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أفق إيوانمحمد العمر

زيادة في األصول والودائع وحقوق المساهمين بين 18 و%20

العمر: 127 مليون ليرة تركية صافي أرباح »بيتك ـ تركيا« بنمو ٪22
أكد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي)بيتك( ورئيس 
مجلس إدارة بيتك-تركيا محمد 
العمر أن األرباح الصافية التي 
حققها بيتك ـ تركيا للعام 2009 
البالغة 127 مليون ليرة تركية 
)نحـــو 83.115 مليون دوالر أو 
24.02 مليون دينار( وبنســـبة 
زيـــادة قدرها 22% عـــن العام 
أرباح قياســـية  الســـابق، هي 
تتجاوز في معناها األرقام لتؤكد 
جناح سياسة »بيتكـ  تركيا« في 
اخلروج إلى األسواق العاملية إلى 
أوروبا واخلليج والدول املجاورة 
لتركيا، وان هذه السياسة بدأت 
تؤتي ثمارها، رغم أن الســـوق 
التركي واعد ومن الضخامة بحيث 
انه مليء بالفرص وهو ما جعل 
البنك يزيد عدد فروعه 17 فرعا 
العام املاضي ليصل اجماليها إلى 
130 فرعا اآلن في إشارة إلى أن 
السوق التركي سيظل له االهتمام 

األكبر.
وأوضـــح العمر في تصريح 
صحافي ان البنك رسخ وجوده 
ووسع أنشطته في السوق التركي 
بغية الوصول إلى مرتبة متقدمة 
بني البنوك الكبرى العاملة هناك 
بعـــد أن أصبح من اكبر البنوك 
اإلسالمية العاملة في تركيا، وقد 
زاد مجموع أصوله بنسبة %20، 

إيوان: نستهدف 
الوصول بفروعنا 
إلى 200 نهاية 

العام وافتتاح 
بنوك في ألمانيا 

ودبي

حيث سيعمل انطالقا من مركز 
دبي الدولي املالي، وهي الرخصة 
األولى من نوعها لبنك إسالمي 
وفق الشـــريحة اخلامسة، التي 
تتيح تقدمي خدمات متعددة وفق 
الشريعة تعتبر اجنازا مهما وتؤكد 
ثقة الهيئـــات املالية وتقديرها 
جلهود »بيتكـ  تركيا« نحو بناء 
شـــراكة اقتصادية، خاصة دعم 
عمل الشركات التركية واخلليجية 
التي تستثمر في أسواق البلدين، 
إذ سيقدم البنك خدمات استشارية 
مالية وخدمات وساطة ومتويل 
للشركات مع التركيز على تنمية 
االستثمارات التركية اخلليجية 
املشتركة كما يستهدف أن يخدم 
من خالل تواجده في دبي شركات 
ومشاريع في قطر والسعودية 

وعمان.
من جانبه قال املدير التنفيذي 
لـ »بيتك ـ تركيا« أفق ايوان ان 
»بيتكـ  تركيا« قد حظي خالل العام 
املاضي بتصنيفات متقدمة من 
وكاالت التقييم العاملية الرئيسية 
التي أكدت على النظرة املستقبلية 
االيجابية للبنك الذي استطاع أن 
يزيد من عـــدد موظفيه وينوع 
سلة خدماته ومنتجاته ويعزز 
أنشـــطته لتواكب استراتيجيه 
الطموح وجهوده للتوسع داخل 

تركيا وخارجها.

كما زادت حقوق املساهمني وحجم 
الودائع والتسهيالت االئتمانية 
بنهايـــة العام املاضي بنســـب 
تتراوح بني 18 و20%، وقد نشط 
فيه البنك وشركاته التابعة نحو 
اقتناص عدة فرص استثمارية في 
مجاالت متنوعة يزخر بها السوق 
التركي في ظل سياسة استثمارية 
منفتحة ومحفزات جيدة وبيئة 
تشريعية ومناخ جاذب لالستثمار 
يعتمد على اهتمام كبير وأولوية 
تضعها احلكومة التركية لتنشيط 
االقتصاد وتشجيع املستثمر، وهو 
ما جعل تركيا كدولة تشهد زيادة 
السيادي من قبل  في تصنيفها 

املؤسسات العاملية.
وأشار الى ان قدرات وإمكانيات 

البنك املتنامية دفعت إلى البحث 
عن فرص في األسواق الدولية 
خاصة القريبــــة من تركيا في 
دول االحتاد الروســــي فافتتح 
مكتبا في كازاخستان واجته إلى 
السوق األوروبي حيث يعتزم 
افتتاح  خالل الشــــهور املقبلة 
أول فروعه في مدينة ماينهامي 
األملانية لالستفادة من اإلقبال 
املتزايد على اخلدمات واملنتجات 
املالية اإلسالمية، كما بدأ البنك 
التجهيز لتشــــغيل بنك أنشأه 
مؤخرا في دبي يتوقع أن يبدأ 
نشــــاطه خالل الفترة القريبة 
املقبلة، والبنك الذي أنشأه في 
البحرين يعتبر اآلن من أنشط 
البنوك األجنبية العاملة هناك، 

كما زاد بيتك تركيا من أنشطته 
لتعزيز دوره كجســــر للتبادل 
التجاري واالقتصادي بني تركيا 
ودول أوروبا ووســــط آســــيا 
والكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي باعتبار أن املصالح 
االقتصادية والتجارية أداة مهمة 
للتقريب بني الشعوب والدول 

وتطوير العالقات املشتركة.
وكشـــف العمـــر ان »بيتك ـ 
تركيا« استثمر نحو 20 مليون 
دوالر في صفقات ومشاركات في 
دبي خالل الفترة القريبة املاضية 
في إطار االستعداد للعمل الرسمي 
في اإلمـــارات، مضيفا ان جناح 
البنك في احلصول على رخصة 
التمويلية  من هيئة اخلدمـــات 

األرباح تؤكد جدوى التوسع خارجيًا.. واالهتمام بالسوق الداخلي والسوق التركي مليء بالفرص والحكومة تدعم وتهيئ المناخ المحفز

في التقرير األسبوعي لشركة المثنى لالستثمار الخاص بـ »األنباء«:

اختالف موازين السوق وارتفاع عدد الشركات 
التي سجلت نموًا بنهاية األسبوع الماضي

التقرير األســــبوعي  أوضح 
لشــــركة املثنى لالســــتثمار 
اخلاص بـــــ »األنباء« ان أداء 
األسبوع املاضي كان متواضعا 
واستكماال إلعالنات نتائج الشركات املدرجة عن 

.2009
وقال التقرير ان كال من مؤشر السوق السعري 
ومؤشر السوق الوزني سجل تقدما طفيفا بنسبة 
0.30% و0.14% علــــى التوالي، فــــي حني تراجع 
مؤشر املثنى االســــالمي الوزني بنسبة %0.45 
وأضاف ان نســــب احلساسية ملؤشرات السوق 
األسبوع املاضي كانت أكبر من سابقه، حيث حل 
في الصدارة من حيث األكثر تقلبا مؤشر السوق 
الوزني بنسبة 15.97%، بينما سجل مؤشر املثنى 
االسالمي الوزني واملؤشر السعري نسبة تقدر 
بـ 14.94% و7.29% علــــى التوالي. وبذلك يكون 

املؤشر السعري األقل تقلبا.
وأشار التقرير الى ان زيادة الكمية املتداولة خالل 
األسبوع املاضي جاءت بعد أن اتسم األسبوعان 
املنصرمان بعدد أيام تداول اقل بســــبب العطل 
الرســــمية، باإلضافة الى إعالنات بعض نتائج 
الشركات، كل ذلك ساهم في منو الكمية املتداولة، 
حيث بلغت 2.655 مليار سهم مسجلة بذلك تقدما 
بنسبة 76.1% مقارنة باألسبوع السابق، وكذلك 
بالنســــبة لقيمة التداول والصفقات فقد سجلتا 
تقدما بنسبة بلغت 46.7%، 73.3% على التوالي، 
حيث بلغت القيمة املتداولة والصفقات 404.43 

ماليني و39.97 ألفا على التوالي.
وذكر التقرير ان القيمة السوقية سجلت منوا 
أسبوعيا يقدر بـ 0.6% متثل في نهاية األسبوع 
بقيمــــة 34.32 مليار دينار مقارنة بـ 34.11 مليار 

دينار لألسبوع السابق.
وأضاف التقرير ان األسبوع املاضي شهد اختالفا 
في املوازين وازداد عدد الشــــركات التي سجلت 
منوا مقارنة باألســــبوع السابق، فقد سجلت 63 

شــــركة منوا في القيمة السوقية لها، في حني أن 
80 شركة سجلت خسائر في القيمة السوقية لها 

وأما األسهم الباقية فلم تسجل أي تغير.
وعن أداء الشركات اإلســــالمية، قال التقرير 
ان األداء كان متذبذبا، حيث ان 12 شــــركة أنهت 
األسبوع املاضي مسجلة منوا في القيمة السوقية 
لها، في حني أن 28 شركة )من أصل 57( سجلت 
خسائر في القيمة السوقية. وأما األسهم الباقية 

فلم تسجل اي تغير.
وبني التقرير ان الكمية املتداولة شهدت زيادة 
بالسوق، وكان لها أثر واضح على جميع القطاعات، 
حيث تصدر قطاع االســــتثمار من حيث القطاع 
األكثر نشاطا وبلغ إجمالي الكمية املتداولة للقطاع 
984 مليون ســــهم مقابل 614 مليون سهم خالل 
األســــبوع السابق، في حني حل قطاع العقار في 
املركز الثاني بكميــــة متداولة بلغت 731 مليون 
ســــهم يليه قطاع اخلدمات بكمية متداولة 527 

مليون سهم.
وقال التقرير انه باســــتثناء قطاع الصناعة 
وقطاع غير الكويتي فقد سجلت جميع قطاعات 
الســــوق األخرى منوا في القيمة الســــوقية لها، 
وبالنسبة لقطاع اخلدمات فقد ساهمت شركة زين 

في رفع القيمة السوقية للقطاع بنسبة %1.74.
تاله قطاع التغذية بنسبة 1.71% مدعوما بشكل 
رئيسي من شركة أمريكانا وأما قطاع البنوك فقد 
ســــجل منوا متواضعا مقارنة باألسبوع املاضي 

بنسبة %0.04.
وبالنسبه ألكثر الرابحني قال التقرير إن شركة 
مجموعة السالم تصدرت القائمة بنسبة %17.86 
تالها كل من شركة الكويتية لألنابيب والكويتية 
البحرينية للصيرفة بنسبة 17.65% و17.12% على 
التوالي وعلى جانب األكثر نزوال كانت شــــركة 
اخلليجية الدولية لالستثمار بنسبة 21.43% تالها 
كل من شركة القرين وشركة أركان بنسبة %19.70 

و12.86% على التوالي.

أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع - األسبوع: 7 مارس الى 11 مارس 2010
الحساسيةوضع نهاية االسبوعالمؤشرات

السابقاحلالينسبة التغيرالتغيرالسابقاحلالي
4.97%7.29%0.30%7.457.907.435.5022.40مؤشر السوق السعري

5.93%14.94%-0.45%)2.90(636.91639.81مؤشر املثنى
9.88%15.97%0.14%434.14433.540.60مؤشر السوق الوزني

أهم أخبار األسبوع الماضي
 »انابيب« توقع عقدين بقيمة 50.1 مليون دينار مع شـــركة 

نفط الكويت.
  أمتت شركة عارف للطاقة القابضة صفقة بيع حصتها في مشروع 
الغاز مبقاطعة ديويت تكس��اس في  الواليات املتحدة االميركية، مع 
االحتفاظ باآلبار املنتجة وش��بكة االنابيب. وبلغت قيمتها 60 مليون 

دوالر.
  قـــال صندوق النقد العربي ان القيمة الســـوقية االجمالية 
ألســـواق املال العربية ارتفعت في العام املاضي بنسبة %17.5 
لتصل الى 903.4 مليـــارات دوالر مقارنة بـ 769.5 مليار دوالر 

في نهاية عام 2008.
 كش��فت مصادر نفطية مطلعة ل� »األنباء« ان مؤسسة البترول 
الكويتية تعكف على دراسة مقترح من املجلس األعلى للبترول بهدف 
دمج الشركات العشر التابعة للمؤسسة في شركة عمالقة باسم »شركة 
البترول الكويتية« على أن يحتوي هيكل الشركة اجلديد على أربعة 

قطاعات رئيسية ينضوي حتتها جميع الشركات العشر.
 ذكرت مصادر أن مجموعة »بهارتي« الهندية على وشك االنتهاء 
من التمويل لصفقة االستحواذ على أصول »زينـ  أفريقيا« مضيفة 
أنه ما بني 10 و12 مصرفا، أعلنت عن اســـتجابتها لطلب الشركة 

احلصول على متويل ما بني 7.5 و8 مليارات دوالر.
 شركة محلية مدرجة تعمل في قطاع اخلدمات متكنت من احلصول 
على مناقصة من اجليش األميركي بقيمة تصل إلى 300 مليون دوالر 
وقد وقعت الشركة عقدا لتأجير 150 ألف متر مربع من شركة »أجيليتي« 

وذلك مقابل 20 مليون دينار ملدة انتفاع تصل إلى 5 سنوات.
 »أعيان لالســـتثمار« تسعى نحو زيادة رأسمالها 20 مليون 
دينـــار مـــن 63.8 مليونا إلى 83.8 مليون دينـــار ملواجهة أزمة 
السيولة وذلك عن طريق إصدار 200 مليون سهم بقيمة اسمية 

100 فلس للسهم مضافا إليها عالوة االصدار.
 أعلن بيت التمويل اخلليجي، انه في مرحلة متطورة لتأس��يس 
واحد من اكبر البنوك اإلس��المية في اجلمهورية العربية الس��ورية 
حتت مسمى »بيت التمويل السوري« برأسمال تبلغ قيمته 15 مليار 

ليرة سورية )أي ما يعادل 333 مليون دوالر(.

أكبر األسهم اإلسالمية من حيث القيمة السوقية
العائد منذ بداية العامالكمية المتداولة في األسبوعالنسبة من صندوق المؤشرالتغيراألسبوع السابقاألسبوع الجاريالسهم

16.6%38.416.805%-2.3%2.838.432.904.83بيت التمويل الكويتي
8.8%9.63.800%-2.2%795.33812.81بنك بوبيان

2.0%6.71.470%9.6%556.12507.34بنك الكويت والشرق األوسط
36.3%3.355.160%8.1%264.52244.81بنك الكويت الدولي

17.5%2.514.960%0.0%210.00210.00شركة عارف للطاقة القابضة

وضع السعر ـ االسبوعياألسهم األكثر نشاطا
التغيرالسابقالحاليمعدل الدوران منذ بداية العامالنسبة من اجمالي السوقنسبة التغيراالسبوع السابقاالسبوع الجارياالسهم

-1.8%262.00.1080.110%15.12%60.0%401.520251.020شركة االستشارات املالية الدولية
10.8%192.10.0920.083%12.10%91.2%321.240168.040شركة عقارات الكويت

-5.4%91.50.1060.112%6.09%211.8%161.60051.820شركة هيتس تلكوم القابضة
1.5%462.60.0690.068%3.83%376.9%101.68021.320شركة جيزان القابضة
0.0%75.70.0740.074%3.41%341.1%90.68020.560بيت التمويل اخلليجي

تقـرير

تدفق السيولة على األسهم اإلسالمية وارتفاعها %31.4 

»المشورة«: السوق رهن نتائج صفقة »زين« 
وإفصاحات شركات االستثمار

ذكر التقرير األسبوعي لشركة »املشورة« 
لالستشارات االقتصادية ان سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد تغييرات محدودة في 
مؤشرات املشورة لألسهم وفق الشريعة واملتوافقة 
مع الشريعة خالل األسبوع املاضي وجنبا إلى جنب 

مع مؤشر السوق الوزني العام.
وأضاف التقرير ان األســــبوع املاضي انتهى إلى 
استقرار املؤشر الوزني للسوق بارتفاع محدود بعشر 
النقطة مســــجال نقطة خضراء واحدة ومقفال على 
مستوى 434 نقطة، تراجع مؤشر املشورة لألسهم 
وفق الشريعة بنقطة واحدة أيضا وبعشري النقطة 
املئوية ليقفل على مستوى 487 نقطة، وكان التغير 
امللحوظ على مستوى مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة 
مع الشريعة حيث اقفل على مستوى 558.5 نقطة 

بعد أن أضاف 5 نقاط هي نسبة %0.9.
وقال التقرير انه فيما تقاربت نسب التغير في 
املؤشرات الوزنية سجلت السيولة تباينا واضحا 
في معدالتها مقارنة مع األســــبوع ما قبل املاضي، 
حيث ارتفع معدل سيولة األسهم اإلسالمية بنسبة 
31.4%، وسجل معدل ســــيولة األسهم املتوافقة مع 
الشريعة ارتفاعا محدودا بنسبة 6.7% فيما تراجع 

معدل سيولة السوق العام بنسبة %12.
ولفــــت التقرير الى ان هنــــاك ارتفاعا في معدل 
النشاط اليومي جاء متدرجا بصدارة مؤشر املشورة 
لألســــهم اإلسالمية والذي ارتفع معدل النشاط فيه 
بنسبة 28.9% وجاء مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة 
مع الشريعة ثانيا بارتفاع بنسبة 19%، فيما لم يزد 
ارتفاع معدل النشاط بنســــبة 5.7% على مستوى 
السوق العام، وهو ما يشير إلى عودة منو مؤشرات 
األسهم اإلسالمية على حســــاب األسهم التقليدية، 
وقد أشار ارتفاع النشاط مقابل استقرار القيمة أو 

تراجعها إلى ارتفاع املضاربــــات وعودة جزء مهم 
منها على حساب تراجع الشراء االستثماري والذي 
انطلق خالل بداية شهر فبراير وتراجع بشكل الفت 
بعد بداية شهر مارس مباشرة. وقال التقرير انه كان 
الفتا تقاسم اجللسات اللونني األحمر واألخضر وسط 
تراجع املؤشــــر العام أثناء التداول ثم العودة إلى 
االرتفاع خالل الساعة األخيرة وأحيانا خالل الدقائق 
األخيرة ليصل إلى نهاية األســــبوع قريبا من أعلى 
مستويات إقفاله لهذا العام، حتى الثواني األخيرة 
من األســــبوع والتي أعطته إقفاال جديدا لهذا العام. 
وقال التقرير ان حركة املؤشر كانت مترقبة نتائج 
بيانات الشــــركات وتوزيعاتها السنوية من جهة، 
واإلنصات ألخبار زين وصفقتها اجلامبو من جهة 
أخرى والتي تشير الدالئل حتى اآلن إلى الوصول إلى 
نهايتها خالل الفترة القصيرة القادمة، وعملت مثل 
هذه املشاعر على تراجع البيع واخلروج، واالنتظار 
والتريث حتى تتبــــني أخبار مؤكدة خاصة بانتهاء 
الصفقة ثم العودة إلى عمليات الشــــراء، وانتظار 
أيضا تســــريبات نتائج املصارف للربع األول لهذا 
العام والتي بات ال يفصلنا عن نهاية فترتها سوى 
أسبوعني فقط. ووسط حالة من استقرار املؤشرات 
العامليــــة وميلها نحو النمو على مســــتويات عدة، 
وارتفاع مؤشرات بعض األسواق اخلليجية خصوصا 
سوقي اإلمارات أعطت حالة من االطمئنان والتفاؤل 
مبستقبل االقتصاد خاص باألول، وباستفادة شركات 
كويتية من ارتفاع أسعار األسهم في سوق دبي نتيجة 
متلك بعضها نسب معلنة خالل فترة ماضية هناك. 
واختتم التقرير حديثه قائال: »يبقى السوق مرتبطا 
خالل الفترة القادمة بأخبار صفقة زين بشكل مباشر 
كعامل رئيسي وتبقى بقية العوامل اقل أثرا ما شهدت 

الصفقة اى تطورات بأي اجتاه كان«.

مقارنة منو مؤشرات السوق العام واملتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
واإلسالمي خالل األسبوع املنتهي في 2010/3/11
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مقارنة منو مؤشرات أسواق املال اخلليجية خالل األسبوع املنتهي في 2010/3/11
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