
االحد 18 اكتوبر 2009   37اقتصاد
أكد أن االسترداد يشكل هاجسًا لصناديق االستثمار ويدفعها لتسجيل مخالفات والوقوع في المحظور

الشايع لـ »األنباء«: اإلعالن قريبًا عن 600 شركة مساهمة 
مقفلة مخالفة منذ 3 سنوات وحتى 30 يونيو الماضي

من تاريخ صدور القرار الوزاري 
املنشئ للصندوق على ان يكون ذلك 
مبوافقة جهة االشراف كذلك معرفة 
احلد األدنى واحلد األقصى لرأس 
املال اذا كان رأس����مال الصندوق 
متغيرا عل����ى أال يقل احلد األدنى 

لرأس املال عن 5 ماليني دينار.
وبني الشايع انه البد من توافر 
بيانات عن عدد وحدات االستثمار 
والقيمة االسمية لكل منها واحلد 
األدنى واحلد األقصى لالشتراك من 
قبل املدير واملشتركني في الصندوق 
وكذلك توافر معلومات عن كيفية 
االشتراك في الصندوق وسياسة 
توزيع األرباح وطريقة احتساب 
القيمة السوقية الصافية لألصول 
ونظام االس����ترداد واالش����تراك 
بالنسبة للصناديق ذات رأس املال 
املتغير وأس����س تقييم الوحدات 
وأتعاب مدير الصندوق وأتعاب 
أمني االستثمار وحقوق حملة الوحدات وأساليب ومواعيد 
االفصاح عن املعلومات وأس����اليب وسياس����ات ومخاطر 
االستثمار والسنة املالية للصندوق وكيفية تعديل نظام 
الصندوق واحلاالت التي تتم فيها تصفية الصندوق وكيفية 
اجراء التصفية وأي بيانات أخ����رى ترى وزارة التجارة 

والصناعة أو بنك الكويت املركزي اضافتها.
ولفت الشايع الى انه لوحظ أيضا خالل الفترة األخيرة 
ان الغالبية العظمى من الشركات التي ترد الوزارة بهدف 
تس����ويق بعض الصناديق داخل السوق احمللي منشؤها 
خارج الكويت. وقال ان الشركات التي ترد الوزارة لتأسيس 

صناديق جديدة عددها محدود.
وكشف الشايع ل� »األنباء« عن ان الوزارة حاليا تقوم 
بالتدقيق على الشركات املساهمة التي لم تقدم ميزانياتها 
املالية للوزارة، مش����يرا الى انه حسب املادة رقم 178 من 
القانون ان تقوم الشركة بعقد عموميتها عبر الوزارة لتالوة 

التقرير على املساهمني وتوضيح املخالفات.
ونوه الى ان »التجارة« تقوم حاليا بحصر املخالفات 
وانه سيتم استدعاء الشركات املخالفة واالعالن عنها خالل 
الفترة القريبة املقبلة. وحول رؤيته عن شركات األشخاص 
قال الشايع: الوزارة تقوم بحصر هذه الشركات من خالل 
الفروع التابعة وانه سيتم »إيقاف« املندوبني الذين ليس 
لهم عالقة بهذه الشركات. وزاد قائال: الوزارة تشهد تطورا 
وعمليات اصالح بشكل واضح حول هذه األمور. وعن عدد 
الشركات املخالفة التي لم تقدم ميزانياتها املالية »للتجارة« 
قال الشايع: هناك ما يقارب ال� 600 شركة مساهمة مقفلة 
مخالفة وكذلك 3 أو 4 شركات تقريبا »شركات عامة« وان 
هذه املخالفات متت خالل الفترة من »30 يونيو 2009 وما 

قبلها« أي خالل 3 سنوات سابقة تقريبا.

لرأس املال عن 5 ماليني دينار ويجوز ان يس����دد رأس����مال 
الصندوق على دفعات بحيث تكون الدفعة األولى ال تقل عن 
25% من رأس املال على أال تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات 

عاطف رمضان
يبدو ان تزايد عمليات االسترداد 
الفترة االخيرة احد االمور  خالل 
االساس����ية وراء تعث����ر بع����ض 
الصناديق االستثمارية بالكويت، 
االمر الذي جعلها تسجل مخالفات 
بشكل ملحوظ نتيجة قلة السيولة 
املالية لديها ج����راء االزمة املالية 
العاملية الت����ي ألقت بظاللها على 
اسواق العالم خالل الفترة االخيرة. 
ولعل املطالبات من قبل املستثمرين 
لهذه الصناديق باسترداد اموالهم 
منها شكلت ضغوطا كبيرة عليها 
باعتبار ان هذه االموال احد احلقوق 
الذي يؤدي  املشروعة لهم، االمر 
الى خسارة الطرفني »املستثمرين« 
و»الصنادي����ق« الس����يما ان هذه 
الصناديق تقوم على االس����تثمار 

طويل ومتوسط االمد.
وق����د ألقى البع����ض اتهامات 

لبعض صناديق االستثمار بعدم الشفافية وتعقيد اجراءات 
االسترداد.

وقد ذك����ر احد املتخصصني ل� »األنب����اء« ان موضوع 
االسترداد يظهر بشكل واضح قوة ومتانة الصندوق، وانه 
كلما كان هناك »مماطلة« في االلتزام بدفع االموال ألصحابها 

كان ذلك »مؤشرا جليا« على »تعثر الصندوق ماليا«.
اجلدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة الحظت خالل 
الفترة االخيرة ان معظم املخالفات التي اس����تحوذت على 
نصيب االسد في قس����م صناديق االستثمار بالوزارة هي 

»عدم االلتزام باالسترداد«.
هذا ما اكده الوكيل املساعد لشؤون الشركات والتراخيص 
التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الش����ايع ل� 
»األنباء«، مشيرا في الوقت ذاته الى ان االسباب الرئيسية 

وراء ذلك هي قلة السيولة جراء االزمة املالية العاملية.
واضاف الش����ايع ان وزارة التج����ارة والصناعة جهة 
اشرافية، وان بنك الكويت املركزي جهة رقابية، وان الوزارة 

واملركزي »مكمالن لبعضهما« في هذا املوضوع.
واشار الى ان الوزارة توجه مالحظاتها الى »املركزي« 
من خالل كتب رس����مية، وان »التجارة« توجه للصناديق 
املخالف����ة »انذارات« بأنها غي����ر ملتزمة ببعض البنود او 
اللوائح على سبيل املثال و»املركزي« يقوم بالتفتيش على 
هذه الصناديق ويتخذ اجراءاته القانونية ضد الصندوق 
املخالف، حيث يتم عزل مدير الصندوق املخالف في حال 

اثبات مخالفات على الصندوق.
وقال انه البد من توافر بيانات في نظام الصندوق مثل 
اسم الصندوق، واسم مدير الصندوق واسم امني االستثمار 
والهدف من انشاء الصندوق ومدة الصندوق وقيمة رأس 
املال اذ كان رأسمال الصندوق ثابتا على أال يقل احلد األدنى 

»التجارة« تحسم نزاع »الشبكة«  
وتحدد عموميتها أول نوفمبر

عمر راشد
حسمت وزارة التجارة الصراع الدائر على 
شركة »الشبكة القابضة« لصالح مالكها اجلدد، 
حيث وافقت على عقد عموميتها في االول من 
نوفمبر املقبل. وفي التفاصيل، اشارت مصادر 
ل� »األنباء« الى ان ادارة الش��ركات املساهمة 
في وزارة التج��ارة وافقت على حتديد موعد 
لعقد عموميتها بعد شد وجذب شهدته أروقة 
»التجارة« خالل االيام املاضية وذلك بعد النزاع 
القانوني مع »الدولية لالجارة« والذي اس��تمر 
لفترة طويلة. ولفتت الى ان عمومية الش��ركة 
ستشهد انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، 
مشيرة الى ان مساهمني جددا خليجيني ومحليني 
سينضمون الى الشركة، مستدركة ان مجلس 
اإلدارة سيس��عى الى تعديل اوضاع الشركة 
وانتهاج استراتيجية جديدة تعزز من وضعها 

في الفترة املقبلة.

الوكيل املساعد للشركات والتراخيص التجارية جمال الشايع

»التجارة« تقوم حاليًا 
الـتي  الشركات  بحصر 
لم تقدم بياناتها المالية 
المندوبين  وإيــقـاف 
الذين ليس لهـم عالقة 
األشخاص بشـركـات 

أخـبـار  الشـركـات

4 اجتماعات لمناقشة خطة »إعادة الهيكلة« 
مع »الدار« في األسابيع الثالثة المقبلة

»االستثمارات الصناعية« انتهت من جدولة 
ديونها وتدرس الدخول في مشاريع جديدة

عمر راشد
كش���فت مصادر ل� »األنباء« ان 
الدار  التنس���يقية لدائني  اللجنة 
انتهت من خطة اعادة الهيكلة والتي 
ستتم مناقش���تها مع ممثلي الدار 

خالل االسابيع الثالثة املقبلة.
ولفتت املصادر الى ان نحو 4 
اجتماعات س���يتم عقدها مع الدار 
ملناقش���ة تفصيالت اخلطة والتي 
تشمل برامج السداد من حيث املدة 

والطريقة، وكذلك هيكل السداد. 
ونفت املصادر ان تكون طريقة 
الس���داد من خالل مبادلة االصول 

باملديونية، مشيرة الى ان السداد 
سيكون نقدا.

وح���ول تع���ارض االنتهاء من 
خطة اع���ادة الهيكلة مع بقاء عدد 
الدائنني متحفظ���ا على خطة  من 
جتميد االوض���اع، أفادت املصادر 
بأنه ال تعارض ب���ني خطة اعادة 
الهيكلة وجتميد االوضاع، وان كال 
منهما ليس مترتبا على اآلخر مبعنى 
ان عدم حتقي���ق جتميد االوضاع 
ال يترتب علي���ه عدم تنفيذ خطة 
اعادة الهيكلة، فكل منهما يسير وفق 

البرامج التي وضعتها اللجنة.

منى الدغيمي
افاد مصدر مطلع ل� »األنباء« بان 
شركة االستثمارات الص����ناعية 
انته���ت م���ن جدول���ة 90% م���ن 
قروض���ه���ا مع البن���وك احمللية 
وان����ها س����تدخل بداية ال�����عام 
املقبل في استثمار جديد سي����حقق 
للش����ركة عائ��دا ج��ي����دا وذلك 
ال����تي  في اطار االستراتيج����ية 
الت����نفيذي���ة  وضعته���ا االدارة 
للش�������ركة للدخول في مشاريع 
جديدة لالستفادة من الفرص اجليدة 
احلالية في الدول اخلليجية وبعض 
ال���دول العربية بع���د ان جنحت 
الش���ركة في اعادة جدولة ديونها 

واستثماراتها.
وكشف املصدر ان بعض القروض 

قصيرة االجل سيتم البدء في سدادها 
في 2010، الفتا الى ان الشركة في 
املراحل النهائية العادة جدولة باقي 
ديونها وانها ستحصل على قروض 
للمباش���رة في استثمارات جديدة 
في 2010 وس���تكون االولوية فيها 

للدول اخلليجية.
وكشف املصدر ان الشركة تدرس 
التخارج من بعض اس���تثماراتها 
احمللية واخلارجية لتعزيز السيولة 
لديها، مؤكدا ان التخارج سيكون 

بنهاية العام احلالي.
جير بالذكر ان االس���تثمارات 
الصناعي���ة س���بق ان اعلنت انها 
تتف���اوض مع 3 بنوك محلية وان 
التزاماتها مازالت في حدودها اآلمنة 

مقارنة بأصولها.


