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البنوك أمام خيارين لألسهم المرهونة: إما بيعها أو االنتظار حتى تتحسن البورصة

عمر راشد
هل بدأ قطار »التسييل« في التحرك؟ سؤال أبدت 
أوساط عقارية واقتصادية تخوفها من حدوثه في 
النصف الثاني من العام احلالي مع عجز شركات 
عقارية وغير عقارية عن سداد التزاماتها البنكية 
وهو ما يعني أن تتجه البنوك إلى استخدام آخر 
الدواء الكي. وكي آالم البنوك ال ميكن أن يتم دون 
عمليات تس���ييل رهونات لديها لعمالء من أفراد 
وشركات عجزوا عن س���داد التزاماتهم أو زيادة 

ضمانات القروض التي حصلوا عليها.
 غير أن الرهونات العقارية التي يزيد حجمها 
عن 10 مليارات دينار باتت قنبلة موقوتة بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى وتقود السوق لسيناريوهات 
سوداوية أقلها احتماال مزيد من انهيار قيم األصول 
على املدى القصير والذي بدوره سيقود حتما إلى 
إفالس املزيد من الش���ركات على املدى املتوسط 
والطويل. وعلى الرغم من أن العقار يحقق عائدا 
في قطاعه االستثماري يتراوح بني 9 و%10، في 
الوقت الذي فقد فيه سوق الكويت لألوراق املالية 
أكثر من %50 من قيمته الرأسمالية، إال أن مخاطر 
تس���ييل تلك الرهونات باتت أحد الهواجس التي 
يعاني منها الس���وق العق���اري تخوفا من زيادة 
العرض عن الطلب وكذلك اجتاه الكثير من األصول 
العقارية لالنخفاض بشكل كبير على وقع تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
 وتناول عقاريون لـ»األنباء« أزمة الرهونات العقارية حيث 
أشـاروا إلى أن املشـكلة وتفاقمها أتيا على خلفية عدد من 

األسباب تتمثل في:

1 ش���ركات عقارية مدرجة ال متلك عقارات 
مطلقا وهذه الشركات أخذت اسم العقار للهروب 

من رقابة بنك الكويت املركزي.

2 وزارة التجارة والصناعة ال متلك اإلمكانيات 
التي تؤهلها لتدقيق ميزانيات الشركات العقارية 
حيث ال متلك فريق عمل مؤهال ومتخصصا للقيام 
بهذا الدور مع تزايد أعمال تلك الشركات وزيادة 

قدراتها االستثمارية في الداخل واخلارج.

3 الكثير من مجالس إدارات تلك الش���ركات 
حصلت على تس���هيالت ائتمانية للمضاربة في 
أسواق املال اإلقليمية والعاملية بضمانات »وهمية« 
أو بأصول مبالغ في تقديرها ومبش���اركة بيوت 
استش���ارية ومكاتب تدقيق محلية وعاملية كانت 

جزءا رئيسيا من األزمة املالية.

4 نسبة قليلة من الشركات العقارية ال تتعدى 
ال� %5 تعمل في أعمال تشغيلية والبقية ال متلك 

من العمل العقاري سوى االسم فقط.
 ورأوا أن عددا من اإلشـكاليات تثيرهـا قضية الرهونات 

العقارية تتمثل في:

1 تصنيف الرهونات العقارية حيث ان عدم 
وجود تصنيف لتلك الرهونات أثر سلبا على أداء 
تلك الش���ركات بشكل خاص والسوق بشكل عام 
ألنها »غير مصنفة«، فهناك رهونات عقارية »جيدة« 
وأخرى »مشكوك في حتصيلها« بينما يوجد نوع 

ثال���ث يتعلق بالرهونات العقاري���ة املعدومة أو 
التي »ال جدوى من حتصيلها«، موضحني أن بنك 
الكويت املركزي يعد املسؤول األول واألخير عن 
غياب التصنيف الدقيق لتل���ك الرهونات والتي 
تؤثر بشكل كبير على وضعية الشركات العقارية 
املدرجة بالسوق حيث يختلط احلابل بالنابل وال 
يعرف على وجه الدقة حجم الرهونات العقارية 

»اجليدة« من الرهونات املسمومة في السوق.

2 استمرار انخفاض قيمة تلك الرهونات عن 
احلد املصرح به لإلقراض نتيجة تداعيات األزمة 
املالية العاملية التي هبطت بأسعار األصول العقارية 
لنسب تراوحت بني 60 و%70 وخاصة العقارات 
التجارية منها والتي متلكها شركات مساهمة عقارية 

مدرجة أو غير مدرجة.

3 تسييل الرهونات العقارية حيث بدأ الترقب 
والتخوف ينتاب البيئة االقتصادية مجددا، حيث 
بدأت بنوك محلية تسييل رهونات لديها لعمالء 
من أفراد وشركات، األمر الذي أربك السوق وجعل 
احلديث عن بدء التس���ييل أمرا يحتاج إلى إعادة 
نظر من جانب اجلهات الرقابية خاصة بنك الكويت 
املركزي املنوط به حماية األصول من أسهم وعقارات 
من خطر إغراق السوق »بعرض جديد« يزيد من 

حدة انخفاض األصول مرة أخرى.
 وحول آلية العالج املقترح لتفادي تداعيات أزمة تسييل 
الرهونات العقارية في حال حدوثها، أوضح عدد من املتخصصني 

أن هناك عددا من اآلليات على رأسها ما يلي:
1 إنشاء جلنة رباعية من البورصة ووزارة 
التجارة والصناعة وغرفة التجارة واحتاد العقاريني 
ممث���ال عن القطاع اخلاص وم���الك العقار إلعادة 
النظر في الشركات العقارية املدرجة وغير املدرجة 
التي تعاني من تعثر إليجاد آلية واضحة للتعامل 

معها.

2 مقايضة قيمة العقار بأسهم أو سندات قابلة 
للتحويل قد تؤدي إلى حتريك اجلمود في بعض 

الشركات وترفع من نشاط التداول مرة أخرى.

3 تكوين صناديق عقارية ممن ميلكون »الكاش«، 
األمر الذي سيؤدي إلى اقتناص الفرص االستثمارية 
العقارية الواعدة خاصة في العقار التجاري الذي 

وصل إلى مستويات متدنية للغاية.

4 تشريح وضع السوق العقاري على أسس 
علمية سليمة وصوال حللول منطقية قابلة للتطبيق 
وتتوافق مع الظروف احمللية ال أن يتم اس���تيراد 
حلول خارجية وتطبيقها دون معرفة تأثير تطبيقها 
على الس���وق احمللي سواء على املدى القصير أو 
الطويل واالستعانة بخبراء عامليني متخصصني 

في هذا املجال.

5 مطالبة احلكومة بتأجير عقارات جتارية من 
املستثمرين والتي ميكن من خاللها حتقيق منفعة 
للمال الع���ام بعائد ال يقل عن %10 من رأس املال 
املس���تثمر بدال من استثماره في شركات إقليمية 
وعاملية أثبت الواقع االقتصادي عدم قدرتها على 

حتقيق منافع استثمارية جيدة.

10 مليارات دينار القيمة التقديرية للرهونات العقارية

شريف حمدي
في ظل تآكل األصول ال يزال خطر التس��ييل يهدد 
االصول املرهونة التي قدمتها الشركات للبنوك كرهونات 
للحصول على تسهيالت ائتمانية، ومع استمرار تراجع 
قيم االصول العقارية تزداد املخاوف من اقدام عدد من 
البنوك على بيع هذه االصول وهو األمر الذي س��يؤدي 
الى كارثة في الس��وق العقاري الكويتي، حيث سيترتب 
على ذلك مزيد م��ن االنخفاض في القيمة، ورمبا يكون 
ذلك هو الس��بب الرئيس��ي في انتظار البنوك على هذه 
االصول لعلها تعود لالرتفاع مجددا في حال حتس��نت 
االوضاع االقتصادية خاصة مع اقتراب احلكومة من تفعيل 
خطة التنمية. في ه��ذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة 
شركة مزايا القابضة رشيد النفيسي ل� »االبناء« ان تأثير 
انخفاض قيم االصول على الش��ركات العقارية يختلف 
بحسب كل شركة وطبيعة اصولها وحجم القروض التي 

عليها مبوجب هذه االصول، الفتا الى ان هناك شركات 
عقارية قدمت اراضي كرهونات للحصول على قروض 
وهناك شركات اخرى قدمت عقارات بعضها في الكويت 
وبعضها في اخلارج، مشيرا الى ان نوعية االصول هي 
املعي��ار في قياس م��دى تأثر كل ش��ركة عقارية بأزمة 

انخفاض قيم االصول العقارية.
ولفت النفيسي الى ان البنوك التي لديها هذه االصول 
كرهون��ات تنظر بعني االعتبار لنوعي��ة وجغرافية هذه 
االصول على أمل ان تتحس��ن قيمه��ا وتتجنب البنوك 

اخلسائر احملققة في حال بيع هذه االصول رسميا.
واوضح ان انخفاض االصول العقارية يؤثر بش��كل 
مباشر على النشاط التشغيلي للشركات العقارية حيث 
يؤدي ذلك الى صعوبة في احلصول على التمويل الالزم 
الستمرار النشاط، الفتا الى ان الشركات تضطر للبحث عن 
مصادر اخرى لتوفير السيولة في ظل صعوبة االقتراض، 

مشيرا الى ان البنوك ال توافق على منح قروض اكثر من 
50% من قيمة اي مشروع بعدما كانت متنح في السابق 

متويالت تغطي تكاليف املشروعات بنسبة %100.
ونوه في هذا السياق الى ان بعض الشركات العقارية 
تلجأ لتنفيذ مشاريعها الى تكوين شراكات الجناز مشاريع 

كان مبقدورها تنفيذها مبفردها في السابق.
وحول املخصصات التي من املفترض ان تتخذها شركات 
العقار ملواجهة االنخفاضات املس��تمرة في قيم اصولها 
قال النفيسي ان حجم تكوين املخصصات سيختلف من 
شركة ألخرى حسب مقدار االنخفاض الذي يتبني للشركات 
من خالل عمليات التقييم املستمرة ألصولها، مشيرا الى 
ان املخصص��ات قد ترتفع خالل املرحلة املقبلة في حال 
استمر تراجع قيم االصول العقارية، مشيرا الى انه في 
املقابل س��تقوم البنوك ايضا برفع سقف مخصصاتها 

ملواجهة هذه االنخفاضات.

.. واستمرار انخفاض األصول العقارية المرهونة يزيد من حجم المخصصات 

شريف حمدي
رغم ان اغالقات النصف األول 
من 2010 لبعض اس����هم الشركات 
القيادية كانت أعلى مقارنة بإغالقات 
نهاية 2009 بهدف جتميل ميزانياتها 
اال ان معظمها سجل هبوطا كبيرا 
لدرجة ان ش����ركة مثل اجيليتي 
سجلت هبوطا كبيرا بلغت نسبته 
80% من خالل تراجع قيمة السهم 
مبقدار 255 فلسا ليسجل 315 فلسا 
وذلك من بداية العام وحتى اقفاالت 

الربع الثاني.
ونظرا ألن اغلب االسهم القيادية 
البنوك وهو  مرهونة حاليا لدى 
ما يعني ان البنوك س����تزيد من 
حج����م مخصصاته����ا، خاصة اذا 
م����ا أخذنا في االعتب����ار ان اغلب 
الرخيصة مرهونة أيضا  االسهم 
لدى البن����وك، فضال عن ملكيات 
بع����ض البنوك املؤث����رة في هذه 
الشركات، فإن حجم املخصصات 
ستشهد قفزة ملواجهة أي احتماالت 
سلبية خاصة ان الربع األول من 
العام احلالي شهد استمرارا لتكوين 
املخصصات من قبل البنوك، حيث 
بلغت قيمتها 2.1 مليار دينار حتى 
31 مارس املاضي، وهي تشكل نحو 
7.4% من اجمالي قروض البنوك 
البالغ����ة 28.1 مليار دينار يخص 
الربع األول منها 129 مليون دينار 
مبا يعادل 0.5% من اجمالي أرصدة 
املخصصات، االمر الذي أدى الى ان 
بعض البنوك أعلنت عن انكماش 
في األرباح وبعضها حقق خسائر 
الس����ياق قال  متفاوتة. وفي هذا 

السوق وبالتالي مزيد من التدهور 
للمستويات السعرية لهذه االسهم، 
وس����تكون هذه اخلطوة مبنزلة 
القش����ة التي تقسم ظهر السوق، 
وهو ما يعني ان وضع البورصة 
الكويتية س����يكون أسوأ مما هو 
عليه اآلن وسيجعل شفاءها بعيد 

املنال.
وذكر في ه����ذا اخلصوص أن 
هناك صعوب����ة في الوقت الراهن 
لتسييل االصول سواء كانت هذه 
االصول اس����هما او عقارات، نظرا 
لعدم وجود مش����ترين في الوقت 

الراهن رغم تدني االسعار.
ولفت املصدر الى ان كثيرا من 
االسهم ا ملرهونة هي اسهم قيادية 
ومن ثم فإنها قد تتعافى في أي وقت 
بغض النظر عن اوضاع السوق، 
خاص����ة ان هناك اس����هما حققت 
زيادة في مس����توياتها السعرية 
مع اقفاالت الرب����ع الثاني مقارنة 
مع اقفاالت ع����ام 2009، علما بأن 
س����هم بورتالند على سبيل املثال 
ال احلصر حق����ق 36.3% منوا من 
خالل زيادة في قيمته الس����عرية 
450 فلس����ا، وكذلك سهم اخلليج 
الذي حقق 25.9% منوا من خالل 
زيادة في القيمة الس����وقية بلغت 
105 فلوس. وتوقع املصدر ان يكون 
وضع البنوك احمللية مع نهاية العام 
احلالي شبيها بوضعها في العام 
املاضي، حيث رفع املخصصات مع 
امكانية حتقيق بعضها خلسائر 
متفاوتة كما حدث في نتائج 2009 

والربع األول من 2010.

في استبيان لـ »األنباء« شمل 250 من المتداولين والمستثمرين

70%  يرون أن التدخل الحكومي في السوق »غير كافٍ«
عمر راشد 

حسم وزير التجارة والصناعة 
الس���وق احمد  ورئيس جلنة 
التدخل  الهارون نية احلكومة 
في الس���وق بالقول إن السوق 
في���ه »عف���ن« وال ميكن لضخ 
السيولة أن ينظفه مما هو فيه 
وإمنا يحت���اج لعملية تنظيف 
أوال، مس���تدال ف���ي تصريحه 
بوجود شركات فقدت أكثر من 
رأسمالها في السوق بل ان هناك 
دوال أفلست فيها بنوك ولم يهتز 
الوقت  اقتصادها، وملوحا في 
ذاته ب� 45 مادة عقابية يتضمنها 
قانون هيئة أسواق املال ستكون 
كفيلة بنجدة السوق مما هو فيه 
وبتحقيق الشفافية والعدالة بني 
الشركات املدرجة في السوق. 

وف���ي اجلانب اآلخ���ر من 
الصورة، حمل عدد من املتداولني 
واملستثمرين احلكومة مسؤولية 
العفن املوجود حاليا في السوق، 
موضحني أنه منذ سبتمبر 2008 
اجلهات احلكومية ليس لديها 
ال���كالم واالجتماعات  س���وى 
وإصدار قوانني صعبة التطبيق 
وما ميكن تطبيقه منها لم يخرج 
إلى حيز الوجود بل وقفت محلك 
س���ر وكانت وباال على السوق 
الذي فقد أكثر من 60% من قيمته 
الرأسمالية إذ هبط من 65 مليار 
دينار إل���ى 29 مليارا وضاعت 
مدخرات ما يزيد على 160 ألف 
مساهم في سوق بدت انهياراته 
مرآة لعجز حكومي واضح في 

التدخل على أساس مهني. 
وعبثا ذهبت مناشدة رجال 
أعمال وأصحاب شركات وطنية 
احلكومة باستخدام املال العام 
حلماية أموال املواطنني، حيث ان 

»جزئيا« من خالل تصريحات 
بع���ض مس���ؤوليها وحتديدا 
وزير املالي���ة بغياب الثقة في 
قدرة احلكوم���ة على حل أزمة 
السوق وتراجع مستويات الثقة 
لدى املتداولني، وأجاب 15% من 
املتداولني بأن التدخل احلكومي 
بريء من انعدام الثقة في السوق 
مس���تدركني بأن هناك عوامل 
أخرى مثل التأزمي املستمر بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
التنفيذية  وعدم قدرة السلطة 
على تنفيذ برنامجها التنموي 
املتمث���ل ف���ي خط���ة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وهي 
عوامل رئيس���ية وراء ضعف 

الثقة. 
ولم يحدد 10% من املتداولني 
عما إذا كانت التدخالت احلكومية 
وراء غياب الثقة في الس���وق 
وانهياراته املتواصلة خالل فترة 
ما بعد األزمة واقتصرت اإلجابة 

بالقول »ال أدري«. 
وفي السؤال الثالث: ما أكثر 

الشركات املدرجة في البورصة 
ألنه لم يراع خصوصية الوضع 
املالي، فيما عبر 10% عن رضاهم 
عن تدخل بنك الكويت املركزي 
في الس���وق من خالل قانوني 
ضمان الودائع وقانون تعزيز 
االس���تقرار االقتصادي واملالي 
موضحني أنه لوال هذان القانونان 
النهار القطاع املصرفي الذي يعد 
الفقري  صمام األمان والعمود 

لألداء االقتصادي السليم. 
وفيما جاءت إجابات 15% من 
السؤال األول  املستجوبني عن 
سلبية وانها غير فعالة، عبرت 
نسبة ال� 5% املتبقية عن عدم 
قناعتها بجدوى التدخل احلكومي 
موضحني أنهم يجتمعون فقط 
لالجتماع وال يستطيعون اتخاذ 
خطوات ملموس���ة حلل أزمة 
السوق وإنقاذ مدخرات األفراد 

من االنهيار. 
وف���ي الس���ؤال الثاني: هل 
التدخل احلكومي النهيار  أدى 
مستويات الثقة لدى املتداولني؟  

مجاورة.  ول���م يحدد 15% من 
املستجوبني إجاباتهم على وجه 
الدقة ورأوا أن الس���وق يعاني 
»أوضاعا صعبة« ويحتاج إلى 
تدخل حكوم���ي عاجل وفعال 
إلنقاذ املتداولني واملستثمرين من 

مخاطر االنهيار الذي يعانيه.
وف���ي اإلجابة عن الس���ؤال 
الراب���ع: م���ا أش���كال التدخل 
احلكومي الفعال املقترحة إلنقاذ 

البورصة؟
أشار 30% من املستجوبني 
إلى ض���رورة دخول احلكومة 
لالستثمار املباشر في أسهم ذات 
أداء تشغيلي »جيد« ويتم تقييم 
أس���همها من قبل جهات عاملية 
محايدة حتى ميكن تعظيم العائد 
على املال العام، الفتني الى أن 
هناك شركات ذات أداء تشغيلي 
جيد في السوق وتدخل ضمن 
العاملية بني الشركات  املصاف 
األفضل أداء بني الشركات العاملية 
واإلقليمية.  وأوضح 20% من 
املس���تجوبني أن قانون تعزيز 

املال العام لم يخلق إال حلماية 
مدخرات املواطنني واحلفاظ على 
املعطيات االقتصادية من خطر 
االنهيار، وباتت االس���تجابات 
احلكومية ملا يحدث في السوق 
»ردود أفعال« وليست تدخالت 
مهنية مبنية على أسس منطقية 
وعلمية متكن األداء االقتصادي 
م���ن حتقيق من���و مس���تدام 

ومتواصل. 
»األنباء« استطلعت آراء 250 
من املتداولني واملستثمرين في 
السوق حول تقييمهم للتدخل 
احلكومي في إنقاذ البورصة من 
االنهيار منذ اندالع األزمة املالية 
العاملية حتى نهاية النصف األول 

من العام احلالي. 
فف���ي الس���ؤال األول: ه���ل 
إج���راءات احلكوم���ة إلنق���اذ 
البورصة من االنهيار كافية؟ أكد 
70% من املستجوبني أن التدخل 
احلكومي في السوق »غير كاف« 
و»غي���ر فعال« وج���اء بحلول 
»مس���توردة« ال تناسب وضع 

القطاعات املتضررة في السوق 
من غياب التدخل احلكومي؟

أجاب 60% من املتداولني بأن 
قطاعي العقار واالستثمار كانا 
أكثر القطاع���ات تضررا وكان 
نصيب قطاع االستثمار هو األكثر 
إذ فقد ما يقرب من 5 مليارات 
دوالر من قيمت���ه خالل عامني 
تأثرا بغياب احللول احلكومية 
إلنقاذه من تداعيات األزمة املالية 
العاملية حتى اآلن. وأوضح %25 
ممن شملهماالس���تبيان أن كل 
املتداولني في السوق تضرروا 
التدخل  بال استثناء من غياب 
احلكومي الفعال في السوق وأن 
كل األدوات احلكومية املقترحة 
إلنقاذ الس���وق كان���ت مبثابة 
»مخدر« لعالج حالة »مؤقتة« 
ولم تتعدها إلى العالج على املدى 
الطويل مما جعل السوق يعاني 
من أية هزات تواجهه بس���بب 
أوضاع أسواق املال اإلقليمية أو 
العاملية على عكس أسواق املال 
األخرى املوجودة في دول أخرى 

أشار 60% من املتداولني الى أن 
األزمة املالية العاملية بريئة من 
انهيارات السوق وأن اإليحاءات 
احلكومية بالتدخل لإلنقاذ كانت 
السبب وراء انهيار الثقة التي 
أثرت بدورها على السوق الذي 
شهدت تداوالته خالل فترة ما بعد 
األزمة املالية العاملية ارتدادات 
عنيفة صعودا وهبوطا بسبب 
الس���وق يواجه مصيره  ترك 
احملتوم مع غياب آليات الرقابة 
»احملايدة« ألداء الشركات املدرجة 
في السوق من قبل إدارة السوق 
واجلهات الرقابية األخرى وهو 
ما أدى إلى مزيد من غياب الثقة 
وتفضيل الكثير من املتداولني 
العمل  من األفراد والش���ركات 
في أسواق مالية أخرى بعد أن 
غابت اآلمال في إصالح أوضاع 

السوق. 
ورأى 15% م���ن املتداول���ني 
املشمولني في االس���تبيان أن 
الس���وق يعاني واقع���ا جديدا 
ساهمت فيه اإلجراءات احلكومية 

االس���تقرار املالي واالقتصادي 
إلى تعديل لتش���جيع  يحتاج 
الشركات للدخول حتت مظلته 
الذي  املهني  باعتباره األساس 
أفرزته تداعيات األزمة املالية، 
مشيرين الى  أنه ال ميكن النظر 
إلى االقتص���اد باعتباره قطاع 
املصارف فق���ط، موضحني أن 
القان���ون علي���ه مراعاة وضع 
الشركات العقارية واالستثمارية 
والتي تش���كل ج���زءا مهما من 

االقتصاد الوطني. 
وبني 15% من املستجوبني أن 
البنك املركزي مطالب بإعطاء 
تعليمات واضح���ة وصريحة 
للبنوك بفك حصار التسهيالت 
االئتمانية للشركات والتي من 
املتوق���ع أن حتقق انفراجا في 

السوق. 
ورأى 20% من املستجوبني 
أن تعميم���ات بن���ك الكوي���ت 
املركزي األخيرة بشأن الشركات 
االس���تثمارية والت���ي تتعلق 
بالسيولة السريعة واالقتراض 
املالي  الرفع  اخلارجي ومعيار 
تؤدي ملزيد من تدهور األوضاع 
الت���ي تعاني أص���ال من غياب 
التموي���ل وكذلك قلة اإليرادات 
وبالتالي حتتاج إلى إعادة نظر 
بشكل كامل في السيولة السريعة 

واالقتراض اخلارجي. 
ورأى 15% م���ن املتداول���ني 
واملستثمرين أن اجلهات العليا 
مطالبة بإعادة تقييم األوضاع 
بشكل كامل وكذلك تقييم التدخل 
احلكومي من خالل فريق أجنبي 
متخصص يتمك���ن من وضع 
حلول جذرية لألداء االقتصادي 
والذي ب���ات مياثل وضع أزمة 

سوق املناخ.  

حجم ونسب التغير في بعض األسهم القيادية بالسوق

السعر في نهاية 2009الشركة
السعر في نهاية النصف األول 

2010
نسبة التغيرالتغير بالفلس
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مص����در مصرفي ل����� »األنباء« ان 
رفع س����قف املخصصات سيكون 
امرا حتميا مع نهاية الربع الثاني 
خاصة في ظل تراجع قيم األصول 
املرهونة لدى البنوك، السيما مع 

استمرار تدهور السوق.
وأض����اف املص����در ان البنوك 
ستكون امام خيارين ال ثالث لهما 
فيما يتعلق باالسهم املرهونة، فإما 
بيعها وتس����جيل خسائر محققة 

نظرا النخفاض قيم هذه األسهم عن 
وقت تقدميها كضمانات للبنوك، 
او االنتظار  قليال ريثما تتحسن 
ارتفاع  اوضاع السوق، وبالتالي 
قيم هذه االسهم وهو امر محفوف 
املقابل  باملخاطر، حيث ميكن في 
اس����تمرار تدهور اوضاع السوق 
وبالتال����ي مزيد م����ن تراجع قيم 
هذه االس����هم الس����وقية، مرجحا 
ان حتتفظ اغلب البنوك باالسهم 

املرهونة مع حتمل مخاطر استمرار 
انخفاضه����ا لعلها ترتفع في حال 
عاود االنتعاش للسوق ودب في 
أوصاله من جديد، وهو ما يعني 
رفع س����قف املخصصات ملواجهة 

كل االحتماالت.
وحذر املصدر من خطوة اقبال 
البنوك على بيع االسهم املرهونة 
لديها ولو بخسائر، مشيرا الى ان 
ذلك سيؤدي الى زيادة املعروض في 

السؤال الثاني:
 هل أدى التدخل احلكومي النهيار مستويات الثقة لدى املتداولني؟
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اإليحاءات احلكومية بالتدخل
ال أعرف وراء فقدان الثقة بالسوق
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السؤال الثاني:
هل اجراءات احلكومة النقاذ البورصة من اإلنهيار كافية؟
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السؤال الثالث:
ما أكثر القطاعات املتضررة في السوق من غياب التدخل احلكومي؟

قطاعا
 العقار واالستثمار

السوق ككل
 ودون استثناء

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


