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 ســــجلت أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع ١٩١٫٨٤٣ 
عقدا بقيمة ٩٫٦ مليارات دوالر في نوفمبر املاضي، حيث لعبت عقود 
العمالت واملعادن الثمينة اآلجلة الدور األساســــي في حجم التداول 
املســــجل. وارتفع حجم التداول خالل نوفمبر بنسبة ١٪ على اساس 
سنوي لكنه سجل انخفاضا بنسبة ٩٪ مقارنة بالعام املاضي بسبب 
توافق عيد األضحى مع شهر نوفمبر حيث أوقفت البورصة عملياتها 
خالله. ومبقارنة الفترة املنصرمة بالعام احلالي مع مثيلتها من العام 

املاضي، شهدت البورصة ارتفاعا في احجام التداول بلغ ٣٣٪ مسجلة 
١٫٧٦٠٫٥٧٠ مليون عقد آجل حتى نهاية شهر نوفمبر مقارنة ١٫٣٢٢٫٨٠٠ 
مليــــون عقد خالل نفــــس الفترة من العام املاضي. وســــجلت عقود 
العمالت اآلجلة ١٣٢٫١٢٦ الف عقد في نوفمبر بقيمة ٦٫٧ مليارات دوالر 
مرتفعة بنســــبة ٤٧٪ على اساس سنوي، وبلغ حجم عقود العمالت 
اآلجلة املسجلة حتى نهاية نوفمبر ١٫١٦٧٫٨٤٣ عقد بنمو بنسبة ١٢٢٪ 

عن العام املاضي. 

 تداول ١٩٢ ألف عقد آجل في بورصة دبي بـ ٩٫٦ مليارات دوالر

 بمساهمة أكثر من ٢٥٠ مساهمًا

 «مراكز العقارية» انتهت من االكتتاب 
  في أسهمها  البالغة ٣١٫٥ مليون سهم 

 ٣٫٥ ماليين دينار العوائد السنوية المتوقعة 
  لمشروع «منتجع مراكز» بمنطقة صبحان

 محمود فاروق 
  علمت «األنباء «من مصادر مطلعة أنه متت 
تغطية االكتتاب بالكامل في شركة مراكز التجارة 
العقارية لبيع ٣٠٪ من أسهم الشركة البالغ عددها 
٣١٫٥ مليون سهم بسعر ٤٥٠ فلسا للسهم وذلك 
بعدد مساهمني بلغ أكثر من ٢٥٠ مساهما، وذلك 
ضمن عملية توسيع قاعدة املساهمني بنسبة 
١٥٠٪، مبينا أنـــه مت فتح االكتتاب بتاريخ ٢٩ 
نوفمبر املاضي وانتهى يوم األحد املاضي، حيث 
سيتم التداول على اسهم الشركة في البورصة 
قبل نهاية الشهر اجلاري، علما أن املوعد النهائي 

لإلدراج ٤ يناير املقبل. 
  من جانب آخر أفادت املصادر بأن مشـــروع 

منتجع مراكز في منطقة شمال صبحان سيتم 
االنتهاء منه خالل العام املقبل، حيث تبلغ قيمته 

١٢ مليون دينار.
   مشيرا الى أن عوائد املشروع املتوقعة تتراوح 
بني ٢٫٥ و٣٫٥ ماليني دينار سنويا. ومتتلك «مراكز 
العقارية» قطعة ارض مبساحة ٦٢٠ ألف متر 
مربع في سورية، وتساهم الشركة بحصة ١٠٪ 
من اسهم شركة انترادوس للتطوير السياحي 
وهي شركة مالكة ملشروع انترادوس طرطوس 
وتبلغ مساحة املشـــروع ٤٦٠ ألف متر مربع، 
ومتتلك الشـــركة ايضا ١٠٠٪ من اسهم شركة 
تنمية االســـتثمار في سورية البالغ رأسمالها 

مليار ليرة سورية. 

 شاهد حميد

 أعلن بيت االستثمار العاملي 
«جلوبل» امس أن مؤسســـة 
«ستاندرد آند بورز» لتقييم إدارة 
الصناديق االستثمارية منحت 
صندوق مؤشر جلوبل ألكبر ١٠ 
 ،(A) شركات تصنيفا بدرجة
حيث تعد تصنيفات ستاندرد 
آند بـــورز مقياســـا لالمتياز 
معترفا به على نطاق واسع، 
ومتنح مرتبة (A) فقط عندما 
تظهر الصناديق مســـتويات 
أداء عاليـــة اجلودة بناء على 
عملياتها االستثمارية باإلضافة 
إلى محافظتها على مســـتوى 
أدائها.  ويعد صندوق مؤشر 
جلوبل ألكبر ١٠ شركات الذي 
يدار من الكويت منذ تأسيسه 
في نوفمبر عام ٢٠٠٠ وتبلغ 
قيمة أصوله املدارة ٣٠٩ ماليني 
دوالر، واحـــدا من أقدم وأكبر 
صناديق االستثمار في منطقة 
اخلليج، ويهـــدف الصندوق 
إلى تتبع أداء مؤشـــر جلوبل 
ألكبر ١٠ شـــركات مدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
أداء أكبر  وهو مؤشر يعكس 
١٠ شركات مدرجة في السوق 

من حيث القيمة السوقية. 
  وعلـــى الرغـــم مـــن عدم 
السماح لفريق إدارة الصندوق 
باستخدام صناديق املؤشرات 

االنخفاض الالفت في االنحراف 
املعياري للصندوق في الشهور 
املاضية، وهذا االنخفاض في 
االنحـــراف املعياري، مدعوما 
بهيكل الرسوم املغري واملشجع 
والنهج الثابت املتبع في إدارة 
الصندوق، يفســـر تصنيف 
بـــورز إلدارة  آند  ســـتاندرد 

.«A صندوق جلوبل بدرجة
  وفي معرض تعليقه على 
تصنيـــف تقييم ســـتاندرد 
إدارة  قـــال رئيس  آند بورز، 
األصول ملنطقة اخلليج لدى 
«جلوبل» شاهد حميد: «نحن 
فخورون بأن يكون صندوقنا 
أول صندوق للمؤشرات يتم 
تصنيفه فـــي املنطقة، ويعد 
هذا التصنيف خير دليل على 
القدرات التي متتاز بها جلوبل 
في إدارة األصول في األسواق 
اإلقليمية والتزامنا املســـتمر 

جتاه عمالئنا».
  يذكر انه فـــي مطلع العام 
احلالي، حصل صندوقان آخران 
التي تديرها  من الصناديـــق 
الشركة وهما صندوق جلوبل 
الرائدة،  للشركات اخلليجية 
وصنـــدوق جلوبل اخلليجي 
اإلســـالمي على تصنيفني من 
وكالة ستاندرد آند بورز لتقييم 

إدارة الصناديق. 

املالية،  أو املشتقات  املتداولة 
إال أن الفريـــق متكن من تتبع 
أداء مؤشـــر جلوبل ألكبر ١٠ 
شـــركات بشكل كبير، خاصة 
إذا ما أخذنا فـــي االعتبار أن 
مكونات املؤشر تتم مراجعتها 
بشكل دوري وبفترات زمنية 
أقصر مما هو احلال بالنسبة 
للمؤشرات األخرى املشابهة. 

  وبهذه املناسبة، قال رئيس 
احملللني لدى مؤسسة ستاندرد 
آند بورز لتقييم أداء الصناديق 
روبرتو دميارتيني: «يعمل مدير 
الصندوق عمار حاجية بشكل 
وثيق مع اثنني من املتداولني 
لإلبقـــاء على معدل االنحراف 
املعياري عند أدنى مســـتوى 
أثـــار اهتمامنا  ممكن، وقـــد 

 «ستاندرد» تمنح صندوق مؤشر «جلوبل»
«A» ألكبر ١٠ شركات تصنيفًا بدرجة   

 «المدينة»: األسواق الهندية واصلت موجات التراجع
   في نوفمبر وسط عمليات بيع واسعة

 قال التقرير الشهري لشركة 
املدينة للتمويل واالســـتثمار 
انها  الهندية  حول األســـواق 
واصلت موجات التراجع خالل 
شـــهر نوفمبر املاضي وسط 

عمليات بيع واسعة. 
  وأشار التقرير الى أن مؤشر 
 S&P CNX) بورصة نيودلهي
Nifty) أغلـــق بنهاية نوفمبر 
املاضي عند مســـتوى ٥٫٨٦٢ 
نقطة للمرة األولى منذ نهاية 
أغســـطس املاضـــي محققـــا 
تراجعا شهريا بلغ ١٥٥ نقطة 
ومنخفضـــا ٢٫٦٪ عن إغالق 

أكتوبر املاضي
انه  الـــى  التقرير    ولفـــت 
علـــى الرغم مـــن التراجعات 
التي شـــهدها الســـوق خالل 
الشـــهرين األخيريـــن إال أنه 
اليزال محافظا على مكاســـبه 
من بدايـــة العام والتي بلغت 

١٢٫٧٪.  وبالنســـبة لبورصة 
مومبـــاي فلم تتغير الصورة 
كثيرا عنها في نيودلهي، إذ أنهى 
 SenSex مؤشر السوق الرسمي
تداوالت شهر نوفمبر املاضي 
عند مستوى ١٩٫٥٢١ بعد فشله 
في اختراق مســـتوى ٢١٫٠٠٠ 
نقطة، مرتـــدا منها في موجة 
تصحيح قوية بلغت ذروتها 
خالل الشهر املاضي، وخسر 
املؤشر خالل نوفمبر ٥١١٫١ نقطة 
متراجعا ٢٫٦٪ واليزال املؤشر 
محافظا على مكاسبه من بداية 

العام والتي بلغت ١١٫٨٪.
  والحظ التقريـــر انه على 
الرغم من ذلك، فإن األســـواق 
بدأت تستعيد بعضا من عافيتها 
مع مطلع الشهر اجلاري، حيث 
استطاع مؤشر سوق نيودلهي 
اختراق مستوى ٦٫٠٠٠ نقطة 
مـــرة أخرى مبكاســـب قوية 

الـــى اآلن، كما  جـــاوزت ٣٪ 
استطاع مؤشر بورصة مومباي 
اعتالء مستوى ٢٠٫٠٠٠ نقطة 
مرة أخرى مبكاسب جتاوزت 
بقليل حاجز الـ ٣٪ من بداية 

الشهر. 
  اجلدير بالذكر أن األسواق 
الهندية تعتبر من أكثر وأسرع 
البورصات تعافيا على مستوى 
العالم، كما انها من األســـواق 
القليلة التي جنحت في تخطى 
األزمة املالية العاملية بشـــكل 
كبيـــر، حيث حققت مؤشـــر 
بورصة نيودلهي منوا خالل 
الفتـــرة من ديســـمبر ٢٠٠٨ 
الى نوفمبر ٢٠١٠ بلغ ٩٨٫١٪، 
وكانـــت األوضاع أفضل حاال 
التي  ملؤشر بورصة مومباي 
حقق مؤشرها الرسمي خالل 
نفس الفتـــرة أرباحا بلغـــت 

 .٪١٠٢٫٣

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
قيمة البيوع املستقبلية في سوق األوراق 
املالية بلغت خالل شهر نوفمبر املاضي 
٣٣٫٨ مليون دينار، الفتة الى ان اجمالي ما 
مت تداوله بلغ ١١٨٫٨ مليون سهم نفذت من 

خالل ٧٦٢ صفقة. وقالت املصادر ان األسهم 
املتداولة عبر البيوع املستقبلية توزعت 
على كل قطاعات السوق عدا قطاع التأمني، 
مشيرة الى ان عدد الشركات التي تداولت 
أسهمها عبر هذه األداة بلغ ٥٩ شركة عبارة 
عن ٧ في قطاع البنوك، و١٥ شركة في قطاع 

االستثمار، و١٠ شركات في قطاع العقارات، 
و٩ شركات صناعية، و١٣ شركة في قطاع 
اخلدمات، وشركتني في قطاع األغذية، و٣ 
شركات في قطاع غير الكويتي. وأضافت 
ان ٩٤٫٨٪ من األســـهم املتداولة من خالل 
البيوع املستقبلية تركزت على فترة الـ 

٣ أشهر حيث بلغت كميات التداول لتلك 
الفترة ١٠٩٫٣ ماليني سهم نفذت من خالل 
٧٢٣ صفقـــة بلغت قيمتهـــا ٣٠٫٧ مليون 
دينار، فيما شهدت فترة الـ ٦ أشهر تداول 
٩٫٥ ماليني سهم نفذت من خالل ٣٩ صفقة 

بقيمة ٣٫١ ماليني دينار. 

 قيمة تداوالت البيوع المستقبلية 
  عبر تداول ١١٨٫٨ مليون سهم في نوفمبر

 ٣٣٫٨ مليون دينار 
 ٩٤٫٨٪ من األسهم المتداولة تركزت على فترة الـ ٣ أشهر

 المسعود: «الدولية للمنتجعات» ملتزمة ببنود عقد «الضباعية»
  و«الصفاة لالستثمار» هي التي أخلت به

 قال رئيـــس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشـــركة 
الدولية للمنتجعات نضال املسعود ان الشركة التزمت حرفيا 
ببنود العقد املبرم مع شركة الصفاة لالستثمار لشراء أرض 
الضباعية، مشـــيرا الى انه «ليس صحيحا ما ادعاه نائب 
رئيس مجلس اإلدارة السابق في شركة الصفاة بشأن هذه 
الصفقة وذلك خالل تصريحه الذي أدلى به أثناء اجلمعية 

العامة لشركة الصفاة».
  وأشـــار املســـعود، في تصريح صحافي، الى أن الكتب 
الصادرة من اجلهات احلكومية املختصة تؤكد قيام الشركة 
الدولية للمنتجعات بتنفيذ كل التزاماتها وحتويل األرض 
طبقا لالتفاق املبرم مع شـــركة الصفاة، إال أن األخيرة قد 
أخلت بالتزاماتها بدفع باقي مبلغ الصفقة حسبما مت االتفاق 

عليه.

  وأضاف: أننا منذ خمسة أشهر نحاول حل املوضوع بشكل 
ودي وطرحنا العديد من احللول الودية التي وافقت عليها 
شركة الصفاة ثم تراجعت عنها بعد ذلك، بل إن األمر وصل 
إلى أن طرحت شركة الصفاة بعض احللول، وعندما وافقنا 

عليها تراجعت عنها وتنصلت مما وعدت به.
  وبني «بعد أن تأكد لنا عدم جدية شركة الصفاة لالستثمار 
في حل املوضوع بشكل ودي وأغلقت متاما باب املفاوضات، 
لم جند أمامنا إال أن نســـتخدم األدوات القانونية من أجل 

تنفيذ بنود العقد وحماية حقوق مساهمي الشركة».
  واختتم املســـعود تصريحه قائال «اننا في الوقت الذي 
منـــد أيدينا للحلول الودية من أجـــل إنهاء املوضوع فإننا 
لن نتهاون في حتصيل حقوق الشـــركة إذا ما ارتأينا عدم 

 نضال املسعودجدية الطرف اآلخر». 

 سيساعد على تفعيل نظم الرقابة الداخلية في البورصة كحزام أمان داخلي

 السيف لـ «األنباء»: قرار فصل الشركات التي يتم تداولها 
في البورصة دون قيمتها االسمية قبل نهاية العام الحالي

 محمود فاروق
  أكد مدير عام سوق الكويت لألوراق 
املالية حامد السيف أن هناك قرارا سيصدر 
قبل نهاية العام احلالي بشـــأن أوضاع 
الشركات التي يتم تداولها في البورصة 
دون قيمتها االسمية والتي يتجاوز عددها 
٩٠ شـــركة، مبينا أن اجتماعات اللجان 
املستحدثة في السوق مازالت مستمرة 
للخروج بصيغة قانونية لفصل الشركات 
اجليدة في الســـوق وحتويل الشركات 
التي لديها مشـــاكل وتعثرات  األخرى 

   وكان الســـيف قد استمع إلى نحو 
١٥ مديـــرا في البورصـــة، عن ادارة كل 
منهم وعن اهم املشاكل والعقبات التي 
تعترضه وخصوصا التطوير، مستعرضا 
مستقبل الســـوق في ظل الفصل الذي 
ســـيتم بعد صدور قانون الهيئة، الن 
الكيان اجلديد سيكون مختلفا في ظل 
قانون ينشد الشفافية، والسيما أيضا 
العمل على تنمية السوق، وجعله سوقا 
مركزيا يحوي شـــركات على مستوى 
عال، من خالل تطوير األنظمة املوجودة 

لسوق آخر باالستناد إلى قانون الهيئة 
الذي سيعطي مرونة للفصل والتنظيف 
التي شـــهدها  املعاناة  والتحويل، بعد 

السوق خالل األزمة.
  وأضاف السيف في تصريح خاص لـ 
«األنباء»، أن القرار الذي سيصدر خالل 
األيام املقبلة سيساعد على تفعيل نظم 
الرقابة الداخلية في البورصة كحزام امان 
داخلي، اضافة الى رقابة هيئة اسواق املال 
مبا يعمـــل على نقاء االجواء والصورة 

وفقا ألعلى املستويات.

ليصبح سوقا شفافا يلبي كل االحتياجات 
الدولية ويراعي كل املتطلبات املستقبلية 
ويستوعب الكثير من األدوات، وال ينقصه 

املال أو الكفاءات لذلك. 

 حامد السيف


