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فواز كرامي 
التنفيذي  الرئيس  كش���ف 
لشركة عارف للطاقة القابضة 
ط���ارق الوزان عن أن نس���بة 
اقتراض الش���ركة اقل من %3 
من راس مالها مش���يرا الى أن 
»عارف للطاق���ة« ال تواجه أي 
حتفظات من قبل البنوك على 
البيانات املالية للشركة، حيث 
إن أي مشروع تقوم به الشركة 
يتم تقييمه ودراسته من قبل 
البنوك قبل الش���روع بتنفيذه 
الفتا الى أن الشركة متتلك أصوال 
تشغيلية من خالل املشاريع التي 

تقوم الشركة بتنفيذها تخولها احلصول على أي 
تسهيالت ائتمانية ترغب فيها .

وتطرق الوزان في تصريح ل�»األنباء« الختالف 
الضوابط التمويلية احلاصلة اآلن والتي تعاني منها 
معظم الشركات االستثمارية السيما تلك املتعلقة 
الدولة واملشاريع االستثمارية، حيث  مبعامالت 

إن الشركات كانت حتصل على 
التس���هيالت االئتمانية مبجرد 
حصول الشركة على مناقصة 
ألي مشروع استنادا الى طبيعة 
هذه املناقصة إضافة الى وجود 
مرونة باملشاريع االستثمارية 
ذات العائد التشغيلي من حيث 
الع���دد والنوع في الفترة التي 
سبقت االزمة. اما اآلن فإنه من 
املالحظ في هذه األيام »التي تلت 
االزم���ة املالية العاملية« اعتماد 
النفط وعلى  الكل على أسعار 
مستويات الدخل لهذا أصبحت 
البنوك تتجه لتحديد نس���بة 
املخاطر في أي من املشاريع وتعتمد على األصول 
التشغيلية للشركة املقترضة حتى تقوم بعملية 
االقراض فأصبح البنك يطلب ضمانات من أصول 
الشركة التش���غيلية للحصول على التسهيالت 
االئتمانية مما عاق عملية متويل املشاريع بالنسبة 

للشركات.

نجحت في التخارج من صناديق استثمارية بقيمة 30 مليون دينار وتقدمت بطلب لإلدراج ببورصة الكويت

»الكويتية الصينية« تتجه إلى إستراتيجية طويلة األمد في السوق اآلسيوي
و27% من استثماراتها غير مدرجة وتسعى القتناص فرص بالعقار والطاقة

محمود فاروق
اكدت عضو مجلس االدارة 
وممثلة رئيس مجلس االدارة 
ونائب���ة الش���ركة الكويتي���ة 
الصيني���ة لالس���تثمار نورة 
الفص���ام ان خط���ة الش���ركة 
اس���تراتيجية وطويل���ة االمد 
ومرتكزة على االس���تثمار في 
السوق اآلسيوي ودول شرق 
آسيا وخاصة الصني وحتديدا 
من خالل االستثمار في االسواق 
املالية والصناديق املالية، فضال 
عن القط���اع العقاري والطاقة 
والبنية التحتي���ة ومبينة ان 
27% من اس���تثمارات الشركة 

غير مدرجة.
الفصام خالل  واوضح���ت 
العمومية للش���ركة  اجلمعية 
التي عقدت امس بنسبة حضور 
51.84% ان اخلسائر التي حققتها 
الشركة خالل 2008 والبالغة 
20.8 ملي���ون دين���ار بواق���ع 
حوالي 26 فلسا للسهم جاءت 
املالية  نتيجة تداعيات االزمة 
العاملية على استثمارات الشركة 
في السوق اآلس���يوي، إال أنه 
وباستعادة االسواق اآلسيوية 
عافيتها فقد استطاعت الشركة 
ان تقتن���ص فرصا جيدة على 
الرغم من انخفاض املؤشرات 
املالية باألس���واق اآلس���يوية 
بنسبة تص���ل الى 33% مقارنة 
بالس���وق الكويت���ي ال������ذي 
انخف���ض مبق���دار 51% من���ذ 

بداية االزم��ة.

اإلدراج بالبورصة

وحول ادراج الش���ركة في 

املالية  الكويت لالوراق  سوق 
قالت الفصام ان مجلس ادارة 
الشركة اتخذ قرارا بهذا الشأن 
وتقدمت الشركة مبلف االدراج 
الى جلنة الس���وق بتاريخ 30 
يونيو املاضي، مبينة ان تأخر 
االدراج نتيجة دراسة مجلس 
ادارة الش���ركة بشكل متحفظ 
الوضاع السوق غير املستقرة 
حي���ث مازالت الشركة حتتفظ 
البالغ 80 مليون  برأس���مالها 
دينار ولم يتع����رض ألي تآكل 
نتيج���ة االزمة مقارنة بالشركات 

االستثمارية احمللية.

تخارجات إستراتيجية

وفي ذات السياق ذكر العضو 
املنتدب واملدير العام للشركة 
ان الشركة قامت  احمد احلمد 
بتخارجات عديدة خالل الفترة 
املاضي���ة من ع���دة صناديق 
اس���تثمارية بقيم���ة تبلغ 30 

مليون دينار.
واضاف احلمد ان الش���ركة 
س���تتابع توجهها باالستثمار 
في القطاعات االساسية وبناء 
شراكات مع املؤسسات في آسيا 
لتواصل النمو مع شركائها ضمن 

خطتها لزيادة العوائد.
وتابع احلمد قائال: ان هناك 
العديد من الفرص االستثمارية 
في مختلف القطاعات واالسواق 
اآلس���يوية وان هن���اك تقاربا 
بني الشرق االوس���ط وآسيا، 
والشركة لها دور اساسي في 

اثرت بشكل سلبي على موقع 
اسهم الشركة من خالل تقليص 
حصص املس���اهمني الى 94.7 

مليون دنيار.

نظرة مستقبلية

وذكر عمر الغامن ان مجلس 
إدارة الش���ركة عل���ى ثقة من 
ان النظ���ام املال���ي العاملي في 
العام احلالي ب���دأ يتجه نحو 
االس���تقرار ف���ي ض���وء حزم 
التي  التحفي���ز االقتص���ادي 
أقرتها احلكومات في مختلف 
دول العالم ومع سريان خطط 
تقلي���ل املصاريف التي أقرتها 
الشركات املختلفة ايضا، وبشكل 
اكث���ر اهمية، فبينم���ا تواجه 
غالبية الدول املتطورة حتدي 
ف���ي ميزانياتها،  النظر  إعادة 
تبقى آس���يا نسبيا بعيدة عن 
هذه الضغوطات املالية بسبب 
مدخراتها الكبيرة وميزانياتها 
املستقرة، كما انه من املستبعد 
ان يس���تمر اخللل في ميزان 
التجارة العاملي والذي أدى الى 
قيام آسيا بتمويل االستهالك 
الغربي، فاحلكومات والشركات 
معا تتفق على ضرورة تشجيع 
عال���م أكثر توازن���ا، ونتيجة 
لذلك، فإن آس���يا ستخرج من 
األزمة كمساهم قوي في النمو 

االقتصادي العاملي.

جمعية عمومية

وح���ول بن���ود اجلمعي���ة 

تفعيل ه���ذا التقارب لتصبح 
البوابة الرئيسية لتدفق رؤوس 
االم���وال بني الشرق األوسط 

وآسي��ا.

إجراءات تحوطية

ومن جانب آخر قال رئيس 
مجلس االدارة عمر قتيبة الغامن 
في كلمته بالتقرير السنوي ان 
الشركة متكنت من تبني عدد 

م���ن االج���راءات القوية خالل 
2008 س���اهمت مبجمله���ا في 
تقليل انكش���افها املباشر امام 
االسواق من خالل التقليل من 
حصصها باالسواق العامة حيث 
متكنت من تعزيز موقعها املالي 
بحوالي 29% وصوال الى 93.3 
مليون دينار مع تقليل اسهمها 
العامة وانكشافها في الصناديق 
املتحوطة بنس���بة 80% و%69  

تباعا وصوال الى 13.5 مليون 
دينار، وبنهاية عام 2008 بلغت 
اخلسائر 20.9 مليون دينار اي 
26.08 فلسا للسهم الواحد، منها 
19.8 مليون دينار خسائر غير 
محققة وفقط 2.9 مليون دينار 
خسائر محققة وترجمت هذه 
اخلسائر بعوائد على االسهم 

بلغت -21.57% لعام 2008.
وعلى صعيد العمليات قال 

الغامن انه على الرغم من انخفاض 
املردود غي����ر املرتبط بالفائدة 
الش����ركة  ان  اال  بنس����بة %48 
الكويتية الصينية االستثمارية 
اتخذت التدابير الالزمة لتفادي 
ذلك من خالل تقليل املصاريف 
غي����ر الضرورية بنس����بة %31 
وتأجي����ل بع����ض املش����اريع 

التوسعية لهذا العام.
وبالرغم من ان اخلس���ائر 

العمومية العادية للشركة فقد 
أق���رت نتائج أعمال الش���ركة 
للس���نة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2008.
انتخاب مجلس  كما أعادت 
االدارة للسنوات ال� 3 املقبلة. 
وجتدر االشارة الى ان الشركة 
تأسس���ت برأس���مال قدره 80 
ملي���ون دينار ف���ي عام 2005 
مبوجب مرس���وم اميري على 
انتهاز فرص االستثمار في آسيا 
من خالل مفهوم الش���راكة مع 
مؤسسات محلية وإقليمية في 
القطاعات  آسيا والتي تساعد 
على النمو املتواصل وفي الوقت 
نفسه تعود على املستثمرين 

بعوائد متواصلة.
وتتكون الشركة من فريق 
متخص���ص ف���ي االس���تثمار 
واالقتصاد اآلس���يوي، وتدير 
اص���وال بقيم���ة 450 مليون 

دوالر.
املس���اهمني  ان  ويذك���ر 
الكويتية  الرئيسيني للشركة 
الصينية االستثمارية هم الهيئة 
العامة لالس���تثمار وش���ركة 
االستثمارات الوطنية وصناعات 

الغامن.
انتخب���ت اجلمعية  وق���د 
العمومية مجلس إدارة جديدا 
مكون���ا من 8 مقاع���د للدورة 
اجلديدة وهم: شركة االستثمارات 
الوطنية )بحصة تقدر ب� %19(، 
الهيئة العامة لالستثمار )بحصة 
تقدر ب� 15%(، صناعات الغامن، 
يوسف الغامن، عمر الغامن، طالل 
اخلرافي، نورة الفصام وجاسم 

بودي.

الش�ركة تمكنت م�ن تعزيز موقعها المالي بنس�بة 29% لتقلل من انكش�افها المباش�ر على األس�واق

تشكيل لجنة جديدة للنظر في تسويات األسهم بشكل يومي

اتفاق نهائي بين إدارة السوق وشركات الوساطة
و»المقاصة« على 6 بنود في مقدمتها »التسويات«

الصقر ل� »األنباء«: نتائج البنوك نصف السنوية تدفع
السوق الستعادة 50% من خسائر األسبوع الماضي

فالح الرقبة

فهد الصقر

عبدالعزيز املرزوق

محمود فاروق
اجتم���ع ممثلو 14 ش���ركة 
وس���اطة مع نائ���ب مدير عام 
شؤون التداول بسوق الكويت 
إدارة  املالي���ة ومدير  لألوراق 
الوسطاء عبدالعزيز املرزوق 
وشركة املقاصة وجميع اجلهات 
املعنية بالبورصة بشأن القرار 
رقم 3 املتعلق مبتابعة تنفيذ 
وتس���وية االلتزامات املترتبة 

على التداول.
وكشفت مصادر ل� »األنباء« 
عن اتفاق جميع اطراف االجتماع 
من وسطاء ومسؤولني على القرار 
الصادر اول من امس بعدما مت 
تبادل وجهات النظر بشأن املواد 
ال� 9 للقرار وافادت املصادر بأن 
الوسطاء اكدوا خالل االجتماع 
على ض���رورة ضمان حقوقهم 
واالخذ مبقترحاتهم جلميع االمور 
املتعلقة بالتداوالت اليومية فضال 
عن عدم ايقاف الوسيط عن تأدية 
عمله اال اذا ثبت وقوع الوسيط 
في خطأ متعمد خالل اوامر البيع 

والشراء اليومية.
وأش���ارت الى ان ش���ركات 

عمر راشد
أشار احمللل االقتصادي فهد 
ارتفاع السوق  ان  الى  الصقر 
بنسبة منو 1.9% على مستوى 
املؤشر السعري بالغا 7511.5 
نقطة وارتفاع الوزني بنسبة 
2.28% بنهاية تداوالت أمس، 
عكس حالة التفاؤل التي بثها 
عدد من العوامل الداخلية في 
نفوس املتداولني منها خروج 
قرار مدير إدارة السوق واخلاص 
مبلف التسويات والتي ان لم 
تأت مرضية بنس����بة 100% إال 

أنها تعد مقبولة.
واش����ار إل����ى أن العام����ل 
احلاسم في صعود امس جاء 
بعد إعالنات البنوك ألرباحها 

النصف السنوية، بدءا بالبنك 
الوطني، والتي قد أثارت الترقب 
واحلذر بني املتداولني على مدى 
اجللستني السابقتني، مشيرا 
ال����ى ان التوقع بظهور نتائج 
النص����ف األول لبيت التمويل 
الكويتي )بيتك( قريبا سيجعل 
اللون األخضر مسيطرا على 
اداء الس����وق في اجللس����تني 

املقبلتني.
وقدر الصقر حجم االرتفاع 
املتوق����ع بنس����بة 50% م����ن 
خسارة الس����وق التي تكبدها 
في االسبوع املاضي، وبني ان 
العوامل االيجابية التي يعيشها 
السوق حاليا »مؤقتة« وذلك 
عل����ى خلفية عوام����ل داخلية 

ث  ا ستح�د ا
آلية للسداد النقدي 
وإلغ��اء كت���اب 
الخ�اص  االستغناء 
الوسي�ط بانتق�ال 

الوساطة وادارة السوق وممثلي 
اتفق���وا على 6 بنود  املقاصة 
خالل االجتماع تضمنت رفض 
النقدية وتشكيل  التس���ويات 
جلن���ة للنظر في تس���ويات 
االسهم بشكل شبه يومي والعمل 
على تقنني تعديل الصفقات اال 
بوجود خطأ بشري وضرورة 
استحداث آلية جديدة للسداد 
النقدي وإلغاء كتاب االستغناء 
اخلاص بانتقال الوسيط بني 
شركات الوس���اطة والوسيط 

فضال عن عمل قائمة س���وداء 
للعمالء املتعثرين بالسداد.

وذكرت املصادر ان الوسطاء 
اعربوا عن طموحاتهم املتعلقة 
بتطوير قرارات السوق ملواكبة 
االحداث اجلارية سعيا الى الرقي 
اليوم���ي للتداوالت  االداء  في 
مقارنة باألسواق املالية سواء 

العربية او اخلليجية.
ومن جانب آخر قالت املصادر 
انه مت مناقش���ة آلي���ة انتقال 
الوسطاء بني شركات الوساطة 

حيث مت وضع آلية جديدة ولكنها 
مازالت قيد الدراس���ة تتضمن 
االكتفاء بالسؤال عن الوسيط 
في الشركة التي كان يعمل بها 
قبل االنتقال الى الشركة اجلديدة 
بدال من فرض اجراء براءة ذمة 
على الوسيط عند االنتقال الى 
مكتب جديد. جاء هذا االجتماع 
بعدما قامت إدارة البورصة اول 
من امس بإص���دار قرار رقم 3 
لسنة 2009 املتعلق بالتسويات 
النقدية واالس���هم لتنهي بذلك 

واقليمية وعاملية س����لبية قد 
توثر في مجريات السوق خالل 

املرحلة املقبل��ة.

القضية التي اثارت جدال خالل 
الفترة املاضية بني ادارة السوق 

والوسطاء.

ردة فعل

املتعاملني  وحول ردة فعل 
والتداوالت امس قالت املصادر 
ان القرار انعكس بااليجاب على 
السوق مما ادى الى حدوث قفزة 
نسبية في املؤش���رات العامة 
للسوق وارتفاع القيمة والكمية 
املتداولة ايضا، في اشارة منه 
النسبي بني  الهدوء  الى عودة 
ادارة الس���وق والوسطاء بعد 
الفجوة الكبيرة التي حدثت منذ 
العام املاضي نتيجة لقرارات 
الس���وق املاضية، واضافت ان  
ادارة السوق مطالبة في املرحلة 
آلية  املقبلة باستكمال تطوير 
التداول والعمل على ربط شركات 
الوساطة بالش���ركة الكويتية 
الربط  للمقاصة وم���ن بعدها 
مع البنوك احمللية لتس���تكمل 
الت���داول ولتخفض  منظومة 
نسبة االخطاء اليومية الناجتة 

من الوسطاء.

وقال ان من ب����ني العوامل 
الس����لبية توقع تراجع ارباح 
عدد من الش����ركات في الفترة 
املقبلة الحتمال تعرض بعضها 
لاليقاف عن التداول في منتصف 
املقبل، بعد نهاية  اغس����طس 
القانوني����ة لالعالن،  الفت����رة 
موضحا ان عودة السوق الى 
االنخف����اض مج����ددا امر وارد 

احلدوث.
ومن ب����ني العوامل العاملية 
األخرى التي اشار اليها الصقر، 
تراجع اداء البورصات اآلسيوية 
والتي سيكون لها تأثير واضح 
الفترة  الس����وق في  اداء  على 
املقبلة من خالل اعالن نتائج 
الشركات نصف السنوية والتي 

جاءت مخيبة لآلمال، اضافة الى 
تراجع اس����عار النفط ملا دون 
ال� 60 دوالرا للبرميل وهو ما 
سيؤثر سلبا على اداء السوق 
ولف����ت الصقر إل����ى ان اللون 
األخضر سيكون عنوان السوق 
في االيام القليلة املقبلة مدفوعا 
بالتط����ورات احلالي����ة الرباح 

البنوك في النصف األول.
هذا، وقد سجل قطاع البنوك 
الثاني����ة بني قطاعات  املرتبة 
الس����وق بنمو بلغت نسبته 
2.33%، تاله قطاع البنوك بنسبة 
2.67%، فيما جاء قطاع التأمني 
في أقل االرتفاعات، حيث ارتفع 
مؤش����ره عند االغالق بنسبة 
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طارق الوزان

نسبة قروض »عارف للطاقة« أقل من 3% من رأس المال

الوزان ل� »األنباء«: البنوك تعتمد 
على األصول التشغيلية للشركات إلقراضها

»منا القابضة« تبحث اليوم ترتيب أوضاعها

»مجمعات األسواق« تتجه 
لتحقيق خسائر بالربع الثاني

أحمد يوسف
أبلغت مصادر متابع���ة »األنباء« عن اجتماع 
مجلس إدارة منا القابضة اليوم، وذلك ملناقش���ة 
إعادة ترتيب أوض���اع مجلس اإلدارة، خصوصا 
بعد تقدم رئيس مجل���س اإلدارة مبارك الدويلة 
باستقالته رسميا األسبوع املاضي. وقالت املصادر 
ان االجتماع سيبحث منصب رئيس مجلس اإلدارة 
اجلديد، مش���يرا إلى ان هناك تغيرا في ملكيات 
الشركة والتي على اثرها رمبا تتخذ شركة »الريادة« 

مقعدا لها في مجلس اإلدارة.

ولفتت الى احتمال انتقال رئاسة مجلس إدارة 
الش���ركة الى العضو خالد اجلاسر والذي ميتلك 
حصة تصل نس���بتها 9.06% حسب ما هو معلن 
على املوقع االلكتروني لس���وق الكويت لألوراق 

املالية والتي رمبا تكون مرشحة للزيادة.
وعن النتائج والبيانات املالية للشركة، قال انه 
جار تدقيقها من مراقبي احلسابات وانها لم تنته 
بعد، قائال عنها: »رمبا تكون في مس���توى أرباح 
الربع األول من العام احلالي او اقل بنسبة ال تذكر، 

وذلك نظرا الستمرار تداعيات األزمة«.

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان شركة مجمعات 
االسواق التجارية تتجه لتحقيق خسارة طفيفة 
في الربع الثاني من العام احلالي وذلك بسبب 
االوضاع االقتصادية احمللية واالقليمية والتي 
انعكست سلبا على ايرادات الشركة خالل تلك 

الفترة.
وبينت املصادر ان الشركة تسعى الى تعزيز 
اصولها التشغيلية وذلك في اطار سعيها لزيادة 

ايراداتها املستقبلية في الفترة املقبلة.
هذا، وقد اعلنت الشركة خسائر صافية للربع 
االول م���ن 2009 تقدر ب���� 708.2 ماليني دينار 

مقارنة بأرباح 6.7 ماليني دينار لنفس الفترة 
من العام السابق.

وقالت املصادر ان حتقيق خسارة في الربع 
الثاني يأتي في ظل حالة عدم االستقرار التي 
يعيشها السوق والتي ستكبد خسائر لعدد ال 

بأس به من الشركات في الربع الثاني.
وميتل���ك بيت التمويل الكويتي مس���اهمة 
مباش���رة وغير مباش���رة في رأسمال الشركة 
تقدر ب� 6.32% وتتوزع بقية املس���اهمات على 
شركة االستثمارات الصناعية واملالية بنسبة 
12.03% و17.9% لشركة ديوان العمدة  للتجارة 

بنسبة غير مباشرة.

)سعود سالم(نورة الفصام متوسطة اجلمعية العمومية وبجانبها أحمد احلمد ومندوب »التجارة« ومراقب احلسابات


