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عاطف رمضان
أعلن رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
كي جي إل لالستثمار يعقوب الوزان 
امس ع���ن موافقة اجلمعية العمومية 
غير العادية املؤجل���ة على تخفيض 
رأسمال الشركة من 40 الى 17 مليون 
دينار، وذلك بسبب عدم اكتمال االكتتاب 

الكامل في زي���ادة رأس املال. وعقدت 
العمومية بنس���بة حضور  اجلمعية 

بل�غت %62.
اجلدير ذكره ان الوزان أكد مؤخرا 
ان إقبال الش���ركة على تخفيض رأس 
املال يرجع إلى عدم اكتمال االكتتاب في 

زيادة رأس املال بشكل نهائي.

عمومية »كي جي إل لالستثمار« تخفض رأسمالها إلى 17 مليون دينار

عمر راشد 

التزال مشكلة السيولة الهاجس الرئيسي املسيطر 

على أداء الشركات العقارية خالل الفترة القادمة والتي 

قد تشهد مزيدا من التراجع في مبيعاتها خالل املرحلة 

املقبلة، وهناك اتفاق من مس�ؤولي الشركات العقارية 

على أن املشكلة طالت اجلميع وإن كانت بنسب متفاوتة 

وزاد تأثيرها بتفجير أزمة الرهن العقاري التي أعقبها اندالع 

تداعيات األزمة املالية العاملية.

فعل�ى الرغم من مرور أكثر من عام على األزمة اليزال ش�ح 

الس�يولة ميثل صداعا مزمنا في رأس الشركات العقارية التي 

بات�ت على احملك وحتتاج إلى تدخل حكومي س�ريع ينقذها 

من براثن وتداعيات األزمة الراهنة.

وقد تباينت ردود فعل مس�ؤولي الشركات واخلبراء جتاه 

األزمة واحللول املطلوبة، حيث أشار البعض إلى أن الشركات 

التي لم تتحوط لتداعيات األزمة بوضع 30% من سيولتها جانبا 

ملواجهة تداعيات األزمة لم يعد أمامها سوى بيع أصولها القابلة 

للبيع أو مواجهة خطر االنهي�ار، في حني جدد آخرون طلبهم 

بضرورة تأسيس صندوق حكومي لشراء العقارات املتعثرة وطلب 

آخرون طرح مزيد من األراضي أمام القطاع وحل اإلش�كاليات 

التشريعية التي يواجهها القطاع العقاري. 

12 شركة استثمارية مدرجة 
معرضة إليقاف تداولها بالبورصة

جمعية المحاسبين تدشن معيارًا دوليًا جديدًا 
للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمود فاروق
أعلن أمني سر جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية أحمد الفارس 
عن تدشني املعيار الدولي للتقارير 
املالي����ة للش����ركات الصغي����رة 
واملتوسطة احلجم وذلك بالتعاون 
مع مكتب كي بي ام جي - صافي 
املطوع وش����ركاه وذلك من أجل 
تطبيقه على جميع العمليات املالية 
وامليزانيات املتعلقة بالش����ركات 
الصغيرة واملتوس����طة، وأوضح 
الفارس خالل الندوة التي عقدتها 
اجلمعي����ة أم����س أن املعيار قائم 
بذاته ويتكون من 230 صفحة مت 

تصميمه وفقا الحتياجات وقدرات الشركات ذات حجم اعمال أقل حيث 
يتوقع مجلس معايير احملاسبة الدولية أن يقلل ذلك املعيار من عبء 

تقدمي التقارير عن تلك الشركات الصغيرة واملتوسطة.
وقال على هامش الندوة املدير الفني ملكتب »املطوع« يوسف حسن 
ان املعيار اجلديد يختلف عن املعايير الدولية للتقارير املالية الكاملة 
وذلك في خمس����ة نواح تتمثل في الغاء بعض االمور واملس����ائل التي 
تغطيها املعايير الكاملة ألنها ليس����ت ذات صلة بالشركات الصغيرة 
واملتوس����طة التقليدية مثل ربحية السهم فضال عن ان بعض خيارات 

السياسة احملاسبية التي تقدمها 
هذه املعايي����ر الكاملة ولم يعد  
مسموحا به خالل الفترة احلالية، 
نظرا الش����تراطه بأسلوب أكثر 
بساطة ومن االشياء املختلفة عن 
املعايير الدولية األخرى تقليل عدد 
الصفحات وبساطة لغة املعيار، 
فاملعيار يقلل من حجم املتطلبات 
احملاسبية املطبقة على الشركات 
الصغيرة واملتوسطة بأكثر من 
90% باملقارنة عن املعايير الدولية 
للتقارير املالية الكاملة � والسيما 

فيما يتعلق باالفصاحات.
وأضاف الفارس انه في حني 
دخول املعيار حيز التنفيذ املباشر فإنه يتعني على اجلهات التنظيمية 
في كل دولة حتديد الش����ركات واملؤسسات التي ينطبق عليها املعيار 
اجلديد. وأضاف الفارس ان جمعية احملاس����بني قد دأبت على االهتمام 
بطرح مثل هذه الندوات ضمن انش����طتها املهنية والثقافية ملا حتققه 
من فائدة على جميع املستويات وجاء اهتمامها بتسليط الضوء على 
موضوع املعايير الدولية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة نظرا الرتباطه 
بالعديد من جوانب احلياة االقتصادية واملالية والتجارية التي تعتبر 

أهم روافد التقدم واالزدهار للفرد واملجتمع.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في شركة مجمعات 
األسواق التجارية توفيق اجلراح دعا إلى ضرورة تدخل البنك 
املركزي في حل أزمة الس����يولة من خالل خفض سعر اخلصم 
وزيادة القدرات االستثمارية للقطاع اخلاص بإشراكه مع احلكومة 
في تنفيذ املشروعات التنموية وتعديل القوانني املعرقلة لألداء 
احلكومي والتي منها قانونا 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن التعافي من األزمة املالية بحاجة إلى 
الكثير من األدوات الفاعلة على املستويني التنفيذي والبرملاني 

لتمكني الشركات من العمل. 
وفي السياق ذاته، أوضح اخلبير العقاري عبدالرحمن احلمود 
أن شح السيولة التي تواجهها الشركات العقارية ليست وليدة 
اليوم بل بدأت مع اندالع األزمة املالية العاملية التي ألقت بظاللها 
على البيئة االقتصادية بشكل عام وهو ما أدى إلى اندالع موجات 

من التراجع في السوق العقاري وصلت إلى الركود. 
واس����تدرك بأن األزمة باتت بحاج����ة اآلن للتفكير جديا في 
تأسيس محفظة عقارية تابعة للدولة لشراء العقارات املتعثرة 
التي ميكن اعادتها ألصحابها مرة أخرى بنفس ش����روط البيع 
وهو ما س����يؤدي إلى تعزيز الوض����ع العقاري وبث الثقة في 

نفوس املستثمرين. 
وقال إن الدولة عليها أن تقوم بطرح املزيد من األراضي أمام 
املطورين والشركات العقارية، مشيرا الى أنه ليس من املعقول 

احلديث عن التوسع في طرح األراضي وزيادة قدراتنا االقتصادية 
في الوقت الذي حتتكر الدولة فيه 95% من األراضي. 

وحول تأثير أزمة الس����يولة على الشركات العقارية، أشار 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة املزايا القابضة خالد 
اسبيته الى أن الشركات العقارية التي تتعرض اليوم لنقص 
في السيولة لم تضع في اعتبارها االحتفاظ بسيولة ال تقل عن 
30% الستخدامها كإسعافات أولوية ملعاجلة املشاكل املرتقبة، 
وبالتال����ي فان خيارها األول هو العمل على تس����ييل األصول 
القابلة للبيع وان كانت أسعارها مجحفة نتيجة فروق التكلفة، 
أما اخليار الثاني فهو رفع رأسمال الشركة وفتح مصادر متويل 

مختلفة حتى تتفادى الوصول إلى حافة االنهيار. 
وأضاف في لقاء مع أح����د املواقع االلكترونية على هامش 
معرض سيتي سكيب أن الش����ركات العقارية تعرضت لشح 
السيولة نتيجة لالهتزازات املالية التي تعاني منها األسواق 
إضافة إلى أن بعض الشركات العقارية لم تتبع القاعدة الذهبية 
املعروف����ة وهي »ال تضع كل البيض في س����لة واحدة« وهي 
قاعدة ذهبي����ة ناجحة في كل زمان.  وأكد ان القطاع العقاري 
في اخلليج سيظل رافدا مهما القتصاديات املنطقة رغم تعرضه 
لعثرات األزمة، وقال ان قطاع العقار يشغل قطاعات مختلفة 
كاملقاوالت والبناء والتشييد وكل هذه املجاالت هي التي جتذب 

السيولة.

شّح السيولة يقود الشركات العقارية لرفع رأسمالها أو تسييل أصولها 
 حتى ال تواجه خطر االنهيار وتحت ضغط تداعيات »األزمة« 

محمود فاروق
توقعت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« ان يتم ايقاف 12 شركة استثمارية 
مدرجة ع����ن التداول نظرا لتأخر مكاتب املراجع����ة في تدقيق بياناتها 
املالي����ة املرحلية عن فترة ال� 9 اش����هر املاضية، مبينا ان ارس����الها الى 
بنك الكويت املركزي ملراجعتها وتدقيقها سيستغرق اكثر من 20 يوما 
وبالتالي س����تتعرض اليقاف تداولها في سوق الكويت لالوراق املالية 
لتجاوزها املهلة احملددة لالعالن عن البيانات املالية التي تنتهي في 15 

نوفمبر املقبل.
وم����ن جانب آخر قالت مص����ادر بالبورصة ان تع����رض العديد من 
الش����ركات الى ايقاف تداولها سيس����اعد على تراجع املؤشرات العامة 
للسوق خاصة خالل الفترة احلالية التي تشهد املزيد من فقدان التوازن 
للمؤشرين السعري والوزني نتيجة الغموض الذي يدور حول صفقة 

زين حسب قول املصدر.
واضافت ان ادارة الس����وق تراجع جميع البيان����ات املالية املتعلقة 
بالشركات املدرجة بشكل يومي لعدم تأخر االعالن عن نتائجها، موضحا 
ان اللجنة املختصة مبراجعة البيانات املالية للشركات تقوم مبراجعة 
النتائج فور وصوله����ا اليها وتعلنها بحد اقصى بعد يومني للتأكد من 
عدم وجود اي مخالفات او اخطاء في البيانات املالية املتعلقة بالشركات 
املدرجة. يذك����ر ان اكثر من 40% من الش����ركات املدرجة بالبورصة مت 
ايقافها عن التداول لتأخرها في تقدمي بياناتها املالية عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديس����مبر 2008 ومن املتوقع ان تشهد الشركات املدرجة 

نفسالشيء في النتائج املالية للعام احلالي.

توفيق اجلراح

يعقوب الوزان

جانب من ندوة جمعية احملاسبني

عبدالرحمن احلمودم.خالد اسبيته


