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تدهور أسعار األسهم.. هل ينذر بأزمة مديونيات صعبة ثانية؟

في البداية قالت مديرة إدارة 
األص���ول في ش���ركة املجموعة 
الدولية لالستثمار عالية الفارس 
ان أزمة مديونية الشركات ستزداد 
بشكل أسوأ من قبل مع تدهور 
األوضاع احلالية للبورصة نظرا 
ألن اغلب الشركات قامت برهن 
أصولها مقابل هذه الديون وان 
هذه األصول شهدت انخفاضا في 
قيمتها بالبورصة خاصة بعد أن 
سجل املؤشر ادنى نقطه له في 
تداوالت أمس خالل 6 س���نوات 
فضال عن أن بعض الشركات كانت 
املالية في  تعتمد على األسواق 
حتقيق األرباح وقد قامت بإعادة 
جدولة ديونها في سبيل احلصول 
على ارباحها من صعود السوق 
ومن ثم تسديد هذه الديون لكن 
البورصة جاءت مبا ال تش���تهى 
الشركات لتسجل خسائر دون 
حتقيق أي ربح يذكر مس���تندة 
في قراءتها إلى استمرار األوضاع 
احلالية دون وجود حلول كافية 
ملشاكل التمويل وزيادة معدالت 
التداول، متوقعة أن يسجل املؤشر 
السعري لسوق الكويت لألوراق 
املالية مستوى ال� 4800-4700 
نقطة خالل الفترة املقبلة، مضيفة 
أن السوق س���يدخل في مرحلة 
اجلمود بعد ذل���ك إن لم حتدث 
خطوات إيجابية تعمل على إيقاف 
هذا التدهور احلاد الذي نشهده 
خالل األيام احلالية، وأشارت إلى 
أن احلكوم���ة هي الالعب األبرز 
الفت���رة احلالية إلحداث  خالل 
تغيي���رات وتأثي���رات ايجابية 
تساهم في متاسك السوق خالل 
الفترة املقبلة نظرا لقدرتها املالية 

للع���ام احلالي وهذا ما يزيد من 
ضعف السوق وتداوالته، مؤكدا 
انتشال  الرئيسي في  العامل  أن 
الس���وق من أزمته احلالية هو 
زيادة معدالت التداوالت اليومية 
والتي ليس من املتوقع لها أن تزيد 
مادام السيناريو احلالي واألوضاع 

الراهنة مستمرة.
كسر حاجز 6 آالف نقطة

أم���ا نائب مدير عام ش���ركة 
االحت���اد للوس���اطة املالية فهد 
الش���ريعان فرأى أن السيناريو 
احلالي لتداوالت البورصة يدل 
على اجتاهه التنازلي وكس���ره 
حلاجز ال� 6 آالف نقطة، وبالتالي 
تزداد أزمة الشركات على جميع 
النواحي املالية لينعكس ذلك في 

ميزانيتها عن العام احلالي.
مؤكدأ ان الس���وق في حاجة 
ماس���ة في الوق���ت احلالي الى 
دعم حكوم���ي وغطاء كبير من 
قبلها لضمان ديون الش���ركات 
ل���دى البنوك الدائن���ة وإعطاء 
الشركات املتعثرة مهلة تتراوح 
بني 3 و5 س���نوات للعمل دون 
ضغوط البنوك وتسديد ما عليها 
من مس���تحقات، مشيرا إلى أن 
الشركات لن تعمل بشكل إيجابي 
وسليم مادامت تتعرض لضغوط 
تسديد مستحقاتها خالل الفترة 
احلالية بالذات، متوقعا أن %70 
املدرجة لن تعلن  من الشركات 
بيانات مالية جيدة للربع الثاني 
بل ستحقق بعضها خسائر كبيرة، 
مما يساهم في تعميق املشاكل 
واخلالفات فيما بينها وبني البنوك 

الدائنة لها.

القوية في وق���ت تعاني خالله 
غالبية الشركات احمللية وانهماكها 
في مشاكل متويلها وسيولتها.

قيمة التداوالت

من جهة أخرى رأى العضو 
املنتدب لشركة الوسيط لألعمال 
املالية خليفة العجيل أن العامل 
الرئيس���ي في إعادة األمور إلى 
نصابها في البورصة هو إعادة 
مستويات قيمة التداوالت اليومية 
إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن 
فق���دان عامل الش���راء وضعف 
ثقة املس���تثمرين يعتبران مثل 
»الفقاع���ة« التي تكبر يوما بعد 
يوم وستؤدي حتما إلى نتيجة 
كارثي���ة م���ا لم يت���م التصرف 
والتعامل معها بشكل سريع حيث 
ستزداد مديونية الشركات خاصة 
التي تقوم اغلب استثماراتها على 
املضاربة في البورصة لتسقط أو 
تعلن افالسها بشكل أسرع مما 

كان متوقعا لها. 

املتداولة  القيمة  أن  وأوضح 
يوميا انخفضت خالل النصف 
االول من العام احلالي بنس���بة 
43% مقارن���ة بنفس الفترة من 
اداء  أن  املاض���ي، مضيفا  العام 
ل���م يكن متوقعا  العام احلالي 
لعدة عوامل وخصوصا ضعف 
القيمة املتداولة اليومية للسوق، 
وقال إن املؤشر السعري انخفض 

الثالث عادة ما يكون من أضعف 
فترات التداول في السوق نظرا 
الحتوائه على العطلة الصيفية 
القيمة  التي تقل بها مستويات 
املتداول���ة باإلضافة إلى ش���هر 
رمضان وال���ذي تقل معه فترة 

التداوالت اليومية.
واش���ار الى أن احلل األمثل 
للخروج من األوضاع احلالية 

بنسبة 19% منذ بداية العام احلالي 
وانخفض املؤشر الوزني بنسبة 
11.5% لنفس الفترة، واذا استمرت 
األوضاع احلالي���ة دون وجود 
تأثيرات إيجابي���ة جديدة فإنه 
من املتوقع أن ينخفض املؤشر 
الس���عري بنس���بة 10% مقارنة 
باملستوى احلالي وكسر حاجز 
ال� 6 آالف نقطة، موضحا أن الربع 

الصعبة يكمن في تفعيل الدور 
احلكوم���ي لتدع���م البورصة 
ب���أي طريق���ة وتركيزها على 
الشرك�����ات التي تتبع الشفافية 
ف���ي أعماله�������ا واملوضح���ة 
خلط���ة عمله����ا للس���نوات 
القادم���ة، مضيف��������ا أن تلك 
إعادة  العوامل س���تعمل على 
الثقة للمستثمرين في السوق 

وبالتالي زيادة معدالت التداوالت 
اليومية.

م���ن جان���ب آخر أك���د مدير 
االستثمار في شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ميثم الشخص أن 
احلكومة هي الالعب األبرز خالل 
الفترة احلالية إلحداث تغييرات 
وتأثيرات ايجابية تس���اهم في 
متاسك البورصة لقدرتها املالية 
القوية في وق���ت تعاني خالله 
غالبية الشركات احمللية وانهماكها 
في مش���اكل متويلها وسيولتها 
ومديونياتها، مضيفا أن التداوالت 
احلالية والتي ال تزيد على مستوى 
ال� 20 مليون دين���ار ال تعكس 
احلجم احلقيقي للس���وق الذي 
يقدر قيمت���ه ب� 30 مليار دينار، 
مشددا على أن متخذي القرار هم 
املعنيون بقيادة عملية زيادة قيمة 
القادمة،  الفترة  التداوالت خالل 
وأضاف الشخص أن إعالنات الربع 
الثاني لن تك���ون جيدة بل أقل 
تطورا م���ن إعالنات الربع األول 

الشركات رهنت أصولها مقابل ديونها البالغة 
16.5 مليار دينار لتقع في فخ »فقاعة البورصة«

محمود فاروق 
عبر عدد من احملللني عن تش�اؤمهم حيال اس�تمرار التدهور احلاد الذي تش�هده البورصة في ظل اختفاء دور اجلهات احلكومية 
واستمرارية أزمة مديونية الشركات السيما أن عددا كبيرا من هذه الشركات تواجه حاليا اقتراب مواعيد سداد ديونها وقروضها خالل العام 
احلالي وبالتالي فهي بحاجة إلى عملية اجلدولة أو الس�داد، مش�يرين إلى أن اغلب هذه الشركات مازالت تعانى من أزمة سيولة بسبب 
تشدد البنوك وإحجامها عن اإلقراض وذلك بعد ان تعلمت الدرس جيدا وباتت أكثر حذرا عند اإلقراض. وأوضحوا أن تأثر مديونية الشركات 
التي تصل إلى نحو 16.5 مليار دينار حس�ب التقديرات األخيرة بتدهور أوضاع البورصة يرجع إلى أن اغلب الشركات قامت برهن أصولها 
مقابل هذه الديون وعليه انخفضت قيمة األصول في البورصة وذلك بعد أن سجل املؤشر ادنى نقطه له ليصل ملستويات قبل 6 سنوات 

أما السبب الثاني فيرجع إلى أن بعض الشركات كانت تعتمد على األسواق املالية في حتقيق األرباح وقد قامت بإعادة جدولة ديونها في 

سبيل احلصول على أرباح من صعود السوق ومن ثم تسديد هذه الديون لكن البورصة جاءت مبا ال تشتهى الشركات لتستمر في خسارتها 

دون حتقيق أي ربح يذكر. وأكدوا أن العامل الرئيسي في إعادة األمور إلى نصابها في البورصة هو إعادة مستويات قيمة التداوالت اليومية 
إلى سابق عهدها، مبينني أن فقدان عامل الشراء وضعف ثقة املستثمرين يعتبر مثل »الفقاعة« التي تكبر يوما بعد يوم وستؤدي حتما إلى 
نتيجة كارثية ما لم يتم التصرف والتعامل معها بشكل فوري خاصة بعد ان انخفضت القيمة املتداولة اليومية خالل النصف االول من العام 
احلالي بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي لينخفض املؤشر السعري بنسبة 19% منذ بداية العام احلالي والوزني بنسبة 
11.5% للفترة نفسها، مشيرين إال انه في حالة استمرارية األوضاع احلالية دون وجود تأثيرات إيجابية جديدة فإنه من املتوقع أن ينخفض 
املؤشر السعري بنسبة 10% مقارنة باملستوى احلالي ليكسر حاجز ال� 6 آالف نقطة، موضحني أن الربع الثالث عادة ما يكون من أضعف 
فترات التداول في السوق نظرا الحتوائه على العطلة الصيفية التي تقل بها مستويات القيمة املتداولة باإلضافة إلى شهر رمضان الذي تقل 
معه فترة التداوالت اليومية، وعليه تنفجر »الفقاعة« مسببة كارثة مالية ال يستطيع احد ان يقوم بحلها، »األنباء« رصدت آراء محللني ماليني 

في البورصة نظرا لقربهم الشديد من حيز األزمة وحتى تصبح املعلومة دقيقة إلى حد كبير.. وفيما يلي آراء احملللني: 

ميثم الشخصعالية الفارس فهد الشريعانخليفة العجيل

الفارس: تدهور البورصة أفقد غالبية الشركات المحلية المنهمكة في مشاكل مديونياتها لتوازنها

الشخص: العامل الرئيسي في انتشال السوق والشركات هو زيادة معدالت التداوالت والتدخل الحكومي 
العجيل: الحل األمثل للخروج من األوضاع الحالية تفعيل دور الحكومة لتدعم البورصة بأي طريقة

الشريعان: على البنوك إعطاء الشركات المتعثرة مهلة بين 3 و5 سنوات دون ضغوط لتسديد ما عليها 

مؤشرات من واقع سجالت »المركزي«
حجم الودائع لدى القطاع املصرفي ارتفع %2 
في نهاية 2009 ليصل الى 26.2 مليار دينار، مما 

يعني قلة الفرص االستثمارية.
1.5% مكرر القيمة الس��وقية في الربع االول من 
2010 وقط��اع االغذي��ة االفضل نظرا ملالءت��ه املالية 

وتدفقاته النقدية.

حجم املديونية الى حقوق املساهمني في قطاع 
االستثمار بلغ 71% وهو األسوأ في مكرر الربحية 

ومكرر القيمة السوقية.
االنح��راف املعياري بلغ 18.15% في 2008 مقابل 
15.7% في 2009، بينما انخفض خالل الربع االول من 

2010 الى %9.09.

37 سهمًا ُتتداول في السوق 
دون نصف قيمتها االسمية

شريف حمدي
في ظل استمرار تدهور أوضاع سوق الكويت لألوراق 
املالية والعودة الى االنخفاض مجددا بعد جلستني فقط 
متاسك فيهما السوق استمر تراجع قيم األسهم بشكل 
الفت، حيث بلغ عدد األس���هم التي تتداول دون نصف 
قيمتها االسمية � اقل من 50 فلسا � 37 سهما موزعة على 
4 قطاعات هي االستثمار ويضم هذا القطاع اكبر عدد من 
األسهم التي تتداول اقل من نصف قيمتها االسمية، حيث 
بلغ عددها 14 سهما، فيما حل قطاع العقارات في املرتبة 
الثانية من حيث القطاعات التي تضم أسهما تتداول ما 
دون ال� 50 فلسا وبلغ عددها 14 سهما ويشكل مجموع 
األسهم في قطاعي االستثمار والعقارات 72% من األسهم 

التي تتداول اقل من 50 فلسا في السوق.
ويضم قط���اع اخلدمات 8 أس���هم تت���داول اقل من 
نصف قيمتها االس���مية، فيما يضم قطاع غير الكويتي 

سهمني.
ويبدو ان هناك أس���هما اخرى مرشحة للهبوط الى 
ما دون هذا املس���توى وعددها 15 س���هما موزعة على 
5 قطاع���ات، منها 7 في قطاع االس���تثمار و4 في قطاع 
العقارات وسهمني في قطاع اخلدمات وسهما واحدا في 
كل من قطاع���ي الصناعة وغير الكويتي، حيث تقترب 
القيمة الس���وقية لهذه االسهم من مستوى ال� 50 فلسا 
وهو أمر متوقع حدوثه في حال استمرت األوضاع في 

سوق الكويت لألوراق املالية على شاكلتها احلالية.
ووفقا لدراس���ة أعدتها »األنباء« لوحظ ان األس���هم 
التي تتداول حاليا دون نصف قيمتها االسمية وعددها 
37 س���هما تراجعت بش���كل تدريجي منذ اندالع األزمة 
املالية، حيث كانت قيمها الس���عرية في إقفاالت 2008 
جيدة باملقارنة مع ما وصلت إليه في تاريخ آخر إقفال 
مرورا بعام 2009 باستثناء عدد محدود من األسهم التي 
تراجعت في 2008 الى ما دون ال� 50 فلس���ا، واستمرت 

عند هذا املستوى حتى تاريخ آخر إقفال للسوق.
وظهر من خالل الدراس���ة ان 16 سهما فوق مستوى 
ال� 40 فلسا هي: أسهم االستثمارات الصناعية وعارف 
واملجموعة الدولية وبي���ان وجلوبل والديرة واملدينة 
والعربية للعقارية واملنتجعات والعقارية وصفاة عاملي 
ومنشآت والتخصيص ونفائس وبتروغلف وصافتك، 
وهناك 7 أس���هم فوق مس���توى ال� 30 فلسا هي: أسهم 
القرين القابضة وصكوك وجيزان والتجارة والصفوة 
ومتويل اخلليج واإلثمار، وهناك 14 سهما فوق مستوى 
ال� 20 فلسا وهو أدنى مستوى وهذه األسهم هي: األهلية 
لالستثمار واملس���تثمر الدولي واكتتاب واستراتيجيا 
واملستثمرون وادنك وجراند ودبي االولى ومنازل وامليادين 
واألبراج وغلف انفست وهو أقل سهم يتداول في سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية وتبلغ قيمت���ه في آخر إقفال 
للسوق 20.5 فلس���ا، وهناك 5 أسهم أخرى قريبة جدا 

من هذا املستوى.

ديون الشركات المدرجة حسب القطاعات مقارنة بين عامي 2008 و2009
30 ديسمبر 302009 ديسمبر 2008القطاع

6.2815.716االستثمار
0.030.022التأمني
1.473651.836العقار

2.041.69الصناعة
4.4064.087اخلدمات
0.1940.17األغذية
0.030470.058املوازي

14.8047213.579اإلجمالي

األسهم التي تتداول حاليا بالسوق دون 50 فلسا
حتى تاريخ آخر إقفالنهاية 2009نهاية 2008السهم
674329االهلية

965244.5االستثمارات الصناعية
704826.5املستثمر الدولي

22811647عارف
415344املجموعة الدولية

1367147بيان
1929949جلوبل

654620.5غلف انفست
25510246الديرة
445227.5اكتتاب

4632.531القرين القابضة
465132.5صكوك
847540.5املدينة

565228.5استراتيجيا
525840العربية العقارية

485835.5جيزان
32.53822.5املستثمرون
795943املنتجعات
594942.5العقارية

564021ادنك
4547.521.5جراند

1205139التجارة
19048.548.5صفاة عاملي

1324927.5ابيار
898841منشآت

1385026.5دبي االولى
38.524.5لم تكن مدرجةمنازل

525032الصفوة
917047التخصيص

13010442.5نفائس
915445بتروغلف
563921.5ميادين
36.55141.5صافتك
10231.524.5االبراج
704545الشبكة

2467935.5متويل اخلليج
785834االثمار

أهم مديونيات الشركات القيادية بالبورصة التي تسعى حاليا إلعادة جدولتها

قروضها حسب الميزانية 9/30التزاماتها المجدولة أو التي بصدد الجدولةالشركةمسلسل
10001.027دار االستثمار1
488647غلوبل2
395416اعيان3
132362عارف4
12160اخلليجي5
120142كفيك6
9389.7االبراج7
90108ابيار8
8898.8الصفوة9
71.869الصفاة10
5061املدينة11
4595االهلية12
30104االولى13
4050غلف انفست14
15186بيت االوراق15

2778.82489.5المجموع


