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أكثر 5 شركات لديها فائض غير محقق من تقييم أسهم اخلزانة

املتحدزينساحلمتدين أاتصاالت

قيمة األموال املوظفة في أسهم اخلزانة على القطاعات
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»زين« تتصدر أكثر الشركات توظيفًا لألموال في شراء أسهم الخزانة بمبلغ 568 مليون دينار في نهاية مارس 

»الجمان«: 1.2 مليار دينار حجم األموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة لـ 110 شركات
ق���ال تقرير مرك���ز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية إن األموال املوظفة في شراء أسهم 
اخلزانة بلغت 1.291 مليار دينار لعدد 110 شركات 
مارست حقها في شراء أس���هم اخلزانة حتى 
2010/03/31، بينما بلغت القيمة السوقية لتلك 
األسهم في 2010/6/6 نحو 1.036 مليار دينار، أي أن قيمتها السوقية 
تراجعت مبعدل 19% عن تكلفتها، وتعادل القيمة الس���وقية ألس���هم 
اخلزانة نحو 3% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية البالغ 31.2 مليار دينار، وجتدر اإلشارة الى أنه لم متارس 66 
شركة حقها في شراء أس���هم اخلزانة، كما لم تتوافر البيانات املالية 

لعدد 50 شركة حتى تاريخ 2010/6/6. 
وأوضح التقرير أن متوس���ط نسبة ملكية الشركات املدرجة التي 
مارس���ت حقها في شراء أس���همها بلغ 2.6% من رأس مالها، وهو ما 
يعادل 2.1 مليار سهم، وشكلت الش���ركات التي استخدمت حقها في 
شراء أسهم اخلزانة 49% من إجمالي الشركات املدرجة في مقابل %29 
للش���ركات التي لم متارس ذلك احلق، بينما لم تتوافر بيانات مالية 
عن 22% من الشركات املدرجة للربع األول 2010، وقد متلكت 38 شركة 
أقل من 2% من رأس مالها مب���ا يعادل 53% من اإلجمالي، كما متلكت 
33 شركة 2 إلى 5% من رأس مالها مبا يساوي 30% من اإلجمالي، في 
حني س���يطرت 19 ش���ركة على أكثر من 5% من رأس مالها، وذلك مبا 
يعادل 17% من إجمالي الش���ركات التي مارست حقها في شراء أسهم 

اخلزانة كما في 2010/3/31.
ومبقارنة تكلفة أسهم اخلزانة كما في 2010/03/30 وأسعار األسهم 
كم���ا في 2010/06/06، فقد بلغ صافي العجز غير احملقق في األرصدة 
القائمة ألسهم اخلزانة 255 مليون دينار، وهو ناجت عن إجمالي عجز 
غير محقق مبق���دار 291 مليون دينار لعدد 76 ش���ركة، وذلك مقابل 
فائض غير محقق مببلغ 36 مليون دينار لعدد 31 شركة، أي أن %69 
من الشركات التي مارس���ت حقها في شراء أسهم اخلزانة قد تكبدت 
عجزا غير محقق، بينما كان الفائض غير احملقق حليف 31% من تلك 
الش���ركات، علما بأن هناك 3 شركات )وربة، أركان، أصول( مارست 
حقها في شراء أسهم اخلزانة وتساوي تكاليفها أسعارها في البورصة 

في 2010/6/6. 
وقد تصدرت »زين« أكثر الش���ركات املدرجة توظيفا لألموال في 
شراء أس���هم اخلزانة مببلغ 568 مليون دينار حيث متتلك 9.9% من 
أسهمها، تلتها � بفارق شاسع � »جلوبل« مببلغ 59 مليون دينار التي 
متلك 6.8% من أس���همها، ثم »وطني« مببلغ 58 مليون دينار، والذي 

يسيطر على 1.5% فقط من رأس ماله. 
من جهة أخرى، استنفدت »املتحد« و«الدولي« و»الساحل« حقها 
في شراء أسهم اخلزانة وذلك بتملك 10% من رأس مال كل منها كما في 
2010/03/31، تلتها � مباشرة � »زين« بأعلى نسبة متلك أسهم خزانة 
بنسبة 9.9% من رأس مالها كما أسلفنا، ثم »املركز« و»إيفا« و»بيان« 

بنسبة 9.5 و9.1 و9% على التوالي. 
وقد تصدرت »جلوبل« باقي الش����ركات التي مارست حقها في شراء 
أس����هم اخلزانة من حيث أعلى عج����ز غير محقق في تقييمها مببلغ 50 

ملي����ون دينار، تلتها كل من »إيفا« و»خليج ب« مببلغ 30 مليون دينار 
لكل منهما، ثم »الدولي« مببلغ 21 مليون د.ك، أما من حيث نسبة العجز 
غير احملقق إلى رأس املال، فتصدرت القائمة »ايفا« بنس����بة 41%، تلتها 

»جلوبل« مبعدل 38%، ثم »مزايا« بنسبة %26.
أما فيما يتعلق بالفائض املطلق غير احملقق ألرصدة أسهم اخلزانة 
كما في 2010/3/31 وفقا ألسعار 2010/6/6، فقد تصدر »املتحد« القائمة 
مببلغ 15 مليون د.ك، تاله »زين« مببلغ 11 مليون دينار، ثم »الساحل« 
مببلغ 3 ماليني دينار، ومن حيث نس���بة الفائض إلى رأس املال، فقد 
احتل الصدارة أيضا »املتحد« بنسبة 14%، تاله »الساحل« بنسبة %4.4، 

ثم كل من »املعامل« و»بترولية« مبعدل 3.6% لكل منهما. 
أما من حيث أكثر القطاعات توظيفا لألموال لشراء أسهم اخلزانة، 
فتصدر قطاع اخلدمات القائمة مببلغ 650 مليون دينار، والتي تشكل 
50% من اإلجمالي، حيث يش���كل املبلغ اخلاص ب� »زين« والبالغ 568 
مليون دينار 87% من إجمالي قطاع اخلدمات و44% من إجمالي السوق 
ككل، وتال قطاع اخلدمات في هذا املضمار البنوك مببلغ 254 مليون 
دينار مبا يعادل 20% من اإلجمالي، ثم قطاع االستثمار مباشرة مببلغ 
251 مليون دينار مبا يعادل 19% من إجمالي األموال املوظفة في شراء 

أسهم اخلزانة كما في 2010/3/31.
م���ن جانب آخر، تتفاوت مواقف الش���ركات املدرجة جتاه أس���هم 
اخلزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم 
التأثير على س���عر الس���هم في البورصة، أو لرمبا كان السبب عدم 
توافر الس���يولة لتملكها، أو حتى االعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به 
في البورصة، مما ال يش���جع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء 
بعض املسؤولني عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة في 
البورصة، وباملقابل، ال يبادرون هم بشرائها، مما قد يفسر انخفاض 
املتوسط العام لتملك أسهم اخلزانة إلى 2.6% باملقارنة مع 10%، وهو 

احلد األقصى املسموح به من رأس املال.
أما عن دوافع إقدام بعض الش���ركات على ممارسة حقها في شراء 
أسهمها فهي متعددة، منها، السعر املغري للسهم في البورصة من حيث 
انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر اجلهات التي 
لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات 
أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خاصة إذا كانت 
سيولته منخفضة، أو للحد من املضاربات احلادة والضارة على سهمها، 
هذا من ناحية املمارسات اإليجابية مبا يتعلق بتملك أسهم اخلزانة، أما 
املمارس���ات السلبية فهي متعددة، ومنها توظيف املعلومات الداخلية 
في عمليات الشراء والبيع، خاصة قبل وبعد األحداث احلساسة سواء 
كانت ايجابية أو سلبية، أي أن الشركة ذاتها متارس � بعض األحيان 
� عمليات املضاربة الضارة على أس���همها، كما تعمد بعض الش���ركات 
إلى شراء أسهم اخلزانة بغرض حتييدها من عمليات املنافسة، وذلك 
بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق املسيطر على مجلس اإلدارة، أو 
رمبا جتميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو 
بآخر إلدارة الشركة، وذلك من خالل اتفاق مسبق، كما تدخل عمليات 
الرفع واإلس���ناد لبعض األسهم ألسباب مش���بوهة من ضمن دوافع 

ممارسة بعض الشركات حلقها في شراء أسهم اخلزانة. 

النسبة من رأس المال )%( عدد األسهم  ) بالمليون سهم ( الشركةالترتيب

106.95110املتحد1

103.63710الدولي2

62.46310ساحل3

425.7129.9زين4

48.0949.5املركز5

65.3699.1ايفا6

35.4999.0بيان7

23.3308.9كامكو8

92.0068مشاريع9

18.3187.8املصالح ع10

15.0977.5االحتاد ع11

55.0406.9التخصيص12

89.0186.8جلوبل13

32.2906.5مزايا14

22.5006املدينة15

59.8006ميادين16

41.3265.7هيتس تلكوم17

102.2555.4متويل خليج18

7.7205.1بترولية19

13.1504.9أسواق20

39.4884.8وطنية21

20.5354.6اخلليجي22

14.4424.4كويت انفست23

2.3804.3نابيسكو24

3.5504.3يوباك25

9.2104.2أريج26

39.3593.8أجيليتي27

64.0613.7التجارية28

8.8973.7التعمير29

8.0003.3السالم30

10.2003.3متدين أ31

8.7303.3أرجان32

6.7203.3صلبوخ33

11.7573.2مدار34

1.6303.1املعامل35

17.3163أسمنت36

3.4303دواجن37

6.1292.9وطنية د.ق38

22.9552.9متحدة39

11.0802.8صاحلية40

5.1542.8منتزهات41

27.3592.6برقان42

4.2942.5خليج ت43

14.2732.5م سلطان44

5.4112.5مواشي45

1.3172.3فنادق46

1.2352.2ورقية47

15.6092.1نور48

8.9362.1أدنك49

6.0282.1دانة50

50.9842خليج ب51

6.4472العقارية52

25.0091.9صناعات53

2.2121.9هيومن سوفت54

15.2721.7استثمارات55

1.6501.7تنظيف56

النسبة من رأس المال )%( عدد األسهم  ) بالمليون سهم ( الشركةالترتيب

8.5801.7خطوط وطنية57

1.4871.6الصخور58

47.8981.5وطني59

10.9061.5الديره60

32.1331.3بيتك61

11.0561.3خليج متحد62

2.7591.2عقار63

5801.2صفوان64

1.1381.1سينما65

11.5011أهلي66

2.6241كميفك67

3.3801إجنازات68

2.3240.9ص متحدة69

1.5700.8كويت ت70

3.1300.6تسهيالت71

7530.6سنام72

2.8710.6اتصاالت73

1860.6الغذائية74

1.6280.6إنوفست75

1.8680.5متدين ع76

9590.5أجيال77

5440.5رمي78

1.5740.5وطنية م ب79

8000.5اخلصوصية80

2.1060.4كويتية81

8370.4أسيكو82

3260.3وثاق83

1000.3اجلبس84

3.5250.3القرين85

2100.3املشتركة86

5600.3عمار87

8600.2جتارة88

3270.2بحرية89

2400.2امتيازات90

830.2النخيل91

1.7150.2قابضة م ك92

1.0100.1عارف93

5360.1الصفاة94

215.00.1وربة95

1.161.00.1عقارات ك96

200.00.1* أركان97

1.240.00.1دبي االولى98

830.00.1م األعمال99

272.00.1أنابيب100

70.00.1سكب ك101

315.00.1منا قابضة102

837.00.1صفاة طاقة103

390.00.1الرابطة104

1.190.00.1الصفوة105

70.00.01جتاري106

33.00.01أصول107

3.00.01خليج زجاج108

40.00.02مشاعر109

29.00.04ب ك تأمني110

2.092.2132.6اإلجمالي / املتوسط

ترتيب الشركات من حيث نسبة أسهم الخزانة إلى رأس المال  كما في 2003/10/31

 المبلغ ) بالمليون دينار ( الشركةالترتيب
567.834زين1
58.998جلوبل2
57.568وطني3
56.984مشاريع4
48.220خليج ب5
45.234الدولي6
43.957املتحد7
39.627أجيليتي8
35.994ايفا9
35.070بيتك10
28.064صناعات11
17.355مزايا12
16.923برقان13
16.342املركز14
15.122متويل خليج15
14.574التجارية16
12.979أسمنت17
12.342كامكو18
9.210ميادين19
9.179استثمارات20
9.056تسهيالت21
7.848اخلليجي22
7.340ساحل23
7.283وطنية24
7.276بيان25
6.938أهلي26
6.837هيتس تلكوم27
5.873نور28
5.518التخصيص29
5.332كويت انفست30
5.010املدينة31
4.672متحدة32
4.573مدار33
3.687أسواق34
3.674خليج متحد35
3.598اتصاالت36
3.421أرجان37
3.417املصالح ع38
2.807بترولية39
2.594م سلطان40
2.442صاحلية41
2.357أريج42
1.966االحتاد ع43
1.774أدنك44
1.746متدين أ45
1.680السالم46
1.615خليج ت47
1.452العقارية48
1.397الديرة49
1.376التعمير50
1.368دانة51
1.338وطنية د.ق52
1.312يوباك53
1.268خطوط وطنية54
1.175كميفك55
1.165صلبوخ56

ترتيب الشركات من حيث األموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة كما في 2010/3/31
 المبلغ ) بالمليون دينار ( الشركةالترتيب

1.154مواشي57
933منتزهات58
869نابيسكو59
854سينما60
772الرابطة61
721القرين62
665دبي االولى63
650وطنية م ب64
646هيومن سوفت65
640ص متحدة66
613قابضة م ك67
588كويتية68
584دواجن69
565إجنازات70
540كويت ت71
535الصخور72
523متدين ع73
446املعامل74
433أسيكو75
371عارف76
319أجيال77
297عقار78
256تنظيف79
253ورقية80
224فنادق81
198عقارات ك82
198صفوان83
189الصفاة84
188إنوفست85
187الصفوة86
184اخلصوصية87
182صفاة طاقة88
173سنام89
161املشتركة90
152م األعمال91
98بحرية92
93سكب ك93
75جتاري94
72رمي95
72الغذائية96
55منا قابضة97
47جتارة98
44وثاق99
41وربة100
30اجلبس101
30عمار102
19امتيازات103
14* أركان104
9مشاعر105
4أنابيب106
4النخيل107
3أصول108
2خليج زجاج109
2ب ك تأمني110

1.290.738اإلجمالي

تـقرير


