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ووفقا لسياسة القطيع فإن الهبوط سيدفع ملزيد 
من الهبوط وبأقل الكمي���ات في التداول، فيما ان 
العودة لتعويض هذه اخلس���ائر ستتطلب ضخ 
سيولة مالية كبيرة في السوق، لكن هذه السيولة 
حتتاج الى مناخ صحي ومحفزات قوية، خاصة من 
جانب احلكومة التي لم تتخذ اي اجراءات حتى اآلن 
لتحفيز النشاط االقتصادي في البالد رغم مرور 

اكثر من عام على االزمة االقتصادية.

إسقاط القروض

على الرغم من احلماس الشديد من قبل بعض 
النواب لدفع احلكومة الى شراء القروض االستهالكية 
واملقس���طة والتي تقدر بنح���و 6 مليارات دينار، 

ومن ثم اس���قاط الفوائ���د، ورغم عدم العدال���ة االجتماعية لهذه 
املطالب ومخالفتها حلقوق امللكية اخلاصة للجهات الدائنة والتي 
نص عليها الدس���تور وفقا للمادة 1/18، اال ان هذه املطالب حتقق 
استفادة للمواطنني املقترضني دون غيرهم، واذا كان بعض النواب 
يبحث���ون عن تخفيف املعاناة عن املواطنني فإنه من املفترض ان 
توجه كل اجلهود لوقف اخلسائر 
الرهيبة التي تشهدها البورصة 
وتنشيطها باعتبار انه ال توجد 
اسرة في الكويت لم تتضرر من 
خس���ائر البورصة التي بلغت 
حوالي 33 مليار دينار، كما ان 
هذه املطالب س���تعزز مطالب 
الشركات االستثمارية وغيرها 
بضرورة انشاء صندوق لشراء 
االصول املتعثرة بقيمة خمسة 
مليارات دينار، خاصة ان هناك 
صندوقًا للمعسرين بقيمة 500 
مليون دينار ستتم زيادته الى 

750 مليونا.
وترى اوس���اط اقتصادية 
املتعثرة لن  ان شراء االصول 
انه  الش���ركات فقط، بل  ينقذ 
سينقذ البنوك وكذلك سيعمل 
على تنشيط البورصة ووقف 
اخلسائر الضخمة التي يتكبدها 
كل املواطنني في الكويت، وهذا 

تصدر قطاع االس���تثمار النشاط بكمية تداول 
حجمها 50.9 مليون س���هم نفذت من خالل 1012 

صفقة قيمتها 6.1 ماليني دينار.
وجاء قط���اع اخلدمات في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 43 مليون سهم نفذت من خالل 1023 

صفقة قيمتها 10.1 ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 23.1 مليون سهم نفذت من خالل 402 صفقة 

قيمتها 2.8 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 22.1 مليون سهم نفذت 

من خالل 4026 صفقة قيمتها  2.7 مليون دينار.
وجاء قطاع البن����وك في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 18.1 مليون سهم نفذت من خالل 517 صفقة قيمتها 

10.3 ماليني دينار.

تجاهل هلع المتداولين

على الرغم من ان اسهم الشركات القيادية سجل اغلبها تراجعا في 
اسعارها بنسب محدودة، اال ان 
اسهم الشركات الرخيصة سجلت 
تراجعا كبيرا في اسعارها في 
تداوالت محدودة، فمن اصل 203 
شركات مدرجة تراجعت اسهم 
101 شركة ما يعادل 49.7% من 
اجمالي االس����هم املدرجة، االمر 
الذي يظهر مدى اجواء الهلع التي 
تسود اوساط املتداولني، خاصة 
جتاه اسهم الشركات الرخيصة 
التي تسبب تراجعها في خسائر 
ضخمة لقطاع كبير من صغار 
املتداولني باعتبار ان هذه االسهم 
متثل عامل جاذب للشراء لقطاع 
كبير من اوساط صغار املتداولني 
ليس لالداء اجليد لهذه الشركات 
بل لرخص اسعارها، واالسوأ 
ان هذه االسهم تشهد تدهورا 
س���ريعا في االسعار من خالل 
تداوالت محدودة بسبب االندفاع 
في بيعها لتقليل اخلس���ائر، 

ن  طنو ا لمو ا
وصغــارًا  كبـارًا 
تكبدوا 33 مليـار 
دينـار خســائر 
منذ بدايـة األزمة

انخفاض المؤشر 120.1 نقطة وتداول 177.7 مليون سهم قيمتها 40.4 مليون دينار

األسهم تتهاوى.. 
وأيهما أجدى للمال العام إسقاط القروض 

أم شراء األصول المتعثرة إلنقاذ البورصة؟
االقتراح كان ميثل نقطة اساس���ية ناقشها البنك 
املركزي في بداية االزمة، اال انه مت استبعادها خوفا 
من مجلس االمة الى ان مت اس���تبدال هذا االقتراح 
بقانون االس���تقرار املالي الذي جاء سياسيا اكثر 
منه ملعاجلة التي متر بها الشركات، والسؤال الذي 
يحير االوس���اط االقتصادية في الكويت، هو ملاذا 
لم تقم احلكومة بضخ سريع لالموال في املشاريع 
التنموية وانقاذ االقتصاد والشركات من الوضع 
املتدهور؟ ورغم ان االجابة معروفة لدى االوساط 
االقتصادية اال ان استمرار الوضع الراهن سيؤدي 
الى تدهور القطاع اخلاص الكويتي خاصة ان االزمة 
لم تفرق بني مجاميع استثمارية كبيرة ومواطن 
عادي، فالكل يعاني من هذه االزمة في الوقت الذي 
اتخذت فيه الدول اخلليجية العديد من االجراءات والتي في مقدمتها 
ضخ املليارات في ش���ريان اقتصادها االمر الذي بدا يؤتي ثماره 
على اسواقها املالية التي تشهد حتسنا ملموسا منذ شهرين فيما 
ان الس���وق الكويتي يتدهور، فعلى مدى السنوات املاضية وقبل 
االزمة كان هن���اك فوائض مالية ضخمة لدى احلكومة، ومع ذلك 
لم يتم انفاقها على مشاريع التنمية االقتصادية، بل ان االسوأ ان 
هناك قوانني مت اقرارها دفعت الش���ركات الكويتية بالتوجه الى 
اخلارج الستثمار اموالها، وتوقف مشاريع ال� B.O.T التي تعد من 
اهم املش���اريع التي كان يعول عليها الخراج البالد من ازمتها اال 
ان تدخل النواب ادى الى احداث تغييرات تشريعية ادت لتوقف 
هذه املشاريع، كما ان قانون املبادرات لم يحقق أهدافه التنموية 
بسبب التدخالت السياسية، وغيرها من التشريعات التي كانت 
والتزال عائقا امام مش���اريع التنمية االقتصادية، واالهم من ذلك 
ان سمعة الكويت على املستوى الدولي تضررت كثيرا بسب الغاء 
العديد من املش���اريع وتوقف عمليات التنمية بشكل شبه كامل 
على مدى السنوات املاضية، واالهم من ذلك ان هناك مخاوف من 
ان تواجه خطط التنمية االقتصادية التي ستعرض على مجلس 
االمة في دورته التي س���تبدأ غدا، عراقيل من جانب مجلس االمة 
وبالتالي عدم قدرة البالد على اخلروج من ازمتها الراهنة والتي 
ستزيد من الوضع املتدهور للقطاع اخلاص الذي كان قبل النفط 
يقود العجلة االقتصادية ف���ي البالد الى ان حتول لتابع للقطاع 
العام واياديه مغلولة بالكثير من التشريعات التي حتد من حتمل 
مسؤولية التنمية االقتصادية في البالد، بل ان القطاع اخلاص وقع 
ضحية اخلالفات السياسية على مدى السنوات املاضية علما بأنه 
سيواجه الكثير من املعاناة في السنوات املقبلة في ظل استمرار 

اخلالفات السياسية.

هشام أبوشادي
دفع���ت اجواء االحباط التي تس���ود اوس���اط 
املتداولني س���وق الكويت لألوراق املالية للهبوط 
بش���دة في بداية تداوالت االس���بوع امس خاصة 
اسهم الشركات الرخيصة التي تراجع اغلبها باحلد 
األدنى او ملستويات سعرية قريبة من احلد األدنى، 
وجاء هذا الهبوط الش���ديد في الوقت الذي ترى 
فيه االوساط االستثمارية جتاهال واضحا من قبل 
السلطتني لألزمة التي متر بها البورصة والشركات 
املدرجة التي تعاني م���ن عدم القدرة على الوفاء 
بالتزاماتها املالية او احلصول على متويالت جديدة 
لالستفادة من الفرص االستثمارية الراهنة وبالتالي 
تطوير ادائها التش���غيلي، وهذه النقطة حتديدا 

ستدفع الشركات ألن تستمر في وضع صعب للعامني القادمني، 
خاصة في ظل االنخفاض الواضح ألصول العديد من الش���ركات 
وعدم قدرتها على بيع بعض هذه األصول لتوفير سيولة مالية، 
فضال عن ان االزمة اظهرت ان اصول العديد من الشركات اصول 
ورقية )اسهم في شركات تابعة وزميلة وغير منتجة(، االمر الذي 
جعل العديد من الش���ركات تواجه صعوبة شديدة في االنضمام 
لقانون االس���تقرار بصيغته احلالية، كما ان البنوك غير قادرة 
على الدخول في مفاوضات مع الش���ركات إلعادة جدولة ديونها 
في ظل وجود اجتاه إلدخال تعديالت على القانون من قبل بعض 
اعضاء مجلس األمة الذي���ن يرفضون القانون بصيغته احلالية 
والذي مر على اقراره نحو 6 اشهر ولم تستفد منه سوى بعض 
ش���ركات املقاوالت من خالل احلصول على قروض وفق البنود 
اخلاصة بعملي���ات التمويل اجلديدة، وفي ظ���ل الهبوط القوي 
للسوق واالفتقار للسيولة املالية، فإنه ليس مستبعدا ان تواصل 

البورصة الهبوط.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 120.1 نقطة ليغلق على 7487.8 
نقطة، كذلك انخفض املؤش���ر الوزني 6.77 نق���اط ليغلق على 

441.15 نقطة.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 177.7 مليون سهم نفذت من 

خالل 4026 صفقة قيمتها 40.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 130 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 6 شركات وتراجعت اسعار اسهم 
101 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و73 شركة لم 

يشملها النشاط.

هــل  تجــا
لتدهـور  السلطتين 
من  يزيـد  البورصـة 
تداعيــات األزمـة 
الشركـــات  على 

البورصة.. نداء إغاثة
فّجر املؤشر في تداوالت األمس فاجعة للمستثمرين 
في البورصة بعد هبوطه 120 نقطة إذ بدأ املتداولون 
بالعزوف عن السوق بسبب عدم الرغبة احلكومية 
في االستثمار وحتريك السوق عبر محافظها املتفرجة 
على أوضاع الس����وق وهو يهبط وتهبط معه قلوب 

املستثمرين خصوصا الصغار منهم.
كيف تصبح البورصة هي واجهة االقتصاد الكويتي 
بينما تترك من قب����ل احلكومة خصوصا ان غالبية 
االس����واق اخلليجية والعربية والعاملية في حتسن 
باس����تثناء سوقنا »واقف احلال«، وهنا نتساءل أين 
الدور احلكومي من تلك االزمة االقتصادية التي تعيشها 
فقط الكويت؟! وال نريد ان نربطها بدول العالم، ألن 
العالم حتس����نت أسواقه بتدخل احلكومات وهيئات 
االستثمار ومحافظها املالية، وأين احملفظة املليارية 
التي تضاعف رأسمالها حسب تصريح الوزير بها؟ 
وملاذا تختفي مناقشة وضع سوق املال في البالد من 
اجتماعات مجلس الوزراء؟! اليوم نوجه نداءنا لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وهو ليس 

نداء خاصا، بل نداء من جميع املتداولني في السوق 
والصغ����ار منهم بعد جتولنا في مم����رات البورصة 
وقاعاتها، البد من التدخل احلكومي وبشكل سريع حتى 
ترجع الثقة للمتداولني في السوق، والبد من أن تكون 
هيئة االستثمار عامال تأسيسيا للسوق واستثماريا 
وليس مضاربيا وال ان تخرج من السوق، فمن السهل 
أن تنمي هيئة االستثمار ثروتها لو استثمرت أموالها 
في سوقها بدال من البحث عن االستثمار في االسواق 
االخرى. اليوم أملنا كبير، خصوصا ان هناك حياة 
نيابية مقبلة غدا الثالثاء وسمو رئيس الوزراء قالها بكل 
صراحة: تفاءلوا باخلير جتدوه، ونحن اليوم سنتفاءل 
باخلير يا س����مو الرئيس ونأمل من سموكم التدخل 
واصدار االوامر للحفاظ على االقتصاد الكويتي عبر 
سوق الكويت لالوراق املالية تلك الواجهة االقتصادية 
للبالد، فاليوم توجه البورصة نداءات استغاثة فإن 
لم يكن التدخل في ظل هذه األوضاع فمتى سيكون 

التدخل يا سمو الرئيس؟!
ماضي الهاجري

عبدالرحمن اجلسمي وأحمد األمير خالل اجلمعية العمومية للشركة 

شعار البنك االهلي

الخليج القابضة« تطلق مشروعها الثالث فيال رويال قريبًا
ال���ذي طرحت مبوجبه  االمر 
العمومية انتخاب 9 أعضاء 7 
بصفة أصلية واثنني احتياط 
اال ان مداخلة أكدت أنه يجب 
انتخاب س���بعة فق���ط وهو 
االمر الذي ايده رئيس مجلس 
االدارة عبدالرحمن اجلس���مي 
ونائبه احم���د االمير بقولهما 
انهما ال يفضالن ان ينس���ب 
للخلي���ج القابض���ة االلتفاف 
على القانون وانهما سيتبعان 
املسلك القانوني بدعوة اجلمعية 
النظام  العمومي���ة لتغيي���ر 
االساسي اذا تطلب االمر ذلك.

هذا وقد انتخبت اجلمعية 
العمومية أعضاء مجلس االدراة 
األصليني ال���� 7 وهم كالتالي 
الش���ركة الوطني���ة العقارية 
والبنك التجاري الكويتي وبيت 
التمويل اخلليجي وأحمد محمد 
العمير وعالء الرومي وشركة 
مشاريع العقارية ومهران جام 
شير، كما مت انتخاب العضوين 
االحتي���اط وهما البنك األهلي 

الكويتي وصالح رحيمي.
بدوره كشف رئيس مجلس 
االدارة ف���ي ش���ركة اخلليج 
القابضة عبدالرحمن اجلسمي 
انه في نهاية ديسمبر 2008 كان 
حجم الفائض النقدي »الكاش« 
لدى الش���ركة نحو 36 مليون 
دينار، مشيرا إلى تطور ارباح 
الشركة الصافية طيلة السنوات 
الثالثة الس���ابقة وكذا حقوق 
املساهمني وأصولها التي شهدت 
من���وا متواصال من عام 2006 

حتى 2008.

جلوء اخلليج القابضة لتقييم 
اقل بعيدا عن  اصولها بسعر 
املبالغة والتهويل وهو االمر الذي 
القى استحسانا من املساهمني 
الذين حتولوا باسئلتهم للحديث 
عن املشروعات العقارية الواعدة 

التي تديرها الشركة حاليا.
وفي رده على استفسار حول 
النسبة املرهونة من اسهم أو 
أصول الش���ركة قال: صفر، ال 
توجد اسهم وال أصول مرهونة 
لدى اخلليج القابضة بل نحن 
شركة حققنا »كاش« بنحو 36 
مليون دينار في نهاية 2008.

وكش���ف أحمد االمير عن 
ابداه ش���ركاء  اهتم���ام كبير 
إس���تراتيجيني للدخ���ول في 
مجل���س إدارة الش���ركة منها 
العقاري���ة والبنك  الوطني���ة 
التجاري والبنك األهلي وهو 

الواعية  القي���ادة  أننا بفضل 
والتخطيط املنطلق من الواقع 
متكنا من جتاوز األزمة فحققنا 
أرباحا وكانت املفاجأة الكبرى 
ان بلغ الفائض النقدي »الكاش« 
بنهاية ديسمبر 2008 نحو 36 

مليون دينار.
وفن���د أحم���د االمي���ر ردا 
تفصيليا حول ما طرحه ممثل 
بيان لالستثمار وكذلك مدققو 
احلسابات الذين اكدوا أن جميع 
البنود ال���واردة في تقريرهم 
خالية م���ن أي مالحظات وان 
اليهم جميع  الش���ركة قدمت 
املس���تندات لضم���ان نزاهة 

وصدقية البيانات.

المبالغة والتهويل

وكشف أحمد االمير وهو يرد 
على استفسارات املساهمني عن 

انتظار احلص���ول على  ف���ي 
التراخيص النهائية للمشروع 
لينطلق العمل مجددا ونتوقع 
ذلك خالل الفترة القليلة املقبلة 
مع العلم ان ما قمنا باجنازه من 
علو في البنايات مازال مناسبا 
ولذلك لن نلجأ إلدخال تعديالت 

بخفض االرتفاعات.
وأك���د عل���ى ان ماكين���ة 
مش���روعات اخلليج القابضة 
لن تتوقف وس���تظل ترس���و 
نحو حتقيق مع���دالت من���و 
األرب�����اح، وزي���ادة حق���وق 
مس���اهميها وتوسعة أعمالها 
التي تصل حاليا إلى 1.8 مليار 
انه وخالل  إلى  دوالر، مشيرا 
فترة وجيزة من عمر الشركة 
ورغم ان نح���و ثلث املدة من 
عمرها شهد العالم واحدة من 
اكبر أزماته املالية العاملية اال 

أحمد مغربي 
أعلن نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  االدارة والرئي���س 
القابضة  في ش���ركة اخلليج 
احمد االمير عن توقيع اتفاق 
مع ش���ركة كاب كورب كمدير 
البورصة  الدراج الشركة في 
وسوف نتابع تلك اخلطوات 
عن كثب ونفص���ح عنها أوال 
ب���أول، موضح���ا أن تأخي���ر 
إدراج الش���ركة جنبها الكثير 
التي قد تتعرض  من املشاكل 
لها من ضغط على السهم خالل 
األزمة املالية الطاحنة التي مير 

بها العالم.
وأوضح أحمد االمير خالل 
اجلمعية العمومية للشركة التي 
انعقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت 88.5% أن جميع املؤشرات 
تشير إلي قرب حدوث التعافي 
االقتصادي في الربع األول أو 
الثاني من العام املقبل، وهو ما 

حفزنا على ادراج الشركة.
وبني ان الشركة سوف تطلق 
الثالث فيال رويال  مشروعها 
قريبا، موضح���ا ان خطوات 
العمل في مش���روع فيالمار � 
البحرين تسير على قدم وساق 
وفق اجلدول الزمني املوضوع 
من قبل للمشروع والذي تفصح 
عنه الشركة دائما في نشراتها 

الدورية.
واشار إلى ان العمل في »داون 
العرين وهو املشروع  تاون« 
الواعد الثاني لم يتوقف بل ان 
مق���اول البنية التحتية يعمل 
وفق اجل���دول الزمني ونحن 

عينت »كاب كورب« مستشارًا لإلدراج

  استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
21.4 مليون دينار على 52.9% من اجمالي القيمة، وهذه 
الش���ركات هي: البنك الوطني، البنك الدولي، بيتك، 

مجموعة الصناعات، منا القابضة، اجيليتي وزين.

ــهـــم منا القابضــــة  ــتحوذت قيمة تداول س   اس
البالغـــــة 4.5 ماليني دينــــــار على 11.1% من القيـــمة 

االجمــالية.

  تكبدت جميع قطاعات الس���وق خس���ائر كبيرة 
اعالها قطاع اخلدمات مبقدار 190.8 نقطة، تاله قطاع 
االس���تثمار مبقدار 165.7 نقطة، تاله قطاع الشركات 

غير الكويتية مبقدار 105.7 نقاط.

ومؤشرات

»وثرة« تصدر وثائق التمليك لمشروع أبوحليفة»األهلي« يربح 24 مليون دينار عن 9 أشهر
العقارية  باش���رت مجموعة وثرة 
تسليم الشقق واصدار وثائق التمليك 
لعمالئها في مشروعها اجلديد وثرة 17 

في ابوحليفة. 
وقال مدير التس���ويق في مؤسسة 
جوهرة الهندي العقارية املسوق احلصري 
ملشاريع مجموعة وثرة العقارية لشقق 
التمليك فيصل الهندي ان وثرة تقوم 
حاليا باصدار وثائق التمليك للشقق في 
مشروع وثرة 17 في ابوحليفة والذي يعد 

من اكبر املشاريع التي نفذتها املجموعة 
في الكويت. 

واضاف الهندي ان بنك الكويت الدولي 
سيقدم تسهيالت متويلية للراغبني في 
شراء ش���قق متليك للمشاريع التابعة 
ملجموعة وثرة العقارية، مش���يرا الى 
ان هذه التس���هيالت التمويلية ستقدم 
للراغبني في التملك دون اللجوء الى رهن 
ش���ققهم للبنك ووفق شروط االئتمان 

في البنك. 

الكويت  أعلن س���وق 
لألوراق املالية أن مجلس 
االهل���ي  البن�����ك  ادارة 
البيانات  الكويتي اعتمد 
املالية املرح���لية للبنك 
للف���ت���رة املنتهي����������ة  
ف���ي 30 س���بتمبر حيث 
بلغ رب������ح »األهلي« 24 
مليون دينار لل� 9 أشهر 
بربحية للسهم بلغت 21 

فلس���ا، كما بلغ إجمالي 
املوج���ودات 2.9 مليون 
دين������ار واملطل���وب���ات 

2.6 مليون دينار وبل���غ 
إجمالي حق�وق املساهمني 

321.355 دينار.

)سعود سالم(تدهور أسعار األسهم ونزيف خسائر املتداولني يتواصل


