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االقتصادية

أحمد مغربي
مع انتهاء املهلة القانونية لتقدمي الشركات 
املدرجة لبياناتها املالية لفترة الربع الثالث 
من العام احلالي جند أن 9 ش���ركات لم تقدم 
بياناتها املالية حتى اآلن منهما 3 شركات لم 
تقدم بيانات الربع الثالث و6 شركات موقوفة 
عن التداول منذ فترة خاصة ان هذه الشركات 
تعد من الشركات الهامة في البورصة، حيث 
أصبح وقف تداول الشركات أمرا عاديا وليس 
باجلديد على شركات موقوفة أصال عن التداول 

منذ نهاية الربع الرابع من العام املاضي.
وفي املقابل جند أن النتائج املالية للشركات 
والبنوك التي أعلنت عن نتائجها املالية لفترة 
ال� 9 أش���هر من العام احلالي منخفضة متاما 
ع���ن الفترات املقارنة من العام املاضي حيث 
جاءت خسائر بعض الش���ركات كالصاعقة 
على البورص��ة واملساهمني في نفس الوقت، 
وكش���ف��ت ه��ذه النتائج السيئة مدى تعثر 
الكثير من الشركات خاصة االستثمارية التي 
التزال تئن حتت وط���أة األزمة االقتصادية 

العاملية.
واملشكلة التي بدأت بالظهور في كثير من 
الش���ركات انها اجتهدت في جتميل نتائجها 
املالية املرحلية وحتس���ني مركزها املالي من 
خالل إمتام عمليات تخارج معينة وخاصة في 
الشركات التي ينطوي تكوينها على املجاميع 
االستثمارية الكبرى من خالل حتويل األصول 
املسمومة او املتعثرة الى أصول مالية جيدة 
وان تظهر نتائجها املالية بشكل جيد يرضي 
مساهميها، باإلضافة إلي السياسة االحترازية 
التي حرصت عليها البنوك خالل االزمة والتي 
تركت أثارًا مدوية وسلبية على نتائج الشركات 

أيضا.

محاذير قانونية

إال أن هذه الشركات وقعت في بعض احملاذير 
القانونية ومتادت في إبرام صفقات مشبوهة 
من خ���الل الغش وهو ما بدأ ينكش���ف لكل 
املساهمني الذين بدأوا في رفع قضايا ضد هذه 
الش���ركات وجتاوزها لكل اخلطوط احلمراء 
إلظهار نتائجها املالية باإليجاب وإخفاء حقيقة 
تعثرها لدي البنوك احمللية واألجنبية، وهذا 
األمر سيكون له انعكاسات سيئة جدا للبيانات 
املالية للربع الرابع التي يتوقع لها أن تكون 

غير مشجعة على اإلطالق.
وعلى الرغم من مالحظة اجلهات املعنية في 
البورصة ألخطاء عديدة خالل الربعني االول 
والثان���ي من العام احلالي ووجهت انتقادات 
الذعة الى القائمني على هذه الشركات وشددت 
كثيرا على اجلهات الرقابية لديها، إال أن هذه 
الشركات لم تتعلم من أخطائها السابقة والدليل 
أن هذه الش���ركات ماضية ف���ي ارتكاب هذه 
األخطاء بكل حتد وإصرار ضاربة بكل اللوائح 

والقوانني عرض احلائط.
واملالحظ للنتائج املالية للشركات خالل 
اليومني املاضيني يجد أن اكثر من 120 شركة 
مدرجة أعلنت عن نتائجها املالية خالل يومني 

فقط قبل انتهاء الفترة احملددة إلعالن النتائج 
املالية، وهذا دليل أخر على أن معظم 

هذه الشركات كانت حتاول 
جاهدة جتميل نتائجها 

املالية.
من جه���ة أخرى لم 

يع���د بإمكان وضع 
السوق املتقلب 

يتحم���ل  ان 
ع���دم توافر 

ت  م���ا ملعلو ا
الكاملة والشفافية 

املطلوب���ة م���ن قبل 
الش���ركات املدرجة 
املالية  عن مراكزها 
وحقيق���ة وضعها 
ال���ذي تأثر  املتعثر 

كثيرا من تداعيات األزمة، وذلك لعدة 
أسباب منها ان بعض الشركات خاصة 

االستثمارية »تكابر« وحتاول جاهدة حتسني 
وضعها املالي بدال من مواجهة الواقع، وذلك 
من خالل اتباع معايير خاطئة، ليست معايير 
محاسبية وان كان توظيفها أحيانا قد ساهم 
في كش���ف العيوب واملشاكل الكبيرة، ولكن 
مبعايير التضخيم غير املنطقي لرؤية غير 
صحيحة س���لكتها ومازالت تداعياته ترهق 

الشركات حتى وقتنا هذا.

انكماش النتائج المالية

أوس���اط مراقبة قال���ت ل� »األنب���اء« ان 
التراجع املس���تمر في قيم أصول الشركات 

بدأت معامله تتضح في نتائجها املالية التي 
بدأت تضمحل وتنكمش خالل النتائج املالية 
للثالثة أرباع العام احلال��ي، مشي��رة الى أن 
معظم الشركات خاصة االستثمارية اتخذت 
جميع السبل لتضليل السوق واملساهمني الذين 
يواجهون اآلن بكل حسرة تبخر أموالهم حسب 
النتائج املالية السابقة خاصة في السنوات 

املاضية.
وأوضحت أن الربع املتبقي من هذا العام غير 
مبشر عل��ى اإلطالق من خالل القراءة احلصيفة 
للنتائج املالية جلميع قطاعات السوق وذلك 
نظرا لسوء األوضاع االقتصادية والسياسية 
احمللية خالل الفترة االخيرة، الفتة الى ان 
هذا التوقع مبني على تراجع أداء اغلب 
ش���ركات االستثمار 
الت���ي تعتم���د على 

السوق.

إحباط ويأس

آخر  س���بب 
إلي���ه  اش���ار 
محلل مالي هو 
ان املستثمرين 
الس���وق  ف���ي 
يعانون منذ أكتوبر 
املاضي من حالة إحباط 
ويأس الى ان بلغ السوق 
الق���اع نتيج���ة تدن���ي 
مستوى أسعار األسهم 
وهو األمر الذي غير من 
نفسية املتداولني خالل اجللسات األخيرة 
ودفعهم للش���راء خصوصا مع انتهاء املهل��ة 
القانوني��ة العالنات الشركات عن نتائجها املالية 
في الربع الثالث، موضحا أن نتائج الربع الثالث 
الس���لبية أثرت على جميع املتداولني وأوجدت 
حالة من الغ���ن نتيجة تبخر كل ما ميتلكونه 

في هذه الشركات.
وأوضح أن األزمة املالية العاملية لم تعالج 
في الكويت بالش���كل الصحيح حيث لم يتم 
توجيه األدوات املناسبة ملعاجلة األزمة لكي يتم 
معاجلتها بالشكل الذي يجب خاصة ان أزمة 
الكويت هي أزمة رقابة وعدم تفعيل قوانني 
وتش���ريعات جديدة خاصة قانون الشركات 
التجارية، مضيفا أن هذه األس���باب أحدثت 

انتكاسة كبيرة في نتائج الشركات وهذا ما 
جعل وصفة عالج األزمة غير فاعلة ومؤثرة 
على ارض الواقع مما أدى إلى استفحال األزمة 

وتزايد تأثيراتها على الشركات املدرجة.
وعند النظر الى أهم قطاعات السوق وهو 
قط���اع البنوك جند ان بنك���ني هما التجاري 
وبرقان لم يعلنا عن نتائجهما املالية إال قبل 
انتهاء املدة احملددة إلعالن النتائج بيوم واحد 
وهذا ما زاد الشكوك حول وجود مشاكل لدى 
هذين البنكني وما جعل هذه الش���كوك اقرب 
للحقيقة أن البنكني جنبا مخصصات كبيرة 
خالل الربع الثالث نتيجة انكش���افات على 

جهات محلية وخارجية متعثرة.

ضغوط مالية

إال ان رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية 
قال انه ال ميكن الق��ول ان شركات االستثمار 
ليس��ت لديه��ا مش���ك��الت او انها ال تعاني 
من ضغ�����وط مالي��ة كبي�����رة وإمنا لديها 
مش���اكل تكمن في تعثرها عن س���داد بعض 
القروض قصيرة األجل سواء لبنوك محلية 
او خارجية وتعاني كذلك من اس���تحقاقات 

جلهات أجنبية.
وأشار ال��ى أن بعض الشركات االستثمارية 
ألغت أنش���طة قائمة كانت حتقق من ورائها 
إي��رادات جي��دة ولكن مع ذلك فالوضع ليس 
كارثيا، فحتى اآلن ال توجد شركة استثمارية 
محلي���ة واح��دة أعلن��ت ع���ن تصفية أو ما 
ش���ابه التصفي��ة وهو ما يدل على ان وضع 
هذه الشرك��ات رغ��م صعوبت��ه فانه ميكنه 
اخل�����روج من عن��ق زجاج���ة االزمة املالية 
العاملية وان تعود هذه الش���ركات الى سابق 
عهدها. ولفت الى ان كثيرا من شركات االستثمار 
اضطرت حتت وطأة األزمة املالية الى التخلي 
عن استثمارات كبيرة كانت تعول عليها كثيرا 
في املس���تقبل ولكن مع زيادة حدة تداعيات 
األزمة ل���م جتد مفرا من التخ���ارج من هذه 
االستثمارات بخس���ائر من اجل توفير جزء 
من السيولة لسداد ما عليها من التزامات فضال 
عن تيس���ير أمورها من خالل توفير سيولة 
لإلنفاق على املشاريع القائمة واستمرار مزاولة 
الذي متارس���ه وهذا ما انعكس بالسلب على 
النتائج املالية للشركات االستثمارية نتيجة 

تراجع قيمة أصولها.

ظاهرة »الصفقات المشبوهة«
لتجميل النتائج المالية »انكشفت«

المساهمون ينظرون 
بكل حسرة وندم
على أموالهم المتبخرة 
في شركات »الوهم«

الشركات اجتهدت
في تحويل بعض أصولها 
المسمومة إلى أصول 
مالية جيدة لتظهر 
نتائجها المالية بشكل 
جيد يرضي مساهميها

التراجع المستمر
 في قيم أصول الشركات 
بدأت معالمه تتضح في 
النتائج المالية التي بدأت 
تضمحل وتنكمش

املؤشر 
السعري 
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ان برميل 
النفط الكويتي قد ارتفع ليس���جل امس سعر 
77.83 دوالرا للبرميل الواحد مقارنة ب� 77.21 

دوالرا للبرميل لليوم السابق.
من جهة اخرى، قالت منظمة أوپيك امس إن 
متوسط أسعار سلة خامات أوپيك القياسية 
واصل االرتفاع ليصل إلى 77.87 دوالرا للبرميل 

اول من امس م���ن 76.97 دوالرا يوم الثالثاء 
املاضي. وتضم سلة أوپيك 12 نوعا من النفط 

اخلام.
هذا وهبط خام برنت في عقود تسليم يناير 
املقبل 42 سنتا إلى 79.05 دوالرا للبرميل بعد 
تداوله عن أعلى سعر له هذا العام والذي بلغ 

80.26 دوالرا االربعاء املاضي.

النفط الكويتي يرتفع إلى 77.83 دوالرًا للبرميل

محمد الطراحخالد الصالح

اقتصاديان يطالبان بتشريعات تزيد الشفافية
وتقضي على الشائعات في تعامالت البورصة

طالب اقتصاديان بضرورة سن تشريعات 
صارمة تقضي على الش����ائعات التي تلف 
املالية  ل����أوراق  الكويت  تداوالت س����وق 
)البورص����ة( من وقت الى آخر وتؤثر على 

نفسيات صغار املتعاملني.
كما طالبا في لقاءات مع )كونا( بضرورة 
التزام الشركات املدرجة في البورصة بالتعامل 
بشفافية مطلقة فيما يتعلق بإبرام العقود 
احمللية او اخلارجية حتى ال تتعرض حركة 
البيع والشراء الى املضاربات التي أصبحت 

تتسيد التداوالت.
فقد استبعد رئيس مجلس ادارة شركة 
اخلليج للوساطة املالية خالد الصالح امكانية 
القضاء على الشائعات بني ليلة وضحاها، 
مش����ددا على أن األمر يتطلب عدة خطوات 
أهمها ضرورة التعامل بعقالنية من جانب 
املتداولني جتاه األخبار املتعلقة بشركاتهم 
وعدم التسرع في أخذ اخلطوة االستثمارية 

دون دراية كافية.
وقال الصالح ان الشائعات عادة ما تتداول 
في أوساط الديوانيات وتنتقل الى السوق 
ويتم التعامل معها على أنها حقيقة ثم يفاجأ 
السوق بأنها على خالف ذلك ولكن بعد فوات 

األوان والتحرك بعشوائية وفقد األسهم من 
جانب املتداول الذي يدخل على األوامر سواء 

بالشراء او البيع.
ووص������ف الش����ائع��ات بأنه������ا »ملح 
السوق«، موضح��ا أنه مب��ا ان السوق حساس 
فالتعامل معها يك��ون سريع��ا وهنا يجب 
ضرورة ضبط ايقاع التعامالت من جانب 

صناع الس����وق والصناديق القيادية التي 
يجب أن تتدخل للتوازن حتى ال يهوى الى 

مستويات متدنية.
واكد انه عل����ى الرغم من هذا اخللل في 
مجريات األداء خالل األسبوع فإن األسبوع 
املقبل سيكون أفضل خاصة ان هناك كثيرا 
من الشركات الثقيلة استطاعت أن تنهض من 

التراجعات التي أملت باملؤشرات الرئيسية قبل 
اغالقات الربع الثالث من العام احلالي.

ورأى رئيس جمعي����ة املتداولني محمد 
الطراح أن القضاء على الشائعات والتشديد 
على ضرورة االلتزام بالشفافية من جانب 
الش����ركات املدرج����ة وغيرها م����ن األمور 
التنظيمية متوافرة حاليا في قانون هيئة 
سوق املال الذي سيقضي على االختالالت 
والفوضى التي تعم في الس����وق في حال 

سرعة اقراره من جانب مجلس االمة.
وطالب الطراح بضرورة تغليظ العقوبات 
على الش����ركات الصغي����رة والكبيرة التي 
تتالعب في أداء الس����وق بل واس����تبعادها 
من الس����وق الرسمي حتى ال تكون احللقة 
األضعف في سوق يعتبر ثاني أنشط أسواق 
املال في املنطقة، كما انه يضم شركات هي 

األفضل خليجيا وعربيا.
واوض����ح أن تطبيق مبدأ اجلزاءات هو 
السبيل األمثل للقضاء على الشركات التي 
تخالف التعليمات او التي تطلق بعض األخبار 
في السوق من أجل مصالح أسهمها ودائما 
ما يكون صغار املس����تثمرين هم اخلاسر 

األكبر.

لتأثيرها على نفسيات صغار المتعاملين 


