
االحد 13 سبتمبر 2009   37اقتصاد
جناحي: تقاسم األدوار بين القطاعين الحكومي والخاص إلنعاش 

النمو االقتصادي  والقطاع المالي يحتاج إلى الشفافية إلدارة المخاطر
ش����ارك العضو املنتدب لبي����ت ابوظبي 
لالستثمار رشاد جناحي كعضو ممثال لبيت 
ابوظبي لالس����تثمار في املنتدى االقتصادي 
العاملي االجتماع الثالث للرواد اجلدد »دافوس 
الصيفي« املقام في الفترة من 10-12 اجلاري 
في مدينة داليان الصينية والذي مت افتتاحه 
مؤخرا برعاية رئيس مجلس الدولة الصيني 
ون جيا باو، وذلك لبحث س����بل انعاش منو 
االقتصاد العاملي ويشارك في االجتماع نحو 
1300 مشارك من 86 دولة من قادة االعمال في 
العالم وصانعي السياسة ومجموعة مختارة 
من كبار رجال االعمال من املنتدى االقتصادي 
العامل����ي واالفراد الذين لديه����م خبرة دولية 
كبيرة في بناء االقتصاد العاملي ليكونوا مبثابة 

املوجهني في االجتماع.ويركز دافوس الصيفي 2009 على خمسة 
جوانب اساسية تتمثل في مناقشة فرص االقتصاد االخضر ودفع 
النمو االقتصادي عبر التق����دم العلمي والتكنولوجيا ومواجهة 
احلاجات االجتماعية من خالل االبتكار وخلق امناط اعمال جديدة 
تكون قادرة على دفع النمو واعادة التفكير في منط التنمية في 
آسيا.وقدم رشاد جناحي في االجتماع الثالث للرواد اجلدد 2009 
املنبثق من املنتدى االقتصادي العاملي ورقة عمل بعنوان »متويل 

النمو العاملي آن االوان لوضع منوذج اقتصادي 
جديد النعاش النمو االقتصادي«.

واوضح جناحي ان احد االسباب الرئيسية 
لالزمة االقتصادية االخيرة هو التوسع املفرط 
في االقراض، وميكننا االن عالج ذلك عن طريق 
شراء الديون املتعثرة عبر اسهم في صندوق 
يتشارك فيها القطاع احلكومي واخلاص ومن 
االفكار االخرى نوقشت احلاجة حتديد نظام 
للقيم قائم على الشفافية واملعلومات الواضحة 
داخل كل املؤسسات يسهم في تشجيع وزيادة 

االتصال فيما بني جميع املؤسسات.
وردا عل����ى س����ؤال خالل مناقش����ة دور 
الصناديق االستثمارية والصعوبة في جمع 
االم����وال علق جناحي قائال ان املس����تثمرين 
لديهم الكثير من احلنكة متكنهم من ادراك الفرص االس����تثمارية 
اجليدة بني االس����تثمار املتاح فعلى سبيل املثال متكنا عبر طرح 
صندوق استثماري من جمع كمية كبيرة من االموال خالل ال� 4 
أشهر األولى من هذا العام، وعلى الرغم من ظروف السوق وذلك 
استنادا الى السمعة الطيبة التي يتمتع بها بيت ابوظبي لالستثمار 
من قبل املستثمرين وقدرته العالية على اتباع افضل املمارسات 

خللق فرص واعدة عبر شركات استراتيجية.

رشاد جناحي

الثاقب: تجاوز الربح المتوقع يعكس السياسة المالية المتحفظة للشركة

الخليجية المغاربية تحقق 6% زيادة في أرباح الربع الثاني
أعل���ن الرئي���س التنفيذي 
للش���ركة اخلليجية املغاربية 
القابض���ة ولي���د الثاق���ب، ان 
ربحية الشركة في الربع الثاني 
قد جتاوزت الربح املتوقع في 
التقديرية للش���ركة  امليزانية 
ومحققة نس���بة زيادة 6% عن 
امليزانية التقديرية للربع الثاني 
من ع���ام 2009 حيث بلغ ربح 
السهم 3% من رأس املال املدفوع 

والبالغ 15 مليون دينار.
وأكد الثاقب ان جتاوز الربح 
املتوقع في امليزانية التقديرية 
الثاني،  الرب���ع  للش���ركة في 
رغم األزم���ة املالي���ة العاملية 
التي تعصف بشتى القطاعات 
السياسة  االقتصادية، يعكس 
التي تتبناها  املالية املتحفظة 
التنفيذي���ة للش���ركة  اإلدارة 
ويثبت صحة وس���المة النهج 
االستثماري للشركة والرؤية 
االستراتيجية التي أقرها مجلس 

إدارة الشركة.

وبني الثاقب أن مجلس إدارة 
املغاربية  الش���ركة اخلليجية 
الذي يرأس���ه طالل  القابضة، 
جاسم اخلرافي، أقر التوجه نحو 
إدراج الشركة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، وجرى في الفترة 
املاضية تعيني مستشار إدراج 
ومت بالفعل تقدمي طلب رسمي 

لإلدراج في البورصة.
كما ذكر أن قيمة االستثمارات 
املباشرة للشركة في عدد من 
املشاريع املتنوعة في سورية 
واملغرب وليبيا وغيرها بلغت 
أكثر من 10 ماليني دينار حتى 

تاريخ 30 يونيو 2009.
وكان مجلس إدارة الشركة 
أقر أيضا التوجه إلى تأسيس 
التي  الدول  شركات تابعة في 
تنشط فيها الشركة مع شركاء 
استراتيجيني محليني مبا يخدم 
مصلحة العمل ويحقق أفضل 

أداء وربحية.
وأضاف الثاقب أن الشركة 

تعمل أيضا على االس���تثمار 
في قطاع التطوير العقاري ملا 
يتيحه من ف���رص ذات عوائد 
عالية، وملا يقدمه من خدمات 
للدول املعنية من حيث املساهمة 
في تطوير البنية التحتية لها، 
مؤكدا أنه سيتم دراسة الفرص 
االس���تثمارية حسب حالة كل 
مشروع وكل دولة على انفراد، 

حي���ث ان لكل دولة خصائص 
معينة وظروف���ا تختلف عن 

األخرى.
يذكر أن الشركة اخلليجية 
املغاربية القابضة تتخصص في 
االستثمار العقاري والصناعي 
والسياحي الصحي واخلدمي في 
دول املغرب العربي، وتهدف عبر 
سلسلة مشاريعها في املنطقة 
إلى أن حتتل مكانة عالية وتكون 
إحدى كبريات شركات االستثمار 

في املغرب العربي.
تعمل اخلليجية املغاربية 
وفق فلسفة استثمارية تهدف 
إل���ى حتقي���ق عائ���د متميز 
للمس���تثمرين، م���ع االهتمام 
باجلدوى االقتصادية للبلد املراد 
االستثمار به، حيث تسعى إلى 
حتقيق عائد مباشر للمجتمع عن 
طريق فتح مجاالت االستثمار 
وف���رص العمل في مش���اريع 
الش���ركة لألفراد واملؤسسات 

احمللية.

وليد الثاقب

ترعى المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية اإلسالمية

»الرتاج لالستثمار« تستهدف الملكيات 
الخاصة في قطاعات تشغيلية غير تقليدية

» بيان«: الترقب يسيطر على السوق بعد غياب الشفافية 
وبعض المستثمرين يوزعون استثماراتهم على أسهم ثقيلة

قال التقرير األس����بوعي لش����ركة بيان 
لالستثمار ان سوق الكويت لألوراق املالية 
مر خالل األسبوع املنصرم بحالة غير عادية 
من الترقب، والذي كان مبعثه األساسي هو 
األخبار املثيرة واملتعلقة بالصفقة اخلاصة 
بأسهم ش����ركة االتصاالت املتنقلة »زين«. 
وقد تس����بب غياب الش����فافية الكاملة عن 
هوية املشترين عندما تكشفت الصفقة وإلى 
حني اإلعالن عنهم قبل نهاية األسبوع، في 
ش����يوع حالة من التس����اؤل بني املتداولني 
خشية أن يفقد السهم حيويته، ما أدى الى 
ظهور ضغوط بيعية على الس����هم وكذلك 
على األسهم ذات االرتباط به، حيث فضل 
بعض املستثمرين إعادة توزيع استثماراتهم 
على أسهم ثقيلة أخرى. وبعد اإلعالن عن 
أسماء املشترين، زاد من حالة الترقب إعالن 
الرئيسية ذات اإلمكانيات  بعض األطراف 
املالية املؤثرة بالصفقة أن االتفاق لم يتم 
بش����كل نهائي حتى اآلن، وأنها التزال قيد 
الدراسة والذي يعني انه رمبا يكون اتفاقا 
مبدئيا وليس اتفاق شراء نهائي، وذلك على 
عكس األخبار التي مت نشرها سابقا وأعطت 
االنطباع بأن الصفقة قد مت االتفاق عليها 
ولم يبق إال اإلجراءات إلمتامها. ومن شأن 
غياب الشفافية والوضوح عن حدث بهذه 
األهمية، وبخاصة كونه ميس أسهم احدى 
الشركات الرئيسية في سوق الكويت لألوراق 
املالية وشركات أخرى ذات صلة، أن يؤثر 
بشكل قوي وملموس على السوق، واملهم 
في حدث بهذا احلجم أن يتم احلفاظ على 
سالمة السوق بااللتزام الكامل بالشفافية 
التامة واإلفصاح الفوري عن كل ما يتعلق 

بتلك الصفقة.

حركة التداول

اتسمت حركة س����وق الكويت لألوراق 
املالي����ة بالتذبذب خالل األس����بوع املاضي 
ومبيله العام نحو املنطقة احلمراء. وكان 
تأرجح مؤشر السوق الوزني أكثر وضوحا 
نتيجة استمرار تركيز التداوالت بشكل عام 
على مجموعة من األسهم القيادية، فيما كان 
تذبذب املؤشر السعري أخف حدة في جلسات 
األسبوع. هذا ولعبت العوامل الداخلية دورا 
أكثر تأثيرا في حركة السوق خالل األسبوع 
بعد أن كانت التطورات االقتصادية العاملية 
محركا لنشاط السوق في األسابيع السابقة 
وعامال أساسيا في حتديد اجتاهه. فلم يتفاعل 
س����وق الكويت لألوراق املالية مع حركة 
أسواق األس����هم العاملية والتي كان أداؤها 
جيدا خالل األسبوع املاضي، كما لم يعكس 
السوق التحسن النسبي في أسعار النفط 
والتي عادت لتتجاوز حاجز ال� 70 دوالرا 

صعودا بنهاية األسبوع الذي سبقه. 

فقد تنام����ى دور العوامل الداخلية في 
حتديد اجتاه مؤشرات السوق خالل األسبوع، 
حيث تأثر السوق بشكل واضح في بداية 
األسبوع باألخبار املتعلقة بالصفقة الكبرى 
املنتظرة على أسهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين(، فس����جلت قيمة الت����داول ارتفاعا 
واضحا في أول يومني من األس����بوع فيما 
كانت مس����تويات الس����يولة أقل في األيام 
التالية. هذا وقد أثرت تلك األخبار على أسهم 
أخرى مرتبطة بس����هم زين فكانت بدورها 
محل جتاذب بني عمليات شراء من ناحية 
وعمليات جني أرباح م����ن ناحية أخرى. 
وبعد ظهور بع����ض تفاصيل صفقة زين، 
بادر بعض املس����تثمرين إلى إعادة ترتيب 
مراكزهم االستثمارية في تعامالت تركزت 
على بعض أسهم البنوك، كما شمل النشاط 

كذلك جانبا من األسهم الصغيرة.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، افتتح 
الس����وق األسبوع بتس����جيل مكاسب لكال 
مؤش����ريه الرئيس����يني، وإن كان املؤش����ر 
الوزن����ي صاحب االرتف����اع األبرز. غير أن 
الس����وق لم يتمكن من مواصلة مس����يرته 
اخلضراء، إذ تراج����ع حتت تأثير عمليات 
جني األرباح في اليوم التالي ليسجل كال 
املؤش����رين تراجعا على املستوى اليومي، 
دون أن يفقدهما ذلك جميع مكتسبات اليوم 
السابق. وفي يوم الثالثاء، واصل مؤشرا 
السوق تسجيل اخلسائر ليتحول املؤشر 
الوزني إلى تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 
0.34%، فيما انخفضت املكاسب األسبوعية 
للمؤشر السعري إلى 0.09%. وبنهاية يوم 
األربعاء متكن املؤش����ر الوزني من حتقيق 
منو يومي نسبته 0.48% ليعود مجددا إلى 
تسجيل املكاسب على املستوى األسبوعي، 
فيما واصل املؤشر السعري تراجعه لينهي 
تداوالت اليوم وقد حتول إلى تسجيل خسارة 

أسبوعية طفيفة بلغت نس����بتها %0.07. 
وفي يوم اخلميس، انضم املؤشر الوزني 
إلى املؤش����ر الس����عري في خانة اخلسائر 
األس����بوعية بعد أن تكبد كالهما خس����ائر 
على املس����توى اليومي، إذ تراجع املؤشر 
الوزني بنس����بة 1.83%، فيما كانت نسبة 

تراجع املؤشر السعري %0.77.
وبذلك أنهى املؤش����ر السعري تداوالت 
األسبوع عند 7.723.5 نقطة بنسبة تراجع 
بلغت 0.83% عن إغالق األسبوع الذي سبقه، 
بينما أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 
450.53 نقطة متراجعا بنسبة 1.69%. وعلى 
الصعيد السنوي، يكون املؤشر السعري قد 
تراجع دون إقفال العام املاضي مبا نسبته 
0.76%، فيما بلغت نسبة منو املؤشر الوزني 

10.78% مقارنة بإقفال العام 2008.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت 
لألوراق املالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية 
األسبوع املاضي فيما منا مؤشرا القطاعني 
الباقيني. وجاء قط����اع األغذية في مقدمة 
القطاعات اخلاسرة حيث أقفل مؤشره عند 
4.820.7 نقطة منخفضا بنسبة 4.09%، تبعه 
قطاع الش����ركات غير الكويتية في املركز 
الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.64 
بعد أن أغلق عند 8.117.6 نقطة، ثم جاء قطاع 
اخلدمات ثالثا مع تراجع مؤش����ره بنسبة 
1.53%، مقفال عند 15.796.9 نقطة. أما أقل 
القطاعات انخفاضا فكان قطاع االستثمار 
والذي أغلق مؤش����ره عند 6.539.9 نقطة 
بتراجع نسبته 0.05%. من ناحية أخرى، 
تصدر قطاع التأمني الئحة القطاعات الرابحة، 
حيث ارتفع مؤش����ره بنسبة 1.79% منهيا 
تداوالت األسبوع عند 2.816.7 نقطة، تبعه 
قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 9.040.9 

نقطة مرتفعا بنسبة %1.65.
انخفض إجمالي حجم التداول في سوق 
الكويت ل����ألوراق املالية خالل األس����بوع 
املاض����ي، فيما منا كل م����ن إجمالي القيمة 
وعدد الصفقات، حيث تراجعت كمية األسهم 
املتداولة في السوق بنسبة بلغت %11.43 
عن األسبوع السابق لتصل إلى 1.60 مليار 
سهم، بينما ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
خالل األسبوع بنسبة 24.76% لتصل إلى 
538.21 مليون دينار.، كما زاد عدد الصفقات 
املنفذة، حيث شهد األسبوع املاضي تنفيذ 
32.951 صفق����ة بنمو نس����بته 10.53% عن 

األسبوع ما قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية، فقد بلغ 
املعدل اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع 
املاض����ي 107.64 ماليني دينار. مرتفعا من 
86.28 مليون دينار. في األسبوع السابق، 
في حني انخفض متوس����ط حجم التداول 
من 360.41 مليون سهم ليصل إلى 319.23 
مليون س����هم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لعدد الصفقات املنفذة 6.590 صفقة مقارنة 
ب� 5.962 صفقة في األسبوع قبل املاضي.

شغل قطاع االستثمار املركز األول جلهة 
حجم التداول خالل األس����بوع املاضي، إذ 
بلغ عدد األسهم املتداولة للقطاع 526.90 
مليون س����هم ش����كلت 33.01% من إجمالي 
تداوالت الس����وق، فيما شغل قطاع العقار 
املرتبة الثانية، حيث بلغت نس����بة حجم 
تداوالته 25.62% من إجمالي الس����وق، إذ 
مت تداول 408.95 ماليني سهم من القطاع. 
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع 
اخلدمات املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق 41.06% بقيمة إجمالية 
بلغت 221 مليون دينار. فيما ش����غل قطاع 
البنوك املرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق 21% وبقيمة إجمالية 

113.04 مليون دينار.
تراجعت القيمة الرأس����مالية لس����وق 
الكويت ل����ألوراق املالية بنس����بة %3.65 
خالل األس����بوع املاضي لتصل إلى 34.06 
مليار دينار. بنهاية تداوالت األسبوع، حيث 
انخفضت القيمة الرأسمالية جلميع قطاعات 
السوق باس����تثناء قطاع واحد فقط. وقد 
جاء قطاع اخلدمات في طليعة القطاعات 
اخلاسرة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية 
بنسبة بلغت 7.95% بعد أن وصلت إلى 9.66 
مليارات دينار، تبعه قطاع الشركات غير 
الكويتية في املركز الثاني والذي وصلت 
قيمته الرأسمالية إلى 3.45 مليارات دينار. 
مسجال تراجعا نسبته 6.49%، وحل قطاع 
االس����تثمار ثالثا جلهة نسبة االنخفاض، 
والتي بلغت 3.72% لتصل قيمته الرأسمالية 

إلى 3.66 مليارات دينار.

»جلوبل« تقّيم »الخرسانة الخلوية« 
بـ 484 فلسًا وتوصي باالحتفاظ بالسهم

دار الخبير: تحركات السوق 
مرهونة بأخبار صفقة »زين«

قال التقرير األسبوعي لشركة دار اخلبير لالستشارات االقتصادية 
واإلدارية ان سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا في اليوم األول 
من األسبوع املاضي، كما سجلت قيمه التداول ارتفاعا أول يومني من 
األسبوع وهو ما كان يتوافق مع توقعاتنا في األسبوع املاضي والتي 
أش����ارت إلى تصاعد السوق إال انها سرعان ما تأثرت سلبا بأخبار 
صفقة شركة زين، حيث سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعا 
متواليا خالل ما تبقى من األسبوع متأثرة بعمليات بيع ملستثمرين 
أفراد قابلها عمليات بيع لسهم شركة »زين« واألسهم املرتبطة بها من 
قبل صغار املستثمرين، فيما جتاهل السوق االرتفاعات القوية التي 
سجلتها أسواق املال العاملية ومعظم األسواق العربية واخلليجية 
خالل األسبوع املاضي.وأشار التقرير الى حتذيره في تقارير سابقة 
من مخاطر اعتماد س����وق الكويت لألوراق املالية على سهم وحيد 
أو مجموعة من األس����هم تتحكم في مسار واجتاه السوق، وقد كان 
األسبوع املاضي مبنزلة اختبار لتلك املخاطر حيث قاد سهم شركة 
زين السوق نحو النزول، فرغم أن الصفقة اخلاصة ببيع 46% من 
أسهم الشركة تعد اكبر عملية استحواذ، وكان من املفترض أن يكون 
له����ا تأثير ايجابي قوي على الس����وق إال أن عدم حدوث ذلك يعود 
إلى حالة االضطراب التي سادت أوساط املتداولني نتيجة انخفاض 
س����هم زين منذ اإلعالن عن الصفقة، وهذا يعود إلى شعور أوساط 
املتداولني، السيما صغارهم ان سهم زين قد فقد جاذبيته في التداول 
والتي كانت في أوقات سابقة تسيطر على معدالت اقتربت في بعض 

األحيان من نصف التداوالت.

 أعلنت شركة الرتاج لالستثمار عن رعايتها 
للمؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
الذي تنظمه شركة شورى لالستشارات الشرعية 
وذلك في الفت���رة 3 � 4 نوفمبر املقبل، جاء ذلك 
في تصريح أدلى به جهاد محمد القبندي، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، مضيفا ان 
مشاركة شركة الرتاج لالستثمار ورعايتها لهذا 
املؤمتر وس���واه من املؤمت���رات التي تعقد داخل 
الكويت وخارجها نابع من حرصها على املساهمة 
في تبيني األحكام الفقهية اخلاصة بعدد من القضايا 
محل االجتهاد، وسواها من القضايا املهمة املستجدة 
ذات الصلة باألزمة املالية العاملية واحللول املقترحة 
للخروج منها أو التعاطي معها حيث نأمل أن يكون 
هذا املؤمتر فرصة لالجتهاد من أجل ابتكار أدوات 
مالية جديدة مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية 
ملساعدة الشركات املتعثرة على جتاوز أزمتها، وفي 
ذات الوقت املساهمة في تطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية حتى نساعد أنفسنا والعالم بأسره على 

اخلروج م���ن األزمة احلالية، بعدما عجزت حتى 
اآلن احللول األخرى عن ذلك. 

وأكد القبندي أن ش���ركة الرتاج لالس���تثمار 
اعتمدت منذ تأسيسها قبل حوالي ثالث سنوات 
إستراتيجية استثمارية متحفظة، وركزت نشاطها 
على التعامل مع امللكيات اخلاصة في الش���ركات 
املتوسطة احلجم في قطاعات تشغيلية غير تقليدية 
كان تأثرها محدودا بتداعيات األزمة املالية العاملية، 
ومنها القطاع الصحي وقطاع األغذية والسياحة 
الدينية، كما أننا حريصون على التجديد الدائم 
في عملنا من خالل السعي إلى تأسيس صندوق 
للملكيات اخلاصة يشمل نشاطه إضافة للكويت 
دول مجلس التعاون اخلليجي والشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا، وهو مجال واس���ع تتعدد فيه 
الوس���ائل واآلليات واحللول وخصوصا في ظل 
األزمة االئتمانية الراهنة، وهذا يستدعي مواكبة 
الفقه االقتصادي ملثل هذه االحتياجات وضمان 

شرعيتها.

ذكر تقرير بيت االس����تثمار العاملي )جلوبل( في 
حتليل له لشركة صناعات اخلرسانة اخللوية )أسيكو( 
أن صافي دخل »أسيكو للصناعات« انخفض بنسبة 
70.4% خالل العام 2008 ليصل إلى 6.5 ماليني دينار 
مقارنة مبس����تواه في العام 2007 البالغ 22.1 مليون 
دينار. وكشف التقرير أن انخفاض أرباح الشركة يعزى 
إلى التراجع الذي شهدته أسواق املال والعقار والذي 
تسبب في انخفاض الدخل غير التشغيلي »أسيكو« 
بدرجة كبيرة. وأضاف أن التغير في القيمة العادلة 
للممتلكات االس����تثمارية للش����ركة، والذي انخفض 
م����ن 18.7 مليون دينار خالل العام 2007 إلى أقل من 
مليون دينار خالل العام 2008، يتمثل في احلس����اب 
غير التشغيلي الرئيس����ي الذي أدى إلى حدوث هذا 

االنخفاض في صافي دخل الشركة.  
وكشف التقرير ايضا أن نتائج األزمة املالية تباينت 
على وحدات األعمال في »أسيكو« تبعا للقطاع التي 
تعمل به الوحدة، الفتا إلى أن وحدة اإلنشاءات تأثرت 
باألزمة أكثر من الوحدات األخرى في الشركة كما يتبني 
من انخفاض إجمالي الربح في النصف األول من العام 
2009. وتوقع التقرير أن تبقى اإليرادات املتأتية من 
هذه الوح����دة مرتفعة خالل األعوام املقبلة.أما قطاع 

األعمال الثالث فهو يتمثل في العقارات والفنادق والذي 
بدأ في الفترة األخيرة ببناء العقارات.وقال إن الشركة 
تهدف إلى امتالك محفظة من املمتلكات العقارية من 
شأنها أن تدر إيرادات تأجير منتظمة ثابتة، مشيرا 
إلى أن معظم هذه العق����ارات تقع في دبي، حيث مت 
االنتهاء م����ن بناء أحدها بينما س����وف تكون هناك 
وحدتان جاهزتان للسكن في غضون الشهور الستة 
املقبلة. وما أن يتم تأجيرهما، توقع التقرير أن حتقق 
إيرادات تأجيرهما تدفقات نقدية دورية ثابتة.وأشار 
التقرير إلى انه على أس����اس السعر السوقي احلالي 
البالغ 450 فلسا للسهم )كما في الثامن من سبتمبر 
2009(، يجري تداول سهم شركة أسيكو للصناعات 
مبضاعف السعر»ربحية ومبضاعف السعر« القيمة 
دفترية مقدارهما 10.9 و1.2 ضعف املكاس����ب املقدرة 
للعام 2009 على التوالي. وذكر التقرير أنه بناء على 
استخدام طريقة خصم التدفقات النقدية والسعر إلى 
ربحية الس����هم، توصل للقيمة العادلة لسهم شركة 
أس����يكو والبالغة 484 فلسا للس����هم. ووفقا للقيمة 
العادلة التي قدرها التقرير للسهم فإنه اعتبرها  أعلى 
بنسبة 7.6% من سعر اإلقفال البالغ 450 فلسا للسهم 

الواحد، وأوصى بضرورة االحتفاظ بالسهم.  

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداواًل من حيث الكميات 
خالل األسبوع المنتهي في 2009/9/10

اإلقفال السهمالترتيب
األخير

تغير 
أسبوعي
)فلس(

تغير 
أسبوعي 
)نسبة(

الكمية 
املتداولة
 خالل 

األسبوع 
)سهم(

القيمة 
املتداولة 

خالل 
األسبوع 
)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة 
الكمية 

املتداولة 
إلى إجمالي 

كميات 
السوق

18.6%3.2183.840.00018.284.4601.161%963جيزان1

11.2%110.465.000161.133.9005.143-13.5%-1.280200زين2

6.6%64.880.0003.544.760748-01.8%-541املستثمرون3

5.2%6.951.235.00029.738.3501140%62040بنك بوبيان4

4.3%0.042.320.0002.695.000565%630الصفوة5

-452.740.000215.396.4708.757--2.113املجموع

-42.5%55.9%45.7%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

» المشورة« 3.4% مكاسب األسهم اإلسالمية 
مقابل تراجع جميع المؤشرات الرئيسية بالسوق

قال التقرير االسبوعي لشركة املشورة االسالمية 
ان مؤشر املشورة لالسهم االسالمية حقق ارتفاعا 
كبيرا خالل اقفال االس���بوع املاضي وكسب %3.4 
بعد ان اضاف 17 نقطة ليقفل على مستوى 530.37 
نقطة، بينما تراجع مؤشر املشورة لالسهم املتوافقة 
مع الشريعة بنسبة 3% فاقدا 19 نقطة ومقفال على 
مستوى 600 نقطة، وتباين اداء املتغيرات العامة 
على مستوى املؤش���رين حيث ارتفعت السيولة 
بنس���بة 13و28% على التوالي في مؤش���ر االسهم 
االس���المية واملتوافقة، وتراجعت كمية االس���هم 
املتداولة وبنس���بة 10.4% على مس���توى االسهم 
املتوافقة مع الشريعة و37.6% على مستوى كمية 

االسهم وفق الشريعة.
وقال التقرير ان اداء مصرفي بيتك وبوبيان دعم 
مؤشر االسهم االسالمية بينما تأثر مؤشر االسهم 
املتوافقة بتراجع سهم زين بنسبة 13.55 وهو السهم 

االكبر قيمة سوقية بني الشركات املدرجة.
ولفت الى تأثر حركة املؤش���ر العام للس���وق 
باالخبار اخلاص���ة بصفقة زين اضافة الى بعض 
االشاعات التي دارت بني اوساط املتعاملني بالسوق 
منذ بداية االس���بوع حتى نهايته، وكانت البداية 
خضراء بعد اعالن االستثمارات الوطنية عن ماهية 
الصفقة، ليرتفع املؤشر خالل اول جلسة ثم يعود 

فاقدا جزءا مهما من مكاس���به في وسط االسبوع 
الى ان ينتهي به االس���بوع وبع���د بيان االطراف 
والشائعات التي تلت ذلك االعالن الى خسارة املؤشر 
الوزني العام نسبة 1.7% وخسارة سهم زين %13.5 

وبعروض بيع دون طلبات شراء.
ورغم ايجابية اسعار النفط واستقرارها حول 
مستويات 68 دوالرا، كذلك استقرار اداء مؤشرات 
االسواق العاملية ومتاسكها حول اعلى مستوياتها 
لهذا العام وارتفاع مؤش���رات االسواق اخلليجية 
خالل االسبوع املاضي اال ان السوق الكويتي انفرد 
باخلسائر، وجاء هذا التراجع نتيجة عوامل محلية 
خاصة من اهمها ما صحب صفقة زين من غموض 
اضافة الى تراجع رغبة املس���تثمرين في الدخول 
على االسهم الصغرى وبقائها في مستويات متدنية 
دون اي محاوالت شراء حقيقية ترفع من اسعارها 
السوقية وحالة الترقب بشأن نتائج الربع الثالث من 
جهة ودخول السوق في عطلة عيد الفطر الطويلة 
نس���بيا سوف يلقيان بتأثيرهما على اداء السوق 
خالل االسبوع االخير من شهر رمضان، اضافة الى 
حاجة الس���وق الى محفزات جديدة على مستوى 
االخبار او تس���ريبات النتائج او حتى قرارات قد 
تعيد للمستثمرين شهيتهم في الشراء واالستثمار 

في سوق الكويت لالوراق املالية.

بمؤشـرها  تدفـع  اإلسـالمية  المصـارف  مكاسـب 
اإلسـالمي إلى مكاسـب واضحة وارتفاع سـيولته بنسـبة %13

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع الى السوق
البنوك %32

االستثمار
%11 

التأمين %1
الصناعة %9 العقار %6

الخدمات
%28 

االغذية %3

غير الكويتي %10


