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علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان البنوك احمللية 
في انتظار تعليمات »املركزي« بخصوص معاجلة الديون 
املعدومة بعد أن طلب البنك من البنوك وضع تصوراتها 
بشأن املعاجلة كل على حدة وإرسالها اليه للنظر وإبداء 
ال����رأي فيها.  ولم حتدد املصادر موعدا متفقا عليه للرد، 
اال انها أشارت الى ان هناك ضرورة للرد على مقترحاتها 

بشأن معاجلة امللف خالل الفترة القليلة املقبلة.
وقالت ان تلك الديون ليس����ت وليدة تداعيات االزمة 
والتعثر الذي حلق بعض الشركات بعد األزمة املالية وإمنا 
متت����د لفترة ما بعد االحت����الل العراقي. وبينت ان جلنة 
املخاطر أعدت تصورها لكيفي����ة عالج الديون املعدومة 
خارج ميزانية البنوك، اال ان املركزي فضل ان يتم تقدمي 

امللف بشكل منفصل، ولكل بنك على حدة.

»المركزي« يرد على مقترحات البنوك بشأن معالجة الديون المعدومة قريبًا

بين دواعي الفرزالبورصة
وضوابط إعادة الهيكلة

في املعايير التي سيتم االعتماد 
عليها إلع���ادة هيكلة قطاعات 
السوق، والضوابط التي ينبغي 
مراعاتها في هذه العملية بحيث 
تتم وفق منظور مستقبلي اكثر 
منه مج���رد رد فعل للحاضر. 
وجرى االعتماد بشكل أساسي 
عند تصنيف الشركات املدرجة 
ضمن أي من قطاعات السوق 
على النشاط الرئيس للشركة، 
على توظيف األصول ونسبة 
إيراد كل نش���اط م���ن إجمالي 
إيرادات الشركة وذلك باالضافة 
الى عدد من املتغيرات االخرى.. 
وبوجه عام، هناك بعض املعايير 
الدولية التي تعمل بها األسواق 
العاملية عند تقسيم وتشكيل 
قطاعاتها معتمدة على وجود 
قطاعات رئيسية للسوق يندرج 
فيها عدد من القطاعات الفرعية، 
غير أن خبرة األسواق اإلقليمية 
واملشابهة للسوق الكويتي تظهر 
القطاعي للسوق  التقسيم  أن 
وتوزيع الشركات فيه أمر يتم 
استنادا إلى النشاط الرئيسي 
للشركات الذي يتجه إليه اجلزء 
األكبر من األصول واإليرادات. 
ومن أه���م الضوابط املطلوب 
أخذها بعني االعتبار عند إعادة 
الهيكلة القطاعية للس���وق أن 
يكون نظام التصنيف وإعادة 
الهيكل���ة اجلدي���د للقطاعات 
مرنا، بحيث يس���مح بإمكانية 
نقل الش���ركات من قطاع الى 
قطاع آخر عند احلاجة، حيث 
يكون بإم���كان هذه القطاعات 
استيعاب أي نشاطات أخرى 
مستقبلية، فعلى سبيل املثال 
عند طرح شركات يكون نشاطها 
الرئيسي ال يتوافق مع أي من 
القطاعات احلالية فقد يستوجب 
ذلك إضافة قطاع جديد، وفي 
حال تطلبت حاجة السوق في 
املستقبل إضافة قطاعات أو إعادة 
التوزيع ميكن أن يتم النظر في 
ذلك. كما تطرح إعادة الهيكلة 
تساؤالت مهمة تتطلب اإلجابة 
عنها بواقعية ووضوح، أهمها 
البيانات  عن كيفية معاجل���ة 
التاريخية للقطاعات واملؤشرات 
اجلديدة، وهو األمر الضروري 
لبناء مؤشرات قطاعية فرعية 

أكثر واقعية.

ألزمات نفسية قد تنجم 
عن إطالق شائعات أو 
وقوع أحداث عارضة 
محلي���ة أو خارجية، 
وه���و م���ا يخفف من 
األثر النفس���ي املبالغ 
فيه أحيانا كثيرة جراء 
التغي���رات ف���ي قيمة 

املؤشر العام.

ت���وف���ي���ر 9  
إمك��اني��ة 
االستثمار املستقبلي 
في مؤشر القطاع نفسه 
بدال من السهم، حيث 
يوزع املستثمر مخاطر 
االستثمار على جميع 
حسب  القطاع  أسهم 
يتقيد  وال  وزن��ه��ا، 
باملخاطرة على سهم 

واحد.

إع��������ادة 10 
لهيكل���ة  ا
القطاعية سوف توفر 
استراتيجية  رؤي���ة 
وتعطي حتليال شموليا 
البورصة،  ألوض���اع 
حيث ان إعادة الهيكلة 
س��ت��وف��ر ح��ال��ة من 
التكامل في أدوات التحليل للسوق 
إن جاز التعبير، فتجعل التحليل 
والتحليل  الكلي  االقتصادي 
األساسي وكذلك التحليل الفن��ي 
ذات معان  النفس�ي  والتحليل 
أوضح وأكثر واقعية ومنطقية، 
بني  املقارنة  معه  يسهل  مم��ا 
القطاعات  أو  الشركات  نشاط 
لتعطي معنى أفضل، كما ميكن 
أيضا، في تلك احلالة، مقارنة 
تطورات أوضاع السوق الكويتي 
والدولية  اإلقليمية  باألسواق 

بشكل فعال.

يتيح التوزيع القطاعي 11 
اجلديد للمستثمرين، 
خاصة الصغار منهم، مقارنة األداء 
بني شركات متشابهة في النشاط، 
كما ميكن املؤش���رات القطاعية 
املستثمرين ومديري احملافظ من 
مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر 

القطاع املناسب.

معايير وضوابط إعادة الهيكلة
القضية األه���م، من وجهة 
نظر اخلبراء واملراقبني تكمن 

القيمة  املنعقدة،  عدد الصفقات 
السوقية( مبا ميكن من مقارنتها 
بحركة التداول بالقطاعات األخرى 
وعلى مس���توى الس���وق ككل، 
باإلضافة إلى إجراء التحليل املالي 
لشركات القطاع مبا يساعد في 
استخراج مؤشرات مالية دقيقة 
ميكن االعتماد عليها ومقارنتها 
بالشركات املماثلة على مستوى 
القطاعني )الفرعي والرئيسي( 
وعلى مستوى شركات السوق 
كما ميكن املس���تثمر من إجراء 
تقييم وحتليل ألداء القطاع )أو 
شركة معينة( احلالي أو خالل 

فترة زمنية ماضية.

توضيح الرؤية االستثمارية 8   
والقطاع���ات  للس���وق، 
والشركات املدرجة فيها، وتقليص 
مخاطر الس���وق من خالل عكس 
الصورة الصحيحة للتذبذب، حيث 
ان إعادة الهيكلة تساهم في زيادة 
درجة الشفافية املوجودة بالسوق، 
وترش���يد قرارات املستثمرين، 
واحلد من التذبذب العام للبورصة، 
كما أن وجود مؤشرات قطاعات 
بالسوق سوف يحد من تعرضها 

س���وف تقضي على 
الكثير من السلبيات 
املوجودة بسوق املال 
الكويت���ي من ناحية، 
وم���ن ناحي���ة أخرى 
الكثير أيضا  ستحقق 
الفوائد للس���وق  من 
على املديني املتوسط 

والطويل.
ويأت���ي في مقدمة 
هذه الدواعي والفوائد 

انه في إطار 1  ما يلي:
خطة تطوير 
تنظيميا  ال���س���وق 
ورق��اب��ي��ا، م��ن خالل 
تأسيس هيئة أسواق 
امل�������ال، وحت��دي��ث��ه 
تكنولوجيا، عن طريق 
استبدال نظام التداول 
تداول  بنظام  الراهن 
أكثر تطورا، في  آلي 
ضوء ذلك، يصبح من 
األجدر واألنسب النظر 
في إمكانية إعادة هيكلة 
املكونة  ال��ق��ط��اع��ات 
لسوق املال، وتعظيم 
نظام  من  االستفادة 

املزمع تشغيله  التداول اجلديد 
بحيث ال تقتصر فوائده على 
النواحي التقنية وحسب، السيما 
أن هناك دراسات ومقترحات عدة 
سبق طرحها في هذا اخلصوص 
من قبل جهات مختلفة وناقشتها 

إدارة البورصة.

مواكبة النمو املطرد في عدد 2   
الشركات املدرجة وتنوع 
أنشطتها، فقد ظلت قطاعات سوق 
املالية ثابتة  ل���أوراق  الكويت 
دون تغي���ر )8 قطاعات( لفترة 
طويلة على الرغم من زيادة عدد 
الشركات املدرجة )أكثر من 200 
شركة في الوقت احلالي(، وتنوع 
واختالف نش���اطاتها، ونتيجة 
للزي���ادة الكبيرة ف���ي عمليات 
طرح وإدراج الشركات واملتوقع 
منوها في املس���تقبل أصبحت 
احلاجة ملحة إلى إعادة تشكيل 
وتوزيع قطاعات السوق بناء على 

املعطيات املتاحة حاليا.

التش���ابك بني 3   فض 
الشركات التي تعمل 
في أنشطة مختلفة غير متجانسة، 
لكنها تندرج حاليا حتت قط��اع 
واح��د )كما ه��و احلال بالنسبة 
لقطاع اخلدمات على سبيل املثال(، 
وإنشاء قطاعات جديدة تستوعب 
الش���ركات املدرج���ة داخل هذا 
القطاع، أو إنشاء قطاعات فرعية 
داخل القطاع الرئيسي القائم ومن 
ثم إعادة توزيع الشركات املدرجة 
في هذا القط���اع على القطاعات 

الفرعية اجلديدة.

ان إيجاد قطاعات أكثر 4  
تخصصية سيعطي 
األداء  انطباعا حقيقيا ملجريات 
لأس���هم، وقياس نبض الواقع 

الفعلي للسوق.

من شأن إعادة هيكلة 5  
الس���وق  قطاع���ات 
وفرزها ومن ثم إعادة تصنيفها 
من جديد وفق معايير موضوعية 
وواقعية، أن تساهم في تطوير 
الرئيسية للبورصة  املؤشرات 
)السعري والوزني(، وأن تفتح 
املجال إلمكانية وجود مؤشرات 
قطاعية فرعية تعبر بشكل أدق 
عن التطورات التي حتدث في كل 
قطاع على حدة، وبناء مؤشرات 
أكثر عدالة تبني حقيقة تطورات 
السوق احمللية، والتي ستخدم 
بدوره���ا في بناء ق���رارات أكثر 
فاعلية بالنس���بة للمستثمرين 
خاص���ة الصغار منه���م، وفي 
نفس الوقت تعكس بشكل أفضل 
الس���عرية في أسهم  التغيرات 
الشركات املدرجة بالسوق، مما 
يجعل املؤشر العام للسوق أكثر 

واقعية.

أيض���ا من اجلوانب 6  
ملستقبل  االيجابية 
السوق بعد تقسيم قطاعاته تكافؤ 
الفرص بني أسهم الشركات ذات 

النشاط الواحد.

جتمي���ع األنش���طة 7  
املماثلة داخل قطاع 
واحد بغرض إعداد مؤش���رات 
سعرية على مستوى كل قطاع 
بحيث تعكس بص���ورة دقيقة 
وسليمة حلركة التداول )الشراء 
والبي���ع( على أس���هم القطاع، 
واس���تخراج مؤش���رات تداول 
األس���هم بكل قط���اع وتطورها 
)عدد األس���هم، قيمة األس���هم، 

محمد البدري
مع فتح »ملف« تطوير سوق 
الكوي���ت ل���أوراق املالية على 
مصراعيه، أصب���ح األمل يراود 
املس���تثمرين واملراقبني في أن 
املقبلة إصالحات  الفترة  تشهد 
جذرية ومعاجل���ات للكثير من 
الش���وائب والس���لبيات الت���ي 
يعاني منها السوق وفي مقدمتها 
التقسيم غير املتناسق لقطاعات 
البورصة، حيث تبرز قضية إعادة 
هيكلة تلك القطاعات، مبا يجعل 
البورصة أكثر استقرارا، وتنظيما، 
وأقل تعرضا للتذبذبات، وأفضل 
حاال من حيث مستوى الشفافية 
واملنطقي���ة في حركة األس���هم 
املدرجة،  أداء الشركات  وقياس 
وبالتال���ي جعلها في مس���توى 
أكث���ر تأهيال خلدم���ة االقتصاد 
الوطني، وأفضل استثمارا وصونا 
لثروات املستثمرين من املواطنني 

واألجانب على السواء.
الهيكلة  إعادة  كما تستهدف 
زيادة ربط الس���وق ونش���اطه 
باالقتصاد احمللي، بحيث تعكس 
حجم ونوعية النشاط االقتصادي 
للبالد، ومعرفة التغيرات القائمة 
في مختلف النشاطات الفرعية.

وعلى أقل تقدير، سوف تساهم 
هذه العملية في أن تعكس حالة 
االقتصاد الكلي للكويت أو ستكون 
قريبة من ذلك ولو بنسب مقبولة 
ومقنعة للمستثمرين واملراقبني 

على السواء.
باإلضافة لهذه األسباب العامة، 
وبحسب مراقبني وخبراء كثر فإن 
إعادة هيكل���ة القطاعات، والتي 
أصبحت تقتضيها دواع ملحة، 


