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«جميع البنوك تحت سقف الـ  85في املئة من الودائع»

«كامكو» :هامش واسع لنمو القروض املصرفية دون تجاوز املعايير
ذك � ��رت ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة إلدارة األص� � � ��ول
(ك ��ام� �ك ��و) ف� ��ي ع � ��رض ألداء ق �ط��اع
البنوك الكويتية املدرجة خالل فترة
التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر
 2010ان ��ه «ب �ع��د م ��رور ع��ام��ن على
ب � ��دء األزم� � � ��ة امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي س�ب�ت�م�ب��ر
 2008استطاعت ال�ب�ن��وك الكويتية
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات نفسها
ف ��ي ح �ج��م ال� ��ودائ� ��ع امل �ص��رف �ي��ة م��ع
تسجيل نسب نمو طفيفة مقارنة
م ��ع ن �س��ب ن �م��و ق �ي��اس �ي��ة ح�ق�ق�ت�ه��ا
خالل السنوات التي سبقت حدوث
األزم��ة املالية حيث شهدت البنوك
خ � � ��الل ال � �س � �ن� ��وات امل� ��اض � �ي� ��ة ن �م��وا
ملحوظا في قاعدة الودائع إذ بلغت
نسبة النمو السنوي َ
املركب  24في
امل�ئ��ة خ��الل ف�ت��رة  2008-2004وذل��ك
ن �ت �ي �ج��ة ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ال ��ذي
ش �ه��دت��ه امل �ن �ط �ق��ة وال� �ك ��وي ��ت خ��الل
السنوات التي سبقت األزم��ة املالية
م ��دف ��وع ��ة ب ��ارت� �ف ��اع أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط
وتوفر السيولة في أسواق االئتمان
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ارت�ف��اع سعر العائد
ع� �ل ��ى ال � ��ودائ � ��ع امل� �ص ��رف� �ي ��ة ب�س�ب��ب
ح��اج��ة ال �ب �ن��وك إل ��ى ال�س�ي��ول��ة ال�ت��ي
تمكنها م��ن ال �ت��وس��ع ف��ي اإلق ��راض
في فترة كانت فيها أسعار الفائدة
م ��رت �ف �ع ��ة وال � �ت � ��ي ب � ��دوره � ��ا م �ك �ن��ت
البنوك من تحقيق مكاسب قياسية
ف� ��ي إي� ��رادات � �ه� ��ا م� ��ن ال� �ف ��وائ ��د ع�ل��ى
القروض».
وق� ��ال ال �ت �ق��ري��ر «أم� ��ا خ ��الل ف�ت��رة
األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول � ��ى م��ن ال �ع��ام
 2010فقد شهدت البنوك الكويتية
ن�م�وًا طفيفًا ف��ي إج�م��ال��ي ودائ�ع�ه��ا
لم تتعد نسبته  0.1في املئة لتصل
إج�م��ال��ي ال��ودائ��ع إل��ى  36.65مليار
دي� �ن ��ار ف ��ي ن �ه��اي��ة س�ب�ت�م�ب��ر 2010
مقارنة مع  36.62مليار دينار كما
في نهاية العام  .2009ويعود سبب
ال� �ت ��راج ��ع ف ��ي ن �س��ب ن �م��و ال ��ودائ ��ع
امل �ص��رف �ي��ة ل ��دى ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة
إل��ى انخفاض أس�ع��ار العوائد على
ال��ودائ��ع منذ ب��دء األزم ��ة امل��ال�ي��ة في
سبتمبر  2008ب��اإلض��اف��ة إل��ى عدم
ت��وف��ر السيولة الكافية وال�ف��وائ��ض
امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي اع� �ت ��اد امل �س �ت �ث �م��رون
عليها خالل السنوات املاضية».
وذكر التقرير «في تحليل للودائع
امل�ص��رف�ي��ة وت��وزي�ع�ه��ا ع�ل��ى البنوك
ال�ك��وي�ت�ي��ة ك�م��ا ف��ي ن�ه��اي��ة سبتمبر
 2010نجد أن بنك الكويت الوطني
وب�ي��ت التمويل الكويتي ق��د احتال
امل��رت �ب��ة األول� ��ى وال �ث��ان �ي��ة م��ن حيث
ح�ج��م ال��ودائ��ع بنسبة  28ف��ي املئة
و  26ف��ي املئة م��ن إجمالي ال��ودائ��ع
ل��دى البنوك الكويتية أو ما يعادل
 10.3م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي و 9.35
مليار دي�ن��ار كويتي على ال�ت��وال��ي.
وق� ��د ت �م �ك��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي
وبيت التمويل الكويتي مجتمعن
من االستحواذ على أكثر من نصف
حجم الودائع لدى البنوك الكويتية.
وق ��د ج ��اء ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ف��ي امل��رت�ب��ة

اجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الكويتية وحصتها من اإلجمالي كما في سبتمبر 2010

صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية ومعدل القروض إلى الودائع كما في سبتمبر 2010

تطور الودائع وصافي القروض منذ عام ( 2006مليون دينار كويتي)
مليون دينار كويتي

2006

2007

2008

2009

سبتمبر 2010

ودائع العمالء

17.408

22.711

25.674

26.199

26.384

مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية

6.280

9.648

10.399

10.418

10.262

إجمالي الودائع

23.687

32.359

36.073

36.617

36.646

نسبة النمو السنوي

33.3٪

36.6٪

11.5٪

1.5٪

0.1٪

صافي القروض

16.019

22.049

25.899

27.221

27.334

نسبة النمو السنوي

29.3٪

37.6٪

17.5٪

5.1٪

0.4٪

• «الوطني» يتصدر قائمة البنوك من حيث حجم
محفظة القروض بحصة سوقية بلغت  28في املئة

املصدر :بحوث كامكو والبيانات املالية للبنوك
ال �ث��ال �ث��ة ب�ح�ص��ة  11ف ��ي امل �ئ��ة على
الرغم من األزم��ة التي ً
مر بها خالل
ع��ام��ي  2008و  2009ل�ي�ص��ل حجم
ال��ودائ��ع لديه إل��ى  4مليارات دينار
كويتي يليه في املرتبة الرابعة بنك

برقان بحصة  9في املئة من إجمالي
ال � ��ودائ � ��ع امل �ص��رف �ي��ة ل �ي �ص��ل ح�ج��م
الودائع إلى  3.43مليار دينار».
واع �ت �ب ��ر ال �ت �ق��ري��ر ان «ال ج��دي��د
ف ��ي إع � � ��ادة ع �ج �ل��ة س� ��وق االئ �ت �م��ان

إل � ��ى ال �ن �م ��و ول � ��و ب �ن �س��ب ض �ئ �ي �ل��ة،
ح�ي��ث ت�ش�ي��ر آخ ��ر اإلح� �ص ��اءات إل��ى
تراجع نمو التسهيالت االئتمانية
املمنوحة من قبل البنوك الكويتية
التجارية واإلس��الم�ي��ة منها لتصل

نسبة النمو إل��ى  0.4في املئة خالل
التسعة أشهر األول��ى من عام 2010
مقارنة مع نهاية ع��ام  2009لتصل
إلى  27.3مليار دينار وتعتبر هذه
النسبة غير مشجعة على اإلط��الق

الحصة السوقية لصافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية كما في سبتمبر 2010

• تراجع العوائد
يخفض نمو
الودائع املصرفية
إلى  0.1في املئة
خالل األشهر التسعة

«بيتك»
يتصدر استقطاب الوادئع

قيمته  200مليون دوالر

«املدينة» :خروج ملحوظ للسيولة ...وترقب لصفقة «زين»
التغير الشهري لمعدالت التداول

• التحرك الجدي
لتيسير تدفق
السيولة الجديدة
إلى السوق سيكون
العنصر الحاكم
واألكثر تأثيرًا

شهر نوفمبر املاضي فيما يلي:
 1شهد السوق تراجعا ملحوظالجميع املؤشرات الرسمية والقطاعية
باستثناء قطاع البنوك.
 2شهدت معدالت التداول تراجعاملحوظا ي��رج��ع ج��زء منه ال��ى قصر
أي � ��ام ال � �ت� ��داول خ� ��الل ال �ش �ه��ر وال �ت��ي
ب�ل�غ��ت  17ي��وم��ا م �ق��ارن��ة ب � �� 21ي��وم��ا
خالل أكتوبر املاضي نتيجة إجازات
األعياد.
 3غ��اب خ��الل الشهر أي ن��وع منامل �ح �ف��زات اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
تسهم في إح��داث حركة ونشاط في
السوق على مستوى جميع األسهم.
 4أح��دث��ت ص�ف�ق��ة زي��ن وم��ا نتجعنها حالة من الترقب في السوق بن
احتمال تنفيذ الصفقة من عدمه.
ورأت «املدينة» أن هناك العديد من
العوامل التي اتسم بها أداء السوق
منذ فترة طويلة وهى تعتبر املشكلة
األساسية في تراجع معدالت السوق
والتي يجب توافرها ليشهد السوق

ل ��دف ��ع ع �ج �ل��ة ال� �ن� �م ��و االق� �ت� �ص ��ادي
وس� ��وق امل� ��ال إل ��ى االن �ت �ع��اش وه��ي
أقل بكثير من نسب النمو املسجلة
خالل عامي  2008و  2009حن بلغت
 17.5ف��ي امل �ئ��ة و  5.1ف��ي امل �ئ��ة على

التوالي .وفي رأينا أن نسبة النمو
املطلوبة في التسهيالت االئتمانية
يجب أال تقل عن  10في املئة سنويًا
وذل��ك للمحافظة على نمو القطاع
الخاص وتمويل املشاريع املنتجة

الحظ تقرير «كامكو» أن ودائع العمالء التي تعتبر املصدر
األساسي والتقليدي ملصادر التمويل لدى البنوك لم تشهد
أي نسبة نمو ت��ذك��ر خ��الل التسعة أش�ه��ر األول ��ى م��ن عام
 2010حيث بقيت عند مستوى  26.4مليار دينار كويتي.
وف��ي ه��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى ش��ح وت�ب��اط��ؤ ال�س�ي��ول��ة ف��ي االق�ت�ص��اد
الوطني نتيجة تراجع النشاط االقتصادي وتأخر االنتعاش
في أسعار األص��ول ما يؤثر على نمو م��دخ��رات املواطنن
واملقيمن وعلى سوق االئتمان.
على صعيد البنوك ،يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة
ال�ب�ن��وك الكويتية م��ن حيث حجم ق��اع��دة ودائ ��ع ال�ع�م��الء إذ
بلغت نحو  7.38مليار دينار كويتي أو ما يعادل نحو 28
في املئة من إجمالي ودائع العمالء لدى البنوك ،ويأتي بنك
الكويت الوطني ثانيًا بنسبة  23.6في املئة أو ما يعادل 6.22
مليار دينار».

«أخبار االستحواذات من املحفزات الرئيسية وغيابها يسبب جمود السوق»

أك ��دت ش��رك��ة امل��دي �ن��ة لالستثمار
وال�ت�م��وي��ل أن ال�س��وق «يشهد خ��روج
ب� �ع ��ض ال� �س� �ي ��ول ��ة ب �ش �ك ��ل م �ل �ح��وظ
وه ��و م��ا ت ��دل ع�ل�ي��ه م �ع��دالت ال �ت��داول
املتراجعة سواء على املستوى اليومي
أو ال�ش�ه��ري .وت��وق�ف��ت ع�م��ا «أح��دث�ت��ه
ص �ف �ق��ة زي� ��ن وم� ��ا ن �ت��ج ع �ن �ه��ا ح��ال��ة
م��ن ال�ت��رق��ب ف��ي ال �س��وق ب��ن احتمال
تنفيذ الصفقة م��ن ع��دم��ه» ،مشيرة
إل��ى أن «األخ�ب��ار اإليجابية كعمليات
االس� � �ت � � �ح � ��واذ ،ت �ع �ت �ب��ر واح� � � � ��دة م��ن
محفزات السوق الرئيسية ،وغيابها
يصيب األس ��واق ب�ح��ال��ة م��ن الجمود
وال �ه��دوء وه��و م��ا يعاني منه السوق
اآلن».
والح �ظ��ت «امل��دي �ن��ة» ف��ي تقريرها
الشهري عن اداء البورصة أنه «وبعد
أرب �ع��ة أش �ه��ر م��ن امل �ك��اس��ب املتتالية
أغ� �ل ��ق ع �ن ��د م �س �ت ��وى  6891ن�ق�ط��ة
محققا خسارة شهرية بلغت 172.9
ن�ق�ط��ة ومنخفضا  2.4ف��ي امل �ئ��ة عن
إغ��الق شهر أكتوبر امل��اض��ي ،لتكون
ه��ذه ال�خ�س��ارة األول ��ى على املستوى
ال�ش�ه��ري منذ نهاية يونيو امل��اض��ي،
ول �ي �ع��ود ال �س��وق م �ج��ددا ال ��ى منطقة
ال�خ�س��ارة على مستوى ال�ع��ام والتي
بلغت  1.6في املئة».
وبالنظر الى املؤشر الوزني لسوق
ال�ك��وي��ت ل ��أوراق امل��ال�ي��ة ،فلم تختلف
ال �ص ��ورة ك�ث�ي��را ع��ن م��ؤش��ر ال�س��وق
ال �س �ع��ري ،ح �ي��ث ح �ق��ق امل ��ؤش ��ر أول
خ �س��ارة ش �ه��ري��ة م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ي��ون�ي��و
امل ��اض��ي وال �ت ��ي ب�ل�غ��ت  1.6ف ��ي امل�ئ��ة
ف �ق��ط م�غ�ل�ق��ا ع �ن��د م �س �ت��وى 466.5
نقطة وإن كان املؤشر اليزال محافظا
على مكاسبه القوية م��ن ب��داي��ة العام
وال�ت��ي بلغت  20.94ف��ي املئة ويرجع
ذلك بشكل مباشر الى األداء املتميز
ل�ب�ع��ض األس �ه ��م ال �ق �ي��ادي��ة وب�ط�ب�ي�ع��ة
الحال الى املكاسب التي حققها قطاع
البنوك من بداية العام.
ول �خ��ض ت�ق��ري��ر «امل��دي �ن��ة» مجمل
الصورة العامة لتداوالت السوق خالل

• السياسة االئتمانية املتشددة للبنوك تهدف إلى تجنب
الوقوع في مأزق املخصصات نفسه في املستقبل

ح ��ال ��ة م� ��ن االن� �ت� �ع ��اش م � ��رة أخ� ��رى
وأهمها:
 1ال �ث �ق��ة :وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر العنصرال�غ��ائ��ب ع��ن ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن امل�ت��داول��ن
ف� ��ي ال � �س � ��وق ،وإن اخ �ت �ل �ف��ت درج� ��ة
ال�ث�ق��ة ف��ي ت�ع��اف��ي ال �س��وق م��رة أخ��رى
م��ن مستثمر آلخ��ر ولكنها أح��د أهم
ال �ع �ن��اص��ر ال �ح��اك �م��ة وامل� ��ؤث� ��رة ع�ل��ى
سلوك املستثمرين في السوق.
 2السيولة :يعاني ال�س��وق حالياومنذ فترة طويلة من التراجع الحاد
ف��ي م �ع��دالت ال �س �ي��ول��ة امل� �ت ��داول ��ة ،بل
يشهد السوق خ��روج بعض السيولة
منه بشكل ملحوظ وهو ما تدل عليه
معدالت التداول املتراجعة سواء على
املستوى اليومي أو الشهري.
 3ال �س �ل��وك امل �ض ��ارب ��ي :يعتبرغلبة ال�س�ل��وك امل�ض��ارب��ي ع�ل��ى أداء
املستثمرين واح ��دا م��ن أه��م نتائج
غ �ي��اب ال �ث �ق��ة ،ح �ي��ث ت �ح��ول ال�ع��دي��د
م ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال ��ى امل �ض��ارب��ات
ال�س��ري�ع��ة ق�ص�ي��رة األج ��ل ب ��دال من

ال �ت��وج��ه االس �ت �ث �م��ار امل �ت��وس��ط ال��ى
ط ��وي ��ل األج � � ��ل ،ب ��ل أص� �ب ��ح ال �ع��دي��د
وغ��ال �ب �ي��ة األس� �ه ��م ح �ت��ى ال �ق �ي��ادي��ة
م�ج��اال خصبا للمضاربة ب��دال من
االستثمار ،وإن اختالل التوازن بن
أن��واع وط��رق االستثمار وميلها الى
املضاربة بشكل ملحوظ من شأنها
التأثير بالسلب على األس ��واق في
األحوال االعتيادية فما بالنا بفترات
األزم � ��ات ك��ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا األس ��واق
حاليا.
 4املحفزات اإليجابية :مما الشكف�ي��ه أن األخ �ب��ار اإلي�ج��اب�ي��ة كعمليات
االس� � �ت � � �ح � ��واذ ،ت �ع �ت �ب��ر واح� � � � ��دة م��ن
محفزات السوق الرئيسية ،وغيابها
يصيب األس ��واق ب�ح��ال��ة م��ن الجمود
وال �ه��دوء وه��و م��ا يعاني منه السوق
اآلن.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االرت �ب��اط الوثيق
بن كافة املتغيرات السابقة وان البدء
بمعاجلة أحدها سيسهم في معاجلة
بقية املتغيرات ،إال أن التحرك وبشكل

التي تعود بالفائدة على االقتصاد
الوطني».
واض � ��اف «ن �ت �ي �ج��ة امل�خ�ص�ص��ات
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي اح�ت�س�ب�ت�ه��ا ال�ب�ن��وك
ف� ��ي ق ��ائ� �م ��ة ال� ��دخ� ��ل وال � �ت� ��ي ب�ل�غ��ت
خ � ��الل ال �ت �س �ع��ة أش� �ه ��ر األول � � ��ى م��ن
ع��ام  2010نحو  385مليون دينار،
ف��إن السياسة االئتمانية املتشددة
ل�ل�ب�ن��وك ف��ي م �ن��ح ال� �ق ��روض ت�ه��دف
إل��ى تجنب ال��وق��وع في نفس امل��أزق
ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل وت �ن �ظ �ي��ف دف��ات��ره��ا
م��ن ال �ق��روض امل�ت�ع�ث��رة ال�ت��ي ج��اءت
ن �ت �ي �ج ��ة ت� �ع� �ث ��ر ب� �ع ��ض ال� �ش ��رك ��ات
واألف��راد الذين بالغو في االستدانة
ب� �ه ��دف ال� ��رب� ��ح ال� �س ��ري ��ع وت �ع �ظ �ي��م
الثروات خالل فترة االنتعاش التي
سبقت األزم ��ة امل��ال�ي��ة .أم��ا بالنسبة
لجودة األصول فمن املتوقع أن تبدأ
بالتحسن ابتداء من عام  2011بعد
أن ق��ام��ت م�ع�ظ��م ال �ب �ن��وك الكويتية
بالتحوط واح�ت�س��اب املخصصات
ال�ك��اف�ي��ة م�ق��اب��ل ال �ق ��روض امل�ت�ع�ث��رة
وكذلك لتفادي أي تعثر محتمل في
محفظة القروض».
وق� � � � ��ال «ت � �ش � �ي� ��ر آخ� � � ��ر األرق� � � � ��ام
املتوافرة من البيانات املالية للربع
ال �ث��ال��ث م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي إل ��ى أن
ج�م�ي��ع ال�ب�ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة ملتزمة
ب �ن �س �ب��ة ال� � �ق � ��روض إل � ��ى إج �م��ال��ي
ال � ��ودائ � ��ع امل � �ح � ��ددة م� ��ن ق �ب ��ل ب�ن��ك
الكويت امل��رك��زي عند مستوى 85
ف��ي امل �ئ��ة .وب��ال�ت��ال��ي ه �ن��اك م��رون��ة
ك ��اف� �ي ��ة ل� � ��دى ال� �ب� �ن ��وك ف� ��ي زي� � ��ادة
م �ح �ف �ظ��ة ال� � �ق � ��روض ل ��دي� �ه ��ا دون
ت�خ�ط��ي ال�ن�س�ب��ة امل �ح��ددة م��ن قبل
بنك الكويت املركزي ،فعلى سبيل
امل �ث��ال ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال �ق��روض إل��ى
ال��ودائ��ع لبنك الكويت الوطني 75
ف��ي امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة م��ع  77ف��ي امل�ئ��ة
لبنك الخليج و  74في املئة لبيت
التمويل الكويتي ،أما النسبة األقل
كانت م��ن نصيب بنك ب��رق��ان عند
مستوى  62في املئة في حن بلغت
ت �ل��ك ال �ن �س �ب��ة أع �ل��ى م �س �ت��وى لها
للبنك األهلي بنسبة  83في املئة.
وم��ن ه�ن��ا يمكن ال �ق��ول ب��أن هناك
ف��رص��ة ح�ق�ي�ق��ة ل�ل�ب�ن��وك الكويتية
للتوسع في سوق االئتمان املحلي
وذلك بعد ترتيب أوضاعها املالية
وتعزيز موقعها املالي».
وأش � � ��ار ال �ت �ق��ري��ر ال � ��ى ان «ب �ن��ك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ي �ت �ص��در ق��ائ�م��ة
ال�ب�ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ح�ي��ث حجم
محفظة القروض وبحصة سوقية
بلغت  28ف��ي امل�ئ��ة نهاية سبتمبر
 2010أو ما يعادل  7،77مليار دينار
كويتي وكذلك يعتبر بنك الكويت
ال��وط�ن��ي م��ن ال��الع�ب��ن األس��اس�ي��ن
ف � ��ي ع� �م� �ل� �ي ��ات ت� �م ��وي ��ل امل� �ش ��اري ��ع
اإلن � �م� ��ائ � �ي� ��ة وب� �م� �ح� �ف� �ظ ��ة ق � ��روض
عالية ال�ج��ودة .أم��ا بالنسبة لبيت
ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي ف��ان��ه يستحوذ
على  25في املئة من سوق االئتمان
املحلي بمحفظة قروض بلغت 6.91
مليار دينار».

جدي لتوفير وتيسير تدفق السيولة
الجديدة الى األسواق مجددا سيكون
ه��و العنصر ال�ح��اك��م واألك �ث��ر تأثيرا
في تغيير مجريات التداول والتحرك
في السوق.
ك �م��ا س�ج�ل��ت ال�ق�ي�م��ة ال��رأس�م��ال�ي��ة
للسوق بنهاية نوفمبر املاضي 34.3
مليار دينار باملقارنة مع  34.9مليار
دينار نهاية أكتوبر املاضي لتتراجع
بقيمة  600مليون دينار وبنسبة 1.7
في املئة فقط.
وع� �ل ��ى م �س �ت��وى ق �ي��م ال � �ت� ��داوالت
الشهرية ،بلغت قيمة التداوالت خالل
الشهر  760.5مليون دينار باملقارنة
م��ع  1.2م�ل�ي��ار دي �ن��ار خ��الل أك�ت��وب��ر،
وبنسبة تراجع بلغت  37.4في املئة،
وب �ل��غ م�ت��وس��ط ق�ي��م ال� �ت ��داوالت خ��الل
نوفمبر امل��اض��ي  44.7مليون دينار
باملقارنة مع  57.8مليون دينار خالل
أكتوبر ،كما سجل إجمالي الصفقات
 76.5أل��ف صفقة باملقارنة م��ع 115
ألفا خالل أكتوبر املاضي.

«اكتتاب القابضة» تشارك بـ  11.5مليون دوالر
في الطرح الخاص لـ «عامر جروب»
أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة اك �ت �ت��اب ال �ق��اب �ض��ة
مشاركتها في الطرح الخاص لشركة
ع��ام��ر ج� ��روب امل �ص��ري��ة ،ح�ي��ث بلغت
ق�ي�م��ة ال �ط ��رح ال �خ ��اص ل �ل �ش��رك��ة 200
مليون دوالر على أسعار تتراوح بن
 2.60و 3.60جنية م �ص��ري .وتقدمت
شركة اكتتاب القابضة بطلب ونحو
 11.5مليون دوالر بما يعادل نحو 6
ف��ي امل �ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي ال �ط��رح ،وتمت
ت�غ�ط�ي��ة االك �ت �ت��اب ال �خ��اص ملجموعة
ع� ��ام� ��ر ج� � � ��روب  3م� � � ��رات ال� � � ��ذي ت ��اله
االك� �ت� �ت ��اب ال� �ع ��ام ال� � ��ذي ت ��م ت�غ�ط�ي�ت��ه
ُ
ب�ح��وال��ي  6م ��رات ،حيث أغ�ل��ق ك��ل من
الطرح العام والخاص على سعر 2.80
جنيه مصري.
وت��م إدراج أس �ه��م م�ج�م��وع��ة عامر
ال�ق��اب�ض��ة ب��ال �س��وق امل �ص��ري أول من
أم� ��س  2010/ 11/ 30ب�م�ت��وس�ط��ات
أسعار أعلى من سعر الطرح.
وقال رئيس قطاع التشغيل ونائب
املدير العام بشركة اكتتاب القابضة
عالء عامر إن املشاركة في هذا الطرح
األولي جاءت بعد توقف عن املشاركة
ب� � ��أي اك� �ت� �ت ��اب ��ات أول � �ي� ��ة م� �ن ��ذ ال� �ع ��ام
 2008مل ��ا ش �ه ��ده س� ��وق االك �ت �ت��اب��ات
األول � �ي� ��ة م ��ن ان� �ك� �م ��اش وت� ��راج� ��ع م��ن
ح�ي��ث ال�ق�ي�م��ة وامل � ��ردود االس�ت�ث�م��اري
ف��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة متحفظة اتبعتها
الشركة خالل العام  .2009وتم تحديث
تلك االستراتيجية في  2010بتحويل
محفظة رأس امل ��ال ال �خ��اص للشركة
إل� ��ى م �ج �م��وع��ة م �ح��اف��ظ متخصصة
ت �ت �م �ي ��ز ب ��ال� �ث� �ب ��ات م� �ق ��اب ��ل ت �ق �ل �ب��ات
األسواق و كذلك بالسيولة العالية من
خالل التركيز على االستثمار املباشر
في أسواق رأس املال في أسهم قيادية
م�ن�ت�ق��اه ل��الس �ت �ف��ادة م��ن ت �ع��اف��ي تلك
األسواق بعد األزمة العاملية.
وأك � � ��د ع� ��ام� ��ر أن رؤي � � ��ة «اك� �ت� �ت ��اب
ال �ق��اب �ض��ة» ت �ن �ط��وي ع �ل��ى أن امل�ح�ف��ز
األس��اس��ي ل�س��وق االك�ت�ت��اب��ات األول�ي��ة
ه��و ان�ت�ع��اش أس ��واق رأس امل ��ال التي
هي الهدف املنشود لتلك االكتتابات.

عالء عامر

ومن هنا جاءت استراتيجية الشركة
م ��ن اإلح � �ج� ��ام ع ��ن ال� �ت� �ع ��رض ل �س��وق
االكتتابات األول�ي��ة خ��الل تلك الفترة
م� ��ع االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ت� �ع ��اف ��ي ب�ع��ض
أس � � ��واق رأس امل � ��ال ب �ت �ن��وع م�ح��اف��ظ
ال� �ش ��رك ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ب� ��ن م �ح��اف��ظ
تتبع ملؤشرات األسواق باإلضافة إلى
محافظ اع�ت�م��دت ن�م��اذج استثمارية
ح��دي�ث��ة وغ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ت�م�ي��زت بقلة
نسبة امل�خ��اط��ر وث �ب��ات م�ع��دل العائد
االستثماري ،التي بدأت تؤتي ثمارها
وس �ت �ن �ع �ك��س م� �ب ��اش ��رة ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج
ال�ش��رك��ة ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب و ك��ذا
األعوام املقبلة.
وع � � ��ن ع� � � ��ودة اك � �ت � �ت� ��اب ال �ق ��اب �ض ��ة
للمشاركة بسوق األكتتابات األولية
بن عالء عامر أن استراتيجية الشركة
ك�م��ا ت�م�ي��زت ب��ال�ت�ح�ف��ظ ف��إن�ه��ا تتميز
بمرونة تغيير االتجاه في ظل أسواق
تغيرت ثوابتها و تتواتر عواملها كل
يوم و أن ما يحدو الشركة بالفعل هو
تحقيق ع��وائ��د استثمارية جيدة في
أي ظ��روف أك�ث��ر م��ن سعيها لتطبيق
ن �م��وذج اس �ت �ث �م��اري ب�ع�ي�ن��ه ،ف�م��رون��ة
ال � �ش� ��رك� ��ات و س� ��رع� ��ة ت �ع ��ام �ل �ه ��ا م��ع
متغيرات السوق هي ال�ف��ارق بن إما
التعثر أو االستفادة من تلك التغيرات
و توظيفها لصالح تلك الشركات.

واوضح عامر أن «الطرح بمكوناته
وسعر إغالقه النهائي تضمن الكثير
م ��ن ع ��وام ��ل ال �ن �ج��اح ال �ت ��ي ل ��م ي�م�ك��ن
إغفالها ،باإلضافة لتالفيه كثيرا من
السلبيات ال�ت��ي واج �ه��ت ال�ط��روح��ات
األولية في الفترة السابقة وأدت الى
ع��دم تحقيق أهدافها ،ه��ذا باإلضافة
ال ��ى أن ال �س��وق امل �ص��ري امل ��درج ��ة به
أس �ه��م ال �ش��رك��ة س ��وق واع� ��د وج�م�ي��ع
ت �ج��ارب �ن��ا ب��ال �س��وق امل �ص��ري ن��اج�ح��ة
وك ��ان آخ��ره��ا االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى  5في
امل �ئ��ة م��ن ش��رك��ة ب��اي��ون �ي��رز ال�ق��اب�ض��ة
وت �خ ��ارج �ن ��ا ال� �ك ��ام ��ل م �ن �ه��ا ب �ع��وائ��د
جيدة».
أم � � � � ��ا ع� � �ل � ��ى م� � �س� � �ت � ��وى ال � �ج� ��ان� ��ب
التشغيلي للشركة فاعتبر ع��ام��ر ان
«ح �ص �ت �ن��ا ب �م �ج �م��وع��ة ع��ام��ر ج ��روب
ت�ع��د ج �ي��دة ع�ل��ى امل��دي��ن امل �ت��وس��ط و
الطويل حيث نرى أن مجموعة عامر
ال �ق��اب �ض��ة ت�ت�م�ي��ز ب �ن �م��وذج ف��ري��د في
تناوله السوق العقاري على املستوى
املحلي و املستوى اإلقليمي على حد
سواء و ذلك بدمج النشاط السياحي
و ال �ت �ط ��وي ��ر ال� �ع� �ق ��اري م �ع ��ًا و خ�ل��ق
االس �ت �ف��ادة امل �ت �ب��ادل��ة ب��ن ال�ن�ش��اط��ن
ل�ص��ال��ح ال�ن�م��وذج االس�ت�ث�م��اري ككل،
ما يضمن للشركة إي��رادات تشغيلية
م �ن �ت �ظ �م��ة و م �ت �ن��وع��ة ف ��ي ال �س �ن��وات
املقبلة تنأى بالشركة لحد كبير عن
تقلبات السوق العقاري».
ي��ذك��ر أن مجموعة ع��ام��ر املصرية
ي� �ت� �ن ��وع ن� �ش ��اط� �ه ��ا ب � ��ن ال� �ع� �م ��ل ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع ال � �ع � �ق ��اري وال� �س� �ي ��اح ��ي م��ن
خ � ��الل م �ج �م��وع��ة ف � �ن� ��ادق وس ��الس ��ل
م �ط��اع��م وم ��راك ��ز ت �ج��اري��ة ب��اإلض��اف��ة
إل��ى م�ش��روع��ات�ه��ا ف��ي ب��ورت��و م��اري�ن��ا
بالساحل الشمالي لجمهورية مصر
ال�ع��رب�ي��ة و ب��ورت��و ال�س�خ�ن��ة وب��ورت��و
ط� ��رط� ��وس ب ��ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال �س��وري��ة ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى شركة
أرابتك مصر ومشروع بورتو جولف
الضخم الذي سيشمل جامعة العلمن
على مساحة  5 .4مليون قدم.

