
الجمعة
8  يناير 2010

31
االقتصادية

املؤشر 
السعري 

7011.6
بتغير قدره

+ 43  

باعت ش���ركة مش���اريع الكويت االس���تثمارية الدارة االصول )كامكو( جزءًا 
من حصتها في اس���تثمار غير مدرج، حيث اخطرت الشركة البورصة مبا يفيد 
بقيامها باس���تكمال بيع ما تبقى من حصتها في اس���تثمار غير مدرج والبالغة 
قيمتها 10.35 ماليني دينار، وق���د بلغت االرباح الصافية من عملية بيع احلصة 
املتبقية مبلغ وقدره 4.73 ماليني دينار، والتي ستتم اضافتها الى نتائج الفترة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، ومبا يتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية 

ومراقب احلسابات.

»كامكو« تحقق 4.7 ماليين دينار من بيع باقي حصتها في استثمار غير مدرج

خسائر القطاع تفوق 
خسائر مؤشرات السوق  
للعام الماضي

»برقان« تصّدر األسهم 
الخاسرة و»بوبيان« على 
رأس الرابحة 

قطاع البنوك يستحوذ 
على 22.3% من قيم 
تداول السوق في2009 

63% تراجع في أرباح 
القطاع في األشهر الـ 9 
األولى من 2009

 زكي عثمان
ال ش����ك في أن 2009 قد ش����كل عاما استثنائيا 
للكويت بشكل عام وللعديد من الشركات االستثمارية 
بشكل خاص بعد أن ألقت األزمة »الكرة« في ملعبها 
وجعلتها تواجه تداعي����ات املرحلة احلرجة التي 
مرت باالقتصاد العاملي وانعكاساته على االقتصاد 
الوطني وهو ما انعكس سلبا على أداء العديد من 
الشركات فيما عاش القطاع املصرفي عاما صعبا بعد 
ان تقلصت فرص منوه بسبب توقف البنوك عن 
توفير خطوط االئتمان اجلديدة وغيرها من األدوات 
التي تدر عليه العوائد وهو ما دفعه لزيادة حجم 
املخصصات بشكل كبير ملواجهة احتماالت تعثر أو 

استمرار تعثر عمالئه من شركات أو أفراد.
 ولم يك����ن اكثر املتش����ائمني يتوقع ان يكون 
2009 بهذا الس����يناريو بعد ان ظهرت في بدايات 
العام بوادر احلل من خالل قانون االستقرار الذي 
اعتبره الكثيرون بداية تصحيح املسار من جديد في 
ظل استمرار تداعيات األزمة املالية وهو ما فسره 
اقتصاديون على انه باب االمل من جديد والعامل 
املشجع لقطاع البنوك على فتح خطوط التمويل 
من جديد وبالتالي عودة النشاط بشكل تدريجي 
الى مختلف قطاعات الدولة السيما ان هناك الكثير 
من الشركات غير املتعثرة واملالكة ملشاريع جيدة 
قيد التنفيذ وحتتاج الى السيولة املناسبة المتام 

هذه التوسعات.

أحداث وتقلبات

 وهنا تقول أوساط مراقبة ان ما مر به القطاع 
املصرفي الكويتي من أحداث وتقلبات كبيرة خالل 
2009، هو نتيجة طبيعية باعتباره املرآة احلقيقية 
لكل األحداث االقتصادي����ة الهامة التي مير بها أي 
بلد وذلك بحكم انه القطاع الرئيسي الذي يرتبط 
ويتداخل مع كل القطاعات األخرى وقد عانى هذا 
القطاع من األزمة العاملية التي ظهرت على السطح 
في نهاية عام 2008 وظلت آثارها ممتدة حتى اليوم، 
وإن كانت حدتها قد أخذت في التراجع وسط توقعات 
متفائلة بأن األس����وأ قد انتهى وأن الفترة القادمة 
سوف تشهد التعافي من هذه األزمة الطاحنة التي 

عصفت باجلميع. 
يذكر أن نتائج قطاع البنوك في التسعة أشهر 
األولى م����ن 2009 قد ش����هدت تراجعا في إجمالي 
األرباح مقارنة بالفترة املقارنة من 2008، حيث بلغ 
إجمالي أرباح قطاع البنوك بالكامل بنهاية التسعة 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 حوالي 330.2 
مليون دينار مقابل 894.8 مليون دينار تقريبا في 
نفس الفترة من 2008، بتراجع كبير بلغت نسبته 

63% تقريبا. 
ولم يحقق أي بنك من البنوك التسعة املدرجة 
بالقط����اع منوا في نتائجه ف����ي تلك الفترة، حيث 
جاءت جميعا إما بتراجع في األرباح )في خمس����ة 
بنوك هي: وطني � أوسط � أهلي � بيتك � برقان(، 
وإما بخسائر )في األربعة األخرى وهي: الدولي � 

بنك اخلليج � بنك بوبيان � جتاري(.
وحقق »بنك بوبيان« أعلى نسبة تراجع بوجه 
عام، بتراجع نسبته 189.6% تقريبا، حيث أظهرت 
نتائج البنك حتقيق خس����ائر صافية بلغت 17.26 
مليون دينار مقارن����ة بأرباح بلغت حوالي 19.27 
مليون دينار في الفترة نفسها من 2008، بخسائر 
للسهم بلغت 14.8 فلسا في التسعة أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر 2009 مقارنة بربحية للسهم بلغت 

16.4 فلسا في الفترة املقارنة. 
أما أقل نسبة تراجع في األرباح على مستوى 
قطاع البنوك فكانت للبنك الوطني، حيث أظهرت 
نتائج البنك في التسعة أشهر األولى من عام 2009 
حتقيق أرباح صافية بلغت 201.5 مليون دينار مقابل 
243.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2008، 
بتراجع في األرباح بلغت نسبته 17.3% تقريبا، مما 
أدى لتراجع ربحية السهم إلى 70 فلسا، مقابل 82 

فلسا في الفترة نفسها من عام 2008.
 وحسب تقرير حديث ملوقع »مباشر« االلكتروني 
ال����ذي خلص اداء هذا القطاع في 2009 فقد اوضح 
انه ونتيجة طبيعي����ة للظروف الصعبة التي مر 
به����ا القطاع املصرفي خ����الل 2009، فقد ظهر هذا 
التأثير جليا على أداء القطاع في السوق، فوجدناه 
يتعرض خلسائر فاقت خسائر مؤشرات السوق 
خالل نفس الفترة حيث أنهى مؤشر قطاع البنوك 
تداوالت 2009 عند مستوى 8346.5 نقطة، بخسائر 
سوقية بلغت نس����بتها 14.4% حل بها في املرتبة 
الثالثة بني 6 قطاعات منيت بخس����ائر في 2009، 
وليفقد مؤش����ر القطاع 1405.3 نقاط من رصيده، 
وذلك مقارنة مبستوى إغالقه بنهاية 2008 والذي 

كان عند 9751.8 نقطة. 
فقد جاءت هذه اخلسائر القوية لقطاع البنوك 

خالل 2009 أكبر من خسائر مؤشرات السوق الكويتي 
خالل تلك الفترة، حيث بلغت نسبة تراجع املؤشر 
السعري خالل العام 10% تقريبا فاقدا 777.3 نقطة 
من رصيده لينهي تداوالت عام 2009 عند مستوى 
7005.3 نقاط، علما بأن مستوى إغالقه بنهاية عام 
2008 كان عند مس����توى 7782.6 نقطة أما املؤشر 
الوزني فقد أنهى تداوالت عام 2009 عند مستوى 
385.75 نقطة، بخسائر سنوية بلغت نسبتها %5.15 
تقريبا، حيث فقد املؤشر 20.95 نقطة من رصيده 
على مدار العام، وذلك مقارنة مبستوى إغالقه بنهاية 

العام املاضي والذي كان عند 406.7 نقاط.

األداء الربع السنوي للقطاع

 أما عن األداء الربعي لقطاع البنوك على مدار 
2009، فسوف جند أنه أنهى الربع األول بخسائر 
كبيرة بلغت نس����بتها 14.9% تقريبا فاقدا 1453.7 
نقطة من رصيده خالل تلك الفترة، لينهي تداوالت 
الربع األول عند مستوى 8.298.1 نقطة، في حني كان 
إغالقه بنهاية عام 2008 عند مستوى 9.751.8 نقطة 
وجاءت تراجع����ات القطاع في الربع األول نتيجة 
للخسائر الكبيرة التي تعرض لها خالل شهر يناير 
والتي بلغت 16.6% تقريبا بنهاية الش����هر، وخفت 
حدتها خالل شهر فبراير، الذي أنهاه القطاع بتراجع 
نسبته 8.3%، ثم جاء شهر مارس ليشهد ارتفاعات 
كبيرة ملؤشر القطاع بلغت نسبتها 11.2% تقريبا. 
أما عن تداوالت الرب����ع الثاني فقد جاءت إيجابية 
على مس����توى قطاع البنوك وكذلك على مستوى 
مؤشرات السوق، حيث استطاع قطاع البنوك أن 
يحقق مكاسب سوقية خالل تداوالت الربع الثاني 
من عام 2009 بلغت نسبتها 11.5% تقريبا، مضيفا 
إلى رصيده 954.4 نقطة لينهي تداوالت الربع الثاني 
عند مس����توى 9252.50 نقطة في حني كان إغالقه 
بنهاية الربع األول عند مستوى 8298.10 نقطة. أما 
عن أداء مؤشرات السوق الكويتي خالل الربع الثاني 

من العام فقد جاء إيجابيا كذلك، وذلك بارتفاع نسبته 
19.8% على مستوى املؤشر السعري، بينما حقق 
املؤشر الوزني ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته %25.3 

تقريبا خالل تلك الفترة. 
وبعد املكاسب القوية التي حققها قطاع البنوك 
خالل الربع الثاني من 2009، عاد إلى التراجع مرة 
أخرى خالل الربع الثالث، وذلك بخسائر سوقية 
بلغت نسبتها 1.26% تقريبا، ليفقد 116.6 نقطة من 
رصيده، منهيا تداوالت الربع الثالث عند مستوى 
9135.9 نقطة في حني كان إغالقه بنهاية الربع الثاني 
عند مستوى 9252.5 نقطة وقد جاءت خسائر قطاع 
البن����وك خالل الربع الثالث من العام بعد أن أنهى 
تداوالت شهر يوليو بتراجع نسبته 5.38% تقريبا، 
في حني جاء أداؤه إيجابيا خالل شهري أغسطس 
وسبتمبر بارتفاع نسبته 0.97% و3.35% على التوالي.  
أما عن أداء قطاع البنوك خالل الربع الرابع واألخير 
من عام 2009، فإننا جند أنه مني بخس����ائر بلغت 
نسبتها 8.6% تقريبا، فاقدا 789.4 نقطة من رصيده 
لينهي تداوالت العام عند مس����توى 8346.5 نقطة 
وجاءت خسائر القطاع خالل الربع الرابع كنتيجة 
طبيعية للتراجعات التي تعرض لها خالل شهري 
أكتوبر ونوفمبر بتراجع نسبته 3.4% و5.8% على 
التوالي، ثم جاء الش����هر األخير من العام ليشهد 
ارتفاعا طفيفا ملؤشر القطاع بلغت نسبته 0.47% إال 
أن احملصلة النهائية للربع الرابع ظلت سلبية.  أما 
عن حركة تداوالت قطاع البنوك خالل 2009 فإننا 
جند أنه استطاع مبفرده أن يستحوذ على %22.3 
تقريبا من قيم تداول السوق كله على الرغم من أن 
عدد أسهمه ال تتجاوز 9 أسهم، حيث بلغ إجمالي 
قيم تداول القطاع خالل العام 4.86 مليارات دينار 
تقريبا في حني بلغ إجمالي قيم التداول في السوق 

خالل تلك الفترة 21.8 مليار دينار تقريبا. 
أما إجمالي كميات التداول على أسهم القطاع خالل 
عام 2009 فقد بلغ 7.4 مليارات سهم تقريبا متثل 

حوالي 7% من إجمالي كميات التداول على مستوى 
السوق والتي بلغت 106.3 مليارات سهم تقريبا في 
الفترة نفسها، في حني بلغ إجمالي عدد الصفقات 
املنفذة على أسهم القطاع خالل تلك الفترة 228.380 
صفقة متثل 11.8% تقريبا من إجمالي صفقات السوق 

البالغة 1.938.987 صفقة خالل العام. 
وحقق القطاع أعلى كمية تداول له خالل 2009 
في شهر يونيو املاضي، حيث بلغ إجمالي كميات 
التداول على أسهم القطاع في ذلك الشهر 1.27 مليار 
سهم حققت ما قيمته 795.23 مليون دينار هي أعلى 
قيمة تداول شهري للقطاع منذ بداية العام، جاءت 
هذه التداوالت من خالل تنفيذ 31.467 صفقة وهو 
ثاني أعلى عدد صفقات يتم تنفيذه على أسهم القطاع 
على املستوى الشهري خالل 2009، حيث كان أعلى 
عدد صفقات للقطاع خالل شهر أبريل املاضي بعدد 

صفقات بلغ 675.35 صفقة. 
أما أقل كميات التداول لقطاع البنوك على املستوى 
الش����هري خالل عام 2009 فقد حتقق خالل شهر 
ديسمبر، حيث بلغ إجمالي كميات التداول في ذلك 
الشهر 234.9 مليون سهم فقط بلغت قيمتها 174.7 
مليون دينار هي األقل أيضا من حيث القيم، والتي 
جاءت من خالل تنفيذ 9.009 صفقات وهو أقل عدد 

صفقات خالل العام.

أداء األسهم خالل 2009

 هذا وقد ج����اء تراجع قطاع البنوك خالل عام 
2009 بضغط من 6 أسهم من إجمالي أسهم القطاع 
التسعة في حني جاءت الثالثة األخرى باللون األخضر 
في محصلة أداء العام، وكانت أعلى التراجعات بني 
أسهم القطاع من نصيب س����هم »برقان« بتراجع 
نسبته 51.4% تقريبا، حيث فقد السهم 360 فلسا 
من رصيده، لينهي تداوالت عام 2009 عند مستوى 
340 فلسا في حني كان إغالقه بنهاية عام 2008 عند 

مستوى 700 فلس. 
أما املرتبة الثانية بني تراجعات أسهم القطاع 
فكانت لسهم »اخلليج«، الذي تراجع بنسبة %36.8 
خالل تداوالت 2009 بخسائر بلغت 175 فلسا، وصل 
بها إلى مستوى 300 فلس بنهاية عام 2009، بينما 
كان مستوى إغالقه بنهاية عام 2008 عند مستوى 

475 فلسا. 
وجاء س����هم »بيتك« في املرتب����ة األخيرة بني 
تراجعات أسهم قطاع البنوك، وذلك بتراجع نسبته 
6.7% تقريبا فاقدا 79 فلسا من قيمته لينهي تداوالت 
العام عند مس����توى 1.100 دينار، علما بأن إغالقه 

بنهاية 2008 كان عند مستوى 1.179 دينار. 
وعلى اجلانب اآلخر فقد جاء سهم بنك »بوبيان« 
على رأس األسهم املرتفعة خالل 2009، حيث استطاع 
السهم أن يحقق مكاسب سوقية خالل العام بلغت 
نس����بتها 26.6% تقريبا، بإضاف����ة 105 فلوس إلى 
رصيده، لينهي تداوالت العام عند 500 فلس، بينما 
كان إغالقه بنهاية العام املاضي عند 395 فلسا. وجاء 
سهم »أوسط« في املرتبة الثانية بني االرتفاعات، 
وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 14.35% تقريبا، مبكاسب 
بلغت 64 فلسا، ليغلق بنهاية 2009 عند مستوى 
510 فلوس، في حني كان قد أنهى تداوالت 2008 عند 
مستوى 446 فلسا.  أما املرتبة الثالثة واألخيرة بني 
ارتفاعات أسهم القطاع خالل عام 2009 فكانت من 
نصيب سهم »وطني«، بارتفاع نسبته 8.5%، حيث 
أضاف السهم إلى رصيده 88 فلسا، لينهي تداوالت 
2009 عند مستوى 1.120 دينار، بينما كان إغالقه 

بنهاية 2008 عند مستوى 1.032 دينار. 
هذا وقد حقق سهم »بوبيان« نشاطا ملحوظا 
خالل تداوالت 2009، حيث استطاع السهم أن يتصدر 
أس����هم القطاع من حيث كميات التداول، في حني 
جاء سهم »بيتك« على رأس القيم والصفقات على 

مستوى أسهم القطاع. 
وبلغ إجمالي كميات التداول على سهم »بوبيان« 
1.88 مليار سهم متثل 25.45% تقريبا من إجمالي 
كميات التداول على مستوى القطاع، كما بلغ إجمالي 
قيم التداول على السهم 860.4 مليون دينار متثل 
17.85% تقريبا من إجمالي قيم التداول على مستوى 
القطاع، في حني بلغ إجمالي الصفقات املنفذة على 
سهم بنك بوبيان خالل العام احلالي 47.307 صفقة 
تصل نسبتها إلى 20.9% تقريبا من إجمالي صفقات 
القطاع.  أما سهم »بيتك« فقد بلغ إجمالي قيم التداول 
عليه خالل العام حوالي 1.58 مليار دينار متثل %32.8 
تقريبا من إجمالي قيم التداول على مستوى القطاع، 
في حني بلغ إجمالي كميات التداول على الس����هم 
خالل الفترة نفسها 1.3 مليار سهم تصل نسبتها 
إلى 17.88% تقريبا من إجمالي كميات التداول على 
مستوى القطاع، أما إجمالي الصفقات املنفذة على 
سهم بيتك خالل العام احلالي فبلغ 68.450 صفقة 

متثل 30.2% تقريبا من إجمالي صفقات القطاع.

4 يناير: مزاد بيع حق أولوية االكتتاب في زيادة رأسمال بنك اخلليج.
13 أبريل: تصريح محافظ بنك الكويت املركزي بشأن بنك اخلليج  . 

13 ابريل:إعادة تداول سهم بنك اخلليج اعتبارا من يوم 14 ابريل. 
15 يونيو: »الوطني« يتفق مع »التجاري« على ش����راء 220 مليون س����هم من »بوبيان« 

والتجاري يربح 27.5 مليون دينار من الصفقة.
15 يونيو: دار االستثمار تقيم دعوى ضد »جتاري« بخصوص »بوبيان«. 

23 يونيـو: الهيئ����ة العامة لالس����تثمار تفي����د برغبتها ف����ي بيع 231 مليون س����هم في 
»بوبيان«. 

29 يونيو: »الوطني« لم يقدم تسهيالت ملجموعتي »سعد« و»القصيبي«.
12 يوليـو: خيار زيادة رأس املال »إجب����اري« لبعض البنوك بناء على نتائج اختبارات 

الضغط املخيبة لآلمال.
15 يوليو: »ديلويت« تقول ان »املركزي« ألزم البنوك باختبارات الضغط لتعزيز إجراءات 

إدارة املخاطر.
22 يوليو: إمتام صفقة بيع 19.823% من اسهم »بوبيان«. 

21 يوليو: تصريح من بنك الكويت املركزي بشأن مزاد »بوبيان«. 
10 أغسـطس: مجلس ادارة »أهلي« يوصي بزيادة رأس املال بنس����بة 25% وبسعر 350 

فلسا للسهم.
21 أغسطس: »املركز الديبلوماسي« يقول ان تأثيرا محدودا ألزمة تعثر »سعد والقصيبي« 

على أرباح البنوك الكويتية في النصف األول.
2 سبتمبر: »املركزي« يسمح للبنوك بتدعيم أوضاعها من »املخصصات العامة« مبوافقة 

مسبقة.
25 سبتمبر: »ذي بانكر« يقول ان البنوك الكويتية ستواصل حتقيق األرباح في 2009.

27 سـبتمبر: »مجموعة االوراق« تربح 6.5 ماليني دينار من بيع 83.5 مليون س����هم من 
أسهمها في »بوبيان«. 

2 نوفمبر: هنري عزام يعلن ان البنوك الكويتية تأثرت سلبا بتعثر شركات االستثمار. 
5 نوفمبـر: محمد العمر يقول ان »املركزي« جلم اإلفراط في اإلقراض فتقلصت تداعيات 

األزمة املالية على البنوك.
17 نوفمبر: »املركزي« يطلب من البنوك إفصاحات ش����املة عن تعامالت املشتقات ضمن 

بيانات 2009.
22 نوفمبر: »ميد« تقول ان البنوك الكويتية منكشفة على قطاعات عالية املخاطر ونستبعد 

املزيد من التخفيضات لتصنيفاتها. 
13 ديسمبر: بنك برقان يحصل على موافقة البنك املركزي لزيادة رأسماله. 

14 ديسمبر: موافقة املركزي ل� »اوسط« للعمل مبا يتفق مع أحكام الشريعة. 
16 ديسمبر: »اهلي« يتسلم مبلغ 23.4 مليون دوالر من شركة النخيل االماراتية. 

تداوالت البنوك في 2009
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