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ذكر تقرير شركة املركز املالي 
الكويت���ي »املركز« ال���ذي تناول 
أداء صناديق األسهم في  حتليل 
التعاون  املنطقة أن أسواق دول 
تأرجحت بني حتقيق املكاسب وتكبد اخلسائر خالل 
2009، وفي الوقت الذي شهد فيه الربع األول خسائر 
متخلفة عن العام السابق، حقق الربعان الثاني والثالث 
مكاسب هائلة مع حتسن األسواق على خلفية انتعاش 

أسعار السلع وأسواق العالم.
وقال التقرير ان الربع الرابع من العام املاضي شهد 
انعكاس���ا في احلظوظ، إذ هبطت األسواق اخلليجية 
متأثرة بأزمة دبي، وفقد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألسواق دول التعاون 8% في الربع األخير 

األمر الذي أثر على املكاسب السنوية لتصبح %18.
وبني التقرير أن مؤش���ر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال للسوق السعودي كان األفضل أداء خالل 
الربع األخير واستطاع احلد من خسائره بنسبة %1، 
مما جعل مكاس���ب العام ككل تصل إلى 33% ليصبح 
بذلك ثاني أفضل مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال 

إنترناشيونال في 2009.
أما األسوأ أداء خالل الربع الرابع فكان مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الكويتي الذي فقد 

19% ليصل انخفاضه خالل العام 2009 إلى %11.7.
عل���ى صعيد األصول املدارة، يق���ول التقرير انها 
وصلت إلى 12 مليار دوالر، لتشكل بذلك معدال مؤسسيا 
)األص���ول املدارة على القيمة الس���وقية( بنحو %2. 
وشهد السوقان السعوديان والكويتيان انخفاضا في 
أصولهما املدارة على حد سواء في الربع األخير بنسبة 

3% و10% على التوالي.
 ومال مديرو الصناديق نحو السعودية خالل 2009، 
ليتراوح توزيع األصول في اململكة في 2008 بني %36 
و42%، أما الثقة في السوق الكويتي فانخفضت على 
نحو دراماتيكي من 20% إلى 11% في ديسمبر، وهو ما 
مياث���ل الوضع في اإلمارات، حيث وزع املديرون %17 
من أصولهم في س���بتمبر قبل تقليص انكشافهم إلى 

10% في ديسمبر.
وبني التقرير أن االنكش���اف على األسهم في 2009 

زاد مع اس���تفادة املديرين من حتسن الربعني الثاني 
والثالث، أما التوزيع فبلغ 87% في ديسمبر من أدنى 
مس���توى له في مارس حني بل���غ 70%، إال أن األموال 
النقدية التي استحوذ عليها مديرو األصول في بداية 
الع���ام وبلغت 28%، انخفضت بش���كل ثابت إلى %12 

في ديسمبر.
وقال التقرير ان مؤشر التداول السعودي فقد %3.17 
في الربع األخير من 2009 لتبلغ املكاسب عن السنة 
الكاملة 27% وهي األعلى بني أسواق دول التعاون، أما 
قطاع البنوك واخلدمات املالية فخس���ر 9% في الربع 
األخير، في الوقت الذي ارتفع فيه قطاعا البتروكيماويات 
والطاقة بنسبة 5% و8.8% على التوالي. لكن السيولة 
في السوق السعودية انخفضت مبعدل 35% عن 2009، 

في حني بلغت القيمة املتداولة 338 مليار دوالر.
على الصعي���د اآلخر، خفض مدي���رو الصناديق 
توزيعهم على األموال النقدية إلى 1.5% على األساس 
املرجح لألصول، واحتفظوا بنحو 98% من أصولهم على 
شكل أسهم، أما األصول املدارة، فكانت راكدة في الربع 
األخير، إذ وصلت إلى 4.7 مليارات دوالر بعد توسع 
مبعدل 6.5% في الربع الثالث و14% في الربع الثاني.

صناديق األسهم الكويتية

وأش���ار التقرير الى انه مرة أخرى هوى السوق 
الكويتي في الربع األخير من 2009، وخس���ر 10% في 
الربع األخير بعد انخفاض بنس���بة 3.25% في الربع 
الثالث. وهيمنت قطاعات االستثمار والبنوك والصناعة 
على خسائر الس���وق. أما األصول املدارة فانخفضت 
بنسبة 10% لتصل إلى 3.75 مليارات دوالر في الربع 

األخير من 2009.
من ناحيتها، كانت ش���ركة املرك���ز املالي الكويتي 
»املركز« أكبر مدير صندوق أسهم وبلغت قيمة األصول 

التي يديرها 752 مليون دوالر لتشكل 20% من احلصة 
السوقية.

صناديق األسهم القطرية

شهد سوق الدوحة لألوراق املالية فصلني متتالني 
من املكاسب، مبعدل 33% في الربع الثاني 2009 و%14 
في الربع الثالث 2009، ومع ذلك فإن االجتاه انعكس 
في الربع األخير من 2009 إذ س���جل السوق خسارة 
بنسبة 6.14%. أما جميع مؤش���رات القطاع فشهدت 
خسائر فصلية، كان أكبرها في قطاع البنوك واخلدمات 
املالية، إذ انخفض بنس���بة 7.71% ف���ي الربع األخير 
من 2009. وبالنس���بة للس���يولة فقد انخفض سوق 
الدوحة، إذ بلغت القيم���ة املتداولة حتى نهاية العام 
املاضي 26 مليار دوالر، وهو ما ميثل انخفاضا سنويا 

بنسبة %46.
من ناحيتها انخفض���ت األصول املدارة لصناديق 
األسهم القطرية بنسبة 7% في الربع األخير من 2009 

إلى 155 مليون دوالر.

صناديق األسهم اإلماراتية

جاء أداء سوق دبي أقل من نظيره سوق أبوظبي 
لألوراق املالية للربع الرابع إذ خسر 17.68% مقابل %12 
لألخير. أما ارتفاع سوق دبي املالي طوال عام 2009 فلم 
يبلغ سوى 10% مقابل 14.79% لسوق أبوظبي. وهيمن 
قطاع االستثمار واخلدمات املالية على خسائر سوق 
دبي املالي الذي هبط بنس���بة 26% في الربع األخير 
2009. أما خسائر سوق أبوظبي فهيمن عليها قطاعا 
العقار واإلنشاء اللذان هبطا بنسبة 24% و21.5% على 

التوالي في الربع الرابع 2009.
كذل���ك انخفضت الس���يولة في س���وق اإلمارات، 
وانخفضت معها القيمة املتداولة في س���وق أبوظبي 
لألوراق املالية بنس���بة 22% في 2008 إلى 18.9 مليار 
دوالر، في الوقت الذي انكمش���ت فيه هذه القيمة في 
س���وق دبي املالي بنحو 24% لتصل إلى 47.6 مليار 
دوالر، من ناحيتها، انكمشت األصول املدارة لصناديق 
األسهم اإلماراتية بنسبة 11% في الربع األخير من 2009 

إلى 611 مليون دوالر.

أكدت ضابطة إدارة املخاطر 
وااللت���زام بش���ركة صروح 
لالستثمار سارة عطية ان األزمة 
املالية العاملية وما تبعها من 
تداعي���ات تؤكد على ضرورة 
االلتزام باألنظم���ة واملعايير 
والقواعد التي تضعها اجلهات 
الرقابية، مشيرة إلى أن األزمة 
كشفت أهمية وجود من يراقب 
التزام الش���ركة بتلك األنظمة 
واملعايير، والتي تسمى بوظيفة 
االلتزام، والتي أطلقتها جلنة 
ب���ازل في ش���هر ابريل 2005 

باعتماد الورقة اخلاصة بها.
وأضافت في بيان صحافي امس ان الورقة 
تضمنت عشرة مبادئ رئيسية لوظيفة االلتزام، 
توضح أن هذه الوظيفة هي أحد أهم عوامل جناح 
املؤسسات املالية واملصرفية كونها تلعب دورا 
أساسيا في احلفاظ على سمعتها ومصداقيتها 
وكذلك حماية مصالح املس���اهمني واملودعني، 

السيما توفير احلماية من العقوبات.
وقالت عطية لعل أهمية وظيفة االلتزام تنبع 
من أهمية القواعد واألحكام التي تراقب تطبيقها 
وااللتزام بها، وان القواعد واألحكام التي صاغها 
بنك الكويت املركزي، والتي ظهرت أهميتها في 
معظم املؤسسات والشركات املالية واملصرفية 
التي التزمت املعايير في عدم تعرضها لتداعيات 
األزمة املالية العاملية. وأوضحت ان ما ورد من 
بنك الكويت املركزي من تعليمات ومبادئ لإلدارة 

السليمة في املؤسسات املالية 
واملصرفية وتلك املتعلقة بنظم 
الرقابة الداخلية لدى شركات 
الكبير في  االس���تثمار، األثر 
حماية حقوق املساهمني نظرا 
ملا تقرره من ضرورة احترام 
وحماي���ة مصال���ح األطراف 
األخ���رى ذات العالق���ة، وأن 
الوظيفة حددت مس���ؤوليات 
واإلدارات  اإلدارة  مجال���س 
التنفيذية فض���ال عن أهمية 
اإلفصاح والشفافية والتأكيد 
على وظائف التدقيق الداخلي 
واخلارجي وجلان التدقيق الفتا 
إلى ان جميعه���ا محاور هامة كان لاللتزام بها 
دور بارز في حماية املؤسسات املالية واملصرفية 
احمللية. وذكرت عطية أنه لوحظ هذه اآلونة مدى 
اهتمام اجلهات الرقابية وتركيزها على التأكيد 
والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في 
املؤسسات والشركات املالية واملصرفية، مؤكدة 
انه امر إيجابي كونه يرسي قواعد اإلدارة السليمة 
ويؤكد عليها اس���تكماال لدور اجلهات الرقابية 
في حماية املؤسسات املالية واالستثمارية من 

تداعيات األزمة املالية العاملية.
وأفادت بأن األزمة املالي���ة العاملية بالرغم 
من سلبياتها العديدة إال أنا جوانبها اإليجابية 
متعددة كونها وجهت النظر إلى ضرورة االهتمام 
بالقواعد واألحكام التي حتكم عمل الش���ركات 

املالية واالستثمارية.

البورصة خسرت 10% من الربع األخير من العام املاضي

السعودية تصدرت وجهة مديري الصناديق في دول التعاون العام الماضي

»المركز«: انخفاض األصول المدارة في صناديق األسهم الكويتية
 بنسبة 10% لتصل إلى 3.75 مليارات دوالر في الربع األخير من 2009 

سارة عطية

وفقًا لمبادئ لجنة بازل المعلنة في 2005

»صروح لالستثمار« تؤكد ضرورة التزام 
المؤسسات والشركات بمعايير القواعد الرقابية

للتواجد بالقرب من عمالئها وفي أماكن القطاعات واألنشطة التجارية 

»وثاق« للتأمين التكافلي تفتتح فرعًا جديدًا  في »أسواق القرين« 
وآخر في موقع إستراتيجي  العام المقبل

العلي: نجاح الشركة في السوق المصري يشجع على دراسة أسواق خارجيةجديدة 
والفترة القادمة ستشهد تطبيق خطة تسويقية جديدة لتقديم العديد من الخدمات التأمينية الجديدة

ماجد العلي

أعلن مدير عام شركة »وثاق« 
للتأم���ني التكافل���ي ماجد العلي 
عن افتتاح فرع جديد للش���ركة 
في »أس���واق القرين« وجاء ذلك 
طبقا إلس���تراتيجية الشركة في 
الكويت  افتتاح ف���روع داخ���ل 
وخارجها للتواجد دائما بالقرب 
من عمالئها وف���ي أماكن تواجد 
القطاعات واألنش���طة التجارية 
واخلدمية واحلرفية والتواصل 

مع الشركات واملؤسسات.
وقال مت اختيار فرع أس���واق 
القرين نظرا للمساحة الضخمة 
للسوق، حيث يشمل أكبر األسواق 
ومدينة جتارية وحرفية متكاملة 
اخلدمات، وحرصنا على التواجد 
في مثل هذه التجمعات التجارية 
للتس���هيل على عمالئها وعرض 
أفضل وأحدث اخلدمات التأمينية 
واالقتراب منهم. وأكد أن الفترة 
القادمة تش���هد تطبي���ق خطة 

تسويقية مدروسة تشتمل على 
ع���دة نقاط أولها تق���دمي العديد 
من اخلدمات التأمينية التكافلية 
اجلديدة والتي يعلن عنها خالل 
األسابيع املقبلة، وثانيا التوسع 
الداخلي من خالل افتتاح املزيد من 
الفروع في األماكن احليوية والتي 
تلقى إقباال كبيرا من الزوار مثل 
التجارية وذلك  األسواق واملدن 
الستقطاب عمالء جدد وتعريف 
احلض���ور بأنش���طة وخدمات 

الشركة.
وأوضح العلي أن افتتاح فرع 
القرين جاء بناء على دراسة عدة 
اقتراحات أخرى ومت اختياره نظرا 
ألنه أول مجمع جتاري شامل في 
الكويت يقصده العديد من أفراد 
األسرة حيث يجدون فيه جميع 
احتياجاته���م ولتمتع���ه مبوقع 
جغرافي ه���ام لقربه من املناطق 
احليوية واملؤهلة بعدد كبير من 

من خالل عرض كافة اإلصدارات 
وإنه���اء جميع خدم���ات العمالء 
بأسرع وقت من خالل هذا الفرع 
ودون مطالب���ة العميل بعمل أي 
متابعة من املقر الرئيسي للشركة.  
وكشف ان السوق يتميز بتوسطه 
الكبير،  4 محافظ���ات )مب���ارك 
األحمدي، الفروانية، حولي( على 
طريق امللك فهد السريع وعلى بعد 
5 دقائق من مطار الكويت الدولي 
و10 دقائق من مدينة الكويت كما 
أن مدينة أسواق القرين محاطة 

بكثافة سكنية ضخمة جدا.
وأوض���ح أن قط���اع التأمني 
التكافل���ي ومنذ تأسيس���ه في 
الكويت وعلى الرغم من حداثته 
استطاع أن يستقطب عمالء جددا 
لم يوافقوا على املشاركة في أي من 
الوثائق التأمينية لدى الشركات 
التقليدي���ة. وكانوا يبحثون عن 
القن���وات اإلس���المية والوثائق 

التي تعمل طبقا ألحكام الشريعة 
التوسعات  اإلس���المية. وحول 
اخلارجية ف���ي عام 2010 قال ان 
األزمة املالية العاملية أثرت على 
هذا القطاع تأثيرا طفيفا أقل بكثير 
من باقي القطاعات، مش���يرا الى 
البس���يط جار  التأثير  انه رغم 
دراسة األسواق اخلارجية للبدء 
في التوسع اخلارجي، مؤكدا ان 
الشركة وبعد دخولها إلى السوق 
املصري قررت أوال تقييم التجربة 
وبعدها دراسة أس���واق جديدة 

أخرى.
وكشف ان الشركة قامت بإنهاء 
العديد من الدراسات للدخول إلى 
أسواق جديدة أخرى وفي انتظار 
الوقت املناس���ب وحتسن وضع 
األسواق للعمل في تلك األسواق، 
وختم بقوله: وقد شجع »وثاق« 
جناح التجربة في جمهورية مصر 

العربية.

السكان.  واضاف: جار اآلن البحث 
عن موقع آخر استراتيجي الفتتاح 
الفترة  فرع جديد للش���ركة في 
القادمة وتقوم »وثاق« باختيار 

األفضل ما بني املواقع املتاحة.
وأكد على انتهاء كافة التجهيزات 
في »فرع القرين« خلدمة العمالء 

أوضح التقرير ان س��وق مس��قط 
لألوراق املالية سجل خسارة بنسبة 
3% ف��ي الربع األخير من 2009 بعد 
ان كان شهد ارتفاعا في الربعني الثاني 
والثالث بنسبة 22% و17% على التوالي، وأنهى 
العام بعائد نسبته 17%، ليكون ثاني أفضل األسواق 
اخلليجية أداء، من ناحيتها بقيت صناديق األسهم 
العمانية ثابتة عند 65 مليون دوالر في الربع االخير 
من العام املاضي، وكان أداء أغلب الصناديق العمانية 
دون مستوى املؤشر في الفترة ذاتها. شهد سوق 
البحرين لألوراق املالية عاما آخر من اخلسائر، إذ 

بلغت نسبة انخفاضه عن س��نة 2009 كلها %19، 
وانخفض املؤش��ر في الربع االخير بنس��بة %6 
ليشكل خسارته الفصلية الرابعة على التوالي، أما 
عوائد القطاعات فكانت متباينة من أعلى مستوى 
وهو 12% حققه قطاع الفنادق والسياحة الى أدنى 
مستوى وهو -8% سجله مؤشر قطاع االستثمار، 
أما صندوق سيكو لألوراق املالية املختارة فتجاوز 
أداؤه املؤشر املعياري ملؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناش��يونال الذي فقد 13.4% في الربع االخير 
من 2009، الى هذا بلغت قيمة االصول املدارة 19 

مليون دوالر في الربع االخير من 2009.

انخفاض سوق البحرين بنسبة 19% من 2009

األصول المدارة – ديسمبر 2009

اإلجماليالصناديق اإلسالميةالصناديق التقليدية

االصول المدارة عدد الصناديقالبلد
األصول المدارة عدد الصناديقبالمليار دوالر

األصول المدارة عدد الصناديقبالمليار دوالر
بالمليار دوالر

الحصة 
من اإلجمالي

القيمة السوقية 
بالمليار دوالر

الحصة 
من اإلجمالي

األصول المدارة/
 القيمة السوقية

1.4%51.3%39.6328%141.48183.27324.75السعودية

4.0%14.6%31.394%183.19130.57313.75الكويت

0.6%16.1%5.1103%110.5220.10130.61اإلمارات

0.02%12.6%1.380%80.1410.0290.15قطر

0.1%2.7%0.217%10.02غير متوافرة10.020البحرين

0.4%2.8%0.518%30.07غير متوافرة30.070عمان

دول التعاون/ 
الشرق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

281.54221.11502.65%22.1

1.9%-640-836.94565.0713912.01اإلجمالي

املصدر: أبحاث املركز

التوزيع الجغرافي ـ صناديق األسهم

ديسمبر 2009سبتمبر 2009يونيو 2009مارس 2009ديسمبر 2008البلد

42%37%36%39%36%السعودية

11%13%20%18%19%الكويت

10%17%15%14%16%اإلمارات

16%17%17%16%17%قطر

5%5%3%4%5%عُمان

2%2%3%3%4%البحرين

دول أخرى في 
الشرق األوسط 
وشمال افريقيا

%4%6%6%9%9

املصدر: أبحاث املركز

أكبر 5 مديري صناديق 
من حيث األصول المدارة في ديسمبر 2009

الحصة السوقيةاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

20.0%752املركز املالي الكويتي

18.4%689شركة االستثمارات الوطنية

15.4%577بيت االستثمار العاملي

14.1%528الشركة الكويتية لالستثمار

7.3%275بنك برقان

املصدر: أبحاث املركز

تقـارير


