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أكد أن التراجع سببه مسلسل فضائح الشركات المستمر

تقــارير

»الجمان«: رغم صعوبة التنبؤ.. ال نستبعد هبوطًا إضافيًا للسوق بين 5 و%15
قال تقري����ر صادر ع����ن مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ان املؤشر الوزني 
لسوق الكويت لألوراق املالية خسر خالل 
شهر أكتوبر املاضي مبعدل 6.0%، وبنسبة 
مقاربة بلغت 7.1% كانت خسارة املؤشر السعري، وبذلك يكون أداء 
املؤش����رين متناقضني منذ بداية العام احلالي حتى نهاية أكتوبر، 
وذلك بأرباح للوزني مبعدل 4.0%، في مقابل خسائر للسعري مبعدل 
5.6%، ويرجع التباين في أداء املؤشرين إلى أن األول يعتبر موزونا، 
وبالتالي، فإن أثر الشركات الكبيرة يكون واضحا، بينما الثاني ال 
يفرق بني الشركات من حيث احلجم، وبالتالي، يعكس أداء الشركات 

الصغيرة كونها األكثر عددا في سوق الكويت لألوراق املالية.
وافاد التقرير بانه ليس هناك شك بأن املؤشر الوزني أفضل من 
السعري في قياس أداء السوق الكويتي عموما، لكن مؤشر جلوبل 
يعتبر األدق، وبالتالي، فإنه يترجم الواقع بش����كل أفضل، وقد بلغ 
أداؤه منذ بداية العام احلالي بني املؤش����رين الرسميني، حيث كان 
سالبا مبعدل 1.3%، أي انه ال يوجد تغيير يذكر منذ بداية العام 2009 
حتى نهاية أكتوبر املاضي، وجتدر اإلش����ارة إلى أن مؤشر جلوبل 
تكبد خسائر مبعدل 7.2% خالل الش����هر املذكور، وذلك مبا يقارب 

أداء املؤشرين الوزني والسعري.
أما بالنس����بة ملؤشرات السيولة والتداول، فأفاد بأنها انخفضت 
بشكل ملحوظ خالل شهر أكتوبر املاضي، وذلك مبعدل 36%، حيث 
تراجع متوسط التداول اليومي إلى 53.4 مليون دينار من 83.4 مليون 
دينار خالل شهر س����بتمبر، وقد كان التراجع في التداول طبيعيا 
بالتزامن مع انخفاض األسعار، ناهيك عن استمرار ضعف االهتمام 
بسهم »زين«، والذي كان املنشط األساسي للتداول واألسعار خالل 

يوليو وأغسطس، وأيضا سبتمبر إلى حد ما.

األداء حتى نهاية العام

وبني التقرير انه رمبا يتساءل الكثيرون عن توقعات أداء البورصة 
حتى نهاية العام 2009 أي خالل ش����هري نوفمبر وديسمبر، وذلك 
في ظل املتغيرات املتس����ارعة ورمب����ا املتضاربة أحيانا، والتي هي 
خليط من العوامل االقتصادية والسياس����ية والنفسية أيضا، ومن 

املؤكد صعوبة التنبؤ ف����ي ظل تلك »اخللطة« احمليرة للبعض، إال 
اننا ال نس����تبعد الهبوط اإلضافي الذي قد يتراوح بني 5 و15% على 
أس����اس مؤشر جلوبل العام، ورمبا يختلف الواقع عن تلك األرقام، 
لك����ن الهبوط مرجح على الصعود وفقا للمعطيات احلالية، والذي 

نتمنى أال يتعدى املدى املذكور.
وتوقع انه بفرضية هبوط املؤشر إلى املستوى املشار إليه منذ 
اآلن حت����ى نهاية العام، فإن ذلك ال يدع����و إلى القلق الكبير والهلع 

الشديد.
وتابع: »ك����ون األداء احلالي للبورصة أفضل من توقعاتنا التي 
أصدرناه����ا نهاية الع����ام املاضي، والتي كانت متماش����ية مع باقي 
التوقع����ات املهنية، حي����ث لم يتوقع أحد ارتف����اع البورصة خالل 
العام 2009 على حد علمن����ا، ورمبا كان هناك إجماع على هبوطها 
ولو باختالف النسب والتقديرات، وبالتالي، فإن تراجع البورصة 
حتى نهاية العام بنس����ب تقارب املش����ار إليها أعاله ليس مفاجئا، 
مما ال يتطلب ردة فعل غير عادية رغم اخلس����ائر املتوقعة، ونقول 
هذا واألسواق من حولنا عامرة باألرباح الوفيرة، وتزهو باألجواء 

االقتصادية اجلميلة، واهلل املستعان على كل حال«.

سمعة سيئة 

وذكر التقرير ان التراجع في سوق الكويت لألوراق املالية وعودته 
إلى نقطة الصفر منذ بداي����ة العام لم يأت من فراغ، فظاهرة تعثر 
الش����ركات مازالت حاضرة ورمبا متزايدة، كما أن مسلسل فضائح 
الش����ركات مازال مروعا ودراماتيكيا، حيث تتوالى يوميا األخبار 
واملعلومات حول سوء اإلدارة الفاحش والفساد الطاغي في شريحة 
من الشركات املدرجة، والذي لم يكن مفاجئا لنا على اإلطالق، حيث ان 
العبث والدجل كان سائدا وبقوة منذ سنوات طويلة لكنه كان متواريا 
وراء ستار السيولة اجلامحة وآليات »البروباغندا« العمالقة، والتي 
كان وقودها أموال املساهمني املغيبني، إلى أن أزاحت األزمة العاملية 

ستار السيولة املزيفة وحطمت طاحونة الدجل والهرطقة.
واضاف: »على خلفية الواقع األليم لسوق الكويت لألوراق املالية، 
تتوالى التقارير السلبية والتي تصدرها املؤسسات اإلقليمية والعاملية 
املتخصصة، فعلى سبيل املثال نشرت الصحف في 2009/10/9 تقريرا 

ل� »هيرميس« يشير إلى الفوضى في شركات االستثمار التي تشكل 
مجازفة كبيرة لالئتمان، كما نصح تقرير ل� »كريديت سويس« مت 
نشره في 2009/10/8 بالتخفيف من االستثمار في األسهم الكويتية 
واالجتاه نحو أس����واق واعدة، كما أشارت دراسة لشركة »بوز آند 
كومباني« � نش����رت أيضا في 2009/10/8 � إلى ضعف القطاع املالي 
الكويتي بس����بب االستدانة املفرطة لش����ركات االستثمار، وال شك 
في أن هناك س����يال من التقارير السلبية جتاه االقتصاد الكويتي، 
والذي أصبح مضربا للمثل في التخلف والفساد والتدهور، لألسف 

الشديد«.

تصريحات... ضحك على الذقون

اش����ار التقرير الى ان العام احلالي يعتبر قاس����يا على البنوك، 
وذلك ج����راء الصدمات املتوالية من ح����االت التعثر لكبار املدينني 
سواء كانوا محليني أو إقليميني، وبالتأكيد فإن هذه احلالة السلبية 
ليست خاصة بالكويت حيث انها ظاهرة إقليمية وعاملية أيضا، وقد 
انخفضت النتائج املجمعة لس����تة من البنوك أعلنت نتائجها حتى 
اآلن مبع����دل 52% لثالثة أرباع العام 2009 باملقارنة مع ذات الفترة 
من العام املاضي 2008، ومن املرجح أن ترتفع نسبة االنخفاض في 
النتائج عند إعالن باقي نتائج البنوك.وذكر ان حالة س����وء اإلدارة 
والفساد السائدة في الشركات املدرجة امتدت إلى بعض البنوك، كما 
أن التالعب باأللفاظ واللف والدوران كان على لسان بعض مسؤولي 
البن����وك، وذلك من قبيل الزعم بأننا رابح����ون لكن كنهج حتفظي 
سجلنا مخصصات أكثر من الالزم الذي أدى إلى تكبد اخلسائر، وقد 
ينطلي هذا الكالم على البع����ض لكن هذه التصريحات هي هروب 
م����ن الواقع وضحك على الذقون كما يقال، وذلك نظرا للحس����ابات 
الرديئة لشريحة مهمة من كبار عمالئها. ونتوقع أن الوضع السلبي 
للبنوك بشكل عام سيستمر في الربع الرابع من العام احلالي، ورمبا 
للع����ام القادم، والذي نتمنى أن يكون بدرجة أقل، ولإلنصاف، فإنه 
البد لنا من القول ان هناك بنوكا -ولو أنها قليلة -أثبتت كفاءتها 
ومتانتها في أصعب الظروف، ويفتخر اقتصادنا الوطني بها، كما 
نتمن����ى أن تفتتح معاهد تدريبية لباقي البنوك لتعليمها أبجديات 

العمل املصرفي املهني. 

وافاد التقرير بانه تردد في الصحف أن وزارة التجارة والصناعة 
تتابع الش����ركات الوهمية التي لي����س لها وجود فعلى إال من خالل 
األوراق، وتبني أن بعض تلك األوراق مزيفة، أي أن هذه الش����ركات 
ليست موجودة شكال وموضوعا، ولقد تطرقنا عدة مرات للشركات 
الورقية خاصة املرتبطة بسوق املال، والتي هي مجرد أدوات للتالعب 
والنصب واالحتيال، كما تبني ضررها البالغ على بورصة الكويت 
واالقتصاد الوطني عموما، من هذا املنطلق، فإننا نقدر ونثمن جهود 
وزارة التجارة والصناعة في فتح هذا امللف ومحاولة القضاء على 
هذه الظاهرة املستفحلة، كما نتمنى أن تشمل هذه اإلجراءات اإلحالة 
إلى اجلهات القانونية املختصة التخاذ الالزم ضد من يقف وراء هذه 
الش����ركات املزيفة، س����واء كانوا من القطاع اخلاص أو من موظفي 
الوزارة، والذين ال تكتمل دورة النصب واالحتيال إال بتواطئهم مع 

ما ميكن تسميته بالعصابات املنظمة.

أحد أضالع الفساد

ولفت الى انه من جهة أخرى، ت����ردد أيضا قيام وزارة التجارة 
والصناعة مبتابعة أداء مراقبي احلسابات، والذي أصبح دور شريحة 
عريضة منهم مشبوها للغاية ويرقى إلى تشكيلهم أحد أضالع الفساد 
الرئيس����ية املرتبطة بالبورصة واالقتصاد ككل، حيث حتول دور 
بعض مدققي احلسابات من دور املؤمتن على صحة البيانات املالية 
إل����ى دور مهندس العبث والتزوير فيها، وذلك جراء انعدام الرقابة 
احلقيقية من اجلهات الرسمية، مما أدى إلى تدهور سريع في القيم 
األخالقية واملهنية لبعض مدققي احلسابات، حيث حتول دور هؤالء 
إلى مجرد »بصامني« ومعتمدين للتالعب الذي يقوم به املسؤولون 
عن بعض الشركات املدرجة وغير املدرجة، وذلك لضمان استمرار 

تعاقداتهم وقبض األموال من فوق وحتت الطاولة كما يقال.
وبهذه املناس���بة، قال انه يجب أال نغفل القلة القليلة من مدققي 
احلسابات املتمسكني بآداب وشرف املهنة، والذين ال يخضعون لإلغراء 
واإلغواء ولضغوط ظروف العمل بالغة الفساد، وذلك في سبيل أداء 
مهامهم احلساسة واخلطيرة على أكمل وجه، كما نشجع وزارة التجارة 
والصناعة على االستمرار في تطهير هذه املهنة، والذي سيكون محل 

ترحيب وتقدير من جانب املجتمع االقتصادي النظيف.

»بيان«: تراجع تداول األسهم الخليجية 
مع استمرار الحذر وانخفاض األسواق العالمية »المركز«: أداء فاتر لصناديق 

األسهم المشتركة الخليجية في الربع الثالث 

توزيع األصول في السوق المحلي انخفض إلى 13% خالل سبتمبر

قال التقرير األسبوعي عن أداء 
أسواق األسهم اخلليجية الصادر 
عن شركة بيان لالستثمار ان جميع 
أسواق اخلليجية أنهت األسبوع 
األخير من ش���هر أكتوبر مس���جلة تراجعات 
متفاوتة، وذلك نتيجة استمرار عمليات البيع 
التي قام بها املستثمرون إما بهدف جني األرباح 
أو ألغراض املضاربة، مش���يرا الى ان تراجع 
نشاط التداول يعد السمة املشتركة التي ميزت 
تداوالت األسبوع املاضي في معظم األسواق، 
وهو ما يدل على استمرار حالة احلذر والترقب 
التي يعيشها املستثمرون حاليا، انتظارا ألي 
محفزات تدفعهم إلى الشراء والتي من املمكن 
أن تس���اهم في ارتفاع مؤشرات األسواق في 

الفترات املقبلة.
وعزا التقرير تراجع معظم األس���واق في 
األسبوع املاضي لعدة أسباب، أهمها، ضعف 
السيولة والذي انعكس بدوره سلبا على نشاط 
التداول في تلك األسواق، حيث تسبب تأخر 
الشركات في اإلعالن عن نتائجها املالية لفترة 
التسعة أش���هر املنقضية في حدوث نوع من 
أن���واع احلذر والترقب بني املس���تثمرين مما 
دفعهم للتحفظ في الشراء، ليتسبب ذلك في 
تقلص مستويات السيولة، هذا باإلضافة إلى 
استمرار سيطرة املضاربني الذين يستغلون فترة 
الترقب هذه في القيام بعمليات شراء من جهة 
وعمليات جني أرباح من جهة أخرى، وهو األمر 
الذي أدى إلى تذبذب مؤشرات األسواق خالل 
بعض جلسات التداول اليومية في األسبوع 

املاضي.
وب���ني أن عمليات جني األرباح لعبت دورا 
في تراجع األس���واق خالل تداوالت األسبوع، 
وكانت األسهم القيادية هي األكثر عرضة لهذه 
العمليات خاصة بعد االرتفاعات السابقة التي 

حققتها تلك األسهم.
وتابع: يأتي أداء أسواق األسهم اخلليجية في 
األسبوع املاضي بالتزامن مع تراجع األسواق 
العاملية وانخفاض أسعار النفط نسبيا، وإن 
أبدت األسواق انفصاما نسبيا مؤخرا لالرتباط 
الذي أبدته مع أداء األسواق العاملية في الفترات 

املاضية.
وعلى صعيد أداء األسواق، افاد التقرير ان 
سوق الكويت لألوراق املالية استمر في أدائه 
السلبي لألسبوع الثالث على التوالي، حيث 

يأتي هذا األداء في ظل تأخر غالبية الشركات 
املدرج���ة في اإلعالن ع���ن نتائجها املالية عن 
فترة التسعة ش���هور املنقضية، مما أدى إلى 
ظهور حالة من القلق على عدد من املستثمرين 
وتخوفهم من أن تأتي نتائج تلك الش���ركات 

غير إيجابية.
ومن أس���باب تراجع السوق في األسبوع 
املاضي أيضا، األخبار الس���لبية التي ترددت 
عن صفقة شركة »زين« املرتقبة والتي تشغل 
اهتمام الكثير من املتداولني هذه الفترة. وقد 
تراجع السوق بالرغم من االرتفاع النسبي في 

نشاط التداول خالل األسبوع املاضي.
 وقال ان السوق املالية السعودية، بالرغم 
من البداية االيجابية التي استهلت بها السوق 
األسبوع املاضي، وذلك بدعم من األسهم القيادية 
التي حققت بدورها ارتفاعات متفاوتة، والذي 
انعكس على املؤش���ر العام للسوق ليسجل 
حينها أعلى مستوى له خالل العام احلالي، إال 
أن عمليات جني األرباح كان لها الكلمة العليا 
واستطاعت أن جتبر أسعار تلك األسهم على 
التراجع، وهو ما انعكس على املؤش���ر الذي 
انخفض بدوره، وس���ط أداء متذبذب، في ظل 
عمليات مضاربة تسببت في تأرجحه بني الربح 

واخلسارة خالل األسبوع.
 وذكر ان س���وقي االمارات سجال خسارة 
أسبوعية حتت ضغط واضح من تراجع األسهم 
القيادية في الس���وقني، وذلك وسط عمليات 
جني األرباح وعمليات املضاربة املستمرة منذ 
األسبوع ما قبل املاضي. وقد سجل سوق دبي 
املال���ي ارتفاعا في أول يومني من األس���بوع، 
على اث���ر النتائج اإليجابية التي أعلنت عنها 
بعض الشركات القيادية في السوق، إال أنه لم 
يفلح في احلفاظ على مكاسبه ليتراجع بعدها 
ولكن دون أن ينخفض عن مستوى إغالقه في 
األسبوع ما قبل املاضي، حتى جاء في آخر يوم 
تداول من األس���بوع السابق ليسجل تراجعا 
قويا تس���بب في خسارة كل مكاسبه ليستقر 
في منطقة اخلسائر األس���بوعية. هذا ويأتي 
األداء الس���لبي للسوقني في األسبوع املاضي 
نتيجة اس���تمرار عمليات البيع التي تقودها 
أسهم الشركات العقارية على وجه اخلصوص، 
باإلضافة إلى تأثر معنويات املستثمرين سلبا 
بتراجع األسواق العاملية وهبوط أسعار النفط 

خالل األسبوع.

التقرير  ذك����ر 
ع����ن  الص����ادر 
شركة املركز املالي 
الكويتي )املركز( 
ال����ذي يهدف إل����ى حتليل أداء 
صناديق األسهم في املنطقة أن 
اداء أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي كان إيجابيا بشكل عام 
في الربع الثالث من 2009 رغم 
أن العوائد كانت أقل من الربع 
السابق، مش����يرا الى انه وفي 
اإلمارات ارتفع مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
)MSCI( لسوق اإلمارات بنسبة 
36% في الربع الثالث مقابل %30 

في الربع الثاني. 
وبني انه على الصعيد اآلخر، 
كانت نتائج السوق البحريني 
سلبية واستمر بكونه األسوأ 
أداء بني أس����واق املنطقة لهذا 
العام. أما بالنسبة ألداء السوق 
الكويتي فكان متقلبا، إذ ارتفع 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال للسوق الكويتي 
بنسبة 4% فقط في الربع الثالث 
في حني أن����ه كان ثاني أفضل 
الثاني من  أداء للربع  األسواق 
2009، الفتا الى أن األسباب التي 
ساهمت في هذا االنتعاش الباهت 
تعود إلى فتور أداء األسواق في 
أش����هر الصيف وشهر رمضان 
الذي تاله����ا، إضافة إلى نتائج 

الشركات املتباينة. 
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع 
األسواق في الربع الثالث سمح 
بتوسع بعض األصول املدارة. 
ففي السعودية ارتفعت األصول 
املدارة لصناديق األسهم إلى أكثر 
من 6.5% في الربع الثالث لتصل 

إلى 4.77 مليارات دوالر.

اتجاهات توزيع األصول

من جهة أخرى ذكر التقرير 
أن توزيع األصول في السوق 
الكويتي انخفض بشكل كبير 
من 20% ف����ي يونيو 2009 إلى 
13% في سبتمبر مما يشير إلى 
فقدان الثقة في السوق احمللي 
من مديري الصناديق في دول 
املنطقة. وتابع: »على العكس من 
ذلك، زاد االنكشاف على اإلمارات 
بعض الش����يء بنسبة 17% في 
ح����ني أن التوزيع في أس����واق 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
إل����ى 9%، وهذا  األخرى ارتفع 
املستوى لم تشهده األسواق منذ 
مارس 2009«. وقال ان مديري 
الصناديق استمروا في زيادة 
انكشافهم على األسهم وزيادة 
التوزيع بنسبة 88% في سبتمبر 

2009 م����ن 88% في يونيو، في 
حني أن االنكش����اف على النقد 
انخفض إلى 10% من 16%. إضافة 
إلى أن االنكشاف على السندات 
كان أكثر من 2% في سبتمبر من 

15 في يونيو.

صناديق األسهم السعودية

وأشار التقرير إلى أن مؤشر 
الس����وق املالي����ة الس����عودية 
)تداول( ارتفع بنسبة 13% في 
الربع الثالث م����ن 2009، على 
اثر االرتفاع الفصلي في قطاع 
صناعات البتروكيماويات بنسبة 
19.4%، والزيادة التي ش����هدها 
قطاع البنوك واخلدمات املالية 
بنس����بة 18%. أما السيولة فقد 
انخفضت في السوق السعودي 
مبعدل النصف على األس����اس 
الفصلي ف����ي الربع الثالث من 
2009، ووص����ل إجمالي قيمة 
األسهم املتداولة إلى 274 مليار 
دوالر لألشهر التسعة األولى من 
2009. ولفت إلى انه في سبتمبر، 
خفض مدي����رو الصناديق من 
توزيع أصولهم على شكل أموال 
نقدية بنسبة 2% على األساس 
املرجح لألصول، بينما احتفظوا 
بنس����بة 98% من أصولهم على 
شكل أسهم. واتسعت األصول 
املدارة بنس����بة 6.5% إلى 4.77 

مليار دوالر ف����ي الربع الثالث 
بعد أن ارتفعت بنسبة 14% في 

الربع الثاني.

صناديق األسهم الكويتية

ذكر التقرير ان أداء السوق 
الكويتي في الربع الثالث من 2009 
تعثر على اثر األداء الضعيف في 
أش����هر الصيف وشهر رمضان 
الذي تالها، إضافة إلى توقعات 
منو أرباح الش����ركات الباهت. 
وفقد مؤش����ر السوق الكويتي 
3.25% في الربع الثالث، موضحا 
ان املركز املالي الكويتي جتاوز 
شركة االس����تثمارات الوطنية 
من حيث احلصة السوقية في 
املدارة بنسبة %20.9  األصول 
من األصول املدارة في صناديق 

األسهم الكويتية.

صناديق األسهم القطرية

شهدت سوق الدوحة لألوراق 
املالية ارتفاعا فصليا آخر، وأقفلت 
عند ارتفاع بنسبة أكثر من %14 
في الربع الثالث من 2009، بعد 
أن ارتفعت بنسبة 33% في الربع 
الثاني. وكان املؤش����ر إيجابيا 
في األش����هر الثالث����ة األخيرة 
من الربع األخير مسجال أعلى 
ارتفاع شهري له في أغسطس 
بنسبة 6%. وساهمت من ناحيتها 

قطاعات البنوك واخلدمات املالية 
والتأمني في ه����ذا االرتفاع، إذ 
بلغت عوائدها 20% و17% على 
التوالي في الرب����ع الثالث. أما 
األصول املدارة لصناديق األسهم 
القطرية فبلغت 166 مليون دوالر 

في الفترة ذاتها.

صناديق أسهم خليجية أخرى

وقال التقرير ان أداء سوق 
املالي تفوق على س����وق  دبي 
أبوظب����ي ل����ألوراق املالية في 
الربع الثالث عندما ارتفع بنسبة 
ارتفاع س����وق  22.78% مقابل 
أبوظبي بنسبة 18.7%، مشيرا 
إلى أن قطاع العقار واإلنش����اء 
قاد هذا االرتفاع في سوق دبي 
املالي، الذي ارتفع بنسبة أكثر 
من 33%، إضافة إلى ارتفاع مؤشر 
قطاع االستثمارات واخلدمات 
املالية بنسبة 25%. أما االرتفاع 
في سوق أبوظبي فيعود بسبب 
رئيسي إلى ارتفاع مؤشر قطاع 
العقار إلى أكثر من 47.8% في 

الربع الثالث من 2009.
انه بالنس����بة  إل����ى  ولفت 
لألصول امل����دارة في صناديق 
األسهم اإلماراتية فقد توسعت 
بنسبة 14% في الربع الثالث من 

2009 إلى 689 مليون دوالر.
أم����ا بخص����وص صناديق 

األسهم العمانية، فذكر التقرير 
أن مؤشر سوق مسقط لألوراق 
املالية ارتفع بنسبة 17% في الربع 
الثالث من 2009، بعد أن ارتفع 
بنس����بة 22% في الربع الثاني 
من 2009. وتوس����عت األصول 
املدارة لصناديق األسهم العمانية 
بنسبة 9% لتصل إلى 66 مليون 
دوالر ف����ي الفترة ذاتها بعد أن 
كان أداء الربع الثاني فاترا. كذلك 
أداء جمي����ع الصناديق  تفوق 
العمانية على أداء املؤش����ر في 

الربع الثالث.
وعن سوق البحرين لألوراق 
املالية فقد شهد خسارة أخرى 
في الربع الثال����ث، إذ انخفض 
املؤشر بنس����بة 1.72% بعد أن 
خس����ر 1% في الربع الثاني، أما 
عوائد القطاعات فكانت متباينة 
إذ بلغت 28% لقطاع الصناعات 
و6% ملؤشر االستثمارات. كذلك 
أداء صندوق س����يكو  تف����وق 
لألوراق املالي����ة املختارة على 
املعيار القياسي ملؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
ملؤشر سوق البحرين الذي فقد 
10% في الربع الثالث من 2009. 
أما األصول املدارة في صناديق 
األس����هم البحرينية فبلغت 21 
الثالث  الربع  مليون دوالر في 

من 2009.

أول خمسة مديري صناديق من حيث األصول المدارة في سبتمبر 2009
الحصة السوقيةاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

20.9%875املركز املالي الكويتي
20.5%859شركة االستثمارات الوطنية
15.0%628الشركة الكويتية لالستثمار

13.8%576بيت االستثمار العاملي
7.5%313بنك برقان

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية

المؤشر
اإلقفال 

األسبوعي

التغير 

األسبوعي
الترتيبالتغير السنويالترتيب

الكويت 
6-5.59%6-3.42%7.347.5السعري

السعودية 
34.122%1-1.14%6.441.60العام

7-15.42%4-2.08%1.525.83البحرين العام

3.625%2-2.06%7.135.08قطر

16.794%7-3.85%6.354.92مسقط 30

34.301%3-2.07%2.197.52دبي

26.493%5-3.09%3.023.10أبوظبي العام

التوزيع الجغرافي ـ صناديق األسهم

سبتمبر 2009يونيو 2009مارس 2009ديسمبر 2008سبتمبر 2008البالد

37%36%39%35.8%33.5%السعودية

13%20%18%18.8%22.7%الكويت

17%15%14.%15.7%21.3%اإلمارات

17%17%16%17.5%13.7%قطر

5%3%4%4.6%2.6%عُمان

2%3%3%3.6%3.1%البحرين

دول الشرق األوسط وشمال 
9%6%6%3.5%3.6%أفريقيا األخرى


