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أجمعوا في استطالع لـ »األنباء« على أن تدهور السوق »غير مبرر« و»مفتعل«

خالد الصالح

أحمد الدويسان

حامد السيف صالح السلميجناة السويدي

محمد الهاجري

د.أحمد معرفي عبد الوهاب الوزان

البورصة تسير في الطريق املعاكس!متداول تبدو عليه آثار التراجع احلاد للسوق أمس

مصدر مصرفي: البنوك »بريئة« من التراجع الحاد وغير المبرر للسوق
أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في أحد 
البنوك، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البنوك احمللية 
بريئة من تراجعات السوق احلادة وغير املبررة، الفتا 
ال��ى أنه ال يوجد غياب للتمويل والدليل ان العرض 
االئتمان��ي للبنوك احمللية متزايد، مش��يرا إلى أن 
الطلبات االئتمانية التي تتوافق شروطها مع املعايير 

املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية »ضعيفة«.
 ووصف كالم من يقول��ون بأن غياب التمويل 
وراء انهيار السوق وتراجعه بأنه كالم غير مفهوم 
وال يس��تند إلى واقع فعلي ميكن االستناد إليه من 

واقع ميزانيات البنوك احمللية.
 وقال إن هناك بنوكا محلية ش��هدت محفظتها 
االئتمانية ارتفاعا في 2009، مس��تدركا أن شركات 
كثي��رة ال تفكر في االقتراض وإمنا تركز في إعادة 

هيكلة أوضاعها على املدى الطويل.
كما قال مص��در مصرفي آخر فضل عدم ذكر 
اسمه ان السوق الكويتي يعاني من مشكلة السيولة 
وخلل هيكلي ساهم فيه املضاربون وأحلق الضرر 
بصغار املتداولني، مش��يرا إلى أن الهبوط احلاد ال 

يعكس تردي وضع السوق.

وأوضح أن خروج صغار املتداولني وإس��راعهم 
بالتخلص من األس��هم حلاجاتهم االستهالكية أربك 
نس��ق التداول وأضعف املؤشر العام للسوق الفتا 
إل��ى أن الس��وق ليس مرآة عاكس��ة لتداول صغار 
املستثمرين.  وأوضح أن تواصل مشكلة الشركات 
االستثمارية وانقطاع خطوط التمويل وصدور تعميم 
»املركزي« األخير بش��أنها عمق من أزمتها، مؤكدا 
ان عناد الكبار السبب الرئيسي وراء تراجع السوق 

وغياب التفاعل املتوقع مع صفقة زين.
وطالب مبجموعة من املقترحات التي من شأنها 

أن تخرج الس��وق من أزمته احلالية الس��يما منها 
دخول ش��ركات صانعة الس��وق إضافة إلى دخول 
محفظة أو محفظتني هدفها تعديل األس��عار. وأكد 
على ضرورة أن تكون هناك رؤية جذرية إلصالح 
شركات االستثمار مشددا على أهمية ترك العناد من 
قبل الكبار »هوامير الس��وق« وتركهم للعناد قائال: 

»كفاكم عنادا أيها الكبار«. 
وتوقع ان يستعيد السوق حالته الطبيعية خالل 
أسبوعني بتشكيل هيئة سوق املال واتضاح الرؤية 

االقتصادية العامة.

بداي���ة، رأى عض���و غرفة 
التج���ارة والصناعة ورئيس 
مجلس إدارة بنك الكويت الدولي 
السابق عبدالوهاب الوزان أن 
املشكلة الرئيسية التي يعاني 
منها س���وق الكويت لألوراق 
أن املس���تثمرين  املالية ه���ي 
فقدوا الثقة في البورصة وسط 
ع���زوف عن التداول، مش���يرا 
إلى أن السبب الرئيسي هو أن 
ميزانيات اغلب الشركات غير 
واضحة ومعظمها »خسرانة« 
مع استمرار معاناة الشركات 

الكبيرة من مشاكل. 
وق���ال ان إحج���ام دخول 
الصنادي���ق نظرا للخس���ائر 
الكبيرة املتحققة مؤخرا يعد 
من العوامل املساهمة في هبوط 
إلى أن تأخير  الس���وق، الفتا 
املال  تش���كيل هيئة أس���واق 
الكثير من املرشحني  وتخوف 
لرئاستها واعتذار بعضهم زاد من 
الضبابية املخيمة على السوق 

وعمق عوامل عدم الثقة.
وأض���اف ال���وزان أن عدم 
اس���تقرار الوضع السياس���ي 
وكثرة االستجوابات عمقا ايضا 
من أزمة السوق، مشيرا إلى أن 
دخول فص���ل الصيف وتردي 
العاملية  األوضاع االقتصادية 

يضاف إلى بقية األسباب.
وأفاد الوزان بأن البورصة 
حتتاج إلى فترة زمنية للثقة 
وإلى تشكيل هيئة أسواق املال 
إلى تنظيف السوق من  داعيا 
الشركات »الهشة« إما عن طريق 
عمليات االستحواذ أو االندماجات 

أو إعالن التفليسة.
واستبعد أن يكون التعميم 
األخير للبن���ك املركزي وراء 
القرار  الس���وق، مثمنا  نزول 
بشأن الشركات االستثمارية، 
ومس���تدركا بقوله انه أتى في 
وقت متأخر حيث كان يفترض 

صدوره قبل سنتني. 

معاناة من »التخبط«

 وبدورها أرجعت رئيس���ة 
مجلس إدارة الش���ركة العربية 
لالستثمار جناة السويدي االنهيار 
احلاد والس���ريع للبورصة إلى 
غياب التدخ���ل احلكومي اجلاد 
امللف االقتصادي والذي  لعالج 
يعاني من التخبط وعدم الفاعلية 
في ع���الج األوضاع التي تعاني 

منها الشركات الراهنة. 
أن االنهيار والذي   وبينت 

الى أسفل دون أن تؤثر بشكل 
واضح على مسار التداوالت. 

سيولة »زين« لن تنقذ السوق

أما رئيس مجلس إدارة شركة 
وض���وح لالستش���ارات املالية 
واالقتصادي���ة د.أحمد معرفي 
فشدد على ان تنمية املال العام هي 
العنوان االبرز لالزمة وانها وراء 
التراجع احلاد والسريع للسوق، 
الفتا الى أن التراجع ليس له من 
أس���اس أو معيار واضح ميكن 

االستناد إليه. 
وق���ال إن اس���تمرار الوضع 
السيئ للسوق وتسيير تداوالته 
على وقع وقود املضاربات العنيفة 
واملفتعلة هما اللذان يقفان وراء 
التراجع احلاد للبورصة، مستدركا 
بأن من بني العناصر األخرى ملا 
يحدث بالس���وق هو أن األرباح 
غير املشجعة وخسائر الشركات 
في الربع األول كبيرة مما زاد من 
حالة عدم اليقني وانعدام الثقة 
التي تسود أوس���اط املتداولني 

منذ فترة. 
وقال معرفي ان الس���وق ال 
يحتكم الى اساسيات في العمل، 
مستدركا بأن املتبقي من توزيعات 
زين النقدي���ة ال تتعدى ال� 200 
ملي���ون دينار بعد اس���تقطاع 
حصة الهيئة العامة لالستثمار 
وكبار املالك وهو مبلغ ال ميكن 
معه مساندة السوق على األجل 

الطويل. 
وقال إن احل���ل االمثل يكمن 
في تنمية املال العام وتوظيفها 
في استثمارات حتقق الهدف على 
املدى الطويل وليس مسألة تدخل 
حكومي مباشر أو محفظة وطنية، 
مبينا أن مؤش���ر السوق العام 
سيكون باجتاه يتراوح بني 6450 

ليس عيبا، السيما وان هناك 
الكثير من األمور علينا حلها 
للخروج من املأزق الراهن الذي 

نعيش فيه. 
وح���ول معايير »املركزي« 
التي أصدرها مؤخرا لتطبيقها 
على ش���ركات االستثمار، قال 
السيف ان اإلعالن عن تطبيق 
املعايير اجلديدة امر جيد في 
حد ذاته ولكن األهم هو تطبيق 
تلك املعايير بشفافية وبشكل 

واضح دون متييز. 

مشاكل االقتراض

إدارة  ورأى رئيس مجلس 
شركة »هيرميس إيفا« للوساطة 
املالية خالد الصالح أن ما حدث 
للس���وق ه���و نت���اج طبيعي 
للحالة النفسية الشديدة التي 
املتداولون على  يعاني منه���ا 
وقع استمرار تداعيات األزمة 
األوروبية والتخوف من شح 
السيولة وعجز »املركزي« في 
إيجاد حلول واضحة ملش���اكل 
الت���ي تعاني منها  االقتراض 

الشركات. 
التمويل  وأضاف أن غياب 
كان وراء ما يعانيه الس���وق، 
مبين���ا أن املعايي���ر الرقابية 
اجلديدة ل���� »املركزي« تعمق 
حالة التشتيت التي يعاني منها 
السوق، متسائال من أين تأتي 
الشركات بالسيولة مع انسداد 
قنوات التمويل أمام الشركات 
التصفية  ووضعها في طريق 

الطوعي؟ 
وقال ليست هناك مبررات 
واضحة ملا يحدث في السوق 
الس���يما أن صفقة زين دفعت 
السيولة بالسوق لالنتعاش إال 
أن انعدام الثقة جذبها من جديد 

ورأى أن الس���وق به خلل 
باطني وجب معاجلته املعاجلة 
الصحيحة، الفتا إلى أن البورصة 
حتتاج إلى »أكسجني السيولة« 
املوجودة داخل البنوك املتخمة 

بها. 
وختم السلمي بقوله: »شح 
السيولة خيم على جو التشاؤم 
جتاه السوق وسيستمر إلى حني 
انفراج تلك السيولة«، ومضيفا 
أن السوق لن يعود إلى وضعه 
الس���ابق إال إذا حتس���ن األداء 
التشغيلي للشركات املسجلة 

في السوق.

صيف »عصيب«

كما توق���ع رئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب في 
ش���ركة املجموع���ة املتح���دة 
الغذائية د.جواد  للصناع���ات 
هاشم أن يشهد السوق صيفا 
عصيب���ا مع غي���اب محفزات 
حقيقي���ة تعيده إل���ى املنطقة 

اخلضراء مرة أخرى. 
 وأوضح هاشم أن املعايير 
الرقابية اجلديدة ل� »املركزي« 
زادت من حرارة اللون األحمر 
في السوق وجعلت عدم الثقة 
هو العنوان األبرز في سلوكيات 
املتداولني، مشيرا الى أن التراجع 
احلاد للس���وق يعود ألسباب 
غير مفهومة وغير مبررة لدى 
الكثير من املتعاملني واحملللني 

في السوق. 
 وقال إن احلل الوحيد أمام 
الس���وق هو تنفي���ذ احلكومة 
التنمية املدرجة  ملش���روعات 
ف���ي خطته���ا مبا يع���زز من 
االجت���اه التحفيزي للش���راء، 
مبين���ا أن »املركزي« عليه أن 
يفعل السياسة النقدية املتبعة 

لزيادة وتعزيز هذا االجتاه لدى 
املتداولني.

تطبيق الرقابة 

ه���ذا وأوض���ح اخلبي���ر 
االس���تثماري ورئيس مجلس 
السابق  إدارة ش���ركة كميفك 
حامد السيف أن احلل الوحيد 
للخروج من تداعيات السوق هو 
تطبيق الرقابة على اجلميع دون 
تفرقة، الفتا الى أن التخوف من 
االفالسات أمر مبالغ فيه وهو 

ض���روري للتعامل مع التعثر 
القائم في شركات االستثمار. 

وبني أن املطلوب لتحسني 
الوضع االقتصادي تكوين جلان 
استش���ارية تشخص الوضع 
االقتصادي بشكل سليم وتعيد 
البورصة إلى أن تكون ذات دور 
حقيقي ف���ي األداء االقتصادي 
مبا يعزز من دورها في القيمة 
املضافة لالقتصاد بشكل عام. 
وقال السيف إن االستعانة 
ببيوت استش���ارية خارجية 

يقترب من مستويات التراجع 
بع���د ان���دالع األزم���ة املالية 
العاملية يعود لعدم الش���عور 
باالطمئنان من قبل املستثمرين 
في الس���وق نتيجة التطورات 
السياسية الداخلية وعدم ثقة 
كبار املستثمرين في البورصة 
والضبابي���ة ف���ي آليات احلل 

احلكومي لألوضاع الراهنة. 
 وفيما يتعلق بعدم تفاعل 
الس���وق مع السيولة املتولدة 
من صفقة زي���ن، أوضحت أن 
معظم تلك األرباح ذهبت إلطفاء 
ديون املجموعة ولم يستفد منها 

السوق بشكل ملموس.
ووصفت السويدي معايير 
الرقابية ب�  املرك���زي  البن���ك 
»اجليدة« للخروج من التعثر 
احلالي للشركات ووضع معايير 
واضحة للثواب والعقاب بني 

الشركات. 

 المستثمر »متحوط«

ومن جانبه، قال نائب رئيس 
مجل���س اإلدارة نائب العضو 
املنتدب في شركة االستشارات 
املالية الدولي���ة »ايفا« صالح 
الكويتي  الس���وق  ان  السلمي 
لن يتعاف���ى من أزمته في ظل 
استمرار العلل التي يعاني منها، 
مشيرا إلى أن عدم تفاعل السوق 
مع صفقة »زين« لم يكن مفاجئا 
الن املستثمر متحوط ولن يريد 
أن يغامر بأرباح في زمن غلبت 

عليه صفة التشاؤم. 
وأضاف أن األسباب عديدة 
الس���وق السيما منها  لهبوط 
التعميم األخير للبنك املركزي 
ال���ذي اعتبره عالجا جلس���م 
مريض وليس عالجا إلصالح 

اخللل الرئيسي.

و6375 نقطة مع غياب محفزات 
حقيقية للسوق. 

قطاعات حيوية

من جهته، اعتبر رئيس جمعية 
احملاس���بني واملراجع���ني محمد 
الهاجري أن قرار »املركزي« األخير 
»قيد« على الشركات االستثمارية 
التي تعتبر من القطاعات احليوية 
واحملركة للسوق وميكن اعتباره 
سببا من أسباب هبوط السوق 

احلاد إلى مستوى 88.6 نقطة.
وأضاف أن األوضاع السياسية 
السائدة محليا ال تبشر باخلير 
وكثرة االستجوابات التي أربكت 
الكويتية  الصورة السياس���ية 
وجعلتها مصدر توتر ال استقرار.  
ورأى أن إدخال الصندوق الكويتي 
في متويل مشاريع التنمية عكس 
ص���ورة س���لبية عل���ى البنوك 
واعتبارها غير قادرة على التمويل 
مما عمق عامل ع���دم الثقة لدى 

املتداول الكويتي.
الهاج���ري بضرورة  وطالب 
تطبيق القوانني املؤجلة لتفعيل 
الدورة االقتصادية، مشددا على 
أهمية اإلسراع في تشكيل هيئة 
أس���واق املال وتنظي���م الوضع 

االقتصادي. 

مرآة اقتصادية 

من جانبه، ق���ال نائب املدير 
الع���ام ف���ي الش���ركة الرباعية 
للوساطة املالية أحمد الدويسان ان 
قراءة وضع السوق اليوم ال ميكن 
تفسيرها إال في حالة عدم الثقة 
والتخوف من القادم وعدم جدية 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
املل���ف االقتصادي،  في ع���الج 
مس���تدركا بأن احلكومة فشلت 
في ع���الج املل���ف الرياضي فما 
بالك باملل���ف االقتصادي. ولفت 
الى ان اآلمال في إنقاذ الس���وق 
الس���وق  باتت معدومة وأرقام 
ال تبش���ر بالتعافي من تداعيات 
األزمة احلالية. وقال إن السوق 
وخالل عام لم يتأثر بأي حلول 
حكومية وتفاعل���ه الوحيد كان 
على وقع صفقة زين على مدى 
عام كامل. وبنينّ أنه ومع انتهاء 
تداعيات صفقة »زين«، فإن السوق 
حاليا بدأ يعيش العالجات غير 
احلكومية والتي ستؤدي إلى مزيد 
من التراجع احلاد في الس���وق، 
خاصة أن العالج احلكومي كان 
بعيدا كل البعد عن انعاش السوق 

الذي هو مرآة اقتصادية.

13 مقترحًا لعالج أزمة السوق
1 احلاجة إلى إعادة الثقة في نفوس املتداولني.

2 تنظيف الس���وق من الش���ركات الهشة إما عن طريق 
عمليات االستحواذ واالندماجات او اعالن التفليسة.

3 حتس���ني االداء التش���غيلي للش���ركات املسجلة في 
السوق.

4 احلاجة الى أكسجني السيولة.
5 تنفي���ذ احلكومة ملش���روعات التنمي���ة املدرجة في 

اخلطة.
6 ضرورة ان يفعل »املركزي« السياسة النقدية املتبعة 

لتحفيز الشراء.
7 تكوين جلان استشارية تشخص الوضع االقتصادي 

بشكل سليم.
8 تنمي���ة املال العام وتوظيفه في اس���تثمارات حتقق 

الهدف على املدى الطويل.
9 ضرورة تطبي���ق القوانني املؤجل���ة لتفعيل الدورة 

االقتصادية.
10 اإلسراع بتشكيل هيئة أسواق املال وتنظيم الوضع 

االقتصادي.
11 دخول شركات صانعة السوق ومحفظة أو محفظتني 

لتعديل األسعار وتفعيل النشاط.
12 رؤية جذرية إلصالح شركات االستثمار.

13 ت���رك العن���اد من قب���ل الكب���ار وتفعيلهم حلركة 
التداول.

عمر راشد ـ منى الدغيمي

انهيار حاد وسـريع للبورصة دفع مؤشرها العام ليقترب من مستوياته التي عاشها السوق في بدايات 
األزمة املالية العاملية، حيث لم يعد أمامه سوى 150 نقطة تقريبا ليصل بعدها إلى تلك املستويات بعد 

أن فقد 88.6 نقطة دفعة واحدة امس ليستقر عند 6553.5 نقطة امس.
وعلى طريقة املثل العربي »تعددت األسباب واملوت واحد«، أجمع عدد من املستثمرين واملصرفيني 
والفعاليات االقتصادية في استطالع »األنباء« على أن تعميق حالة انعدام الثقة لدى املتداولني كانت وراء 
التراجع مع اسـتمرار احلكومة في جتاهل األوضاع االقتصادية وإحـكام البنك املركزي من اخلناق على 

شركات االستثمار دون حلول في األفق ألوضاع السوق. 
وأكدوا أن السوق ينتظره صيف »عصيب« مع غياب احملفزات التي تعزز من اجتاه الشراء على حساب 
البيع والتي يأتي على رأسها تنفيذ مشروعات التنمية املدرجة في خطة التنمية.  ولفت البعض إلى أن اآلمال 
في انتعاش السوق تكاد تكون معدومة ونادرة في ظل الغياب احلكومي لعالج امللف االقتصادي، متسائلة: 
كيف ميكن حلكومة عجزت أن حتل مشكلة امللف الرياضي ان تعالج امللف االقتصادي؟  وأجمعوا على 
أن السوق باجتاه النزول في ظل غياب الرقابة اجلادة ومساواة تطبيقها بني اجلميع دون متييز، متوقعني 

أن يتجه السوق إلى مستويات دعم بني 6450 و6375 نقطة وفقا للتحليل الفني. 
وفي احللول املقترحة، أجمعوا علـى ضرورة حتقيق التنمية املتوازنة القائمة على تنمية املال العام 

على املدى الطويل وتوظيفها في استثمارات حتقق قيمة مضافة لالقتصاد على املدى الطويل. 
 وفيما يلي التفاصيل:

الوزان: عدم
استقرار الوضع 

السياسي وكثرة 
االستجوابات عّمق 

من األزمة 

الصالح: معايير 
»المركزي« الجديدة 

عمقت حالة 
انعدام الثقة لدى 

المتداولين

السويدي: أجواء 
عدم الثقة والتخبط 

الحكومي في الملف 
االقتصادي وراء 

المشكلة

الهاجري: يجب 
اإلسراع في تشكيل 

هيئة أسواق المال 
وتنظيم الوضع 

االقتصادي

معرفي: السوق 
باتجاه االستقرار في 
منطقة دعم تتراوح 

بين 6450 و6375 
نقطة

السلمي: البورصة 
تحتاج إلى أكسجين 
السيولة والمستثمر 
يرفض المغامرة في 

زمن التشاؤم

الدويسان:
هل تنجح الحكومة 

في عالج
أوضاع االقتصاد 

المتأزمة؟

السيف: إفالس 
بعض الشركات 

ليس عيبًا والرقابة 
مطلوبة على الجميع 

دون تمييز

مسؤولون: البورصة تعيش مناخ بدايات األزمة المالية العالمية حتى اآلن!


