شهر يوليو لتصل إلى 8.02 
مليارات سهم، ومنت قيمة األسهم املتداولة 
خالل الشهر بنسبة ملحوظة بلغت %27.45 
لتصل إلى 2.29 مليار دينار. في حني تراجع 
عدد الصفقات املنفذة خالل الشهر، حيث شهد 
أغسطس تنفيذ 156.160 صفقة بانخفاض 

نسبته 0.59% عن شهر يوليو املاضي.
واستأثر قطاع االستثمار باحلصة األكبر 
من تداوالت الشهر من حيث كمية التداول، 
فقد بلغ عدد األسهم التي مت تداولها للقطاع 
2.62 مليار سهم، شكلت نسبة 32.62% من 
إجمالي كمية األس����هم املتداولة في السوق 
خالل أغسطس، تبعه قطاع العقار في املرتبة 
الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 
2.09 مليار سهم، أي ما نسبته 26.03% من 

مجمل التداوالت في السوق. 
ومن حيث قيمة التداول، قال التقرير ان 
قطاع اخلدمات احتل املركز األول، إذ شكلت 
تداوالته 50.82% من إجمالي قيمة التداول في 
السوق خالل الشهر، إذ بلغت قيمة األسهم 
املتداولة للقطاع 1.16 مليار دينار. في حني 
احتل قطاع االستثمار املركز الثاني ب� 328.87 
مليون دينار، أي ما نسبته 14.39% من إجمالي 

قيمة التداول في أغسطس.

برازيليا � أ.ش.أ: أعلن رئيس البرازيل 
لويز إيناسيو لوال دا سيلفا اعتزامه إنشاء 
مؤسسة جديدة لالشراف على حقول النفط 
التي مت اكتشافها اخيرا قبالة سواحل مدينة 

ريو دى جانيرو.
وقال دا سيلفا � في تصريحات نقلتها 
شبكة »س���ي ان ان« األميركية امس � ان 
عائد هذه احلقول، التي يعتقد انها حتوي 
املليارات من براميل النفط، سيستخدم في 
متويل مجاالت التعليم واالستثمار والبيئة 
والتكنولوجيا والبرامج االجتماعية. مشيرا 
الى ان ذلك سيس���اعد في انتشال ماليني 

املواطنني من الفقر.
أضاف دا س�����يلفا ان ب���الده ال تطمح 
الى ان تك���ون من اك���بر الدول امل��ص���درة 
للن���فط اخل��ام وامنا ترغب ف����ي اض���فاء 
قي�مة أكبر للس��وق الداخلي للن��فط عن 
طريق تصدي���ر مش�����تقات الن��فط مثل 
البنزين وزي���ت الديزل وبعض املنتجات 

األخرى.

الرياض � رويترز: قال محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي »البنك املركزي« 
مح���مد اجل��اسر خ��الل مؤت���مر صحافي 
ان بالده لم تف���قد األمل في عودة اإلمارات 
وعم���ان لالنضم���ام إلى خط���ة الوحدة 

النقدية.
وأشار اجلاسر إلى أنه قد أسيء تفسير 
املوع���د الن���هائي للوح�����دة النقدية في 
عام 2010 وأوض���ح أن ذلك املوعد يتعلق 
بتحديد اآلليات التي ستساعد على تشكيل 

الوحدة.
وقال ان البلد ال� 4 س���تمضي قدما في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية التي من شأنها 
أن تسمح بتدش���ني املجلس النقدي األمر 

الذي قد يحدث عام 2010.
وبالنسبة ملجموعتي سعد والقصيبي 
قال اجلاسر ان البنك ال يرى أي مخاطر تهدد 
النظام املصرفي بالبالد بسبب مجموعتي 
سعد والقصيبي املتعثرتني وأشار إلى أن 
البنك شكل جلنة لدراسة أوضاع املجموعتني 

واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال اجلاسر إنه ال توجد مخاطر تهدد 
النظام املصرفي جراء ديون املجموعتني 
إال أنه قد يكون هناك تأثير على الربحية. 
مضيفا أن احلكومة ش���كلت جلنة خاصة 
لدراس���ة املجموعت���ني واتخ���اذ اإلجراء 

املناسب.

نسبة كبيرة منها »ورقية« وترتبط بظاهرة التفريخ و»مركز سلطان« تصدرت القائمة بواقع 69 شركة

»الُجمان«: 1638 شركة تابعة وزميلة مملوكة لـ 187 شركة مدرجة
الشركات المدرجة التي 
ليست لها شركات تابعة
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إحصائية الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة على أساس القطاعات
كما في 2008/12/31

اسم القطاع
الشركات 

التابعة

الشركات 

الزميلة

مجموع 

الشركات 

التابعة والزميلة

عدد شركات 

القطاع
المضاعف *

32205295.8البنوك
3272295564612.1االستثمار
9101972.7التأمني
151110261347.7العقار

7246118284.2الصناعة
308100408577.2اخلدمات
4454968.2األغذية

7356129158.6غير الكويتي
39746143.3املوازي

مجموع 
1.05558316382167.6القطاعات

* املضاعف هو مضاعف الشركات التابعة والزميلة إلى الشركات املدرجة

أش���ار تقرير مركز اجلمان 
لالستش���ارات االقتصادي���ة 
واإلدارية إلى ان من املعلومات 
املهمة واحلساسة للمتداولني 
في أس���واق املال التعرف على 
الش���ركات التابع���ة والزميلة 
للشركات املدرجة بالبورصات، 
وتعرف الشركة التابعة أوليا ب� 
»اململوكة بأكثر من نسبة %50 
لشركة أخرى« ويطلق عليها 
الش���ركة األم، اما الزميلة فهي 
اململوكة لشركة أخرى بنسبة 
تتراوح بني 20 و50% علما بأن 
تصنيف االستثمارات بشركات 
تابع���ة أو زميلة أو غيرها من 
التصنيفات املتعددة، تخضع 
ملعايير كثيرة ودقيقة ال مجال 

للتعرض لها بشكل مفصل.
ومتتلك 187 شركة مدرجة في 
سوق الكوي��ت لألوراق املالية 
ش���رك��ات تابعة أو زميلة أو 
كلي��هما معا، وذل���ك من أصل 
216 ش�����ركة مدرج��ة كما في 
العام 2008، أي بنسبة  نهاية 
87% من اجمالي الش�����ركات، 
ويبلغ عدد الش��ركات التابعة 
والزميلة 1638 ش���ركة، وهي 
موزعة ما بني 1055 شركة تابعة 
و583 شركة زميلة، أي بنسبة 
64% و36% عل���ى التوالي من 

االجمالي.

مركز سلطان تتصدر القائمة

وقد تصدرت »م س���لطان« 
املدرجة  قائمة أعلى الشركات 
من حيث عدد الشركات التابعة 
والزميلة بواقع 69 شركة، تلتها 
»الدار« مبقدار 57 ش���ركة، ثم 
»قابضة م ك« بواقع 45 شركة 
وباملقابل، لم تكن هناك أي شركة 
تابعة أو زميلة ل� 29 ش���ركة 
مدرجة. ويبلغ متوس���ط عدد 
الشركات التابعة والزميلة نحو 
9 شركات لكل شركة مدرجة، 
الش���ركات  وذلك باس���تبعاد 
املدرجة التي ليس لها شركات 
تابعة أو زميلة. وجتدر االشارة 

الى انه مت االخذ باالعتبار بيانات 
الش���ركات الزميل���ة والتابعة 
لشركتي »الدار« و»د لالجارة« 
كما في نهاية العام 2007، حيث 
لم تتوافر تلك البيانات كما في 

نهاية العام 2008.

»االستثماري« االعلى

اما من حيث القطاعات، فقد 
كان قطاع االستثمار األعلى ما 
بني القطاعات من حيث معدل 
الشركات التابعة والزميلة الى 
الش���ركات املدرجة به، وذلك 
مبعدل 12.1 ضعفا مبا يساوي 
556 ش���ركة تابع���ة وزميلة، 
وجاء باملرتبة التالية من حيث 
النسبة والتناسب قطاع غير 
الكويتي مبعدل 8.2 أضعاف، 
تاله مباش���رة قط���اع األغذية 
مبعدل 8.2 أضعاف، وذلك بعدد 
129 و49 شركة تابعة وزميلة 
للقطاع���ني عل���ى التوالي، اما 

الش���ركات التابع���ة والزميلة 
للشركات املدرجة في الكويت 
الى نوعني من األسباب، األول 

سبب موضوعي.

تنوع جغرافي

ويتمثل في التنوع اجلغرافي 
والقطاعي ألنشطة شريحة من 
الشركات املدرجة، حيث يتطلب 
األمر تعدد الش���ركات التابعة 
والزميلة إلدارة األعمال بشكل 
ال مركزي ومستقل نسبيا، وذلك 
لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في 

تشغيل العمليات.
اما السبب اآلخر، فهو غير 
موضوع���ي نظ���را الرتباطه 
الش���ركات«  بظاهرة »تفريخ 
أه���داف منها:  وذل���ك لع���دة 
التمهيد إلدراجها في البورصة 
مستقبال والتخارج منها بأرباح 
سريعة وكبيرة، باإلضافة الى 
العملي���ات والصفقات  تبادل 

دقيقة، اال اننا نتوقع ان تكون 
النس���بة الس���ائدة في سوق 
الكويت لألوراق املالية مرتفعة 

للغاية.
وأوض���ح التقري���ر انه من 
وجهة نظرنا نرى ارتفاع نسبة 

جميع الشركات املدرجة بالسوق 
و9 مرات للشركات املدرجة التي 
لديها ش���ركات تابعة وزميلة، 
وبالرغم من توافر احصائيات 
عن أسواق مال أخرى في املنطقة 
بش���أن املوض���وع وبصورة 

األقل في هذا املضمار، فكان من 
نصيب قطاعات التأمني واملوازي 
والصناعة مبعدل 2.7 و3.3 و4.2 

أضعاف على التوالي.
وقد ارتفع عدد الش���ركات 
التابعة والزميلة مبعدل 58% في 
نهاية العام 2008 باملقارنة مع 
نهاية 2006 ليصل الى 1638 من 
1038 شركة، أي بزيادة مطلقة 
مبقدار 600 شركة على مدى 24 
شهرا، وعند استبعاد الشركات 
املدرجة التي مت ادراجها خالل 
الفترة املذكورة، جند ان الزيادة 
في عدد الشركات املدرجة بلغ 
451 ش���ركة مبع���دل منو بلغ 

.%43
األرق���ام  خ���الل  وم���ن 
واالحصائي���ات أعاله، جند ان 
هناك مبالغة بعدد الش���ركات 
التابعة الزميلة التي تبلغ 7.6 
أضعاف عدد الشركات املدرجة 
كما في 2008/12/31 على أساس 

فيما ب���ني الش���ركات التابعة 
والزميلة، وكذلك مع الش���ركة 
األم لتس���جيل أرباح وه���مية 
س���واء من خالل البورصة أو 
خارجها، ناهيك عن ان شريحة 
ال يستهان بها من الش���ركات 
التابعة والزميل���ة هي مجرد 
ش������ركات ورقية ليس لديها 
أعمال أو موظفون أو مق���رات، 
وتكون ع����ادة محفوظة على 
»الرف«، وذلك لالستف�ادة من 
الوقت كح���ال »تعتيق  عامل 

العطور واخلمور«.
حيث يتطلب حتقيق بعض 
األه���داف ان يك���ون قد مضى 
عدة س���ن��وات على تأس��يس 
الشركة، وذلك في حالة الرغ���بة 
في تغيي���ر كي���انها القانوني 
أو زيادة رأس��مالها أو إدراجها 
في البورصة، وكذلك مبا يتعلق 
بدخول وتخارج الشركاء وغيرها 

من املآرب والغايات.

الشركات الزميلة 
%36

توزيع حصتي الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الشركات 
التابعة والزميلة للعام 2008

الشركات التابعة 
%64

تنشئ مؤسسة لإلشراف على الحقول الجديدة

دا سيلفا: عوائد النفط البرازيلي 
لتمويل االستثمار والتعليم

شكلت لجنة لدراسة مجموعتي سعد والقصيبي 

الجاسر:  السعودية لم تفقد األمل 
في عودة اإلمارات للوحدة النقدية


