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3.1 مليارات دينار الخسائر السوقية وتداول 106.3 مليارات سهم قيمتها 21.8 مليار دينار

2009 عام اإلحباط سياسيًا واقتصاديًا وخسائر ضخمة للمتداولين
قانون ضمان الودائع 

اإلنجاز الوحيد وشبه 
التوقف لخطوط 

االئتمان سيؤثر على 
أداء القطاع الخاص 

في 2010

قضية »أجيليتي« 
المفاجئة تحيي عدم 

االلتزام بالشفافية 
من قبل الشركة 

وتؤثر على السوق

قانون االستقرار 
المالي زاد الضغوط 
على الشركات وحّد 
من قدرة البنوك 
على التفاوض لهيكلة 
مديونيات الشركات

استحواذ صفقة
 »زين« على األضواء 
وتأثيرها اإليجابي 
والسلبي على السوق 
وشح السيولة

2009 عام االحباط على كل القطاعات االقتصادية

مجموعة فافاسي حسمت االشاعات حول الصفقة وبدأت مالمحها في 
الظهور، فخالل هذا املؤمتر مت االعالن عن ان االطراف التي ستقوم 
بالشراء هم ثالث ش����ركات هندية ومجموعة بخاري املاليزية وان 

سعر الشراء سيكون دينارين.
وعقب هذا املؤمتر اعلنت االس����تثمارات الوطنية ان من يحق له 
املش����اركة في الصفقة من صغار املساهمني هم حملة السهم حتى 
تاري����خ 2009/9/6، االمر الذي أدى الى تراجع ملحوظ في تداوالت 
سهم زين وانخفاض تدريجي في سعره فيما واصلت اسهم الشركات 
املرتبطة بزين االرتفاع، خاصة سهم االستثمارات الوطنية الذي ارتفع 
الى مستوى 740 فلسا اثر املعلومات التي انتشرت حول حصولها 
على نحو 50 فلسا لكل سهم من اجمالي اسهم الشركة، وهو ما أثار 
مشكلة مع شركة مجموعة االوراق املالية التي اعلنت انها مستعدة 
لشراء حصة الهيئة العامة لالستثمار في زين والبالغة 24%. وقد 
جاء هذا االعالن نتيجة زيادة حدة االزمة مع االستثمارات الوطنية، 
كما سبق هذا االعالن قيام الهيئة العامة لالستثمار باالعالن عن انها 
مستعدة لبيع حصتها في زين، االمر الذي خلق تداعيات سلبية على 
صفقة زين، وزاد من هذه التداعيات تصريحات من املس����ؤولني في 
الشركات الهندية التي متتلك فيها احلكومة الهندية حصصا مؤثرة 
انها ليست طرفا في الصفقة، االمر الذي زاد من التأثير السلبي على 
سهم زين، خاصة عقب اعالن النتائج املالية للشركة في الربع الثالث 
والتي س����جلت تراجعا كبيرا في االرباح مقارنة بالربع الثاني من 
عام 2009. وقد انعكس ذلك بالس����لب في مجمله على اسعار اسهم 

الشركات املرتبطة بشركة زين.
ووفقا للمؤمتر الصحافي الذي اعلن فيه عن التحالف الهندي � 
املاليزي لشراء 46% من زين، فإنه قد جاء فيه ان املفاوضات ستستغرق 
أربعة اشهر لالعالن بعدها عن امتام الصفقة أو ال، ومن املفترض ان 

تنتهي هذه الفترة في االسبوع االول من الشهر اجلاري.
ومع نهاية الربع الثالث، اغلق املؤشر على 7800 نقطة.

الربع األخير

اتس����م النصف االول من فترة الربع االخير لعام 2009 ببعض 
العوامل االيجابية والتي كان من املفترض ان يكون تأثيرها ايجابيا 

على نفسية املتداولني ومنها:
أوال: وصول اسعار النفط حلاجز 75 دوالرا للبرميل.

ثانيا: النتائج املالية االيجابية لبعض الشركات خاصة االرباح 
القياسية للبنك الوطني لفترة التسعة اشهر.

ثالثا: اجناز احلكومة خلطة التنمية االقتصادية، ورغم ذلك ظل 
السوق في حالة ما يشبه الركود، ولكن مع الدخول في فترة النصف 
الثاني من الربع االخير بدأ السوق يأخذ منحى نزوليا قويا ألسباب، 
أوال: حركة التصحيح التي شهدتها اسواق املال العاملية واخلليجية 
والتي أثرت سلبا على السوق الكويتي رغم انه لم يحقق املكاسب 

التي حققتها هذه االسواق.
ثانيا: ازمة دبي، والتي كانت مفاجئة لالسواق العاملية واخلليجية، 
فقبل اجازة عيد االضحى بيوم واحد اعلنت حكومة دبي عن الصعوبات 
التي تواجهها شركة دبي العاملية وشركتها التابعة النخيل العقارية  
والصعوبة التي تواجههم في سداد مديونية مستحقة حتى النصف 

االول من العام احلالي تقدر بنحو 26 مليار دوالر.
ثالثا: تزامن مع ازمة دبي الكشف عن االتهامات التي وجهت الى 
ش����ركة اجيليتي بالتحايل واملغاالة في العقود التي حصلت عليها 

الشركة من اجليش االميركي والبالغة 8.5 مليار دوالر.
فرغم جتاوز السوق الزمة دبي اال انه تأثر بقضية اجيليتي التي 
أدت لتراجع حاد في س����همها واسهم الشركات املرتبطة بها خاصة 
في التزام شركة اجيليتي بعدم الشفافية والكشف عن تداعيات هذه 
القضية حتى اآلن، وقد ادى ذلك الى تدهور حاد ملؤشر السوق الذي 

وصل في آخر شهر نوفمبر املاضي الى حاجز 6650 نقطة.
اال انه مع جتاه استجواب رئيس احلكومة وثالثة وزراء آخرين 
في جلسة استجواب تاريخية، استعاد السوق بعض نشاطه بدعم 
من السيولة املالية التي ضختها احلكومة والتي تزامنت مع حترك 
املجاميع االستثمارية لتصعيد اسهمها في الشهر االخير من العام، االمر 
الذي اعطى جرعة جيدة نسبيا للمضاربات ما دفع املؤشر لالغالق 
في نهاية عام 2009 على مستوى 7005.3 نقاط بشق االنفس ولكنه 
متراج����ع عن اغالق نهاية عام 2008 مبقدار 777.3 نقطة بانخفاض 
نس����بته 10%. كما اغلق املؤشر الوزني على 385.8 نقطة بانخفاض 
قدره 21 نقطة مقارنة باغ����الق نهاية عام 2008 البالغ 406.7 نقاط 
بانخفاض نسبته 5.2%. وسجلت القيمة السوقية خسائر قدرها 3.1 
مليار دينار لتصل الى 30 مليارا و684 مليون دينار مقارنة بنحو 

33 مليارا و798 مليون دينار بانخفاض نسبته %9.2.
اما على مستوى املتغيرات الثالثة، فانه في الوقت الذي سجلت 
فيه كمية االس����هم املتداولة خالل عام 2009 ارتفاعا بنسبة %31.5 

تراجعت قيمة التداول بنسبة 38.9% والصفقات بنسبة %2.9.
فقد بلغت كمية االسهم املتداولة في عام 2009 نحو 106 مليارات 
و331 مليونا و721 ألف س����هم مقارنة بنحو 80 مليارا و850 مليونا 

و771 ألف سهم في عام 2008.
كذلك بلغت قيمة االس����هم املتداولة في عام 2009 نحو 21 مليارا 
و828 مليونا و882 ألف دينار مقارنة بنحو 35 مليارا و747 مليونا 
و118 أل����ف دينار في عام 2008، كما بلغت الصفقات املنفذة في عام 
2009 نحو مليون و938 ألفا و987 صفقة مقارنة بنحو مليون و997 

ألفا و660 صفقة في عام 2008.

هشام أبوشادي
عام 2009 ميكن وصفه بعام االحباط على كل القطاعات االقتصادية، 
خاصة س����وق الكويت لالوراق املالية، فحسب مستويات االسعار، 
وليس نس����ب انخفاض مؤشري الس����وق، فإن اغلب املتداولني في 
الس����وق خسروا ما بني 40 و 60% على االقل من االموال التي كانت 
لديه����م في بدايات العام، وذلك نتيجة التذبذب احلاد في االس����عار 

واملضاربات السريعة مع وتيرة جني االرباح القوية.
فمعروف ان اسواق املال تعكس الواقع االقتصادي والسياسي، 
وفي الكويت الوضع السياس����ي من بداية العام وحتى نهايته غير 
مريح، فقد كانت هناك اس����تقالة للحكومة ومن ثم اعادة تشكيلها، 
أعقبها حل مجلس االمة، ومن ثم اجراء انتخابات، ثم اس����تجوابات 
قدمت ضد رئيس احلكومة وبعض الوزراء في الشهر قبل االخير من 
العام املاضي، وجناح رئيس احلكومة ومن قدم ضدهم استجوابات 
في احلصول عل����ى ثقة البرملان، ثم جاءت االزمة التي أطلق عليها 
ازمة الفتنة بني طوائف املجتمع وما تبعها من التهديد باستجواب 

بعض الوزراء، خاصة وزير االعالم.
وعلى املستوى االقتصادي، فإن عام 2009 يعد من أسوأ االعوام 
اقتصاديا، بل هو أس����وأ من أزمة 1998، ففي حال اس����تثناء قانون 
الودائع وقانون االس����تقرار املالي ال����ذي كأنه لم يكن، فإن الوضع 
االقتصادي في الكويت يعتبر األس����وأ بني ال����دول اخلليجية على 
الرغ����م من الفوائض املالية املتراكمة والت����ي آخرها الفائض املالي 
احملقق في اول ثمانية اش����هر من ميزانية عام 2010/2009 واملقدر 

بنحو 6.4 مليارات دينار.
لذلك كان من الطبيعي ان تعكس البورصة االوضاع السياسية 
واالقتصادية املتردية، والتي ولدت اجواء من االحباط سادت اوساط 
املتداولني في السوق واملسؤولني في الشركات التي جاهد معظمهم 
ف����ي الوفاء بخدمة ديونهم ودفع رواتب ما تبقى لديهم من موظفني 
دون أن تدخل الشركات في مشاريع جديدة بسبب االفتقار للفرص 
االستثمارية من جهة، ومن جهة اخرى شبه توقف البنوك عن تقدمي 
خطط ائتمانية جديدة للشركات، االمر الذي ضاعف من ازمتها وهو 

ما سينعكس على مستقبل بعضها خالل العام احلالي.
وللوصول الى صورة واقعية ألداء السوق خالل عام 2009، فإنه 

سيتم استعراض األداء لكل ثالثة أشهر.

الربع األول

مع بدايات العام 2009، واصل الس����وق اجتاهه النزولي متأثرا 
باستمرار تداعيات االزمة العاملية، االمر الذي دفع املؤشر العام للتراجع 
بوتيرة سريعة مع ضعف حاد في قيمة التداول والتي وصلت ألدنى 
مس����توى لها والبالغ 13 مليون دينار ف����ي يوم 20 يناير والذي لم 
تصل له قيمة التداول منذ شهر مايو 2003، فيما ان املؤشر تراجع 
دون حاجز ال� 6500 نقط����ة ليصل الى 6496 نقطة مقارنة بإغالق 
نهاية عام 2008 البالغ نحو 7782 نقطة، ما يعني انه خس����ر نحو 
1286 نقطة خالل شهر تقريبا. ولكن عادت اجواء التأزمي السياسي 
مرة اخرى والذي زادت حدته ف����ي أواخر 2008 خاصة مع اقتراب 
انعقاد القمة العربية ف����ي الكويت، والتي كانت وراء تأجيل تقدمي 
احلكومة استقاالتها، قامت احلكومة بتقدمي استقاالتها، ومن ثم مت 
تشكيل حكومة جديدة اال ان اجواء التأزمي استمرت االمر الذي دفع 
صاحب السمو األمير حلل مجلس االمة، وبحكم ان السوق تاريخيا  
يشهد نشاطا في اوقات االزمات السياسية، وحل مجلس االمة، شهد 
السوق نوعا من النشاط القوي مدعوما بالتحركات التي كان يقوم 
بها البنك املركزي التخاذ اجراءات النقاذ الوضع االقتصادي والتي 
بدأت اوال باجتاه النشاء صندوق لشراء اصول الشركات املتعثرة 
والذي دارت حوله اشاعات حول رأس����مال الصندوق بانه سيقدر 
بنحو 5 مليارات دينار، ورغم انه لم يعلن البنك املركزي رسميا او 
اي جهة عن هذا الصندوق اال انه كان تأثيره ايجابيا على الس����وق 
في الوقت الذي كان االجتاه نحو تأس����يس الصندوق ثم مناقشته 
من قبل البنك املرك����زي والفريق الذي كان يعمل معه، ولكن ما مت 
اثارته حول التهديد ان استخدام املال العام النقاذ اخطاء الشركات 
س����يواجه من قبل مجلس االمة باستجوابات، تسبب في الغاء هذه 
الفكرة، ومبادلتها بقانون االستقرار املالي، وخالل هذا الزخم ارتفع 
املؤشر العام للسوق ليغلق في نهاية الربع االول من العام احلالي 
على مستوى 6745 نقطة بانخفاض قدره 1037 نقطة مقارنة باغالق 
نهاي����ة عام 2008 البالغ نح����و 7782 نقطة، وقبل حل مجلس االمة 
بفترة وجيزة قامت احلكومة باملوافقة على قانون االستقرار املالي 
والذي مت احالته الى اللجنة املالية في مجلس االمة ملناقشته، حيث 
واجه القانون الكثير من االنتقادات من قبل االوس����اط االقتصادية 
واملسؤولني في الشركات وايضا اعضاء مجلس االمة اال انه مع حل 
مجلس االمة مت اقرار قانون االستقرار املالي في اواخر شهر ابريل 

مبرسوم اميري ليدخل حيز التنفيذ.

الربع الثاني

م����ع بدايات الربع الثاني من ع����ام 2009، كانت الصورة العامة 
في الكويت سياسيا مس����تقرة واقتصاديا، كان هناك مجموعة من 
االجراءات احملفزة للسيولة املالية االمر الذي ولد نوعا من التفاؤل 
وقد انعكس ذلك على مجريات التداول في السوق التي شهدت جميع 
مؤشراته مستويات قياسية خاصة في مستوى قيمة التداول حتى 
ان السوق س����جل اعلى ارتفاع للمؤشر السعري في يوم واحد في 
اخلامس من شهر ابريل والذي بلغ نحو 225 نقطة، واستمر االجتاه 

نهاية الربع الثاني والترقب للنتائج املالية لفترة النصف االول من 
العام 2009 ودخول فترة الصيف والتي في العادة ما يش����هد فيها 

السوق ضعفا.
كذلك ما زاد من وتيرة تراجع الس����وق املعلومات التي انتشرت 
حول توقف املفاوضات التي كانت جتريها ش����ركة زين لبيع زين 
افريقيا، االمر الذي أثر بقوة على سهم زين والشركات املرتبطة بها 

والسوق بشكل عام.

الربع الثالث

مع بدايات الربع الثالث، واصل السوق تذبذبه النزولي استمرارا 
لعمليات جني االرباح وخروج السيولة املالية وعدم العودة لبناء 
مراكز مالية جديدة خاصة على اسهم الشركات الرخيصة، خاصة 
بعد ان زادت االش����اعات حول بعض الشركات االستثمارية املهددة 
باالفالس، وظهور االرقام الفعلية حول مديونية شركات االستثمار 
والتي اعلن وقتها البنك املركزي انها تقدر بنحو 5.2 مليارات دينار، 
وهناك عوامل اثرت سلبا على السوق خاصة في النصف االول من 

الربع الثالث وهي:
اوال: سيطرة اجواء التشاؤم حول النتائج املالية للشركات خاصة 

الشركات الكبيرة في النصف االول من عام 2009.
ثانيا: االشاعات التي انتشرت حول انكشاف بعض البنوك على 
الشركات وما تبعها من أخذ مخصصات كبيرة من قبل البنوك االمر 
ال����ذي اثر بقوة على النتائج املالية لقطاع البنوك، وقد كان نتيجة 
ذلك اعالن بعض البنوك عن خس����ائر، وتراجع����ا كبيرا في ارباح 

البنوك االخرى.
ثالثا: االشاعات التي انتشرت بقوة حول انكشافات البنوك على 
مجموعتي سعد والقصيبي والتي دارت حولها معلومات غير مؤكدة 
بانه����ا تتراوح ما بني مليار و 1.2 مليار دوالر، وحتى اآلن لم يعلن 
البنك املركزي بش����كل واضح حجم هذه االنكشافات االمر الذي زاد 
من جرعة االشاعات جتاه البنوك ما اثر علي عامل الثقة في السوق 
بشكل عام، اال ان مبادرة بعض البنوك باالعالن عن عدم انكشافها 
على مجموعة س����عد والقصيبي قلل من حدة تداعيات هذه االزمة 

على هذه البنوك.
رابعا: مع بدايات ش����هر اغس����طس، بدأ السوق يستعيد بعض 
احليوية ولكن بش����كل انتقائي ومركز على بعض االسهم القيادية 
خاصة سهم زين والشركات املرتبطة بها، وحتديدا جميع الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي، وهذا يعود الى انتش����ار معلومات حول 

قيادة مجموعة اخلرافي مفاوضات لبيع 46% من اسهم زين.
وخالل هذه املرحلة انتشرت اشاعات حول االطراف الراغبة في 
شراء هذه احلصة اال انها كانت وقودا لنشاط سهم زين والشركات 
املرتبطة بها ما جعلها تس����تحوذ على نحو 60% من اجمالي قيمة 
التداول، كذلك ما زاد من قوة نشاط هذه املجموعة، املعلومات التي 
كان����ت تتردد حول ان من يرغب في املش����اركة ف����ي الصفقة يقوم 
بتحويل اسهمه الى محفظة مالية لدى االستثمارات الوطنية االمر 
الذي حفز من اقبال اوس����اط املتداولني على شراء السهم الذي كان 
يتداول بأسعار ما بني دينار و300 فلس الى دينار و400 فلس امال 

في بيعها بسعر دينارين.
ولكن م����ع املؤمتر الصحاف����ي الذي عقدت����ه مجموعة اخلرافي 
ومسؤولون في االستثمارات الوطنية وممثل السفير الهندي وممثل 

الصعودي القوي للس����وق مع تزايد قوي في حجم السيولة املالية 
وصلت لقمتها في الس����ابع من شهر يونيو والتي بلغت نحو 296 
مليون دينار في يوم واحد والتي متثل اعلى قيمة تداول تس����جل 

في يوم واحد خالل عام 2009.
وهناك مجموعة من احملفزات كانت وراء القفزات التي سجلتها 
البورص����ة في الربع الثان����ي خاصة في النص����ف االول من الربع 

الثاني.
اوال: اقرار الالئحة التنفيذية لقانون االستقرار املالي وصدورها 
مبرسوم اميري، وعقب ذلك االقرار اعالن محافظ البنك املركزي ان 
قانون االس����تقرار املالي وحده غير كاف الخراج البالد من ازمتها، 
بل البد ان يتزامن معه  وبش����كل س����ريع إنفاق حكومي قوي على 
مشاريع التنمية. ورغم االنتقادات احلادة التي وجهت للقانون، اال 
ان ما أدى الى عدم االستفادة منه خاصة في الباب اخلاص بالتمويل 

ان احلكومة لم تقم بعمليات انفاق رأسمالي ملموس.
ثانيا: وحرصا من البنك املركزي على تخفيف وطأة الديون على 
الشركات، ومتاشيا مع السياسة العاملية في خفض الفائدة، خاصة 
مقابل الدوالر والتي وصلت الى الصفر تقريبا، خفض البنك املركزي 
سعر اخلصم على الدينار مبقدار ربع نقطة لتصل الى 3.5% ورغم 
ذلك فإن االوس����اط االستثمارية واالقتصادية رأت ان نسبة خفض 

الفائدة غير كافية، وان سعر اخلصم اليزال مرتفعا.
ثالثا: النتائج املالية للشركات لعام 2008 رغم انها جاءت محملة 
بخسائر كبيرة ألغلب الشركات، اال انها كانت مقبولة لدى االوساط 
االستثمارية، ومع منتصف الربع الثاني انتهت الشركات من اعالن 
نتائجه����ا لفترة الرب����ع االول من عام 2009، والتي كانت مؤش����را 
لقياس االداء العام للش����ركات خالل العام كله، كما انها بددت حالة 
الضبابية حول الشركات، خاصة ما كان يتردد حول افالسات بعض 
الش����ركات، كما ان املؤشر العام قد وصل الى حاجز ال� 8000 نقطة، 
االمر الذي زاد من حجم السيولة املالية التي سيطرت عليها عمليات 

املضاربة القوية.
رابعا: ساعد في انتعاش السوق ايضا ارتفاع اسعار النفط الى 
60 دوالرا بعد ان وصلت ال����ى 36 دوالرا، علما ان امليزانية العامة 
للدولة قائمة على سعر 35 دوالرا. ورغم االرتفاع امللحوظ ألسعار 
النفط في تلك الفترة، اال انه لم يكن له تأثير على نفس����ية اوساط 
املتداول����ني، خاصة ان اس����عار النفط حاليا وصل����ت ألكثر من 70 
دوالرا، ومع ذلك السوق لم يعرها أي اهتمام نظرا لوجود ضغوط 

سلبية قوية.
خامسا: رغم ظروف االزمة، اال ان مبادرة البنك الوطني اعتزامه 
ش����راء حصة البنك التجاري والبالغ����ة 19.5% بنك بوبيان كان لها 
تأثير ايجابي باعتبار انها اول عملية استحواذ يعلن عنها في االزمة، 
ولكنها لم تتم بس����بب اعالن دار االستثمار انها قامت برفع قضية 

ضد البنك التجاري والتي لم يتم حسمها حتى اآلن.
وقد واصلت كل مؤشرات السوق االرتفاع ليصل املؤشر السعري 
في الثالث من يوليو ألعلى مستوى له والبالغ 8371 نقطة مسجال 

ارتفاعا مبقدار 589 نقطة مقارنة بإغالق نهاية عام 2008.
ولكن السوق بدأ في الهدوء واخلروج التدريجي للسيولة املالية 
اعتبارا من النصف الثاني لفترة الربع الثاني من العام 2009 نظرا 
القتراب فترة االنتخابات النيابية والتي سارعت من حدة عمليات 
جن����ي االرباح القوية وخروج الس����يولة املالية، خاصة مع اقتراب 

مقارنة مؤشرات التداول خالل عامي 2008 و 2009
التغيرمؤشرات التداول خالل العامالبيان

%)+ أو -(20092008مؤشر 
-2.9-4.171.64.295.4123.8مؤشر NIC50 )نقطة(

-10.0-7.005.37.782.6777.3السوق السعري )نقطة(
-5.2-385.8406.721.0السوق الوزني )نقطة(

106.331.721.50080.850.771.00025.480.950.50031.5كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(
-2.9-1.938.9871.997.66058.673عدد صفقات السوق )صفقة(

-38.9-21.828.882.35935.747.118.80013.918.236.441قيم االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(
املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة

430.492.800332.719.22297.773.57729.4 )سهم/يوم(

-4.5-7.8508.221371املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(
املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة

-39.9-88.367.042147.107.48558.731.443 )د.ك/يوم(

75.393.08531.540.85543.582.230139.0كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(
عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل 

1.33287945351.5)صفقة(

-55.8-29.508.37766.776.89537.268.518قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(
القيمة السوقية للشركات املدرجة 

-9.2-30.684.814.10633.798.914.6643.114.100.558بالسوق )د.ك(

24724341.6عدد أيام التداول )يوم(
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