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15.1٪ ارباح أغلب الصناديق المحلية منذ بداية العام

.. وتحقق 200 ألف دينار من بيع حصتها في شركة مصرية

النتائج المالية لـ »جلوبل« في سطور 
حققت األعم���ال الرئيس���ية املتمثلة ف���ي إدارة األصول  

واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية إيرادات تشغيلية 
بلغت 21.5 مليون دينار وأرباحا بلغت 12.3 مليون دينار في 

العام 2009.
ــاء 5.9 مليـــارات  ــح العم ــول املدارة لصال بلغت األص

دوالر.
بلغت اخلسائر الناجمة عن محفظة استثمارات الشركة 127.4 

مليون دينار، متراجعة بواقع 61% مقارنة بالعام 2008.
بلغت املخصصات الناجمة عن القروض والتسليفات واألصول  

األخرى 1.3 مليون دينار مقارنة مببلغ 22.1 مليون دينار في العام 
.2008

بلغت اخلسائر اإلجمالية 148.8 مليون دينار )0.122 دينار 
للسهم(، متراجعة بواقع 42% عن العام 2008.

نتيجة لبنود اتفاقية إعادة اجلدولة سيشهد العام 2010 تراجعا 
ملحوظا في حجم خدمة الدين.

انخفض حجم الديون بحوالي 220 مليون دينار أي بواقع 
27.5% مقارنة مع العام 2008.

أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2009. 

أفاد بيان للبورصة بأن الشركة حققت 200 ألف دينار من بيع كامل 
حصتها في شركة مصرية، حيث قامت بتوقيع عقود بيع كامل حصة 
الشركة في بيت التمويل العقاري املصري »شركة مساهمة مصرية« 

الى البنك العرب���ي االفريقي الدولي مببلغ 46 مليون جنيه مصري 
)ما يقارب 2.4 مليون دينار( وقد نتج عن عملية البيع أرباح تقدر 

ب� 200 ألف دينار ستدخل في ارباح الربع األول من هذا العام.

واحد فقط تفوقا في أدائه على 
أداء املؤشر.

على صعي����د آخر، تراوحت 
التي تستثمر  أرباح الصناديق 
في األس����واق اخلليجية ما بني 
6.61 و0.17%، حيث متكن صندوق 
واحد فقط من التفوق على مؤشر 
جلوبل اخلليجي االستثماري 100 
في األداء، حيث س����جل املؤشر 
املذكور ارتفاعا بنس����بة %5.42 
خالل الفترة نفسها، أما صناديق 
األسهم التي تستثمر في سوق 
الكويت واألس����واق اخلليجية 
والعربية فقد تتراوح مكاسبها 
م����ا بني 8.80 و2.29% منذ بداية 

العام احلالي.

بداية العام 2010 متفوقا على أداء 
الصندوق املذكور، بينما سجل 
صندوق الصناعية ملؤشر داو 
جونز الكويت صعودا بنس����بة 
7.34% منذ بداية العام احلالي، أما 
صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي 
فقد سجل مكاسب بنسبة %6.25 

خالل تلك الفترة.
وبالنظر إل����ى أداء صناديق 
األس����هم املتطابقة مع الشريعة 
أداؤها  اإلس����المية، فقد تراوح 
العام 2010  اإليجابي منذ بداية 
ما ب����ني 6.66 و1.54%، في حني 
س����جل مؤشر جلوبل اإلسالمي 
ارتفاعا بنسبة 5.19% خالل الفترة 
نفس����ها، وبذلك سجل صندوق 

الكويت لألوراق املالية ككل ما 
بني 14.75 و0.69%، في حني سجل 
مؤشر جلوبل العام ارتفاعا منذ 
بداية العام احلالي بنسبة %10.11، 
وقد تفوقت 3 صناديق من إجمالي 
عشرة صناديق شملها التقرير 
ضمن هذه الفئة في أدائها على 

املؤشر.
وقال التقرير انه ومن جانب 
إل����ى صناديق  آخ����ر وبالنظر 
املؤشرات، بلغت أرباح صندوق 
مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات 
ما نس����بته 13.12% خالل العام 
2010 أي بفارق بسيط عن مؤشر 
جلوبل ألكبر عشر شركات والذي 
ارتفع بدوره بنسبة 13.17% منذ 

قال التقرير الش����هري لبيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( عن 
أداء الصناديق الكويتية � فبراير 
2010 � ان سوق الكويت لألوراق 
املالية سجل أفضل أداء شهري 
وذلك منذ شهر مايو 2009، حيث 
تفاعل السوق بشكل إيجابي مع 
صفقة زي����ن باالضافة إلى بدء 
تدفق بيانات الش����ركات للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
2009 بشكل أس����رع، لتتشكل 
لدى املس����تثمر نظرة جيدة من 
ش����أنها أن حتدد له قراراته من 
بقاء في مواقعه احلالية أو بناء 
مواقع جديدة. واوضح التقرير 
ان مؤشر »جلوبل« العام ارتفع 
بنسبة 13.21% خالل شهر فبراير 
املاضي، حيث أنهى تداوالت الشهر 
مغلقا عند مستوى 205.05 نقاط، 
يأتي هذا في أعقاب اخلس����ائر 
البالغة 2.74% املس����جلة خالل 
شهر يناير 2010. من جانب آخر، 
بلغت القيمة السوقية لدى سوق 
الكويت ل����ألوراق املالية 33.52 
مليار دينار بنهاية الشهر بصعود 
بلغت نسبته 13.38% مقارنة مع 
الس����ابق لتحول معظم  الشهر 
الصناديق أداءها الس����لبي إلى 

إيجابي خالل شهر فبراير.
وبني التقرير انه وعلى صعيد 
أداء الصناديق احمللية مبختلف 
أنواعها منذ بداية العام احلالي، 
أرب����اح صناديق  فقد تراوحت 
األسهم التي تستثمر في أسهم 
الشركات الكويتية فقط املدرجة 
ف����ي س����وق الكويت ل����ألوراق 
املالية م����ا ب����ني 15.17 و%8.68 
وذلك مقارنة مبؤش����ر جلوبل 
للشركات الكويتية الذي سجل 
أرباحا خالل العام 2010 بنسبة 
10.29%، وقد استطاع صندوقان 
أن يقدما اداء أفضل من أداء مؤشر 
جلوبل للشركات الكويتية، بينما 
تراوحت أرباح صناديق األسهم 
التي تستثمر في شركات سوق 

مها الغنيم: االنتهاء من إعادة الجدولة وبدُء  العمل بها  في يناير 2010إنجاز مهم
أداء صناديق »جلوبل« فاق مؤشرات القياس والصناديق األخرى وبعضها وزع 50 مليون دوالر على عمالئها 

قالت رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في جلوبل مها الغنيم إن 
االنتهاء من عملية إعادة اجلدولة والتي بدأ العمل بها في يناير 2010 يعد 
إجنازا مهما للشركة ونتيجة للعمل الدؤوب واجلاد واحملادثات البناءة 
مع الدائنني خالل عملية التفاوض، موضحة أن الشركة تفتخر بتمكنها 
من احملافظة على حقوق جميع األطراف مبا فيها العمالء واملس���اهمون 
والدائنون في ظل هذه الظروف التي متر بها األس���واق.  وأوضحت أن 
الش���ركة تتطلع إلى تخطي التعثر وتركيز اجلهود على تطوير األعمال 
الرئيسية للشركة وهي إدارة األصول، واالستثمارات املصرفية، والوساطة 
املالية، مبدية ثقتها بأن الشركة ستكون أقوى وذات مالءة عالية تستطيع 
خدمة عمالئها بصورة أفضل. وذكرت الغنيم في بيان صحافي أمس أن 
»جلوبل« لم تكن مبنأى عن االضطراب الذي استمر في ضرب األسواق في 
العام 2009، وضعف سوق االقتراض وتراجع الثقة في قطاعي االستثمار 
واألعمال في الكويت ومعظم أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي 

تستثمر فيها جلوبل. كما أن الشعور العام في قطاع األعمال أصبح أكثر 
ضعفا على أثر تعثر عدد من الشركات العمالقة في العام 2009.

وأشارت الغنيم الى أن معظم اخلسائر التي تكبدتها الشركة والبالغة 
148.8 مليون دينار معظمها جاء من محفظة استثمارات الشركة، مؤكدة 
أن الشركة سوف تستمر في التركيز على األعمال املدرة للرسوم والتي 
كانت والتزال حتقق األرباح للشركة ومتكنت من التماسك في العام 2009. 
هذا وقد وذكرت الش���ركة في البيان الصحافي انه متاشيا مع املتغيرات 
في األس���واق، قامت جلوبل بتغيير منهج عملها وذلك قبل االنتهاء من 
عملي���ة إعادة جدول���ة ديونها. وقد أدى هذا التغيي���ر إلى التركيز على 
األعمال املربحة وقليلة املخاطر والتي ال تتطلب اس���تثمارا كبيرا لرأس 
املال وتعتمد على الرسوم. ففي نهاية العام 2009، بلغت األصول املدارة 
لصالح العمالء 1.7 مليار دينار ما يعادل )5.9 مليارات دوالر(. وقد حقق 
عدد من الصناديق التي تديرها الش���ركة أداء فاق أداء مؤشرات القياس 

والصنادي���ق األخرى املماثلة، وبالرغم من التقلبات في األس���واق، فقد 
ق���ام عدد من الصناديق التي تديرها جلوب���ل بتوزيع 50 مليون دوالر 
لعمالئها.  واش���ارت الشركة الى ان صندوق جلوبل للشركات املتعثرة 
سمي كواحد من أفضل عشرة صناديق في العالم من قبل يوريكا هيدج 
وباركليز. كما مت اختي���ار جلوبل كأفضل مدير للصناديق العقارية في 
الشرق األوسط من قبل آي سي جي في لندن، وأفضل مدير للصناديق 
اإلس���المية في الشرق األوسط من قبل نس���يبا. كما مت حصول جلوبل 
على الترتيب 20 ضمن قائمة أفضل الشركات املديرة لصناديق امللكيات 
اخلاصة في آس���يا من قبل برايفت اكويتي آسيا وفي املرتبة 126 عامليا 

من قبل برايفت اكويتي العاملية.
أما بالنس���بة إلى الوساطة املالية، فقد تقدمت جلوبل في األردن إلى 
املركز السادس في نهاية العام 2009 وإلى املركز الثالث في فبراير 2010 
ضمن 68 ش���ركة وساطة مالية عاملة في اململكة، فيما تقدمت في مصر 

إلى املركز 19 ضمن 148 شركة وساطة مالية.
واشارت الشركة الى ان معدل اخلسائر السنوية الناجمة عن محفظة 
استثمارات الشركة في 2009 تراجع إلى 14% مقارنة مبعدل خسائر سنوية 
بلغ 35% في العام 2008. وقد تأثرت محفظة استثمارات الشركة بصورة 
كبيرة باألداء الضعيف لألسواق اخلليجية وأسواق الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، والتأثير السلبي على استثمارات امللكية اخلاصة.
وقد بلغت اخلس���ائر الناجمة عن االستثمار في القطاع العقاري 20 
مليون دينار والتي نتجت عن إلغاء بعض املشاريع العقارية قيد التطوير 
أو التخ���ارج من بعض العقارات التي تتطلب اس���تثمارا رأس���ماليا في 
املستقبل لتطويرها. وعليه، فقد انخفضت املطلوبات املستقبلية اخلاصة 
بش���راء وتطوير العقارات من 81.6 مليون دينار في العام 2008 إلى 6.6 
مليون دينار في العام 2009. كما انخفضت االلتزامات اخلاصة بالتطوير 
العقاري من 53.8 مليون دينار في العام 2008 إلى 13.4 مليون دينار في 
العام 2009. وقد بلغت اخلسائر من إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

نتيجة تراجع أسعار القطاع العقاري مبلغ 5.5 مليون دينار.

العمليات والهيكلة الرأسمالية

وذكرت الشركة ان مجمل التكاليف التشغيلية ارتفع مببلغ 6.6 ماليني 
دينار معظمها يرجع إلى زيادة التكاليف الناجمة عن التعثر والتي بلغت 
5.6 مالي���ني دينار وزيادة مببلغ 3.3 ماليني دين���ار في تكاليف الفروع 
والشركات التابعة كون هذه االس���تثمارات متت في النصف الثاني من 
الع���ام 2008، وعليه فإن املصاريف اخلاصة بها في ميزانية العام 2008 
كانت لفترة قصيرة من العام. وتعتقد »جلوبل« أن املصاريف اخلاصة 
بإعادة اجلدولة لن تتكرر، وعلى الرغم من تراجع سعر الفائدة )الثالثة 
أشهر بالدوالر، الاليبور وسعر اخلصم لدى بنك الكويت املركزي وغيرها( 
في العام 2009، إال أن تكاليف خدمة الدين تراجعت بش���كل بسيط من 

38.9 مليون���ا في العام 2008 إلى 35 مليون دينار في العام 2009 وذلك 
نتيج���ة دفع فوائد مرتفعة لبعض الدائنني خالل فترة التعثر. ونتيجة 
لبنود اتفاقية إعادة اجلدولة سيش���هد العام 2010 تراجعا ملحوظا في 

حجم خدمة الدين.
وقالت الشركة انه على الرغم من اخلسائر املعلنة في العامني 2008 
و2009، التزال حقوق املساهمني عند 162.8 مليون دينار فيما تبلغ القيمة 
الدفترية للسهم 0.133 دينار، وفي العام 2009 متكنت جلوبل من تخفيض 
حجم ديونها بحوالي220 مليون دينار أي بواقع 27.5% مقارنة مع العام 
2008. وأضافت الشركة أن مجلس اإلدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن 
العام 2009 للمحافظة على وضع الشركة املالي، والذي يتوقع أن يساهم 

في تخطي الشركة هذه التحديات وتكون ذات أرضية أقوى للنمو.

التوقيع على بنود إعادة الجدولة

وقالت ان »جلوبل« أبرمت االتفاقية النهائية إلعادة جدولة ديونها مع 
جميع الدائنني، منهية بذلك فترة اضطرابية نشأت عن أزمة االئتمان التي 
أصابت األسواق املالية العاملية بأسرها في الربع األخير من عام 2008. وقد 
أبرمت »جلوبل« اتفاقية تسهيالت جديدة مدتها ثالث سنوات مع جميع 
البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 بنكا، لتنتهي بذلك من حالة التعثر التي 
بدأت في شهر ديسمبر 2008. وقد بدأت التسهيالت االئتمانية املجدولة 
فعلي���ا في 21 يناير 2010 عندما التزمت »جلوبل« بكل الش���روط والتي 
تقتضي استكمال جميع املستندات واحلصول على آراء قانونية مرضية 
والوصول إلى مستويات محددة لألمان. واشارت إلى إن كل األصول التي 
تتكون منها محفظة استثمارات الشركة مت ويتم حتويلها حسب اجلدول 
الزمني املتفق عليه مع البنوك إلى »صندوق جلوبل ماكرو« الذي أنشئ 
مؤخرا في البحرين، باإلضافة إلى ش���ركة عقارية مقرها الكويت وهي 
شركة تأسست لهذا الغرض، وكل من صندوق »جلوبل ماكرو« والشركة 
العقارية مملوكان بالكامل ل� »جلوبل«، لذلك فإن أداء االس���تثمارات في 
كل من الصندوق والش���ركة العقارية سيستمر في التأثير على النتائج 
املالية للشركة، علما بأنه سيتم التخارج من هذه االستثمارات بطريقة 
منتظمة، مع األخذ في االعتبار أوضاع السوق، وستستخدم العوائد من 

هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنني.

اإلدارة السليمة

هذا وقد تبنت »جلوبل« أفضل املمارس���ات العاملية لتطبيق مبادئ 
احلوكمة، لي���س فقط للتأكد من تهيئة بيئة ملتزم���ة بهذه املبادئ، بل 
أيضا لتكون مثال يحتذى به في مجال االس���تثمار، فقد قامت »جلوبل« 
بتعديل هيكلها التنظيمي وعينت بدر الس���ميط ف���ي منصب الرئيس 
التنفيذي وأضافت بعض اللجان على مستويي مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية.


