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علمت »األنباء« أن عددا من شركات االستثمار قد 
تتجه للمطالبة بتخفيض رسوم اشتراكها السنوي في 
احتاد الشركات االستثمارية وذلك ملواجهة تداعيات 
األزمة املالية العاملية، الفتة الى أن الطلب قد يستدعي 
عقد جمعية غير عادية ملناقشة هذا البند. وأوضحت 
أن الشركات االستثمارية قد تتجه للمطالبة بهذا األمر 

في إطار مواجهتها خلفض إيراداتها بسبب تداعيات 
األزمة املالية. وفي الس����ياق ذاته، أوضحت مصادر 
أن عمومية احتاد الش����ركات االستثمارية قد تنعقد 
منتص����ف يناير املقبل أو أوائ����ل فبراير على أقصى 
تقدير ملناقشة تقريريها املالي واإلداري وإلقاء الضوء 
على جهود االحتاد في مواجهة تداعيات املشكالت التي 

تواجه تلك الشركات.

شركات استثمارية تتجه لتخفيض رسوم اشتراكها السنوي

عمر راشد
بينما تطفو على السطح قضية ديون الشركات 
املتعثرة واألصول املتعثرة لتلقي بظاللها على 
حديث املستثمرين من جديد، يؤكد رئيس مجلس 
إدارة شركة األولى لالستثمار د.محمد العلوش 
أن امل����ال العام ُوجد حلماي����ة األداء االقتصادي 

والبيئة االستثمارية والتي تعد 
عصب احلياة االقتصادية، وأن 
القطاع اخلاص هو احدى آليات 
البناء التي على الدولة وبحكم 

الدستور حمايته.
إال أن احلديث عن التدخل 
إنق����اذ األصول  احلكومي في 
املتعث����رة ه����و  والش����ركات 
مسألة نسبية كما يراها بعض 
االقتصاديني، مضيفني أن على 
التعام����ل مع ديون  احلكومة 
الشركات وفقا لكل حالة على 

حدة. 
وتقول مصادر اقتصادية 
إن احلكومة ميكنها استخدام 
الس����يولة«  »إيح����اءات ضخ 
للخروج من تداعيات األزمة، 
الفتة الى أنها جنحت إلى حد 
كبير باستخدام قانون تعزيز 
االستقرار املالي واالقتصادي في 
حماية النظام املصرفي والذي 
يعد صمام األمان لشرايني األداء 
االقتصادي في الفترة املقبلة. 
ال����ى أن من بني  وتش����ير 
اإليح����اءات للخروج من أزمة 
العامة  الهيئ����ة  العقار إعالن 
لالستثمار الدخول مبحفظة 200 
مليون دينار لشراء أو تأجير 
عقارات في السوق، مؤكدة أن 
من شأن اإلعالن تغذية السوق 
بسيولة مباشرة وغير مباشرة 
بامللي����ارات األمر الذي ينعش 

القطاع االقتصادي. 
انه من  وتتابع املص���ادر 
العجيب أن جند دوال طبقت 
بنوكها املركزية سياسة سعر 
اخلصم الصفرية جتاه ودائع 
البنوك احمللي���ة إلجبار تلك 
البنوك لتوظيف ودائعها في 
الس���وق، الفتة إلى أن البنك 
ب���ات مدعوا التخاذ  املركزي 

تلك اخلطوة جتاه ودائع البنوك احمللية لديه 
وذلك بعد أن تضخم احلساب اجلاري مبقدار 
ثالث مرات في وقت تعاني شركات استثمارية 
وعقارية من أزمة سيولة خانقة رغم امتالكها 

ألصول »جيدة«. 

وقالت إن البنوك تتعامل مع الشركات بتخوف 
زائد وهو أمر جعل أغلب اإلقراض قصير األجل في 
مواجهة استثمارات طويلة األجل، الفتة الى أن تلك 
املشكلة حتتاج إلى العمل على فتح باب اإلقراض 

طويل األجل أمام املستثمرين والشركات. 
ولي���س املوض���وع ببعي���د ع���ن مطالب 
العقاريني، حيث يدعو رئيس 
احت���اد العقاري���ني توفي���ق 
اجلراح املؤسسات احلكومية 
ومؤسس���ات القطاع النفطي 
ال���ى االس���تفادة م���ن فرص 
ذهبية بانتقاء أفضل املكاتب 
في أفضل األبراج السيما تلك 
العاصمة ومحيطها  التي في 
القريب. فهناك عدد غير قليل 
من املؤسس���ات والش���ركات 
النفطية املوزعة التواجد هنا 
وهناك في مكاتب قدمية ال تليق 
بواقع ه���ذا القطاع الذي يعد 
واجهة البلد حاضرا ومستقبال، 
موضحا أن اندالع األزمة املالية 
أدى إل���ى زيادة العرض على 
الطلب والذي بات أمرا واقعا 
حيث تراجعت األسعار على 
نحو ملموس وبنسبة تراوحت 

بني 30% و %40. 
مص����ادر أخ����رى تقول ان 
من أهم الرسائل باجتاه ضخ 
التحرك خلفض  السيولة هو 
سعر الفائدة وهو ما سيجعل 
السيولة تنتعش بشكل كبير 
للغاية، مبين����ة أن دوال مثل 
بريطانيا وأمي����ركا واليابان 
الفائدة فيها  وصلت أس����عار 
الى مستويات متدنية للغاية 
وهو أمر سيشجع كثيرا على 
توفير الكثير من السيولة في 

الفترة املقبلة. 
التي  التس����اؤالت  غير أن 
يطرحه����ا الكثي����رون هي هل 
س����تؤدي اإليح����اءات بضخ 
الس����يولة إلى خروج السوق 
 من حالة الركود التي يعيشها 
أو اخلروج من حالة التخوف 
التي تعيشها بعض الشركات 
بسبب حالة اإلعياء الذي تواجهه 
على خلفية تعنت بنوك محلية 
في إقراضها واقتراب موعد السداد والذي يعني 
إما الدفع أو الدخول حتت مقصلة اإلفالس؟ فديون 
الشركات االستثمارية وحدها قاربت من مستويات 
ال� 6 مليارات دينار حتى 30 يونيو من العام احلالي. 

املؤكد ان االيحاءات وحدها .. ال تكفي.

جدول يوضح المؤشرات االقتصادية للشركات االستثمارية أكتوبر 2009
%قطاع االستثمارالسوقالمؤشرات

�7347.55867.2مؤشر السوق

2044622.4عدد الشركات املدرجة

5538.7872.015.7عدد األسهم املتداولة )باملليون سهم(

1112.8138.712.5قيمة األسهم املتداولة )باملليون دينار(

111.422.320.0عدد العمليات )باآلالف(

31956.92381.37.5الرأسمالية

P/E9.31.1�

�3.56.1معدل دوران األسهم

املصدر: احتاد الشركات االستثمارية

إيحاءات ضخ السيولة..
هل تكفي لخروج السوق 

من عثرته؟

خلق أدوات تمويلية 
طويلة األجل 

أمنيات »حائرة« بين 
»تطلعات« المستثمرين 

وتعنت البنوك

دخول »الهيئةلتأجير 
عقارات متعثرة 

بقيمة 200 مليون 
دينار قد يكون أحد 
حلول شح السيولة

مليارات الدينارات 
متوقع خروجها 

بشكل مباشر وغير 
مباشر من جيوب 

المترددين إذا 
أقدمت الحكومة 

على إعالنات جريئة


