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عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادره���ا ان احد البنوك األجنبية العاملة في الكويت يرتب 
لتوقيع عقود وصفها املصدر ب� »املليارية« مع إحدى الش���ركات املدرجة في س���وق 
الكويت والتي أثبتت في الفترة االخيرة قدرة كبيرة على مواجهة حتديات وتداعيات 
األزم���ة املالية. ولفت املصدر الى ان القرض حاليا في املراحل النهائية للحصول على 
موافقات اجلهات الرقابية املعنية، مستدركا بأن املفاوضات التزال جارية بني اجلانبني 

للتوصل الى شروط والتزامات احلصول على القرض املطلوب.

بنك أجنبي يرتب لقرض ملياري مع إحدى الشركات المدرجة

»مصالح االستثمارية«: معظم تداوالت السوق
تمت على األسهم ذات الصبغة المضاربية

عدم وضوح الرؤية سبب عدم إمكانية رسم صورة واضحة التجاه السوق
السوق يشهد تراجعًا حادًا في المؤشر الوزني لعدم التوجه إلى الشركات المكونة لمعادلته

إعداد: عمر راشد
الش���هري  التقرير  أوض���ح 
لشركة مصالح االستثمارية حول 
أداء تداوالت السوق الكويتي في 
2010 ان السوق اليزال رافعا شعار املضاربة ثم املضاربة 
فال صوت يعلو عليها، ومن هذا املنطلق جند ان جميع 
التداوالت تقريبا متت على األسهم ذات الصبغة املضاربية 
وهي التي تتسم مبعدل دوران مرتفع وانخفاض القيمة 

السوقية.
وجاء في التقرير الذي خصت به الشركة »األنباء« ان 
هذا النهج انعكس على مالمح الس���وق من خالل ارتفاع 
كبير في قيمة التداول وحجمها مع ثبات املؤشر السعري 
تقريبا، كما شهد السوق تراجعا حادا في املوشر الوزني 
لعدم التوجه الى الش���ركات املكونة ملعادلته وبالتالي 

تراجعها وان كانت التداوالت بكميات صغيرة.

وبني التقرير ان ت���داوالت يناير حظيت بالكثير من 
املعطيات املتضاربة ملا حتمله من إيجابيات وس���لبيات 
على الساحتني احمللية والعاملية، ساهمت في عدم وضوح 
الرؤية وبالتالي عدم امكانية رسم صورة واضحة الجتاه 
الس���وق خالل عام 2010، فعمل ذلك على اتساع فجوة 
املضاربة على حس���اب االستثمار الطويل األجل، ولعل 
أب���رز تلك األمور العوامل اإليجابية احمللية املتمثلة في 
إقرار خطة تنموية شاملة داخل البالد وصل حجمها الى 
37 مليار دينار، وكذلك إقرار مش���روع هيئة سوق املال 

إلعطاء السوق دفعة قوية في االستقرار.
وعلى املستوى العاملي أش���ار التقرير الى ان أمورا 
سلبية متثلت في اجتاه الكونغرس األميركي الى فرض 
ضرائب على املصارف االميركية بقيمة 90 مليار دوالر 
وهي حجم املس���اعدات التي منحت لتلك املصارف ابان 
األزمة العاملية ومنعتها من االنهيار، ثم أيضا اتخاذ قرار 

بإيقاف االنفاق احلكومي على مشاريع معينة بقيمة 15 
مليار دوالر س���نويا وملدة 3 سنوات، ثم قرار احلكومة 
الصينية بإلزام البنوك بتجنيب جزء من الودائع وعدم 
اعادة اقراضه، فأدت هذه العوامل العاملية معا الى تراجعات 
حادة أصابت أسواقها املالية وانعكست سلبا على أسعار 
النفط التي تراجعت الى ما دون االثنني وسبعني دوالرا 
للبرميل وذلك من مستوى اخلمس���ة والثمانني دوالرا 
بنس���بة 16% تقريبا في غضون عشرة أيام فقط، فكان 
طبيعيا ان يستغل مضاربو السوق تلك األحداث اإليجابية 
والسلبية في تسيير دفة السوق الى االجتاه املضاربي، 
ونتيجة لذلك جند ان املؤش���ر السعري ارتفع بقيمة 20 
نقطة ومتثل 0.2% منه، وانخفض املوشر الوزني بقيمة 
10 نقاط ومتثل 2.5%، ووصلت قيمة التداول الى 1206900 
دينار وكمية األسهم املتداولة الى 10862915 سهما خالل 

الشهر وعدد الصفقات الى 137218 صفقة.

في تقرير خاص لـ »األنباء« عن حركة تداول السوق خالل شهر يناير 2010

تقــرير

رسم بياني يوضح حركة املؤشر السعري في يناير

مشاريع التنمية الجديدة.. 
بين أفكار

على أرض الواقع

طموح وعقبات

وبين���ت أن البطء الش���ديد الذي تنظر 
احلكومة من خالله إلى تلك املشاريع نابع من 
كونها ال تعاني من عنصر الوقت وهو عكس 
ما تفكر فيه الشركات التي تشعر بأهمية هذا 
العنصر، حيث متلك العديد من األفكار مما 
يدفعها ألن تفكر في طرق بديلة لالستثمار 
والتي منها على سبيل املثال البحث عن تنفيذ 
هذه املشاريع خارج الكويت خاصة ان كلفة 
تنفيذ املشاريع اليوم مرتفعة نظرا الرتفاع 
تكلفة م���واد البناء واألجور والرواتب وهو 
ما يتطلب رفع املدة الزمنية لالستثمار في 
مشاريع ال� B.O.T من اجل مساعدة الشركات 

على تعويض التكلفة الكبيرة.
وأضافت ان الشروط القاسية التي تتبعها 
اجلهات التمويلية حاليا م���ع الراغبني من 
الش���ركات هو أمر طبيع���ي نتيجة األزمة 
املالية التي ضربت الكويت مع نهاية العام 
املاضي، ومتمنية أن تتجاوز البنوك احمللية 
الهواجس املرتبطة بوقف التمويل وان تعمل 
من منطلق ح���س وطني قائم على ضرورة 
دعم مسيرة االقتصاد وتسهيل مهمة أعمال 
الش���ركات اخلاصة كما فعلت من قبل عقب 
حترير الكويت حيث دعمت أعمال ومشاريع 
الش���ركات لتجاوز آثار تلك املرحلة وهو ما 
يفترض أن تقوم به حاليا ويكفي الشركات 
 B.O.T �ما تعانيه من توقف طرح مشاريع ال

بسبب اجلهاز احلكومي.
ومن جديد متثل مشاريع ال� B.O.T فرصة 
حيوية أمام القطاع اخلاص للمس���اهمة في 
العملية التنموية واالقتصادية بالبالد حيث 
انها طريقة قد تكون أجدى وأكثر فائدة من 
االعتماد فقط على القطاع العام في تنفيذ مثل 
هذه املشاريع السيما أنها مشاريع تتسم في 
حقيقية األمر بالفائدة املزدوجة للقطاعني العام 
واخلاص فهي توفر للحكومة فرصة احلصول 
على العوائد املناسبة وتوفر للقطاع اخلاص 

املساهمة الفعالة في املشاريع التنموية.
والش���ك أن تلك املش���اريع ذات جدوى 
اقتصادية كبيرة سواء في الوقت الراهن او 
مستقبال وذلك إذا ما مت تذليل بعض املعوقات 

التي تعترض طريق عمل هذه املشاريع.

العديد من االنتقادات من قبل املستثمرين إذ 
يتضمن القانون شروطا قاسية على املستثمر 
تتعدى نطاق الرقابة وبالتالي أخلت بالتوازن 
بني مصلحة احلكومة من جهة وشركة املشروع 

من جهة أخرى.

وأكدت أن القطاعات االقتصادية في الكويت 
أمام أزمة اقتصادية عاملية ألقت بظاللها على 
العدي���د من دول العال���م وبالتالي مثل هذه 
املشاريع ال تعتبر جاذبة للمستثمر في الوقت 
احلالي مما يحمل احلكومة مسؤولية كبرى 
في تشجيع القطاع اخلاص وجذبه إلنشاء 
مشاريع مشتركة، مبينا أن مساهمة القطاع 
اخلاص أمر ضروري لدفع مشاريع التنمية 
الس���يما انه ميلك خبرة طويلة ومشاركته 
تس���هم في التخفيف من الع���بء املالي عن 
الدولة وبدوره سيوفر فرص عمل وظيفية 
للعمالة احمللية وأكرر هنا نحن نتحدث عن 

مفهوم الشراكة.

جتاوزت ال� 4 سنوات تقريبا هو سؤال يطرح 
نفسه وحتدي��دا منذ أن مت جتميد مشاريع 
ال� B.O.T بهدف إصدار قانون ينظمها وهو 

الذي حتقق منذ فترة.
وأضافت ان وجود قانون ينظم مشاريع 
ال� B.O.T هو أمر جيد حيث يوضح العديد 
من األمور املتعلقة باملشاريع ويرد على أي 
اتهامات ميكن أن توجه سواء إلى احلكومة أو 
إلى املستثمرين وبتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
والسماح بالتحكيم في املنازعات، مبينة أن 
القضية التي يجب التوقف عندها هي إلى أي 
مدى يعتبر القانون اجلديد مشجعا للمستثمر 
ويسهم في جذب رؤوس األموال وتوظيفها 
في مثل هذه املش���اريع؟ وإلى أي مدى يقدم 
تسهيالت للمس���تثمر ويحفظ حقه من أي 
إجراءات تعسفية؟ أو مبعنى آخر كما نعلم 
هل اس���تطاع القانون حتقيق معادلة الربح 

للمستثمر وحفظ حقوق الدولة؟
وأوضحت أن القانون اجلديد وجهت إليه 

 زكي عثمان
تقف مشاريع التنمية اجلديدة حاليا في 
مفترق طرق بني أفكار طموح كش���ف عنها 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد وعقبات 
على ارض الواقع تتمث���ل أهمها في توقف 
خطوط التمويل من البنوك احمللية وقانون 
ال� B.O.T املعطل منذ فترة ألسباب تشريعية 
ينظر إليها القطاع اخلاص على أنها معيقة 

لها.
فرغم املبررات الكثيرة التي طرحت بشأن 
حتليل األزمة وآثارها في القطاعات االقتصادية 
احمللي���ة فإن ثمة اتفاقا عل���ى قدرة القطاع 
اخلاص والش���ركات الكويتية حتديدا على 
اإلبداع ف���ي دعم القطاع احلكومي من خالل 
مشاركته في دعم توجيهات صاحب السمو 

األمير في جعل الكويت مركزا ماليا.
وتبرز في هذا االجتاه أهمية املشروعات 
التي تنفذ بنظم ال� B.O.T والتي تعتبر من 
أبرز احللول لتمكني القطاع اخلاص من تنمية 
إيراداته التشغيلية وحتقيق الربحية ودعم 
أس���همه بعيدا عن املضاربة من جهة، ومن 
جه���ة أخرى وضع املش���روعات احلكومية 
في موقع التنفيذ بأقل تكلفة وبأسرع وقت 
ممكن وذلك مب���ا يحقق التوازن في العالقة 

بني القطاعني.
والشك في أن اجناز القانون اجلديد ملشاريع 
ال� B.O.T من قبل مجلس األمة يعتبر من األمور 
االيجابية لدعم هذه املشاريع بعد فترة من 
التوقف كما انه يعد اجنازا كبيرا نظرا ألنه 
سيفتح الباب من جديد أمام الشركات ملعاودة 

تنفيذ مشاريع ال� B.O.T في الكويت.
فالش���ك أن األزمة املالية احلالية ليست 
باألزمة العابرة بل هي أزمة حتتاج إلى تضافر 
كل اجلهود سواء على املستوى احلكومي أو 
التشريعي أو القطاع اخلاص او حتى األفراد 
ألن املصلحة في النهاية مش���تركة وهو أمر 

يتعلق مبستقبل األجيال القادمة.
واعتبرت أوساط مراقبة ل� »األنباء« أن 
توقف مش���اريع ال� B.O.T منذ فترة طويلة 

ليسـت  الماليــة  األزمة 
بالعابـرة وتحتاج إلـى تضافر 
المصلحـة  ألن  الجهـود  كل 
وتتعلق  مشـتركة  النهاية  في 
المقبلة األجيـال  بمسـتقبل 

مشـاريـــع  تـوقــف 
الـ B.O.T تسـاؤل يطرح 
نفسـه منـذ فتـرة طويلة 
سـنوات  4 الـ  تجـاوزت 

جدول يوضح أكثر 5 شركات ارتفاعا في يناير 2010

أكثر 5 شركات تداوال في السوق خالل يناير

متوسط سعر السهمالقيمةالعدداسم الشركة

858.360.00086.985.000101ايفا االستثمارية

775.540.00069.928.00090التمويل اخلليجي

735.560.00049.836.00068جيزان

718.440.00040.117.00056الصفوة

677.560.00049.936.00074املنتجعات


