
الخميس 7 يناير 2010  37اقتصاد
32 سهمًا تكبدت خسارة من إجمالي 52 شركة

الُجمان: 17 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب سوقية متوسطها 23.7% في 2009
»أالفكو« و»أصول« و»مشاعر« أكثر األسهم تحقيقًا للمكاسب و»صفاة عالمي« و»أبيار« و»تجارة« األكثر تكبدًا للخسارة

»عارف« و»طاقة« و»بيتك« األقل تكبدًا للخسارة بين األسهم اإلسالمية
تقري���ر  أش���ار 
اجلم���ان  مرك���ز 
ت  ا ر ستش���ا لال
االقتصادية في تقريره حول أداء 

األسهم اإلسالمية في 2009 الى 
ان شريحة كبيرة من املتداولني 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
تهتم بأداء األسهم اإلسالمية البالغ 

عددها 52 شركة.
وأش���ار التقرير الى انه من 
املناسب حتليل تلك األسهم بشكل 
دوري لتحديد متغيراتها وأدائها، 

حيث تكبد مؤشر جلوبل اإلسالمي 
خسائر مبعدل 14% باملقارنة مع 
خسائر ملؤشر جلوبل العام مبعدل 
9.78% خالل العام 2009، وجتدر 

اإلشارة الى ان االسهم اإلسالمية 
ال تشمل األس���هم املتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية وفقا لبعض 

الفتاوى املتداولة.
وقد حقق 17 س���هما إسالميا 
مكاسب سوقية بلغ متوسطها 
23.7% بنسبة 33% من عدد األسهم 
اإلسالمية، بينما تكبد 32 سهما 
اسالميا خسائر متوسطة %33.6 
وبلغت نسبة األسهم اخلاسرة 
62%، أما األسهم التي لم تتغير 
أس���عارها فبلغ عددها 3 أسهم 
بنس���بة 6% من إجمالي األسهم 

اإلسالمية خالل 2009.
أكثر األسهم اإلسالمية  ومن 
حتقيقا للمكاسب »أالفكو« مبعدل 
81.4%، ت���اله »أص���ول« مبعدل 
66.04%، تاله »مشاعر« مبعدل 
30.1%، أما أقل األسهم اإلسالمية 
حتقيقا للمكاس���ب، ف���كان من 
نصيب »الصفوة« مبعدل %4.2، 
تاله »جراند« مبعدل 4.4%، ثم 
»صفوان« مبع���دل 5.5% خالل 

.2009
أكثر األسهم اإلسالمية  ومن 
تكبدا للخسائر خالل العام 2009 
»صفاة عاملي« و»أبيار« و»جتارة« 
بخس���ائر بلغت 74.7% و62.3 
و57.5% عل���ى التوالي، اما اقل 
االسهم تكبدا للخسائر، فكانت 
»التجاري���ة« و»ع���ارف طاقة« 
و»بيتك« مبعدل 5.9 و6.4 و%7.4 
على التوالي، وجتدر االشارة الى 
انه مت اخذ حقوق االسهم خالل 
الفترة باالعتبار عند حساب معدل 

ارتفاعها او انخفاضها.

األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل العام 2009

السهمالترتيب
السعر الثاني )فلس(السعر األول )فلس(

النسبة )%(الفرق )فلس(
2008/12/312009/12/31

1182149681.4أالفكو1
53883566.04أصول2
1962555930.1مشاعر3
1001303030أعيان ع4
41521126.8املجموعة د5
39550010526.6بنك بوبيان6
39550010526.6أولى تكافل7
1341602619.4ياكو8
3238618.8املستثمرون9
4452818.2اكتتاب10
1121281614.3استهالكية11
4551613.3صكوك12
1001101010صفاة13
889466.8د لإلجارة14
218230125.5صفوان15
454724.4جراند16
485024.2الصفوة17

23.7
* مت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل العام 2009
النسبة )%(الفرق )فلس(السعر الثاني )فلس(السعر األول )فلس(السهمالترتيب

2008/12/312009/12/31
-74.7-19048142صفاة عاملي**1
-62.3-1304981أبيار2
-57.5-1205169جتارة3
-57.3-375160215البيت4
-56.8-250108142األولى5
-56.6-1667294األمان6
-52.5-1225864وثاق7
-52.4-1708189أعيان8
-51.8-228110118عارف9
-51.4-208101107اإلمناء10
-50.6-1708486اخلليجي11
-47.5-1628577صلبوخ12
-38.5-915635بتروجلف13
-38.2-1026339أركان14
-36.5-24415589متويل خليج15
-31.4-704822مستثمر د16
-28.6-14010040سنام17
-28.6-564016أدنك18
-27.5-1027428الدار **19
-25.6-24218062املواساة20
-21-1007921مدار21
-20.6-1028121مبرد22
-17.0-594910العقارية23
-16.7-786513أثمار24
-13.9-1089315منتزهات25
-10.7-84759املدينة26
-10-35031535إياس27
-9.8-22420222الدولي28
-8.9-24822622أنوفست29
-7.4-13601260100بيتك30
-6.4-25023416عارف طاقة31
-5.9-1361288التجارية32

33.6-
* متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

** الشركات موقوفة عن التداول وفقا لقرار جلنة السوق رقم 16

ملخص بأداء اإلسالمية خالل العام 2009
النسبة من إجمالي األسهمالعدداألسهم
33%17الرابحة
62%32اخلاسرة

6%3غير املتغيرة
100%52إجمالي األسهم

األسهم اإلسالمية التي لم تتغير أسعارها خالل العام 2009

السهمالتسلسل
السعر )فلس(

2009/12/31
88منشآت1
102تعليمية2
420حتصيالت *3

* لم يتم تداولها خالل العام 2009

غير املتغيرة %6

ملخص بأداء األسهم اإلسالمية خالل 2009

الرابحة
%33

اخلاسرة 
%62

تقـرير


