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خطواتنا باذلني كل الدعم املمكن 
إلجناح مسيرتنا وحتفيزنا للرقي 

بخدماتنا العالية اجلودة«.
وفي هذا السياق قال عبدالعزيز 
البالول، مدير العالقات العامة: »ان 
تاريخ الوطنية يحفل باالجنازات 
املتتالي����ة، ونحن هن����ا نتوجه 
باالمتنان العميق لعمالئنا لثقتهم 
بنا والتي لوالها ملا كانت الوطنية 
قد وصلت إلى مكانتها الريادية 
هذه. منذ اليوم األول لتأسيسها 
كان أحد أهم أركان استراتيجيتنا 
يرتكز على الوصول بالوطنية إلى 
مركز الريادة واليوم نحن نقطف 
ثمار جهود عشر سنوات من العمل 
الدؤوب الذي استطعنا بواسطته 

حتقيق هذا الهدف.

العام والرئيس التنفيذي للوطنية 
سكوت جيجنهامير قائال: »تفخر 
الوطنية بأن حتتفل بعيدها العاشر 
في ظل ما حققت����ه من اجنازات 
متتالية منذ بداياتها، حيث اخترقت 
واقع االحتكار في صناعة النقال 
في الكويت كأول شركة مملوكة من 
القطاع اخلاص ثم كرت السبحة 
وبدأت الوطنية تتميز بجملة من 
التقدمي����ات واخلدمات بداية من 
ش����رائح االتصال املسبقة الدفع 
وصوال إل����ى تصميمها خلدمات 
البيان����ات التي تعتمد على أكثر 
التكنولوجيات تقدما وهي تقنية 
ال� HSDPA«. وأضاف جيجنهامير: 
»إننا ندين بنجاحاتنا إلى قاعدة 
عمالئنا كاإلعالميني الذين رافقوا 

 لندن � كونا: أشاد وزير املالية مصطفى الشمالي بالدور »الكبير 
واحليوي« الذي يقوم به مكتب الهيئة العامة لالستثمار في لندن، 
داعي���ا العاملني في املكتب لبذل مزيد م���ن اجلهود من اجل رفعة 
وتقدم الكويت. وقال الشمالي، في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( عقب زيارة تفقدي���ة ملكتب الهيئة برفقة مدير املكتب عيد 
الرشيدي، انه استعرض عددا من األنشطة االستثمارية التي يقوم 
بها املكتب إضافة الى اس���تماعه من مس���ؤولي املكتب عن الفرص 
التجارية املناسبة التي من املمكن ان حتقق للكويت االستفادة املادية 
املناسبة. وأضاف انه استمع الى عدد من األفكار واآلراء واملقترحات 
التي تتعلق بآلية العمل إضافة الى التعرف على العراقيل التي قد 
تواجه املكتب في عمله والس���عي حلله���ا. وختم انه حرص خالل 
الزيارة أيضا على تقدمي الشكر جلميع العاملني في املكتب على ما 

يقومون به من دور »جبار« في خدمة بالدهم.

سكوت جيجنهامير

فهد املخيزمي »لليسار« مع حمد روح الدين

عبدالعزيز البالول

مصطفى الشمالي

جهته، أشاد رئيس رابطة الدراسات 
العليا بجامعة الكويت احملامي حمد 
أحمد روح الدين برعاية »بيتك« 
للحفل، معتبرا أن هذا الدور هو 
منوذج للقطاع اخلاص الكويتي، 
مبينا أن اجلمعي����ات والروابط 
الطالبية ال تستغني أبدا عن هذا 
الدعم ملا له م����ن أثر إيجابي في 

تعزيز النشاط الطالبي.

اخلاصة، كما س����اهم في تطوير 
بعض املنشآت كتجهيز مختبرين 
لقسم احلاسوب في كلية العلوم، 
إلى جتهيز االستراحة  باإلضافة 
وقاعات االنتظار في كلية الطب 
إلى جانب مشاركته في املنتديات 
التي تنظمها اجلامعة بهدف تثقيف 
الطالب اجلامعي وإطالعه على ما 
هو جديد ف����ي جانب العمل. من 

بعد سنوات من العطاء والتفاني 
في إرضاء عمالئه����ا وتزويدهم 
بأفضل خدمات ومنتجات النقال، 
الوطني����ة لالتصاالت  تس����تعد 
العاش����رة  لالحتف����ال بالذكرى 
النطالقتها في السوق الكويتية، 
وذلك ف����ي الرابع من ديس����مبر 
2009. وخالل س����نواتها العشر، 
شكلت الوطنية عالمة فارقة في 
العديد  النقال فحصدت  صناعة 
من النجاحات والتميز في تقدمي 
األفضل دائما إل����ى عمالئها عبر 
خدمات نوعية تعتمد في تصميمها 
على أحدث التكنولوجيات العاملية 

وأكثرها تقدما.
إن »الوطني����ة« تفخ����ر ببدء 
موسم االحتفاالت بعيدها العاشر 
وهي حتمل في طياتها جناحاتها 
لتلقي الض����وء عل����ى تاريخها 
املش����رف وحاضرها الذي تفخر 
ب����ه ولتعد بغد مش����رق فتبقى 
كما عهده����ا عمالؤها منذ خطت 
خطواتها األولى قبل عشر سنوات 
واختارت اإلبداع عنوانا لكل منتج 
تضعه في تصرف عمالئها، وخالل 
الس����نوات العشر املاضية كانت 
الوطنية حريصة على االستثمار 
في سبيل تطوير سوق االتصاالت 

في الكويت.
وحول املناسبة، حتدث املدير 

الكويتي  التمويل  يرعى بيت 
»بيتك« اليوم السبت حفل تكرمي 
خريجي ومتفوقي كلية الدراسات 
العلي����ا بجامع����ة الكويت البالغ 
عددهم 300 طالب وطالبة واملقام 
في صالة س����لوى صباح األحمد 
الذي  الصباح إميانا منه بالدور 
القطاع اخلاص  ب����ه  يضطل����ع 
في س����بي����ل النهوض بالعملية 
إدارة  التعليمي����ة. وقال مدي����ر 
التس����ويق والعالقات العامة في 
»بيتك« م.فهد املخيزمي إن مساهمة 
»بيتك« تعبر عن مدى اهتمامنا 
بتطوي����ر العملي����ة التعليمي����ة 
واالرتق����اء مبس����توى الطال����ب 
األكادميي وتقدير جهود املجتهدين 
الساعني إلى نيل الشهادات العليا 
كاملاجستير والدكتوراه، مشيرا 
إلى أهمية مش����اركة املؤسسات 
والش����ركات في دع����م توجهات 

احلكومة بتطوير هذا القطاع.
وأضاف املخيزمي أن »بيتك« 
ساهم خالل العامني األخيرين في 
رعاية ودعم عدة انشطة تقيمها 
جامع����ة الكوي����ت واجلامع����ات 

»الوطنية لالتصاالت« تطلق أنشطة 
االحتفاالت بعيدها العاشر

»بيتك« يرعى حفل متفوقي وخريجي
 الدراسات العليا بجامعة الكويت اليوم

المجددي: »معجزة الشفاء« للمواد الغذائية
تشارك في معرض »أنوجا« بألمانيا 10 الجاري

صرح مدير عام شركة معجزة الشفاء للمنتجات 
الغذائية محمد املجددي بأن الشركة ستشارك في 
مع����رض »أنوجا« للمواد الغذائي����ة بأملانيا والذي 
سيقام خالل الفترة من العاشر من الشهر اجلاري 
وملدة اربعة ايام، ويضم عددا كبيرا من الش����ركات 
العاملية واملتميزة في إنتاج املواد الغذائية املختلفة. 
وأضاف املجددي أن الشركة سوف تقوم بعرض جميع 
منتجاتها من املواد الغذائية التي تقوم بتصنيعها في 
الكويت، واحلائزة على العديد من شهادات اجلودة 
ومطابقتها جلمي����ع املواصفات واملقاييس احمللية 
واألوروبي����ة والعاملية، مما يعتب����ر تأكيدا على أن 
املنتج الوطني لديه القدرة على املنافسة والتميز، 

سواء على مستوى األسواق اإلقليمية أو العربية أو 
العاملية، وتصدير هذه املنتجات للخارج يسهم في 
تنويع مصادر الدخل الوطني ويؤكد جودة الصناعة 
الكويتية وقدرتها على حصولها على حصة متميزة 
من هذه األسواق. وأكد املجددي أن هذا املعرض يعد 
من أكبر املع����ارض العاملية املتخصصة في جميع 
املنتجات الغذائية املتميزة والتي حتوز على موافقة 
االحت����اد األوروبي وفقا جلميع املواصفات العاملية 
املطبقة بدقة شديدة في كل دول االحتاد، وان مجرد 
املشاركة فيه تعتبر كسبا كبيرا للشركات الوطنية، 
الن ذلك يعني متيز منتجاتها، وحصولها على رضاء 

املستهلك في دول االحتاد وإقباله عليها.

مقابل 145 سهمًا يزيد سعرها على القيمة االسمية بنسبة 74% من إجمالي األسهم 

اوضح حتليل مختصر للقيمة الدفترية لألس����هم املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية صادر عن مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ان القيمة الدفترية لألسهم تعتبر أحد املؤشرات لتقييمها أوليا، وذلك 
مبقارنتها مع القيمة السوقية، وهو ما يعبر عنه مبضاعف سعر السوق 
إلى القيمة الدفترية )P/B(، أي قسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، 
وكلما انخفض الناجت كان ذلك مؤش����را إيجابيا أوليا، وكلما ارتفع كان 
مؤش����را س����لبيا أوليا أيضا، وذلك باملقارنة مع مؤشر السوق ككل أو 

مؤشر القطاع الذي ينتمي إليه السهم.
واضاف التقرير ان متوسط مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية 
لألس����هم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية يبلغ 1.5 مرة، وذلك 
وفقا للقيمة الدفترية لألس����هم في 2009/6/30، وهو آخر تاريخ تتوفر 
به بيانات كاملة عن الشركات املدرجة، وذلك باملقارنة مع إقفال أسعار 

األسهم كما في 2009/9/30.
وقد تصدر قط����اع البنوك باقي القطاعات م����ن حيث ارتفاع معدل 
مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية، وذلك مبعدل 2.4 مرة، يليه 
قطاع الس����وق املوازي مبعدل 1.8 مرة، ثم قطاع األغذية مبعدل 1.6 مرة 
وم����ن أقل القطاعات في هذا املضمار العقار مبعدل 0.7 مرة، يليه قطاع 
االستثمار مبعدل مرة واحدة، ثم القطاع غير الكويتي مبعدل 1.3 مرة، 
أما قطاع التأمني، فيبلغ متوسطه 1.4 مرة، في حني يبلغ مؤشر قطاعي 

الصناعة واخلدمات 1.5 مرة لكل منهما.
ويبلغ عدد األسهم التي يقل س����عرها السوقي عن القيمة الدفترية 
96 سهما، في مقابل عدد مقارب للتي يزيد سعرها السوقي على القيمة 
الدفترية بواقع 100 س����هم، وبالتالي، فإن املجموعتني تتقاسمان جميع 
األس����هم املدرجة بنس����بة 49% و51% على التوالي، أما األسهم التي يقل 
سعرها السوقي عن القيمة االسمية البالغة 100 فلس، فيبلغ عددها 51 
سهما مبا يعادل 26% من إجمالي عدد الشركات املدرجة، في مقابل 145 
سهما يزيد سعرها على القيمة االسمية بنسبة 74% من إجمالي األسهم، 
من جهة أخرى، فقد انخفضت القيمة الدفترية لعدد 23 سهما عن قيمتها 
االسمية والبالغة 100 فلس، وذلك مبا يعادل 12% من إجمالي الشركات 
املدرجة. ومن أقل األس����هم من حيث مضاعف سعر السوق إلى القيمة 
الدفترية »منشآت« و»ص متحدة« مبضاعف يبلغ 0.3 مرة، لكل منهما 
يليهم����ا »التعمير ك«، »أجيال«، »املدينة« و»العقارية« مبعدل 0.4 مرة 
لكل منها، ومن أعلى األس����هم وفقا لهذا املعيار »ميدان« و»بنك بوبيان« 

و»أولى تكافل« مبعدل 5.3 و5.1 و3.9 مرات على التوالي.
جتدر اإلش����ارة إلى أن التحليل املختصر أعاله يشمل 196 سهما من 
أصل 219 سهما مدرجا، حيث مت استبعاد األسهم التي تختلف السنوات 
املالية لش����ركاتها عن العام امليالدي وعددها 16 شركة، كما مت استبعاد 
األس����هم املوقوفة وعددها 6 أسهم، كما لم تتوافر البيانات املالية لسهم 

»اإلثمار« كما في 2009/06/30.

»الجمان«: 51 سهمًا تشكل 26% دون الـ 100 فلس
وانخفاض القيمة الدفترية لـ 23 سهمًا عن قيمتها االسمية 

مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية
 الذي يزيد على مرة والذي يساوي أو يقل عن مرة

النسبةالعدداالسهم

49.0%96التي يساوي P/b مرة أو أقل

51.0%100التي يزيد p/b على مرة

100%196االجمالي

األسهم التي تقل وتزيد قيمتها الدفترية على 100 فلس

النسبةالعددالقيمة الدفترية لالسهم
12%23اقل من 100 فلس

88%173اعلى من 100 فلس

100%196االجمالي

األسهم التي يزيد ويقل سعرها عن القيمة االسمية )100 فلس(
النسبةالعدداالسهم

االسهم التي يزيد سعرها 
74%145على 100 فلس

االسهم التي يقل سعرها 
26%51عن 100 فلس

100%196اإلجمالي 

تحليل األسهم التي يقل سعرها عن القيمة االسمية
النسبةالعدداالسهم

قيمتها الدفترية أعلى 
88%45من القيمة االسمية

قيمتها الدفترية أقل 
12%6من القيمة االسمية

100%51اإلجمالي

األسهم التي يقل سعرها عن القيمة االسمية وقيمتها الدفترية أعلى من االسمية

القيمة الدفترية كما في الشركةالترتيب
2009/6/30

السعر كما في 
2009/9/30p/b

142990.7اخلليجي1

123990.8منتزهات2

325980.3منشآت3

131950.7املجموعة د4

160930.6عقارات ك5

107930.9جيزان6

279910.3ص متحدة7

207880.4املدينة8

139880.6عربي قابضة9

121860.7املساكن10

104860.8صفاة طاقة11

182850.5املصالح ع12

131850.6العيد13

184830.5متحدة14

145830.6وثاق15

106810.8استهالكية16

112790.7ثريا17

139780.6مدار18

129780.6اسمنت ابيض19

164770.5مبرد20

139750.5بتروجلف21

129750.6ا صناعية22

151740.5ابيار23

105730.7املعدات24

153720.5ع عقارية25

79710.9غلف انفست26

121700.6اهلية27

92690.8دبي األولى28

135670.5جراند29

137660.5املنتجعات30

107660.6صافتك31

139640.5قيوين ا32

125610.5جتارة33

120580.5صكوك34

115570.5م األعمال35

87560.6املستثمرون36

87560.6اكتتاب37

81530.7امتيازات38

129510.4التعمير ك39

117510.4العقارية40

82510.6داماك كويت41

76510.7ميادين42

52511.0مستثمر د43

85490.6منازل44

50481.0أدنك45

قيمة األسهم بالفلس الكويتي

متوسط p/b للقطاعات وللسوق ككل
p/bالقطاع
2.4البنوك

1.0االستثمار
1.4التأمني
0.7العقار

1.5الصناعة
1.5اخلدمات
1.6األغذية

1.3غير الكويتي
1.8السوق املوازي

1.5املتوسط

قالت مؤسسة البترول الكويتية ان 
اسعار خام النفط الكويتي بلغت 67.08 
دوالرا مقابل تراجع طفيف لالسعار اول 
من امس والبالغة 67.93 دوالرا للبرميل. 
وأكدت أن أسعار النفط العاملية مستقرة 
منذ قرابة الش���هرين فيما بني 60 و70 

دوالرا للبرميل. 

وقالت منظمة أوپيك امس إن متوسط 
أسعار س���لة خامات أوپيك القياسية 
ارتفع إلى 67.83 دوالرا للبرميل يوم 
اخلميس من 67.75  دوالرا يوم األربعاء 
املاضي. وتضم س���لة أوپيك 12 نوعا 
من النفط اخل���ام. وهذه اخلامات هي 
خام صحارى اجلزائري وجيراس���ول 

األنغول���ي واإليراني الثقيل والبصرة 
اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي 
وخام السدر الليبي وخام بوني اخلفيف 
القطري  البحري  النيجيري واخل���ام 
واخلام العربي اخلفيف السعودي وخام 
مربان االماراتي وخام ميري الڤنزويلي 

وأورينت من االكوادور.

»مؤسسة البترول«: النفط الكويتي يسجل 67.08 دوالرًا

االسهم التي يزيد سعرها 
على 100 فلس %74

االسهم التي يقل سعرها 
عن 100 فلس %26

قيمتها الدفترية أعلى من 
القيمة االسمية %88

قيمتها الدفترية أقل من القيمة 
االسمية %12

الذي يساوي p/b مرة 
أو أقل %49

 p/b الذي يزيد
عن مرة %51

أقل مـن 100 
فلس %12

أعلـى مـن 100 
فلس %88

الشمالي استعرض األنشطة االستثمارية 
مع مدير مكتب »الهيئة« في لندن


