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عمر راشد32
أفادت مصادر »األنب���اء« بأن »أعيان العقارية« تتجه لتحقيق 
ارباح جيدة في الربع الثالث، مستدركة بان الشركة قامت بافتتاح 
مبدئ���ي Soft Opening لفندق »موڤنبي���ك« في برج هاجر في مكة 
املكرمة خالل األيام املاضية. ولفتت املصادر الى ان »اعيان العقارية« 
تدرس التخارج من بعض أصولها، موضحة ان األمر يتوقف على 

طبيعة األصول املبيعة وكذلك توقيت التخارج.

وأفاد املصدر ب���أن التركيز في املرحلة املقبلة للش���ركة على 
مشاريع التطوير العقاري في السعودية من خالل تأسيس أعيان 
العقارية مع مستثمرين سعوديني برأسمال يصل الى 800 مليون 
ريال على مرحلتني. يذكر ان اعي���ان العقارية متكنت من جتاوز 
األزم���ة املالية التي تواجهها معظم الش���ركات العقارية من خالل 
حتقي���ق ارباح صافية للنصف االول م���ن العام 2009 بلغت 1.65 

مليون دينار، بانخفاض قدره %62.

»أعيان العقارية« تتجه لتحقيق أرباح جيدة في الربع الثالث

نصائح للمستثمرين للخروج من 2009 بـ »أقل الخسائر« الممكنة
األوساط االقتصادية تترقب بـ »تفاؤل حذر« 2010 في ظل تردد الحكومة وعدم حل المشاكل »العالقة«

تفاؤل حذر جتاه 2010

زكي عثمان
تتطلع األوس���اط االقتصادية إلى عام 2010 ب� »تفاؤل حذر« 
وهي على مشارف نهاية عام 2009 الذي يعتبر عاما »استثنائيا« 
مس���تندة في ذلك إلى أن املرحلة »األس���وأ« ق���د مرت، وبفضل 
حتسن مشاعر املستثمرين تدريجيا بالتزامن مع التحسن النسبي 
الذي بدأ يطرأ على ملف الش���ركات املتعثرة بعد اتفاق مجموعة 
عارف االستثمارية مع »بيتك« على جدولة ديونها وأيضا بشائر 
»احللحل���ة« في موقف »دار االس���تثمار« بعد االنتهاء من أفضل 
احللول لديونها من خالل »اتفاق جتميد األوضاع« بشرط موافقة 

51% من الدائنني عليها.
ولكن األمر مازال ممزوجا ب� »املخاوف« في ظل تردد احلكومة 
حتى اآلن في إقرار قانون تعزيز االس���تقرار املالي الذي يعتبر 
»املالذ« األوحد للش���ركات املتعثرة في اخلروج من أزمتها بل ان 
العديد من الشركات غير املتعثرة تعول على هذا القانون املنتظر 
بغية احلصول على التموي���ل اجلديد واملتعلق بالبند األول من 
هذا القانون واملقدر ب� 4 مليارات دينار، ورمبا يكون هذا التخوف 
نابعا من تسابق حكومات دول اخلليج لإلعالن عن إجراءات مالية 
ونقدية للتعامل مع األزمة االقتصادية العاملية وتأخر الكويت في 

اتخاذ تلك اخلطوة حتى اآلن.
مصادر مراقبة أوضحت ل� »األنباء« أن السبب وراء تلك املخاوف 
تتمثل في أن مستوى التعافي املتوقع في السوق احمللي مازالت 
دون املستوى السيما سوق الكويت لألوراق املالية التي تعيش 
فترة تذبذب واضحة تؤكد ان السوق يعاني من »الضبابية« بسبب 
عدم ظهور بوادر احلل سواء من الشركات املتعثرة او احلكومة 

بإقرار قانون »االستقرار«.
ورغم أن صندوق النقد الدول���ي خفض تنبؤاته االقتصادية 
بشأن مقدار الديون املعدومة وحجم االستثمارات التي من املرجح 
ش���طبها بفعل تداعيات األزمة االقتصادية العاملية بنس���بة %15 
بفضل الوتيرة املتس���ارعة التي مير بها من���و االقتصاد العاملي 
مقارنة بالتوقعات الس���ابقة، ويقول التقرير إن األخطار احملدقة 
باالقتصاد العاملي خفت نتيج���ة تدخالت احلكومات واملصارف 
املركزي���ة في االقتصاد إضافة إلى وجود مؤش���رات على تعافي 

االقتصاد العاملي. 

وفي املقابل فان الكويت دون خطة واضحة للخروج من األزمة 
فضال عن أن ديون شركات االستثمار احمللية لم تتضح معاملها حتى 
اآلن ومازالت من »األسرار« لعموم الشركات وحتى اجلهات املعنية 
بهذا الشأن وهو ما يؤكد حالة التخوف التي تنتاب املستثمرين 

من وقت آلخر ومازالت تسيطر على قراراتهم االستثمارية.

وبني حالة اخلوف ومس���تقبل السوق مع نهاية العام احلالي 
والنظرة املتوقعة للعام املقبل تقول املصادر ان النظرة االستثمارية 
ومعايير الش���راء لألسهم املدرجة تنحصر في حتركات احملافظ 
والصناديق االستثمارية التي تتحكم في حركة التداوالت بشكل 
مباشر باإلضافة إلى ما يصدر من تقارير دورية من بعض اجلهات 

والشركات احمللية التي توضح حقائق بعض األرقام اخلفية ومنها 
فائض املوازنة املالية للسنة احلالية والنشاط النسبي للسوق 
العقاري وأيضا وحدات التحليل في الشركات االستثمارية التي 

تقوم بتحليل أداء األسهم بشكل دوري.
وهنا طالب���ت مصادر مطلعة بض���رورة تنفيذ مجموعة من 

اإلجراءات خالل املرحلة املقبلة ومنها:

التركيز على األسهم ذات األداء التشغيلي وأيضا على األسهم 1 
األكث���ر تراجعا من���ذ بداية العام وذات االبتع���اد عن التعثر 

املالي.

االبتعاد عن األس���هم التي ترجع ف���ي ملكيتها إلى كيانات 2 
اس���تثمارية مهددة وذلك عن طريق م���ا تظهره مالحظات 

مدققي احلسابات.

النظر إلى القيمة الدفترية لألس���هم املدرجة والتوزيعات 3 
النقدية املتوقعة مع نهاية العام.

االبتعاد عن الشركات التي تتش���ابك ملكياتها مع مجموعات 4 
وشركات أخرى.

األس���هم ذات الس���يولة اجلدي���دة ه���ي التي س���تحكم أداء 5 
الس���وق خ���الل الفت���رة املقبل���ة مس���تندة ف���ي ذل���ك إلى 
أن انتق���اء تل���ك األس���هم م���ن قبل املس���تثمرين س���يكون 
 ل���ه تأثير ايجاب���ي عل���ى ارتف���اع التداوالت م���ع نهاي���ة 2009.
ولفت���ت املصادر االنتباه إلى ضرورة األخذ بعني االعتبار 9 معايير 
يحدد على أساس���ها سيولة األسهم وهي: تقلب سعر السهم،  تقلب 
سوق املال، احلركة التاريخية لتداوالت السوق، تذبذب التداوالت، 
معدل الدوران اليومي للس���هم، حجم التداول اليومي للسهم )قيمة 
وكمية(، عدد املساهمني، احتمال امللكية األجنبية، واحلصص املسموح 

بها لتملك األجانب.
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شركات ومؤسسات عالمية تودع مليار دوالر 
في البنك الوطني - فرع نيويورك مؤخرا

»الدار« تعّين غرانت ضابطًا إلعادة الهيكلة المالية
أعلنت شركة دار االستثمار عن تعيني مايك غرانت 
 Mike Grant، مبنص����ب ضابط إع����ادة هيكلة مالية

)Chief Restructuring Officer( على أساس استشاري 
وذلك ملساعدة الشركة في عملية إعادة هيكلتها املالية 
التي تقوم بها، ويأتي هذا التعيني عقب إعالن الشركة 
عن إبرام اتفاقية جتميد األوضاع األسبوع املاضي.

يعتبر مايك غرانت ش����ريكا في شركة أرونايت 
بارتنرز )Aaronite Partners( � الشركة املتخصصة 
في تقدمي االستش����ارات وعمليات التحول ومقرها 
في العاصمة البريطانية لندن، ومن خالل منصبه، 
سيقدم مايك غرانت لشركة دار االستثمار خبرته التي 
تزيد على 20 عاما تخصص خاللها في عمليات إعادة 
الهيكلة املالية حيث قاد مؤخرا بعض أكبر عمليات 
إعادة الهيكلة وأكثرها تعقيدا والتي شهدها تاريخنا 
املعاصر، وذلك من خالل تبوئه مناصب رفيعة في 
 ،)Railtrack( ورايلتراك ،)Eurotunnel( يوروتونيل
وحكومة اململكة املتحدة )UK Government(، وكابل 
وويرليس )Cable & Wireless(. ويأتي تعيني ضابط 
إعادة الهيكلة املالية Chief Restructuring Officer من 
قبل شركة دار االس����تثمار وذلك وفاء لبند أساسي 
ف����ي اتفاقية جتميد األوض����اع التي مت اإلعالن عنها 
مؤخرا والتي من خاللها حتث الشركة جميع البنوك 
واملستثمرين باإلضافة إلى املستثمرين عمالء بنك 
دار االستثمار إلى الدخول في هذه االتفاقية بعد أن 
مت اعتماده����ا واملوافقة عليها من قبل جميع أعضاء 
اللجنة التنس����يقية الذين قرروا مجتمعني الدخول 
 بها، هذا وسيس����اعد ضابط إع����ادة الهيكلة املالية

Chief Restructuring Officer اإلدارة التنفيذية للشركة 
في قيادة جميع املتطلبات اخلاصة بإجراء املفاوضات 

وتنفيذ بنود خطة إع����ادة الهيكلة املالية التوافقية 
والتي تتم مناقشتها في الوقت احلاضر بني الشركة 
واللجنة التنسيقية. وفي هذه املناسبة، صرح رئيس 
مجلس اإلدارة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي في 
ش����ركة دار االستثمار عدنان املسلم قائال: »يسعدنا 
أن نرحب باألخ مايك غرانت مبنصبه كضابط إعادة 
الهيكلة املالية في الشركة، إن خبرته الغنية وإطالعه 
الواسع ال يقدران بثمن حيث سيساهم بشكل فاعل 
في عملية إعادة الهيكلة املالية لشركتنا وفي تنفيذ 
بن����ود خطة إعادة الهيكلة املالية التوافقية التي من 
احملتم أنها ستخدم مصالح املساهمني واملستثمرين 

وجميع اجلهات املعنية لشركة دار االستثمار«.

بسبب سمعته العالمية وتصنيفاته االئتمانية القوية

شعار بنك الكويت الوطني

مايك غرانت

الى  الرصينة، باالضافة  املخاطر 
عدم انكشافه على مجموعتي سعد 
والقصيبي )2.8 مليون دينار حجم 
انكشافه(، وأيضا شركات االستثمار 

الكويتية.
السلبية  ورغم االنعكاس����ات 
لألزمة العاملية عل����ى الكثير من 
البنوك عامليا وخليجيا ومحليا اال 
ان البنك متكن من االستحواذ على 
40% من أسهم بنك بوبيان والتي 
متثل صفقة النقاذ بنك بوبيان من 

حالة التعثر التي مر بها.
وقد حقق البنك الوطني أرباحا 

في النصف األول من العام احلالي 
تقدر بنح����و 126 مليون دينار ما 

يعادل 439 مليون دوالر.
وق����د احتفل البن����ك الوطني 
األسبوع املاضي مبرور 25 عاما 
عل����ى افتت����اح فرعه ف����ي مدينة 
نيويورك والذي كان أول تواجد 
لبنك عربي في أميركا، وذلك في 
اط����ار عمليات التوس����ع العاملي 
للبنك التي شملت باريس ولندن 
وس����نغافورة وجنيڤ باالضافة 
الى مكاتبه التمثيلية املنتش����رة 

في مختلف دول العالم.

هشام أبوشادي
ل� »األنباء«  كشفت مصادر 
ان ش����ركات عاملية ومؤسسات 
دولية وضع����ت حوالي مليار 
دوالر ودائ����ع لدى ف����رع بنك 
الوطني في نيويورك  الكويت 

في الفترة األخيرة.
وأرجعت املصادر تفضيل هذه 
العاملية  الشركات واملؤسسات 
لوضع ودائعهم في البنك الوطني 
على البنوك األجنبية العاملة في 
العاملية  الى السمعة  نيويورك 
التي يتمتع بها في ظل حصوله 
على تصنيف����ات قوية من قبل 
كب����رى مؤسس����ات التصنيف 
العاملية في ظ����ل األزمة املالية 
العاملية سواء ما  واالقتصادية 
يتعلق بوجوده ضمن ال� 50 بنكا 
األكثر أمانا في العالم أو التصنيف 
الذي صدر نهاية األسبوع املاضي 
التصنيف االئتماني  من وكالة 
العاملي����ة س����تاندارد آند بورز 
واخلاص بتأكيدها على التصنيف 
االئتماني للبنك الوطني طويل 
املدى عن����د مرتبة )A+(. حيث 
أرجعت الوكالة ذلك الى الوضع 
الرأسمالي القوي للبنك وأدائه 
التشغيلي اجليد واملتني وادارة 


