
اقتصاداالربعاء 26 مايو 2010 48
أعاد إلى أذهان المستثمرين أجواء بدايات األزمة العالمية.. والعامل النفسي طغى على تراجع السوق الكويتي

تسونامي انهيار األسواق العالمية يضرب الخليجية
ويهوي بها ألدنى مستوياتها منذ بداية العام

بداية، قال رئيس مجلس إدارة 
الزمردة القابض����ة محمود حيدر 
ان هن����اك جملة عوام����ل تأثر بها 
س����وق الكويت ل����أوراق املالية، 
منها عدم التدخل احلكومي إلنقاذ 
السوق، وذلك على غرار احلكومات 
األوروبية التي تدخلت وساعدت 
في إنقاذ األس����واق منعا حلدوث 

االنهيارات السابقة.
وأضاف قائال: »إذا كانت حالة 
الهلع التي يعيش����ها املستثمرون 
ناجتة عن انخفاض األسواق في 
أوروبا وآسيا باإلضافة الى الواليات 
املتحدة األميركي����ة نتيجة ألزمة 
اليونان وهبوط اليورو، فإن هذا 
أمر طبيعي ان ينخفض السوق، 

لكن ليس لهذه الدرجة«.
وأكد عل����ى ان احلكومات في 
اخلارج التزال مس����تمرة في دعم 
املالية،  اقتصادها ودعم أسواقها 
اما ف����ي الكويت فالوضع مختلف 
متاما، فلم نر أي دعم يتم تقدميه 
للس����وق، حتى في األزمات التي 

تكون في أمس احلاجة إليه.
وق����ال ان إنقاذ الس����وق أوال 
وأخيرا يتطل����ب مزيدا من الدعم 
احلكومي له، ضاربا مثال بالتدخل 
احلكومي إلنقاذ بنك اخلليج، حيث 
انها اشترت أسهمه بقيمة 300 فلس 
واآلن سعر السهم يتخطى ال� 420 
فلسا للسهم، مبا يعني أنها الرابح 

األكبر من عملية الدعم.
وعن االنخفاضات التي سادت 
معظم أس����واق األس����هم في دول 
اخللي����ج، أرج����ع حيدر أس����باب 
االنخف����اض إلى أزم����ة اليونان، 
الي����ورو، وانخفاض  وتدهور ع 
أس����عار النفط، مشيرا الى ان كل 
هذه العوامل مجتمعة باإلضافة الى 
انهيار أسواق األسهم في أوروبا 
وآسيا أثرت على نفسية املتداول 

في املنطقة.

األوضاع الداخلية

من جانبه، أرجع رئيس مجلس 
إدارة شركة وضوح لالستشارات 
املالية واالقتصادية أحمد معرفي 
أسباب هبوط السوق احمللي الى 
عدة عناصر منها األوضاع الداخلية 
للشركات ونتائجها املالية باإلضافة 
الى مستقبل تطور خطط منوها 

غير الواضح. وقال: »إذا كان وضع 
البنوك في الس����وق هو األفضل، 
ومازالت تأخذ مخصصات، فإن األمر 
يعني أن هناك مزيدا من الترقب 

واحلذر«.
وأضاف ان األس����عار بالسوق 
مازالت هي األعلى، والدليل على ذلك 
ارتفاع حجم الودائع في البنوك، 
حيث ان املستثمرين لم يروا بعد 
فرصة جيدة لالستثمار فيه، هذا من 
جانب، اما من جانب صناع السوق، 
فهم اآلن مشغولون بإعادة ترتيب 
األوضاع الداخلية حملافظهم، وليس 
على قائمة أولوياتهم ضخ أموال 

في السوق في الوقت الراهن.
وأشار الى ان صناديق الدولة 
هدفها استثمار وطني بنسبة %100، 
ورغم هذا لم تتدخل للشراء واإلنقاذ 
من عملية الهبوط احلاد للسوق، 
وهذا دليل أيضا على ان أس����عار 
السوق مازالت مرتفعة وغير مغرية 
لعملية الش����راء، فضال عن غياب 
عناصر الشفافية، األمر الذي يدفع 
املستثمر األجنبي الى اإلحجام عن 

الشراء في السوق.
وأك����د عل����ى ان هن����اك جملة 
حل����ول ميك����ن اتباعه����ا لتفادي 
عمليات االنخفاض مستقبال منها 
إجراءات طويلة األمد تتلخص في 
خطط الدول����ة التنموية وطريق 
دعم االقتصاد والقطاع اخلاص، 
باإلضافة الى تعزيز مبدأ الشفافية. 
أما ع����ن اإلج����راءات اآلنية فهي 
تتلخص في إفصاح الشركات عن 
حقيقة وضعها وخططها املستقبلية 
الى  النمو فيها باإلضافة  وفرص 
تصريحات وتطمينات املسؤولني 

عن مستقبل الوضع االقتصادي 
للبلد في ظل هذه املتغيرات.

األوضاع السياسية

وفي السياق ذاته، قال الرئيس 
التنفيذي لش����ركة ت����آزر للتأمني 
التكافلي عبدال����رزاق الوهيب ان 
العوامل اخلارجة كان لها أكبر تأثير 

في انخفاض السوق.
وأضاف ان االنهيار الذي شهدته 
أزمة  العاملية بسبب  املال  أسواق 
اليونان باإلضافة إلى تدهور أسعار 
الي����ورو، واألوضاع السياس����ية 
املتمثلة في امللفني اإليراني والعراقي، 
ساعد على تعمق األزمة التي انتقلت 
إلى أس����واق دول اخلليج ومنها 
الكويت. وأش����ار إلى ان العوامل 
الداخلية منها استمرار احلذر من 
قبل البنوك في أخذ املخصصات 
وأوضاع الشركات التي مازالت تقلق 
حتى اآلن ويظهر ذلك من نتائجها 
املالية احملققة عن 2009 وعوامل 
املد واجلزر بني احلكومة واملجلس 
مازالت تلقي بظاللها على نفسيات 
املستثمرين. وعن تفادي االنخفاض 
احلاد للس����وق، قال الوهيب: »ان 
األمر بيد احلكومة باستمرارها في 
دعم االقتصاد عبر خطط التنمية 
البنوك على عمليات  وتش����جيع 

اإلقراض للمستثمرين«.

أسعار النفط

وب����دوره قال مدي����ر األصول 
احمللية واخلليجية في شركة نور 
لالستثمار املالي عبداحملسن البحر 
ان االنخفاض الذي ش����هده سوق 
الكويت لأوراق املالية بسبب عدة 

املال غير واضحة للناس، وهناك 
تخوف لدى املس����تثمرين من هذا 
القانون. وزاد قائال: وسائل االعالم 
جتتهد إليجاد العالج الالزم لتعافي 
السوق في حني انه لم نر مسؤوال 

في الدولة اهتم بهذه االمور.

ارتباط األسواق

كما أرجع رئيس مجلس إدارة 
القابض����ة عدنان  ش����ركة منازل 
الرئيسية وراء  النصف االسباب 
تراجع املؤشر العام لسوق الكويت 
لأوراق املالية إلى ارتباط البورصة 
الكويتي����ة باألس����واق اخلليجية 
والعاملية، مش����يرا الى ان األزمة 
املالية التي تعاني منها اليونان ألقت 
بظاللها على األسواق اخلليجية.

وأضاف النصف أن كثيرا من 
املس����تثمرين اخلليجي����ني لديهم 
استثمارات في أوروبا وأنه في حال 
انهيار األسواق األوروبية فإن ذلك 
يؤثر سلبا على الشركات اخلليجية 
أو احمللية التي لديها استثمارات 

خارجية.
واعرب النصف ع����ن تفاؤله 
بتحسن األوضاع االقتصادية خالل 
الفترة القريبة املقبلة، خاصة أن 
املؤشرات االقتصادية وصلت حاليا 
إلى الق����اع. ولفت النصف إلى أن 
البورصة الكويتية تأثرت بنزول 

البورصات اخلليجية املجاورة.
وفي حتقيق أجرته »كونا« قال 
نائب رئيس مجل����س االدارة في 
شركة االستشارات املالية الدولية 
)ايفا( صالح السلمي ان التخوف 
الذي اثر على تداوالت السوق امتداد 
لسلسلة تراجعات يشهدها السوق 

منذ أسابيع قليلة مضت ألسباب 
فنية متعددة متعلقة بشح السيولة 
ومزيج من تراكمات عدم معاجلة 

أمور كثيرة في السوق.
واضاف الس����لمي ان »التأثير 
النفسي اخلارجي من حالة األسواق 
املالي����ة في أوروب����ا القى بظالله 
عل����ى قرارات اس����تثمارية لكثير 
من املتداولني الذين تذكروا خوفا 
مما حدث منذ عام����ني في أميركا 
ووقتها خسر الكثير منهم أسهمهم 
املفضلة لديهم«. واوضح أن عمليات 
البيع التي كانت تتم على فترات 
منذ أسبوعني ترجع لفقدان الدعم 
وعدم وجود حلول شاملة لكثير 
من القضايا االقتصادية من جانب 
اجلهات املسؤولة مع وجود قطاع 

خاص مهلهل.
وقال احمللل املالي محمد الطراح 
ان تأخر عمومية احدى الشركات 
املهمة في السوق يعد سببا رئيسيا 
الكبيرة  أداء األس����هم  في تراجع 
والتابعة لها خاصة ان الشركة لم 
تعلن حتى اللحظة في بيان رسمي 
عن موعد انعقاد اجتماع اجلمعية 
ما فتح الباب للشائعات التي كان 

وقودها صغار املستثمرين.
وأضاف »كما كانت هناك عوامل 
هامشية أقلقت املستثمرين الذين 
كان����وا يأملون ف����ي دخول أموال 
حكومي����ة عب����ر الهيئ����ة العامة 
لالستثمار النقاذ السوق من كبوته 
احلالية وهو األمر الذي لم يحدث 
ما س����اهم في زيادة اخلوف مما 

هو قادم«.
واعرب الطراح عن امله في أن 
يتم ايقاف نزيف النقاط التي يفقدها 

املؤشر الس����عري يوما بعد يوم، 
ما أثر على املؤش����رات الرئيسية 
املتعلقة بكميات األس����هم وقيمها 
املبرمة  النقدية وأعداد الصفقات 
والتي فقد أكثر من نصف قيمتها 
وما يزيد على ما كانت حتققه في 

مطلع العام.
وعزا احمللل املالي ميثم الشخص 
تراجع السوق الى عوامل خارجية 
تعلقت ببعض املشاكل السياسية 
بني الكوريتني ما أثر على األسواق 
العاملية التي انعكست آثارها على 
أسواق املنطقة اخلليجية وبالتالي 

على البورصة الكويتية.
وعدد الشخص بعض العوامل 
الداخلية التي أثرت على البورصة 
الكويتية منها الضغط النفس����ي 
للسجال احلاصل اآلن حول بعض 
القضايا االقتصادية خاصة فيما 
يتعلق بهيئة س����وق املال عالوة 
على الضع����ف احلاد في التمويل 
للشركات املتعثرة التي ترغب في 

انقاذ وضعها املالي.
وأض����اف »كما كان ملش����كلة 
موعد اس����تحقاقات على شركات 
متعثرة لس����داد ديونها وال تعلم 
بأنها ستقوم باستيفائها من عدمه، 
أثر سلبي على األداء اضافة لعدم 
فهم البعض للتشريعات اجلديدة 
املتعلقة بقوان����ني محفزة ومنها 
قانون هيئة سوق املال«. من جهته 
قال مدير ادارة االستثمارات احمللية 
في شركة )كاب كورب( عبدالرحمن 
احلساوي ان السوق الكويتي تأثر 
باالسواق االخرى كالسوق األميركي 
واسواق اسيا واسواق اخلليج التي 

نزلت بشدة.

عوامل خارجية يأتي على رأسها 
انخفاض أس����عار النفط لتقترب 
من 60 دوالرا للبرميل. أضاف أن 
أزمة اليونان التي تسببت في أزمة 
اليورو وأثرت كذلك على األسواق 
العاملية كان لها نصيب كبير في 
انخف����اض األس����واق اخلليجية 
وبالتالي السوق الكويتي. ولفت 
الى ان السوق الكويتي ظل متماسكا 
خالل األسبوعني املاضيني مقابل 
تأثر عدد من أسواق املنطقة بصورة 
مباش����رة مثل السوق السعودي، 
والذي تأثر مباشرة بانخفاض قطاع 

البتروكيماويات لديه.
وقال ان اس����تمرار البنوك في 
اخذ املخصصات يوحي مبزيد من 
احلذر، هذا من جانب ومن جانب 
آخر ف����ان زيادة حج����م الودائع 
بالبنوك مؤش����ر على عدم تواجد 

فرص في السوق.

شح السيولة

وأك����د رئيس مجل����س اإلدارة 

والعضو املنتدب لشركة األنظمة 
اآللية جاسم زينل ان تراجع املؤشر 
العام لسوق الكويت لأوراق املالية 
نتيجة اسباب متعددة، مشيرا الى 
ان تأخر إعالن العديد من الشركات 
لبياناتها املالية للعام 2009 نتج 
عنه عدم وضوح الرؤية بالنسبة 
للسوق، إضافة الى شح السيولة 
داخ����ل الس����وق خاص����ة في ظل 
احجام البنوك احمللية عن اقراض 
الش����ركات. واضاف زينل ان بنك 
الكويت املركزي يصدر س����ندات 
السيولة ايضا من داخل  سحبت 

البنوك.
واش����ار الى ان تخوف البنوك 
من الشركات خاصة االستثمارية 
من األسباب التي أدت الى تراجع 
البورصة. ولفت الى ان من العوامل 
املتسببة في تراجع البورصة عدم 
وضوح الرؤية بالنسبة لبرنامج 
الكبير  الفائض  احلكومة في ظل 
في ميزاني����ة الدولة. وقال زينل: 
ان تطبيق قوانني هيئة اس����واق 

احمد يوسف ـ عاطف رمضان
تسونامي انهيار األسواق العاملية يضرب باالسواق اخلليجية ويهوي بها ملستويات متدنية لم تشهدها 
يوما واحدا منذ بداية العام ان لم يكن منذ بدايات االزمة العاملية وذلك بفعل موجة الهلع التي اصابت اوساط 
املسـتثمرين من اسـتمرار تداعيات ازمة ديون منطقة اليورو التي باتت تهدد تعافي االقتصاد العاملي في 
ظل املخاوف من انضمام ايطاليا واسبانيا والبرتغال لقافلة الدول االوروبية االعلى مديونية في اوروبا، ولم 
تنحصر موجة الهبوط في اسـواق االسهم على املستوى العاملي بل امتدت لتشمل النفط والعمالت االمر 

الذي سيؤثر على العديد من الشركات اخلليجية وايضا استثمارات الصناديق السيادية للدول اخلليجية.

فقد قاد السـوق السـعودي الذي تكبد خسـائر حادة اسـواق اخلليج للتدهور احلاد فقد فتح السوق 
السعودي الساعة احلادية عشـرة امس على هبوط بلغ 200 نقطة، اي بعد مرور ساعتني من فترة تداول 
السوق الكويتي الذي كان متراجعا حتى ذلك الوقت بحوالي 80 نقطة اال انه مع تزايد وتيرة انخفاض السوق 
السعودي ازدادت موجة الهبوط في السوق الكويتي الذي وصل هبوطه نحو 210 نقاط قبل االغالق بحوالي 
15 دقيقة، اال انه شهد نوعا من تقليص اخلسـائر ليغلق على انخفاض قدره 186.5 نقطة ما نسبته %2.6 

مقارنة بأول من امس.
وقد اسـتطلعت »األنباء« آراء بعض املسؤولني في شركات، حيث اجمعوا على انه من الطبيعي ان يتأثر 

السـوق الكويتي مبوجة الهبوط التي سادت االسـواق العاملية واخلليجية اال انه زاد من حدة الهلع لدى 
اوساط املستثمرين ودفعهم للبيع ان السـوق الكويتي منذ بداية االزمة لم يحظ بالدعم احلكومي الذي 

حصلت عليه االسواق اخلليجية والعاملية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
وقالوا ان هناك اسبابا محلية اشد قسوة من االسباب اخلارجية وراء التدهور احلاد للسوق منها الصعوبات 
التي تواجهها العديد من الشركات العادة هيكلة ديونها وعدم احلصول على متويالت من البنوك، واحجام 

احلكومة عن دعم السوق  وغيرها من العوامل التي باتت تهدد استمرارية عدد من الشركات.
وفيما يلي آراء املسؤولني:

  النصف: المؤشرات وصلت إلى القاع وشركات محلية وخليجية ستتأثر بأزمة اليورو
  حيدر: التدخل الحكومي بات مطلوباً إلنقاذ السوق للحد من تداعيات هبوط األسواق العالمية
  معرفي: األوضاع الداخلية للشركات ومستقبل خطط نموها غير واضحة والشفافية غائبة

  زينل: الكويت تعيش أفضل األوقات االقتصاديـة والبورصـة تعكس أسوأ مراحلهـا
  الوهيب: المد والجزر بين الحكومة والمجلس وأوضاع األسواق العالمية أسباب أساسية

  السلمي: التأثير النفسي الخارجي من أزمة أوروبا ألقى بظالله على قرارات المتداولين
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الخزام: 44.2 مليون دينار خسائر »منشآت« لخالفات في تطوير برج الصفوة
محمود فاروق

كشف رئيس مجلس ادارة شركة منشآت 
للمشاريع العقارية إبراهيم اخلزام عن القضايا 
التي رفعتها الشركة ضد مطور برج الصفوة 
بالسعودية بشأن عدم وجود االدوار املتفق 
عليها بعد احلصول على موافقات رس���مية 
خاص���ة بها من اجلهات املعني���ة، مبينا أن 
صافي اخلسارة بلغ 44.2 مليون دينار، بواقع 
137 فلسا للسهم الواحد، التي ترجع بصفة 
اساسية إلى اعادة تقييم مشاريع الشركة في 
ظل االزمة املالية العاملية وتخفيض العقد الذي 
مت مع مطور مشروع ابراج الصفوة التجاري 
السكني )بكة واحملراب( تبعا لتخفيض عدد 
سنوات االنتفاع وعدد من االدوار، باالضافة الى 
فسخ عقد بيع املساحات التجارية ملشروع دار 
القبلة في املدينة املنورة، بعد عجز املشتري 
عن سداد ما عليه من التزامات جتاه الشركة. 
ولفت اخلزام، في تصريحات للصحافيني عقب 
انعقاد اجلمعية العمومية أمس، الى ان القيمة 
الدفترية ألصول الشركة احلالية بلغت في 
نهاية العام املاضي 22.8 مليون دينار، في حني 
بلغت قيمة اجمالي حقوق املساهمني 59.6 
مليون دينار، موضحا أن »منشآت« تأسست 
بغرض استثمار مشروع برج زمزم العمالق 

في مكة املكرمة ومنه انطلقت اس���تثماراتها 
الى املدينة املنورة مبشروع قبلة املكون من 
مبنيني مواجهني للحرم املدني الشريف. واشار 
الى انه مت قبيل نهاية عام 2009 تسلم برجي 
بكة واحملراب، إذ تعمل الشركة جاهدة على 
تأجيرهما وتشغيلهما لصالح محفظة بكة 
وشركة احملراب اللتني متتلك الشركة فيهما 
نسبا مؤثرة، فيما اليزال مشروع دار القبلة 

في املراحل النهائية لالنشاء والتشطيب. 
من جهة أخ���رى، أوضح اخلزام ان برج 
الصفوة اصبح عليه خالف مع املطور العقاري 
للبرج نظرا ألن عدد االدوار املتفق عليها في 
العقد والتي مت استخراج تراخيص لها من 
احلكومة السعودية لم يتم تنفيذها بالشكل 
املطلوب وهو ما س���بب حدوث فروقات مما 
اس���فر عن خس���ارة نحو 5.9 ماليني دينار 

تقريبا.
وحول برج قبلة، اشار الى وقوع البرج في 
املدينة املنورة والى انه مت بيعه لكن املشتري 
تعثر في السداد ما دفع الى استرجاعه منه 
مبينا انه عند استرداد املشروع حصل فرق 
في السعر مبقدار 5.7 ماليني دينار، مبينا انه 
مت االنتهاء من 75% من املشروع لكن غياب 
السيولة والتمويل تسبب في بطء التنفيذ 

عاملية كمستشار لها لتقييم العقارات منذ 6 
أشهر تقريبا، كما مت تعيني شركة متخصصة 
لتس���ويق األبراج مما ساهم في رفع نسب 

األشغال من 65 الى %95.

الديون الخارجية والمحلية

م���ن جانب آخر ذك���ر ان البنوك احمللية 
متفهمة للوضع الراهن وان مساهمي الشركة 
وهم شركة صكوك وعارف لالستثمار موافقون 
على رسملة الدين، مبينا أن الرسملة ستسبب 
خسارة تنعكس على قيمة السهم وبالتالي 
سينخفض ألكثر من قيمته االسمية لذا تنتظر 
الش���ركة ان يرتفع قيمة السهم ليتوازن مع 
قيم���ة الدين. أما من جهة الديون اخلارجية 
وقال اخلزام انه ال توجد مشكلة مع البنوك 
اخلارجية، قائال: ان الشركة بصدد بيع برج 
قبلة لسداد هذه الديون اخلارجية وتوفير 
السيولة، مبينا أن البرج هو األبرز في خطة 
البيع حيث ستتراوح قيمة تقييم القبلة بني 
مليار و 1.4 مليار دوالر، أما برج زمزم ففي 
خالل 10 ايام ستنتهي الشركة، التي مت االتفاق 
معها للتقييم، من عملية اعادة التقييم، متوقعا 
ان يكون هناك طلب على »زمزم« وان تكون 
هناك اتصاالت مع شركات للدخول وشراء 

وحدات في البرج. على الصعيد نفسه قال 
اخلزام ان برج زمزم مسجل بدفاتر الشركة 
عند قيمة 1.40 ملي���ون دينار وهذا التقييم 
وفقا للمكان والظروف وليس للوضع الراهن. 
وقال اخلزام إن رأسمال الشركة ال يتناسب 
مع حجم استثماراتها، متوقعا عدم حتقيق 
طفرة في األرباح خالل 2010 نظرا ألن الشركة 

تستهدف وقف نزيف اخلسائر فقط. 
وفي معرض رده على بعض املس���اهمني 
قال إبراهيم اخلزام ان املش���كلة التي نعاني 
منها هي ضخامة حجم املشاريع التي جتعل 
املس���تثمرين يحجمون عن االستثمار فيها، 
مبين���ا ان األرباح املرحلة بلغت 2.6 مليون 
دينار وحجم الس���يولة املتوافرة 11 مليون 
دينار. وأشار الى ان الشركة الدولية لإلجارة 
متلك في منش���آت 4.2% فقط، نافيا أي نية 
لدى الشركة لشراء أسهم خزينة ألن الشركة 
لديها أولويات لس���داد ديونها. وقال نائب 
رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي في 
الشركة خالد الشطي ان هناك احتياجا ل� 100 
مليون دوالر لالنتهاء من النسبة املتبقية من 
برج القبلة البالغة 25%، أما بالنسبة لبرج 
احملراب فنحتاج الى 135 مليون ريال أي ما 

يعادل 10.5 ماليني دينار.

وأن الش���ركة على وشك توقيع عقد متويل 
مع احد البنوك احمللية لتمويل املش���روع، 
متوقعا أن يتم التشغيل الفعلي للبرج في 

الربع االول من 2011.

برج زمزم والخسارة

وحول برج زمزم، قال إن الشركة تواجه 
مش���كلة في تقييم العقار في مكة واملدينة 

بصفة عامة الن هناك تفاوتا كبيرا في تقييم 
العقارات لذلك توجد عقارات حققت مكاسب 
وعقارات حققت خسائر، مشيرا إلى أن اعادة 
تقيي���م برج زمزم كان���ت القيمة عادلة مما 
تسبب في حتقيق خسارة غير عادية للشركة 
تبلغ 26 مليون دينار، وانه ليس شرطا ربط 
التقييم بالعوائد االيجارية للمشروع. على 
صعيد ذي صلة قال إن »منشآت« عينت شركة 

)أسامة البطراوي(إبراهيم اخلزام مترئسا اجلمعية العمومية للشركة


