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73.2 مليون دينار خسائر الشركة في 2010 بتراجع 51٪ عن 2009

الغنيم: ظروف السوق مازالت تؤثر على محفظة استثمارات »جلوبل«
لتعيني املزيد من القيادات لدعم 

التوسع في أعمال الشركة.
كم���ا انخفض���ت تكالي���ف 
الفوائد بنسبة 32% لتصل إلى 
23.8 مليون دينار باملقارنة مع 
الفوائد املس���جلة في  تكاليف 
ع���ام 2009 والبالغة 35 مليون 
دين���ار الناجمة ع���ن انخفاض 
الفوائد في تسهيالت  أس���عار 
إعادة اجلدولة وانخفاض أصل 
الدين م���ن 578.8 مليون دينار 
في 31 ديس���مبر 2009 إلى 521 
مليون دينار في 31 ديسمبر 2010 

بانخفاض بلغ نسبته %10.

سداد الديون

وقد سددت »جلوبل« 178.3 
مليون دوالر من الديون املستحقة 
عليها للبنوك خالل عام 2010 أي 
ما يشكل 10.3% من إجمالي املبالغ 
املستحقة عليها وفقا التفاقية 
إعادة جدولة الديون متجاوزة 
املبالغ املستحقة  بذلك إجمالي 

السداد في 10 ديسمبر 2010.
التقلب���ات  وبالرغ���م م���ن 
التي تشهدها أسواق  املستمرة 
اخلليج والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا والتي تتركز فيها غالبية 
استثمارات الشركة، استطاعت 
»جلوبل« س���داد املس���تحقات 
الرئيس���ية من خالل التخارج 
من بعض استثماراتها بأسعار 
جيدة. وأش���ارت »جلوبل« الى 
انها جنحت حتى اآلن في الوفاء 
بجميع التزاماتها وفقا التفاقية 
الديون، مؤكدة  إعادة جدول���ة 
التزاماتها  انها تواصل س���داد 
املالية من خ���الل التخارج من 
استثماراتها وزيادة رأس املال، 
وتس���وية املنازعات القضائية 
املتعلقة باس���ترداد مبلغ 250 
مليون دوالر من بنك أم القوين 

الوطني.
وقد حازت »جلوبل« جائزة 
ابت���كارا« من  »الصفقة األكثر 
مؤسس���ة يورومني وذلك عن 
التسهيالت اإلسالمية املتضمنة 

في اتفاقية إعادة جدولة الديون، 
وق���د منح���ت »جلوب���ل« هذه 
اجلائزة تقدي���را لروح املهنية 
والش���فافية الت���ي أبدتهما في 
تعاملها مع البنوك خالل عملية 
إعادة اجلدولة، وللهيكل املبتكر 
للصفقة الذي ساعد على استقرار 

الشركة من الناحية املالية.

حكم مؤيد من المحكمة

كما متت اإلشارة سابقا، الى 
ان احملكمة االبتدائية في إمارة 
دبي أصدرت في التاسع عشر من 
يوليو من العام 2010، حكما يلزم 
بنك أم القيوين الوطني بإعادة 
وديعة مببلغ 250 مليون دوالر 
كانت الش���ركة قد أودعته لدى 
البنك في أغسطس 2008 مضافا 
إليه فائدة سنوية نسبتها %9 
اعتب���ارا من 8 فبراير من العام 
2009 حتى تاريخ السداد وجميع 

املصاريف اخلاصة بالدعوى.
ورفض���ت احملكم���ة جميع 
الدع���اوى التي أقامه���ا بنك أم 
أم  الوطني ولكن بنك  القيوين 
الوطن���ي مازال ينكر  القيوين 
حق���وق »جلوب���ل« التعاقدية 
والقانونية وأقام دعوى استئناف 

أمام القاضي املسؤول.
وفي معرض تعليقها على هذه 
النتائج قالت رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنت���دب ل� »جلوبل« 
مها خال���د الغنيم: »على الرغم 
من أن ظروف الس���وق مازالت 
تؤثر على محفظة استثمارات 
الش���ركة، فإننا نواصل تركيز 
جهودنا عل���ى تطوير األعمال 
الرئيسية للشركة املدرة للرسوم، 
إدارة األصول،  ف���ي  واملتمثلة 
واالستثمارات البنكية، والوساطة 
املالية وقد كان عام 2010 حافال 
باالجنازات الت���ي حققتها هذه 
األنشطة. حيث واصلنا تطوير 
منتجات وأعمال إدارة األصول 
واالستثمارات البنكية وفي نفس 
الوقت التخارج من استثماراتنا 

الرئيسية وتخفيض الديون«.

اخلليج والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، قامت الشركة بتعيني 
رؤساء تنفيذيني جدد لعملياتها 
التشغيلية في السعودية، ومصر، 

واألردن.

محفظة استثمارات »جلوبل«

وقال���ت »جلوب���ل« ان أداء 
محفظة االستثمارات الرئيسية 
للشركة ظل خالل عام 2010 متأثرا 
سلبا باالضطرابات التي شهدتها 
األسواق في دول اخلليج وبقية 
أسواق منطقة الشرق األوسط 
أفريقيا حيث تتركز  وش���مال 
محفظة اس���تثمارات الشركة، 
مؤكدة »ومع ذلك، مازلنا نثق في 
اآلفاق املستقبلية ألسواق األسهم 
في منطقتي اخلليج والش���رق 

األوسط وشمال أفريقيا«.
وأضافت الشركة انه: »على 
الرغم من التطورات السياسية 
التي حدثت في الفترة األخيرة، 
فإننا في ضوء ظروف االقتصاد 
الكل���ي، نرى أن هن���اك فرصة 
لتحقيق مكاسب بفضل زيادة 
في معدالت منو األرباح والتي 
يصاحبها عمليات إعادة تقييم 
األسهم لصالح االستثمار طويل 
األجل، ومازالت الش���ركة تنفذ 
صفق���ات تخ���ارج منظمة من 
محفظة اس���تثماراتها، ووفرت 
بذلك سيولة نقدية جتاوزت 190 
ملي���ون دوالر خالل عام 2010، 
وسوف تواصل جلوبل التخارج 
من استثماراتها بصفة منتظمة 
كلما سنحت الفرص في السوق 

لذلك«.

التكاليف التشغيلية

وتواصل »جلوبل« سعيها 
خلفض تكاليف التشغيل. حيث 
العامة  انخفض���ت املصروفات 
جللوبل بنسبة 35% خالل عام 
2010 مقارنة بالعام 2009، فيما 
بقيت تكالي���ف املوظفني ثابتة 
تقريبا، على الرغم من انخفاض 
ع���دد املوظفني، وذل���ك نتيجة 

ذراع إدارة األصول البديلة لبيت 
العاملي )جلوبل(،  االس���تثمار 
بتوزي���ع 70 مليون دوالر على 
عمالئها في عام 2010 من خالل 
التخارج من بعض االستثمارات 
وم���ن العوائد التي حققتها من 
استثماراتها في صناديق امللكيات 
اخلاصة. وبذلك جتاوز إجمالي 
املبالغ املوزعة للعمالء 120 مليون 
دوالر خ���الل العامني املاضيني 
على الرغم من حتديات السوق 
التي تواج���ه عمليات التخارج 
من االس���تثمارات في امللكيات 

اخلاصة.
نش���اط  صعي���د  وعل���ى 
االس���تثمارات البنكية، شهدت 
»جلوبل« التوقيع على عدد من 
عقود تقدمي خدمات االستشارات 
املالية مع بعض الش���ركات في 
املنطق���ة العاملة ف���ي قطاعات 
العقار، والنق���ل، واالتصاالت 

وغيرها.
وقام���ت »جلوب���ل« ب���دور 
املالي ف���ي صفقة  املستش���ار 
إيرتل  استحواذ شركة بهارتي 
على شركة زين أفريقيا )ما عدا 
السودان واملغرب( والتي بلغت 
قيمتها 10.7 مليارات دوالر كما 
قامت »جلوبل« بدور مس���اعد 
مدير الطرح في االكتتاب العام 
األولي اخلاص مبجموعة عامر 

القابضة.
 وتلقت »جلوب���ل« جوائز 
عديدة عن الدور الذي قامت به 
في تقدمي خدمات االستثمارات 
البنكية ومت تصنيفها كواحدة من 
شركات االستثمار العاملية الرائدة 
في تقدمي اخلدمات االستشارية 
في صفقات االندماج واالستحواذ 
حس���بما ورد ف���ي تقريري���ن 
منفصلني ملؤسستي تومسون 
رويترز وميرجيرماركت، استنادا 
إلى صفقات االندماج واالستحواذ 
الدولية املبرمة خالل األش���هر 

الستة األولى من عام 2010.
ولتعزي���ز تواجد »جلوبل« 
في األسواق الرئيسية في دول 

ليكون بذلك من أفضل الصناديق 
أداء في منطقة اخلليج.

 وقد حصلت »جلوبل« على 
لقب أفضل مدير لألصول على 
مستوى الكويت لعام 2010، كما 
حصل صندوق مؤشر جلوبل 
ألكبر 10 ش���ركات على جائزة 
»أفضل صندوق لألس���هم لعام 
2010« من مجلة إدارة الصناديق 
االستثمارية في الشرق األوسط 
 ،)MENA FM( وش���مال أفريقيا
وهي إحدى اجلهات الرائدة التي 
تراقب أداء قطاع إدارة األصول 
في املنطقة، وصنفت مؤسسة 
باركليز هيدج »صندوق جلوبل 
للشركات املتعثرة« في املركز 
السادس في فئة الصناديق التي 
املتعثرة  تستثمر في األس���هم 
لشهر مايو من عام 2010. واحتل 
أيضا صندوق جلوبل للشركات 
اخلليجية الرائدة املرتبة األولى 
من بني مجموعة تضم 14 صندوقا 
خليجي���ا مماثال، وفق���ا ملوقع 

»زاوية«.
عالوة على ذلك، قامت »جلوبل 
كابيت���ال ماجنمنت احملدودة«، 

مما جعل »جلويل السعودية« 
من أكبر مديري الصناديق في 
اململكة، وقد مت تصنيف صندوق 
النور م���ن قبل »ليبر رويترز« 
كأفضل الصناديق االستثمارية 
أداء في السعودية للنصف األول 

من عام 2010. 
وقال���ت الش���ركة انها بدأت 
العم���ل ف���ي ع���ام 2010 م���ع 
آند بورز«  مؤسسة »ستاندرد 
لتصني���ف صن���دوق »جلوبل 
لألسهم السعودية«، وقد حصل 
الصندوق في بداية العام احلالي 
عل���ى تصنيف مبرتبة A، وهو 
يعتبر بذلك أول صندوق أسهم 
س���عودي يحص���ل عل���ى هذا 
التصنيف من مؤسسة »ستاندرد 
آند بورز« لتقييم إدارة الصناديق 
ان  الى  االستثمارية، مش���يرة 
هذا النجاح يؤك���د على أهمية 
إستراتيجية الشركة التوسعية 
التي تنتهجها جلوبل في دول 

اخلليج العربي.
كما حقق صندوق »جلوبل« 
للشركات اخلليجية الرائدة عوائد 
23.1% خ���الل عام 2010  بلغت 

أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( امس عن نتائجه املالية 
عن الع���ام املالي املنتهي في 31 

ديسمبر 2010.
وأوضح »جلوبل« في بيان 
صحاف���ي ان األعم���ال القائمة 
على الرسوم واألتعاب، شاملة 
)إدارة األصول، واالستثمارات 
املالية(،  البنكية، والوس���اطة 
حققت إيرادات تشغيلية بلغت 
قيمتها 20.7 مليون دينار وأرباحا 
بلغت 10.6 ماليني دينار خالل 

عام 2010.
وانخفضت مصروفات الفوائد 
بنسبة 32% خالل عام 2010، كما 
العامة  انخفض���ت املصروفات 
بنسبة 35% عام 2010، بينما بلغ 
إجمالي خس���ائر الشركة 73.2 
مليون دينار )بواقع 0.060 دينار 
للسهم الواحد(، بانخفاض قدره 
51% عن اخلسائر املسجلة في 
السابق  العام  الفترة من  نفس 
والبالغ���ة 148.8 مليون دينار 
)بواق���ع 0.122 دينار للس���هم 
الواحد(، وبلغت األصول املدارة 
لصالح العمالء 5.1 مليارات دوالر 

في نهاية العام 2010.
وحققت العديد من الصناديق 
التي تديرها »جلوبل« أداء فاق 
أداء مؤشرات القياس والصناديق 
املماثلة لها، ومنح قسم خدمات 
الصناديق مبؤسسة ستاندرد 
 »A« آند بورز تصنيفا مبرتبة
التي  لثالثة م���ن الصنادي���ق 
تديرها جلوبل وهي: صندوق 
جلوبل للش���ركات اخلليجية 
الرائدة، وصندوق جلوبل ألكبر 
10 ش���ركات، وصندوق جلوبل 

اخلليجي اإلسالمي.
من جانب آخر، بلغ إجمالي 
األصول التي تديرها »جلوبل« 
في اململكة العربية السعودية من 
خالل صندوق جلوبل لألسهم 
الس���عودية، وصندوق جلوبل 
لألسهم الس���عودية اإلسالمية 
)النور( ما يزيد على 100 مليون 
دوالر في نهاية ديسمبر 2010 

179.3 مليون دينار قيمة الديون املستحقة التي قامت »جلوبل« بتسديدها للدائنني خالل العام املاضي

»أثمان« انتخبت أعضاء 
مكملني ملجلس إدارتها

2.3 مليون دينار أرباح 
»املصالح العقارية«

اثمان  العمومية لش���ركة  انتخب���ت اجلمعي���ة 
االستثمارية امس ثالثة اعضاء مكملني ملجلس االدارة 

هم شركة نفائس عضوين، وهاني البشالوي.
وعقدت العمومية بحضور رئيس مجلس ادارة 
الشركة بدر بوراشد وقد أقرت العمومية بندا جديدا 
لتفويض ترخيص ملجلس االدارة لبيع عقارات الشركة 

أو رهنها او اعطاء الكفاالت او عقد القروض.
عاطف رمضان  ٭

أعلنت شركة املصالح العقارية  انها حققت أرباحا 
بلغت 2.3 مليون دينار أي ما يعادل ربحية للسهم 10.9 
فلوس مقابل حتقيقها ألرباح بقيمة 81.5 ألف دينار في 
2009. وقالت ان مجلس إدارة الشركة اوصى باجراء 
توزيع ارباح نقدية 5% من القيمة االسمية، الفتا الى ان 
تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على التحفظ التالي:  
ل���م تقم املجموعة بتجميع احدى ش���ركاتها التابعة، 
شركة جلوبل هوس���بيتاليتي-مالطا )شركة تابعة 
لشركة التعمير لالستثمار العقاري( وذلك لعدم توافر 

البيانات املالية.

قانونيون واستشاريون يكتبون صيغة العقد

مصدر لـ »رويترز«: احتمال توقيع العقد االبتدائي 
لصفقة »زين السعودية« األسبوع املقبل

قالت يوم 16 مارس اجلاري إن 
اململكة القابضة و»بتلكو« وافقتا 
على ضمان جزء من ديون زين 
السعودية كشرط لشراء حصة 
25% في املشغل السعودي وأنه 
»سيتم تسوية وانهاء الكفاالت 
ضمن إجراءات نقل ملكية األسهم 
وإعادة هيكلة رأسمال شركة زين 

السعودية«.
الكويت« في  وقالت »زي����ن 
بيانها في ذلك احلني إنه سيجري 
سداد مبلغ 950 مليون دوالر ل� 
»زين« نقدا بالتزامن مع إجراءات 
امللكية كما سيجري سداد  نقل 
مبلغ 250 مليون دوالر بواسطة 
شركة »زين السعودية« باعتباره 
دينا عليها وذلك بعد إعادة هيكلة 

رأسمالها.
وقال����ت مؤسس����ة اإلمارات 
لالتصاالت )اتص����االت( أمس 
األول إنها ستوقف مساعيها إلبرام 
صفقة لشراء حصة مسيطرة في 
منافستها الكويتية »زين« معللة 
ذلك مبا قالت إنه انقسام مجلس 
إدارة »زين« وطول أمد الفحص 

الفني واضطرابات إقليمية.
التي  وقال����ت »اتص����االت« 
مقرها ف����ي أبوظبي ف����ي بيان 
أمس إنها أنهت مناقش����ات مع 
وحدة ملجموعة اخلرافي املساهم 
الرئيس����ي في »زين« لتجميع 
األسهم الالزمة للمضي قدما في 

عرض الشراء.

أن خبراء قانونيني واستشاريني 
يعكفون حاليا على كتابة العقد 
االبتدائي الذي سيمهد الطريق أمام 
»زين السعودية« لفتح دفاترها 
أمام التحالف املش����تري والذي 
سيفتح الباب أيضا أمام مخاطبة 
هيئة االتصاالت السعودية بشأن 
الصفقة حيث ان موافقتها شرط 

ضروري المتامها.
إدارة زين  وقال: »مجل����س 
مستمر في بيع حصة الشركة 
في »زين السعودية« بالشروط 
الت����ي وضعه����ا والتي تش����مل 
حتمله����م »الطرف املش����تري« 
للكف����االت والضمانات اخلاصة 
بالقروض املستحقة على زين 

السعودية«.
وقال إن هذا األمر قد مت رفعه 
بالفعل إلى البنوك الدائنة لكي 
تواف����ق على اس����تبدال حتالف 
اململكة وبتلكو كضامن لديون 
»زين السعودية« بدال من »زين 
الكويت« التي كانت تضمن هذه 

الديون.
وتوق����ع أال تعترض البنوك 
عل����ى هذا اإلج����راء نظرا لكون 
»زين السعودية« لديها عمليات 
تشغيلية كثيرة كما أن التحالف 
املشتري مكون من شركة اململكة 
الس����عودية اململوك����ة لألمير 
السعودي الوليد بن طالل وشركة 
»بتلك����و« املدعومة من حكومة 
البحرين. كانت »زين الكويتية« 

 رويترز: توقع مصدر مطلع 
في ش����ركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( الكويتي����ة أمس أن يتم 
العقد االبتدائي لصفقة  توقيع 
الش����ركة في »زين  بيع حصة 
الس����عودية« لتحال����ف اململكة 
القابضة والبحرين لالتصاالت 
)بتلكو( نهاية األسبوع اجلاري 

أو بداية األسبوع املقبل.
وأكد املصدر الذي اشترط عدم 
الكشف عن هويته انه »ال توجد 
عقبات أمام الصفقة«، وأشار إلى 

1.1 مليون دينار أرباح »املتحدة للدواجن«
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية املتحدة 
للدواجن خالد العلي ان الشركة حققت 1.1 مليون 
دينار صافي ربح السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2010 قبل االستقطاعات مقارنة بخسائر قدرها 32 

ألف دينار للفترة املقارنة عن العام 2009.
واضاف العلي خالل عمومية الشركة التي عقدت 
امس بنس���بة حضور بلغت 68.02% ان اخلسائر 
املرحلة للشركة للعام 2010 بلغت 1.9 مليون دينار. 
وقال ان مجمل ربح التشغيل بلغ 2.4 مليون دينار 
للع���ام 2010 مقارنة ب� 1.5 ملي���ون دينار للفترة 
املقارنة من العام 2009 اي بزيادة قدرها 896 الف 
دينار، مشيرا الى ان مجمل ربح الشركة بلغ 2.53 
مليون دينار للعام 2010 مقارنة بأرباح قدرها 1.6 
مليون دينار للفترة املقارنة من 2009، اي بزيادة 

قدرها 900 الف دينار تقريبا.
وذكر العلي ان اجمالي املوجودات في امليزانية 
العمومية للش���ركة بلغ 15 ملي���ون دينار للعام 
2010 مقارنة ب� 16 مليون دين���ار للفترة املقارنة 

من 2009.
ولفت الى ان الشركة واصلت تنفيذ استراتيجياتها 
وخططها التي اعتمدها مجلس اإلدارة خالل 2010 من 
خالل تطوير وتنمية أداء الشركة وزيادة ارباحها 

وتنوع مصادر دخلها اال ان الظروف احلرجة الداخلية 
واخلارجية كان لها بالغ االهمية على نتائج الشركة 

خالل العام 2010.
واش���ار ال���ى ان اجمالي املصاري���ف االدارية 
والعمومية واملصاريف االخرى للش���ركة بلغ 1.3 
مليون دينار للعام 2010 مقارنة ب� 1.6 مليون دينار 

للفترة املقارنة من 2009.
وعن اخلطط املس���تقبلية للشركة افاد العلي 
بأنها تتمثل في رفع نسبة االنتاج بالنسبة للدجاج 
والبيض واس���تكمال تنفيذ مشروع اعادة تأهيل 
املنشآت ووحدات تربية الدجاج الالحم والدجاج 
البياض )حسب الدراسة( والتركيز على توفير اكبر 
قدر ممكن من الدجاج املجمد في برنامج التموين 

وخفض تكلفة االنتاج.
واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت 
تفويض مجلس إدارة الش���ركة بشراء أسهمها في 
حدود النسبة والشروط والضوابط التي يسمح 
بها القانون والقرارات الوزارية على ان يستمر هذا 
التفويض س���اريا ملدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ 
صدوره، وكذلك توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع 

ارباح عن العام 2010.
عاطف رمضان  ٭

الشركة تواصل 
حتقيق األرباح من 
أنشطتها الرئيسية 

في االستثمارات 
البنكية وإدارة األصول 

والوساطة املالية

»إيفا« تعيد األموال 
املستثمرة في صندوقها 

العاملي املضمون
أعلنت شركة االستشارات املالية الدولية )ايفا(، 
بصفتها مديرا لصندوق ايفا العاملي املضمون، عن 
انتهاء مدة الصن���دوق املنصوص عليها في نظامه 
األساس���ي، وهي ثالث سنوات من بدء النشاط غير 
قابلة للتجديد، وحصولها على موافقة بنك الكويت 
املركزي ووزارة التجارة 

على تصفيته.
وفي هذا الصدد، قال 
نائ���ب رئي���س مجلس 
االدارة في »ايفا« صالح 
الس���لمي ف���ي تصريح 
صحاف���ي: »لقد تعهدت 
ايفا بضمان اعادة املبالغ 
املستثمرة في صندوق 
العامل���ي املضمون  ايفا 
الى املساهمني مخصوما 
من���ه مصاريف واتعاب 
الصندوق، وأي ضرائب 
ان وجدت عند انتهاء مدت���ه، وهاهي اليوم تلتزم، 
كما دائما، مبا تعهدت ب���ه وتعيد 96.2% من املبالغ 
املستثمرة على الرغم من الهبوط الذي طال االسواق 

واملؤشرات التي استثمر الصندوق بها«.
يذكر ان صندوق ايفا العاملي املضمون انشئ في عام 
2008 بهدف االستثمار في األوراق واملؤشرات املالية 
والصناديق االستثمارية املدرجة في السوق األميركي، 
واألوروبي، والصيني، والهندي، وذلك لتحقيق أفضل 

العوائد املمكنة بأقل درجة من املخاطر.

صالح السلمي

 أكد على أن قرارات العاهل السعودي ستغير مجرى التنمية

 اجلاسر: ال خروج غير طبيعي
لرؤوس األموال من السعودية

»املثنى«: البورصة »تترنح« حتت تأثير 
االضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية

قال تقرير ش���ركة املثنى لالس���تثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية يترنح متأثرا باالضطرابات 
السياسية والكوارث الطبيعية، حيث اغلق املؤشر 
السعري للسوق منخفضا مبقدار 22.8 نقطة ليستقر 
على مس���توى 6263.8 بع���د أن كان قد ربح 120.3 
نقطة قي بداية األس���بوع وبذلك يكون املؤشر قد 
خسر 156 نقطة في نهاية تداوالت األسبوع، وكذلك 
أغلق مؤشر املثنى MUDX على خسارة مقدارها 5.12 
نقطة ليستقر على مستوى 628.92، وأغلق املؤشر 
الوزني للسوق على مستوى 437.89 بعد أن خسر 

7.85 نقطة خالل تداوالت األسبوع. 
وشهد كل من املؤشر السعري واملؤشر الوزني 
للسوق زيادة في مس���توى التقلب، وكان املؤشر 
الوزني األكثر تقلبا بنسبة 28.21% بزيادة مقدارها 
1.91%، أما مؤش���ر املثن���ى MUDX، فقد احتل مركز 
املؤشر األقل تقلبا بنسبة 11.09% منخفضا بنسبة 
20.17% مقارنة باألسبوع املاضي، بينما سجل املؤشر 
السعري للسوق نسبة تقلب بلغت 19.54% وبزيادة 
بلغت 5.45% مقارنة باألسبوع املاضي.  وارتفعت 
مؤشرات حجم التداول الثمانية بنسبة 18.3% خالل 
األسبوع، وقاد هذا االرتفاع القطاعات املؤثرة باحلجم 
مثل: قطاع االستثمار، يساهم بنسبة 31%، والذي شهد 
ارتفاعا بنس���بة 42%، تبعه مؤشر قطاع اخلدمات، 

يساهم بنسبة 28% من حجم السوق، مسجال زيادة 
باحلجم بنسبة 14% خالل نفس املدة. 

كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعا جديدا بنسبة 
18.3% إضافة إلى الزيادة التي ش���هدها السوق في 
األسبوع املاضي، وكان هذا االرتفاع في القيمة بقيادة 
قطاع اخلدمات، الذي يس���اهم بنسبة 29.97% من 
قيمة السوق، مسجال زيادة بنسبة 41%، تبعه قطاع 
االستثمار، والذي يساهم بنسبة 13.59% من قيمة 
السوق، ليس���جل ارتفاعا بالقيمة بنسبة %32.4، 
أما قطاع البنوك، الذي يساهم بنسبة 32.55% من 
قيمة الس���وق، فقد س���جل انخفاضا بنسبة %6.9 

خالل نفس املدة. 
 من جانب آخر، ش���هد السقف الكلي لرأس مال 
السوق انخفاضا بنسبة 2.2% مصاحبا النخفاض 

في عدد الصفقات املتداولة بنسبة%23.5.. 
ومن ناحية اتس���اع واجهة السوق، سجلت 45 
شركة متثل نسبة 20.83% من احلجم الكلي للسوق، 
ارتفاعا مقارنة مع 90 شركة في األسبوع املاضي، 
بينما س���جلت 79 ش���ركة انخفاضا مقارنة مع 39 
شركة في األسبوع املاضي ويعد ذلك مؤشرا سلبيا 
واضحا، وبلغ عدد الش���ركات التي لم تشهد تغيرا 
68 ش���ركة، ومتثل نسبة 31.48% من احلجم الكلي 

للسوق. 

وذكر أن املؤسسات الدولية 
الدولي ليست لديه  البنك  مثل 
الس���لطة للضغط على القوى 
االقتصادية، الفتا إلى أن مجموعة 
ال� 20 حققت مصداقية، معتبرا 
إياه���ا »أكبر جتس���يد للرغبة 
العاملية جلع���ل الفائدة العامة 

قبل املصالح الذاتية للدول«.

بسبب سياستها النقدية.
من جهة اخرى قال محافظ 
الع�رب���ي  الن��ق���د  مؤسس���ة 
الس���عودي محمد اجلاس�ر ان 
حزم���ة القرارات الت���ي أعلنها 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز قب�ل 
يومني س�ت�غير مجرى التنمية 

الشاملة في السعودية.
وأش���ار إلى أن الس���عودية 
امليزانية  تس���تخدم فوائ���ض 
لتحقي���ق التنمية االقتصادية، 
موضحا انه عندما تتوافر املوارد 
املالية فإنها تعطي الفرصة جلعل 

االقتصاد أكثر قوة ومتانة.
من جانب آخر أوضح اجلاسر 
أن مجموعة ال���� 20 )جي 20( 
الت���ي تضم في  االقتصادي���ة 
عضويتها الس���عودية وتركيا 
س���تكون ذات تأثي���ر قوي في 

املستقبل.
وعزا ذلك إلى أنها متثل ثلث 
العالم وال تخضع في  س���كان 
نفوذها الى دولة بعينها إضافة 
إلى وج���ود إرادة جماعية فيها 
تؤثر بشكل كبير في القرارات 
الدولية العاملية التي ستقود الى 
إصالح متوقع للوضع االقتصادي 

العاملي.

ج���دة � وكاالت: قال محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
»ساما« محمد اجلاسر امس إن 
اقتصاد الس���عودية في معزل 
عن االضطرابات اإلقليمية على 
نحو مقبول، وإن البنك املركزي 
لم يلحظ أي خروج غير عادي 

لرؤوس األموال.
وأضاف اجلاسر للصحافيني 
عل���ى هامش مؤمت���ر مالي إن 
االضطرابات في العالم العربي لم 
يكن لها أثر يذكر على االقتصاد 
الس���عودية، وتربط  والبنوك 
السعودية عملتها بالدوالر على 
أساس سعر صرف ثابت يبلغ 

3.75 رياالت.
م����ن  الع�دي����د  وينتق����د 
النقدية  السياسة  االقتصاديني 
الس����عودية بس����بب متسكها 
بالدوالر وبسعر الصرف الثابت 
أمامه وه����و ما يحد من قدرتها 
على التعاطي مع املس����تجدات 
الدولية خصوصا أن االقتصاد 
السعودي يعتمد على تصدير 
النفط بش����كل رئيس����ي ولكن 
التي  النقد السعودي  مؤسسة 
تتمسك بسياسة سعر الصرف 
الثاب����ت أمام الدوالر منذ عقود 
محمد اجلاسرتنفي وجود أي ضغوط تضخمية 


