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 ال شك أن األزمة االقتصادية 
العاملية كانت مؤملة وكارثية في 
ــا، إال أنها ورغم  بعض جوانبه
ذلك، كانت مفيدة للغاية لالقتصاد 
العاملي، حيث فجرت هذه األزمة، 
الفقاعة االقتصادية التي نفختها 
ــراض وابتكار  ــة في اإلق املبالغ
وتداول املشتقات املالية، ناهيك عن 
الطمع واجلشع واألنانية وغيرها 
ــلبية  من املظاهر األخالقية الس
التي سادت املجتمع االقتصادي 
العاملي، فكأن األزمة املالية العاملية 

جاءت إلنقاذ البشرية من هوس وجرم وطغيان الرأسمالية املنحرفة 
واملسيرة بواسطة شرذمة من االنتهازيني الذين ال يشبعون.

ــد اكتوت الكويت بكل تأكيد بنيران االنتهازيني الذين ركبوا     وق
ــة الفلكية والثروات  ــاد لبناء األرصدة النقدي ــة املال واالقتص موج
اخلرافية بأي طريقة كانت، وشواهد ذلك ال حصر لها، حيث انهارت 
ــات وتعثرت أخرى، وسقطت رموز اقتصادية وبعضها في  مؤسس
ــرة، كما تهاوت قالع  ــرى في اللحظة األخي ــق، ومت إنقاذ أخ الطري
ــاد وعمالقة  ــف أباطرة الفس اقتصادية كانت تبدو حصينة، وانكش
ــريحة ال بأس بها منهم، إال أن  ــرام، وإن لم يكن جميعهم، فش اإلج
ــم أن دهاقنة اإلجرام املالي ما زالوا طلقاء يزاولون حياتهم  من املؤل
الطبيعية كاملعتاد رغم زوال «هيلمانهم» وبريقهم االقتصادي واملالي، 
ــتكتمل بإيداع هؤالء السجون، وهو مكانهم  حيث كانت فرحتنا س

البديهي واملنطقي والطبيعي.
   نعم، كانت األزمة املالية نعمة وليست نقمة في محصلتها النهائية، 
وقد كانت إيجابياتها أكثر من سلبياتها، حيث انه بافتراض استمرار 
الرواج االقتصادي وعدم حدوث أزمة ٢٠٠٨ وتوابعها، الستمر بعض 
ــى أدق - في طغيانهم يعمهون،  ــاد مبعن رموز االقتصاد - أو الفس
وبالتالي، يتضاعف حجم كرة الثلج، وعليه، تكون الكارثة أفدح وأنكى 
ــرات التعافي من هذه الفضيحة  ــامل، ولن تبدأ مؤش وذات دمار ش
العمالقة قبل عقد من الزمان، كما حصل اآلن، حيث بدأت املؤشرات 
امللحوظة للتعافي بعد ثالث سنوات من اندالع األزمة، وهي املنقذة 

في جوهر األمر من كارثة عمالقة ال حدود لها.
   نعم، جاءت األزمة لتحجيم ورمبا تأديب من عبث بأموال املساهمني 
ــمي  ــتثمرين في ظل غياب التعزير الرس وضحك على ذقون املس
ــا اقترفوه من جرائم مالية آثمة  ــبة هؤالء جراء م املتمثل في محاس
وغير أخالقية من قبل املؤسسات الرسمية في الدولة، والذي لم يتم 
ــريعات، أو عدم اجلدية في تطبيقها، أو تواطؤ  ــواء لضعف التش س
ــرذمة املالية  ــى تطبيق القانون واجلزاء مع تلك الش «املؤمتنني» عل

الفاسدة والفئة االقتصادية املارقة. 

من خالل ١٧١ صفقة قيمتها ٢٫١ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات االستثمارية في املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٨٫٤ مليون ســـهم نفـــذت من خالل ٣١٤ صفقة 

قيمتها ١٫٣ مليون دينار.

  الربع األول

  على مدى اليومني املاضيني جتاوزت اخلسائر السوقية للبورصة 
ملياري دينار وتركز اغلبها 
في اسهم الشركات القيادية 
على الرغم من االداء لها 
في نتائج عام ٢٠١٠، فقد 
تـــداوالت  آلية  اظهـــرت 
الواضح  السوق االقبال 
على البيع مقابل االحجام 
عن الشـــراء، فقد شملت 
تداوالت امس ١٠٧ شركات 
منها ٩٩ شـــركة سجلت 
تراجعا في اسعارها، كما 
ان من هذه الشركات نحو 
٥٣ شركة تراجعت باحلد 
االدنى والتي متثل نحو 
٤٩٫٥٪ من اجمالي االسهم 
التـــداول،  التي شـــملها 

٢٦٥١ صفقة قيمتها ٣٨٫٥ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١٠٧ شركات من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٥ شـــركات وتراجعت أسعار أسهم ٩٩ شركة 
وحافظت أسهم ٣ شركات على أســـعارها و١٠٩ شركات لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ٢٩٫١ 

مليون سهم نفذت من خالل ٨٨٨ صفقة قيمتها ٢٤٫١ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات 
اخلدماتية في املركز الثاني 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٣١٫٩ مليون سهم نفذت من 
خالل ٧٠٦ صفقات قيمتها 

٧٫٤ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات 
العقارية املركز الثالث من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 
٣١٫٩ مليون سهم نفذت من 
خالل ٤٤٦ صفقة قيمتها 

٢٫٧ مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات 
الصناعية على املركز الرابع 
مـــن حيث القيمـــة، اذ مت 
تداول ٧ ماليني سهم نفذت 

 البورصة تواصل  تراجعها الحاد وأكثر من ملياري دينار 
خسائر سوقية في يومين أغلبها للشركات القيادية

اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ٦ شركات   
والبالغة ٢٩٫٣ مليون دينار على ٧٦٫٥٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، 

بيتك، بوبيان للبتروكيماويات، زين واالفكو.
استحوذت قيمة تداول سهم «الوطني» البالغة    

١٤٫٢ مليون دينار على ٣٧٪ من القيمة اإلجمالية.
تراجعت مؤشرات جميع القطاعات أعالها    
البنوك مبقدار ٣٧١ نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 
٢٨٢٫٧ نقطة، تاله الشركات غير الكويتية مبقدار 
٢٥٧٫٥ نقطـــة، تـــاله الصناعة مبقـــدار ١٤٣٫٧ 
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ومن خالل هـــذه االرقام وفي ظل 
اجواء التشاؤم التي تسود اوساط 
املتداولني جراء اســـتمرار االجتاه 
النزولي للسوق، فان اداء الشركات 
في الربع االول يتوقع ان يكون سيئا 
الغلبها، فاالسعار السوقية احلالية 
تعتبر متراجعـــة مبا يتراوح بني 
٢٠٪ و٣٠٪ قياســـا مبا كانت عليه 
في نهاية العام املاضي االمر الذي 
سيؤدي الى خسائر ضخمة للعديد 

من الشركات.

  آلية التداول

  واصلت اغلب اسهم البنوك اجتاهها النزولي القوي في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم البنك الوطني الذي تراجع 
خالل مراحل التداول باحلد االدنى اال ان عمليات الشـــراء القوية 
قلصت خســـائر السهم الى ثالث وحدات ســـعرية ليفقد السهم 
على مدى اليومني املاضيني نحو ١٢٠ فلســـا، فيما تراجع ســـهم 
«بيتك» دون حاجز الدينار و١٠٠ فلس بنحو ٤٠ فلسا في تداوالت 
مرتفعة غلب عليها عمليات البيع، وتراجع ســـهما البنك الدولي 
وبنك برقان باحلد االدنى معروضني دون طلبات شراء، وفي ظل 
الهبوط القوي الســـهم البنوك على مدى اليومني املاضيني، فان 
احملافظ املالية والصناديق يتوقع ان تتكبد خسائر كبيرة كون 

اسهم البنوك متثل املراكز املالية االساسية لديها.
  وهوت اســـعار العديد من اسهم الشركات االستثمارية باحلد 
االدنى معروضة دون طلبات شراء في تداوالت ضعيفة جدا في 
الوقت الذي التزال فيه العديد من الشركات االستثمارية لم تعلن 
عن نتائجها املالية لعام ٢٠١٠، وفي ظل اخلسائر الفادحة للسوق، 

فانه من الطبيعي ان تتأثر بها الشركات االستثمارية بشدة.
  كذلك هوت اغلب اسهم الشركات العقارية باحلد االدنى معروضة 

في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  تراجعت اسهم الشركات الصناعية بشدة ايضا خاصة اسهم 
الشركات املرتبطة بسهم زين والتي تراجع اغلبها باحلد االدنى 

خاصة سهمي الكابالت واسمنت بورتالند.
  وهوت اسهم الشركات اخلدماتية بشدة ايضا خاصة سهم زين 
الذي شـــهد عمليات البيع القوية التي ادت لتراجع سعره اربع 
وحدات سعرية في الوقت الذي يتوقع فيه اوساط املتداولني ان 
يعلن مجلس ادارة الشركة في اجتماعه اليوم عن توزيعات جيدة 
لوقف تدهور السهم واســـهم الشركات املرتبطة به حيث تتردد 
معلومات عن توزيعات تتراوح بني ١٧٠ و٢٠٠ فلس للسهم، وقد 
استحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شركات على ٧٦٫٥٪ من اجمالي القيمة 

للشركات التي شملها التداول والتي بلغ عددها ١٠٧ شركات. 

 هشام أبوشادي
الكويت لالوراق    واصل ســـوق 
املاليـــة تراجعه احلاد لليوم الثاني 
على التوالي ليفقد املؤشر السعري 
في اليومني املاضيـــني نحو ٣٢٣٫٤ 
نقطة بانخفاض نسبته ٥٫٠٥٪، كما 
فقد املؤشر الوزني في نفس اليومني 
نحو ٣٢٫٢ نقطة ما نســـبته ٧٫٢٣٪ 
لتصل اخلسائر السوقية ألكثر من ٢ 
مليار دينار مع توقعات بأن تستمر 
الغياب  الفادحة في ظل  اخلســـائر 
الواضح للحكومة للحد من اخلسائر 

الضخمة للبورصة، خاصة أن االوضاع السياسية احمليطة باملنطقة 
يصعب التنبؤ بتالشيها، االمر الذي يعني أنها ستظل تدفع السوق 
للهبوط والذي يتزامن مع اقتراب فترة الربع االول من العام احلالي 
من نهايتها، وبالتالي فإن العديد من الشركات ستتكبد خسائر ضخمة، 
األمر الذي سيزيد من الضغوط على األوضاع املالية للشركات. وقد 
تكالبت مجموعة من العوامل السلبية والتي بعضها محلي واآلخر 
خارجي لتدفع السوق للتدهور، فعلى املستوى احمللي تكمن العوامل 

في التالي:
  أوال: ما يدور من إشاعات حول احداث تغيير حكومي وما يصاحب 
ذلك من تكهنات وانعكاسات ســـلبية غير مريحة، خاصة ان هناك 
شعورا باإلحباط لدى القطاع اخلاص جتاه آلية تنفيذ مشاريع التنمية 

والبطء الواضح في وضع آلية ملعاجلة مشكلة التمويل.
  ثانيا: التداعيات السلبية لعدم امتام صفقة زين على العديد من 
الشركات، خاصة أن هذه الصفقة كانت ستعمل على توفير سيولة 
مالية كبيرة خاصة في سداد التزامات مالية للبنوك. وفي هذا الصدد 
فقد أعلنت شـــركة «اتصاالت» االماراتيـــة انها التزال حريصة على 
امتام صفقة شـــراء ٤٦٪ من «زين»، وانها ستعرض تقريرا نهائيا 
حول عمليات الفحص النافي للجهالـــة على مجلس االدارة التخاذ 

االجراءات املناسبة.
  وعلى مستوى العوامل اخلارجية، فإن أبرزها:

  أوال: تفاقم األوضاع السياسية احمليطة باملنطقة والتي يصعب 
التنبؤ بتوقيت نهايتها، وطبيعة هذه النهاية.

  ثانيا: املخاوف من تدهـــور حاد للبورصة املصرية عند عودتها 
للتداول يوم األحد املقبل وانعكاس ذلك على األســـواق اخلليجية، 

األمر الذي يدفع أوساط املتداولني للبيع للحد من خسائرهم.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٦٣٫٧ نقطة ليغلق على ٦١٥٧٫٧ 
نقطة بانخفاض نسبته ٢٫٥٩٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشـــر الوزني ١٨٫١٥ ليغلق ع ى ٤٢٠٫٨٢ نقطة بانخفاض نســـبته 

٤٫١٣٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة ١٢٤٫٢ مليون سهم نفذت من خالل 

 انخفاض أسهم 
٩٩ شركة منها 
٥٣ شركة 
تراجعت بالحد 
األدنى

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٦ شركات على 
٧٦٫٥٪ من 

القيمة اإلجمالية

 قاعة التداول شبه خاوية من املتداولني

 المؤشر ١٦٣٫٧ نقطة وتداول 
١٢٤٫٢ مليون سهم قيمتها 

٣٨٫٥ مليون دينار

 انخفاض 

صيدهاصيدها

صيدهاصيدها
 «زين» تنفي تسلمها عروضًا جديدة 

  لشراء حصة في «زين السعودية»

 ٢٧٫٢ مليار ريال قطري صافي إيرادات «كيوتل» 
 أعلنت مجموعة اتصاالت قطر (كيوتل) عن 
منو إيرادات املجموعة في عام ٢٠١٠ بنسبة ١٣٫١٪ 
لتصل إلى ٢٧٫٢ مليار ريال قطري مقابل ٢٤٫٠ 
مليار ريال قطري في عام ٢٠٠٩، في حني وصلت 
القاعدة املوحدة لعمالء الشركة إلى ٧٤٫١ مليون 

عميل مقابل ٦٠٫٤ مليونا في ٢٠٠٩.
  وقالت املجموعة في بيان صحافي ان العائدات 
املخصصة للتوزيع ارتفعت في ٢٠١٠، متضمنة 
أرباح الطرح األولي العام في النورس التي مت 
توجيهها مباشرة إلى عائدات االكتتاب، بنسبة 
٢١٫٣٪ لتصل إلـــى ٣٫٣٧٦  ماليني ريال قطري 

مقابل ٢٫٧٨٣ مليون ريال قطري في ٢٠٠٩، كما 
ارتفعت العائدات على الســـهم الواحد بنسبة 
٢٫٢٪ وبلغـــت ١٩٫٦٩ ريال قطري مقابل ١٩٫٢٦ 

في ٢٠٠٩.
  وعلى هامش إستراتيجية املجموعة للتنويع، 
واصلـــت املجموعة حتقيق تقـــدم كبير على 
الصعيدين التشغيلي واملالي، وجنحت املجموعة 
في موازنة عملية إدارة الضغوط التنافســـية 
للحصول على حصة سوقية في أسواق ناضجة، 
مع التطور املستمر في العمليات في األسواق 

ذات إمكانات النمو العالية. 

 عمليات االندماج واالستحواذ
  تتيح فرصًا جديدة للمستثمرين في ٢٠١١

 قال رئيس قسم االستثمار 
البديــــل في «ديكســــيا إلدارة 
األصول» ـ ذراع إدارة األصول 
التابعة ملؤسســــة «ديكسيا» 
املاليــــة األوروبيــــة فابريس 
كوشيه، أن عمليات االندماج 
واالستحواذ ســــتمثل توجها 
 ٢٠١١ استثماريا بارزا في عام 
التي تتســــم  نظرا لإليجابية 
بها نسب املخاطرة إلى العائد، 
الفرص االستثمارية  ونشوء 

املشجعة في مختلف القطاعات. 
وأوضح ان عام ٢٠١٠ شهد زيادة 
ملحوظة في نشاطات االندماج 
واالســــتحواذ، متوقعــــا لهذا 
التوجه أن يستمر بعد جناح 
الشــــركات في بناء مخزونات 
نقديــــة قوية، حيث أشــــارت 
«بلومبيرغ» إلى جناح أقوى 
١٠٠ شركة في العالم بجمع نحو 
٣ آالف مليار دوالر بني عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١٠، ذلك أن استقرار 

أسواق االئتمان مكن الشركات 
مــــن احلصول علــــى التمويل 
املطلوب لعمليات االستحواذ 

بسهولة أكبر.
  وأوضح فابريس: «نشهد في 
الوقت الراهن حتسنا ملحوظا 
الســــوق والطلب  في سيولة 
االستثماري مع تواصل التعافي 
االقتصادي بصورة تدريجية 
مستقرة، وتراجع املخاوف من 

االنكماش االقتصادي». 

 «اتصاالت» توضح موقفها 
  بشأن مستجدات االستحواذ على أسهم في «زين»

ــم  ــمي باس ــد الناطق الرس ــي: أك  أبوظب
«اتصاالت» احمد بن علي ان موقف «اتصاالت» 
ازاء صفقة زين لم يتغير والتزال «اتصاالت» 
ــا افاد بأنه مت  ــأن صفقة زين، كم مهتمة بش
ــبة املرتبطة بعملية  جتميع املعلومات املناس
ــي للجهالة وان «اتصاالت» قد  الفحص الناف

ــة وحتليل هذه  بدأت بالفعل في عملية دراس
املعلومات وستتم مناقشة نتائجها مع البائعني 
ــي وقت الحق وعرض النتائج النهائية على  ف
ادارة مجلس «اتصاالت» للبت فيها. وستقوم 
«اتصاالت» باخطار املعنيني باملستجدات في 

هذه الصفقة في الوقت املناسب. 

حيث جنحت في استقطاب العدد 
الزبائن باستحواذها  األكبر من 
على احلصة الكبرى من إجمالي 
قاعــــدة مســــتخدمي االتصاالت 
اخلليوية، أي ٥٢٪ مبا ميثل ما 

يزيد على ١٫٥ مليون زبون. 
  وقد أجنزت ذلك عبر تركيزها 
على أهداف استراتيجية وضعتها 
منــــذ البداية تقــــوم ليس فقط 
على الريــــادة بل علــــى التميز 
في قطاع االتصاالت اخلليوية، 
ســــواء على صعيــــد اخلدمات 
التي تقدمها للمستهلك اللبناني 
وتلبي حاجاته وتكون مبعظمها 
السّباقة في إطالقها في السوق 
اللبناني، أو جلهة حتسني نوعية 
إرسال شــــبكتها، حيث وضعت 
خطة متكاملة لتعزيزها، فقامت 
بتوسيع سعة الشبكة مع ارتفاع 
عدد زبائنها، وبنت مواقع جديدة 
اللبنانية  املناطــــق  في مختلف 
لتحسني التغطية باإلضافة إلى 

تطوير املواقع القائمة. 

HSPA+٣ قبل انتهاء العام ٢٠١١، 
تلبية للطلب املتزايد على سرعة 

أكبر خلدمات البيانات.
  واعربــــت «زين» فــــي بيان 
صحافي عن فخرها بكونها الشركة 
التــــي دخلت الســــوق اللبناني 
منذ ما يزيد على ستة أعوام في 
يونيو ٢٠٠٤، وباملوقع الريادي 
الذي حتتله mtc touch في قطاع 
االتصاالت اخلليوية في لبنان، 

البورصة ان مجلس   أعلنت 
ادارة شركة زين سوف يجتمع 
اليوم (اخلميس) ملناقشة البيانات 

املالية السنوية لـ ٢٠١٠.
  كمــــا اوضحت الشــــركة في 
بيان آخــــر على موقع البورصة 
بخصــــوص وجود عرض جديد 
لشراء حصة مجموعة زين في 
شركة زين السعودية والبالغة 
٢٥٪ ان االدارة التنفيذية لم تستلم 
اي عروض جديدة بهذا اخلصوص 
حتى اآلن، مشيرة الى انها سوف 
تقوم مبوافاة ادارة السوق بأي 

مستجدات في هذا اخلصوص.
  كما أعلنت مجموعة «زين» عن 
استمرارها إلدارة شبكة اخللوي 
mtc touch في لبنان لسنة كاملة 
إضافيــــة اعتبارا مــــن األول من 
فبراير ٢٠١١ وفقــــا لعقد اإلدارة 
الذي وقعته مع وزارة االتصاالت 
اللبنانية، وذلــــك بالتزامن مع 
خطة الشركة لالنتقال بشبكتها 
 G الى اجليــــل الثالث للخليوي
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