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املؤشر 
السعري 

٦٨٠٣٫٦
بتغير قدره

١٧٫٨ـ

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة نور لالستثمار املالي تكبدت خسارة 
قدرها ٢٤٫٥ مليون دينار وبواقع ٣٢ فلس للسهم لفترة ٩ أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 

املاضي مقارنة بخسارة قدرها ١٢٫٨ مليون دينار للربع الثاني من العام احلالي.
  وقد بلغ إجمالي املوجودات املتداولة ١١٠٫١٥ مليون دينار لفترة الـ ٩ أشـــهر، فيما 
بلغ إجمالي املوجودات ٢٧٠٫٧ مليون دينار. كما بلغ إجمالي املطلوبات املتداولة ١٨٦٫٩ 
مليون دينار كمـــا بلغ إجمالي املطلوبات ١٨٧٫٢ مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق 

املساهمني ٨٣٫٤ مليون دينار. 

 ٢٤٫٥ مليون دينار خسارة «نور» في ٩ أشهر 

 حسب تقرير «الجمان» الخاص بـ «األنباء»

 ١٦٫٢ مليار دينار إجمالي الملكيات المعلنة
  في الشركات المدرجة بنهاية نوفمبر الماضي

 إحصائية مختصرة للملكيات المعلنة للمؤسسات واألفراد في الشركات المدرجة 
  كما في ٢٠١٠/١١/٣٠ 

 اإلجمالي  األفراد  المؤسسات 
 قيمة الملكيات

  مليون دينار 
 الحصص  عدد المالك 
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 ٧١٢  ٤١٨  ١٦٫٢١٤  ٧٦  ١٢٠  ١٠٩  ٧٤٥  ٢٢١  ٥٩٢  ٣٠٩  ١٥٫٤٦٩ 

 لالستفسار أو ملزيد من املعلومات
 Website: www.aljoman.net - E-mail : Webmaster@aljoman.net  

 أوضـــح تقريـــر خـــاص 
بـ «األنبـــاء» صادر عن مركز 
اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ان إجمالي امللكيات املعلنة في 
الشركات املدرجة بسوق الكويت 
لألوراق املالية بلغ ١٦٫٢ مليار 
دينار كما في ٢٠١٠/١١/٣٠ مبا 
يعادل ٤٥٪ من إجمالي القيمة 
الرأسمالية للسوق البالغة ٣٦٫٣ 

مليار دينار.
  وأضـــاف التقرير أن هناك 
عدة تصنيفات للملكيات املعلنة 
في الشركات املدرجة منها ما 
يخص املؤسســـات واألفراد، 
حيث تسيطر املؤسسات على 
حصة األسد والبالغة ٩٥٪ من 
قيمة امللكيات املعلنة مبا يعادل 
١٥٫٤٦٩ مليـــار دينـــار، بينما 

تقتصر ملكية األفراد على ٥٪ فقط مبا يســـاوي 
٧٤٥ مليون دينار، وتسيطر ٣٠٩ مؤسسات على 
٥٩٢ ملكية في ٢٢١ شـــركة مدرجة، بينما ميتلك 

١٠٩ افراد ١٢٠ حصة في ٧٦ شركة.
  وأوضح التقرير انه ورغم امللكيات الساحقة 
للمؤسســـات مقابل ملكيات األفراد، إال أن ذلك ال 
يعني أن االستثمار مؤسسي بالتبعية في بورصة 

الكويـــت، حيث نعتقد أن شـــريحة عريضة من 
املؤسسات هي شركات تدار بشكل فردي، كما أن 
بعض املؤسسات التي متلك حصصا في شركات 
مدرجة هي مؤسسات شكلية من الناحية القانونية، 
بينما هي غير موجودة في الواقع الفعلي، حيث 
انها مجرد واجهات ألفراد قاموا بتأسيسها ألهداف 

مختلفة. 

 المؤسسات تسيطر على حصة األسد بـ ٩٥٪ 
تعادل ١٥٫٤٦٩ مليار دينار و٥٪ لألفراد

 ٣٠٩ مؤسسات تسيطر على ٥٩٢ ملكية 
  في ٢٢١ شركة مدرجة  

 مها الغنيم

 قالت إنه من المؤسف توقف اقتصاد دولة على صفقة واحدة 

  الغنيم: االكتتاب في زيادة رأسمال «جلوبل» في ٢٠١١ أو ٢٠١٢

درجـــة عالية من املنافســـة مع 
العاملني في هذا املجال، كاشـــفة 
النقـــاب عن اإلعـــالن عن بعض 
الصفقات اجلديدة لصالح بعض 
صناديق امللكيات اخلاصة قريبا 
من قبل الشـــركة.  واشارت الى 
أن الشركة استطاعت الدخول في 
مجال االستثمارات املصرفية بقوة 
من خالل اجناز بعض الصفقات 
املهمة مثل صفقة بهاراتي وصفقة 
زيادة رأسمال شركة «عامر جروب» 
في مصر، مستدركة بأن هناك عدد 
من الصفقات يرغب عدد من عمالء 

الشركة بإجنازها. 

  مرونة الشركة في التعامل

  وقالـــت إن «جلوبل» تعاملت 
مع الظروف احمليطة بها سواء في 
أوقات الرواج أو األزمة، ففي أوقات 
الرواج واالنتعاش زادت الشركة 
البشـــرية واألدوات  من قدراتها 
االستثمارية التي يتم تقدميها مبا 
يتناسب وطبيعة أعمالها في الوقت 
الراهن، أما في ظل األزمة املالية 
فقد قامت الشركة بإعادة تقييم 
األمور اخلاصة بالهيكل التنظيمي 
للشـــركة مبا يتناسب وطبيعة 
املرحلة املقبلة، مشـــيرة إلى أن 
الشركة خفضت عدد العاملني بها 
من أرقام جتاوزت ٦٥٠ إلى أقل من 

٤٢٠ موظفا في الشركة. 
  ولفتت إلى أن إدارة الشـــركة 
التنظيمي لها  الهيـــكل  أعـــادت 
بحيث تتوزع املسؤوليات وفقا 
املقبلة، ومت االستعانة  للمرحلة 
بخبرات استشارية عالية في قطاع 
االستثمار بديال عن اخلبرات الشابة 
والتي تزيد خبرتها في هذا املجال 
على ١٠ سنوات مبا يعزز تواجد 
الشركة في املجاالت االستثمارية 

التي تعمل فيها. 

الشركة كجهة استشارية لصفقة 
بيع ٤٦٪ من أســـهم شركة زين 
لصالح شركة اتصاالت اإلماراتية، 
أوضحت الغنيم أن الشركة كانت 
مستشارا الستحواذ بهاراتي على 
أصول زين أفريقيا والتي بلغت 
قيمتها ١٠٫٧ مليارات دوالر، حيث 
تالقت املصالح بني اجلانبني إلمتام 
الصفقة. وأبدت الغنيم أسفها ملا 
يحدث بشأن صفقة زينـ  اتصاالت 
اإلماراتية بسبب وجود خالفات 
حول إمتام الصفقة، مستدركة أنه 
من املؤسف أن جند اقتصاد دولة 
معلق على صفقة واحدة، مبينة 
أن هناك ضرورة إلعادة النظر في 
املؤشرات االقتصادية األخرى التي 

حتكم األداء االقتصادي. 

  وضع الشركة االئتماني 

  وحول تأثير ســـداد الشركة 
الدائنة  البنوك  اللتزاماتها جتاه 
على وضعها االئتماني وقدرتها في 
احلصول على تسهيالت ائتمانية 
بشـــروط أفضل، أبـــدت الغنيم 
سعادتها بسداد الشركة اللتزاماتها 
الفتة الى ان الشركة وطدت أقدامها 
في مجـــال العمل االســـتثماري 
بامتالكها قدرة تنافسية عالية فيما 
يتعلق بالصفقات الضخمة وكذلك 
ما يتعلق بقطاع إدارة األصول التي 
حصلت على تقييم عالي لثالث 
صناديق من ستاندارد آند بورز 
بحصول ٣ صناديق تابعة لها على 
تصنيف «AAA»، كما أن هناك أكثر 
من صندوق تابع جللوبل حصل 
على املرتبة األولى على مستوى 

الكويت ودول املنطقة. 
  وقالت ان اإلجناز الذي حققه 
قطاع إدارة األصول فيما يتعلق 
بامللكيات اخلاصة ملحوظ بشدة 
حيث اســـتطاعت اإلدارة حتقيق 

املنطقة بشكل عام.
  وفيما يتعلق بأداء الشـــركة 
وقدرتها على سداد ديونها، قالت 
الغنيم إن الشركة ملتزمة بسداد 
ما عليها من قروض، الفتة الى أن 
محفظة الشركة التي مت رهنها عن 
 Micro» طريق صنـــدوق امليكرو
Fund» متنوعـــة بدرجـــة كافية 
ومتركزة بشكل أكبر في أسواق 
دول املنطقة بعيدا عن األسواق 
األوروبيـــة التي تشـــهد تقلبات 
اقتصادية حادة في الوقت الراهن، 
مبدية تفاؤلها بقدرة الشركة على 
االلتزام باالتفاق الذي مت مع البنوك 

احمللية بشأن سداد ديونها.

  تغيير نموذج أعمال «جلوبل»

  واشارت الى أن تغيير منوذج 
أعمال جلوبل Business Model كان 
السبب وراء زيادة إيراداتها خالل 
املرحلة املاضية، حيث مت التركيز 
على األتعاب املكررة من عمليات 
إدارة األصـــول واالســـتثمارات 
املصرفيـــة والوســـاطة املاليـــة 
والتي شـــهدت منوا واضحا في 

هذا اجلانب. 
  وفي ردها على تساؤل حول دور 

للبنـــوك الدائنة يأتـــي في إطار 
البنود التي مت االتفاق عليها مع 
تلك البنوك وفقا التفاقية إعادة 
الهيكلة التـــي مت التوقيع عليها 
خالل السنة األولى، موضحة أن 
مبلغ الـ ١٧٨ مليون دوالر ال يشمل 
الفوائد على القرض والبالغة ٨٠ 

مليون دوالر. 
  واستدركت بأن الشركة تسعى 
إلى حتقيق الرضا جلميع البنوك 
الدائنة وليس فقط بعملية االلتزام 
بالسداد ولكن أيضا بعملية حتويل 
األصول، مشيرة إلى أن ما يتعلق 
بإعادة اجلدولة مت االلتزام به من 
قبل الشركة التي متكنت من سداد 
أول قســـط لها في السنة األولى 

وتفوقنا عليه أيضا. 
  ولفتت الغنيم إلى أن ســـداد 
الشـــركة اللتزاماتها من القرض 
للبنوك الدائنة يأتي في ظروف 
اقتصادية بالغة الصعوبة، وهو 
ما يؤكد التزام الشركة بسداد ما 
عليها من قروض حيث ســـددت 
الشركة ما يزيد على ١٠٪ من القيمة 
املتفق عليها. وقالت إن الشركة 
قامت بســـداد ١٧٨ مليون دوالر 
بزيـــادة قدرها ٥٫٨ ماليني دوالر 
عما هو متفـــق عليه حيث كان 
من املفروض أن تســـدد الشركة 
١٧٢٫٥ مليـــون دوالر فقط وذلك 
بخالف ٨٠ مليـــون دوالر متثل 

فوائد الدين. 

  استمرار األزمة 

  وتوقعـــت أن تســـتمر ازمة 
االقتصاد العاملي في النصف األول 
من ٢٠١١ على خلفية املشـــكالت 
العديد  التي تواجه  االقتصادية 
من االقتصادات األوروبية والديون 
السيادية والتي تؤثر سلبا على 
االقتصاد العاملي واقتصادات دول 

  عمر راشد 
  اكدت رئيسة مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لبيت االستثمار 
الغنيم أن  العاملي (جلوبل) مها 
زيادة رأســـمال الشـــركة سيتم 
اإلعالن عنه في التوقيت املناسب 
لتحقيق مصلحة املساهمني ودون 
إحلاق ضرر بأداء الشركة، الفتة 
الـــى أن اإلعالن عـــن فتح باب 
االكتتاب لزيادة رأسمال الشركة 
إن لم يتم العام املقبل فسيكون 
خالل العام الذي يليه. وأوضحت 
 CNBC الغنيم في تصريح لقناة
عربية أن هناك خطة موضوعة 
مسبقا بزيادة رأسمال الشركة فيما 
يتعلق بالتوقيت وكذلك النمو في 
األرباح املكررة والتي ترتبط بشكل 
كبير بعودة الثقة ألداء الشركة 
من خالل عودة التفاؤل لالقتصاد 
احمللي واقتصاديات املنطقة االمر 
الذي ميكن أن يعيد الربحية إلى 

أعمال الشركة في املنطقة. 
  وحول مدى احتياج الشركة 
لزيادة رأسمالها لتنفيذ عملياتها 
االستثمارية واالحتياج للسيولة، 
لفتت الغنيم الى أن الشركة حريصة 
على التواجد في ســـوق الكويت 
الشـــركة  ودبي والبحرين وأن 
هي الوحيدة املوجودة في سوق 
لندن وهو ما يفرض على الشركة 
مزيدا من الشفافية واإلفصاح في 
التعامل مع املساهمني مبا يضمن 
حتقيق عوائد جيدة للمساهمني 
املناسب لزيادة  الوقت  واختيار 

رأسمال الشركة. 
  وبينـــت أن الشـــركة ليـــس 
مـــن مصلحتها حتييد أســـهمها 
أو اخلروج من األســـواق املالية 
املدرجة، نافية نية الشركة اخلروج 

من تلك األسواق. 
  وقالت الغنيم ان ما مت دفعه 

 ملتزمون بسداد جميع الديون وأتوقع استمرار األوضاع االقتصادية الصعبة في النصف األول 
من العام المقبل و اإلعالن عن صفقات جديدة في قطاع الملكيات الخاصة لصالح بعض العمالء 
 خفضنا العاملين ألقل من ٤٢٠ وعدلنا الهيكل التنظيمي واستعنا بالخبرات االستثمارية  

 حصة املؤسسات واألفراد من إجمالي امللكيات املعلنة 
  في ٢٠١٠/١١/٣٠

 األفراد
 ٪٥  

 املؤسسات
 ٪٩٥  

 اقتصاديون لـ «األنباء»: التوتر السياسي 
  وراء فقدان ثقة المستثمرين بالسوق

 (سعود سالم) 

 محمود فاروق
  أرجع عدد من احملللني االقتصاديني األســـباب الرئيسية 
النخفاض قيمة التداول في البورصة ألدنى مستوى لها على 
اإلطـــالق منذ ٨ فبراير لعام ٢٠٠٣ إلى األوضاع السياســـية 
الراهنة التي انعكست على تداوالت السوق بشكل عام وعزوف 
املتداولني عن التداول حرصا على أموالهم فضال عن ترجيح 
عـــدم إمتام صفقة «زيـــن» ما فاقم من عزوف املســـتثمرين 
عن التداول واجتاه البقية الى االندفاع الى البيع وتســـييل 
األسهم، وكانت قيمة التداول قد بلغت امس ٨٫٧ ماليني دينار 
فيما انها قد بلغت في الثامن من فبراير لعام ٢٠٠٣ نحو ٥٫٧ 

ماليني دينار.
  وّعق رئيس مجلس ادارة شـــركة عقارات الكويت خليفة 
الرومي على مجريات التداول أمس قائال: ان السوق يعاني من 
أزمة فقدان الثقة نظرا لتأثره بأي احداث محلية سواء كانت 
محلية أو خارجية فهو يحتاج إلى معاجلة داخلية تتمثل في 

إنهاء املشاكل الشخصية.
  وأوضح الرومي ان صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وضع النقاط فوق احلروف خالل حديثه أمس ووجه 
إنذارا ملن يخرجون عن صوابهم وعليهم أن يســـتجيبوا إلى 

تلك التعليمات للخروج من أزمة السوق احلالية.
  وتوقع أن تشهد البورصة طفرة كبيرة خالل األيام املقبلة 
مع نهاية العام احلالي بدافع من تصريحات صاحب الســـمو 
األمير التي ستعطي للسوق زخما كبيرا خالل الفترة املقبلة 
بعد أن شـــدد على ضرورة استقرار األوضاع السياسية بني 

السلطتني.
  من جانبه،، اتفق نائـــب الرئيس ونائب العضو املنتدب 
في شركة االستشارات املالية الدولية «إيفا» صالح السلمي 
على أن األحداث السياسية الراهنة وعدم استقرار األوضاع 
بني الســـلطتني أدت إلى عزوف املتداولني عن التداول خالل 
تداوالت أمس، وتوقع أن تشهد التداوالت هدوءا نسبيا حتى 

نهاية العام بعد تصريحات صاحب السمو األمير.
  من جهة أخرى، اتفق محللون على ان املؤشـــر السعري 
للسوق يحظى بدعم جيد عند مستوى الـ ٦٧٠٠ نقطة، غير 
ان كسرها ســـوف يؤدي للمزيد من الهبوط مستهدفا القاع 
التاريخي عند مستوى الـ ٦٣٠٠ نقطة الغالق الفجوة السعرية 
التي شكلها املؤشر في شـــهر مايو املاضي، وحذروا صغار 
املســـتثمرين من االندفاع على الشـــراء إال فـــي حالة وجود 

ارتدادات واضحة من مستويات الدعم املشار اليها. 

 عمر راشد ـ أحمد مغربي
  دفعت التوترات السياسية السوق ليسجل أدنى 
مستويات السيولة في ٨ سنوات بالغة ٨٫٧ ماليني 
دينار وهو أدنى مســـتوى لها منذ ٨ فبراير ٢٠٠٣ 

حيث سجلت السيولة ٥٫٧ ماليني دينار.
  وجاءت تلك املســـتويات عاكسة حالة التأزمي 
السياسي الذي تعيشه الكويت حاليا بني السلطتني 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، باالضافة الى تضارب 
األخبـــار حول صفقة بيع ٤٦٪ من أســـهم «زين» 
لشـــركة اتصاالت اإلماراتية والتي أوجدت حالة 

عدم الثقة لدى املتداولني في السوق.
  وفي استعراض ألدنى كمية وقيمة تداول سجلها 
السوق، نالحظ ان السوق سجل ثالث أدنى مستوى 
للسيولة في ٢٠٠٦/٧/٣١ مسجال ١٨٫٢ مليون دينار 
بكمية تداول ٤٤٫١ مليون سهم، فيما سجل السوق 
رابع أدنى مستويات السيولة في ٢٠٠٤/٧/٣ مسجال 
١٩٫١ مليون دينار بكمية تداول قدرها ٤٧٫٦ مليون 
سهم. وقد اجمع مراقبون على ان ما مير به سوق 
الكويت لالوراق املالية يجسد ما يدور على الساحة 
احمللية من تناحر سياســـي ادى الى فقدان الثقة 
وانكماش السيولة بشـــكل غير مسبوق منذ عام 
٢٠٠٣، وذلك في اشـــارة الى ان املرحلة املقبلة قد 
حتمل مزيدا من التدهور السيما وان املشهد السياسي 

قد يستمر خالل املرحلة املقبلة.
  واشاروا الى ان تدعيم السوق يحتاج الى تكاتف 
العديد من اجلهات في مقدمتها السلطة التشريعية، 
باالضافة الى دخول مشاريع خطة التنمية الى حيز 

التنفيذ مبا يساهم في انعاش سيولة السوق. 

 أدنى كمية وقيمة تداول للسوق خالل الفترة من ٢٠٠٣/٢/٨ إلى ٢٠١٠/١٢/١٢ 

 القيمة (بالمليون دينار)  الكمية (بالمليون سهم)  التاريخ 

 ٥٫٧  ٢٣٫١  ٢٠٠٣/٢/٨ 

 ١٩٫١  ٤٧٫٦  ٢٠٠٤/٧/٣ 

 ٢٤  ٣٩٫٤  ٢٠٠٥/٦/١٩ 

 ١٨٫٢  ٤٤٫١  ٢٠٠٦/٧/٣١ 

 ٢٤٫٢  ٥٣٫٨  ٢٠٠٧/١/٦ 

 ٢٣٫٨  ٥٨٫٧  ٢٠٠٨/١١/١٣ 

 ٢٢٫٩  ٥٤٫١  ٢٠٠٩/١/٤ 

 ٨٫٧  ٦٣٫٥  ٢٠١٠/١٢/١٢ 

 ألدنى مستوياتها في ٨ سنوات 

 سيولة السوق 
  تنكمش 


