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 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماع جلنة 
سوق الكويت لالوراق املالية الذي كان مقررا انعقاده 
اليوم قد مت تأجيله الى موعد الحق بسبب ارتباطات 
وزير التجارة والصناعة ورئيس جلنة السوق احمد 
الهارون. وذكرت املصادر ان االجتماع كان مدرجا على 
جدول اعماله االطالع على محاضر اللجان الفرعية 

التي انعقدت مؤخرا، فضال عن توصية اللجنة الفنية 
املتعلقة باستحداث مؤشر جديد للسوق قائم على 
قياس اداء ١٥ سهما قياديا تخضع للتقييم الدوري. 
ولفتت الى ان اللجنة الرئيسية ستناقش في اجتماعها 
الذي ســـيعقد حتديد موعد آخر له االستراتيجيات 
التقنيـــة والفنية اخلاصة بتطويـــر انظمة التداول 

خاصة مع قرب تطبيق نظام ناسداك اومكس. 

املؤشر  تأجيل اجتماع لجنة السوق الرتباطات وزير التجارة
السعري 

٦٦٦٠٫٩
بتغير قدره

٥٤٫٨ ـ

 د.يحيى اليحيى

 فرقد الصانع

 زياد عواد

 أول صندوق لألسهم السعودية يتم تصنيفه في المملكة 

 «A» ستاندرد آند بورز» تمنح تصنيفًا بدرجة» 
لصندوق جلوبل لألسهم السعودية

املتجه من األعلى إلى األسفل قد أخذ 
بعني االعتبار وميكن االسترشاد 
به في توزيع األصول. ويستهدف 
مدير الصندوق االستثمار في أسهم 
الشركات املتداولة بأقل من قيمتها 
العادلة من خالل استخدام الطرق 
التقليدية املتبعة في فرز األسهم، 
والبحوث التي يجريها الوسطاء 
للحصول على أفكار جديدة. ويقيم 
فريق إدارة الصندوق األسهم األكثر 
تفضيــــال على أســــاس مضاعف 
الربحيــــة، وبتطبيــــق أســــلوب 
النقدية املخصومة  التوزيعــــات 
لتقييم األسهم متى بلغ تركيزه 
على اســــتثمارات احملفظة أعلى 
إدارة  مســــتوياته. وقال رئيس 
األصول في جلوبل الســــعودية 
زيــــاد عــــواد: «نحــــن فخورون 
بالتصنيف الذي منحته مؤسسة 
إدارة  آند بورز لتقييم  ستاندرد 
الصناديق لصندوق جلوبل لألسهم 
السعودية والذي تبني بوضوح أن 
اإلستراتيجية التي اتبعناها في 
إدارة الصندوق قد حققت النتائج 
املنشودة. وسيواصل الفريق في 
حتليل الشركات لتحديد قيمتها 
أرباحها  إلــــى  العادلة اســــتنادا 
املتوقعة في املستقبل، وتدفقاتها 
النقدية مع األخذ في االعتبار حالة 
االقتصاد ونشاط السوق». وتعد 
جلوبل الشركة الرائدة في إدارة 
األصول واالستثمارات املصرفية 
في املنطقة، حيث تقدم مجموعة 
كبيرة من اخلدمات االستثمارية 
لعمالئها من املؤسسات واألفراد. 
وقد حصلت ثالثة صناديق أخرى 
من الصناديق التي تديرها جلوبل 
وهي صندوق جلوبل للشركات 
اخلليجيــــة الرائــــدة، وصندوق 
جلوبــــل اخلليجي اإلســــالمي، 
وصندوق جلوبل ألكبر ١٠ شركات، 
علــــى تصنيف بدرجــــة «A» من 
مؤسسة ستاندرد اند بورز لتقييم 

إدارة الصناديق. 

القياسي عند  باالعتبار مؤشــــر 
بناء احملفظة دون التقيد بها مما 
يســــمح بتقدمي قيمة مضافة من 
خالل عملية انتقاء األسهم وتوزيع 

األصول.
  ومنذ تأسيسه، حقق صندوق 
جلوبل لألسهم السعودية أداء فاق 
أداء مؤشــــر القياس والصناديق 
املماثلــــة نتيجة لعمليــــة انتقاء 
األسهم التي شكلت احملرك األساسي 
لهذا التفوق، حيث حقق الصندوق 
عوائد بلغت نســــبتها ١٥٫٢٪ في 
العام ٢٠١٠ مقارنة بأداء مؤشــــر 
القياس الذي بلغ ٨٫٢٪ متفوقا عليه 
بنسبة ٧٪. وقد حقق الصندوق 
منذ تأسيســــه في فبراير ٢٠٠٩، 
عوائد بنسبة ٥٦٫١٪ باملقارنة مع 
عوائد املؤشر البالغة ٣٨٫٢٪، أي 
متفوقا على أداء املؤشــــر بواقع 

.٪١٧٫٩
  وقد صرحت مؤسسة ستاندرد 
آند بورز بأن مدير الصندوق يسعى 
إلى حتقيق عوائد تتجاوز عوائد 
مؤشر القياس بنسبة تتراوح بني ٣ 
و٥٪ خالل السنوات اخلمس املقبلة 
من خالل محفظة استثمارية مركزة 
تضم قرابة ٢٠ ســــهما سعوديا. 
الذي يتبعه مدير  النهج  ويتجه 
القمة  إلى  القاعدة  الصندوق من 
املنهج  بشكل أساســــي، رغم أن 

العاملي   أعلن بيت االستثمار 
ـ السعودية (جلوبل السعودية) 
اليوم عن حصول صندوق جلوبل 
لألسهم السعودية تصنيفا بدرجة 
«A» من مؤسســــة «ستاندرد آند 
بورز» لتقييــــم إدارة الصناديق 
االستثمارية. ويعد هذا أول تصنيف 
من قبل مؤسســــة «ستاندرد آند 
بورز» لصندوق أسهم في اململكة 

العربية السعودية.
  ويســــتثمر صندوق جلوبل 
الســــعودية في األسهم  لألسهم 
املدرجة في الســــوق السعودية، 
ويهدف إلى حتقيق منو في رأس 
املال على املدى الطويل في إطار 
مســــتويات مخاطــــرة محكومة 
ومحددة مسبقا. ويهدف الصندوق 
إلى حتقيق عوائد تفوق املعدالت 
النمو  املتوسطة، مســــتفيدا من 
االقتصادي املتوقع في السعودية 
مــــع احلفاظ في الوقت ذاته على 
مســــتوى مالئم من التنويع بني 
أصول الصندوق، وخفض حجم 
املخاطر الكلية التي ينطوي عليها 
االستثمار في الصندوق من خالل 

االستثمار في قطاعات مختلفة.
  وقد حصل الصنــــدوق على 
تصنيف بدرجة «A» من مؤسسة 
«ستاندرد آند بورز» لتقييم إدارة 
الصناديق االســــتثمارية بعد أن 
أظهر مستويات عالية من اجلودة، 
استنادا إلى عملياته االستثمارية، 
أدائه مقارنة بالصناديق  وثبات 
املماثلة له، بفضل النهج احلكيم 
الذي اتبعه مدير الصندوق في بناء 
احملفظة االستثمارية، والذي يبدأ 
من القاعــــدة إلى القمة ويتضمن 
حتليــــال موضوعيا من أعلى إلى 
أســــفل. وقد ســــاعد كل من فرز 
األسهم، وإجراء التحليالت املالية 
األساسية والبحوث الالزمة إلدارة 
األصول في بناء محفظة تتكون 
من أسهم تتداول بأقل من قيمتها 
العادلة. يأخــــذ مدير الصندوق 

 قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل وإحصائية 
ألعلى أســـهم تداوال من حيث الكميات واملبالغ في سوق الكويت 
لـــألوراق املالية لعام ٢٠١٠، ان إجمالي التداول في ســـوق الكويت 
لألوراق املالية لعام ٢٠١٠ بلغ نحو ١٢٫٥ مليار دينار، حيث استحوذت 
١٠ أسهم على ٤٤٪ من قيمة التداول مبا يعادل ٥٫٥ مليارات دينار، 

بينما كان نصيب باقي األســـهم والتي يزيد عددها على ٢٠٠ سهم 
٥٦٪ من القيمة املتداولة مبا يعادل ٧٫٠ مليارات دينار. 

  وقد تصدر سهم «زين» أكثر األسهم تداوال من حيث القيمة مببلغ 
١٫٣٨٤ مليـــار دينار، تاله «الوطني» مببلـــغ ٨٧٧ مليون دينار، ثم 
«بيتك» بتداول ٦٩٧ مليون دينار، وكانت حصص األسهم املذكورة 

من إجمالي القيمة املتداولة ١١٫١٪ و٧٫٠٪ و٥٫٦٪ على التوالي. 
  أما من حيث معدل الدوران، أي نســـبة األســـهم املتداولة لكل 
شركة على إجمالي أســـهمها، فقد تصدر سهم «املنتجعات» أعلى 
معدل دوران مبقـــدار ١٠٫٥١ مرات، تاله «جيزان» مبعدل ٩٫٧ مرات 
ثم «تنظيف» مبقدار ٥٫٨ مرات، وقد شـــكل عدد أعلى ١٠ أسهم من 

حيـــث معدل الدوران نحو ٢٧٪ من إجمالي عدد األســـهم املتداولة 
خالل عام ٢٠١٠، بينما شـــكلت باقي الشركات، والتي يفوق عددها 
٢٠٠ شـــركة، باقي النســـبة والبالغة ٧٣٪، علما بأن إجمالي عدد 
األسهم املتداولة خالل العام ٢٠١٠ بلغ ٧٤ مليار سهم مبعدل دوران 

٠٫٧ مرة للسوق ككل. 

 في تقرير خاص لـ «األنباء»: ١٠ أسهم استحوذت على ٤٤٪ من قيمة التداول بما يعادل ٥٫٥ مليارات دينار

 سهم «زين» األكثر تداوًال من حيث القيمة بـ ١٫٣٨٤ مليار دينار تاله «الوطني» بـ ٨٧٧ مليون دينار ثم «بيتك» بتداول ٦٩٧ مليون دينار

 «الجمان»: ١٢٫٥ مليار دينار إجمالي التداول في البورصة خالل ٢٠١٠

 أكثر ١٠ أسهم تداوالً من حيث المبالغ خالل العام ٢٠١٠ 
 النسبة (٪)  كمية األسهم (ألف سهم)  المبلغ  السهم  الترتيب 

 ١١٫١٪  ١٫٠٩٠٫٧٩٨  ١٫٣٨٤٫٢٧٣  زين  ١ 
 ٧٫٠٪  ٦٨٨٫٣٢٨  ٨٧٧٫٢٢٥  وطني  ٢ 
 ٥٫٦٪  ٦٢٩٫١٦٨  ٦٩٧٫١٤١  بيتك  ٣ 
 ٣٫٧٪  ٨٦٠٫٩٤٥  ٤٦٥٫٩٤١  اجيليتي  ٤ 
 ٣٫١٪  ١٫١١٨٫٠٧٠  ٣٨٨٫٩٩٩  صناعات  ٥ 
 ٣٫١٪  ١٫٥١١٫٧٣٠  ٣٨٧٫٥٧٤  الدولي  ٦ 
 ٣٫٠٪  ٨٥٧٫٧٥٥  ٣٧٢٫٦٤٥  خليج ب  ٧ 
 ٢٫٦٪  ٧٥٨٫٣٧٠  ٣٢٦٫٢٥٩  برقان  ٨ 
 ٢٫٥٪  ٣٫٥٣٣٫٢٨٠  ٣١٧٫٠٩٧  ايفا  ٩ 
 ٢٫٤٪  ١٫٢٩٢٫٦٧٠  ٣٠٣٫٩٠٥  الرابطة  ١٠ 

 ٤٤٫١٪  ١٢٫٣٤١٫١١٤  ٥٫٥٢١٫٠٥٩  اجمالي فرعي 
 ٥٥٫٩٪  ٦٢٫٣٩٢٫٧٧١  ٧٫٠٠٣٫٢١٩  باقي األسهم 

 ١٠٠٪  ٨٧٫٠٧٤٫٩٩٩  ١٢٫٥٢٤٫٢٧٨  اإلجمالي الكلي 

 اكثر ١٠ أسهم من حيث معدل الدوران خالل العام ٢٠١٠ 
 النسبة  عدد االسهم المتداولة (ألف سهم)  معدل الدوران  السهم  الترتيب 

 ٢٫٢٪  ١٫٦٢٢٫٤٨٠  ١٠٫٥  املنتجعات  ١ 
 ٣٫٥٪  ٢٫٦٢٥٫٦٠٠  ٩٫٧  جيزان  ٢ 
 ٠٫٨٪  ٥٩٨٫٧٤٠  ٥٫٨  تنظيف  ٣ 
 ٠١٫٩٪  ١٫٣٧٦٫٠٤٠  ٥٫٧  السالم  ٤ 
 ١٫٤٪  ١٫٠٧٦٫٨٤٠  ٥٫٠  مبرد  ٥ 
 ٤٫٨٪  ٣٫٥٣٣٫٢٨٠  ٤٫٩  ايفا  ٦ 
 ١٫٧٪  ١٫٢٩٢٫٦٧٠  ٤٫٩  الرابطة  ٧ 
 ٢٫٠٪  ١٫٤٨٢٫٣٢٠  ٣٫٧  صافتك  ٨ 
 ٤٫٧٪  ٣٫٥١٤٫٨٠٠  ٣٫٣  املستثمرون  ٩ 
 ٣٫٨٪  ٢٫٨٣٥٫٧٦٠  ٣٫١  عقارات ك  ١٠ 

 ٢٦٫٩٪  ١٩٫٩٥٨٫٥٣٠  اجمالي فرعي 
 ٧٣٫١٪  ٥٤٫٣٤٥٫٥٨٠  -  باقي األسهم 

 ١٠٠٪  ٧٤٫٣٠٤٫١١٠  ٠٫٧  االجمالي 

 أعلـــن بنك اخلليج الدولي عن 
حتقيق أربـــاح صافية بلغت بعد 
استقطاع الضرائب ١٠٠٫٤ مليون 
دوالر عام ٢٠١٠، مقارنة مع خسائر 
بلغـــت ١٥٢٫٦ مليون دوالر للعام 
السابق، وفي الربع األخير من عام 
٢٠١٠ بلغت األرباح الصافية ١٤٫٣ 
مليون دوالر، مقارنة مع خسارة 
مقدارها ١٣٢٫٤ مليون دوالر للربع 

األخير من عام ٢٠٠٩.
  وبلغت إيـــرادات الفوائد التي 
الدخل ١٥٦٫٢  أكبر فئات  شـــكلت 
مليون دوالر، أي بتراجع مقداره 

٢٤٪ عن عام ٢٠٠٩.
   ويعزى هذا التراجع إلى قيام 
البنـــك بتخفيض حجـــم املخاطر 
العامة  امليزانية  فـــي  واملديونية 
من جهة وتراجع معدالت الفائدة 
مبستوى قياسي من جهة أخرى، 

 أعلنت شركة اخلليج للتأمني 
عن حتقيق صافي ربح بقيمة ٧٫٧ 
ماليني دينار (٢٧٫٥ مليون دوالر) 
وبربحية ٤٦٫٢ فلسا للسهم الواحد 
وبقيمة دفترية للسهم بلغت ٤١٤٫٦ 
فلسا عن السنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠، باملقارنة مع ٥ 
ماليني دينار (١٨ مليون دوالر) عن 
عام ٢٠٠٩ وهو ما ميثل زيادة قدرها 
٢٫٧ مليون دينار بنســــبة تعادل 

٥٢٫٣٪ عن العام السابق.
  وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة ٢٥٪ (٢٥ فلسا 
للسهم الواحد) وتوزيع أسهم منحة 
بنسبة ٥٪ (٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) 
عن السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ وتخضع هذه التوصية ملوافقة 
اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة 

واجلهات الرقابية األخرى.
  كما ســــجلت شــــركة اخلليج 

أما إيرادات الرسوم والعموالت فقد 
ارتفعـــت مبقدار ١٫٥ مليون دوالر 
لتصل إلى ٤٢٫٢ مليون دوالر، مما 
يعكس اهتمام البنك بزيادة اإليرادات 
املتحصلة من الرسوم. وبلغت أرباح 
املتاجرة ١٢٫٧ مليون دوالر تشكل 
في معظمها إيرادات من أنشـــطة 
صرافة العمالت للعمالء، فيما بلغت 
اإليرادات األخرى أيضا ١٢٫٧ مليون 
دوالر متثل أساسا أرباح استثمارات 
في أسهم مدرجة وأرباحا محققة من 
محفظة األوراق املالية االستثمارية، 
وانخفضت املصاريف مبقدار ٩٫٥ 
ماليني دوالر، أي بنسبة ٨٪، لتصل 
الى ١١٣٫٣ مليون دوالر، ويعكس هذا 
االنخفاض في املصاريف اإلجراءات 
الفعالـــة التي اتخذها البنك خالل 
التكاليف  الســـابق ملواءمة  العام 
مع مستوى وطبيعة أعمال البنك 

للتأمني ارتفاعا في إجمالي اإليرادات 
لعام ٢٠١٠ بنسبة ١٣٪ مقارنة مع 
إيرادات عام ٢٠٠٩، حيث بلغ إجمالي 
اإليرادات لهذا العام ٦٩ مليون دينار 
(٢٤٦٫٢ مليون دوالر) باملقارنة مع 
٦١٫١ مليــــون دينار (٢١٨٫٣ مليون 

دوالر) للعام ٢٠٠٩.
  وارتفعت قيمة إجمالي األصول 
من ٢٥٤ مليون دينار في نهاية عام 
٢٠٠٩ لتصل إلى ٢٦٠٫٤ مليون دينار 
فــــي نهاية عام ٢٠١٠ بزيادة ٢٫٣٪ 

وبقيمة ٦٫٤ ماليني دينار.
  أما عن النشــــاط التأميني فقد 
ارتفعت أقساط الشركة من ٩٧٫٢ 
مليون دينار فــــي عام ٢٠٠٩ إلى 
١١٩٫٨ مليون دينار عن عام ٢٠١٠ 
أي بنســــبة ٢٣٫٢٪، كما مت تدعيم 
االحتياطيات الفنية للشركة بنسبة 
٨٪ ومبقدار ٥٫٦ ماليني دينار لتصل 

إلى ٧٥٫٤ مليون دينار.

املناســـبة قال رئيس    وبهذه 
مجلس إدارة بنك اخلليج الدولي 
جماز بن عبداهللا السحيمي: «في 
أعقاب اتخاذ العديد من اإلجراءات 
الفعالة عام ٢٠٠٩ لتعزيز استقرار 
البنك، اتســـمت بيئـــة األعمال 
بالتفاؤل احلذر في بداية عام ٢٠١٠ 
وذلك بسبب استمرار التحديات 
التي شـــهدتها املنطقة وأسواقها 
العاملية،  املاليـــة  نتيجة لألزمة 
وبعد تقوية هيكل امليزانية العامة 
أصبح البنك في وضع أفضل ميكنه 
من االستفادة من فرص األعمال 
انتعاش األوضاع  الناجمة عـــن 
االقتصادية على املستويني الدولي 
واإلقليمي وحتقيق الربحية مرة 
أخـــرى وإعـــادة صياغة توجهه 

االستراتيجي».
  من جانبه قال الرئيس التنفيذي 

القطاعات االقتصادية».
  واضاف ان مركز الشركة املالي 
اجليد يكفله االنضباط املتشــــدد 
والسياســــة احملاسبية املتحفظة 
إدارة  فــــي  املهنــــي  واألســــلوب 

األصول.
  ولفت قائال: «لقد أصبح لدينا 
ســــيولة جيدة ستســــاعدنا على 
االستمرار في إستراتيجيتنا الهادفة 
إلى التوسع اإلقليمي وانتهاز الفرص 
االستثمارية اجليدة خالل هذا العام، 
وقد سجلت معظم شركاتنا التابعة 
التأمينية  أداء جيدا في عملياتها 
رغم الصعوبات التي واجهت معظم 
األسواق العربية من انخفاض في 
مؤشرات األسواق املالية وزيادة في 
املنافسة السعرية وقلة في اإلنفاق 

احلكومي واخلاص».
  وفيما يتعلق بتوسعات الشركة 
اإلقليمية، أوضح الصانع بالقول: 

الدولي د.يحيى بن  لبنك اخلليج 
عبداهللا اليحيى «أنه مت خالل العام 
تعزيز قاعدة متويل البنك بشكل 
جوهري من خـــالل إصدار ناجح 
لسندات مقومة بالريال السعودي 
بلغت قيمتها ٣٫٥ مليارات ريال (٩٣٣ 
مليون دوالر) ومدتها خمس سنوات، 
يطرح البنك بنجاح أيضا في نوفمبر 
٢٠٠٩ سندات قيمتها ملياري ريال 
سعودي ومدتها ثالث سنوات في 
اململكة العربية السعودية، وقد أكد 
البنك  الكبير على سندات  الطلب 
من مجموعة عريضة من املؤسسات 
والشـــركات املرموقة ثقة السوق 
العالية فـــي البنك، وجنحت هذه 
السندات في تقليص اعتماد البنك 
على التمويل قصير األجل وتقليل 
الفجوة بني آجال استحقاق أصوله 

وخصومه». 

«قمنا خالل العام ٢٠١٠ بزيادة نسبة 
متلكنا في كل من شــــركة الشرق 
العربي للتأمني في األردن من ٥٥٪ 
البحرينية  إلى ٨٨٫٧٪، والشركة 
الكويتية للتأمــــني من ٥١٫٢٪ إلى 
٥٦٫١٢٪، كما قامت شركتنا التابعة 
«اخلليج لتأمينات احلياة» بتملك 
٤٢٫٥٪ من الشركة املصرية للتأمني 

التكافلي «حياه ـ مصر».
  وفيما يتعلق بالوضع الداخلي 
للشركة قال الصانع: «لقد حدث 
تغيير جوهري بهيكل مساهمي 
بتملك  العام  هذا  الشركة خالل 
فيرفاكس فاينانشال هولدينغز 
الكنديـــة ملا نســـبته ٤١٫٣٪ من 
رأسمال شـــركتنا مما يجعلها 
ثاني أكبر مساهم بالشركة وإننا 
على ثقة من أن ذلك سيســـاعد 
الشـــركة في حتقيـــق خططها 

وإستراتيجيتها.

الراهنـــة، ومت وضع مخصصات 
خسائر مبقدار ٤ ماليني دوالر فقط 
لعام ٢٠١٠، ما يؤكد حكمة السياسة 
احلذرة التي اتبعها البنك في حتديد 

املخصصات خالل عام ٢٠٠٩.

  ومبناسبة اإلعالن عن النتائج 
املالية للشركة، قال رئيس مجلس 
ادارة شركة اخلليج للتأمني فرقد 
عبداهللا الصانع: «لقد كان عام ٢٠١٠ 
عاما في غاية الصعوبة بالنسبة 
للكثير من الشركات في مختلف 

 ١٠٠ مليون دوالر أرباح «الخليج الدولي» في ٢٠١٠ 
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