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 أعلن ســـوق الكويت لـــألوراق املالية أن 
بنك الكويت املركزي وافق على طلب جتديد 
سريان املوافقة لشـــركة الصفاة لالستثمار 
(الصفاة)  بشـــراء أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ 
من أسهمها املصدرة ملدة ٦ أشهر اعتبارا من 
  تاريخ انتهاء احلالية والتي ستنتهي في ٢٨ 
يناير اجلاري، وذلك مع ضرورة   االلتزام مبا 

وضعه البنك املركزي من ضوابط وشـــروط 
في شـــأن متلك الشركة   املســـاهمة ألسهمها 
اضافة إلى ضرورة االلتزام بأحكام املادة ١١٥ 
مكررا من   قانون الشركات التجارية وأحكام 
القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧   وتعديالته 
مبوجب القرارين الوزاريني رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ 

ورقم ٢٧٣  لسنة ١٩٩٩.  

 «المركزي» يوافق لـ «الصفاة لالستثمار» بشراء وبيع ما ال يتجاوز ١٠٪من أسهمها

 توق ّع أن يواصل أداءه الجيد خالل العام الحالي

 الداوود: صندوق الهند اإلسالمي
  سجل نموًا بنسبة ٢٢٫٧٥٪ خالل ٢٠١٠

 أعلن مدير إدارة الصناديق 
في شـــركة املدينـــة للتمويل 
واالســـتثمار ومدير صندوق 
الداوود  الهند اإلسالمي محمد 
عـــن حتقيق الصنـــدوق منوا 
كبيـــرا في معـــدل ادائه حتى 
نهاية العام املاضي ٢٠١٠ متفوقا 
بذلك على العديد من الصناديق 
التي تســـتثمر في األســـواق 

اخلارجية.
  وقال الداوود ان قيمة الوحدة 
ارتفاعا  في الصندوق سجلت 
جيدا مع نهاية شهر ديسمبر من 
العام املاضى لتبلغ ١٫٠١٩ دينار، 
فيما جاءت مكاســـب صندوق 
الهند مجزيـــة للغاية حتديدا 
خالل الشهر املاضي فقط لتصل 
الى ٤٫٦٤٪ كي ينهي بذلك عاما 
كان مميزا على مســـتوى اداء 
الصندوق الذي سجل مكاسب 

بلغت ٢٢٫٧٥٪.
  وأفاد بأن الصندوق يستثمر 
في قطاعات مهمة وفقا لتوافر 
معطيات جاذبة في كل شركة 
من الشركات املدرجة في سوق 
الهند، وذلك ما يعكسه إجمالي 
املكاسب التي تقدر بـ ٦٢٪ التي 
حققها الصندوق منذ التأسيس 

في بداية العـــام ٢٠٠٦ وحتى 
اآلن.

الداوود أن يواصل    وتوقع 
الصنـــدوق اداءه اجليد خالل 
الفترة املقبلة ليعوض ما فاته 
في ظل تداعيات األزمة املالية 
حيث يحتفظ الصندوق مبلكيات 
واستثمارات جيدة بحاجة الى 
بعض الوقت كي تؤتي ثمارها 
ويكون لها انعكاسات ايجابية 
على املدى املتوسط، الفتا الى أن 
الصندوق يشهد تطورا ملحوظا 
خالل الشـــهور املاضية وذلك 
ما تثبته معـــدالت النمو التي 
يحققها. وأوضح أن الصندوق 
مهيأ لتســـجيل منـــو وأرباح 
جيدة خالل العام احلالي ٢٠١١ 
الســـيما أن هناك مؤشرات كي 
يستأنف السوق الهندي نشاطه 
مرة أخرى ليصل الى مستوى 
٢١٫٠٠٠ نقطة ثم ٢٨٫٠٠٠ مقارنة 
باملستويات احلالية التي تقارب 
حاجز ٢٠٫٠٠٠ نقطة، مشيرا الى 
أن ما شـــهده السوق من هدوء 
وعمليات جنـــي األرباح خالل 
الفتـــرة األخيـــرة جتعله أمام 

تأسيس ومعاودة نشاط.
  وعـــن أداء صنـــدوق الهند 

العام املاضي،  اإلسالمي خالل 
بني الداوود أن الصندوق يعتبر 
واحدا من األدوات االستثمارية 
الشـــركة  التي توليها  اجليدة 
اهتماما خاصـــا خصوصا في 
ظل املعطيـــات االيجابية التي 
تتوافر في السوق الهندي الذي 
ينشط فيها الصندوق الى جانب 
املتوقعة  الكبيرة  النمو  فرص 

خالل األعوام املقبلة.
  وأكد أن التنوع امللحوظ في 
قطاعات السوق يسهل حركة 
الصنـــدوق من قطاع الى آخر، 
مشيرا الى أن أداء الصندوق خالل 
العام املاضي اتسم بالتميز حيث 
تخطت قيمة وحدة الصندوق 
حاجـــز الدينار مقارنة مع ٨٣١ 

فلسا نهاية عام ٢٠٠٩.
  وأشـــار الى أن معدل األداء 
السنوي للصندوق بلغ ٢٢٫٧٥٪ 
متفوقا على املؤشـــر الرسمي 
لبورصة بومبـــاي التي حقق 
العام  مؤشـــرها منوا خـــالل 
املاضي بلـــغ ١٧٫٤٪، الفتا الى 
أن الســـوق الهندي كان أسرع 
األسواق تعافيا من آثار األزمة 
العاملية على مســـتوى أسواق 

املال في العالم. 

 محمد الداوود 

 حامد السيف

 يترقبون مصيرهم وباب التكهنات مفتوح على مصراعيه

 السيف لـ «األنباء»: ننتظر التقرير النهائي الشامل 
  للجنة المؤقتة لمناقشة أوضاع الموظفين في البورصة

 ٧٥٪ النسبة المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال للعمالة الوطنية 
باإلدارات املختلفة ممن ميتلكون 
اخلبرات الكبيرة، في حني يردد 
آخرون ان اخلبرات احلالية سيتم 
االحتفاظ بها في ادارات السوق 
على ان تأتي هيئة اسواق املال 

بخبرات خارجية.
  وتشير مصادر داخل البورصة 
الى ان أحاديث النميمة ال تنقطع 
التكهنــــات مفتوح على  وباب 
مصراعيه حول مصير املوظفني 
العاملني بسوق الكويت لألوراق 
املالية وخصوصا املقيمني، حيث 
الى احتماالت  التكهنات  تشير 
االســــتغناء عن أعــــداد كبيرة 

منهم.
الترقب ســــيظل  ان    ويبدو 
سيد املوقف حلني اتضاح الرؤية 
الوظيفية في  الهياكل  بتحديد 
البورصة وهيئة أسواق  إدارة 

املال.  

العاملني بالبورصة،  املوظفني 
حيث يتناقــــل املوظفون فيما 
بينهم الشائعات املتعلقة بالتقاعد 
او البقاء او االنتقال فضال عن 
االستغناء عقب االنتهاء من إعداد 
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة 
أسواق املال واملقرر لها ١٩ مارس 

املقبل.
  ويعتبر هذا املوضوع الشغل 
الشــــاغل لغالبية املوظفني في 
البورصة سواء من املواطنني او 
املقيمني على حد سواء، فالتكهنات 
جتد لها مرتعا كبيرا بني هؤالء 
املوظفني وحتتل جزءا كبيرا من 
اهتماماتهم اليومية، فهناك من 
يردد ان غالبية املوظفني سيتم 
اإلبقاء عليهم في البورصة ولن 
ينتقل الى مبنى هيئة أســــواق 
املال اجلديد املطل على شــــارع 
اخلليج سوى القليل من العاملني 

الرئيســــية للســــوق املنتظر 
انعقادهــــا قبــــل نهايــــة يناير 

اجلاري.
  وفي سياق متصل هناك حالة 
من الترقب تسود حاليا أروقة 
سوق الكويت لألوراق املالية بني 

على أن عدد املوظفني الكويتيني 
يجب أال يقل عن ٧٥٪، في حني 
العاملني  ان نســــبة املواطنني 
الكويتية تقـــارب  بالبورصة 
الـ ٦٠٪، وبالتالي فإنه من املمكن 
ان يتم إحالل عمالة وطنية بقدر 
هذه النسبة عوضا عن العمالة 

الوافدة في البورصة.
  وقال الســــيف في تصريح 
خاص لـــــ «األنبــــاء» ان إدارة 
الســــوق طلبــــت مــــن اللجنة 
إلى جانب مهام أخرى  املؤقتة 
إعداد خطة شاملة عن أوضاع 
املوظفني خالل املرحلة االنتقالية 
املقبلة، الفتا الى ان إدارة السوق 
ستبحث تفاصيل اخلطة خالل 
انعقاد اللجنة الفنية للســــوق 
التي ستلتئم قريبا وذلك متهيدا 
لرفع التوصيات النهائية بشأنها 
ملناقشــــتها في اجتماع اللجنة 

 شريف حمدي
  قال مدير عام سوق الكويت 
لالوراق املالية حامد السيف ان 
إدارة الســــوق تنتظر التقرير 
النهائــــي الــــذي تعكــــف على 
التي مت  املؤقتة  اللجنة  إعداده 
تشــــكيلها قبل فترة برئاســــة 
ابراهيم االبراهيم والتي تتضمن 
أكثر  مقترحات تطويرية على 
من مسار مبا فيها واقع املوظفني 
العاملني في البورصة الكويتية 
في ظل اقتــــراب تفعيل قانون 

هيئة اسواق املال.
  ويذكر انه في ضوء تطبيق 
الالئحة التنفيذية للقانون، فإنه 
سوف يحدد مصير العديد من 
املوظفــــني االجانب في مختلف 
والذيــــن  البورصــــة  إدارات 
سيتأثرون مبا جاء في القانون 
الذي ينص فــــي احدى فقراته 

 «مينا العقارية» تحقق ٦٠٠ ألف دينار من توقيع 
عقد بيع أولي لحق تطوير أرض في السعودية

 توقعات بإدراج «كيان» في ٢٠١١

 ذكر سوق الكويت لالوراق املالية عطفا على إعالنه السابق بتاريخ ١٣ أكتوبر 
٢٠١٠ واخلاص بشـــركة مينا العقارية (مينا) وقيامها مع شركائها بتوقيع عقد 
بيع مبدئي حلق تطوير أرض في السعودية تبلغ حصة الشركة منها ٥٥ مليون 
ريـــال، أي ما يعادل ٤٫١ ماليني دينار، مبا ســـيحقق ربحا قدره ٦٠٠ ألف دينار 
سيســـجل في البيانات املالية للربع الثالث، علما ان قيمة البيع االجمالية ١٥٠ 
مليون ريال ســـعودي، وتشكل حصة الشركة منها ٣٦٫٦٦٪ وتفيد الشركة بأنه 

مت توقيع عقد البيع أعاله. 

 أحمد يوسف
  توقعت مصادر لـ «األنباء» ان حتقق 
شـــركة «كيان القابضـــة» ارباحا جيدة 
للمساهمني عن ٢٠١٠ ناجتة عن استثمارها 
فـــي عقار على البحر فـــي مدينة مارينا 
لوســـيل في دولة قطر مبساحة ٦٠ ألف 
فوت، وذلك بعد فوز قطر مبلف مونديال 
٢٠٢٢. وقالت املصادر ان الشركة قد حققت 
جميع شروط االدراج في سوق الكويت 

لالوراق املالية، مشيرة الى ان قرار االدراج 
يأتي تلبية لرغبة املساهمني الرئيسيني.
  واشارت الى ان الشركة قد حققت ١٠٪ 
ارباحا صافية على رأس املال خالل العام 
٢٠٠٩ كما انها متلك شـــركة «ايكورنت» 
و«روف» بنسبة ١٠٠٪ اللتني تعمالن في 
مجال تأجير الســـيارات الفارهة وشبه 
الفارهة، ومن املتوقـــع ان حتقق ارباحا 

مرضية عن ٢٠١٠. 

 دون أن يؤثر ذلك على مسار التقاضي بين الجانبين حول عقدي «أثمان» و«المدى» 

 بلغت نسبتها ٨٠٪ و١٠ أسهم إسالمية تحقق مكاسب بلغ متوسطها ٤٦٫٣٪

 «الشبكة» تلتقي ممثلين عن «الدولية لإلجارة» وديًا
  لحل إشكالية مديونياتها البالغة ٣٠ مليون دينار

 «الجمان»: ٤٤ سهمًا إسالميًا مدرجًا
  تكبدت خسائر بلغت ٣٥٫٥٪ في ٢٠١٠ 

 األسهم االسالمية التي لم تتغير اسعارها خالل العام ٢٠١٠ 
 السعر (فلس)  السهم  التسلسل 

 ٢٠١٠/١٢/٣١
 ٧٤  الدار*  ١ 

 ٩٤  د لالجارة *  ٢ 

 ٤٨  صفاة عاملي*  ٣ 

 ٢٥  مستثمر د*  ٤ 

 ١٣٠  البيت*  ٥ 

 ٤٤  املجموعة د *  ٦ 

 ٧١  اعيان*  ٧ 

 ٥١  مدار*  ٨ 

 ٣٤  متويل خليج *  ٩ 

 ١٢٠  افاق  ١٠ 

 * الشركات موقوفة عن التداول وفقا لقرار جلنة السوق رقم (١٦) 

  ومن أكثر األسهم اإلسالمية 
تكبدا للخســـائر خـــالل العام 
٢٠١٠ «أولى تكافل» و«منشآت» 
و«جراند» بخســـائر بلغت ٨٢ 
أما  التوالي،  و٦٣٫١ و٦٢٫٨ على 
أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت 
«عمـــار» و«أركان» و«اإلمناء» 
مبعدل ١ و٣ و١١٪ على التوالي، 
وجتدر اإلشارة إلى أنه مت أخذ 
حقوق األســـهم خـــالل الفترة 
باالعتبـــار عند حســـاب معدل 

ارتفاعها أو انخفاضها. 

بأنه مت إدراج ٤ أســــهم إسالمية 
خالل ٢٠١٠ وهي: (املسار، منافع، 

املغاربية وبوبيان د ق).
  ومن أكثر األســــهم اإلسالمية 
حتقيقا للمكاسب «ياكو» مبعدل 
١٠٦٪، تاله «الدولي» مبعدل ٨٧٪، 
ثم «أالفكو» مبعدل ٨٤٪، أما أقل 
األسهم اإلسالمية حتقيقا للمكاسب 
فكان مــــن نصيب «بوبيان د ق» 
مبعدل ٣٪، تاله «إياس» مبعدل 
٥٪، تاله «بيتك» مبعدل ١٦٪، وذلك 

خالل العام ٢٠١٠. 

  وقد حققت ١٠ أسهم إسالمية 
مكاسب بلغ متوســــطها ٤٦٫٣٪ 
بنســــبة ١٨٪ مــــن عدد األســــهم 
اإلسالمية، بينما تكبد ٤٤ سهما 
إســــالميا خســــائر بنسبة بلغت 
٣٥٫٥٪، وقد بلغت نسبة األسهم 
اخلاسرة ٨٠٪، أما األسهم التي لم 
تتغير أسعارها فبلغ عددها سهما 
واحدا بنسبة ٢٪ من إجمالي األسهم 
اإلسالمية، في حني أن هناك ٣ أسهم 
موقوفة عن التداول منذ بداية ٢٠١٠ 
حتى نهايته وهي: (الدار، د لإلجارة 
وصفاة عاملي)، بينما كان إجمالي 
عدد األســــهم اإلسالمية املوقوفة 
نهاية العام املذكور ٩ أسهم، علما 

 قال تقرير مركــــز «اجلمان» 
لالستشــــارات االقتصاديــــة ان 
شريحة كبيرة من املتداولني في 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
تهتم باألســــهم اإلسالمية، ولعل 
من املناسب حتليل أدائها دوريا 
لتحديد متغيراتها ومستجداتها، 
حيث حقــــق مؤشــــر «جلوبل» 
أرباحا مبعدل ٦٫٩٥٪،  اإلسالمي 
باملقارنة مع أرباح مؤشر «جلوبل» 
العام مبعدل ٢٠٫٠٣٪ خالل العام 
٢٠١٠، وجتدر اإلشارة إلى أن األسهم 
اإلسالمية ال تشمل األسهم املتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية وفقا لبعض 

الفتاوى املتداولة.

 عمر راشد
  كشـــفت مصادر لـ «األنباء» أن شـــركة 
الشـــبكة القابضة بصدد عقـــد اجتماع مع 
ممثلني من الشـــركة الدولية لإلجارة حلل 
النزاع القائم بينهما حول مديونية «الشبكة» 
البالغة ٣٠ مليون دينار، مستدركة ان اجتماعا 
متوقعا بني اجلانبني سيكون خالل االسبوع 
اجلاري. وقالت ان االجتماع سيناقش امكانية 

التوصل الى حل ودي يقضي إما بإلغاء العقود 
التي ابرمتها الدولية لإلجارة بشأن شركة 
اثمان والعقود االخرى املتعلقة بشركة املدى 
للخدمات اللوجستية وهو ما يعني اسقاط 

املديونية عن الشبكة جتاه دائنيها.
  ولفتت املصادر الى ان احلل اآلخر يتمثل 
في نقل املديونية من «الشبكة» إلى «الدولية 
لإلجـــارة» باعتبارها هي التي قامت بإبرام 

تلك العقود ولم يكن للشـــبكة اي دخل في 
األمر. وقالت ان دخول مستثمرين خارجيني 
في الشركة يرتبط بحل اشكالية ديونها اوال 
وهو ما نسعى لعمله خالل املرحلة املقبلة 
موضحة ان اللقاءات التي تتم تسعى حللحلة 
األوضاع القائمة بني الشبكة والدولية لإلجارة 
دون التنازل عن حق الشبكة في مطالباتها 

القانونية جتاه الدولية لالجارة. 
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 ملخص بأداء األسهم اإلسالمية خالل العام ٢٠١٠ 

 اخلاسرة
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