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فنية البورصة تنعقد اليوم لمناقشة 
إدراج 4 شركات بالموازي والرسمي

محمود فاروق 
تعقد اليوم اللجنة الفنية لسوق الكويت 
 ل���اوراق المالية اجتماعها االول لش���هر 
رمضان حيث س���يتناول جدول االجتماع 
 ثاث���ة مح���اور رئيس���ية تتمث���ل ف���ي 
ادراج اربع ش���ركات، ثاث منها بالسوق 
الموازي،  الس���وق  الرسمي، وواحدة في 
اما المحور الثاني فيتعلق بكيفية وضع 
آلية وشروط النتقال الشركات من السوق 

الموازي إلى الرسمي حيث ستضع اللجنة 
عدة إجراءات فنية متعلقة بذلك الش���أن 
لرفعها إلى لجنة الس���وق الرئيسية التي 
يترأس���ها وزير التجارة والصناعة احمد 

الهارون.
اما فيما يتعلق بالمحور الثالث فسيتطرق 
إلى تقدي���م خدمة التداول االلكتروني من 
الشركات التي ترغب في بث هذه الخدمة 

للمتداولين.

الحربش لـ »األنباء«: البورصة تتجه إللغاء الوحدات السعرية
والكسور من نظام التداول لتعارضها مع نظام نسداك السويدي

محمود فاروق
كشف الخبير االقتصادي والمحلل المالي بسوق 
الكويت لألوراق المالية يوسف الحربش عن توجه 
إدارة البورصة إللغاء الوحدات الس���عرية والكسور 
من التداول، وذلك بعد ان رفعت اللجنة الفنية تقريرا 
إلدارة السوق توضح فيه تعارض الوحدات والكسور 

مع نظام التداول الجديد ناسداك السويدي.
وذكر الحربش في تصري���ح ل� »األنباء« ان ابقاء 
سوق الكس���ور والوحدات الس���عرية ضمن النظام 

الجديد س���يزيد من كلفة العقد الذي سيتم توقيعه 
 االسبوع المقبل، وبالتالي يستبعد إبقاء النظامين معا، 
موضحا ان إلغاء نظام الوحدات الس���عرية وسوق 
 الكس���ور سيس���اهم ف���ي توحيد أس���عار األس���هم 
بدال من تداول الس���هم الواحد بس���عرين مختلفين 
احدهما منخفض بسوق الكس���ور وآخر مرتفع في 

السوق الرسمي.
وأشار الحربش الى ان الغاء نظام الوحدات والكسور 
سوف يحد من التذبذب الحاد الذي تشهده التداوالت 

بمعدل غير مسموح به، فضا عن استقطابه لرؤوس 
األموال والمحافظ االستثمارية الخارجية التي تتعامل 
دون تقيد بنظام الوحدات السعرية أو نظام الكسور، 
وسيسمح لشريحة صغار المتداولين الحصول على 
أي عدد من األسهم التي يرغب في اقتنائها دون التقيد 

بعدد معين من الوحدات.
يذكر ان سوق الكسور هو السوق الذي يتم التعامل 
فيه مع األسهم التي يتملكها المستثمر والتي تقل عن 

عدد الوحدات في السوق الفوري.

النصار: »ديار العقارية« التابعة لـ »المال« 
في السوق الرسمي منتصف 2010

عمر راشد
كش���فت الرئيس التنفيذي في شركة 
دي���ار الكويت العقارية التابعة لش���ركة 
املال لاستثمار سارة النصار ان الشركة 
بصدد االدراج في السوق الرسمي منتصف 
2010 وانها تسعى الى تنفيذ مشروعات 

استثمارية ضخمة حتى نهاية 2010.
وأوضحت النصار في تصريح صحافي 
ان الشركة متكنت من عبور األزمة املالية 
بنجاح، مشيرة الى انها متكن من حتقيق 
ربحية 5 فلوس للسهم عن النصف األول 

من العام احلالي.
وقالت ان الشركة ال تعاني من التزامات 
عليها وانها تواصل تنفيذ مش���روعاتها 
ف���ي دول املنطق���ة، مس���تدركة ان أحد 
استثمارات الشركة في قطر تصل قيمته 
الى 1.2 مليار دوالر في مشروع الوسيل 

في دولة قطر.
وأشارت الى ان الشركة تقوم بتنفيذ 

مشاريع ضخمة بالسعودية، إضافة الى 
قيام الش���ركة بتنفيذ مشاريع مع شركة 
املال في مدينة حائل الس���عودية، ولفت 
النصار الى ان مشروع حائل سوف يتم 

االنتهاء منه قريبا.
وحول نية اإلدراج في البورصة وعما 
اذا كانت الش���ركة بصدد تأجيل اإلدراج 
بس���بب األزمة، أكدت النصار ان الشركة 
جاهزة ل���ادراج في يناي���ر 2010، وانها 
س���تتقدم بطلب االدراج فور االنتهاء من 
عمومية الشركة، متوقعة ان يتم االدراج 

منتصف 2010.
وبّينت ان الشركة ورغم وجودها في 
األسواق اخلليجية، إال ان لها استثمارات 
متنوعة في العقار االستثماري والسكن 
اخلاص في الكويت. وقالت قمنا ببيع أراض 
في أبوفطيرة والفنيطيس ولدينا في بنيد 

القار ومنلك عمارتني في الساملية.
وعّلقت النصار على حكم متييز بيتك 

في الره���ن والتمويل العقاري بالقول ان 
القانون لن يؤثر على الس���وق العقاري، 
مستدركة انه في ظل غياب قانون االستقرار 
االقتص���ادي وغلق أب���واب التمويل امام 
الشركات االستثمارية والعقارية، ال تزال 
البنوك احمللية تق���وم بأخذ مخصصات 
على الرهونات التي لديها والتي وصلت 
الى ما يقارب من مليار دينار ومرش���حة 

للزيادة.
التزامات للش����ركة للبنوك  ونفت وجود 
احمللية، موضحة ان ملف تس����ييل الرهونات 
سيؤثر با شك على األصول العقارية، الفتة 
الى قرارات البنك املركزي في نوفمبر املاضي 
بعدم التسييل وعودته مرة أخرى بفتح ملف 
التسييل مرة أخرى، متوقعة ان حتقق البنوك 
خسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار األصول 
في الوقت الراهن. توقعت عدم تسييل البنوك 
لرهوناتها ألنها ستكون اخلاسرة اذا بدأت في 

التعامل مع هذا امللف.

عمر راشد 
 أوضح مدير عام مركز اجلمان لاستشارات 
االقتصادية ناصر النفيسي أن الشركات الكويتية، 
خاصة االس���تثمارية منها، اضطرت إلى اللجوء 
لتس���ييل بعض أصولها لسداد التزاماتها املالية 
وذلك متاش���يا مع ما حدث في بقية دول العالم، 
كاشفا النقاب عن اجتاه شركات كثيرة لإلفاس 
ألنها ال متتلك موجودات ومعظمها ورقية وأصولها 
مس���مومة وليس هناك طلب عل���ى موجوداتها، 
مشيرا إلى أن شركات ضاعت أصولها الرئيسية 
واضطرت إل���ى االتفاق مع جلنة الدائنني جلدية 

التعامل مع مراكزها املالية. 
وقال إن املشكلة في التسييل هي أن من يقوم 
بها يخس���ر أكثر من 50% من قيمة األصل، ولكن 

الش���ركات مضطرة للتس���ييل حيث ان هناك قروض���ا مقابل تلك 
املوجودات والذي يؤخر التسييل هو أن األسعار غير مناسبة، مضيفا 
أن بعض الدائنني يتمنى أن تكون اخلسارة 30 أو 40% حتى يقوم 
بالتسييل، مستدركا أن التسييل أوجد أمام املؤسسات والشركات 

املليئة فرصا ثمينة بأسعار زهيدة بأقل من قيمتها العادلة.
وفيما يتعل���ق باألصول املرهونة لدى البنوك احمللية، أش���ار 
النفيسي الى أن البنوك املركزية أعطت تعليمات واضحة للبنوك 

بالتسييل إذا وصلت األسعار إلى مستويات متدنية. 
وحول تأثير بوادر االنتع���اش االقتصادي في احلد من ظاهرة 
التسييل، أشار النفيسي إلى أن العالم يعيش حاليا نفسا تفاؤليا 

حذرا مقارنة مبا كان عليه في نهاية العام املاضي 
أو بداية العام احلالي وتس���ييل األصول يفرض 
نفسه في الوقت الراهن وهو اآلن املوجة السائدة 
حيث تس���عى عدد من املؤسسات للتخلص من 
أصولها املسمومة وغير املسمومة حتى يتم تغطية 
عجزها املالي وخروجها من دائرة اإلفاس، الفتا 
الى أن القط���اع املالي هو أكثر القطاعات تضررا 

من األزمة على املستوى العاملي. 
وكرر النفيسي أن تسييل األصول أوجد فرصا 
استثمارية تاريخية ولن تتكرر للمؤسسات ذات 
املاءة املالية، فاإلمارات استطاعت أن تقتنص عددا 
من الفرص االستثمارية وكذلك قطر استحوذت 
على حصة من »بورشه« و»فولكس واجن« وكذلك 
دخلت الكويت من خال صندوقها الس���يادي مع 
اإلمارات لاس���تثمار في »سيتي بنك« و»ميريل لينش«، مستدركا 
أن هناك فرصا موفقة وأخرى غير موفقة في احلصول على عوائد 

جيدة خضعت لظروف عديدة في العمل واألداء االقتصادي. 
وقال إن الش���ركات غي���ر املطالبة بالتس���ييل عددها قليل جدا 
باملقارنة مع حجم الش���ركات املوجودة، الفتا الى أن اندالع األزمة 
جعل عنصر االرتباك هو الس���ائد في استراتيجية عمل الشركات، 
غير أنه بعد هدوء العاصفة بدأت الكثير من الشركات في التفكير 
مرة أخرى في عملها، ومع حتس���ن األداء تدريجيا بدأ التفكير في 
تس���ييل الرهونات يقل مع العمل على استراتيجيات أخرى إلنقاذ 

الشركات من عثرتها. 

ناصر النفيسي 

النفيسي: تسييل األصول أوجد فرصًا استثمارية
 لن تتكرر أمام المؤسسات ذات المالءة المالية 

اعلن سوق الكويت لاوراق املالية انه قد 
ورد اليه من شركة املدار للتمويل واالستثمار 
كتاب يتعلق بقيام الشركة بشراء حصص 
شركائها في مشروعني احدهما في رأس اخليمة 
واآلخر في سلطنة عمان بقيمة سبعة مايني 

وخمسمائة الف دينار.
حي���ث افادت الش���ركة ب���ان اخلبر غير 

صحيح، وان الشركة لم تقم بشراء حصص 
ش���ركائها البالغة نسبتها 50% باملشروعني 

املذكورين.
اما فيما يتعلق مبش���روع رأس اخليمة 
فقد قامت شركة املدار باستدخال تدريجي ملا 
نسبته 18% تقريبا من حصة شريكها وذلك 

خال فترة االنشاء.

»المدار« تنفي شراءها لحصص شركائها في رأس الخيمة وعمان


