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بما يعادل 6% وبقيمة تتراوح بين 2.6 و3.6 جنيهات للسهم

األسهم القيادية أصبحت مجااًل خصبًا للمضاربة السريعة قصيرة األجل

»اكتتاب القابضة« تكتتب بـ 11.5 مليون دوالر
في الطرح الخاص والعام لـ »عامر جروب المصرية«

»المدينة«: البورصة تشهد خروج السيولة.. وانخفاض حاد في معدالت التداول يوميًا

أعلن����ت ش����ركة اكتت����اب 
القابضة عن قيامها باملشاركة 
في الطرح اخلاص لشركة عامر 
جروب املصرية، حيث بلغت 
الطرح اخلاص للشركة  قيمة 
200 مليون دوالر على أسعار 
تتراوح بني 2.6 و3.6 جنيهات 
مصرية للسهم، وتقدمت شركة 
اكتتاب القابضة بطلب حوالي 
11.5 ملي����ون دوالر مبا يعادل 
حوالي 6% من إجمالي الطرح، 
هذا ومتت تغطي����ة االكتتاب 
اخلاص ملجموعة عامر جروب 
العام  3 مرات وتاله االكتتاب 
الذي متت تغطيته بحوالي 6 
مرات، حيث أغلق كل من الطرح 
العام واخلاص على سعر 2.80 

جنيه مصري.

انكماش وتراجع

ه����ذا وقد مت إدراج أس����هم 
مجموعة عامر القابضة بالسوق 
املصري أول من أمس مبتوسطات 
أسعار أعلى من سعر الطرح. 
وعن مشاركة اكتتاب في هذا 
الطرح األولي الكبير أفاد رئيس 
املدير  التشغيل ونائب  قطاع 
العام بشركة اكتتاب القابضة 
عالء عامر بأن مشاركة شركة 
اكتتاب بهذا الطرح األولي جاءت 
بعد توقف عن املش����اركة بأي 
اكتتابات أولية منذ عام 2008 
ملا ش����هده س����وق االكتتابات 
األولية م����ن انكماش وتراجع 
من حيث القيمة، وكذا املردود 
االستثماري في إستراتيجية 
الش����ركة  اتبعتها  متحفظ����ة 
خالل ع����ام 2009 ومت حتديث 
تلك االس����تراتيجية في 2010 
املال  بتحويل محفظ����ة رأس 
اخلاص للشركة إلى مجموعة 
محاف����ظ متخصص����ة تتميز 
بالثبات مقابل تقلبات األسواق 
وكذلك بالس����يولة العالية من 
خالل التركيز على االستثمار 
املباشر في أسواق رأس املال في 

أسهم قيادية منتقاة لالستفادة 
من تعافي تلك األس����واق بعد 

األزمة العاملية.

رؤية الشركة

وأكد عامر أن رؤية »اكتتاب 
القابضة« تنطوي على أن احملفز 
األساسي لس����وق االكتتابات 
انتعاش أس����واق  األولية هو 
رأس امل����ال الذي ه����و الهدف 
املنشود لتلك االكتتابات ومن 
هنا جاءت إستراتيجية الشركة 
من اإلحجام عن التعرض لسوق 
االكتتاب����ات األولية خالل تلك 
الفترة مع االستفادة من تعافي 
بعض أسواق رأس املال بتنوع 
محافظ الشركة املتخصصة بني 
محافظ تتبع ملؤشرات األسواق 
باإلضافة إلى محافظ اعتمدت 
مناذج استثمارية حديثة وغير 
مس����بوقة متيزت بقلة نسبة 
املخاطر وثب����ات معدل العائد 
االستثماري، التي بدأت تؤتي 
ثمارها وستنعكس مباشرة على 
نتائج الش����ركة في املستقبل 

القريب وكذا األعوام املقبلة.
وعن عودة اكتتاب القابضة 
للمشاركة في سوق االكتتابات 
األولية بني عامر أن استراتيجية 
الشركة كما متيزت بالتحفظ 
فإنها تتمي����ز مبرونة تغيير 
االجتاه في ظل أسواق تغيرت 
ثوابتها وتتواتر عواملها كل يوم 
وأن ما يحدو الشركة بالفعل 
هو حتقيق عوائد استثمارية 
جيدة ف����ي أي ظ����روف أكثر 
من س����عيها لتطبيق منوذج 
اس����تثماري بعين����ه، فمرونة 
الشركات وسرعة تعاملها مع 
متغيرات السوق هي الفارق بني 
التعثر أو االس����تفادة من تلك 
التغي����رات وتوظيفها لصالح 

تلك الشركات.
وعن مشاركة اكتتاب القابضة 
في الط����رح اخل����اص والعام 
ملجموعة عام����ر املصرية، أكد 

ثانيا: القتناع اإلدارة التنفيذية 
للشركة بالقيمة االستثمارية 
املتضمن����ة بالط����رح األولي 
للمجموعة والناجتة عن واقعية 
تقييم الشركة الذي انعكس على 
الربحية  انخفاض مضاعفات 
لس����عر الطرح ع����ن مثيالتها 
بالقط����اع العقاري بالس����وق 
املصري مما يعطي لسعر السهم 
جاذبية للمستثمرين شركات 
وأفراد حتى بعد انتهاء الطرح 
وب��دء التداول على الس����ه��م 
الذي يفترض حت���ركه حلني 
تقل��يص تلك الفجوة التي هي 
في صالح سعر سهم مجم��وعة 

عام��ر. 
ه����ذا باإلضاف����ة إلى جناح 
الطرح وتغطيته عدة مرات مما 
يبشر بخلق طلب على السهم 
بعد اإلدراج مما س����يكون له 
الدور في معادلة املس����تويات 
السعرية للسهم بعد اإلدراج 
الذي قد يشهد بعض التذبذبات 
التداول  أول����ى جلس����ات  في 
التي نتوق����ع انتهاءها وعودة 
املستويات الس����عرية للسهم 
لالستقرار سريعا، حالها حال 
أي طرح أولي في أوائل أي���ام 

إدراج���ه.
أما على مس����توى اجلانب 
التش����غيلي للش����ركة، فتعد 
حصتنا مبجموعة عامر جروب 
جي����دة على املدى املتوس����ط 
والطويل حيث نرى أن مجموعة 
عامر القابضة تتميز بنموذج 
فريد في تناوله السوق العقاري 
على املستوى احمللي واملستوى 
اإلقليمي على حد سواء وذلك 
الس����ياحي  النش����اط  بدم����ج 
والتطوير العقاري معا وخلق 
االستفادة املتبادلة بني النشاطني 
النموذج االستثماري  لصالح 
ككل، مما يضمن للشركة إيرادات 
تشغيلية منتظمة ومتنوعة في 
السنوات القادمة تنأى بالشركة 
حلد كبير عن تقلبات السوق 

العقاري.
اجلدير بالذكر، أن مجموعة 
عامر املصرية يتنوع نشاطها 
بني العمل في القطاع العقاري 
والسياحي من خالل مجموعة 
فن����ادق وسالس����ل مطاع����م 
ومراكز جتارية باإلضافة إلى 
مشروعاتها في بورتو مارينا 
الشمالي جلمهورية  بالساحل 
مصر العربية وبورتو السخنة 
وبورتو طرطوس باجلمهورية 
العربية السورية، هذا باإلضافة 
إلى شركة أرابتك مصر ومشروع 
بورتو جول����ف الضخم الذي 
العلمني على  سيشمل جامعة 

مساحة 4.5 ماليني قدم.

سياسة الشركة

وأنهى عالء عامر حديثه بأن 
استثمار الشركة بعامر جروب 
يضيف حملفظة اكتتاب القابضة 
تنوعا على املستوى القطاعي 
واإلقليم����ي مما س����ينعكس 
على تنوي����ع إيرادات احملفظة 
االستثمارية للشركة وبالتالي 

إيرادات اكتتاب القابضة.
كم����ا أن ه����ذه املش����اركة 
اكتتاب  كانت ثمرة لتع����اون 
الطرح  القابضة مع مدي����ري 
بالبنوك االستثمارية بيلتون 
وبيت االستثمار العاملي مصر 
وب����رامي، وأكد عام����ر على أن 
العالقة مبديري االكتتاب على 
مس����توى هذا الطرح أو على 
مستوى الشرق األوسط وشمال 
افريقيا وكذا الش����رق األقصى 
اكتتاب  قوية ومس����تمرة مع 
القابضة كالعب أساسي بسوق 
االكتتاب����ات األولية وكان هذا 
ناجتا عن سياسة الشركة من 
وضع اكتتاب القابضة كهدف 
تس����عى له مختلف الشركات 
املتوافقة مع تعاليم الشريعة 
اإلسالمية والساعية للتوسع 
والتوجه لالكتتابات اخلاصة 

والعامة.

عامر أن ذلك الطرح مبكوناته 
وسعر إغالقه النهائي تضمن 
الكثير من عوامل النجاح التي 

لم ميكن إغفالها.

أسهم الشركة

 باإلضاف����ة لتالفيه لكثير 
التي واجهت  الس����لبيات  من 
الطروحات األولية في الفترة 
الس����ابقة وأدت لعدم حتقيق 
أهدافها والتي لم نشارك بأي 
منه����ا، الذي هو نتيجة لرؤية 
مجموعة عامر وكذلك مديري 
الطرح، هذا باإلضافة ألن السوق 
املصري املدرجة به أسهم الشركة 
س����وق واعد وجميع جتاربنا 
بالسوق املصري واحلمد هلل 
ناجحة، وكان آخرها االستحواذ 
على 5% من ش����ركة بايونيرز 
القابضة وتخارجنا الكامل منها 
بعوائد جيدة.وقال ان املشاركة 
في االكتت����اب اخلاص والعام 
ملجموعة عامر القابضة جاءت 
لعدة اس����باب منها: أوال لعدم 
تعارض مشاركتنا بالطرح مع 
اإلستراتيجية العامة للشركة 
البعد عن احلفاظ على  وعدم 
نسب سيولة عالية حملفظتنا 
االستثمارية حيث ال يوجد أي 
حظر عل����ى حصتنا مبجوعة 
عام����ر القابضة، عل����ى الرغم 
من عدم النية للتخارج منها، 

عالء عامر

ليكون سابع فرع أجنبي

»المركزي« يوافق مبدئيًا لـ »االتحاد الوطني« 
على افتتاح فرع للبنك في الكويت 

»أميزنج تريننج« تنظم مخيمًا تدريبيًا 
للراغبين في تأسيس مشروع تجاري

أعلن���ت املدير العام ملركز أميزجن تريننج مي 
التركيت ان املركز سينظم مخيما تدريبيا ملدة 3 
أيام، في عطلة نهاية االس���بوع مبنتصف الشهر 

اجلاري.
وقالت ان املخيم التدريبي والذي ينظم ألول 
م���رة في الكويت موجه ملن يرغب في تأس���يس 
مشروعه التجاري اخلاص، بحيث يحتوي على 10 
ورش عمل تدريبية، تغطي كل ورشة عمل خطوة 
من اخلطوات التي يحتاجها صاحب املشروع في 
بداية رحلته بشكل عملي ومختصر يعطي املتدرب 
ما يحتاجه اآلن بدون زيادات نظرية ال داعي لها، 
وسوف يقدم ورش العمل 11 محاضرا، وهم رجال 
أعمال يديرون مشاريعهم اخلاصة أو يعملون في 
شركات عاملية، وهم من خمس دول، من الكويت، 

السعودية، قطر، االمارات، ومصر.
 واضافت أنه مت تصميم محتوى املخيم بحيث 
يتناسب مع املبتدأ ومع محدودية املادة والعالقات 

واخلبرة لدي���ه، وذلك عن طري���ق تدريبه على 
أساسيات بدء املشروع.

ويتضمن ذلك: اختيار فكرة املشروع، دراسة 
اجلدوى، التخطيط االستراتيجي، املبيعات وخدمة 
العمالء، التسويق االلكتروني، استخدام وسائل 
االعالم للتس���ويق، التعامل مع وسائل االعالم، 
مبادئ اإلدارة املالية، وكذلك كيفية التغلب على 

املخاوف الداخلية.
فقد أثبتت الدراسات والتجارب أن املانع الوحيد 
الذي مينع الناس من افتتاح مشاريعهم هو اخلوف 
من الفشل أو اخلوف من النجاح. والبرنامج موجه 
لكل من يريد أن يبدأ مشروعه اخلاص، وهو جديد 

في عالم األعمال.
واملخيم عبارة عن 3 أيام كاملة مليئة باحلماس 
والتحفيز والتش���جيع لكي يخرج املتدرب منها 
بأقصى فائدة ممكنة بحيث يتبقى عليه أن يتحرك 

ويفتح مشروعه التجاري.

الشيخ سالم العبدالعزيز

 كونا: قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
س����الم العبدالعزيز ان مجلس إدارة البنك قرر في 
جلسته أمس املوافقة املبدئية على الترخيص لبنك 
االحتاد الوطني وهو بنك تقليدي من االمارات العربية 
املتحدة الفتتاح فرع له في الكويت، واضاف احملافظ 
في بيان صحافي امس ان احلالة هي السابعة التي 
تصدر فيها موافقة لبنك من البنوك الوطنية العاملة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي بافتتاح فرع له 
ف����ي الكويت بعد التعديالت االخي����رة التي أدخلت 
على قانون البنك املركزي والتي مت مبوجبها إلغاء 
القيد ال����ذي كان قائما على دخول البنوك االجنبية 

الى السوق احمللي.
وأوضح ان ذلك الترخيص س����بقه افتتاح ستة 
فروع لكل من بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني 
وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك 
املشرق، اضافة إلى املوافقة على افتتاح ثالثة فروع 
لبنوك عاملية هي »بي.ان. بي باريبا« و»اتش.اس.بي.
سي« و»سيتي بنك«. واشار الى ان اخلطوة التالية 
من الناحية االجرائية وفقا الحكام القانون رقم 32 
لس����نة 1968 وتعديالته تقتضي عرض االمر على 
مجلس الوزراء الصدار قراره في شأن املوافقة على 

افتتاح فرع لبنك االحتاد الوطني في الكويت.

ذك���ر ال���تق������رير 
الش���هري لشركة 
املدينة لالستثمار 
أن سوق الكويت لألوراق املالية 
أغل���ق تداوالته عل���ى انخفاض 
ملحوظ ش���مل مؤشرات السوق 
الرس���مية والقطاعي���ة جميعا 
البنوك، حيث  باس���تثناء قطاع 
بدأ املؤشر السعري وبعد أربعة 
شهور من املكاسب املتتالية بإغالق 
عند مستوى 6.891 نقطة محققا 
خس���ارة ش���هرية بلغت 172.9 
نقطة ومنخفضا 2.4% عن إغالق 
شهر أكتوبر املاضي، لتكون هذه 
اخلسارة هي األولى على املستوى 
الشهري منذ نهاية يونيو املاضي، 
وليعود السوق مجددا الى منطقة 
اخلسارة على مستوى العام والتي 
بلغت 1.6%. وأضاف التقرير أنه 
بالنظر الى املؤشر الوزني لسوق 
الكويت لألوراق املالية، لم تختلف 
الصورة كثيرا عن مؤشر السوق 
السعري، حيث حقق املؤشر أول 
خسارة شهرية منذ نهاية يونيو 
املاضي والت���ي بلغت 1.6% فقط 
مغلقا عند مستوى 466.5 نقطة 
وإن كان املؤش���ر اليزال محافظا 
على مكاسبه القوية من بداية العام 
والتي بلغت 20.94% ويرجع ذلك 
بشكل مباش���ر الى األداء املتميز 
لبعض األسهم القيادية وبطبيعة 
احلال الى املكاس���ب التي حققها 

قطاع البنوك من بداية العام.
وأف���اد بان هن���اك العديد من 
العوام���ل التي اتس���م به���ا أداء 
الس���وق منذ فترة طويلة وهي 
تعتبر املش���كلة األساس���ية في 
تراجع معدالت السوق التي يجب 
توافرها ليشهد السوق حالة من 
االنتعاش مرة أخرى وجنمل فيما 

يلي أهمها: 
العنصر  الثقة: والتي تعتبر 
الغائب عن الكثيرين من املتداولني 
في الس���وق، وإن اختلفت درجة 
الثقة في تعافي السوق مرة أخرى 
من مستثمر آلخر ولكنها واحد من 
أهم العناصر احلاكمة واملؤثرة على 

سلوك املستثمرين في السوق. 
والسيولة: يعاني السوق حاليا 
ومنذ فترة طويلة من التراجع احلاد 
في معدالت الس���يولة املتداولة، 
بل يش���هد السوق خروج بعض 
السيولة من السوق بشكل ملحوظ 
وهو ما تدل عليه معدالت التداول 
املتراجعة س���واء على املستوى 

اليومي أو الشهري. 
والس���لوك املضاربي: يعتبر 

وعلى مستوى قيم التداوالت 
الشهرية فلم تتغير الصورة كثيرا، 
إذ بلغت قيم التداوالت خالل الشهر 
760.5 مليون دينار باملقارنة مع 1.2 
مليار دينار خالل أكتوبر، وبنسبة 
تراجع بلغت 37.4%، وبلغ متوسط 
قيم التداوالت خالل نوفمبر املاضي 
44.7 ملي���ون دينار باملقارنة مع 
57.8 مليون دينار خالل أكتوبر، 
كما سجل اجمالي الصفقات 76.5 
ألف صفقة باملقارنة مع 115 ألف 

خالل أكتوبر املاضي.
ت���داوالت  إل���ى  وباإلش���ارة 
القطاعات خالل الش���هر املاضي، 
فقد تصدر قطاع االستثمار القائمة 
بإجمالي تداوالت بلغت 1.4 مليار 
سهم بنس���بة 32.9% من إجمالي 
تداوالت السوق، بينما جاء قطاع 
اخلدمات في املرتبة الثانية بإجمالي 
1.3 مليار سهم وبنسبة 30.4% من 
إجمالي تنفيذات الس���وق، بينما 
تصدر قطاع اخلدمات أيضا معدالت 
التداول على مستوى القيمة والتي 
بلغت 242 مليون دينار بنس���بة 
31.8% من إجمالي تداوالت السوق 
وجاء قطاع البن���وك في املرتبة 
الثانية بنسبة 25.1% وبتنفيذات 

191.1 مليون دينار
أداء األسهم

مت التداول خالل الشهر على 
أسهم 185 شركة من إجمالي 212 
شركة مدرجة، وقد تصدر سهم 
ش���ركة املال لالس���تثمار قائمة 
األس���هم األكث���ر نش���اطا خالل 
الشهر بإجمالي تنفيذات بلغت 
272.6 مليون سهم، بينما احتل 
سهما ميادين ومجموعة الصفوة 
املرتبتني الثانية والثالثة بإجمالي 
تنفيذات بلغت 250 و224 مليون 

سهم على الترتيب.
وباإلش���ارة إلى أداء األسهم، 
فقد مالت أسهم الشركات بطبيعة 
احلال الى االنخفاض الذي شمل 117 
شركة بنسبة 55.2% من إجمالي 
الشركات املدرجة مقابل 53 شركة 
ارتفعت اغالقاتها بنسبة %25، 
ولقد تصدر سهم شركة نفائس 
القابضة قائمة املكاسب الشهرية 
والتي بلغت 93.3% ليغلق عند 

مستوى 58 فلسا.
وعن أسعار األسهم في نهاية 
الشهر، فقد استقر عدد الشركات 
الدينارية عند 8 ش���ركات فقط، 
مقابل 89 ش���ركة دون 100 فلس 
بنسبة 42% من إجمالي الشركات 

املدرجة في السوق.

غلبة السلوك املضاربي على أداء 
املستثمرين واحدا من أهم نتائج 
غياب الثقة، حيث حتول العديد 
من املس���تثمرين الى املضاربات 
السريعة قصيرة األجل بدال من 
التوجه االستثماري املتوسط الى 
طويل األجل، بل أصبحت العديد 
وغالبية األس���هم حتى القيادية 
مجاال خصبا للمضاربة بدال من 
االستثمار، وان اختالل التوازن بني 
أنواع وطرق االستثمار وميلها الى 
املضاربة بشكل ملحوظ من شأنها 
التأثير بالسلب على األسواق في 
األحوال االعتيادية فما بالنا بفترات 
األزمات كالتي متر بها األس���واق 
حاليا.  واحملفزات اإليجابية: مما 
الش���ك فيه أن األخبار اإليجابية 
التوسع..  كعمليات االستحواذ، 
الخ تعتبر واح���دة من محفزات 
السوق الرئيسية، وغيابها يصيب 
األسواق بحالة من اجلمود والهدوء 
وهو ما نعان���ي منه اآلن. وعلى 
الرغم من االرتب���اط الوثيق بني 

الس���ابقة وان  املتغيرات  كاف���ة 
البدء مبعاجلة أحدها سيس���هم 
في معاجلة باق���ي املتغيرات، إال 
أن التحرك وبشكل جدي في توفير 
وتيسير تدفق السيولة اجلديدة 
)Fresh Cash( الى األسواق مجددا 
سيكون هو العنصر احلاكم واألكثر 
تأثيرا في تغيير مجريات التداول 

والتحرك في السوق. 
أداء القطاعات

تسابقت قطاعات السوق خالل 
الشهر املاضي في حصد اخلسائر 
بشكل ملحوظ، وباستثناء قطاع 
البنوك الذي حقق مكاسب جيدة 
للغاية بلغت 1.1% وسط حالة البيع 
والتراجعات احلادة في السوق، فإن 
القطاعية شهدت  كافة املؤشرات 

تراجعات ملحوظة.
وقد تصدر قط���اع الصناعة 
التي بلغت  الش���هرية  اخلسارة 
5.7%، حي���ث ارتفعت اغالقات 4 
شركات فقط في القطاع مقابل 18 

شركة انخفضت أسعار إغالقها، 
كما احتل قطاع االستثمار املرتبة 
الثانية بإجمالي خسارة شهرية 
بلغت 5.3% والذي شهد انخفاض 
32 شركة من القطاع مقابل ارتفاع 

إلغالقات 9 شركات فقط.
وقد أدت اخلس���ائر الشهرية 
للقطاعات خالل نوفمبر املاضي 
الى التأثير الس���لبي على نتائج 
أدائها من بداية العام، حيث ارتفعت 
حدة اخلسائر في بعضها مثل قطاع 
العق���ار والتي بلغ���ت 15.2% من 
بداية العام وكذا قطاع االستثمار 
والتي بلغت 12.5%، وعلى صعيد 
القطاع���ات الرابحة اليزال قطاع 
البنوك متصدرا القائمة مبكاسب 
مؤثرة بلغت 39.6% وقطاع األغذية 

محققا %9.1.
كما سجلت القيمة الرأسمالية 
للس���وق بنهاية نوفمبر املاضي 
34.3 مليار دينار باملقارنة مع 34.9 
مليار دينار نهاية أكتوبر املاضي 
لتتراجع بقيمة 600 مليون دينار 

وبنسبة 1.7% فقط. 
شهدت جميع معدالت التداول 
)كمية - قيمة - عدد الصفقات( 
تراجعا ملحوظا خالل شهر نوفمبر 
املاضي باملقارنة مع تداوالت شهر 
أكتوب���ر، وإن كان االنخفاض في 
عدد اجللسات وأيام التداول والتي 
بلغت 17 جلسة فقط واحدة من 
العوامل التي ساهمت في تراجع 
العنصر  أنها ليست  إال  املعدالت 
ف���ي هذه  الرئيس���ي واحلاك���م 
التراجعات والتي يرجع بصورة 
مباشرة إلى أداء مؤشرات السوق 

نفسه خالل الشهر.
وقد مت التداول خالل الش���هر 
املاضي عل���ى 4.3 مليارات ورقة 
مالي���ة باملقارنة مع 6.9 مليارات 
ورقة مالية خالل أكتوبر املاضي 
وبنس���بة تراجع بلغت %36.8، 
وقد بلغ متوس���ط التداول خالل 
املاض���ي 255.4 مليون  نوفمبر 
ورقة مالي���ة باملقارنة مع 327.3 

خالل أكتوبر.
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