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أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عطفا 
على إعالنه الس���ابق بتاري���خ 2009/8/23 
واخلاص بحصول البنك األهلي املتحد )أهلي 
متحد( على موافقة البنك املركزي العراقي 
على قيام البنك بزيادة حصته في رأس مال 
املصرف التجاري العراقي من 49% الى %75، 
أفاد البنك بأنه قد حصل بتاريخ 2010/6/21 

على موافقة هيئة األوراق املالية على طلب 
البنك بش���راء 6.6 مليارات سهم من أسهم 
املصرف التجاري العراقي في سوق العراق 
لألوراق املالي���ة وذلك وفقا ألنظمة ولوائح 
السوق، وأفاد البنك بأنه بصدد الشروع في 
اجراءات شراء أس���هم املصرف املشار إليها 

أعاله خالل األيام املقبلة.

»أهلي متحد« يحصل على موافقة لزيادة حصته في المصرف التجاري العراقي

الجعفر: »جبلة« تعيد هيكلة بعض مشروعاتها 
و45 مليون دينار إجمالي استثماراتها الحالية

البدء بتوزيع أرباح »أجيليتي«
قال بيان للبورصة ان شركة املخازن العمومية 
»أجيليتي« إفادته بأنه سيتم البدء بتوزيع األرباح 
النقدية بواقع 40% على املساهمني املسجلني بتاريخ 
اجلمعية العمومية املنعقدة في 2010/6/10 اعتبارا من 

اخلميس املوافق 2010/6/24 وذلك على النحو التالي: 
املساهمون في سوق الكويت لألوراق املالية لدى 
الشركة الكويتية للمقاصة � برج احمد واملساهمون 

في سوق دبي املالي في مقر الشركة.

تقوم بتسويق أحد مشاريعها النفطية وكلفته 130 مليون دينار

محمود اجلعفر

حالة من الضبابية يعاني منها 
السوق بسبب غياب الرؤى التي 
متكن املس���تثمرين األجانب في 
الس���وق وتفضيل  إلى  الدخول 
أسواق أخرى على االستثمار في 

سوق الكويت لألوراق املالية. 
 وقال إن األداء التشريعي يعاني 
انحرافا منذ فترة حيث أصبحت 
لغ���ة االتفاق على االختالف هي 
التي أصابت املشاريع التنموية في 

مقتل وجعلتها في مهب الريح.
 وردا ح���ول موقف���ه م���ن 
ن���داءات البعض بض���رورة ان 
تدخل احلكومة بش���كل مباشر 
في البورصة، أوضح اجلعفر أن 
التدخل مباشرة في السوق ليس 
حال وإمن���ا البد من وضع آليات 
محددة للخروج من أزمة السيولة 
عبر تنفيذ مشاريع تنموية جادة 

خالل املرحلة املقبلة. 
 وحول تكوين محافظ عقارية 
حكومي���ة للدخ���ول في ش���راء 
العقارات املتعثرة التي ال جتد من 
يستأجرها، قال إن دخول احلكومة 
بالشراء لعقارات جتارية قائمة لن 
يفيد على املدى الطويل وإمنا هناك 
عدد من اآلليات التي يجب اتباعها 
لتصحيح وضع السوق العقاري 
ومنها طرح منتجات جديدة من 
خاللها ميكنها من احلصول على 
إيرادات تش���غيلية جيدة خالل 
فترة ما بعد تداعيات األزمة املالية 

العاملية.

األداء االقتص���ادي ككل بالقول 
ان البورص���ة وإن كان���ت جزءا 
مهما م���ن األداء االقتصادي، إال 
أنها ليست كل االقتصاد، مشيرا 
الى أن تنويع االستثمار بات أحد 
املهمة للمستثمرين مع  املطالب 

زيادة درجة املخاطر. 
 وقال إن األجندة االقتصادية 
للحكوم���ة ه���ي التي س���تحدد 
مالم���ح التوجه العام للبورصة 
وليس متابعة أداء الس���وق من 
خالل ارتفاعات مؤشره العام أو 

انخفاضه.
 وأشار اجلعفر إلى أن السوق 
تأثر بشدة خالل املرحلة املاضية 
التهدي���د والوعيد ووقف  بلغة 
املش���اريع التي أطلقتها أصوات 
نيابية مما أثر سلبا على حركة 
البورص���ة باإلضافة إلى وجود 

عمر راشد
التنفيذي في  كشف الرئيس 
القابضة محمود  ش���ركة جبلة 
اجلعفر عن قيام الشركة بتسويق 
احد مش���اريعها الصناعية في 
القطاع النفطي على مس���اهمني 
استراتيجيني في الكويت وخارج 
الكوي���ت وذلك للب���دء بتنفيذه 
في النص���ف الثاني م���ن العام 

احلالي. 
 ولف���ت اجلعفر في تصريح 
خاص ل�� »األنباء« الى أن تكلفة 
املشروع 130 مليون دينار وتساهم 
الش���ركة فيه بنس���بة 16% من 
رأسماله، مشيرا الى أن الشركة 
تسعى إلعادة خطة هيكلة بعض 
مشروعاتها مع التركيز على تنفيذ 

استثماراتها احلالية. 
 وبني أن إجمالي استثمارات 
الش���ركة احلالية يصل إلى 45 
مليون دين���ار يتركز 80% منها 
في السوق الكويتي والبقية خارج 

الكويت. 
 وقال إن تخارج الشركة من 
بعض املشروعات غير وارد حاليا 
بسبب طبيعة األزمة املالية حيث 
تتراجع األصول بشكل ملحوظ 
وبيعها حاليا يعد من قبيل حرق 

األسعار. 
 وعل���ق الرئي���س التنفيذي 
في ش���ركة جبلة القابضة على 
أداء البورص���ة وتأثير تقلباتها 
العنيف���ة باجت���اه الهبوط على 

»المجموعة الدولية لالستثمار« تعتزم التخارج من حصتها 
في »بتروجلف« وحصص مؤثرة بشركات تابعة

ارتفاع جيد لصندوق الدرة اإلسالمي خالل الشهر الماضي

 صناديق »جلوبل« حققت نموًا ملموسًا في رأسمالها
 منذ بداية 2010 بسبب تنوع مصادر االستثمار

السيولة التي تواجهها تلك الشركات 
والصعوبة في إعادة جدولة الديون 
القصيرة األجل في ظل تشدد البنوك 
في منح االئتمان، باإلضافة إلى ذلك 
فإن مصادر دخل بعض الشركات من 
إدارة األصول وإيرادات االستثمار قد 
تضاءلت إلى حد كبير مما انعكس 
سلبا على التدفقات النقدية وإمكانية 
سداد االلتزامات املالية في تاريخ 

استحقاقها. 

ربحية شركات االستثمار

هذا ويعتبر قطاع الش���ركات 
االس���تثمارية من أكثر القطاعات 
تضررا في ربحيته وذلك نتيجة 
التراجعات احلادة التي ش���هدها 
سوق الكويت لألوراق املالية منذ 
بدء األزمة املالية في سبتمبر 2008، 
ولم تكن تلك األسباب فقط خلف 
الصعوب���ات التي واجهها القطاع 
بل كانت أيضا تتمحور حول عدة 

نقاط أساسية أهمها:
1 - شح السيولة النقدية مما 
اثر س���لبا على اقتناص الفرص 
االس���تثمارية اجليدة املتاحة في 

السوق. 
2 - فقدان الثقة بالسوق نتيجة 
للتذبذب احلاد في أسعار األسهم 
وعدم وضوح االجتاه الذي يسلكه 

السوق. 
3 - تخوف املس���تثمرين من 
اخلسائر احملتملة وتفادي املخاطرة 

مبا تبقى من مدخرات.
4 - صعوبة البيئة التشغيلية 
التي تواجهها الش���ركات العاملة 
في القط���اع املالي نتيجة ش���ح 
التي أصبحت  خطوط االئتم���ان 
خطوطا حمراء ال تتعداها اجلهات 

املقرضة.
5 - تدفق���ات نقدية ضعيفة 
وخصوصا من األنشطة التشغيلية 
الت���ي بال���كاد تس���تطيع الوفاء 
بااللتزامات املالية لبعض الشركات، 
بعد أن كانت تلك التدفقات وفيرة 
ومدعومة بالتدفقات من األنشطة 

االستثمارية واالستدانة.

للشركات االس���تثمارية والبالغ 
عددها 51 شركة استثمارية مدرجة 
ضمن قطاع االستثمار في سوق 
الكويت لألوراق املالية كما في 31 
مارس 2010 يتبني أن 10 شركات 
فقط ال تس���توفي املعيار الذي مت 
وضعه من قبل »املركزي« حيث 
تخطت الرافعة املالية لديها ال� 1:2 
وهذا ما يضع تلك الشركات حتت 
ضغط تخفيض الرافعة املالية عبر 
سداد جزء من ديونها أو من خالل 
إعادة الرسملة التي تعتبر حاليا 
من احللول الصعبة وذلك في مهلة 
أقصاها سنتان مت حتديدها من قبل 
البنك املركزي بدءا من شهر يونيو 
2010 وحتى نهاية شهر يونيو من 

عام 2012.
أما بالنسبة للشركات املتبقية 
والبالغ عددها 41 شركة، فعلى الرغم 
من أنها تستوفي معيار »املركزي« 
املتعلق بالرافعة املالية إال أن بعضها 
العقبات  الي����زال يواجه بع����ض 
حيث ان املشكلة األساسية تكمن 
في حجم الديون واس����تحقاقاتها 
القصيرة األجل وذلك بسبب مشاكل 

مت وضعه���ا من قب���ل »املركزي« 
والتي تتعلق منها بالرافعة املالية 
للشركات االستثمارية يتبني لنا 
حسب آخر امليزانيات املعلنة كما 
في 31 مارس 2010 أن عددا كبيرا من 
شركات القطاع يستوفي هذا املعيار 
ومبعدل ديون إلى حقوق املساهمني 
للقطاع لم تتجاوز ال� 1:1.44 وفي 
رأينا أن هذا يعد مؤشرا جيدا ولكنه 

املمنوحة لهذا القطاع وذلك لعدة 
أسباب أهمها غياب السيولة النقدية 
وعدم قدرة بعض الشركات على 
املالية حيث  بالتزاماته���ا  اإليفاء 
جلأ البعض إلى إعادة جدولة تلك 
الديون، كما كان لتش���دد البنوك 
في من���ح القروض له���ذا القطاع 
دورا أساسيا في تراجع القروض 
املمنوحة للشركات االستثمارية 

غير كاف نظرا لقلة السيولة لدى 
الشركات والتي تؤثر سلبا على 
األداء املالي من ناحية العزوف عن 
اقتناص الفرص االستثمارية اجليدة 
التي قد تعود بالربحية وترفع من 
جودة األصول. باإلضافة إلى ضعف 
القاعدة الرأسمالية والديون التي 

تثقل ميزانيات بعض الشركات.
وفي حتليل ألرقام الرافعة املالية 

من 5.67 مليارات دينار في نهاية 
2008 إلى 5.53 مليارات دينار في 
نهاية شهر مارس من 2010 وذلك 
بنسبة انخفاض بلغت 3%. وبالتالي 
ارتفعت نس���بة الدين إلى حقوق 

املساهمني لتصل إلى 1:1.44.

معيار الرافعة المالية الجديد

وبالرجوع إل���ى املعايير التي 

مليارات دينار كما في ديس���مبر 
2008، يعود الس���بب في ارتفاع 
نسبة الدين إلى حقوق املساهمني 
من 1:1 في سبتمبر 2008 إلى 1:1.38 
ف���ي ديس���مبر 2008 ومن ثم إلى 
1:1.44 في مارس 2010 إلى اخلسائر 
التي منيت بها معظم الش���ركات 
االستثمارية نتيجة انخفاض قيمة 
احملافظ االس���تثمارية والتي مت 
حتميلها على بند حقوق املساهمني 
العمومية للشركات  امليزانية  في 
لتأثر س���لبا على الرافعة املالية 
والوضع املالي لتلك الشركات، حيث 
ش���هدت حقوق املساهمني لقطاع 
الش���ركات االستثمارية انخفاضا 
حادا منذ بداية األزمة املالية لتصل 
إلى حوال���ي 3.83 مليارات دينار 
)13 مليار دوالر( في نهاية ش���هر 
مارس 2010 مقارنة مع 6.13 مليارات 
دينار )21.5 مليار دوالر( في نهاية 
س���بتمبر من عام 2008 وبنسبة 

انخفاض بلغت %38.
أما منذ بداية 2009 وحتى شهر 
مارس م���ن عام 2010 لم تطرأ أي 
تغييرات جذرية في حجم القروض 

قامت إدارة بحوث االستثمار في 
شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األص���ول »كامكو« بإصدار 
تقري���ر يتطرق إلى الوضع املالي 
املدرجة  للشركات االس���تثمارية 
والتي عانت صعوبات على مختلف 
األصعدة في مواجهة األزمة املالية 
التي أصابت األسواق املالية وأزمة 
االئتمان احمللية وتسليط الضوء 
على تطورات الرافعة املالية للقطاع 
والتي باتت في الوقت احلالي من 
أهم املعايي���ر نظرا ألزمة الديون 
والس���يولة التي تواجهها العديد 
من الشركات االستثمارية. كما نود 
اإلش���ارة إلى أن التحليل املعتمد 
الش���ركات االس���تثمارية  لقطاع 
املدرجة يعتمد على األرقام املجمعة 
للقطاع بشكل كلي وال يتطرق ألي 

شركة بشكل مباشر.
 وبالعودة إلى الرافعة املالية أي 
نسبة الدين إلى حقوق املساهمني 
نالح���ظ أنه بالرغم م���ن أن تلك 
النسبة منخفضة إلى حد ما لدى 
عدد كبي���ر من الش���ركات إال أن 
املشكلة األساسية تكمن في توافر 
السيولة النقدية للوفاء بااللتزامات 
املالي���ة التي تخطت عتبة ال� 5.5 
مليارات دينار )18.8 مليار دوالر( 
لشركات االستثمار املدرجة، حيث 
يعتبر جزء كبير من تلك الديون 

ذا استحقاقات قصيرة 
وف���ي حتلي���ل نس���بة الدين 
حلقوق املساهمني لقطاع الشركات 
االستثمارية جند أنها ارتفعت خالل 
فترة الربع األخير من 2008 على 
الرغم من تراج���ع حجم قروض 
قطاع الشركات االستثمارية بنسبة 
7.5% من 6.13 مليارات دينار في 
س���بتمبر 2008 ليصل إلى 5.67 

محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن صناديق 
جلوب���ل حققت نموًا ف���ي رأس مالها منذ بداية 
العام عبر استثمارها في مجموعة متنوعة من 
الشركات المدرجة بالبورصة، مبينة أن صندوق 
مؤشر جلوبل ألكبر عش���ر شركات وصندوق 
جلوبل المأمون حققا ارتفاعا ملموسا في األداء 

منذ بداية العام الحالي.
وأضاف���ت المص���ادر ان األداء المرتفع لتلك 
الصناديق يعود الى السياسة االستثمارية الجيدة 
التي ينتهجها فريق ادارة األصول لدى جلوبل 
مدعومة بمنهجية بحثية شديدة الدقة في انتقاء 
األسهم التي يتم االستثمار فيها وسط توقعات 
بأن تحصل صنادي���ق »جلوبل« على تصنيف 
مرتف���ع والمرتبة األولى بنهاي���ة العام الحالي 

مقارنة بالصناديق المحلية والخليجية.
وأفادت بأن أداء صندوق الدرة االسالمي الذي 

يستثمر في األسهم المتطابقة مع أحكام الشريعة 
االسالمية والمدرجة في البورصة حقق ارتفاعا 
جيدًا في األداء خالل الشهر الماضي ليصبح من 
بين أفضل الصنادي���ق أداء بالنصف االول من 
العام الحال���ي مقارنة بالصناديق األخرى التي 

تعمل في ذات المجال.
تجدر اإلشارة إلى أن بيت االستثمار العالمي 
)جلوب���ل( وبنك الخليج أبرم���ا اتفاقية يعمل 
بموجبها بنك الخليج كوكيل بيع لبعض الصناديق 
االستثمارية المنتقاة التي تديرها )جلوبل( والتي 
تستثمر في أسواق األسهم المحلية ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتن���ص االتفاقية على أن يقدم بنك الخليج 
لعمالء الخدمة المصرفية المميزة فرص االستثمار 
في صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة 
وصندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي لالستثمار 

في دول مجلس التعاون.

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة املجموعة 
الدولية لالستثمار تعتزم التخارج من حصص مؤثرة في 
شركات تابعة لها خالل الفترة املقبلة وذلك لتعديل وضع 
املجموعة وش���ركاتها التابعة حيث من املقرر التخارج 
من حصة الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي »بترو 
جلف« بعد أن تلقت الش���ركة عروضا جيدة منذ فترة 
وخلصت إلى حتمية التخارج منها في الوقت احلالي.

وأفادت بأن املجموعة تدرس حاليا تأس���يس شركة 

قابضة تضم حتت مظلتها جميع الشركات التي ستبقى 
بعد إمت���ام عملية إعادة الهيكلة املزم���ع تنفيذها على 

مستوى عدد من الشركات التابعة.
ومن جانب آخر، ذكرت مصادر ان اللجنة املش���كلة 
ملتابعة ملف املديونيات بدأت تتفاوض مع الدائنني، حيث 
قامت املجموعة بتكليف شركة كي بي ام جي لالستشارات 
ومكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة بالتعاون 
مع مكتب دي ال ايه بيبر العاملي بهدف املس���اعدة في 
 تقدمي اخليارات املطروحة خلطة إعادة الهيكلة. وبدأت 

شركة كي بي ام جي مبراجعة مستقلة ألعمال املجموعة 
ويشمل نطاق   املراجعة إعداد تقييم مبدئي للوضع املالي 
احلالي للشركة واخليارات   املطروحة أمامها، ومن املتوقع 
تق���دمي التقرير النهائي في 30 يونيو املقبل مبا يضمن 
ذلك استمرار ممارسة املجموعة ألعمالها بشكل طبيعي. 
وكشفت ان الشركة أرسلت إلى البنك املركزي بياناتها 
املالية عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 وتنتظر 
احلصول على موافقة »املركزي« عليها خالل األسبوع 

املقبل متهيدا إلعادة سهم الشركة إلى التداول.

تدرس تأسيس شركة قابضة وميزانيتها مازالت تدقق بـ »المركزي«

انخفاض حاد في حقوق مساهمي شركات االستثمار بـ 38% إلى 3.83 مليارات دينار 
في تقرير لـ »كامكو« عن تطور الرافعة المالية لقطاع الشركات االستثمارية بنهاية مارس الماضي

ارتفاع نسـبة الدين لحقوق المسـاهمين إلى 1:1.44 بسبب انخفاض قيمة المحافظ االسـتثمارية وتحميلها على بند حقوق المساهمين أثر سـلباً على الرافعة المالية
10 شـركات فقط ال تسـتوفي معيار »المركزي« الجديد وهو ما يضعها تحت ضغط تخفيض الرافعة المالية عبر سـداد جزء من ديونها أو إعادة الرسملة 

تطور حقوق  المساهمين لقطاع الشركات االستثمارية المدرجة منذ سبتمبر 2008تطور الرافعة المالية لقطاع الشركات االستثمارية المدرجة مقارنة مع حجم القروض منذ سبتمبر 2008

تشـدد البنوك سـاهم في تراجـع القـروض الممنوحة إلـى 5.53 مليارات دينـار بنهايـة الربع األول 


