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مارس يتوقع أال يتأثر بشدة بالنتائج السلبية للشركات.
ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض أسهم البنوك مع ارتفاع أسعار 
بعض اسهم القطاع خاصة سهم بنك اخلليج الذي ارتفع باحلد األعلى 
مطلوبا دون عروض رغم إعالن البنك عن خسائر قدرها 28 مليون دينار، 
ما يعادل 12 فلسا للسهم إال ان 
السبب األساسي في صعود 
السهم يعود الى اإلشاعات التي 
انتشرت حول انه البنك املعني 
بالتصريح الذي أطلقه الرئيس 
التنفيذي في بيت االستثمار 
العاملي بدر السميط بأن هناك 
عملية اس����تحواذ ستتم على 
البن����وك احمللية، حيث  احد 
ترى اوساط استثمارية ان هذا 
التصريح أوجد لغطا كبيرا لدى 
األوساط االستثمارية، خاصة 
انه أصبحت هناك عملية ربط 
بني احد كب����ار املالك في زين 
وعملية االستحواذ على احد 
البنوك، خاصة ان التصريح 

العالنات الش����ركات عن نتائجها لعام 2009 سوى شهر مارس القادم، 
وحتى اآلن متثل الشركات التي أعلنت نتائجها حوالي 35% من إجمالي 
الشركات املدرجة، وبالتالي فإنه أمام الشركات التي لم تعلن حتى اآلن شهر 
واحد فقط، وأغلب الشركات التي لم تعلن يتوقع ان تعلن عن خسائر، 

ولوال صفق����ة زين لتأثر 
السوق بالنتائج السلبية 
للشركات التي ستعلن في 
شهر مارس خاصة انه لم 
تعلن اي شركة استثمارية 
حتى اآلن والتي يتوقع ان 
اغلبها عن خسائر  يعلن 
ضخمة، إال انه في ظل األداء 
اجليد للس����وق في الربع 
الع����ام احلالي  األول من 
وانعكاس ذلك على نتائج 
الفترة  الشركات في تلك 
واس����تمرار املفاوض����ات 
اجلارية حول صفقة زين 
افريقيا، فإن السوق خالل 
التداول في شهر  مراحل 

األسهم القيادية تدفع السوق لالرتفاع واستمرار التجميع على »زين« 
وأغلب الشركات المرتبطة بها وجني أرباح على األسهم الرخيصة

صادر عن احد كبار املسؤولني في 
شركة جلوبل التي قامت بعملية 
الترتيب لصفقة زين افريقيا، كما 
ان ما وضع بنك اخلليج في دائرة 
البن����ك األقرب لالس����تحواذ على 
حص����ة فيه وج����ود خالفات بني 
بعض كب����ار املالك في البنك، كما 
شملت اشاعات االستحواذ البنك 
الدولي الذي ارتفع باحلد األعلى. 
واتسمت حركة التداول على أسهم 
الشركات االستثمارية بالضعف 
بش����كل عام مع تباين في اسعار 
أسهم القطاع. فقد اتسمت تداوالت 
سهمي ايفا والديرة القابضة بالضعف النسبي مع انخفاض محدود في 
أسعارهما السوقية فيما سجل سهم الصفاة لالستثمار هبوطا ملحوظا 
بفعل سيطرة عمليات البيع على السهم مقابل الضعف في الشراء، وفي 
مقابل ذلك، فقد ارتفع س����هم جلوبل باحلد األعلى مطلوبا دون عروض 
في تداوالت محدودة، كذلك ارتفع س����هم القرين القابضة باحلد األعلى 
في تداوالت محدودة ايضا، واس����تمرت عمليات التجميع على س����همي 
االستثمارات الوطنية والساحل للتنمية واالستثمار مع ارتفاع محدود 
ألسعار السهمني. وشهد سهم مشاريع الكويت تداوالت مرتفعة نسبيا 
مع جتاوز الس����هم حاجز ال� 500 فلس، وقد اعلنت الشركة عن نتائجها 
املالية لعام 2009 والبالغة 46.3 مليون دينار ما يعادل 43.6 فلسا للسهم 
وتوزيع ارباح نقدية بنسبة 25% و5% اسهم منحة وباعتبار ان مشاريع 

الكويت شركة قابضة فإنها غير خاضعة لرقابة البنك املركزي.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف مع 
انخفاض اس����عار بعض االسهم بشكل محدود، فقد سجل سهم عقارات 
الكويت انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، كذلك اتسمت 
التداوالت على سهمي الدولية للمنتجعات وجيزان بالضعف مع انخفاض 
اس����عارهما، فيما ان سهم العربية العقارية سجل ارتفاعا باحلد االعلى 

مطلوبا دون عروض في تداوالت ضعيفة.
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة نس����بيا على بعض االسهم، فعلى الرغم من التداوالت املرتفعة 
على س����هم الصناعات الوطنية اال انه حافظ على سعره، فيما ان سهم 
اسمنت الكويت واصل صعوده القوي في تداوالت ضعيفة نسبيا، كذلك 

واصل سهم بوبيان للبتروكيماويات االرتفاع في تداوالت ضعيفة.
واستمرت اغلب اس����هم الشركات اخلدماتية في االرتفاع مع ضعف 
نس����بي في التداول، فعلى الرغم من التراجع التدريجي لتداوالت سهم 
زين اال انه سجل ارتفاعا في سعره فيما حافظ سهم اجيليتي على سعره 
في تداوالت ضعيفة نسبيا، ورغم التداوالت الضعيفة على اسهم صفاة 
طاقة والصفوة وصفاتك اال ان اسعار هذه االسهم سجلت انخفاضا كبيرا 

بفعل تزايد وتيرة البيع مقابل ضعف الشراء.

هشام أبو شادي
رغم استمرار االجتاه الصعودي 
ملؤشري س����وق الكويت لالوراق 
املالية اال ان قيمة التداول واصلت 
التراجع لليوم الثاني على التوالي 
بفع����ل االنخف����اض املتواصل في 
الشراء على اسهم الشركات القيادية 
وكذلك اسهم الشركات الرخيصة 
التي س����جل اغلبها انخفاضا في 

اسعارها.
ويأتي التراج����ع امللحوظ في 
عمليات الشراء في السوق بشكل 
عام السباب منها: وجود اجازة ملدة 

خمس����ة ايام، االمر الذي يدفع الكثير من اصحاب االجتاهات املضاربية 
لتفضيل االحتفاظ بالسيولة خوفا من حدوث اي تداعيات سلبية خالل 
االجازة قد يكون لها تأثير على السوق، باالضافة الى ذلك فإن الضعف 
في تداوالت زين واسهم شركات اخلرافي االخرى دفع الكثير من املتداولني 
للترق����ب على الرغم من ان عمليات الترتيب����ات المتام صفقة بيع زين 
افريقيا متواصلة اال ان الضعف في تداوالت سهم زين واالسهم املرتبطة 
به����ا يعد عمليات جتميع ملرحلة ما بعد اجازت����ي عيد التحرير والعيد 
الوطني خاصة انه من املفت����رض ان يتم االعالن عن امتام الصفقة في 
25 مارس القادم، وهذا يعني ان هذا الشهر سيمثل نقلة نوعية حلركة 
التداول في السوق ما لم حتدث اي مفاجآت سلبية حول الصفقة اال انه 
م����ن الضروري االخذ بعني االعتبار ان ش����هر مارس ميثل نهاية الفترة 

القانونية العالنات الشركات لنتائجها املالية لعام 2009.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 22.1 نقطة ليغلق على 7441 صفقة 
بارتفاع نسبته 0.30% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
3.88 نقاط ليغلق على 430.45 نقطة بارتفاع نسبه 0.91% مقارنة بأول 

من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 508 ماليني سهم نفذت من خالل 8236 

صفقة قيمتها 78.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 143 شركة من اصل 207 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 55 شركة وتراجعت اسعار اسهم 52 شركة وحافظت 

اسهم 36 شركة على اسعارها و64 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 155.1 

مليون سهم نفذت من خالل 2140 صفقة قيمتها 25.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الش����ركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 151.9 مليون س����هم نفذت من خ����الل 2414 صفقة قيمتها 16.5 

مليون دينار.
مع نهاية تداوالت االسبوع اجلاري، فإنه يبقى من الفترة القانونية 

المؤشر العام 22.1 نقطة 
وتداول 508 ماليين سهم 

قيمتها 78.8 مليون دينار

ارت��ف��اع

إشاعات 
االستحواذ تدفع 
سهمي »الدولي« 
و»الخليج« لالرتفاع 
بالحد األعلى

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

13 شركة على 
50.8% من القيمة 

اإلجمالية

لن����وع االس����تثمارات واملنتجات 
اإلسالمية.

كما انه أيضا من سلبيات هذا 
القطاع اعتماده بشكل أساسي على 
عمليات االستدانة وبالتالي تتكون 
لدى هذه الشركات نسب مخاطر 
عالية نتيجة مخاطر ناجتة عن 
تقلبات األسواق املالية وتباطؤ 
النمو االقتصادي ومخاطر ناجمة 
عن عدم إمكانية تلك الش���ركات 
م���ن س���داد الدي���ون، حيث ان 
ديون الش���ركات االس���تثمارية 
التي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلس���المية كانت األعلى مقارنة 
بالشركات املدرجة األخرى، فقد 
بلغت نسبة إجمالي الديون إلى 
حقوق املساهمني لهذا القطاع 1.6 
مرة وهي أعلى نسبة إذا ما متت 
مقارنتها بباقي القطاعات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وبذلك يجب إعادة رس���ملة عدد 
كبير من الشركات التي حلقت بها 
خسائر فادحة واستنزفت جزءا 
كبيرا من حقوق مساهميها، وكذلك 
االنحراف عن األهداف األساسية 

التي أسست من أجلها.

ق����ال تقرير 
صادر عن إدارة 
بحوث االستثمار 
في شركة مشاريع الكويت إلدارة 
األصول »كامكو« في تقرير حتليلي 
الش����ركات االستثمارية  أداء  عن 
املدرجة والتي تعمل وفق أحكام 
أدائها  الشريعة اإلس����المية، عن 
املالية.ان قطاع  قبل وبعد األزمة 
االستثمار اإلس����المي شهد خالل 
الس����نوات املاضية قفزة نوعية 
في من����و أرباحه وزي����ادة حجم 
األصول، حيث نال ثقة عدد كبير 
من املستثمرين الذين يرغبون في 
احلصول على أفضل استثمار لهم 
مبا يتوافق مع أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية وعلى وجه اخلصوص 
للفترة التي سبقت بدء األزمة املالية 
العاملية. ولكن مع بدء األزمة املالية 
العاملية في سبتمبر من عام 2008 
كان قطاع االستثمار اإلسالمي من 
أكبر القطاعات املتضررة في أصولها 
واخلسائر الفادحة التي مني بها، 
القيمة السوقية  حيث انخفضت 
الش����ركات االس����تثمارية  لقطاع 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
واملدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية والبالغ عددها 14 ش����ركة 
إلى حوالي  بنس����بة 75% لتصل 
732 مليون دين����ار في 21 فبراير 
احلالي مقارنة مع قيمة س����وقية 
بلغ����ت 2.9 مليار دين����ار في 30 
سبتمبر 2008، كما شكلت حصة 
القيمة السوقية لقطاع الشركات 
االستثمارية االسالمية من إجمالي 
القيمة الس����وقية جلميع األسهم 
املدرجة ما نسبته 2.4% في نهاية 
عام 2009 مقارن����ة مع 5.4% من 
إجمالي القيمة الس����وقية جلميع 
األسهم املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية كما في س����بتمبر 
عام 2008. وتابع التقرير انه نظرا 
لطبيعة قطاع االس����تثمار بشكل 
عام، فإن الربحية لدى ش����ركات 
االستثمار اإلسالمية عرضة لتقلبات 
األس����واق املالية، حيث تعرضت 
ربحية القطاع لتقلبات حادة خالل 
الس����نوات اخلمس املاضية، ففي 
ع����ام 2004 حقق القط����اع أرباحا 
صافية بلغت 104.7 ماليني دينار، 
ثم ارتفعت األرباح بش����كل كبير 
في ع����ام 2005 لتصل إلى 285.2 
مليون دينار ويعود سبب الزيادة 
في األرباح إل����ى العوائد احملققة 
نتيجة األداء املمتاز الذي ش����هده 
سوق الكويت لألوراق املالية حيث 
ارتفع مؤشر كامكو الوزني للعائد 
الكلي بنس����بة 59.4% خالل عام 
2005. أما في عام 2006 فقد شهدت 

أرباح شركات االستثمار اإلسالمية 
انخفاضا لتصل إلى 278.8 مليون 
دينار وذلك على الرغم من ازدياد 
املدرجة  عدد الشركات اإلسالمية 
والزيادات املتتالية في رأس����مال 
الشركات املكونة للقطاع. أما في 
عام 2007 فقد شهدت أرباح القطاع 
ارتفاعا كبيرا لتصل بذلك إلى أعلى 
مس����توى لها على االطالق حيث 
بلغت 383.7 مليون د.ك وبنسبة 
العام السابق،  ارتفاع 37.6% عن 
وذلك نتيج����ة االرتفاعات اجليدة 
التي شهدتها بورصة الكويت حيث 
تعدت ارباح مؤشر كامكو الوزني 
للعائد الكلي ال� 30%. ولكن خالل 
االضطرابات املالية العاملية في عامي 
2008 و2009 لم يستطع القطاع أن 
يحافظ على ربحيته حيث سجل 
خسارة صافية بلغت 126.5 مليون 
دينار خالل عام 2008 كما لم يستطع 
قطاع شركات االستثمار اإلسالمية 
أن يعود مجددا إلى الربحية خالل 
عام 2009 حيث بلغت خس����ائره 
املنتهية  التس����عة أش����هر  لفترة 
في س����بتمبر 2009 حوالي 175.5 
مليون دينار مقارنة بأرباح صافية 
بلغت 152.6 مليون دينار عن نفس 
الفترة من عام 2008 وذلك نتيجة 
لألداء املتواض����ع حملفظة القطاع 
من االستثمارات في االوراق املالية 
ورؤوس اموال الش����ركات وكذلك 
احملفظة العقارية والتي انعكست 
سلبا على االيرادات باإلضافة الى 
أعباء التمويل التي التزال تشكل 
العامل الرئيسي في الضغط على 

ربحية القطاع.
أما بالنس����بة لتحليل مصادر 
الدخل، فأش����ار التقري����ر إلى أن 
إيرادات االستثمار خالل السنوات 
املاضية بني عام����ي 2004 و2008 
ش����كلت اجلزء األكبر من إجمالي 
اإليرادات حيث بلغت حوالي 585.4 
مليون دينار خالل عام 2007 وهو 
ما ميثل نسبة 81.5% من إجمالي 

اإليرادات التشغيلية والبالغة 718.3 
مليون دينار. أما خالل عام 2008 
فقد تراجعت هذه النسبة لتصل 
إلى 71.2% م����ن إجمالي اإليرادات 
التش����غيلية والتي بلغت قيمتها 
288.2 ملي����ون دينار مما يعكس 
اعتماد شركات االستثمار اإلسالمية 
بش����كل كبير في مص����ادر دخلها 
على عوائد االستثمار واملتاجرة 
باألسهم على عكس األهداف التي 
تأسست من أجلها. أيضا ان أحد 
أهم أسباب تراجع عوائد االستثمار 
هو تداعيات األزمة املالية على أداء 
التي تعمل  احملافظ االستثمارية 

وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
أتت النتائج املالية لفترة التسعة 
أش����هر املنتهية في 30 س����بتمبر 
2009 مخيبة لآلمال حيث تكبدت 
الشركات االستثمارية التي تعمل 
وفق أحكام الش����ريعة اإلسالمية 
خسائر تعدت ال� 175 مليون دينار 
ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض 
اإلي����رادات التش����غيلية إلى أدنى 
مستوى لها حيث بلغت 34.9 مليون 
دينار باملقارنة مع 346.3 مليون 
دينار للفترة نفسها من عام 2008 
ارتفاع مخصصات  إلى  باإلضافة 
خسائر االئتمان والهبوط في قيمة 
االس����تثمارات التي تعدت ال� 50 

مليون دينار.
ام����ا فيما يخ����ص اصول هذه 
الش����ركات فقال التقرير ش����هدت 
إجمالي أصول القطاع منوا ملحوظا 
خالل السنوات املاضية وعلى وجه 
التحدي����د منذ ع����ام 2004 وحتى 
سبتمبر من عام 2008 لتصل إلى 
حوالي 5.2 مليارات دينار باملقارنة 
مع إجمال����ي أصول بلغت قيمتها 
حوالي 1.32 مليار دينار في نهاية 
عام 2004 ومبع����دل منو متراكم 
بلغ 44% منذ ع����ام 2004 وحتى 
س����بتمبر من عام 2008. وقد أتت 
هذه االرتفاعات نتيجة زيادة عوائد 
االس����تثمار من خالل التوسع في 

السوق وزيادة حجم االستثمارات 
باالعتماد على مص����ادر التمويل 
اإلس����المي والزيادات في رؤوس 

األموال.
عند حتليل حجم األصول بعد 
حدوث األزم����ة ومقارنتها بحجم 
األص����ول قبل األزم����ة املالية كان 
البد لنا أن نس����تبعد م����ن أرقام 
املقارن����ة أصول كل من ش����ركة 
دار االس����تثمار والشركة الدولية 
لإلجارة واالستثمار وذلك بسبب 
عدم توافر البيان����ات املالية لكال 
الشركتني لفترة الربع الرابع من 
عام 2008 واألشهر التسعة األولى 
من ع����ام 2009، علما بأن أصول 
شركة دار االستثمار البالغة 1.53 
مليار دينار كانت قد شكلت حوالي 
30% من إجمالي أصول الشركات 
االستثمارية اإلسالمية املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية كما 
في نهاية س����بتمبر 2008، ونظرا 
ألهمية شركة دار االستثمار في هذا 
القطاع كونها تشكل اجلزء األكبر 
من حيث األصول وكونها من أكبر 
الشركات االستثمارية التي تعمل 
وفق أحكام الش����ريعة اإلسالمية 
في الكويت، فإننا نرى أن النظرة 
احلالية واملستقبلية لهذا القطاع 
مازالت غير واضحة بسبب التركيز 
حاليا عل����ى إعادة جدولة الديون 

وتنقية امليزانيات.
أما خالل فترة التس����عة اشهر 
م����ن عام 2009 فل����م يطرأ تغيير 
جذري في هيكلية أصول القطاع 
إذ انخفض إجمالي األصول بنسبة 
5% ليصل الى 2.84 مليار دينار. 
حيث شكلت قيمة االستثمارات في 
االوراق املالية والشركات التابعة 
حوالي 45% من إجمالي األصول، 
فيم����ا ش����كلت عق����ود املرابحات 
والوكاالت واالستثمارات العقارية 
مجتمعة نح����و 26% من إجمالي 
األصول مقارنة مع نفس النسب 
التي سجلت في نهاية عام 2008 

وهذا م����ا يدل على حالة املراوحة 
في القطاع نتيج����ة عدم وضوح 
الرؤية في أسواق املال باإلضافة 
الى املديونية العالية للقطاع وعدم 
وجود فرصاستثمارية مجزية في 
األوراق املالية وقطاع العقار وتركيز 
اجلهود على اعادة جدولة الديون 
عوضا عن التوس����ع في األنشطة 
التشغيلية. اما بالنسبة ملديونية 
القطاع )باستثناء دار االستثمار 
والدولية لإلجارة واالس����تثمار( 

لم تشهد اي تغيير اذ سجلت في 
نهاية سبتمبر 2009 حوالي 1.76 
مليار دينار بينما بلغت س����يولة 
القطاع من األرصدة النقدية نحو 

108 ماليني دينار. 
وتطرق التقرير الى السلبيات 
وااليجابي����ات الت����ي يعاني منها 
القطاع حيث تواجه بعض الشركات 
االستثمارية الكويتية والتي متارس 
أعمالها وفق الشريعة اإلسالمية 
الثقة  حتديات كبيرة منها فقدان 

لعدد كبير م����ن العمالء في إدارة 
بعض الشركات، إلى جانب ضعف 
إدارة املخاط����ر وعدم انتهاج مبدأ 
الش����فافية واإلفصاح لدى بعض 
املالية اإلس����المية،  املؤسس����ات 
علما أن الش����فافية ف����ي التعامل 
واإلفص����اح هما من أهم العناصر 
التي تعمل وفق  الش����ركات  لدى 
أحكام الشريعة اإلسالمية والتي 
يتوجب عليها اعتماد الش����فافية 
التامة مع مس����تثمريها بالنسبة 

اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 13 شركة على %50.8 
من القيمة االجمالية، وهذه الش����ركات هي: بنك اخلليج 
الكويت والصناعات وبوبي����ان كيماويات  ومش����اريع 
واجيليتي وزين والصفوة واسمنت الشارقة والتمويل 
اخلليجي وصفاتك وأهلي متحد واالستثمارات الوطنية 

والصفاة لالستثمار.
استحواذ قيمة تداول س��هم زين البالغة 10.1 ماليني 

دينار على 12.8% من القيمة االجمالية.
حققت مؤش���رات أربعة قطاعات ارتفاعا أعالها 
البنوك مبقدار 97.5 نقط���ة، تاله اخلدمات مبقدار 
79.6 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 49.8 نقطة فيما 
تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أعالها األغذية مبقدار 

61.9 نقطة.

تذبذب املؤشرات خالل التداول

القيمة السوقية لقطاع االستثمار االسالمي مقارنة بأداء مؤشر كامكو منذ 2007 مؤشرات منو اجمالي االصول وحقوق املساهمني والديون منذ عام 2004 وحتى سبتمبر 2009

 )سعود سالم(

تق�رير

»كامكو«: 732 مليون دينار القيمة السوقية لشركات االستثمار المدرجة المتوافقة مع الشريعة 
بانخفاض 75% منذ اندالع األزمة في 30 سبتمبر 2008 وحتى 21 فبراير


