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ماجد العجيل

)محمد ماهر(.. ومتداول اخر يعبر عن التراجع بطريقته اخلاصةاثار التراجع الكبير للبورصة تبدو واضحة على احد املتداولني

اقتصاديون ومسؤولون أكدوا لـ »األنباء« أن السوق يحتاج لخطة إنقاذ سريعة من الحكومة

انهيار البورصة يعكس األزمات السياسية واالقتصادية
زكي عثمان ـ هشام أبوشادي ـ عاطف رمضان ـ أحمد يوسف ـ أحمد مغربي ـ منى الدغيمي ـ فواز كرامي

عكس التدهور احلاد لسـوق الكويت لالوراق املالية امس الواقع السياسـي واالقتصادي املرير الذي متر 
به البالد، وازمة املديونيات التي تعاني منها الشـركات في ظل قانون االسـتقرار املالي الذي لم تستفد منه 
اي شركة حتى اآلن وفقا لتصريح وزير املالية الذي اشار فيه الى ان الدولة لم تصدر اي سندات او صكوك وفقا 

لقانون االستقرار املالي.
فمع االنهيار احلاد للبورصة امس، قامت »األنباء« بتحقيق موسـع مع مسـؤولني في شركات واقتصاديني، 
اجمعوا على ان هناك عوامل عدة كانت وراء تدهور السـوق، اوال: الصراع السياسـي بني السـلطتني وجتاهل 

االزمات االقتصادية التي متر بها البالد.
ثانيا: انعدام الثقة لدى القطاع اخلاص واملتداولني في البورصة في إمكانية االصالح االقتصادي في البالد.

ثالثا: الديون التي تواجهها الشركات املدرجة وغير املدرجة والتي قدرها بعض املسؤولني الذين شاركوا 
في التحقيق بنحو 25 مليار دينار.

رابعا: القضايا التي اعلن عنها اليوم اخلاصة بشركة اجيليتي.
خامسا: تدهور اسعار العديد من اسهم الشركات القيادية ملستوى حتت الدينار.

وتطرق املتحدثون لـ »األنباء« الى اسباب اخرى تضاعف من حدة اجواء التشاؤم لدى االوساط االستثمارية 
واالقتصادية وشعورهم بأن االوضاع في الكويت من سيئ الى اسوأ.

وفيما يلي آراء االقتصاديني حول التراجع احلاد للبورصة:

العجيل: استمرار غياب المحفزات 
وراء الهبوط الحاد للسوق

السهلي: مشكلة السوق الحقيقية 
تكمن في »المديونيات«  المقدرة بـ 25 مليار دينار

قال نائ����ب رئيس مجلس ادارة بنك برقان 
ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لش����ركة املشاريع املتحدة للخدمات 
اجلوية »يوباك« ماجد العجيل إن األسباب الكامنة 
وراء االنخفاض املستمر ملؤشرات سوق الكويت 
لألوراق املالية تعود بالدرجة األولى إلى غياب 
احملفزات االقتصادية اضافة إلى انعدام الثقة 
والسبب األهم هو الصراع السياسي احملتدم بني 

احلكومة ومجلس األمة. نافيا أن تكون تداعيات 
مشكلة شركة اجيليتي أثرت بصورة مباشرة 
عل����ى الهبوط الذي حصل امس في البورصة. 
وبنينّ العجيل ان تراجعات امس طغت بسبب 
مخاوف املس����اهمني من تواص����ل التراجع في 
الس����وق ليكون »التكييش« هو سيد املوقف 
بالدرجة االولى السيما ان سوق الكويت لالوراق 
املالية سوق حساس ويتجاوب مع أي إشارة او 

إشاعة. ولفت العجيل الى وجود حالة من الهلع 
تسود بني املتداولني حتتاج لتدخل حكومي بأي 
شكل وطرح املزيد من املشاريع احلكومية التي 
تنعكس على االقتصاد، مضيفا ان هذا التدخل 
يجب ان يتواكب مع حتريك للعجلة االقتصادية 
والنشاط االقتصادي والشركات املرتبطة حتى 
تعاود شركات التمويل والبنوك نشاطها بقوة 

وتدفع عجلة االقتصاد.

اعتبر رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة الس���احل للتنمية واالستثمار سليمان 
السهلي ان املشكلة الرئيسية التي تعاني منها 
الكويت حاليا وتقف وراء التدهور احلاد للبورصة 
هي مشكلة الديون التي قدرت حتى اليوم بنحو 
25 مليار دينار، مؤكدا ان تلك الديون وما صاحبها 
من تبعات تلقي بظاللها على الس���وق في ظل 
استمرار الهبوط احلاد في قيم املوجودات سواء 
املدرجة وغير املدرجة اضف الى ذلك زيادة حجم 

املديونيات بسبب خدمات الدين.
وأضاف السهلي ان هناك سلسلة من املشاكل 
املرتبطة على املش���كلة الس���ابقة واملتمثلة في 

صعوبة التصرف في األصول بسبب تراجع قيمها 
وكذلك مشاكل الش���ركات في عالج مديونياتها 
وهو ما تسبب في وجود مشاكل مبجالس ادارات 

بعض الشركات.
وأوضح ان عدم التطرق الى حل تلك املشاكل 
على مدار نحو 15 شهرا وحتديدا منذ اندالع االزمة 
العاملية واالكتفاء ب� »املسكنات« دون الدخول في 
وضع العالج الكامل للمشكلة وبشكل مباشر قد 
انعكس على البورصة خالل االسابيع املاضية 
السيما ان »التناحر« السياسي مازال مست���مرا. 
وذكر السهلي ان البنوك ستضطر خالل الفترة 
املقبلة الى اتخاذ خطوات قد تزيد الوضع سوءا 

وحتديدا جتاه مشكلة بعض الدائنني ومنها امتام 
عمليات تسييل لألصول املرهونة واللجوء الى 
القضاء جتاه املتعثرين، مبينا ان عملية التسييل 
لتلك االصول قد تواجه مشكلة عدم وجود قوة 
ش���رائية في ظل حالة »اخلوف« و»الهلع« التي 
اصابت عموم السوق من استمرار التراجع وعدم 

وجود حلول شافية للمشكلة الرئيسية.
وأكد السهلي ان الكويت تعاني من وضع سيئ 
وليس في االمكان معاجلته دون حتديد املشكلة 
الرئيسية وبصراحة تامة ومن ثم وضع احللول 
الواقعية لها حتى لو كان هناك ضحايا في وقت 

التطبيق لتلك احللول.

علي الزبيد

عادل البدر

رأى الرئي���س التنفي���ذي 
والعضو املنتدب لشركة االمتياز 
لالستثمار علي الزبيد أن العامل 
السياسي قد اثر بنسبة %60 
على عملية التداول في سوق 
األوراق املالية، مشيرا إلى أن 
اجلرعة السياسية قضت على 
كل شيء وأثرت على نفسية 

املواطن الكويتي.
وأضاف الزبيد ان االنخفاض 
الذي شهدته البورصة سيؤثر 
على القطاع املصرفي باعتبار أن 
أكثر من نصف التمويالت ترجع 
إلى البنوك وهذا سيؤثر حتما 
على الضمانات التي ستتحمل 
البنوك جزءا كبيرا من سلبيات 

تدهور الوضع.
وكشف الزبيد أن األسباب ال 
تقتصر على السبب السياسي 
الذي اعتب���ره العامل احملرك 
للبورص���ة ال���ذي يدفعه إلى 

وصف رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام لش����ركة الس����كب 
الكويتي����ة ع����ادل الب����در حالة 
التدهور احلاد للس����وق بانعدام 
الثقة من قبل املستثمرين بشكل 
عام للوضع االقتصادي احمللي، 
مؤكدا ان تدهور اس����عار العديد 
القيادية يدل على  من الشركات 
صحة ذلك، ويشخص املشكلة في 
انعدام الثقة بالنظام االقتصادي 

احمللي ككل.
واض����اف ان ه����ذا العامل قد 
انعكس على البورصة الكويتية 
بشكل خاص وهو ما أحدث نوعا 
من الربكة والعديد من املش����اكل 
الفني����ة املتمثلة ف����ي الرغبة ثم 
الرغبة في البيع فقط بهدف توفير 
السيولة لدى عموم املستثمرين 
وحتديدا »الصغار« خوفا من تفاقم 
األوضاع في املس����تقبل القريب، 
السيما ان غياب احللول التي طال 
انتظارها قد أصبح مجرد »حلم«. 
وأكد ان التكاسل في عالج املشكلة 

لألوراق املالية.
أرباح  ان  واستدرك بقوله 
الربع الثالث للشركات والتي 
سجلت تقريبا نسبة انخفاض 
50% ق���د أثرت عل���ى مجرى 
التداول في السوق السيما أن 
هناك ش���ركات قد توقفت عن 

التداول.
وعزا الزبيد كذلك التراجع 
احلاد الذي سجله السوق إلى 
عامل ثالث اعتبره مس���اهما 
بنسبة 10% على مجرى التداول 
وهو االقتصاد الكلي، موضحا 
الكويتي مليء  »أن االقتصاد 
وجيد لكن اجلرعة السياسية 

قضت على كل شيء«.
الزبي���د بقول���ه:  وخت���م 
»الشركات معتمدة في دخلها 
على السوق لكن في ظني عموما 
الوضع االقتصادي العام ليس 

مريحا«.

قبل ان تستهدف جذب املستثمرين 
األجانب. واستغرب البدر التراجع 
احلاد لقيم أسعار اسهم قيادية 
الذي  بالسوق ومنها »الوطني« 
حقق ارباحا كبيرة ل� 9 اشهر ولكن 
لم يشفع ذلك للسهم الذي تراجع 
دون سعر الدينار في سابقة تؤكد 
ان انعدام الثقة هو املسيطر األول 
على عقول املستثمرين وحتديدا 
في ضع����ف احلكومة والرغبات 
السياسية للبرملان على حساب 
عالج املشاكل الرئيسية وفقدان 
املعلومات الصحيحة حول حقيقة 
الوضع احمللي. واشار البدر الى 
ان ما يح����دث اآلن يعود بنا الى 
ش����هر اكتوبر من العام املاضي 
الذي ش����هد حالة هلع وبيع غير 
مس����بوقة دون تفكير ويبدو ان 
نفس السيناريو يتكرر اآلن وعليه 
فإن حجم اخلسائر سيكون كبيرا 
للمحافظ املالية اخلاصة بالشركات 

في السوق.

الصع���ود والنزول مش���يرا 
إلى أن الس���بب الثاني املفسر 
للتراج���ع احل���اد للبورصة 
يعكسه االقتصاد اجلزئي أي 
كل ما يتعلق بودائع الشركات 
وارتباطها مبجموعة من األعمال 
وهو قد اثر مبا نسبته 30% على 
الكويت  العام لسوق  الوضع 

الرئيسية لألزمة قد ولد العديد 
من املش����اكل الدفينة التي بدأت 
تظهر اآلن الى حيز الوجود وهو 
ما تؤكده التصرفات العشوائية 
واملتضاربة لعموم املستثمرين بل 
تثبت ان ما يتداول على الساحة 
احمللية مج����رد »كالم« بل متثل 
صل����ب املش����كلة وتدفع بهروب 
االستثمارات احمللية من السوق 

الزبيد: الجرعة السياسية قضت على كل شيء

البدر: هلع وبيع عشوائي بسبب انعدام الثقة

اليوسف: توقعات بانحدار السوق إلى مستوى  
الـ 6400 نقطة إذا استمرت األوضاع كما هي 

صالح اليوسف 

ق����ال رئيس مجل����س االدارة 
والعضو املنتدب في شركة أفكار 
القابضة صالح اليوسف ان السوق 
هو م����رآة حال البلد التي تعكس 
أوضاعه السياسية واالقتصادية 
ب����كل مصداقية وحي����اد، مرجعا 
هبوط السوق أمس الى التوترات 
السياسية في مجلس األمة والتي 
بدأت في الظهور خالل االسبوع 
املاضي وهو ما انعكس على اداء 

البورصة.
اليوس����ف أن ينحدر  وتوقع 
السوق الى مستوى ال� 6400 نقطة 
اذا استمرت األوضاع االقتصادية 
كما هي دون حت����رك من الدولة 

لتحسني وضع السوق، مش����يرا إلى أن السلطتني 
هما سبب املشكلة التي بدأت تتفاقم وتنعكس على 
البورصة. واشار إلى أن نتائج الشركات السلبية خالل 
الربع الثالث من العام احلالي جاءت كالصاعقة على 

السوق وهو ما انعكس كذلك على 
مجريات التداول حيث ان  احلالة 
النفسية السيئة للمتداولني وحتى 
التخلص  الى  املضاربني دفعتهم 
من االسهم وبشكل عشوائي وذلك 
للخروج بالس����يولة من السوق 
انتظارا وترقبا ملا ستس����فر عنه 
املقبلة. وأض����اف قائال:  األي����ام 
»عمليات البيع املس����تمرة تأتي 
لتعيد مشهد السقوط احلر للسوق 
في بداي����ة االزمة وخصوصا مع 
حدة التراجعات املستمرة وعلى 
مدار جلسات متتالية، ولكن الالفت 
للنظر ان االوضاع مازالت مجمدة 
في السوق وال توجد اي مبررات 
قوية تدفع السوق الى هذا االنزالق، وهو االمر الذي 
يش����ير الى ان االوضاع في الس����وق غير مسبوقة 
ومن الصعب التكهن باجتاه ومس����ار السوق خالل 

الفترة املقبلة.

العتال: السوق سيتعرض النتكاسة قوية 
لو صدر حكم قضائي ضد »أجيليتي« 

قال نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة ف���ي الش���ركة األولى 
للتأمني التكافلي حسني العتال 
ان هبوط املؤش���ر أمس الى 
201.7 نقطة م���ا هو إال نتاج 
واضح لالحتقان السياس���ي 
املستمر بني السلطتني وسط 
األج���واء السياس���ية امللبدة 
بالغيوم والت���ي بدأت تزداد 
حدتها خالل االسبوع املاضي. 
وعزا العتال انخفاض السوق 
كذلك ال���ى االتهام الذي وجه 
لش���ركة أجيليتي حول أحد 
العقود اخلارجية مع اجليش 

األميركي والذي نشر على موقع البورصة أمس خاصة ان هذه 
القضية متداولة منذ العام 2005، متسائال أين شفافية الشركة 
وإدارة البورصة في عرض كل املعلومات والبيانات للمتداولني 
خاصة ان أجيليتي من الش���ركات القيادية في السوق والتي 
تؤثر أخبارها بشكل مباشر في البورصة باإليجاب وبالسلب. 
وأوضح العتال أن »الكاش« املتوافر لدي الشركة حاليا يقدر 
ب� 348 مليون دينار، مشيرا الى أن هذا »الكاش« سيتبخر في 
حالة لو صدر حكم قضائي ضد الشركة من أميركا وستتدهور 
معها مدخرات املس���اهمني خاصة ان احلكم القضائي لو صدر 

سيتجاوز املليار دوالر وهذا ما نخشاه في املستقبل.
وأضاف ان »أجيليتي« مرتبطة بشركات املربع الذهبي في 
السوق والتي يظهر تأثيرها املباشر على مجريات التداول وخير 
دليل ما حدث من انهيارات كبيرة في السوق أمس وانهيار أسعار 
معظم الشركات القيادية التي انخفضت وهبطت أسعارها إلى 
ما دون الدينار، متوقعا أن حتدث انتكاسة كبيرة للسوق في 

حالة صدور حكم ضد »أجيليتي« وان جتره الى الهاوية.
وأشار الى ان االنهيار الدراماتيكي الذي حلق بقطاع البنوك 
كان له اثر س���لبي جدا في تداوالت أمس حيث حيث خس���ر 
»الوطني« 90 فلس���ا بالغا مس���توي 990 فلسا ألول مرة في 
تعامالت أمس وهذا األمر لم يحدث منذ أربعة أش���هر تقريبا 
وبالتحديد منذ إغالق جلسة 9 يوليو من العام احلالي حيث 

أغلق السهم تلك التعامالت عند مستوى 970 فلسا.

حسني العتال 

محمود حيدر

اك���د رئيس مجل���س ادارة 
القابضة  الزم���ردة  مجموع���ة 
محمود حيدر ان الهبوط احلاد 
الذي يعاني منه سوق الكويت 
لألوراق املالية في الوقت الراهن 
امنا جاء بناء على خلفيات كثيرة 
منها كثرة الش���ائعات احمليطة 
بالصفقات الكبرى في السوق، 
والتي كانت تشكل طوق النجاة 
وكانت مبنزل���ة محفز رئيس 

ودافع لنمو السوق.
وقال ان م���ا يثار حاليا من 
ش���ائعات حول صفق���ة زين 
بش���أن االمتام أو ع���دم االمتام 
يربك السوق ويزيد من االعباء 
على املستثمرين في ظل غياب 
احملفزات الرئيسية، وايضا عدم 
وجود صانع سوق، او باألحرى 
غياب الدور الرئيسي للمحفظة 
الدولة  الت���ي دعمتها  الوطنية 

الستقرار السوق.

وعن امكاني���ة ايجاد حلول 
س���ريعة وفعالة من اجل انقاذ 
اوضاع السوق واحلد من الهبوط 
الذي يعيشه حاليا، قال حيدر: 
»احلل في أيدي احلكومة، فهي 
الوحيدة القادرة على دعم السوق، 
واقرار برامج حتفيزية، مثلما 
فعلت كثير من الدول الس���يما 

الدول املجاورة«.
الش���ركات  ان  واض���اف 
التشغيلية ذات االرباح اجليدة 
والتي كانت قد اش���رفت على 
التعاف���ي س���يلحق بها بعض 
التضرر نتيج���ة لهذا الهبوط، 
هذا من جانب ومن جانب آخر، 
فإن القطاعات � ملمحا الى القطاع 
العقاري � الت���ي بدأت تتنفس 
الصعداء، فوجئت بهذا الهبوط 
والذي من شأنه عودتها الى املربع 
االول من االزمة، مما يتوجب عليه 

ضرورة التدخل احلكومي.

وتابع قائال: »ان حدة النزول 
جاءت كذلك على خلفية ما أثير 
حول شركة اجيليتي وعقودها 
مع اجليش االميركي«، نافيا ان 
يكون ذلك صحيحا، اال انه قال 
انه من املؤكد ان ذلك ضاعف من 

اعباء السوق باجتاه الهبوط.

حيدر: السوق يحتاج لتدخل حكومي إلنقاذه

العجيل: حرب تكسير العظام لصغار المتداولين عادت
أكد عضو مجلس ادارة ش���ركة الوسيط 
لألعم���ال املالية خليفة العجي���ل أن العامل 
النفسي لدى املتداولني أثر سلبا على التداوالت 
وس���ط حالة م���ن القلق الش���ديد والترقب 
الت���ي غلفت األجواء العامة للس���وق فضال 
عن انتهاك الش���رك��ات لق���واعد اإلفص���اح 

والش��فافية. 
واوضح العجيل أن حرب تكسير العظام 
لصغار املتداولني عادت بقوة من جديد ولكنها 
س���تكون أكثر تعقيدا خالل الفترة القادمة 
بفضل تلقي التأثيرات السلبية والعنيفة على 

حركة أسعار االسهم وخاصة قطاع البنوك 
الذي بات تتداول اسهمه باحلد األدنى، األمر 
الذي يضع تكهنات بالتراجع احلاد لألرباح 
والنتائج املالية للسنة املالية احلالية لقطاع 

الشركات والبنوك. 
ونصح العجيل صغار املتداولني بالبقاء 
في اماكنهم احلالية سواء من كان منهم داخل 
السوق أو خارجه، حتى تنتهي أزمة إفصاحات 
الشركات عن وضعها سواء ملوقف صفقة زين 
او قضية أجيليتي، قائال: انه األفضل أن يبتعد 

الصغار حتى ال يصابوا باألذى.

ــي وانــــعــــدام الــثــقــة ــاس ــي ــس ـــراع ال ـــص ــت وطــــأة ال ــح الـــبـــورصـــة ت


